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Şef’ten
Değerli konuklar,
MUTFak dergimizin 2. Sayısı ile
huzurlarınızdayız. İlk sayımız için sizlerden oldukça
güzel geri bildirimler aldık. Yazıların toplanması,
düzenlenmesi ve basılması sürecinin sonunda elinizde
birçok insanın emeğinin geçtiği bir ürün olduğunda
yaşanılan mutluluk paha biçilemez oluyor.
2. sayımızda yapıcı eleştirilerinizi de göz önüne alarak
bazı değişiklikler yaptık. Özgün ve güncel yazılara ilk
sayıda olduğu gibi bu sayıda da öncelikle yer verdik.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Bahar sayımızda; organ naklinde farkındalığı
ve bilinç düzeyini arttırmak için yaptığımız ve fakültemizden birçok öğretim görevlimizin ve öğrencimizin
katılımıyla gerçekleşen panelimizden izlenimler, kök
hücre kulübümüzün toplantılarından önemli notlar,
hekimlerin sürekli gelişimi için neler yapılabileceği
konusunda çalışan Genç Hekim Platformu hakkında
bilgiler yer almaktadır.
Tıp eğitimi ve ülkemizdeki yansımaları konusunda bir değerlendirme yazısına, ‘Bulguları değil,
nedeni tedavi et.’ felsefesini ilke edinen fonksiyonel
tıp akımının güncel konularından özellikle erişkin tip
çölyak hastalığı hakkında farkındalığı arttırmak için
soru-cevap şeklinde bir yazıya ve ‘Azı karar, çoğu zarar.’ antibiyotiklerin akılcı kullanımı üzerine bir yazıya
bu sayımızda yer verdik. Ankilozan Spondilit Hasta

Derneği ve Acil Tıp Teknisyenliği ile ilgili röportajlar, EMSA-Marmara’nın neler yaptığı ile ilgili
bilgilendirici bir yazı, Onkoloji Yaz Okulu bahar
sayısının öne çıkan diğer başlıkları. Bu sayımızda
ilk defa yer alan klinikten görüntüler köşemizde
bulgulardan teşhise gitmeye çalışacağız. Kitap köşemizde ise özellikle Türkiye için önemli
bir hastalık olan Behçet Hastalığı üzerine
yazılmış oldukça önemi bir kaynağın tanıtımını
bulacaksınız.
Bağışıklık sistemi, D vitamini ve Diyabet
üzerine etkileri konusunda ilgi çekici ve güncel
bilgiler bulabileceğiniz derleme ise bu sayının
spesiyali olarak menümüzde yer almaktadır.
Tıbbın edebiyat alanında yansımaları, fakültemiz
yeteneklerinden Simge’nin fırçasından damlayanlar, İkbal’in deklanşörüne yansıyanlar, MUTFak
klasiklerinden Müptela Teyze, Kafeinsiz ve Anlat
Derdini Marco Paşa’ya köşelerimizle sizleri gülümsetmek ve bu güzel tebessümle güz sayımızda
görüşmek dileğiyle..
Sağlık ve afiyetle,
Pınar Kuru
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Danışman’dan
Merhaba değerli arkadaşlar,
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel
Araştırma Kulübü tarafından yayınlanan MUTFak
dergimizin ikinci sayısında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversite öğrencilik
yıllarımdan beri ÖBAK ortamında çalışmak benim
için inanılmaz keyif verici olmuştur. Bu fakültede
de iki yıldır faaliyet göstermekte olan ÖBAK
kulübümüzün iki yılda kısa ancak özlü bir geçmişe
sahip olduğunu gurur duyarak izlemek benim için bu
fakültedeki en keyifli faaliyet oldu.
Kulübümüz daha ilk yılında birçok toplantı,
makale kulübü ve seminer düzenledi. Geçtiğimiz yaz
fakültemiz öğrencilerinin ilgi duydukları anabilim
dallarında bilimsel araştırmalara katılmaları veya
klinik tecrübelerini geliştirmelerini amaçlayan ve tüm
ülkeye örnek olacak bir yaz stajı programı düzenlendi. Bir çok arkadaşımız da bireysel başvuruları
ile geçtiğimiz yaz yurt dışında çok prestijli üniversitelerde staj yaparak bilimsel tecrübelerini arttırma
imkanı buldular. Böylece herkes mutfağa girip bir
şekilde bilimin üretilmesine ve olgunlaştırılmasına bir
şekilde katkıda bulundu. Bu süreç hakkında bilgisini
geliştirdi, bu tecrübe sayesinde hem okuduğunu
daha verimli eleştirip yorumlayacak hem de kendi
araştırmalarını tasarlarken daha kapsamlı düşünecek
olgunluğunu arttırma fırsatı buldu.
Gerek makale kulüplerimizde gerek geleneksel
çarşamba toplantılarımızdaki sunumlarda katılımcı
kulüp üyelerinin konuya eleştirel yaklaşımları, bilgiyi
sorgulama alışkanlıklarını gözleme fırsatım oldu ve bu
ekibin performansı beni gerçekten çok etkiledi. Zira
memleketimizde her ne kadar bilimsel ve ezbercilikten
uzak eğitim verildiği ilkokuldan beri iddia edilse de
bunun ilkokuldan üniversiteye kadar gerçeğe aykırı
bir iddia olduğu konusunda çoğumuzun hemfikir
olduğu kanaatindeyim. Ancak bu fakültede verilen
eğitimin memleket ortalamasının üzerinde bir bilgiyi
sorgulama alışkanlığına ve kültürüne yönlendirdiğini
görmek beni çok mutlu etti. Bu fakültenin hocalarının
bu konuda kesinlikle yüksek bir saygıyı hak ettiklerine inanmaktayım. Benim öğrenciliğimde bizim 20
küsür yıllık ÖBAK geleneği olan kulübümüzde (takdir edersiniz ki deniz ve okyanuslar gibi yeterince

