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UMUDA VE GÜNEﬁE
AKIN VAR!
ürkçe konuﬂan ülkeler ile iﬂbirli¤i
yolundaki çal›ﬂmalar›m›z 1990 y›l›ndan bu yana devam etmektedir. Biz
birlikte güneﬂi zaptedebilece¤imize inand›¤›m›z için yola ç›kt›k.

T

Nice karl› da¤lar› aﬂ›p çölleri geçsek de her
gün yeni bir engel karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Her türlü engeli aﬂarak denize ulaﬂmaya ve
okyanusa yelken açmaya kararl›y›z.

Haydar AL‹YEV

Biz bir millet,
iki devletiz!

Bu birlikteli¤e, bu iﬂe iki dekadd›r gönül
verenler ﬂimdi de “Türk Gastroenteroloji
Vakf›” ve “Azerbaycanl›lar ve Di¤er Türk
Dilli Halklar›n Emekdaﬂl›¤› Merkezi” ﬂemsiyesi alt›nda yeniden umuda yolculu¤a
ç›kmaktad›rlar. Bu konuda bize her zaman
deste¤ini veren büyük adam Böyükkiﬂi

Agayev’e ve Alihüseyin Hidayetov’a ﬂükranlar›m›z› sunar›z.
Biz ak›l ve bilim yolunda sonsuza dek birlikte olarak dünyam›z› ayd›nlat›c› olaca¤›m›za inan›yoruz.
Birbirimize dünden daha çok ihtiyac›m›z
oldu¤unu unutmamal›y›z. Daha güzel, daha mutlu bir dünya için biz de katk›da bulunmak zorunday›z.
“Azerbaycanl›lar ve Di¤er Türk Dilli Halklar›n Emekdaﬂl›¤› Merkezi” kurucular›na,
baﬂta ‹lham ‹smay›lov olmak üzere hepsine
gayretli çal›ﬂmalar› için teﬂekkür ederiz.
Prof. Dr. Ali ÖZDEN
Doç. Dr. Dilek O⁄UZ

“Bugün Sovyetler Birli¤i dostumuzdur, komﬂumuzdur, müttefikimizdir. Bu
dostlu¤a ihtiyac›m›z vard›r. Fakat yar›n ne olaca¤›n› kimse bugünden kestiremez. T›pk› Osmanl› gibi, t›pk› Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde s›ms›k› tuttu¤u milletler avuçlar›ndan kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaﬂabilir. ‹ﬂte o zaman Türkiye ne yapaca¤›n› bilmelidir... Bizim
bu dostumuzun idaresinde dili bir inanc› bir, özü bir kardeﬂlerimiz vard›r. Onlara sahip ç›kmaya haz›r olmal›y›z. Haz›r olmak yaln›z o günü susup beklemek de¤ildir. Haz›rlanmak laz›md›r. Milletler buna nas›l haz›rlan›r? Manevi köprülerini
sa¤lam tutarak, Dil bir köprüdür.... ‹nanç bir köprüdür... Tarih bir köprüdür...”
“Köklerimize inmeli ve olaylar›n böldü¤ü tarihimizin içinde bütünleﬂmeliyiz. Onlar›n (D›ﬂ Türkler’in) bize
yaklaﬂmas›n› bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaﬂmam›z gerekli...”

29 Ekim 1933

M. Kemal ATATÜRK
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Akut karaci¤er yetersizli¤i ve tedavi yaklaﬂ›mlar›
Ramazan ‹D‹LMAN

GÖRH nedir, tedavisi nas›l yap›lmal›d›r, ne zaman cerrahi?
Ali Hüseyin H‹DAYETOV

Hepatit C tedavisinde güncel yaklaﬂ›mlar
Cihan YURDAYDIN

Nedeni bulunamayan G‹S kanamalar›na yaklaﬂ›m
Erkan PARLAK

Hepatit B tedavisinde yenilikler
Y›lmaz ÇAKALO⁄LU

NSAI ilaçlar›n yan etkilerinin önlenmesi
Zeygam SÜLEYMANOV

Hepatoma tedavisinde yaklaﬂ›mlar
Kubilay ÇINAR

Kolorektal kanserin erken tan›s›
Orhan SEZG‹N

Non - alkolik ya¤l› karaci¤er hastal›¤› ve tedavisi
Cem KALAYCI

Pankreas›n kistik hastal›klar›
Surxay HAD‹YEV

Karaci¤er transplantasyonu kime yap›lmal›d›r?
Acar TÖRÜNER

Gastroenterolojide endosonografinin yeri
Dilek O⁄UZ

Laparoskopik cerrahide yeni uygulama alanlar›
Nuri BAYRAMOV

Pankreas kanseri tan›s›nda yeni yaklaﬂ›mlar
Ömer ÖZÜTEM‹Z

‹nflamatuvar barsak hastal›¤›n›n tan› ve tedavisi
Ahmet TEZEL

Probiyotikler
Ali ÖZDEN

ATHEM‹N KURULUﬁ VE FAAL‹YETLER‹

KARDEﬁ “AZERBAYCANLILAR VE D‹⁄ER TÜRK D‹L‹ HALKLARIN EMEKDAﬁLI⁄I MERKEZ‹” TÜRKÇE KONUﬁAN ÜLKELER ARASINDAK‹ ‹ﬁB‹RL‹⁄‹N‹ GEL‹ﬁT‹REREK
GELECE⁄‹M‹Z‹ AYDINLATMAK ‹Ç‹N YO⁄UN B‹R ÇABA ‹ÇER‹S‹NDED‹R. BU UZUN YOLDA B‹Z DE ONLARA TÜM VARLI⁄IMIZLA DESTEK VERMEK ‹ST‹YORUZ...
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AVRASYA GASTROENTEROLOJ‹ DERNE⁄‹ NASIL KURULDU?
Avrasya Gastroenteroloji Derne¤i Prof. Dr.
Ali Özden’in Türk Gastroenteroloji Kongrelerine Türkçe konuﬂan ülkelerden iﬂbirli¤i için
davet etti¤i bilim adamlar›n›n yo¤un olarak
kat›ld›¤› 2. Türkçe Konuﬂan Ülkeler Toplant›s›n›n sonucunda kurulmuﬂtur. Avrasya Gastroenteroloji Derne¤i Türkçe konuﬂan ülkelerin
gastroenterolog ve cerrahlar› ile yap›lan iﬂbir-

li¤i sonunda Azerbaycan, Özbekistan, K›rg›zistan, Kazakistan’da çok baﬂar›l› bilimsel toplant›lar gerçekleﬂtirdi. Daha sonra Avrasya
Gastroenteroloji Derne¤i yönetimindeki baz›
arkadaﬂlarla düﬂünce farkl›l›¤› ortaya ç›kt›.
Avrasya Gastroenteroloji Derne¤i’nin kurucusu Prof. Dr. Ali Özden Türk Gastroenteroloji
Vakf› aktiviteleri içerisinde Türkçe konuﬂan

ülkelerle bilimsel, kültürel iﬂbirli¤inin devam
etmesini öngördü.
26-30 Kas›m 2008’de Azerbaycan Gence ve
Bakü’de yap›lacak olan Azerbaycan – Türkiye
Akademik T›p Toplant›s› hakk›ndaki düﬂüncelerime gelince:
Kiﬂisel olarak gastroenteroloji biliminde yarar-

l›l›¤›na inand›¤›m bu türlü akademik kongreleri her zaman desteklerim ve bu toplant›lar bölgede birçok gastroenterolojik hastal›klar›n epidemiyolojik ve genetik özelliklerinin benzerliklerini ve farkl›l›klar›n› ortaya ç›kar›r ve birlikte proje haz›rlanmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Umudum bu toplant›lar›n di¤er Türkçe konuﬂan ülkelerde de devam etmesidir.

Prof. Dr. Özden UZUNAL‹MO⁄LU

GEÇM‹ﬁTEN GELECE⁄E...
ence ve Bakü’de 26-30 Kas›m tarihleri aras›nda yap›lacak olan “Azerbaycan Türkiye Akademik T›p Toplant›s›” bana Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan
sonraki süreçte yaﬂad›¤›m duygular›m› ve
Avrasya Cumhuriyetleri ile yak›nlaﬂma çabalar›m›z› hat›rlatt›. Bu dönemde ülkemiz ile
Avrasya ülkeleri aras›nda her konuda iletiﬂim, yak›nlaﬂma ve iﬂbirli¤i yapmak için büyük bir heyecan vard›. ‹ﬂte bu dönemde ülkemizin gastroenteroloji hocalar› ve Türk Gastroenteroloji Derne¤i’nin yönetim kurulu
üyeleri aras›nda da baﬂta Azerbaycan olmak
üzere tüm Avrasya ülkeleri hekimleri ile tan›ﬂmak ve iﬂbirli¤i yapma konusunda büyük

G

bir istek ve heyecan oluﬂmuﬂtu. O zamanki
Türk Gastroenteroloji Derne¤i yönetim kurulu, Ali Özden Hoca’n›n gayret ve teﬂviki ile
Avrasya ülkeleriyle iletiﬂim kurmaya çal›ﬂt›.
Sonuçta s›n›rl› da olsa her ülkeden önemli hocalarla iletiﬂim sa¤land›. Bu hekimler ulusal
gastroenteroloji kongrelerine her dönem olanaklar ölçüsünde davet edildi. Böylece bir ölçüde tan›ﬂma ve yak›nlaﬂma sa¤lanm›ﬂ oldu.
Daha yak›n iliﬂkiler kurulmaya çal›ﬂ›lan bu
ülkelerden ülkemiz gastroenteroloji kliniklerine hekim gelmesi ve belli süreler çal›ﬂmalar› teﬂvik edildi. Avrasya ülkeleri ile iliﬂkilerimiz belirli bir düzeye geldi¤inde Ali Hoca
“Avrasya Gastroenteroloji Derne¤i” kurul-

mas› düﬂüncesini ortaya koydu. Ali Hoca’n›n
önderli¤inde bu baﬂar›ld› ve Avrasya Gastroenteroloji Derne¤i kuruldu.

r›l› geçti. Almat›’daki kongreye o zamanki
Avrupa Gastroenteroloji Derne¤i baﬂkan› ile
beraber iki Avrupal› hekim de kat›lm›ﬂt›.

Avrasya Gastroenteroloji Derne¤i’nin önemli
amaçlar› vard›. Bunlardan ilki ülkemizle beraber tüm Avrasya ülkelerinin kat›laca¤› Avrasya Gastroenteroloji Kongreleri düzenlemek idi. Bu konuda baﬂar› sa¤land›. ‹lk Avrasya Gastroenteroloji Kongresi 1997 y›l›nda
Bakü’de baﬂar› ile gerçekleﬂtirildi. Bundan
bir sene sonra Türkiye’de, di¤er sene bir Avrasya ülkesinde olmak üzere baﬂar›l› kongreler yap›ld›. Bu kongrelerden ben Türkiye d›ﬂ›nda yap›lan Bakü, Almat› ve Taﬂkent kongrelerine kat›ld›m. Kongrelerin tümü çok baﬂa-

Avrasya Gastroenteroloji Derne¤i’nin önemli
bir amac› bu ülkelerden çok say›da hekimin
ülkemiz kliniklerinde çal›ﬂmas› için kaynak
sa¤lamak idi. Bu konuda ilgili devlet kurumlar›na baﬂvuruldu. Bu giriﬂimler Ali Hoca
baﬂta olmak üzere birçok gastroenteroloji hocas› taraf›ndan uzun süreli devam ettirildi.
Ancak s›n›rl› bir imkân sa¤lanabildi. Yine de
ülkemize bu Cumhuriyet’lerden birçok hekim
geldi ve çal›ﬂmalar yapt›. Bu iliﬂkiler günümüzde de devam etmektedir.

XIII. ULUSAL GASTROENTEROLOJ‹ VE
II. TÜRKÇE KONUﬁAN ÜLKELER KONGRES‹ / EK‹M 1996
ﬁARTLAR GÜN GEÇT‹KÇE ZORLAﬁSA DA TÜRKÇE KONUﬁAN ÜLKELER‹N
B‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹N BAﬁLATILAN YÜRÜYÜﬁE DEVAM ETMEK MECBUR‹YET‹NDEY‹Z...

Avrasya Gastroenteroloji Derne¤i’nin di¤er
bir amac› da ülkelerinde hekimlerin yapt›klar› çal›ﬂmalar›n ülkemizdeki bilimsel dergilerde yay›nlanmas›n› sa¤lamak idi. Bu konuda
bir ölçüde baﬂar›l› olundu. Ayr›ca bu ülke hekimleri ile ortak çal›ﬂmalar yapmak, bu ülkelerde gastroenteroloji derneklerinin kurulmas›n› sa¤lamak ve gelecekte çeﬂitli platformlarda birbirlerini desteklemek de Avrasya
Gastroenteroloji Derne¤i’nin amaçlar› aras›nda idi. Zaman içinde tüm bu amaçlar›n gerçekleﬂece¤ine inan›yorum.
ﬁimdi 11 y›l sonra yeniden Azerbaycan’a gidiyoruz. ‹lk gidiﬂimde yaz baﬂlar›nda sabaha
karﬂ› alaca karanl›kta Bakü Hava alan›na inmiﬂtik. Özden Hoca’m Bakü’ye var›ﬂ zaman›m›z› ﬂafak sökerken diye nitelemiﬂti. O gün
içimde büyük bir sevinç ve heyecan vard›.
Çünkü benim hem annem, hem de babam›n
babalar› yaklaﬂ›k 150 sene kadar önce kuzey
Kafkasya’dan gelip Anadolu’ya yerleﬂmiﬂlerdi. Benim çocuklu¤um Kafkas Da¤lar›n›n ve
yaylalar›n›n güzelli¤inin, Kafkas insanlar›n›n

mertlik ve
yi¤itlik hikâyelerini
dinleyerek
geçmiﬂti.
Azerbaycan
Güney Kafkas ülkesi
idi ama yine
Doç. Dr. Burhan ﬁAH‹N
de sonuçta
Kafkasya’n›n bir parças› idi.
Bakü’de baﬂta Büyükkiﬂi Hoca olmak üzere
de¤erli meslektaﬂlar›m›z bizlere büyük bir
misafirperverlik göstermiﬂlerdi. Kongre d›ﬂ›nda kalan zamanlarda Bakü çevresini gezdirmiﬂlerdi. Büyükkiﬂi Hoca bizlere Hazar
Denizi kenar›ndaki yazl›¤›nda bir davet düzenlemiﬂti. Bakü çok güzel bir ﬂehir, bana ‹stanbul’u an›msatan bir taraf› vard›. Hazar Denizi kenar›nda bulunan o zamanki mütevaz›
çay bahçeleri çok hoﬂuma gitmiﬂti. ﬁimdi aradan çok zaman geçti. Bakü’de çok önemli geliﬂmeler oldu¤unu duyuyoruz.
Gence ve Bakü’de Azeri meslektaﬂlar›m›zla
Azerbaycan Türkiye Akademik T›p Toplant›lar› yapaca¤›z. Yaklaﬂ›k bir y›ldan daha fazla
bir süredir Türk Gastroenteroloji Vakf› ülkemizin de¤iﬂik yörelerinde Akademik T›p
Toplant›lar› yapmaktad›r. Bu toplant›larda
dünyada gastroenteroloji alan›ndaki son geliﬂmeler konular›n uzmanlar› olan hocalar taraf›ndan tart›ﬂ›lmaktad›r. Bu toplant›lar kat›l›mc›lar›n büyük be¤enisini kazanm›ﬂt›r.
Gence ve Bakü’de Azerbaycan’›n ünlü hekimlerinin kat›l›m› ile yap›lacak olan bu toplant›lar›nda çok yararl› olaca¤›n› düﬂünüyorum. Gence’de buluﬂmak üzere.

B‹R ÖZLEM‹N H‹KAYES‹: 1956-2008
6 yaﬂ›nda
iken dedem ve
anamdan
“kaçakaçl›k” ile ilgili
bir
çok hikaProf. Dr. Yusuf BAYRAKTAR yeler dinHacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
lemeye
Gastroenteroloji Bilim Dal› Baﬂkan›
baﬂlad›m
(93 Harbi, 1878 Osmanl›-Rus Harbi). Akrabalar›m›z›n ço¤u Kafkaslar’da göç ederken,
yollarda ölmüﬂ veya bugünkü Gürcistan’a
veya Azerbaycan’a yerleﬂmiﬂlerdi. Köyümüzde Azerbaycan lehçesi konuﬂuldu¤u için
zaman zaman Bakü radyosunu dinleyen kiﬂilerden çok güzel hikayeler iﬂitirdim. Bu yüzden anamla birlikte anam›n eski köyü Güvenocak köyüne giderek Bakü radyosunu dinlerdik, zira hem bizim köyde radyo yoktu
hem de bölgede var olan radyolar Ankara ve
‹stanbul’den yay›n yapan radyo evlerini çekmiyordu. 1956 y›l›nda ilk defa Bakü radyosunu dinledi¤imde oradaki nameler bugünkü
gibi zihnimde canl› ve diridir. Hep Azerbaycan’› ve Kafkaslar› görmeye can atard›m.
1970-1980 y›llar› aras›nda akrabalardan birinin Rusya’dan geldi¤ini duydum ve onunla
konuﬂmaya gittim. Adam› b›kt›r›rcas›na soru
ya¤muruna tuttum. Bunlar›n baz›lar› kolay,
baz›lar› zordu. Özlemim bitmemiﬂti, ve 1991
y›l›na gelmiﬂtik. Art›k özgürlük rüzgarlar›

esmekteydi Sovyetler Birli¤i’nde. K›ﬂ aylar›n›n birinde Sovyet ordusunun Bakü ﬂehrinde yaklaﬂ›k 300 kadar kiﬂiyi tanklar alt›nda
ezildi¤ini duyup televizyonda baz› görüntüleri izleyince eﬂim ile birlikte doyas›ya a¤lad›k. Daha sonra eﬂime dedim ki, “Korkma,
vatan için can›n› tanklar›n alt›na atan kiﬂiler
mutlaka ba¤›ms›z devlet kuracaklard›r” ve
öyle de oldu.
1991 y›l›n›n Nisan ay›nda Ankara’ya Sovyetler Birli¤i’nden birçok doktor, ço¤u
Azerbaycan’dan olmak üzere Ankara Gülhane Askeri Hastanesi’ne gelmiﬂlerdi. Benim
geç haberim oldu ve bir ö¤le vakti Gülhane’ye koﬂtum. Orada ilk kez aziz dostum
k›ymetli büyü¤üm Böyükkiﬂi Agayev’i gördüm ve birkaç arkadaﬂ› ile birlikte onlar›
An›tkabir’e götürdüm. Evimi ziyaret ettiler,
doyas›ya konuﬂtuk. Henüz ba¤›ms›z devlet
yoktu. Daha sonra bilinen hikaye, 6 ba¤›ms›z Türk Cumhuriyeti Sovyetler Birli¤i’nin
da¤›lmas› ile ortaya ç›kt›.
1993 y›l›nda bir k›ﬂ ay›nda Böyükkiﬂi Agayev’in daveti üzerine ilk defa Azerbaycan’a
gittim. Tan›ﬂt›r›ld›¤›m herkes beni ba¤›rlar›na bast›lar. T›p üniversitesinde hepatosellüler karsinoma hakk›nda bir konuﬂma yapt›m.
Beni rahatl›kla anlad›lar ve ayakta alk›ﬂlad›lar. Çok mutluydum, ancak Azerbaycan’›n
zorluklar› vard›. Konuﬂtu¤um dostlar›ma
“Endiﬂe etmeyiniz. Her türlü olana¤›n›z, yetiﬂmiﬂ insan gücünüz, büyük bir kültürünüz

vard›r. Bu zorluklar gelip geçicidir”, dedim
ve öyle de oldu. Bugünkü Azerbaycan’›n
ulaﬂt›¤› merhale 1993’ten kat kat yücedir.
Daha da yücelmesini gönülden dilerim.
1993 ﬁubat’›nda Ankara’ya geri döndü¤ümde kimi dostlar›mla dertleﬂtim, konuﬂtum.
Bunlardan biri Dr. Ali Özden idi. Atatürk
1933 y›l›nda bir grup Türk gencine onlar›n
sorular› üzerine ﬂöyle hitap etmiﬂti: “Bugünkü Sovyetler Birli¤i dostumuz ve komﬂumuzdur. Sovyetler Birli¤i de Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u gibi da¤›lacakt›r. Sizin bundan sonraki
hedefiniz Sovyetler Birli¤i’ndeki dili, dini
ve soyu bir olan kardeﬂlerinize gitmek olmal›d›r.” Bu ön görülü büyük söz çok eskiden
bas›lm›ﬂ bir kitapta yer al›yordu. Bunu o zaman yeni kurulan T‹KA’n›n bast›rd›¤› bir
sayfal›k bildiri ﬂeklinde her tarafa yay›lmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂt›k. Dr. Ali Özden ve Dr.
Selahattin Ünal ile birlikte ne yapabilece¤imiz hususunda uzun uzun konuﬂtuk ve arkadaﬂlar›m beni bir dernek kurma hususunda
görevlendirdiler. Bu görevi severek kabul ettim ve 1996 y›l›nda kurucu üye ve baﬂkan›
olarak Avrasya Gastroenteroloji Derne¤i’ni
kurduk. ‹lk kongreyi Azerbaycan’da yapt›k.
Benim için ikinci geliﬂimdi, çok heyecanl›yd›m, çok sevinçliydi. Kongrenin gerçekleﬂmesinde Böyükkiﬂi Agayev, Türkiye’deki
ana Gastroenteroloji Derne¤i ve Dr. Ali Özden’in çabalar›n› her zaman takdir ile an›yo-

rum. Türkiye’den 35 kiﬂi kat›lm›ﬂt›. Baz› arkadaﬂlar›m›z Bakü sokaklar›na ç›k›p geri
geldiklerinde “aynen bizim gibi konuﬂuyorlar, hiçbir sorunumuz yoktu” dediklerinde
içim ac›m›ﬂt›. Çünkü iki kardeﬂ devlet birbirine yabanc› olmuﬂtu, kan kardeﬂi oldu¤unu
unutmuﬂtu. 1996 y›l›ndan 2008 y›l›na kadar
4 kez Bakü’de Avrasya Gastroenteroloji
Derne¤i Kongresi düzenlendi. En sonu 2008
Haziran ay›nda oldu ki oldukça görkemliydi.
Azerbaycan de¤iﬂmiﬂti, kabu¤unu çatlatm›ﬂt›. Dile¤im oyduki Türkiye’nin yapt›¤› hatalar› yapmasalar, olanaklar›n› gerçek kalk›nmaya kullansalar. Son olarak Dr. Ali Özden
ve Dr. Burhan ﬁahin öncülü¤ünde düzenlenen Bakü-Gence toplant›s› bana söylendi¤inde büyük bir heyecan ve sevinç ile kat›laca¤›m› söyledim.
1992 y›l›ndan bugüne kadar Ankara’daki
e¤itim kurumlar›na birçok kardeﬂimiz geldi,
uzun süre kald›lar. Çok k›sa süre içerisinde
Türkiye türkçesini bizden daha iyi konuﬂtular. Ne yalan söyleyim, ben Azerbaycan
türkçesini daha çok seviyorum. 1985 y›l›nda
Japonya’da bulundu¤um s›rada bir y›lbaﬂ›
gecesinde herkesten bir ﬂark› söylemesini istediler. Ben anamdan ö¤rendi¤im bir Azeri
türkü okudum (Geceler ay geceler ve Kaçak
Nebi). Çok be¤inilmiﬂti çünkü bildi¤imi
içimden gelerek söylemiﬂtim. ﬁark›ya zaten
al›ﬂamam›ﬂ, türküyü ise beceremiyordum.
Çocuklu¤umda âﬂ›k Alesker’in güzel koﬂ-

malar›n› ezberlemiﬂtim. Bugün bile 58 yaﬂ›nda olmama ra¤men ço¤unu ezbere okuyabilirim.
Azerbaycan’da temel t›p bilimlerinin yüksek
bir seviyede oldu¤unu gördüm ve biliyordum. Bugün k›sa süre içerisinde klinik bilimlerinin de geliﬂti¤ini görmekteyim. Bar›ﬂ
içerisinde Azerbaycan’›n her türlü sorununu
çözece¤inden eminim. Tüm kardeﬂlerim bilmelidirki Türkiye’de Azerbaycan Türklerinin geliﬂmelerinden onur duyan, noksanl›klar›ndan ise üzülen milyonlarca Türk vard›r.
Bu toplant›n›n Gence’de yap›lmas› bence
çok iyi düﬂünülmüﬂtür, zira büyük ﬂehirlerin
cazibesinden kurtulup gerçekten gitmemiz
gereken bölgelere ulaﬂmam›z laz›m. Gence’nin zihnimde ayr› bir yeri vard›r, oray›
görmedim. Görmek için sab›rs›zlan›yorum.
Bizi ba¤r›na basacak çok kardeﬂimin oldu¤unu biliyorum. Toplant›n›n düzenlenmesinde eme¤i geçen herkese çok teﬂekkür ederim.
‹lk alt› y›l› saymaz isek ömrümün 52 y›l›nda
her zaman Kafkaslar›, Terek ›rma¤›n›, Orta
Asya’y›, Tanr› da¤lar›n› hep düﬂünmüﬂümdür. Ço¤unu görmeme ra¤men ne zaman ki
buralardan söz edilir ise burnumun dire¤i
s›zlar. Bu bölgeler tarih boyunca savaﬂlara
meydan olmuﬂtur. Dile¤im odur ki savaﬂlar›n yerini kardeﬂlik, iﬂbirli¤i ve kalk›nma als›n. Y›l 2008, 1956 y›l›nda baﬂlayan özlem
ve sevda artarak devam etmektedir.
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AZERBAYCAN - TÜRK‹YE
AKADEM‹K TIP TOPLANTISI

AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN
AZERBAYCAN-TÜRK‹YE AKADEM‹K TIP TOPLANTISI
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

26-29 KASIM 2008 GENCE-BAKÜ
26-29 Kas›m 2008 tarihlerinde Bakü’de toplanacak olan Azerbaycan
– Türkiye Akademik T›p Toplant›s› nedeniyle bu toplant›ya davet
edildi¤im için büyük onur duydum. Bu toplant› sayesinde Azerbaycan’daki öz kardeﬂlerimiz ile
kucaklaﬂma imkan› bulaca¤›m için
sevinçliyim.
Bu toplant›y› düzenleyen Azeri ve
Türk Bilim ‹nsanlar›na ve maddi
destek veren firmalara teﬂekkür
ederim.

Say›n kongre kat›l›mc›lar›,
On yedi y›l önce ba¤›ms›zl›¤›n› tekrar kazanan Azerbaycan'›n iktisadi yönden süratle geliﬂerek Dünya'n›n geliﬂmekte olan ülkeleri aras›na girdi¤i art›k herkes taraf›ndan kabul edilen bir gerçektir. 1988-1993 y›llar› aras›ndaki zorluklar her alanda oldu¤u gibi e¤itim ve bilimin geliﬂmesini de negatif yönde etkilemiﬂtir. Bugün ise Azerbaycan Cumhurbaﬂkan›'n›n ﬂahsi gayretleri ile bu konulara özellikle dikkat edilmekte ve
Azerbaycan'›n entellektüel birikiminin geliﬂmesine büyük yat›r›mlar yap›lmaktad›r. Bu gerçek, ‹SESKO'nun giriﬂimi ile 6 Ekim 2008 tarihinde Bakü'de düzenlenmiﬂ olan ‹slam Konferans› Teﬂkilat›'na üye devletlerin kat›l›mc›lar› taraf›ndan da dile getirilmiﬂtir. Azerbaycan ve Türkiye gastroenterologlar›n›n bu kongresinde de amaçland›¤› gibi, Azerbaycan t›bb›n›n geliﬂmesine büyük katk› sa¤layaca¤›na duydu¤um derin
inançla hepinize baﬂar›lar diliyorum.
Prof. Dr. Tankut ‹LTER
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dal› Baﬂkan›

Bir ülkede bilimin ve bilimsel düﬂüncenin geliﬂmesi ve bu
özelliklerin yerleﬂmesi için ancak, ba¤naz (tutucu) olmayan,
özgür düﬂünceli, her zaman ve her yerde çekinmeden “neden
– niçin – nas›l – nerede - ne zaman” gibi sorulara cevap arayan, dürüst karakterli araﬂt›rmac›lara ve çal›ﬂkan bilim insanlar›na ihtiyaç vard›r.
Bu bilim insanlar›n›n kendi meslektaﬂlar› ile s›k s›k bir araya gelerek bilgilerini ve bulgular›n› paylaﬂmalar› ve bunlar›
daha ileriye götürmek için iﬂbirli¤i yapmalar›n›n önemi çok
büyüktür.
Geliﬂmiﬂ ülkeler benzer ﬂekilde davranarak, bilgilerini ve buluﬂlar›n› paylaﬂarak geliﬂtirmekte, daha ileriye götürerek ilerlemektedir. Bizim çok geliﬂmiﬂ bu ülkeleri yakalamam›z için
y›lmadan, azimle ve çok fazla çal›ﬂmam›z gerekmektedir.
Azerbaycan’da yap›lacak bu toplant›da Sindirim Sistemi ve
hastal›klar› üzerine deneyimli bilim insanlar› ve hekimler bir
araya gelerek bilgilerini paylaﬂacaklard›r. Bilgi paylaﬂ›ld›kça artar ve daha güzele, daha ileriye gider ve yeni buluﬂlar,
yeni sonuçlar ortaya ç›kar.
Burada her iki ülkenin de ortak ç›karlar› söz konusudur. Ortak dili konuﬂan kardeﬂ iki ülkenin her alanda iﬂ birli¤i yapmas› gerekmektedir. Zamanla bu iﬂbirli¤inin tüm Türkçe konuﬂan kardeﬂ ülkelere de yay›lmas› gerekir.
Bu ﬂekilde kardeﬂ Türk Devletleri, Türk Uluslar› aras›nda
bilgi al›ﬂ veriﬂi, ö¤renci ve ö¤retim üyesi al›ﬂ veriﬂi ile bilimin tüm kardeﬂ Türk Devletlerinde geliﬂmesini, daha ileriye
gitmesini sa¤lamak mümkün olacakt›r.
Bu tür toplant›lar›n bize ve kardeﬂ Türk Uluslar›na sa¤layaca¤› yararlardan en önemlisi ise ortak dilimizin geliﬂmesi ve
zenginleﬂmesidir. Türkçe kelime hazinesinin artmas› ve taraflar›n bir birini daha iyi tan›mas› ve anlamas› sa¤lanacakt›r.
Türkçe çok zengin bir dildir, de¤iﬂik lehçelerde farkl› kelimeler bulunmaktad›r. Dikkat edilirse kullan›lan kelimelerin
hemen hepsi ayn› kökenden gelmekte, lehçelere göre ufak
farkl›l›klar göstermektedir. Gayret edilirse k›sa sürede bu
farkl› lehçelere uyum sa¤lamak mümkündür.
‹leride Türk Devletleri ortak alfabe oluﬂturup, kullanabilir
ise her ülkede yaz›lan farkl› kitaplar› karﬂ›l›kl› okumam›z ve
bilgi edinmemiz olas›d›r. Bu ﬂekilde 300 milyon üzerinde
nüfusa sahip Türk dünyas›, karﬂ›l›kl› bilgilerini paylaﬂacak
ve bu da kültürel geliﬂmeyi, bilimsel geliﬂmeyi ve sonunda
bilgi birikimini çeﬂitlendirecek ve artt›racakt›r.
Bu geliﬂmelerin sadece t›p alan›nda de¤il, tüm alanlarda olmas› kaç›n›lmazd›r. Ayr›ca bu sayede ortak kültürel de¤erlerimiz (ﬂiir, öykü, roman vb) paylaﬂ›lacak, her alanda zenginleﬂecektir.
Gönülden arzum, bu tür toplant›lar›n artarak devam etmesi
ve ortak bilimsel geliﬂmelerin bütün kardeﬂ Türk Dünyas›na
yay›lmas›d›r. Bunu sa¤lamak üzere çal›ﬂmalar yapmak ve
yapanlara destek olmak hepimizin esas görevidir. Bu tür toplant›lar›n düzenli ve s›k aral›klarla yap›lmas›, bu sayede bilgi, görgü ve deneyimlerin paylaﬂ›lmas› gerekir. Bu toplant›lar taraflar›n birbirini daha iyi tan›mas›n›, dostluklar kurulmas›n› ve ö¤renci – ö¤retim üyesi al›ﬂ veriﬂini artt›racakt›r.
Bu amaçla ortak çal›ﬂma guruplar› kurulmas›n›, bilgilerin ortak ve anlaﬂ›l›r Türkçe ile yaz›lmas›n› diliyorum. Yine kurulacak çal›ﬂma gruplar› ile Türkçe kelime hazinesinin geliﬂtirilmesi, yabanc› kelimelerin ay›klanmas› ve Türkçe karﬂ›l›klar›n›n bulunmas› önemli ortak geliﬂmeler ve ortak de¤erler
sa¤layacakt›r.
Günlük Türkçe konuﬂmam›zda oldu¤u gibi, bilimsel alanda
da kelimelerin Türkçe karﬂ›l›klar›n› saptay›p geliﬂtirmek bizlerin en önemli görevidir.
Bu sayede Türk dünyas› at›l›mlar›n›, hemen her alanda, daha çabuk ve daha kolay yapabilecek ve Atatürk’ün gösterdi¤i hedefe do¤ru arzulanan bilimsel geliﬂmelerini süratle yapacakt›r.