uzun ömürlü olan bütün toplulukların da gel
gitleri olur) bu düşünce biçimini yeniden ayağa
kaldırabilmek için yıllarını harcayan bir ekibin
üyesi olarak burada bunu hazır görmek beni çok
mutlu etmişti, artık kanıksadım.
Takdir edersiniz ki bilimsel bilginin
iki özelliği çok önemlidir. Birincisi bu bilginin
esasında eleştirilerin ürünü olmasıdır. Bir bir hipotez kurarız daha sonra yaptığımız deneysel veya
gözlemsel araştırmaların temel dizaynı bu hipotezi çürütmeye yönelik sınayacak nitelikte yapılır.
Bizim bütün bu hırpalamalarımızdan ve deneylerimizden çıkan bu bilgi insanlığa ulaşabilmek
için yayınlanmak zorundadır. Hepimizin bildiği
gibi, söz uçar yazı kalır. Dolayısı ile bunu yazmak
zorundayız. Hakemli bir dergiye bu araştırma
verilerini gönderdiğimizde bizim bıraktığımız
yerden hakemler bu hipotezi sınamaya devam
ederler, eğer bu bilgi bu sınamaya da dayanırsa
artık insanlığa sunulmaya layık hale gelmiştir.
Ancak esasında bu noktada sınama işleminin bitmesi doğru olmaz zira bu okuduğumuz bir kutsal
metin değil, hepimiz gibi sıradan insanların bilgi
ve düşünceleridir. Okuyucu olarak biz de okurken
bu bilgilerin edinilme yöntemini sorgulamak
ve sonucu kendi bilgimize göre değerlendirmek
zorundayız. Literatüre baktığımız zaman randomize kontrollü çalışmalar kadar hassas tasarlanan ve sonuçları tedaviyi doğrudan etkileyen
araştırmalar ile ilgili makalelerde bile sıklıkla
birçok metodolojik problemlere rastlanabildiğini
izleyebilmekteyiz. (1-3) Bu noktada en önemli
bakılacak özelliklerden biri yazarın hipotezin aksini gösterecek sonuçlara ulaşmak için
yeteri kadar güçlü çaba sarf edip etmediğini
değerlendirmektir. Eğer kontrol grupları yeteri
kadar hipoteze meydan okuyucu nitelikte değilse
zaten iddia edilen bilginin güvenirliği sınırlı
olacaktır. Bu son değerlendirmeden geçen bilgi
hala rüştünü tam olarak ispatlamış sayılmaz
esasında. Zira bu bilginin son bir sınav olarak
farklı ekipler tarafından yeniden sınandığı zaman
da aynı sonucu vermesi gerekmektedir. Eğer 		
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bilimsel bir bilgi tekrarlanabilir değilse
bu bilginin kabul edilmesi yine mümkün olamaz.
Çünkü doğa yalan söylemez.
Bilimi, Howard Weiner bir soru cevap
oyunu olarak tarif ediyor.(4) Kurallar esasında çok
basit. Bilim insanı doğaya bir soru sorar ve doğa
cevap verir. Bu oyunda doğa asla yalan söylemez.
Ancak buradaki hassas nokta, sorunun doğru
sorulması ve cevabın doğru yorumlanmasıdır. Bu
bulmaca çözme hissi, yaramaz çocuk gibi oyun
oynama hissi bana inanılmaz bir haz vermiştir.
Bu tarifi okuduğum zamanki heyecanımı tarif
etmem de inanın ki mümkün değil. Okudum ve
sanki yıllardır tarifsiz kalmış içimdeki yaramaz
çocuğun tanımlandığını hissettim. Doğru bilgiye
ulaşmak (ya da bilim için daha gerçekçi tabir belki
de yaklaşmak olur, zira birkaç yıl sonra bu bilginin
de değişime muhtaç olduğunu görmemiz de nadir
değil) bazı insana inanılmaz bir haz veriyor.
Düşünüldüğünde belki de yaptığımız iş pek
de mantıklı değil. Biz çok yoğun çalışarak üst düzey
eğitim almış belli bir kapasitenin üzerindeki insanlar olarak bilginin peşinde soru cevap oyunları
oynuyoruz. Bu esnada dışarıda insanlar gezip
tozuyorlar, ticaret yapıp zengin oluyor ve sefasını
sürüyorlar. Biz ise cüzi ücretlerle laboratuarlarda
çalışıyoruz. Mantık bunun neresinde? Evet merak
etmeyin her insanoğlu böyle hastalıklı bir tabiatta
değil, dışarıda mantıklı insanlar da var dediğinizi
duyar gibiyim. Baktığımız zaman esasında büyük
ihtimalle bu durum daha çocukluktan başlıyor.
Bilirsiniz bazı çocuklar sürekli ortalıkta “Bu ne?, Bu
ne?” diye sorarak dolanırlar. Kendi çocukluğunuza
inerseniz büyük ihtimalle siz de bu meraklı çocuğu
göreceksiniz. Doğamızdan gelen, direnilemez
bilgiye ulaşma arzusunun bir tezahürüdür herhalde
bu bilime olan ilgi. Bilimden alınan bu hazzın beynimizin diğer yarım küresinde de bir eşdeğeri var,
hatırlarsanız. O da sanat. Hem bilimde hem de sanatta ilgi duyana inanılmaz bir heyecan var. Ben bazı
yeni çıkan immünoloji makalelerini okurken sanki
bir sanat başyapıtını izlerken içimde olan his gibi
nefesimin kesildiğini, kalbimin atışının değiştiğini
hatırlarım. Zannedersem bu inanılmaz ekibi bir
araya getiren ve bu ekibin dinamizmini sağlayan
bu enerji. Bu enerjinin benzer bir karşılığı belki de
sanat topluluklarında vardır.
Ön söz ve giriş konuşmalarının esasında en
makbul olanı kısa olanlarıdır. Bir tören başlamadan
önce devlet büyüklerine söz verilip, onlar kırk beş
veya elli dakika sonra hala heyecanla nutuk atmaya
devam ederken, yorgun ve bıkkın katılımcıların
sabırsızca merasimi beklemelerinin nasıl bir his

olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizleri böyle bir zulme
maruz bırakmadığımı ümit ederken, müsaade
buyurursanız zikretmem gereken birkaç durum
daha var. Eğer bu kulüp başarılı bir şeyler yapabiliyorsa mutlaka bu ekibi destekleyen ve öğrencileri
daha iyiye ulaşma çabalarında özgür bırakıp yol
açan, değerli danışmanımız ve dekanımız Prof.
Dr. Hasan Fevzi Batırel’in katkısı çok önemlidir.
Burada üretilen her şey bir ekip ürünüdür, bu
kulübe hiç bir maddi menfaat aramadan sadece
bilim aşkı ile katkıda bulunan her ÖBAK’lının
katkısı çok kıymetlidir. Kulübün her faaliyetinde
öne çıkan isimler var, dergi ile ilgili olarak da
büyük emeği olan şef editörümüz Pınar’ a tebrik ve
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Uzamış bir yazının ardından ilerleyen sayfalarda
bilimsel içerikli yazılarımızı sizlerle paylaşmaya
çalışacağız. Afiyet olsun arkadaşlar.
Dr. Fehim Esen
MÜTF-ÖBAK Danışmanı
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MÜTF-ÖBAK
Organ Nakli Paneli
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“Zaten ölünce çürüyecek, çürüyüp gideceğine, birilerine ışık olsun”
Bu, son dönem böbrek yetmezliği çeken bir hastanın ağzından, Organ Nakli Paneli için yapılan röportajdan yalnızca bir cümle.
MÜTF-ÖBAK, ülkemizde ve dünyada sıkça gündeme gelen ve her doktorun bilgisi dâhilinde olması
gereken bir konuyu, “Organ Bağışı”nı masaya yatırdı geçtiğimiz günlerde.
Panelde; “Aslında her birimiz birer potansiyel donör değil, potansiyel organ yetmezliği hastasıyız”
diyen İstanbul Organ Nakli Bölge Koordinasyon Sorumlusu Dr. Ali Demirel, Kalp nakli tarihçesiyle bizi
aydınlatan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Selim İşbir, hastanemizde artık akciğer nakli yapıldığını gururla
duyuran Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, böbrek naklinde ülkemizde ve hastanemizde neler
yapıldığını aktaran Genel Cerrah Prof. Dr. Cumhur Yeğen, Karaciğer naklinde bir ilki geçtiğimiz günlerde
gerçekleştiren Genel Cerrah Doç. Dr. Ender Dulundu, günümüzün popüler konusu “kompozit doku nakli”ne
dair tüm bilinmeyenleri aydınlatmak üzere Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli,
bağışın yalnızca ölüden değil, bilakis canlıdan da “ilik nakli” olarak yapılabildiğini hatırlatmak üzere
Dahiliye –Hematoloji bölümünden Doç. Dr. Cafer Adıgüzel ve tüm bu değerli hocalarla organ bekleyen
hastaları buluşturmak için çalışan Ulusal Koordinasyon Sistemi - M.Ü. Organ Nakil Koordinatörü Deniz
Birtan, bizleri aydınlatan konuşmalar yaptı.
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Haydarpaşa Kampüsü Reşat Kaynar
Salonunda yapılan panel 500ü aşkın katılımcı için
aydınlatıcı ve öğretici geçti. Gelecek için not alan
katılımcıların, konuşmacılardan alıntıladıkları cümlelerden bir kaçı şöyle:
“Ameliyat ortamında bir hastanın işemesini
hiçbir cerrah istemez. Ama renal transplant
ameliyatında hastanın işemesi büyük mutluluktur. Birine hayatına yeniden başlama fırsatı
doğmuştur.”
“Hep organ bağışı din ile çelişiyor denir, ancak
diyanetin cevazı olduğu gibi, eğitim almış din
görevlilerinin organ bağış oranı %85tir. Peki,
doktorların yüzdesi kaçtır? %54. Neden? Biz çok
biliyoruz, ondan!”
“Organ nakil listesinde torpil geçmez! Yani benim
bildiğim kadarıyla…”
“Diyalizle 5 yıllık sürvey %60, Renal Transplant ile
10yıllar sürveysi %80nin üzerindedir!”
“İkiz kardeşlerden 1954te böbrek nakli yapılmasa
immünoloji nedir bilemeyecektik!”
“Siklosporin hayatlarımızda yeni bir çığır açtı!”
“Türkiye’de uyandırırsak, çok duyarlı bir toplum
uyanıyor, uyandırmak lazım, çünkü bize ilik
lazım!”