Sayg›lar›mla
Azerbaycan Cumhurbaﬂkanl›¤› Bölüm Müdürü
Gafar AL‹YEV

Say›n Ali Özden,
Sizin, Türkiye ve dünya t›bb›na de¤erli katk›larda bulunmuﬂ di¤er büyük bilim adamlar›n›n deneyimlerini Azerbaycan'l› hekimlerle paylaﬂmak
giriﬂiminizi ve iste¤inizi, vatanseverli¤ine büyük sayg› duydu¤um ‹lham ‹smay›lov'un baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› “Azerbaycan'l› ve Türk Dilli Halklar›n Emekdaﬂl›k Merkezi ‹ctimai Birli¤i” taraf›ndan desteklenmesini kalpten alk›ﬂl›yorum. Azerbaycan-Türkiye Akademik T›p Toplant›s›n›n
tüm kat›l›mc›lar›na, Türkiye- Azerbaycan kardeﬂli¤inin güçlenmesi, iki kardeﬂ halk›n ilmi-medeni entegrasyonunu h›zlanmas› yönünde çal›ﬂan herkese çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyorum.
Bu ebedi dostlu¤a destek veren herkese sonsuz sayg› ve sevgilerimle…
Böyükkiﬂi AGAYEV
Akademik Azerbaycan Cerrahlar ve Gastroenterologlar Cemiyetinin Baﬂkan›
M. Topçu Ad›na Eksperimental Cerrahiye Enstitüsü Baﬂkan›

Say›n kongre kat›l›mc›lar›,
Türk Gastroenteroloji Vakf›'n›n giriﬂimi ve Azerbaycan'l›lar›n ve Di¤er Türk Dilli Halklar›n Emekdaﬂl›k Merkez ‹ctimai Birli¤i'nin ve Azerbaycan Cerrahlar ve Gastroenterologlar Birli¤inin deste¤iyle yap›lacak Azerbaycan-Türkiye Akademik T›p Toplant›s› tüm bilim adamlar›n›n da iﬂaret etti¤i gibi çok önemli ve tarihi bir toplant›d›r. Dünya t›p bilimine önemli katk›larda bulunmuﬂ Türk gastroenterologlar›n›n bu zengin deneyimlerini Azerbaycan'l› hekimler ile paylaﬂmak için Gence'ye yapm›ﬂ olduklar› bu bilim seferi, 1918 y›l›ndaki savaﬂta kan kardeﬂlerine yard›m için Gence'ye gelen Nuri paﬂa'n›n baﬂlatt›¤› ve büyük Atatürk ile Azerbaycan'›n milli lideri Haydar Aliyev'in ileri görüﬂlülü¤ü ile 90 y›ld›r
baﬂar›yla devam eden birliktelik yolunun devam› gibi de¤erlendirilmelidir. Ben iki kardeﬂ halk›n bu yolu sonsuza kadar ﬂerefle devam ettirece¤ine ve bütün zorluklar› birlikte bertaraf edeceklerine inan›yorum.
Milletimizin gelece¤ini düﬂünerek att›¤›m›z bu ad›mda bizi destekleyen herkese teﬂekkür ediyor ve hepinize bu toplant›da ve sonraki çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar diliyorum.
ATXEM ‹dare Heyeti ad›na
Baﬂkan
‹lham ‹SMAYILOV

Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m,
‹ki kardeﬂ halk aras›ndaki medeni -manevi, tarihi - psikolojik ba¤lar çok eski zamanlara dayansa da, Azeri ve Türk hekimlerinin profesyonel
iliﬂkilerinin baﬂlang›ç tarihi daha yenidir. Bu k›sa zamanda bu iliﬂkiler çok verimli olmuﬂ ve Azerbaycan bilim adamlar› Sovyet t›bb›n›n baﬂar›lar›n› Türk'lere, Türk bilim adamlar› ise Avrupa'n›n ileri t›p teknolojisini Azerbaycan'a getirmiﬂ ve tüm bunlardan karﬂ›l›kl› olarak faydalan›lm›ﬂt›r. Daha önemlisi ba¤›ms›zl›¤›n›n ilk y›llar›nda yaﬂanan s›k›nt›l› zamanlarda Azerbaycan'l› doktorlar Türk kardeﬂlerinin manevi ve bilimsel deste¤ini hep hissetmiﬂler ve bu karﬂ›l›ks›z kardeﬂ yard›m›ndan çok yararlanm›ﬂlard›r. Bu yap›lan kongre de bu hoﬂ iliﬂkinin devam›d›r
ve ben bu kongrenin faydal› olaca¤›na kalben inanarak hepinize baﬂar›lar diliyorum.
Sayg›lar›mla
Alihüseyin H‹DAYETOV

Aziz meslektaﬂlar›m, sayg›de¤er kongre kat›l›mc›lar›,
Türk t›bb›n›n bin y›ll›k gelene¤ine dayanarak geliﬂmiﬂ, dünya t›bb›n›n en son geliﬂmeleri ile zenginleﬂmiﬂ, Türk ve Azerbaycan t›bb›n›n ça¤daﬂ ve fedakar çal›ﬂanlar›n›n son y›llarda yapm›ﬂ oldu¤u iﬂbirli¤i milli birli¤imizin korunmas› amac›ndan oldukça sevinçlidir. Azerbaycan'l› hekimler gelece¤imiz için
son derece önemli olan bu tarihi toplant›n›n her an›ndan fevkalade faydalanacaklard›r. Ben y›llar içerisinde Türkiye'de baﬂar› kazanarak dünya çap›na
ç›kmay› baﬂarm›ﬂ Azerbaycan'l› meslektaﬂlar›m›n da bu iﬂbirli¤i ve faydalan›m›n karﬂ›l›kl› olmas› için ellerinden geleni yapacaklar›na inan›yorum. Gastroenteroloji alan›ndaki yenilikleri Azerbaycan'l› meslektaﬂlar› ile paylaﬂma amac› ile yap›lan bu Akademik T›p Toplant›s›'n› daha önceki iﬂbirli¤imizin bir
sonraki aﬂamas› olarak de¤erlendiriyor ve bu toplant›n›n devaml› olaca¤› ümidi ile bu zor iﬂi gerçekleﬂtiren herkese sonsuz teﬂekkürlerimi sunuyorum.

Hepinize baﬂar›lar dile¤i ile…
Surhay HADIYEV
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‹leri Neoplazi Tespitinde
BT Kolonografi ile
Kolonoskopinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Dr. Gökhan Kabaçam
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›

Kolorektal kanser, ABD’de y›lda 55.000 ölüme neden olan, en önemli kansere ba¤l› ölüm
nedenlerinden kabul edilmektedir. Öncü lezyonlar›n erken tespit edilerek ç›kart›lmas›, bu
ölümleri etkin ﬂekilde engelleyebilecek bir
yaklaﬂ›md›r. ‹leri neoplazi, kolorektal kanser
tarama ve önlenmesinde birincil hedeftir. Kansere progresyonunun s›k oldu¤u gösterilmiﬂtir.
‹leri adenom kriterleri; ≥ 10mm, belirgin villöz
bileﬂen, yüksek derece displaziden birisinin olmas›d›r. Bu çal›ﬂmada BT Kolonografi (BTK)
ve Optik Kolonoskopi (OK) ile yap›lan paralel
tarama programlar›ndaki verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂ. Ortalama yaﬂ› 57.0±7.2 olan
3120 hastaya primer BTK, 58.1±7.8 olan 3163
hastaya ise primer OK uygulanm›ﬂ. Çal›ﬂman›n ana sonlan›m noktas›, ileri neoplazi (ileri
adenom ve karsinom) saptanmas› ve ç›kar›lan
toplam polip say›s› olarak belirlenmiﬂ. BTK ile
saptanan en az 6 mm’lik tüm poliplere OK ile
polipektomi önerilmiﬂ. Boyutlar› 6 – 9 mm 1
veya 2 adet polibi olan hastalara ayr›ca, polipektomi yap›lmaks›z›n BTK takibine girebilecekleri belirtilmiﬂ. BTK ile saptanan boyutu
≤ 5 mm olan diminutif polipli hastalar normal
olarak raporlanm›ﬂ. Primer OK s›ras›nda tespit

edilen poliplerin tamam›na yak›n›, boyutuna
bak›lmaks›z›n klavuzlarda belirtilen öneriler
do¤rultusunda ç›kar›lm›ﬂ. Sonuçta, BTK s›ras›nda 123, OK s›ras›nda 121 ileri neoplazi bulunmuﬂ. Bunlardan s›ras›yla 14 ve 4 tanesi invaziv kansermiﬂ. Primer BTK yap›lan grupta,
OK’ya sevk oran› %7.9 (246/3120) bulunmuﬂ.
BTK yap›lan grupta %3.2 (100/3120)’lik bir
ileri neoplazi saptan›rken, bu oran OK grubunda %3.4 (107/3163) bulunmuﬂ. Bu sonuçlara
BTK’da 6 – 9 mm’lik polip saptanarak takip
program›na giren 158 hastan›n 193 polibi dahil
edilmemiﬂ. BTK grubunda ç›kar›lan polip say›s› 561 iken, OK grubunda 2434 olmuﬂ ve bunun nedeninin 5 mm’den küçük poliplerin raporlanmamas› oldu¤u belirtilmiﬂ. OK grubunda 7 kolonik perforasyon olurken, BTK s›ras›nda önemli komplikasyon görülmemiﬂ. Sonuç olarak, BTK’da, OK’da ileri neoplazi tespiti için benzer sonuçlar verse de, polipektomi
say›s› ve komplikasyonlar ilk grupta belirgin
olarak daha az bulunmuﬂ. Tarama amaçl› kullan›lacak yöntemin maliyet etkin olmas› önem
kazanmakta, BTK bu anlamda OK’ya üstün
görünmektedir. ‹leri adenomlar›n ve kanserlerin ço¤unun 10 mm’den büyük olmas›, çal›ﬂ-

mada saptanan bu tarz lezyonlar›n %0.05 oran›nda kalmas›, tarama için bu de¤erin eﬂik olarak kabul edilmesi görüﬂünü do¤urmuﬂtur.
BTK’n›n potansiyel dezavantaj›, orta büyüklükte takibe al›nan lezyonlar›n kanserleﬂmesini
kaç›rmas› ve radyasyon maruziyeti olarak belirtilmekte ancak bunun çok düﬂük bir risk oldu¤u iddia edilmektedir. Kolonoskopiden kaçan hastalara bu alternatifin sunulmas›n›n taramaya kat›l›m› art›raca¤› da düﬂünülmektedir.
Bu sonuçlar BTK’n›n, hastalar› terapötik
OK’ya yönlendirebilmek için tarama testi olarak kullan›labilece¤ini desteklemektedir.
Amerikan Gastroenteroloji Birli¤i’nin konuyla
ilgili son konsensus önerileri ﬂöyledir.
• En geniﬂ çap›nda > 6 mm olan hastalar raporlanmal› ve endoskopik polipektomiye
yönlendirilmelidir.
• Saptanan polip say›s› 3 veya fazla olan hastalar boyuttan ba¤›ms›z olarak polipektomiye yönlendirilmelidir.
• Boyutu 5 mm’den küçük 1 veya 2 polibi
olan hastalarla ilgili yeterli bilgi olmad›¤›ndan kiﬂisel özellikler ve tercihlere göre karar verilmelidir.

Konstipasyonu Belirgin
‹ritabl Barsak Senromlu Kad›nlarda
5 Günlük Linaclotide

Tedavisinin Etkinli¤i
Oral linaclotid, yeni geliﬂtirilen bir guanilat siklaz-C
(GSC) agonistidir. Hayvan çal›ﬂmalar›nda intestinal s›v›
sekresyonunu art›rd›¤› ve visseral hipersensitiviteyi azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Sa¤l›kl› gönüllülerde yap›lan denemelerde, linaclotidin güvenilir ve iyi tolere edilir oldu¤u gösterilmiﬂ, defekasyon s›kl›¤›n› art›rd›¤›, k›vam›n› azaltt›¤›
ve ilk barsak hareketine kadar olan zaman› k›saltt›¤› bulunmuﬂtur. Bu randomize, çift kör, plasebo kontrollü çal›ﬂmada 36 belirgin konstipasyonla giden ‹ritabl Barsak Sendromlu (‹BS) kad›n hasta al›nm›ﬂ. Bunlar›n > %50’sinin
kolonik transit süreleri normalmiﬂ. Hastalar; plasebo, günlük 100 ve 1000 μg kollar›na randomize edilmiﬂ. Hastalara tedavi öncesi 5 gün gözlem ve 5 günlük tedaviler uygulanm›ﬂ. Sintigrafik olarak gastrointestinal transitleri ölçülürken, günlük tutma yöntemiyle barsak fonksiyonlar› kaydedilmiﬂ. Bazale göre kolonik transit de¤iﬂiklikleri plaseboyla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ. Tedaviyle ç›kan kolon boﬂalma süresi (p=0.015) ve 48 saatte genel kolon transiti (p=0.02)
anlaml› olarak düzelirken, 24 saatte genel transite etki olmam›ﬂ. Linaclotid transiti h›zland›rma konusunda 100 μg
dozunda etkisiz bulunurken, 1000 μg dozunda etkili
(p=0.004) bulunmuﬂ, plasebo da bazale göre anlaml› iyileﬂmeye neden olmuﬂ (p=0.01). Genel olarak, defekasyon
say›s›, k›vam›, kolay defekasyon ve ilk barsak hareketine
kadar geçen süre konular›nda anlaml› iyileﬂme saptanm›ﬂ.
En belirgin doza ba¤l› yan›t gayta k›vam› üzerine olmuﬂ
(p<0.001). Tedaviyle anlaml› yan etki görülmemiﬂ. Sonuçta, konstipasyonu belirgin ‹BS’li kad›nlarda linaclotid
1000 μg/gün dozunda ç›kan kolon transitini art›rma ve barsak fonksiyonlar›n› düzeltme aç›s›ndan anlaml› etkiye sahip bulunmuﬂ. Bu alanda ileri randomize kontrollü çal›ﬂmalar yap›larak linaclotid’in klinik etkinli¤inin araﬂt›r›lmas› önerilmiﬂ.

Kim DH, Pickhardt PJ, Taylor A ve ark. CT colonography versus colonoscopy for the detection of advanced neoplasia. N Engl J Med 2007;357: 1403-12.
Rockey DC, Barish M, Brill JV ve ark. Standards for Gastroenterologists for Performing and Interpreting Diagnostic Computed Tomographic Colonography.
Gastroenterology 2007;133:1005–24.

Andresen V, Camilleri M, Busciglio IA ve ark. Effect of 5 days linaclotide on transit and
bowel function in females with constipation-predominant irritable bowel syndrome.
Gastroenterology 2007;133:761-8.
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CERRAH‹ HASTALIKLAR
Sevgili Aileme, şifa verdiğim ve maalesef bazen yardım edemediğim
İnsanlara, öğrencilerime ve meslektaşlarıma,
B. A. AGAYEV.
ÖNSÖZ

mas›na ve onu kurtaracak tek tedavi yöntemi olan ameliyattan vazgeçmesine neden olabilir.

Günümüzde cerrahi alanda geliﬂen teknoloji daha bilimsel çal›ﬂma imkan›n› art›rm›ﬂt›r. Tabii ki
geleneksel diagnostik ve terapötik iﬂlemlerdeki yeniliklerin t›p fakültesi e¤itim ve ö¤retimine yans›mas› t›p ö¤rencileri ve genç doktorlar için önemli olmuﬂtur. Bu bak›mdan “cerrahi hastal›klar”
kitab›n›n yeniden gözden geçirilmesi, 3 kitab›m›n yaz›lmas› ve yay›lmas› gerekli bulunmuﬂtur.

Doktor her gün kültürleri, psikolojileri, meslekleri birbirinden farkl› olan hastalarla karﬂ›laﬂ›r. Bu
hastalarla yap›lan diyalogda onlar›n kendi karakteristik duygular› dikkate al›nmal›d›r. Bütün durumlarda hastaya moral verilmelidir. Ancak hastal›¤› ve yap›lacak ameliyat ta basit bir olaym›ﬂ gibi anlat›lmamal›d›r. Cerrah›n vazifesi yap›lacak ameliyat›n hastan›n iyileﬂmesine yard›m edece¤i
konusunda hastaya güven vermektir.

Kitapta yenilenmiﬂ yeni diagnostik ve tedavi metotlar›, trans-fizyoloji, onkoloji, immünoloji, genetik ve onlar›n cerrahi hastal›klar›n klini¤ine yans›mas›ndaki önemlili¤i gösterilmiﬂtir. Önceki
kitaptan farkl› olarak patolojik hastal›klar›n anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›ran resimler ilave edilmiﬂtir.
Kitapta gösterilen diagnostik ve cerrahi yöntemler dünyan›n say›l› cerrahi merkezlerinin tavsiyeleri ve benim tecrübelerime dayan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu kitab›n t›p sahas›nda önemli olabilece¤ini ümit ediyor ve sizlere sayg›lar›m› sunuyorum.
B. A. AGAYEV
TIBB‹ DEONTOLOJ‹
Genel konular
T›bbi deontoloji problemleri ile ilgili t›p eserlerinde yeteri kadar bilginin olmas›na ra¤men bu konuda fikir tart›ﬂmas› yapmak hiç de kolay de¤ildir. Deontoloji olmadan t›p alan›nda yap›lan hiçbir çal›ﬂmada baﬂar›s› sa¤lanamaz. Doktorlarla hasta aras›nda yaﬂanm›ﬂ iliﬂkilerin di¤er mesleklerde olmamas› ve doktorlukta olan deontoloji kurallar›n›n anlat›lmas›nda bu problemlerin di¤er
mesleklerle s›k› ilgisi ve onlar›n t›bbi deontolojiye olan etkisinin göze al›nmas› gösterildi¤i kadar
kolay olmuyor.
Geliﬂmiﬂ bilim sayesinde yeni t›bbi biyo-etik problemler ortaya ç›km›ﬂt›r. T›bb›n ﬂu anki durumunda yeni diagnostik ve tedavi yöntemlerinin haz›rlanmas›nda ve tatbikinde di¤er meslek gruplar›nda çal›ﬂan kiﬂilerin (mühendisler, kimyac›lar, genetikçiler, fizikçiler v.s) bu alana olan ilgileri bugünün gerçe¤idir. Bu durumda t›p alan›ndaki “doktor-hasta” iliﬂkileri daha geniﬂ manevi ve
hukuki, sosyal problemleri moleküler biyolojinin tekni¤i v.s. yeniliklerini kapsam›ﬂt›r.
Cerrah›n faaliyetinde t›bbi deontoloji kurallar›n› onun yaﬂad›¤› zaman›n geliﬂmiﬂlik seviyesi, halk›n manevi hususiyetleri v.s. dikkate al›nmadan uygulanmas› mümkün de¤ildir.
Yazar›n düﬂüncelerine ve yorumlar›na dayanan bu bölümde cerrah›n yüksek profesyonelli¤i, yeni
teknoloji ve ameliyat yöntemlerinden as›l olarak ortaya ç›kan etik problemler, doktor-hasta iliﬂkisi ile hocan›n cerrahi branﬂ›na, edebiyat›n, sanat›n, samimi kelimelerin etkisi ve bunlar›n hastalar›n›n tedavisinde nas›l önemli rol oynad›¤› k›saca da olsa anlat›lm›ﬂt›r.

Kanser olan hastalarla yap›lacak diyalog kolay olmuyor. Benign ve malign tümörlerin tedavi yöntemi cerrahi ameliyatt›r. Bu gibi durumlarda hastaya malign tümörü oldu¤unu söylemek imkans›z
olur. Bu durumda farkl› iki yöntemle yaklaﬂmak gerekir.
1-Doktor hastaya malign tümörü oldu¤unu söylememeli midir?
2-Hastan›n kendi hastal›¤›n› ve bu hastal›¤›n prognozunu bilmeye hakk› var m›d›r?
Hastaya malign tümörün varl›¤›n› bildirmek bu kötü habere haz›r olmayan hastada endiﬂeye, psikolojik bozukluklara, depresyona sebep olabilir. Belirli bir zaman geçtikten sonra hasta kendi hastal›¤›n› anlam›ﬂ olacakt›r. Psikolojik olarak haz›r olmayan hastaya söylemek deontolojik bak›mdan do¤ru de¤ildir.
Örnek olarak iki büyük bilim adam›n›n kansere yakaland›¤›ndaki tepkilerine bakal›m.
Sigmoud Freud kansere yakaland›¤›n› ö¤rendi¤inde “Bunu bana söylemeye hiçbir hakk›n›z yoktur.” demiﬂtir.
Geneti¤in babas› olan G. Mendel kansere yakaland›¤›nda doktordan tan›n›n kesin koyulmas›n› istemiﬂ ve kanserin ölümle sonuçland›¤›n› bildi¤inden “Bu do¤al olandan kaç›lmaz haldir” demiﬂtir.
Frans›z doktoru A. Trusso’dan “Doktora ne gereklidir? “ sorusuna “Çok sa¤l›kl› düﬂünce, biraz nezaket ve cesaret gerekir” diye cevap vermiﬂtir. Trusso’ya tekrar soruldu¤unda “Peki bilgi?” “Evet
oda bazen gerekebilir.” demiﬂtir.
Burada Trusso çok bilgisi olan, ancak bu bilgisini pratikte uygulamaya cesaret edemeyen, sa¤l›kl› düﬂüncesi, nezaketi olmayan doktorun baﬂar›l› olamayaca¤›n› anlatmak istemiﬂtir.
Bu bölümde deontoloji bak›mdan önemli olan sorulara genel cevap verilmektedir. Bir daha gözden geçirelim.

1-Cerraha gerekli hususiyetler:
Merhamet: Doktor hastan›n derdini düﬂünmeli onun ve ailesinin karﬂ›laﬂt›¤› zorluklar› unutmamal›d›r. Örne¤in “Derdin ac›s› ne kadar çok paylaﬂ›l›rsa o kadar da teselli getirir”.

T›bbi etik, biyo-etik ve deontoloji anlamlar› genel manada yak›n olsa da bunlar›n aras›nda farkl›l›klar mevcuttur. Buna göre eti¤in “Alt›n” esaslar› doktorluk mesle¤ine tavsiye edilmiﬂtir. Baz› bilim adamlar› deontoloji’nin etik’ten farkl› olarak doktorluk mesle¤i çevresinde tatbik oldu¤unu
düﬂünürler. Deontolojinin hususileﬂmiﬂ (cerrahl›k, pediatri, dahiliye v.s) sahalar› oldu¤u halde etik
tüm mesleklere uygulan›r.

Yard›m severlik ve samimiyet: Genç doktorlar bazen as›k suratl›, samimiyetsiz ve konuﬂtu¤u
cümlelerdeki sert ifade nedeniyle kendisinin farkl› anlaﬂ›lmas›na sebep olur. “Çabuk olun.” “Beni çok hasta bekliyor.” “Benim acelem var.” v.s. sözlerle hastayla konuﬂmak do¤ru de¤ildir.

Bio-etik terimi 1969 y›l›nda V. R. Potter taraf›ndan teklif edilmiﬂ ve “doktor-hasta” iliﬂkisinde tedavi yöntemlerinin seçilmesinde (transplantoloji’de, estetik cerrahide, cinsiyet de¤iﬂmelerinde,
kürtajlarda, genetik kodlaﬂmalarda v.s.) hastalar›n isteklerine ve hastan›n ﬂahsi karakterine sayg›
duyulmas› ve bunlar›n mevcut kurallara uygun olmas› gibi hususlar› içerir. Burada ahlaki, hukuki, dini kurallar göz önüne al›n›r.

Ünlü Azerbaycan ﬂairi Samet Vurgun’un bu sözlerini hat›rlamak uygun olurdu:

T›bbi biyoloji, genetik gibi alanlarda ilerleyiﬂ özellikle transplantolojide yeni teknolojinin geliﬂmesine sebep olmuﬂtur. ‹ç organlar›n nakli ile ilgili her y›l binlerce ameliyat yap›lmakta ve say›lar› artmaktad›r. Bu sahan›n geliﬂmesi ile ilgili yeni ahlaki, etik ve hukuki problemler ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu zamanda organ nakli cerrahi yöntemlerle yap›lmakta ancak organlar›n donörlerden al›nmas›nda problemler yaﬂanmaktad›r. Parenkimatoz organlar›n donörden biyolojik ölüm (organ›n
akut iskemisinde) olmadan naklinde daha faydal› oldu¤u hesap edilir. Bu maksat için en yararl›
donör travma neticesinde beyin faaliyetleri durmuﬂ, yaln›z kalp faaliyetleri devam eden insanlard›r.
Buradan ç›kar›lan etik ve deontoloji sonuçlar bir çok problemlerle ilgilidir.

1-Beyin faaliyetleri durmuﬂ yaln›z kalp faaliyetleri devam eden hastan›n di¤er organlar›n›n baﬂka
hastaya nakli. Anlaﬂ›ld›¤› gibi bu iﬂlemin yap›lmas› hiç de kolay olmuyor. Burada donörün yaﬂam
faaliyetinin kaybolmamas› için zaman›nda gerekli kararlar›n verilmesi çok önemlidir.
Baz› ülkelerde bu problem çok basit oldu¤u halde baz› ülkelerde zorluklar yaﬂanmaktad›r.

2-Organ nakline ihtiyac› olan hastalar›n say›s›n›n donör olabilecek insanlar›n say›ndan çok olmas›.
3-Böyle durumlarda organ naklinin s›rada olan hastalar›n endikasyonu’na göre karar verilir.
Bu problemlerin (ahlaki, hukuki, insan haklar›, dini v.s) çözülmesinde Birleﬂmiﬂ Milletler ve Milli Kanunlar kabul olmuﬂtur.
Deontoloji t›p alan›na XIX yüzy›l›n ortas›nda (1843) ‹ngiliz bilim adam› S. Bentham taraf›ndan
dahil edilmiﬂtir.
Deontoloji (yunanca “deon” “deontes” - gerekli “logos” ilim) t›p elemanlar›n›n kendi mesleklerinin
manevi, etik bak›mdan yerine getirilmesinde doktor-hasta iliﬂkisinden bahseden bilimdir. Deontoloji kelimesi t›p alan›na yeni dahil olsa da doktor-hasta iliﬂkisi ve felsefesi çok eski zamanlara dayanmaktad›r.
Hipokrat taraf›ndan yaz›lm›ﬂ ve bugüne kadar bütün dünya doktorlar› için kanun say›lan “Hipokrat Yemini” t›bbi deontolojinin çok eski zamanlardan geldi¤ini belli eder. Hipokrat’›n yaz›lar›ndaki “Yemin”, “Kanun”, “Doktorluk Hakk›nda”, “Do¤ru Ahlak”, “Eski T›p Hakk›nda” v.s. bölümler t›bbi deontolojiye aittir. Doktorluk eti¤i hakk›nda Galen’in, Selzan’›n yaz›lar›nda da bahsedilmiﬂtir.
Ortaça¤da doktorluk eti¤i’nin manevi prensiplerinin olgunlaﬂmas›nda ‹bni Sina’›n (Avicenna) yaz›lar›n›n büyük katk›s› olmuﬂtur. Onun “Doktorluk Mesle¤inin Kanunlar›” kitab›nda hastaya göre
ayr›cal›kl› yanaﬂ›lmas› gösterilmiﬂtir.
Deontoloji prensipleri doktorluk mesle¤inin bütün branﬂlar› ile ilgilidir. Doktorun etik davranarak
hastaya yaklaﬂmas›, onu sab›rla dinlemesi, do¤ru muayene etmesi, yap›lan muayenenin ve teﬂhisin do¤ru koyulmas›nda profesyonellik, hastaya gösterilen ilgili v.s. doktor-hasta iliﬂkisinin esas›
olsa da, bu problemin ortadan kalkmas› için yeterli de¤ildir. T›bbi deontoloji prensipleri do¤rultusunda doktorun kültürünü, bilgisini art›rmas›, hastan›n iyileﬂmesi için bütün imkanlar› uygulamas›, meslektaﬂlar›na iyi davranmas›, kendi baﬂar›lar›ndan gurur duymas›, baﬂar›s›zl›klar›ndan
ders almas›, merhametli olmas› gerekir.
Cerrahi hastalar›n ve hastal›klar›n karakterleri ve cerrahi yöntemlerin seçilmesi bu branﬂ› di¤er
branﬂlardan ay›r›r. Yüksek profesyonellikle geçen operasyonlar bile dokular›n travmas›na, organizmada fizyolojik dengelerin az veya çok derecede bozulmas›na sebep olur. Cerrahi ameliyat her
organizmada farkl› de¤iﬂiklikler yapabilir.
Cerrahlar›n di¤er doktorlardan farkl› çal›ﬂma yöntemleri vard›r. Hastan›n muayenesi, ameliyat endikasyonlar›, tan›n›n do¤ru koyulmas›, do¤abilecek problemlerin halledilmesi cerrahlar için çok
önemlidir.
Doktor cerrahi hastal›klar›n ve akut baﬂlam›ﬂ hastal›klar›n muayenesinde ve tedavisinde hastan›n
durumunu samimi duygular› ile anlamaya çal›ﬂmal›d›r. Tabiat›n insana hediye etti¤i duygulardan
biri de merhametli olmas›d›r. Cerrah için merhamet duygular›n›n daha yüksek, daha güçlü olmas› hastalar›n iyileﬂmesinde çok önemlidir. Yorgunluk, düﬂünmek, uykusuzluk psikolojik ve fiziksel gerginlik zor ameliyatlar›n yap›lmas› gibi faaliyetlerle çok yo¤un hayat geçiren cerrah, çok zaman özel hayat›n› unutur, hayat›n as›l anlam›n› hastalar›n iyileﬂmesinde görür. Bazen çok zor ve
uzun süreli ameliyatlardan sonra biraz dinlenmek iste¤i ile eve gelen cerrah›n yeniden zor ameliyat yapmas› gerekebilir.

Doktor hastay› ve ailesini hastal›¤›n ciddili¤iyle korkutmamal›d›r. Doktor rahats›zl›k duysa da bunu saklamaya çal›ﬂmal›d›r. Tam tersi olarak acele etmeden hastay› dinlemesi, muayene ederken
dikkatli olmas›, hastada doktora karﬂ› güven hissini artt›r›r.

“Mihriban, s›cak bir sözle uçar dertler, geçer gamler.”
“Unutmamak laz›m ki doktorun çok hastas› olabilir, ancak size gelen hastan›n tek doktoru var oda
sizsiniz.” Bu söze de¤er vermek laz›md›r.
Sab›rl› ve dayanl›kl› olmak: Cerrah ameliyat zaman› sakin, sinirli olmadan iﬂlem yapmal›d›r.
Ameliyat zaman› beklenmedik durumlarla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda stres yapmas›, kötü konuﬂmas›, hemﬂireleri, di¤er personeli içerisinden ç›k›lmaz bir vaziyete sokar. Sakin, kendine çeki düzen veren
cerrah kabiliyeti kendinde bulmal›d›r.
Hastan›n cerrah› yetersiz bulmas› cerrahta gerginlik yaratmamal›d›r. Cerrah onun hakk›nda konuﬂulan olumsuz düﬂüncelere sab›r göstermeli ve böyle durumlarda hasta ve yak›nlar› ile tart›ﬂmamal›d›r.
Bazen cerrah istemedi¤i halde; mide veya karaci¤er safra yollar› kanserinin ilerlemiﬂ evresinde
veya laparotomiden sonra hastan›n durumu kötüleﬂir, karaci¤er, böbrek yetmezli¤i ortaya ç›kar ve
gerekenlerin yap›lmas›na ra¤men ameliyattan sonraki günler ölümle sonlanabilir. Burada hastan›n
ölümüne sebep onun a¤›r ve ümitsiz hastal›¤› olmuﬂtur. Doktorlar taraf›ndan hiçbir yanl›ﬂ yap›lmam›ﬂt›r. Böyle hallerde bazen hastan›n aile üyeleri hastan›n kötü durumu ve ameliyat›n tehlikeli olmas› hakk›nda ilk konuﬂmalara bakmayarak doktoru suçlamaya baﬂlarlar (“Sa¤l›kl› adam› öldürdüler” “Bunlar doktor de¤il, kasaplar.”) v.s. Bu konuda tart›ﬂmak onlara cevap vermek gerekmez.
Kararl›l›k-cerrah için gerekli duygudur: Doktor gerekti¤inde çabuk karar vermeli, sorumlulu¤u
kendi üzerine almas›n› bilmelidir. Verilmiﬂ bu karar vaziyete uygun ve esasl› olmal›d›r. Ancak bu
di¤er profesyonel meslektaﬂlar›n›n fikrini almamas› anlam›na gelmez.

Dayan›kl›l›k, mertlik, ahlak, sab›r v.s. hislerin oluﬂmas›nda aile terbiyesi ve güzel sanatlar›n, edebiyat›n rolü önemlidir. Edebiyat insanlara güç verir, onlara ruh verir, gündelik problemlerden ay›rarak insanlara ilham verir. Nizamin’in, Fuzuli’nin, Puﬂkin’in v.s. okunan eserleri, Michalenjelo,
Leonardo Da Vinci’nin, Van Gogh’un, Repin’in v.s. dahi ressamlar›n güzelli¤i aks ettiren tablolar›n› seyretmek ve klasik müzik, insanlar›n kalbinde sevinç ve romantik duygular do¤urur. Sanki onun kalbinden dünyaya tabiat›n güzelliklerini görmek ve merhametli olmak için yeni bir pencere açar. Do¤an veya batan güneﬂin parlak ›ﬂ›klar›n›, denizin sakin gökyüzü ile birleﬂen mavi hatt›n› veya onun sahile vuran coﬂkun dalgalar›n›, da¤ eteklerindeki yeﬂillikleri, aç›lm›ﬂ renkli çiçekleri, akan çaylar›, ay y›ld›zl› geceleri ve tabiat›n ﬂair mucizelerini seyretmek, onlar›n güzelliklerini anlamak insanlar›n hoﬂ arzularla yaﬂamas›na, kendi mesleklerinde baﬂar› elde etmelerine yard›mc› olur.
Cerrah dünya renklerini ressam gözü ile görmeyi baﬂarmal›, kalbi ile “renkler haf›zas›” yaratarak
seyretmek kabiliyetini terbiye etmelidir. Ressam yarataca¤› eserin konusunu, renklerini önceden
kalbinde yarat›p, sonra onu tabloya geçiriyor ise cerrah ta karﬂ›s›nda duran ameliyat›n yap›lma
plan›n› defalarca kalbinde, düﬂüncelerinde birkaç defa tekrar ediyor onun gelecek küçük çizgilerini bile dakikleﬂtiriyor. ‹ç organlarda yap›lan operasyonlar, organ nakli, göz ameliyatlar›, mikrocerrahinin baﬂar›lar› as›l anlamda yarat›c›l›k eserleridir. Bunlar›n hepsi insanlara hayat ve ›ﬂ›kl›
dünyay› görmeye imkan verir (A. Necefov).

T›p fakültesi ö¤rencileri ve bizim mesle¤in gelecek ümidi olan genç cerrahlar;
biz size, doktora gereken deontoloji prensiplerinin baz› problemleri hakk›nda bilgi verdik. Küçük
bir bölümde cerrah›n tüm faaliyetini, onun hayat tarz›n› v.s. anlatmak zordur. Cerrahl›k çok zor
meslektir. Cerrah tüm hayat›n› günlerle, aylarla, y›llarla hastalar›n iyileﬂmesine harcar. Kendi özel
hayat› ikinci plandad›r. Ancak unutmamak laz›md›r ki baﬂar›l› cerrah yaln›z kendi mesle¤i ile de¤il, yukar›da anlatt›¤›m›z gibi onu çevreleyen hususlarla beraber olmal›, özel hayat›n› da seçkin
yaﬂamal›d›r. Azerbaycan’›n say›l› filozofu A. Necefov’un sözleri ile “Yaln›z bir defa hayata gelip
tekrar› olmayan bir ömür yaﬂayan insan, dünyan›n güzelli¤inden saadet ve sevincinden ayr›, habersiz olmamal›d›r”.
Böyükkiﬂi AGAYEV
Böyükkiﬂi A¤ao¤lu Agayev Azerbaycan T›p Fakültesi’ni 1949 y›l›nda bitirmiﬂtir. Akademisyen
M. E. Mirgasimov’un baﬂkanl›k yapt›¤› cerrahi klini¤inde cerrahi yan dal yapt›ktan sonra Sabirabad ilçesinde dört y›l cerrah olarak çal›ﬂm›ﬂ ve 1954 y›l›nda Moskova’da ikinci t›p fakültesi cerrahi klinikde mast›r yapm›ﬂ, 1957’de doçentlik tezi yaparak Haﬂterhan T›p Üniversitesi’ne doçent
tayin edilmiﬂtir.
1960 y›l›nda Azerbaycan Elmi Tedgigat Onkoloji Enstitüsünde bölüm baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ ve
1966’da Moskova’da doçentli¤ini alm›ﬂt›r.
1968’de T›p Fakültesinde cerrahi alanda profesör olmuﬂtur. 1973 y›l›ndan bugüne kadar cerrahi
klini¤inde bölüm baﬂkanl›¤›na devam etmektedir. Bölüm baﬂkanl›¤› yapt›¤› cerrahi klinikte 50 kiﬂi doçentlik ve profesörlük alm›ﬂt›r. B. A. Ageyev t›p fakültesi için 9 tane ders kitab›, 320 bilimsel makale, kendi keﬂfetti¤i cerrahi alanda iﬂlemi kolaylaﬂt›ran 7 yenilikle beraber çok say›da bilimsel çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r. Avrupa Gastro-Cerrahlar ‹lk Yard›m Cerrahisi ve Rusya Cerrahlar
Derne¤i’nin üyesidir. Uluslararas› Avrasya Cerrahlar ve Gastroenteroloji Derne¤i’nin baﬂkan yard›mc›l›¤›n› yapmaktad›r. Bu derne¤in 1997-2003-2006-2008 kongrelerini düzenlemiﬂ ve baﬂkanl›¤›n› yapm›ﬂt›r.
1979 y›l›nda Azerbaycan Emektar Bilim Adam› unvan› verilmiﬂ ve 1989 Milli ‹limler Akademisi’nde as›l üyeli¤e seçilmiﬂtir.
1988-1999’da ‹lmi Tedgigat Gastroenteroloji Enstitüsü (1999’da ismi de¤iﬂtirilerek M. A. Topçubaﬂov ad›na ‹lmi Tedgigat Klinik Tebabet Enstitüsü olmuﬂtur) direktörüdür.