Peki neden canlıdan canlıya değil de
kadaverik bağışların artması için bu kadar uğraş
veriliyor?
“Canlıdan canlıya nakil, tıpta sağlıklı bir insana
bilerek ve isteyerek zarar verdiğimiz tek
durumdur.”
Gelişmiş ülkelerde %80 organ nakli kadavradan olur, Türkiye’de tam tersi, yalnızca %20
si kadavradan, %80i ise canlıdan canlıya oluyor.
Rejenere olabilen bir organ olan karaciğerinin
bir lobunu bir kişinin hayatını kurtarmak için
bağışlayan kişi, transplant sonrası normal hayatına
geri dönebiliyor olsa bile, operasyon sırasında veya
sonrasında %0.5 ölüm riski vardır. Tıbbın ilk kuralı
“Primum non nocere” yani “Önce zarar verme”
olduğu için, canlıdan canlıya nakil kimsenin istediği
bir şey değildir aslında. Bir donörün ölmesi organ
bağışını katil ilan eder. O zaman organ yetmezliği
hastaları da ölür.
Etik açıdan canlıdan canlıya nakli
irdelediğimizde, karaborsa ve ticaretin önüne
geçmek için belli kriterlerin sağlanması gerekir.
Yasal olarak, 4. Dereceye kadar akrabalık yahut
çapraz yani karşılıklı organ nakli yahut etik kurulun
karşılıksız ve gönüllülükle verildiği kesinleştirilen
kişilerden canlıdan canlıya nakil yapılmasına izin
verilir.

“Maalesef organ nakli çocuklarda, beyin ölümü
tanısı ve organ bağışındaki sıkıntılardan dolayı
sıfıra yakın!”
“Göz, önce gözü iste, verirlerse sonra solid
organları da istersin.”
ÖBAK bu konuya organ yetmezliği
hastalarının çaresiz yakarışlarını duyurmak için,
hayata bir bağış yapılmasına destek olmak için
önem vermiştir. Panel için yapılan röportajda son
dönem böbrek yetmezliği hastasının hayali,
durumu açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır.
+Böbrek bağışı aldığınız ve sağlığınıza geri
kavuştuğunuz takdirde ne yapmak istersiniz?”
-Bol bol su içerim, kana kana, öyle yarım
bardak değil, sürahiyle.

Kadaverik organ bağışına ise; kişinin beyin
ölümü, yoğun bakımda, bir kardiyolog, bir nörolog,
bir nöroşirürjist, bir yoğun bakımcı tarafından
doğrulandığı takdirde, kişinin vasiyetine uygun
olarak veya mirasçıları tarafından karar verilir.
Beyin ölümü gerçekleşince, organlar önce akciğer,
ardından kalp, ardından karaciğer ve soğuk
iskemiye en dayanıklı olan böbrekler olmak üzere
belli bir sıra ile nakle uygun bir şekilde alınırlar ve
özel çözelti içinde kurtaracakları hayatlara doğru
yola çıkarlar. Saatler içinde 100den fazla kişinin
emeği ile bir insan daha hayata dönmüş olur.

Milyon başına düşen donör sayısı
Amerika’da 21, Avrupa’da 16, Asya’da 3tür.
Bu grafiği batıdan doğuya, dini sebepler ile
bağdaştıran pek çok görüş vardır. Ancak işin
ilginci, Türkiye de aralarında olmak üzere,
Ürdün’den tutun da Suudi Arabistan’a,
İran’dan tutun da Pakistan’a, Malezya’ya kadar
Müslümanların yaşadığı pek çok ülkede, dini
merciler tarafından “Organ bağışı”, beyin ölümü
gerçekleştiği anda meşru ve caiz olarak kabul
görmektedir. “Bir mü’mine yardım eden,
ümmete yardım etmiş gibidir.”, “Kim, bir
müslümanın sıkıntısını giderip, onu sevindirse,
Allahü teâlâ, kıyamette en sıkıntılı anlarda, onu
sıkıntılardan kurtarır.” Gibi pek çok ayet ve hadisi
şeriften yola çıkılarak cevaz verilmesine rağmen
“Müslümanlar bedenleri konusunda cimriler!”
diyor FIMA (Federation of Islamic Medical
Associations) yetkilisi Prof. Dr. Aly Mishal. Yapılan
pek çok toplantıda insanların dinlerini değil
kültürel bakış açılarını neden göstererek bu
konuda kamusal bilince teşvik verilmesi gerektiği
vurgulanıyor.