Do¤al kabiliyet: Tabiat›n insanlara bu veya di¤er sahalarda hediye etti¤i do¤al kabiliyet v.s. kendi kendine ilerlemez. Bu do¤al kabiliyeti ilerletmek doktorun yüksek profesyonelli¤ine ba¤l›d›r.

1991-1995’de Azerbaycan Hükümetinde Milletvekili seçilmiﬂtir. “Cerrahi” dergisini ç›kart›p halen baﬂkanl›¤›na devam etmektedir.

Goetehe’nin: ”Baﬂar›n›n yüzde biri kabiliyet, yüzde doksan dokuzu zahmettir.” sözleri bugün de
gerçekli¤ini korumaktad›r.

1988 y›l›nda devlet taraf›ndan “Ordinaryüs Profesör” ünvan› verilmiﬂtir.

Cerrah›n kendine bak›ﬂ›: Cerrah›n faaliyetlerinde baﬂar› oldu¤u gibi hatalar› da olabilir. Bu hatalar›n ortaya ç›kard›¤› problemleri zaman›nda belirtmek ve çabuk ortadan kald›rmak, hastan›n tam iyileﬂmesini sa¤lamak, cerrah›n mukaddes görevidir. Yap›lm›ﬂ yanl›ﬂlar› unutmamak, aksine onlardan ders almak gerekir.
Cerrah teorik bilgilerini ve tecrübesini, yapt›¤› yanl›ﬂl›klar› de¤erlendirmeyi bilmeli, tecrübeli doktorlardan bilgi almal›d›r.

AZERBAYCAN-TÜRK‹YE
AKADEM‹K TIP TOPLANTILARI

2-Doktora ve cerraha yak›ﬂmayan davran›ﬂlar
Sorumsuzluk korkulacak davran›ﬂt›r. Bu duygulara sahip olan insanlar
doktor olamaz, Cerrah hiç olamazlar.

26 – 29 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda Azerbaycan’da Gence ve Bakü’de yap›lacak olan
“Azerbaycan-Türkiye Akademik Gastroenteroloji Günleri” toplant›s›n› duydu¤umda yüre¤imde büyük bir sevinç hissettim. Sevincimin birkaç nedeni vard›. Bunlardan birincisi,
y›llar önce büyük bir vizyon ile “Avrasya
Gastroenteroloji Derne¤i”ni kuran hocalar›m›n y›llar sonra ayn› vizyon ile yeni bir yap›lanmaya girerek inisiyatifi tekrar almalar› ve
bu toplant›y› haz›rlamalar› olmuﬂtur. ‹kinci
nedeni ise geçmiﬂ y›llarda bir türlü f›rsat bulup kat›lamad›¤›m, ancak kat›lanlardan dinlediklerimle hep özendi¤im bu toplant›lara bu
sefer bizzat kat›labilecek olmamd›r.

Yalanc›l›k, iki yüzlülük, korkakl›k, kabal›k v.s. cerraha yak›ﬂmayan davran›ﬂlard›r.
Bu gibi davran›ﬂlar› olan cerraha meslektaﬂlar›, tedavi etti¤i hastalar› sayg› duymaz, cemiyet içersinde sayg› gösterilmez.
Burada peygamber efendimizin hadisleri doktorlara örnek olmal›d›r. “Alt›
halde dikkatli olun: Konuﬂanda-do¤ru konuﬂun, söz verende-yerine getirin,
borçlar›n›z› ödeyin, amaç ve emellerinizde ahlakl› olun, kötülükten kaç›n›n, dedikodu yapmay›n”.

3-Cerrahlar›n yetiﬂtirilmesi
Cerrahlar›n yetiﬂtirmesi sa¤l›k bakanl›¤›n›n en önemli meselesidir. Bugün
Azerbaycan’da cerrah›n yetiﬂtirilmesi geçmiﬂ Sovyetler Birli¤inden kalan
metotlarla yap›lmaktad›r. Lakin tecrübe gösterirki profesyonel cerrahlar›n
yetiﬂtirilmesinde problemler çoktur ve sahada yenilikler yap›lmaktad›r.
‹lerlemiﬂ dünya tecrübesinin ülkemizde tatbiki art›k sonuçlar vermektedir.
Cerrahi tekni¤e sahip olmak gelecek cerrahlar›n yetiﬂmesinde önemlidir.
Tekniki haz›rl›k ilkin olarak küçük, sonra büyük operasyonlarda yard›mc›l›ktan baﬂlar. ‹ntörnlerin ilkin haz›rl›k zaman›nda yapt›¤› en küçük ameliyat bile profesyonel cerrahlar›n katk›lar› ile olmal›d›r. Unutmamak laz›md›r ki cerrahlar›n yetiﬂmesinde hastalar›n sa¤l›¤›n› etkileyen hiçbir yanl›ﬂ
olmamal›d›r.

Tekrar ameliyat odas›, tekrar gergin geçen saatler v.s. böylelikle tüm hayat süresince insanlar›n
sa¤l›¤› için verilen mücadele. Bu durum cerrahlarda psikolojik s›k›nt›lar yaratmaz. Muhtemelen
bunlar› göz önüne alarak Dünya Cerrahlar Cemiyetinin logosunda “Cerrahl›k hayat verir.” sözü
yaz›lm›ﬂt›r. Cerrahi klinikte en önemli durumlardan biri de ameliyattan önce hasta ve onun yak›n
akrabalar› ile yap›lan konuﬂman›n deontolojik olarak önemidir. Hasta cerraha güvenmelidir. Doktorun profesyonelli¤i, konuﬂma tarz›, kültürlü davran›ﬂ›, mant›¤› hastaya güven vermelidir. Genelde ameliyat öncesi hasta ve yak›n akrabalar› için ﬂu sorular önemlidir.

ﬁu anki zamanda geçmiﬂ Sovyetler Birli¤i ülkelerinde mevcut olan subordinatura ve internatura metodunun cerrahlar›n yetiﬂtirmesine yeterli olmad›¤› kesindir. Üniversite bitirmiﬂ doktor, profesyonel cerrah olabilmesi için
en az 4-5 y›l uzmanl›k e¤itiminden geçmeli ve s›nav vermelidir.

1-Ameliyat kesin gerekli mi?

4-Cerrahl›k, edebiyat, güzel sanatlar, tabiat

2-Ameliyat yap›lmadan hastan›n tedavisi mümkün mü?
3-Ameliyat baﬂar›l› olacak m›?

Bütün insanlar›n bu veya di¤er mesleklerde baﬂar›l› olmas›nda, hayatta
önemli yer tutmas›nda, dünya görüﬂünün artmas›nda edebiyat ve güzel sanatlar›n rolü çok büyüktür.

Bu sorular› cevapland›rmak her zaman kolay olmamaktad›r. Ameliyat zaman› ve sonraki ilk günlerde beklenmedik ve hastan›n gidiﬂat›nda son derece kritik durum yaratan, bazen ölümle bile sonlanabilen durumlarla karﬂ›laﬂ›l›r. Hastan›n bunu önceden bilmesi onda ameliyata karﬂ› korku oluﬂ-

Cerrahlar gündelik yaﬂamlar›nda edebiyat kahramanlar›n›n bulundu¤u psikolojik durumlarla karﬂ›laﬂ›rlar. Bu gerginli¤i atmak için edebiyat›n rolü
büyüktür.

Ülkemizde de cerrahlar›n yetiﬂmesi için uzmanl›k sistemin kabul olmas›
gereklidir.

Prof. Dr. Sedat BOYACIO⁄LU
Mesa Hastanesi, Gastroenteroloji Klini¤i

Türkçe konuﬂan ülkeler, kardeﬂ ülkeler ile yap›lacak böyle ortak toplant›lar›n son derecede
büyük faydalar› vard›r. Fayda hem bize hem
de gidilecek ülkeyedir. Her ﬂeyden bir birimizi dinleyece¤iz ve bildiklerimizi bir birimize
aktaraca¤›z. Bilmediklerimizi ö¤renece¤iz.
Bunu yaparken de dostluklar› pekiﬂtirece¤iz.
Bunu büyük bir f›rsat olarak görüyorum. Bu
f›rsat› bize sa¤layan “Türk Gastroenteroloji
Vakf›na” teﬂekkür ediyorum.

6
B‹R KUﬁUN RESM‹N‹ YAPMAK
Önce kap›s› aç›k bir kafes resmi yap›n
Sonra kuﬂ için boyay›n
birkaç sevimli ﬂey
birkaç ola¤an ﬂey
birkaç güzel ﬂey
birkaç yararl› ﬂey
daha sonra resmi dayay›n bir a¤aca
bir bahçede
bir koruda
veya bir ormanda
saklan›n arkas›na a¤ac›n
hiç ses ç›karmadan
k›p›rdamadan
Kuﬂ geldi¤inde
gelirse ﬂayet
gözetleyin en derin bir sessizlikle
bekleyin kuﬂun kafase girmesini
girdi¤inde
kapat›n yavaﬂça kap›y› f›rçayla
sonra
silin birer birer bütün parmakl›klar›
kuﬂun tüylerinden hiçbirine
dokunmadan
sonra yap›n a¤ac›n resmini
seçerek dallar›n›n en güzelini
kuﬂ için
boyay›n ayn› zamanda yeﬂil yapraklar›n toplulu¤unu
ve rüzgâr›n serinli¤ini
hem de güneﬂin tozunu
ve yaz s›ca¤›nda çay›rdaki hayvanlar›n
yapt›¤› gürültüyü
sonra kuﬂun ötmeye karar vermesini bekleyin
Kuﬂ ötmezse
bu kötü iﬂarettir
resmin iyi yap›lmad›¤›n› gösterir
ama öterse bu iyiye iﬂarettir
art›k atabilirsiniz imzan›z›
o zaman yavaﬂçac›k kopar›yorsunuz
kuﬂun tüylerinden birini
ve resmin bir köﬂesine
yaz›yorsunuz isminizi.
Jacques Prévert
Çeviren: Orhan ÜLKÜLÜ

ADAYIﬁ
Abdülhak Hamit’ten sonra Tanr›’yla ilgili ﬂiirin kaynaklar› kurudu.
Samih Bey’in yokluktan haber veren sesini and›ran bir manzumesi bu
çorak dönemin en güzel yap›t›d›r. O yap›t›n uyaklar›ndan do¤an bu
dizeleri sahibine ad›yorum.
Iﬂ›k alm›ﬂken ululu¤un do¤uﬂundan,
Yoksun kalm›ﬂ bugün her ›ﬂ›ktan.
Bu ülkenin fark› yok bir mezardan
Niçin nur inmiyor art›k gökyüzünden?
Her gün ba¤r›mda zaman zaman bu kuﬂku
Dolaﬂt›m tekke tekke deyip “Hu! (Allah)”
Umut ettim ki gönülden anlayan bir ulu
Desin “‹zin!” gizlili¤in mihrab›ndan.
Aba var, posta var meydanda er yok;
Horasan erlerinden bir haber yok
Uzun yollarda durdum hiç eser yok
Anadolu’ya gelmiﬂ erenlerden!
Ortaya ç›kma yeriyken binlerce gönül erine,
Ay›plama söndü Do¤u’nun her yerinde,
Bu dönemin gerçi son sohbetlerinde
Nefler dinledik R›za’n›n saz›ndan.
O yerler iﬂte Diyarbak›r, iﬂte Ba¤dat
Bugün donuk ve yoksun her ›ﬂ›ktan
O yerlerden gelen son yolcu: Hâmid
Haber almaz olmuﬂ uzaklardan
Bu ﬂiirinle ey mutlu üstat sen
Ali’den doldurup esin içkisini
Aﬂ›klar›n duda¤›na sundun öyle bir kadehi
Ki yu¤rulmuﬂ Kerbelâ topra¤›ndan!
Yazan: Yahya Kemal BEYATLI
Bugünkü Dile Çeviren: Orhan ÜLKÜLÜ

‹ritabl Barsak Sendromlu Hipersensitif
Olgularda ‹kinci Jenerasyon a2δ Ligand›
(Pregabalin)’n›n Viseral Duyuya Etkileri
Viseral hipersensitivite ‹ritabl Barsak Sendromu (‹BS)’nda
önemli bir patofizyolojik faktör olarak bilinmektedir. Pregabalin, ülkemizin de içinde bulundu¤u bir çok ülkede nöropatik a¤r›, diabetik nöropati ve epilepsi tedavisinde kullan›lmaktad›r.
Etki mekanizmas›n›n sinir uçlar›ndaki voltaj ba¤l› kalsiyum kanallar›nda yer alan a2δ proteinine ba¤lanarak, depolarizasyona
ba¤l› kalsiyum ak›ﬂ›n› azaltmak suretiyle, glutamat, noradrenalin, substans P ve kalsitonin-gen iliﬂkili peptid gibi eksitatör nörotransmitterlerin sal›n›m›n› art›rarak oldu¤u düﬂünülmektedir.
Bir a2δ ligand› olan pregabalinin hem viseral allodini, hem de
hiperaljeziyi azaltt›¤›, ancak bazal duyarl›l›k üzerine etkisiz oldu¤u preklinik çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir. Yap›lan bu çal›ﬂmayla, pregabalinin hipersensitif ‹BS hastalar›nda rektal gerilme alg›s›na olan etkisinin araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂ. Roma-II
kriterlerini taﬂ›yan 18 – 46 yaﬂ aras› 7’si erkek 26 hasta üzerinde, randomize, çift-kör, plasebo kontrollu, paralel-grup bir çal›ﬂma yap›lm›ﬂ. Buna göre bir grup 3 hafta oral pregabalin (titrasyon ﬂemas›: 1-3. günler 3x50 mg, 4-7. günler 3x100 mg,
8-11. günler 3x150 mg, 12-21±4 gün 3x200mg) ve di¤er grup

plasebo alm›ﬂ. Rektal sensitivite barostat tekni¤iyle ölçülmüﬂ.
Hassasiyet eﬂikleri limitlerin giderek art›r›lmas› tekni¤iyle tedavi öncesi ve sonras› ölçülmüﬂ. Bazal a¤r› eﬂi¤i ≤28 mmHg
olan hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂ. Pregabalin alan grupta,
ilk hissetme (p=0.04), defekasyon ihtiyac› (p=0.008) ve a¤r›
(p=0.048) plaseboya göre anlaml› olarak düzelmiﬂ. Buna ek
olarak pregabalin, rektal kompliyans› da anlaml› düzeyde art›rm›ﬂ (p<0.0001), ancak bu durum hassasiyetteki de¤iﬂikliklerden kaynaklanm›yormuﬂ. Pregabalin alan grupta, hafif sersemlik ve uyku hali özellikle titrasyonun baﬂlang›ç aﬂamalar›nda
giderek azalmak üzere, plaseboya göre anlaml› fazla görünen
yan etkiler olsa da, ilac›n b›rak›lmas› gerekmemiﬂ ve genelde
iyi tolere edilmiﬂ. Sonuçta pregabalin rektal hipersensitivitesi
olan ‹BS’li hastalarda gerginlik duyusal eﬂiklerini normal seviyelere yükseltmiﬂ. Rektal kompliyansta da hassasiyetteki azalmadan ba¤›ms›z görünen bir art›ﬂa neden olmuﬂ. Bu bulgularla
a2δ ligandlar›n›n ‹BS ve di¤er viseral a¤r› sendromlar›n›n tedavisinde kullan›lmas›yla ilgili ileri klinik araﬂt›rmalar yap›lmas›
önerilmektedir.
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ASP‹R‹N, ANT‹ROMAT‹ZMAL ‹LAÇLAR VE
ANT‹PLATELETLER‹N S‹ND‹R‹M
S‹STEM‹NE OLAN YAN ETK‹LER‹

2008 Expert Consensus Document on Reducing the
Gastrointestinal Risks of Antiplatelet Therapy and NSAID Use
“The American College of Cardiology”,
“The American College of Gastroenterology” ve “Amerikan Kalp Birli¤i” NonSteroid Anti ‹nflamatuvar ile birlikte “Antiplatelet” ilaç alan hastalarda ülser riskini
ve gastro-intestinal kanama riskini azaltmak için al›nacak önlemleri saptamada fikir birli¤i oluﬂturmak için önerilerini ortaya koydular.
Küçük doz Aspirin+NSA‹ ilaç alanlarda
G‹S kanama riski bu ilaçlar› almayanlara
göre 2-4 kat artm›ﬂt›r.
-En iyi bilinen NSA‹ ilaç Aspirindir. Aspirin ayn› zamanda “antiplatelet ajan”d›r. En
çok kullan›lan di¤er NSA‹’lar iburofen, kefoprofen, naproxen vs.dir.
-Antiplatelet ilaç tedavisi kan›n p›ht›laﬂma
yetene¤ini azaltmaktad›r. Atherosklerotik
rahats›zl›¤› olanlarda olas› olaylar› önleyecek tedavide köﬂe taﬂ› antiplatelet ilaç tedavisidir. Bu nedenle genellikle düﬂük doz
Aspirin verilir.
-Koroner arter stenti tak›lan olgularda infarktüse yol açabilecek tehlikeli p›ht› teﬂekkülünü önlemek için Aspirin+clopidogrel birlikte kullan›lmaktad›r.
-Amerika’l›lar›n ço¤u kalp hastal›¤› ve
NSA‹ ilaçlar›n kullan›lmas›n› gerektiren
artritis, adale iskelet sistemi rahats›zl›klar›
ile yaﬂamlar›n› sürdürmektedir. Bu nedenle
kullan›lan ilaçlar›n gastrointestinal sistem
üzerine olan risklerini önlemek yaﬂamsal
önem kazanmaktad›r.
-Doktorlar antiplatelet ve NSA‹ ilaç kullananlarda ortaya ç›kma riski olan gastrointestinal sistem kanamas› riskini en iyi önleyen tedaviyi bilmemektedirler. Bu nedenle
konuyla ilgili otörlerin fikir birli¤i raporlar›na her zaman gereksinimleri vard›r.
-Bu ilaçlar› kullananlarda kanama riskini
artt›ran faktörler; hastan›n yaﬂ›, ülser veya
G‹S kanama hikâyesi, Hp enfeksiyonu, dispepsi, birlikte kullan›lan di¤er NSA‹ ilaçlar, anti koagülanlar, kortikosteroidler olarak kabul edilebilir.

fonksiyonlar› için COX-1 arac›l›¤› ile sentez edilen prostaglandinlere ihtiyaç vard›r.
Nonselektif NSA‹ ilaçlar ve Aspirin ülser
teﬂekkülüne ve kanamaya yol açmaktad›rlar.
COX-2 aktivitesi inflamasyon alan›nda artt›¤› için NSA‹ ilaçlar›n esas hedefi olarak
görülmektedir. COX-2’yi selektif bloke
eden ilaçlar›n COX-1 üzerine etkisi yok veya çok azd›r. COX-2 inhibitörlerinin a¤r›n›n geçirilmesinde rolleri vard›r ve G‹S yan
etkileri azd›r.
Hayvan çal›ﬂmalar› peptik gastrik ülser
oluﬂmas› için hem COX-1 hem de COX2’nin birlikte inhibe edilmesi gerekti¤ini
ortaya koymaktad›r. COX-1 veya COX-2
yaln›z baﬂlar›na inhibe edilirse ülser geliﬂimine yol açmad›¤› görülmüﬂtür. Fakat ikisi
birden inhibe edilirse ülser oluﬂabilmektedir. Spesifik COX-2 inhibitörleri COX-1
inhibe etmediklerinden gastrointestinal yan
etkileri oldukça azd›r.
-Kardiyo protektif dozda Aspirin (325 mg
veya daha az öncelikli COX-1 inhibitör )
ve geleneksel NSA‹ ilaçlar (COX-2 inhibitör) ülser geliﬂimine yol açarlar.
-Kardiyoprotektif dozda Aspirin alan insanlar›n ço¤u kronik a¤r› yak›nmalar› için
klasik NSA‹ ilaçlar veya selektif COX-2
inhibitörü COXIB almaktad›rlar. Yap›lan
bir çal›ﬂmada kronik COXIB kullananlar›n
%50 veya daha fazlas›n›n ayn› zamanda
Aspirin de kulland›¤› tespit edilmiﬂtir.
-COXIB (Spesifik COX-2 inhibitörleri)’lerin klasik NSA‹ ilaçlardan daha düﬂük
oranda gastrointestinal yan etkilere sahip
oldu¤unu biliyoruz. Bilmedi¤imiz COX-2
inhibitörlerine ilave olarak Aspirin verildi¤inde durum nedir, onu tam bilmiyoruz.

Clopidogrel’e Ba¤l› Gastro-intestinal
Hasar›n Mekanizmas›

Gastrointestinal mukozal hasar›n tamirinde
anjiogenesis kritik bir görev üstlenir.
Trombosit orijinli anjiogenesis’i uyaran
birçok faktör trombosit agregsyonu sürecinde aç›¤a ç›kar. Trombositopenik hayvan
-Amerika’da 65 yaﬂ ve üzeri halk›n %70’i
modellerinde ülser anjiogenezisi azal›r ve
haftada en az bir kere NSA‹ ilaç kullan›lülser iyileﬂmesi gecikir. “Adenosine dipmaktad›r. %34’ü ise en az›ndan her gün bir
hosphate-receptor antagonistleri” ülser iyikez NSA‹ almaktad›r. Haftal›k Aspirin kulleﬂmesini bozarlar. Bunlar pro-anjiogenik
lan›m s›kl›¤› %60’d›r. 2004’de 111 milyon
büyüme faktörlerinin trombositten sal›n›NSA‹ ilaç reçetelemesi yap›lm›ﬂt›r.
m›n› inhibe ederler. Vasküler endotelyal
-Aspirin ve NSA‹ ilaçlar›n G‹S’de yapt›¤› “growth factor” gibi faktörler hem endotemukozal hasar ? lokal hasar ve prostaglan- liyal proliferasyonu uyan›r hem de ülser
din sentezinin bloke edilmesi sonucu olan iyileﬂmesini h›zland›r›rlar. Dolaﬂ›mda bulunan endoteliyal büyüme
faktörüne karﬂ› kullan›lan
“American College of Gastroentero- monoklonal antikor tedavilogy 1932’de kurulmuﬂ, uluslar aras› sinin major yan etkisi gastrointestinal
kanamad›r.
kimli¤i de oluﬂmuﬂ. 80 ülkeden 10,000 Clopidogrel ve di¤er anjiogenezisi bozan ajanlar gasüzeri üyesi vard›r.”
tro duodenel ülser oluﬂumundan primer olarak sosistemik etki ile olmaktad›r. Doku prostag- rumlu de¤illerdir. Helikobakter pilori ve
landini iki yoldan teﬂekkül etmektedir; ülserojenik ilaçlara ba¤l› geliﬂen mukozal
COX-1 ve COX-2 yolundan, COX-1 yolu erozyonlar›n ve küçük ülserlerin iyileﬂmehakim yap›sal prostaglandin sentez yolu- sini clopidogrel geciktirmekte ya da önledur.
mektedirler. Bu durum asit mevcudiyetinde
COX-1 enzimi arac›l›¤› ile sentez edilen klinik olarak anlaml› ülserasyon ve ülser
prostaglandin gastrointestinal hücre korun- komplikasyonlar›na yol açabilmektedir.
mas›nda, böbrek kanlanmas›nda, trombosit
faaliyetlerinde rol oynar. COX-2 yolu ise
inflamatuvar uyar›lar ile aktive olur. Bu
yolda üretilen prostoglandin de inflamasyon, a¤r›, ateﬂ mekanizmalar›nda rol oynar.
COX-1 yolunun inhibisyonu sonucu ortaya
ç›kan prostaglandin sentezindeki blokaj,
mukozal kan ak›m›nda azalmaya, mukozan›n mukus ve bikarbonat sekresyonunda
azalmaya, epitel proliferasyonunda inhibisyona neden olur. COX-1 yolu arac›l›¤› ile
sentez edilen prostaglandinler mukozan›n
koruyucu faktörlerinin sentezine imkân
sa¤lamaktad›r. Prostaglandinlerin sentezi
inhibe edilince mukoza asit, pepsin ve safra tuzu gibi agresif faktörlere karﬂ› daha
duyarl› hale gelir. Prostaglandin yetersizli¤i peptik ülser gibi ciddi G‹S komplikasyonalar›na yol açan lezyonlar›n oluﬂmas›na
uygun ortam yarat›r. G‹S mukozas›n›n normal savunma sistemi ve normal trombosit

Aspirin ve Di¤er Non-Steroid Anti-inflamatuvar ‹laçlar›n Gastro‹ntestinal Komplikasyonlar›
Herhangi bir NSA‹ ilaç (COX-2 selektif
olanlar dahil) kardiyak dozda Aspirin ile
birlikte al›n›rsa ülser komplikasyon riski
katlanarak artmaktad›r.
NSA‹ ilaç alanlar›n 20’de birinde yaﬂl›
olanlar›n ise 7’de birinde semptomatik ya
da komplikasyonlu ülser geliﬂir. Üst G‹S
ile iliﬂkili geliﬂen olaylar›n %30’u hastaneye yat›ﬂa ya da ölümle sonuçlanabilmektedir.
Dispepsi (kar›n a¤r›s› veya rahats›zl›k hissi) NSA‹ ilaç ve Aspirin alanlarda görülebilir. NSA‹ ilaçlara ba¤l› üst Gi olaylar›n y›ll›k insidans› %2-4,5’d›r. Kanama, perforasyon, obstrüksiyon riski ise % 0,2-1,9’dur.
USA’de 107,000 hastaneye yat›ﬂtan,
16,500 ölümden NSA‹ ilaçlar› sorumludur.

1992 ve 2000 y›llar› aras›nda NSA‹’lara
ba¤l› G‹S sorunlar›ndan hastaneye yat›ﬂ
%1,5’dan %0,5’e inmiﬂtir. Bu düﬂüﬂün
NSA‹ ilaçlar›n düﬂük dozda kullan›lmas›ndan, daha az toksik olan NSA‹’lar›n tercihinden ve PPI ile korunmaktan ileri geldi¤i
düﬂünülmektedir.
Amerika’da emekli askerler aras›nda NSA‹
ilaç kullananlarda üst gastrointestinal sistem olaylar›na ba¤l› ölüm üç kat artm›ﬂt›r.
Non-Steroid Anti-‹nflamatuvarlara ba¤l›
komplikasyonlara ba¤l› ölümler USA’daki
ölüm nedenleri aras›nda 15. s›rada yer almaktad›r.
NSA‹ ilaçlar+Aspirin birlikte al›n›m› üst
G‹S komplikasyonlar› artt›rmaktad›r ve
y›ll›k risk %5,6’d›r. ‹skandinavya’da ise
NSA‹+Aspirin’de üst G‹S olaylar› riski y›ll›k %1,4 iken yaln›z Aspirin’de bu risk
%0,6’d›r.
COXIB (Selektif NSA‹)+Aspirin ile görülen risk ile non selektif NSA‹+Aspirin kullan›m›nda görülen üst-G‹S endoskopik ülser vs riski benzer oranda saptanm›ﬂt›r.

Aspirin’in Gastrointestinal Sisteme
Etkisi
Kardiyoloji de profilaksi için kullan›lan düﬂük doz Aspirin kullan›m›nda üst gastrointestinal sistemde olas› istenmeyen yan etki
oran› 2-3 kat artmaktad›r. Aspirin’in barsakta aç›lan veya tamponlaﬂm›ﬂ (Buffered)
formlar› G‹S kanama riskini azaltmamaktad›r. G‹S yan etkileri için risk taﬂ›yan olgularda NSA‹ veya Aspirin kullan›lacaksa
gastroproteksiyon yap›lmal›d›r. Aspirin
kullananlarda G‹S yan etkileri dozla do¤ru
orant›l› artmaktad›r. Bu nedenle 81 mg üzerindeki dozlar rutin olarak verilmemelidir.
Amerika Birleﬂik Devletlerinde
kardiyoprofilaksi için küçük
doz Aspirin (325 mg veya daha
az) kullanan 50 milyon insan
vard›r. Bunlarda üst gastrointestinal yan etkilerin ortaya ç›kma riski 2-4 kat daha fazlad›r.
Aspirinin tamponlanm›ﬂ ya da
barsaklarda aç›lan formlar› bu
riskleri azaltmamaktad›r.

Non-Steroidal Anti-‹nflamatuar
‹laçlar ve Siklooksijenaz-2

Düﬂük doz Aspirin+Esomeprazole 20 mg
2?1/gün’de G‹S kanama riski vs. Clopidogrel’den daha düﬂüktür. Esomeprazol+Aspirin kullan›m› daha güvenlidir. Yaln›z baﬂ›na Clopidogrel kullanmak çok güvenli bulunmamaktad›r. Clopidogrel’in yaln›z baﬂ›na G‹S mukozas›nda hasar yap›c› etkisi
olup olmad›¤› kesin olarak gösterilmiﬂ olmasa da sorgulama devam etmektedir. Belki de Clopidogrel hasarlanm›ﬂ mukozada
kanamaya yol açmaktad›r. Clopidogrel ile
birlikte PPI (Proton pompa ‹nhibitörü) kullan›lmas› yaln›z kullan›lmas›ndan çok daha
güvenlidir.

Selektif Ajanlar›n ‹nce Barsak
Üzerine Uzun Dönem Etkileri

Clopidogrel ve Antikoagülan Kombine Tedavisinin Gastrointestinal Etkileri
Clopidogrel+Warfarin tedavisi yüksek G‹
sistem ciddi kanama riski taﬂ›maktad›r.
Kalp koruyucu olarak böyle bir tedavi düzenlemesi gerekirse mutlaka Proton Pompa
‹nhibitörü birlikte verilmelidir.
Aspirin ve NSA‹ ‹laçlarla ‹liﬂkili
Gastroduodenal Hasar›n Tedavisi
Aspirin ve NSA‹ ilaçlara ba¤l› gastroduodenal hasar›n önlenmesinde ve tedavisininde tercihen Proton Pompa ‹ntibitörleri
kullan›lmal›d›r. Sentetik prostaglandin analo¤u misoprostol NSA‹ ilaçlara ba¤l› mukozal hasar›n oluﬂmas›na mani olur. Misoprostol düﬂük doz Aspirinin yapt›¤› hasar› da önlemektedir. Misoprostol, ülser hikayesi olan kiﬂiler Aspirin veya NSA‹ ilaçlar› kulland›klar›nda ülser riski olas›l›¤›n›
önlemektedir.
H2 Reseptör Antagonistleri NSA‹ ilaçlara
ba¤l› mide ülseri geliﬂme riskini önlemese
de doudenal ülser geliﬂme riskini azalt›rlar.
Proton Pompa ‹nhibitörlerinin etkinli¤i di¤erlerinden daha yüksektir.

Anti trombosit Tedavi Gereksinimi Var

Risk Faktörlerini De¤erlendir

Hp Testi Pozif ise

Ülser Komplikasyon Hikayesi

Eradikasyon

Ülser Hastal›¤› Hikayesi

Aspirin ve NSA‹’lar›n yan etki
oluﬂmas› bak›m›ndan sinerjizmleri mevcuttur. Peptik ülser, üst G‹S kanamas› hikayesi
ve ileri yaﬂ (60 yaﬂ üstü) G‹S
yan etkilerinin oluﬂmas› için
önemli risk faktörleridir.

G‹S Kanama Hikayesi

Var PPI

Yok
Birden Fazla Risk Faktörü Varsa;

Aspirin ve Antikoagülan Tedavinin Birlikte Yap›lmas›n›n
Yan Etkileri
Aspirin ve antikoagülan tedavi
(Heparin, Warfarin)’in birlikte
verilmesi G‹S komplikasyonlar›n› anlaml› ﬂekilde artt›r›r. Bu
kombinasyon vasküler aritmi,
valvuler hastal›klarda kullan›l›r. Bu kombine tedavilerde
PPI’lar mutlaka rutin kullan›lmal›d›r.

CLOPIDOGREL’in
Yan Etkileri
Yüksek kanama riski olanlarda Aspirin yerine Clopidogrel kullan›lmas› önerilmemelidir. PPI+Aspirin kullan›m›nda kanama vs
komplikasyonlar daha azd›r.
Yap›lan bir çal›ﬂmada 75 mg Clopidogrel
ile 325 mg Aspirin (yüksek doz) yan etkiler aç›s›ndan araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Major G‹S kanama s›kl›¤› Clopidogrel’de (%0,52) Aspirin’den (%0,72) daha azd›r. Kanama riski
Clopidogrel’de daha az olmakla birlikte
fark çok azd›r. G‹S kanamas› nedeniyle
hastaneye yat›ﬂ ise Clopidogrel’de daha az
s›kl›ktad›r.
Aspirin+Clopidogrel’de üst G‹S komplikasyonlar›n (kanama vs) görülme s›kl›¤›
yaln›z baﬂ›na Aspirin ve yaln›z baﬂ›na Clopidogrel’den daha fazlad›r.
Non-ASA (Aspirin) antitrombosit ilaçlar›n
(Clopidogrel, ticlopidine) G‹S kanamaya
neden olma riski 100 mg Aspirin’inkine eﬂde¤erdir.