Bazı ülkeler ise dönor sayısını arttırmak
için çeşitli alternatif politikalar üretmiştir. Örneğin
Singapur’da “Organlarımı bağışlaMIyorum”
demediğiniz sürece organlarınızı bağışlamış
olduğunuz kabul edilir. İsviçre’de bağışlayıp
bağışlamadığını belirtmek zorunluluğu getirilince
o yıl 600. 000 kişi bağışladığını belirtmiştir.
Belki de Türkiye’de böyle bir beyan zorunluluğu
olmadığı için 70 milyonluk nüfusun yalnızca
35 bini bağışladığını belirten bir karta sahiptir.
Bu bakımdan her yıl organ transplant listelerindeki artışa nazaran artmayan dönor sayılarını
arttırabilmek için yeni politikalar üretilebilir.
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Her yıl ülkemizde 3000 böbrek nakli
yapılırken, tüm tarih boyunca ülkemizde yalnızca
8 kere denenmiş Kompozit doku naklini tartışmalı
hale getiren, ölüm tehlikesi olmayan birine
ölümcül riskler verilmesidir. Sinir, kas, kemik,
damar gibi pek çok dokuyu aynı anda nakletmek
demek, ömür boyu immünsüpresyon tedavisi
zorunlu olacak demektir. Enfeksiyon ise basit ama
ölümcüldür. Unutmamak gerekir ki kompozit doku
nakli hayat kurtarmaz, hayat kalitesini arttırır, ama
bedeli ağırdır:
İmmünsüpresyon + Steroid toksisitesi
---> Fırsatçı enfeksiyonlar + Kanser riski

Doç Dr. Cafer Adıgüzel ise, panel boyunca
ölünce başka hayatlara bağışın inceliklerinin
anlatılmasına bir alternatif olarak, ilik bağışı için
ölmeyi beklemeye gerek olmadığını, “Bir tüp kan,
bir can” sloganı ile ölmeden de insanlığa yardımcı
olunabileceğini hatırlatarak, herkesi Çapa Dekanlık
binası giriş katındaki merkeze, kan vermeye davet
etmiştir.

Bu programda emeği geçen herkes adına,
dileriz ki Organ Nakli Paneli katılan doktor adayları
için öğretici ve uyandırıcı olmuştur. Temennimiz,
bağışların istenilenin çok altında olduğu ülkemizde,
çevremizde farkındalık oluşturma bilincini doktorlara verebilmektir.
Unutmayın, Ölüm Hayat Bekleyenlere Hayat
Bağışlamak Olabilir! Seçim Sizin…

		

Stj. Dr. İkbal Hümay AKYILDIZ
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Genç Hekim Platformu

‘Kariyerinin farklı aşamasındaki hekimlerin sürekli gelişimini hedefler’
Genç Hekim Platformu, bir grup idealist
genç hekimin, ülke gereksinimlerini ön planda tutarak bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında sağlık
sisteminin ve sağlık eğitiminin birbirini de etkilemekte olan farklı değişkenlerine dinamik çözüm
önerileri geliştirmek üzere kurdukları bir sivil
toplum örgütüdür. Ayrıca, Genç Hekim Platformu,
40 yaşından genç hekimler ve tüm asistanlarla
birlikte klinik dönem tıp fakültesi öğrencilerine
yönelik bir paylaşım ve sürekli gelişim ortamı
olarak planlanmıştır.
Sağlık sistemi içerisinde etkin rol alan,
gerek birinci basamakta gerekse üniversite ve
eğitim/araştırma hastanelerinde sistemin yükünü
esas olarak yüklenmiş olan genç hekimlerin kendi
arasındaki iletişimlerini artırmak, sorunlarını
direkt olarak sahiplenmek ve doğru yöntemlerle
iyileştirme önerilerini geliştirmek platformun esas
çalışma alanıdır. Bu hekimleri; bilimsel bilgiye
ulaşmak, bilimsel araştırmalar konusunda desteklemek ve özellikle tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili
bilimsel araştırmalarda bulunmak da bu organizasyonun amaçları arasındadır. İlgilenilen bütün bu
sorunlar, eğitim ihtiyacına yönelik olabileceği gibi
özlük hakları ve çalışma koşullarını da içerebilir.
Genç Hekim Platformu, ülkemiz dahilinde diğer
hekim organizasyonları ile de etkin iletişim
geliştirmeyi amaçları arasına dahil etmiştir. Ayrıca;
birinci basamakta, asistanlık sürecinde ve akademik kariyerinin farklı aşamalarında olan genç
hekimlerimizin eğitim gereksinimlerine yönelik
sorunlarına bilimsel yöntem ışığında yeni bir soluk
katabilmeyi de amaçlamaktadır.
Bunları yaparken, kendi bölgemizde güçlü
bir çatı teşkil etme hedefinde olan Genç Hekim
Platformu uluslararası üyelikleri ile ülkemiz
genç hekimlerinin Avrupa ve Dünya genelindeki
meslektaşları ile bilgi paylaşımının kapısını açmayı,
iletişimlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu
kapsamda şu an Avrupa genç hekim cemiyetleri ile
karşılıklı işbirliğine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Tıbbın doğru simgesi olan “Rod of Asclepius”
ana malzeme olarak kullanıldı. “Rod of Asclepius”un
en üstüne eklenen yeşil taze yaprak ve yeşil ağaç rengi
verilmiş asa ile “Genç” kavramı yansıtılmaya çalışıldı.
Yaprağın en üstte konumlandırılmasının anlamı ise
gençliğin yükselişini ve bu yükselen gençliğin tıbbın
üst kademesini oluşturacağıdır.
“Rod of Asclepius”taki yılanın başı yükselişi simgelemek amacı ile yukarı doğru çevrilebilirdi ancak
çevrilmeyerek bu yükselişin devamlılık sürdüreceği
ve aynı zamanda da ağır başlılığını koruyabileceği
kavramı yansıtılmaya çalışıldı.
İki yüzlü, hilekar anlamına gelen çatal dil kaldırılarak
platformun böyle davranmamayı ilke edindiği ortaya
konulmak istendi. Yılanın rengi altına çalan bir rengine boyanarak tıbbın altın çağını oluşturmak istediği
imajı yansıtılmaya çalışıldı.
“Rod of Asclepius”un altında iki yanda duran birbirine
bakan eller ile genç hekimleri ve yukarıda anlatılan
özelliklerin devamını koruma görevi anlatılmak istendi.
www.genchekimplatformu.org
www.facebook.com/GencHekimPlatformu
Twitter: @Genc_Hekim
Dr. Fehim Esen
Dr. Ahmet Murt

ANA YEMEK
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Mezankimal
Kök Hücreler
MÜTF ÖBAK Kök Hücre Çalışma Kurulu
olarak bu seneki makale saati faaliyetimizin
ilkinde 1970’ten beri yayında olan International
Journal of Biochemistry& Cell Biology’in 40.
Sayısında 2008 yılında yayımlanmış olan MSC: A
Promising Candidate in Regenerative Medicine
adlı makaleyi tartıştık(1).

1970 yılında guinea pig kemik iliğinden
“colony-forming unit: fibroblastic” olarak ilk kez
Friedenstein tarafından tanımlanmıştır.

Mezankimal kök hücreler; çeşitli tipteki
hücrelere farklılaşabilen multipotent kök hücrelerdir. In vitro ve in vivo kültürlerde; osteobla
stlara,kondrositlere,miyositlere, adipositlere
ve kısa bir zaman önce tanımlanmış olan pankreatik beta adacık hücrelerine farklılaşabildiği
gösterilmiştir.Mezankimal kök hücre için çeşitli
tanımlamalar yapılmış ve beraberinde farklı
isimler kullanılmıştır. Ancak hiçbiri tam anlamıyla
yeterli ve tanımlayıcı olmamıştır. MKH’i anlamak
için bazı yanlarını gözden geçirmekte fayda var:
-Mezankim: Hematopoietik ve bağ dokuya
farklılaşabilen embriyonik bağ dokuyu,
-Stromal kök hücre: Bağ dokuyu ve dokuların
işlevsel hücrelerini ifade eder.
-Multipotent: Yüksek bölünme ve farklılaşabilme
yeteneği ama bütün bir organ oluşturma
yeteneğine sahip değildir.
-Transdiferansiyasyon özellikleriyle de MKH’lar
mezankim olmayan hücrelere de farklılaşabilirler
(Nöronlar ve astrositler)(2).

MKH; diğer hücrelerden hücre yüzey
molekülleri sayesinde ayrılır. Bunlar adezyon, reseptör, ligand veya enzim olabilr. Uyarıldıklarında
hücredeki sinyal yolaklarını uyararak, MKH’in
davranışını değiştirirler. Tek bir hücre molekülü tanımlanmamakla beraber hangi dokudan
alındığına bağlı olarak farklı fenotipler verebilmektedir. MKH’lerin lökosit ortak antijeni olarak
bilinen CD45 ve hematopoietik hücre ayracı olarak
bilinen CD34 taşımadıklarını; TGF- β reseptör
kompleksi parçası olan CD105 ve CD73
taşıdıklarını bilmekteyiz.
MKH’lar yaygın olarak canlıların farklı
dokularında bulunmaktadır. Fakat en güvenilir ve
en zengin kaynak kemik iliğidir. Bunun dışında;
yağ doku, sinovyal zar, iskelet kası, dermis, perisit,
trabeküler kemik, fetal karaciğer, göbek kordonu,
akciğer, dental pulpa ve periferal kandan elde
edilebilmektedir. Yalnız diğer dokulardan elde
edilen MKH’lar kemik iliğindekilerle birçok özelliği
paylaşsa da fenotipik, proliferatif ve farklılaşma
kapasitesi açısında farklılıklar gösterebilmektedir.
Kemik iliğinde bulunun MKH’lar, hematopoietik
kök hücrelerin mikro çevrelerini inşa eder ve
yenilenme, proliferasyon ve HSC farklılaşmasında
pozitif ve negatif yönde etkiler oluşturur.