Yaﬂ ≥60
Kortikosteroid kullan›m›
Dispepsi

Non-Steroidal Anti-‹nflamatuvar ‹laçlar (NSA‹‹)’a
ba¤l› ciddi gastropati, önlem al›nmas› gerekecek kadar
s›k görülen ve önemli bir yan etkidir. Bu amaçla, tedaviye proton pompa inhibitörleri (PP‹) eklenmesi veya
Siklooksijenaz-2 (Cox-2) antagonistlerine geçilmesi
önerilmektedir. Ancak, yap›lan çal›ﬂmalarda klinik
olarak önem taﬂ›yan ciddi gastrointestinal kanamalar›n
%40 gibi büyük bir k›sm›n›n NSA‹‹ enteropatisi gibi
daha distaldeki lezyonlardan oldu¤u iddia edilmiﬂtir.
Sunulan çal›ﬂmada, uzun dönem NSA‹‹ ve Cox-2 antagonisti tedavisi alan hastalar›n kapsül endoskopiyle
de¤erlendirilmesi yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya yaﬂlar› 18 –
85 aras›nda de¤iﬂen ve en az 3 ay süreyle ilaç kullanan
hastalar al›nm›ﬂ. 60 sa¤l›kl› kontrol, 120 NSA‹‹ ve 40
Cox-2 inhibitör kullanan hastan›n, ince barsak hasar›
kategorize ve kantifiye edilmiﬂtir. Sonuçta, konvansiyonel NSA‹‹ alan hastalar›n %62’sinde anormallik tespit edilmiﬂ ve kontrol grubuna göre anlaml› bulunmuﬂ
(p<0.001). En önemli patolojiler, pililerde k›zar›kl›k
(%13), silinme (%39) ve mukozal çatlaklar (%29) olarak bulunmuﬂ. Hastalar›n %2’sinde diafram benzeri
darl›klar, %3’ünde tespit edilebilir lezyon olmadan kanama varm›ﬂ. Cox-2 selektif antagonist tedavisi alan
hastalar›n %50’sinde hasar saptanm›ﬂ, ki bu NSA‹‹
kullanan hastalardan istatistik aç›dan farkl› de¤ilmiﬂ.
Hastalar›n %8’inde pililerde k›zar›kl›k, %18’inde silinme, %22’sinde mukozal çatlaklar saptanm›ﬂ. Çal›ﬂmada bulunan makroskobik hasar oranlar› önceki çal›ﬂmalarla benzermiﬂ, ancak önemli farklar; mukozal
çatlaklar›n k›sa dönem kullan›mda daha s›k oldu¤u (k›sa dönemde %40, uzun dönemde %26); çatlaklara zemin haz›rlad›¤› düﬂünülen pililerde silinmenin ise uzun
dönemde daha s›k oldu¤u (%40’a karﬂ›l›k %20); darl›klar›n yaln›z uzun dönem kullan›mda geliﬂti¤idir. Söz
konusu yan etkilerin hiçbiri yaﬂ, cinsiyet, altta yatan
hastal›k ve kullan›lan müstahzardan etkilenmemiﬂ. Sonuç olarak NSA‹‹ ve Cox-2 inhibitörlerinin uzun dönem kullan›lmas›, benzer düzeyde ince barsak hasar›na neden olmaktad›r. Bu durum, Cox-2’nin ince barsak
bütünlü¤ü ile ilgili önemli etkileri oldu¤unu düﬂündürmekte ve yap›lan hayvan çal›ﬂmalar› da bunu desteklemektedir. Anti-inflamatuvar tedavi ihtiyac› olan hastalarda oluﬂacak gastrointestinal yan etkileri önlemek
için yeni stratejiler geliﬂtirilmesi gereklidir.
Maiden L, Thjodleifsson B, Seigal A ve ark. Long-term effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and cyclooxygenase-2 selective agents on the small bowel: A crosssectional capsule enteroscopy study. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 1040-5.

GOR Hastal›¤›

PPI

Hp eradikasyonu+PPI kullan›m›, Aspirin
ve NSA‹ ilaçlar›n yan etkilerini önlemede
yaln›z Hp eradikasyonundan daha etkilidir.
Yüksek risk grubunda olan olgularda düﬂük doz Aspirin+PPI kullan›m›nda G‹S yan
etkisi en düﬂüktür.
PPI+Clopidogrel kombinasyonunda G‹ kanama yaln›z Clopidogrel kullan›m›ndan
daha azd›r.
Düﬂük doz Aspirin+PPI’da G‹S komplikasyon riski yaln›z Clopidogrel kullan›m›ndan daha azd›r.

Helikobakter pilorinin Rolü
Kronik anti-trombosit kullan›m› yap›lacak
olgularda Hp testi yap pozitif ise eradikasyon yap.
NSA‹ ve Aspirin kullananlarda Hp pozitifli¤i kanama, ülser geliﬂimi için önemli risk
faktörüdür. Bu nedenle uzun süre antitrombosit tedavi görecek olanlarda Hp eradike edilmeli ve sonra (yüksek risk grubuna düﬂük doz Aspirin, Clopidogrel) PPI ile
birlikte verilmelidir.
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NSA‹‹ ALAN HASTALARDA GASTROPROTEKT‹F TEDAV‹N‹N B‹RL‹KTE KULLANILMASI ‹LE
COXIB KULLANIMININ PEPT‹K ÜLSER NEDENL‹ HOSP‹TAL‹ZASYONA ETK‹LER‹N‹N KARﬁILAﬁTIRILMASI
Dr. Gökhan KABAÇAM / Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›
Geleneksel Non-Steroid Anti-‹nflamatuvar ‹laç (NSA‹‹) kullan›m› sonucu ciddi gastrik yan etki riski oluﬂmaktad›r. Bu riski en aza indirmek
için uygulanan stratejiler COXIB kullan›lmas› veya beraberinde bir
proton pompa inhibitörü (PP‹) veya çift doz histamin-2 reseptör antagonisti kullan›lmas›d›r. Ancak bu alternatiflerin birbiriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
ve rölatif etkinliklerinin saptand›¤› yeterli çal›ﬂma yoktur. COXIB’lerin
kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle kullan›m›n›n s›n›rland›¤› günümüzde bu tip bir çal›ﬂmaya ihtiyaç vard›r. ABD’nin Tennessee Eyaleti
Sosyal Güvenlik Kurumu (Tenn Care-Medicaid Program) verileri kullan›larak yap›lan bir çal›ﬂmada bu soruya cevap aranm›ﬂ. 1996 – 2004
aras›nda 40 yaﬂ üstü, son 1 y›l içinde gastrointestinal veya baﬂka ciddi

sistemik hastal›¤› olmayan, ayaktan tedavi alan hastalar›n t›bbi verileri
de¤erlendirilmiﬂ. Buna göre, 234.010 hastaya NSA‹‹, 48.710 hastaya
COXIB tedavisi baﬂland›¤› tespit edilmiﬂ ve bunlar 363.037 hasta-y›l›
takip edilmiﬂ. Gastroprotektif ajan olmadan NSA‹‹ alan hastalarda peptik ülser (PÜ) nedenli hospitalizasyon s›kl›¤›n›n 5,65/1000 oldu¤u ve
bunun ilac› kesen veya COXIB’e geçenlerden yaklaﬂ›k 3 kat fazla oldu¤u tespit edilmiﬂ. NSA‹‹’nin dozu artt›kça riskin artt›¤› bulunmuﬂ.
PÜ’ye en düﬂük ba¤l› hospitalizasyon riski ise “COXIB + gastroprotektif” alan gruptaym›ﬂ (RR=1.37). COXIB’in tek baﬂ›na kullan›lmas›yla,
NSA‹‹ + PP‹ aras›nda fark bulunmam›ﬂ ve bu iki rejim PÜ’ye ba¤l› hospitalizasyon riskini, yaln›z NSA‹‹ alan hastalara göre anlaml› ölçüde

azaltmaktaym›ﬂ (s›ras›yla RR=0.59, p<0.0001 ve RR=0.46, p=0.001).
Çift doz H-2 blokör veya misoprostol kullan›m›n›n riski azaltmad›¤›
gösterilmiﬂ (s›ras›yla p=0.49 ve p=0.61). Bu çal›ﬂman›n randomize olmayan, sosyal güvenlik kay›tlar›n›n do¤rulu¤unu varsayan yöntemi bir
s›n›rlay›c› faktör olsa da yazarlar, daha önce yap›lan çal›ﬂmalarda bilgilerin hata pay›n›n çok düﬂük oldu¤unu belirtmiﬂler. Gelecekte, muhtemelen daha etkin görünen yaklaﬂ›m olarak COXIB’lerin PP‹’larla kombine edildi¤i çal›ﬂmalar, özellikle de düﬂük doz Aspirin kullanan hastalarda yap›lmal› ve bu tedavinin etkinli¤i araﬂt›r›lmal›d›r. Sonuçta, yüksek gastrik yan etki riski olan, NSA‹‹ kullanacak hastalarda beraber PP‹
kullan›lmas›n›n etkinli¤i COXIB’ler kadar faydal› bulunmuﬂtur.

WA Ray, CP Chung, CM Stein et al. Risk of peptic ulcer hospitalizations in users of NSAIDs with gastroprotective cotherapy versus COXIB’s. Gastroenterology 2007; 133:790-8.

Helicobacter pylori Eradikasyonu’nda Yeni Seçenekler
Proton Pompa ‹nhibitörü + Amoksisilin + Klaritromisin üçlü tedavisi ile eradikasyon
sa¤lanamayan olgulardaki yeni tedavi protokolleri;
1) a) Proton Pompa ‹nhibitörü 2x1/gün
b) Amoksisilin 1g 2x1/gün
c) Levofloksasin 500 mg 2x1/gün (a+b+c) birlikte 10 gün uygulan›r.
2) a) Pantoprazol 40 mg 2x1/gün 10 gün

3) 2 haftal›k ard›ﬂ›k tedavi;
a) 14 gün Proton Pompa ‹nhibitörü 2x1/gün
b) ‹lk 7 gün (1-7 gün) Amoksisilin 1 gr 2x1/gün
c) ‹kinci 7 gün (8-14 gün) Tetrasiklin 500 mg 4x1/gün +
Metranidazol 500 mg 2x1/gün
4) 10 günlük ard›ﬂ›k tedavi;

b) Amoksisilin 1g 2x1/gün 10 gün

a) ‹lk 5 gün (0-5 gün) Proton Pompa ‹nhibitörü 2x1/gün + Amoksisilin 1gr 2-1/gün

c) Levofloksasin 250 mg 2x1/gün 10 gün

b) ‹kinci 5 gün (6-10 gün) Proton Pompa ‹nhibitörü 2x1/gün + Klaritromisin 500
mg 2x1/gün + Metranidazol 500 mg 2x1/gün

(a+b+c birlikte al›n›r)

Not: Proton Pompa ‹nhibitörleri omeprazol (20 mg) esomeprazol (40 mg), lansaprazol (30 mg), rabeprazol (30 mg), pantoprazol (40 mg)
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ÇANAKKALE’YE G‹DERKEN
Prof. Dr. Ali ÖZDEN
A.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bilim Dal›

ri olma yolunda gördük. Yak›n gelecekte Çanakkale’nin Üniversitesi ile de ünlü bir kentimiz olaca¤›
ﬂimdiden görülmektedir. ‹nsanl›k ak›l ve bilim yolunda ilerlese de inan›n savaﬂlar önlenebilir. Ak›l ve
bilimin çözemeyece¤i sorun yoktur.

TÜRK‹YE YÜKSEK ‹HT‹SAS HASTANES‹’N‹N KURULUﬁ VE TAR‹H‹

en
daha önce ama y›llar önce Edremit’ten ‹stanbul’a giderken görmüﬂtüm. ﬁehitlikte çok üzülsek de, o zaman Çanakkale’yi çeﬂitli güzelliklere sahip tarihimizle, kimli¤imizle bütünleﬂmiﬂ bir ﬂehrimiz olarak de¤erlendirmiﬂtim. Y›llar
geçtikçe yeniden Çanakkale’ye gitmeyi çok arzu etsem de bir türlü denk düﬂüremedim. Bu y›l 13-15
Haziran 2008’de Çanakkale’de Akademik Gastroenteroloji toplant›lar›ndan birini yapmaya
karar verdik. 12 Haziran
2008 gece saat 21.00’de
Ankara’dan yola ç›karak
Çanakkale’ye do¤ru yol
ald›k. Bu seyahatte havadan sudan konuﬂtuktan sonra kafamda hep
dolaﬂan gastroenterolojinin Türkiye’de do¤uﬂunun 50. y›l› 2009 haz›rl›klar› beni rahats›z etti¤inden
Burhan ﬁahin Hoca’ya Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi’nin kuruluﬂu ile ilgili sorular sormaya baﬂlad›m. Gazeteci arkadaﬂ›m Dilek O¤uz da kaleme almaya baﬂlad›. Fakat arada bilemedi¤imiz zaman dilimleri ortaya ç›kt›. Bunlar› daha sonra Burhan Hoca
bulup bize bildirmeye söz verdi ve konuyu kapatt›k.
Daha sonra araya yaz girdi, ben iﬂin peﬂini b›rakmad›m, zaten b›rakmam da söz konusu olamazd›. Böylece aﬂa¤›da okuyaca¤›n›z tarihi bilgileri derlemiﬂ
olduk. Yaz›ya dökülmeyen bilgiler kaybolup gidiyor. Yaﬂananlar› yaz›ya dökerseniz tarih olur, yazmazsan›z tarihiniz olmaz. Tarihiniz yoksa ya da var
da bilmiyorsan›z bugünü anlamakta, yar›n› da yaratmakta baﬂar›s›z olmaya mahkumsunuz demektir.

B

Çanakkale toplant›m›z Çanakkale Tabipler Odas›’n›n deste¤i ile çok baﬂar›l› geçti. Güzeller güzeli,
tarihi ac›lar›m›z›n ﬂehri Çanakkale’yi bir dünya ﬂeh-

umhurbaﬂkanl›¤› döneminde Cemal Gürsel
Paﬂa’ya çok say›da vatandaﬂ, Türkiye’de
tedavisi yap›lamayan hastalar›n›n yurt d›ﬂ›na gönderilmesi ve bat› ülkelerinin kliniklerinde
tedavi görmesi imkanlar›n›n sa¤lanmas› talebiyle
baﬂvurur ve yard›m ister. O y›llarda (1960’l› y›llar›n ilk yar›s›nda) Avrupa ve Amerika’ya gitmek
ve bu ülke hastanelerinde tedavi görmek çok zor
ve çok masrafl› bir olayd›.

C

Cemal Gürsel Paﬂa bu probleme bir çözüm getirmek ister. Bu amaçla Ankara’ya yeni bir hastane
yap›lmas›n›, gerekli alt
yap›n›n sa¤lanmas›n›,
yurt d›ﬂ›na gitmek için en
çok ihtiyaç duyulan t›p
alanlar›nda dünyaca ünlü
hekimlerin getirilmesini ve
bu t›p dallar›nda yurt d›ﬂ›ndan gelen hekimlerle Türk
hekimlerinin beraber çal›ﬂmas›n›n sa¤lanmas›n› ister.
Bu ﬂekilde hem hastalar›n
tedavilerinin ülke içinde yap›lmas› sa¤lanm›ﬂ olacak hem de dünyaca ünlü bu
hekimlerle çal›ﬂan Türk hekimlerinin mesleki tecrübelerini artt›rma ﬂans› do¤acakt›r.
B u g ü n
Türkiye
Yüksek
‹htisas
Hastanes i ’ n i n
(TY‹H)
yerine yap›lmakta
olan inﬂaat›n bu
amaca göre düzenlenmesini ister. Bu amaca göre düzenlenen
hastane 1964 y›l›nda hizmete aç›l›r. Bu s›rada Cemal
Paﬂa vefat etmiﬂtir, ancak yine de direktifleri yerine
getirilmeye çal›ﬂ›l›r.
Hematoloji dal›nda Frans›zlarla anlaﬂma yap›l›r ve iki Frans›z Hematoloji profesörü laborantlar› ile beraber Ankara’ya gelirler. Bu hekimler iki y›la yak›n bir süre çal›ﬂ›rlar. Hematoloji laboratuvar› kurulur. Bu laboratuvar o
döneme göre çok ileri ve büyük bir Hematoloji laboratuar›d›r. Bu arada Fransa’da Hematoloji alan›nda büyük çal›ﬂmalar yapan Erdo¤an
Gökay Türkiye’ye döner. Hematoloji Klini¤i

ve Laboratuar ﬁefi olarak göreve baﬂlar. O tarihte
TY‹H’de 30 yatakl› bir Hematoloji Klini¤i vard›r.
Nöroﬂirürji alan›nda Prof. Dr. Gazi Yaﬂargil veya
benzeri Nöroﬂirürjiyenlerle temasa geçilir ancak anlaﬂma sa¤lanamaz. Daha sonra Prof. Dr. Zinnur Rollas Nöroﬂirürji ﬁefi olarak göreve baﬂlar.
Gastroenteroloji, Gastroenterolojik Cerrahi ve Kardiyoloji dallar›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ile Sa¤l›k Bakanl›¤›
aras›nda anlaﬂma yap›l›r. Prof. Dr. Zafer Paykoç ve arkadaﬂlar› Gastroenteroloji Klini¤ini,
Prof. Dr. Sabih Oktay
ve arkadaﬂlar› Kardiyoloji Klini¤ini kurarlar.
Prof. Dr. Hilmi Ak›n
Gastroenteroloji Cerrahi
(GEC) Klini¤inin kuruluﬂuna yard›mc› olur.
Dr. Neﬂet Hayri Gökok
Sa¤l›k Bakanl›¤› kadrosu ile GEC Klinik ﬂefi
olarak atan›r.
Radyoloji bölümü, Dr. Vecihe Daniﬂo¤lu ve Dr.
Bedrettin Selçuk taraf›ndan kurulur. Biyokimya laboratuvar›nda Dr. Kemal Özkan ve Dr. Mehmet
Türkvan’a görev verilmiﬂtir.
Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) klini¤ine ise Dr.
Mürﬂit Koryak tayin edilmiﬂtir. Baﬂlang›çta Üroloji
Klini¤i yoktur. Radyoloji, Biyokimya ve Anesteziyoloji Bölümleri baﬂlang›çta bilim dal› olarak de¤il
sadece uzman hekimlerden oluﬂmaktad›r. O dönemde Gastroenteroloji, Kardiyoloji, KVC ve GEC anabilim dal› olarak oluﬂmuﬂtur.
Böylece TY‹H ülkemizde Gastroenteroloji, GEC, Kardiyoloji, KVC ve Hematoloji
dallar›nda ihtisas veren ilk yan dal hastanesi olarak ﬂekillenmiﬂtir.
Kuruluﬂu da göz önüne al›nd›¤›nda bu
hastanenin bir misyonu oldu¤u aç›kt›r. Bu
misyon ilgili branﬂlarda yurt d›ﬂ›nda yap›lan tetkik ve tedavilerin hepsinin burada
yap›lmas›n›n sa¤lanmas› ve daima ileriye do¤ru geliﬂme yolunda çal›ﬂmak olarak belirlenmiﬂtir.
1967 y›l›nda Ankara Numune
Hastanesi baﬂhekimi ve ayn›
zamanda Üroloji Klini¤i ﬂefi
olan Dr. ﬁemsi Özdilek klini¤i
ile birlikte TY‹H’ne yerleﬂir,
ayn› zamanda hastane baﬂhekimi olur. KVC klinik ﬂefi Mürﬂit Koryak baﬂka bir göreve atan›r. Yine bu dönemde Dr. Kemal Beyaz›t KVC klini¤i ﬂefi olarak atan›r.
KVC klini¤i k›sa süre içinde çok büyük bir geliﬂme
gösterir.