MKH; çoğu organın bağ dokularında
bulunup, kıkırdak, kemik ve yağ dokusuna ve
transdiferansiyasyon yetenekleriyle de farklı
hücre tiplerine farklılaşabilirler. Hasar, inflamasyon ve tümör bölgelerine göç edebilir ve doku
mikroçevresini salgıladığı çözünebilir faktörlerle
değiştirebilirler (Şekil 1).
MKH; aldığı uyaranın tipine bağlı olarak
simetrik ve asimetrik olmak üzere iki farklı
şekilde bölünür. Simetrik bölünmeyle kendi
sayısını artırabilirken; asimetrik bölünmeyle
kendisinden ve progenitor hücreden oluşturarak
sayısını korur(3).

Ama fibroblast ünitesi olmadığı anlaşılıp
multipotent yeteneği keşfedilince üzerinde birçok
çalışma yapılmaya başlanmıştır.

MKH’lar salgıladıkları HGF, TGF-1, IL-1,
IL-1B,IL-3,IL-7,IL-11, Stem Cell Faktörü, Fms like
tyrosine kinase, β -ligand gibi çözünebilir faktörlerle hasarlı dokunun rejenerasyon yeteneğini
artırır, endojen progenitorlerin proliferasyon ve
farklılaşmasını uyarır, inflamatuvar ve immün
reaksiyonları baskılayarak dokunun mikro çevresini
değiştirebilir. Bu noktada ise MKH’ların immünmodulasyon yeteneğinden bahsedebiliriz(Şekil 1).
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Şekil 1:Mezankimal Kök Hücre ve Özellikleri (4)
MKH’lar immün sistemi, ürettiği GF,sitokin,kemokin ve çeşitli proteazlarla B, T ve NK hücrelerini baskılarken, Treg’leri aktive eder. Regulatuvar T hücreleri ise salgıladığı TGF-B , IL-10, IL-6 ile diğer T
hücrelerini baskılar. MKH’ların kendi üzerlerinde kısıtlı miktarda reseptörü vardır. Bu durum onların immunojenik özelliğini azaltırken, bu reseptörlerin algıladığı kemokinlerle hasarlı, inflamasyon altındaki ve
tümörlü bölgeye gidebilirler(Şekil 2). Nitekim MKH’lar immünolojik olarak olgunlaşmamıştırlar ve dolayısıyla
lenfositlere bağlı immün yanıt oluşturmazlar. Otolog transfer edilen MKH’lar kanser oluşturmaz ve immün
sistem tarafından da reddedilmezler. Sonuç olarak güvenli oldukları düşünülmektedir ve embriyonik kök
hücre kullanımında karşımıza çıkan etik sorunlarla karşılaşmıyor olmak çalışmaların ilerleyiciliğinde önemli
bir faktördür.

Şekil 2: Mezankimal Kök Hücre ve İmmunmodulasyon
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MKH’ların özellikleri dolayısıyla hasarlı
dokunun onarımında kullanılabilmesi fikriyle beraber; miyokard,kıkırdak,kemik, beyin ve karaciğer
gibi birçok organ üzerinde araştırmalar hızla devam etmektedir. Örneğin; tip 1 kolajen eksikliği sonucu kemiklerin kolay kırılmasına sebebiyet veren
Osteogenesis Imperfecta için MKH kullanımının
adipositleri artırarak dokuyu sağlamlaştırdığı ve
yeniden yapılandırdığı gözlemlenmiştir.
2012’de yapılan bir çalışmada MKH’ların
otokrin etkileriyle kardiyomiyositlere ve vasküler
endotel hücrelere dönüştükleri ve parakrin
etkileriyle yani salgıladıkları anjiyojenik, antiapoptotik ve mitojenik mediatörlerle; kardiyak
fibroblastların dönüşüm yeteneğini indükleyerek
kardiyak doku onarımını gerçekleştirebildiği, hasar
alanını onararak daralttığı gözlemlenmiştir(4).
2001 yılında yapılan başka bir çalışmada ise
inme geçirmiş sıçanlara intravenöz olarak verilen
MKH’lar beyindeki inflamatuvar hücreler olan glial
hücre sayısını azalttığı ve lezyonlu bölgede aksonal
büyümeyi sağladığı görülmüştür.
Kronik karaciğer hasarına uygulanan
MKH sonucunda iki farklı sonuçla karşılaşılmıştır.
Karaciğerde transdiferansiyasyon ve immünmodulasyon ile bölgedeki fibroza gidişi yavaşlattığı
ve progenitorleri etkileyerek onarımı sağladığı
görülürken; öte yandan profibrojenik etkisiyle
de özellikle kronik hasar sürecini hızlandırdığı
gözlemlenmiştir. Bu nedenle MKH’ın karaciğer
üzerinde kullanımının faydalı mı zararlı mı
olduğunu anlayabilmek için daha çok çalışmalar
gereklidir.
MKH’lar hasarlı veya tümörlü bölgeye SDFX1 – CXCR4 sinyal yolağını kullanarak ulaştığının gözlemlenmesi ile de kanser
hastalarının tedavisinde ilaç vektörü olarak
kullanılabileceği düşünülmektedir.
Tüm bunlara ek olarak MKH’ların immünmodülasyon etkileri sayesinde HLA-MHC
bağımsız olarak gelişen Graft Versus Host
Hastalığı’nda oluşan T ve B hücrelerinin yanıtını
Treg hücreleri üzüerinden modüle ederek inflamasyonu baskılamasıyla transplantasyon sonrası
oluşabilecek bu sorunun önüne MKH kullanımıyla
geçilebileceği düşünülmüştür(5).