Hastanenin
tüm klinikleri
ve laboratuvarlar› 1974 y›l›na
kadar baﬂar›l›
bir çal›ﬂma sergiler, misyonu
do¤rultusunda önemli ilerlemeler gösterir. 1974 y›l›na gelindi¤inde çok önemli iki geliﬂme olur. Birinci
olarak gastroenteroloji klini¤i ve daha sonra da kardiyoloji klini¤inde Ankara Üniversitesi T›p Fakültesine ba¤l› hocalar ve elemanlar Ankara Üniversitesi’ne dönerler. ‹kinci önemli geliﬂme ise daha önce
ana bilim dal› olan Kardiyoloji, Gastroenteroloji ve
Hematoloji dallar›na yan dal statüsü verilir. Bu durum bu kliniklere asistan al›nmas›n› uzun süreli zora
sokar. Üniversitenin ayr›lmas› ile beraber tüm
kliniklerde de çok az say›da hekim kal›r. Bu
dönemde gerekli hizmetlerin verilmesinde
çok s›k›nt› çekilir. Ancak tüm hekimler büyük
bir özveri ile çal›ﬂ›rlar
ve hastanenin yoluna
devam etmesini sa¤larlar. Bu durum tam gün
yasas› ç›kana kadar devam eder. Tam gün yasas› ile birlikte klinikler
yeni asistan almaya baﬂlay›nca hastane daha iyi duruma gelir.
Ancak 1980 sonras› tam gün yasas› kald›r›l›p doktorlara mecburi hizmet getirilmesi ile yine hastanenin
doktor s›k›nt›s› baﬂlar. Çünkü o zamanlar dahiliye
uzman› say›s› yeterli de¤ildir. Hematoloji Klini¤i bu
dönemde doktor bulunamad›¤› için kapan›r.
1984’den sonra asistan s›k›nt›s› azal›r. Kliniklerde
eksiklikler tamamlan›r ve tüm kliniklerde belirgin
geliﬂme izlenir. Bu s›rada Biyokimya ve Anestezi
Anabilim Dal› haline gelmiﬂtir.
Son yirmi y›ll›k süre içerisinde TY‹H tüm klinikleri
ve laboratuarlar› ile birlikte büyük baﬂar› göstermiﬂ
gerçekten misyonunu büyük ölçüde yerine getirmiﬂtir. Bu kliniklerde t›pta ileri ülkelerde yap›lan her türlü tetkik
ve tedavi yöntemi çok baﬂar›l›
olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yine
bu dönemde TY‹H’de yetiﬂen
pek çok hekim ülkemizin çeﬂitli üniversite, e¤itim hastanesi
ve di¤er özel kurumlar ve devlet hastanelerine gitmiﬂler ve
gittikleri bölümlere önemli katk›lar sa¤lam›ﬂlard›r. Ülke çap›nda bu branﬂlar›n tan›nmas›na ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›na katk› sa¤lam›ﬂlard›r.

Doç. Dr. Burhan ﬁAH‹N / Doç. Dr. Dilek O⁄UZ
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KOLON‹K POL‹POS‹S SENDROMLARI’NIN
TEDAV‹S‹NDE SUL‹NDAK’IN YER‹

Varis D›ﬂ› Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar›n›n
Tedavisinde Endoskopik Klipsleme ile ‹njeksiyon ve
Termo-koagülasyonun Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Dr. Gökhan Kabaçam

Ailevi Adenomatöz Polipozis (AAP) sendromlar›, klasik AAP’den Gardner ve Turcot Sendromu’na kadar de¤iﬂen bir
spektrumda geliﬂen s›kl›¤› 1/10.000 civar›nda tahmin edilen otozomal dominant hastal›klard›r. Çeﬂitli kolonik ve kolon
d›ﬂ› tümörler ve baﬂka genetik anormalliklerle karakterize bu sendromlar›n nedeni, 5q21-q22. kromozomda yerleﬂen
Adenomatozis Polipozis Coli (APC) geninde geliﬂen mutasyonlard›r. Sonuçta hastalarda ortalama 16 yaﬂ›ndan itibaren,
kolon baﬂta olmak üzere tüm gastrointastinal traktusta görülebilen say›s› 100’ler ve hatta 1000’lerle ifade edilen adenomatöz polipler geliﬂir. Gardner Sendromu’nda bunlara ek olarak dezmoid tümörler, sebase veya epidermoid kistler,
lipomlar, osteomlar, fazla diﬂ, gastrik polipler ve juvenil nazofaringeal anjiofibromlar görülür. Turcot’da ise beyin
tümörleriyle birlikte AAP görülmektedir. Ciddi kanser riski 10’lu yaﬂlardan itibaren baﬂlamakta ve ortalama 34 – 43
yaﬂ›nda saptanmaktad›r. Hastalara bu nedenle s›k› bir endoskopik ve radyolojik takip önerilmekte, hastalar erken yaﬂta
total kolektomi yap›larak korunmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Ancak belirtildi¤i gibi polipler çok yayg›n olabilece¤inden, bazen
bu yaklaﬂ›m özellikle gastrik polipozisi de olan Gardner Sendromlu olgularda pratik olmaktan ç›kmaktad›r. Yap›lan
çal›ﬂmalarda, günde 300 mg oral yolla al›nan “Sulindac”›n bu tarz hastalarda etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir (1-4)
Bu çal›ﬂmalarda Sulindak’›n hem opere olmuﬂ, hem de olmam›ﬂ hastalarda polipleri elimine etti¤i ve takipte kanser
geliﬂiminin görülmedi¤i bildirilmiﬂtir. Sulindak’›n etki mekanizmas›n›n Cox-2 ba¤›ml› olan ve olmayan 2 yoldan
oldu¤u öne sürülmektedir (5). Zhang ve ark. yapt›¤› bir çal›ﬂmada, Sulindak’›n kolon kanser hücrelerinde artt›¤› gösterilen anti-apoptotik bir protein olan “survivin”i azaltarak etki etti¤i gösterilmiﬂtir (6). Öte yandan Sulindak’›n etkisinin
altta yatan genetik mutasyonun tipinden ba¤›ms›z oldu¤u görülmüﬂtür (2). Sulindak’›n duodenal polip regresyonunda
etkinli¤i olmad›¤›n› gösteren bir çal›ﬂmada, endoskopik tedavilere ek olarak verilebilece¤i ve primer tedavide yeri
olmad›¤› bildirilmiﬂtir (7).
Mevcut bilgiler ›ﬂ›¤›nda, Amerikan Gastroenteroloji Cemiyeti ve birçok uzman›n önerisi, Sulindak gibi selektif Cox-2
inhibitörü tedavisinin operatif ve endoskopik tedaviye ek olarak veya yap›lamad›¤› durumlarda ilk seçenek olarak kullan›lmas› yönündedir (8).
1. Waddell WR, Ganser GF, Cerise EJ, Loughry RW. Sulindac for polyposis of the colon. Am J Surg 1989 Jan; 157 (1): 175-9.
2. Matsumoto T, Nakamura S, Esaki M, Yao T, Iida M. Effect of the non-steroidal anti-inflammatory drug sulindac on colorectal adenomas of uncolectomized familial adenomatous
polyposis. J Gastroenterol Hepatol. 2006 Jan; 21 (1 Pt 2): 251-7.
3. Friend WG. Sulindac suppression of colorectal polyps in Gardner’s Syndrome. Am Fam Physician. 1990 Mar; 41 (3): 891-4.
4. Gu GL, Wang SL, Wei XM, Bai L. Diagnosis and treatment of Gardner syndrome with gastric polyposis: A case report and review of the literature. World J Gastroenterol. 2008 Apr
7; 14(13): 2121-3.
5. Sinicrope FA, Gill S. Role of cyclooxygenase-2 in colorectal cancer. Cancer Metastasis Rev. 2004 Jan-Jun;23(1-2): 63-75.

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›
aris d›ﬂ› üst gastrointestinal sistem(G‹S) kanamalar›n›n kontrolünde, hemoklips, injeksiyon tedavileri
ve termokoagülasyon(heater probe veya
elektrokoagülasyon) en s›k kullan›lan endoskopik hemostaz yöntemleridir. Yap›lan
bir metaanaliz çal›ﬂmas› ile literatürden
toplanan 15 randomize kontrollü çal›ﬂman›n verileri kullan›larak, bu endoskopik hemostaz yöntemlerinin etkinliklerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› planlanm›ﬂ. Sonlan›m noktalar›; endoskopik giriﬂim sonras› erken hemostaz, tekrar kanama, kesin hemostaz (takip sonuna kadar tekrar kanama olmamas›),
cerrahi giriﬂim ihtiyac› ve tüm nedenlere
ba¤l› mortalite olarak saptanm›ﬂ. De¤erlendirilmeye al›nan 15 çal›ﬂmada 1156 hasta
al›nm›ﬂ. Bunlardan rastgele 390 tanesine
yaln›z klips, 242’sine klips ve injeksiyon,
359’una tek baﬂ›na injeksiyon ve 165 tanesine injeksiyonla birlikte veya tek baﬂ›na
termokoagülasyon uygulanm›ﬂ. Erken hemostazda tüm yöntemlerin etkinli¤i eﬂit
olurken, kesin hemostaz, hemoklipsle
(%86.5) injeksiyona (%75.4) göre daha
fazla sa¤lanm›ﬂ (Relatif Risk[RR]=1.14).
Yeniden kanama riski klips kullan›ld›¤›nda

V

injeksiyona göre daha az bulunmuﬂ
(RR=0.49). Yaln›z injeksiyonla(%78.1)
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda endoskopik klips + injeksiyon (%88.5) cerrahi ihtiyac›n› azaltm›ﬂ (RR=1.13) ancak mortaliteyi de¤iﬂtirmemiﬂ. Termokoagülasyonla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda klips uygulamas› kesin hemostaz
aç›s›ndan farks›z bulunmuﬂ (% 81.5’e karﬂ›
% 81.2). Bu iki yöntem karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
tekrar kanama, cerrahi ihtiyac› ve mortalite
aç›s›ndan da fark saptanmam›ﬂ. Hemoklips
özellikle peptik ülser ve Dieulafoy lezyonlar›n›n tedavisinde etkin sonuçlar vermiﬂ.
Hemoklips uygulamas›nda teknik baﬂar›s›zl›¤a neden olan lezyon yerleﬂimleri, duodenal bulbusun posterior duvar›, mide
korpusunun posterior duvar› ve mide küçük
kurvatur olarak rapor edilmiﬂ. Sonuçta üst
gastrointestinal kanamalar›n endoskopik tedavisinde kesin hemostaz sa¤lamak ve yeniden kanamay› önlemek için hemoklips
uygulamas› tek baﬂ›na injeksiyon tedavisinden üstün bulunmuﬂ. Yine de muhtemelen
kanama nedeniyle kötüleﬂen altta yatan
hastal›klar›n olumsuz etkileri nedeniyle,
hiçbir yöntem mortaliteyi azaltmak hususunda di¤erine üstün bulunmam›ﬂ.

6. Zhang T, Fields JZ, Ehrlich SM, Boman BM. The chemopreventive agent sulindac attenuates expression of the antiapoptotic protein survivin in colorectal carcinoma cells. J Pharmacol Exp Ther. 2004 Feb; 308 (2): 434-7.
7. Nugent KP, Farmer KC, Spigelman AD, Williams CB, Phillips RK. Randomised controlled trial of the effect of sulindac on duodenal and rectal polyposis and cell proliferation in patients with familial adenomatous polyposis. Br J Surg 1993 Dec; 80(12):1618-9.
8. Giardiello FM, Brensinger JD, Petersen GM. AGA technical review: Hereditary colorectal cancer and genetic testing. 2008, UpToDate Online 16.1

Sung JJY, Tsoi KKF, Lai LH ve ark. Endoscopic clipping versus injection and thermo-coagulation in the treatment of non-variceal upper gastrointestinal bleeding: a meta-analysis. Gut 2007; 56: 1364-72.
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BU YAZI GASTROENTEROLOJ‹ GÜNLÜ⁄ÜNÜN 2006-1 SAYISINDAN ALINMIﬁTIR.

TÜRK‹YE’N‹N YÜKSELEN YILDIZI
TÜRKÇE KONUﬁAN ÜLKELERDE DE
TIBBIN VE ‹NSANLI⁄IN H‹ZMET‹NDE
üzde yüz yerli sermaye ile kurulup, ilaç sektöründe 24. y›l›n› tamamlayan Sanovel, Eczac› Erol
Toksöz taraf›ndan kurulmuﬂtur. ‹laç sektörüne
1976'da Ankara Galenos Ecza Deposu'nu kurarak giren
Erol Toksöz, 1982 y›l›nda Adilna’y› sat›n alm›ﬂ1983 y›l›nda ise Sanovel’in temellerini atm›ﬂt›r.

Y

24 y›l önce ﬁiﬂli'de 5 personel ile üretime baﬂlayan Sanovel, bugün 125 bin metrekare arsa üzerinde, 40 bin metrekare kapal› alana sahip modern tesislerde üretim yapmaktad›r.
Kuruluﬂundan bu yana h›zl› ve istikrarl› büyüyen Sanovel, IMS verilerine göre Türk ilaç endüstrisinde; ciro s›ralamas›nda ilk 10 firma aras›nda yer almaktad›r
Sanovel ‹laç Sanayii’nin ‹stanbul Silivri Çantaköy’de 3
Kas›m 2001 tarihinde temeli at›lan yeni ilaç üretim tesisi,
tüm hatlar›yla Nisan 2006 tarihinde üretime baﬂlam›ﬂt›r.
Yeni tesisin kuruluﬂ amac›, üretim kapasitesini art›rman›n yan› s›ra uluslararas› akreditasyon kurumlar› taraf›ndan onaylan›p, d›ﬂ pazarlar için üretim yapabilecek duruma gelmektir. Yeni üretim tesisi; ana üretim ünitesi, sefalosporin üretim ünitesi, ar›tma ünitesi, yüksek depo ve
sosyal tesisten oluﬂmaktad›r. Üretim kapasitesi tek vardiyada 200 milyon kutudur.
Üretime ilk baﬂlad›¤› günden itibaren kaliteyi yaﬂam tarz› olarak benimseyen Sanovel; t›bbi eti¤i ön planda tutan,
üretimde mükemmelli¤i hedefleyen, insana ve çevreye
sayg›l›, müﬂteri memnuniyetini önemseyen, yenilikçi, de¤iﬂime ve geliﬂime aç›k, kurumsal ve toplumsal sorumluluklar›n›n bilincinde bir kurum olmay› kendine ilke edinmiﬂtir.
Türk ilaç sektörünün en büyük 10 ﬂirketinden biri olan
Sanovel, ilaçlar›n› Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün güncel 'iyi
üretim uygulamalar›' ve 'iyi laboratuar uygulamalar›'
standartlar›na s›k› s›k›ya ba¤l› olarak, en ileri teknoloji ile
geliﬂtirmekte ve üretmektdir.
Tüm yaﬂamsal önem taﬂ›yan tedavi alanlar›nda ürünleri
bulunan Sanovel’in üretip satmakta oldu¤u, formlar›yla
birlikte 100’ün üzerinde ilac› vard›r.

BAﬁLICA ÜRÜNLER‹
• Kardiyovasküler Sistem ‹laçlar›
• Merkezi Sinir Sistemi ‹laçlar›
• Analjezik Antienflamatuar ‹laçlar
• Gastrointestinal Sistem ‹laçlar›
• Antibiyotikler
• Antihistaminik / Dekonjestan / Ekspektoranlar
• Antifungal ‹laçlar
• Oftalmik ‹laçlar

Sanovel ayr›ca 27 adet veteriner ürünü ile hayvan sa¤l›¤›
alan›nda da hizmet vermektedir.
1200'ü t›bbi tan›t›m temsilcisi olmak üzere, toplamda
2000’e yak›n uzman, e¤itimli çal›ﬂan› ile sektörün önder
kuruluﬂlar›ndan olan Sanovel, insan kaynaklar›na da büyük önem vermekte ve yüksek kalitede hizmet vermeye
devam etmek için, çal›ﬂanlar›na güncel e¤itim programlar›yla destek olmaktad›r.
Sanovel baﬂta Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere Türki cumhuriyetlere baﬂlayan ihracat faaliyetlerini, k›sa zamanda baﬂta Avrupa olmak üzere; Amerika'y› da kapsayarak geniﬂletmeyi hedeflemektedir.
Bu hedef do¤rultusunda Almanya, Fransa ve Hollanda'da
ﬂirketler kurulmuﬂ ve ruhsatland›rma faaliyetlerine baﬂlanm›ﬂt›r.