Yukarıda bahsettiğimiz özellikleri itibariyle mezankimal kök hücreler üzerinde tüm
dünyada ve ülkemizde çeşitli çalışmalar yürütülmekte ve bu çalışmalarla birçok hastalık için
kür edilebilir mi sorusunu gündeme getirerek
biz geleceğin hekimlerine ve araştırmacılarına
yeni ufuklar açmaktadır. Fakat hematopoietik
regulasyonla yakın ilişkilerinden ötürü çoklu
organ yetmezlikleri ile sonuçlanan bir çok komplikasyonun da meydana geldiğinin görüldüğü
çalışmalarla da karşılaşılmıştır. Sonuç olarak daha
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Kaynaklar
(1)Ye Chena, Jian-Zhong Shao a, Li-Xin Xiang a,
Xue-Jun Dongb, Guo-Rong Zhang b Mesenchymal stem cells: A promising candidate in regenerative medicine, The International Journal of
Biochemistry & Cell Biology 40 (2008) 815–820
(2) Porcellini Adolfo. Regenerative medicine: a
review. Rev. Bras. Hematol. Hemoter.2011
(3) Cai Jingli, Mark L. Weiss, Mahendra S Rao,
2004/ ISEH Experimental Hematology “In search
of “stemness”
(4) Gnecchi M., Danieli P., Cervio E., 2012 Mesenchymal stem cell therapy for heart diseaseVascular Pharmacology
(5) James LM Ferrera MD, John E Levine
MD,Pavan Reddy MD, Ernst Holler MD, 2009
LANCET Graft-versus-host disease
Ceren Karabiber

Tıp Eğitimi Kavramına
Genel Bakış
Bir kavram olarak ‘Tıp Eğitimi’, Türkiye’de
özellikle son 10 yılda fazlasıyla önemsenmeye
başlanan yeni bir konu olarak dikkatlerimizi çekiyor. Birçok toplantının, konferansın, sempozyumun veya buluşmanın temel konusu da olan Tıp
Eğitimi’nin bugün tartışılan bir kavram olması
gayet olumludur ve açıkça belirtmek gerekirse
bu tartışmaların sürekliliği de sağlanmalıdır. Bilginin üretilmesinin ve geliştirilmesinin öneminin
giderek artmaya devam ettiği günümüzde bilgiyi
üretecek insanlara yatırımın taşıdığı değer, ona
diğer bütün yatırımlardan daha öncelikli bir konum
kazandırmıştır. Bunun gerçekleştirileceği ‘eğitim’
de uygarlıkların başta gelen kozlarından biri haline
gelmiştir. İşte bu yüzden ‘Tıp Eğitimi’ bugün daha
geniş bir kapsam ve büyük umutlarla gündemde
tutulmaktadır.
Uzak tarihte usta-çırak ilişkisi olarak
gelişmesi kabul görmüş olan Tıp Eğitimi’nde de
20.yüzyılın başlangıcından itibaren bir paradigma değişimi yaşanmaya başlamıştır. Bu değişim
2.Dünya Savaşı’ndan sonraki soğuk savaş sürecinde
ivmelenmiş; Avrupa’yı, özellikle Almanya’yı örnek
alan Kuzey Amerika’daki gelişmelerin karşısında
Avrupa’da ve Ada’daki önemli merkezler
bu alanda güç odakları olarak belirmişlerdir.
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Oluşan yeni kavramlar, metotlar ve sistemlerle eğitimin geliştirilmesinde kullanılan mekanizmalar ve değerlendirme yöntemleri bir araya gelince;
Tıp Eğitimi bugün tam anlamıyla bir sektör halini
almıştır. Bu sektörün girdilerinin çeşitliliği yanında
çıktılarının stratejik önemi tüm güç odaklarınca oldukça iyi kavranmış gibi görünmektedir.
Bu gelişmeleri takip etmeye başlayan
Türkiye’de; ilk zamanlar tartışmaların dar bir çerçevede şekillendiğini görebiliriz. Konu ile ilgilenmeye
başlayan akademisyen sayısı artınca bazı başlıklarda
kapsam genişletilmiş olsa da birçok konu sonuca
ulaştırılamamış, düşünceler hayata bir türlü uyarlanamayan birer kavramsal ürün olarak arşivlerdeki
yerlerini almışlardır.
Tıp Eğitimi ile ilgilenen herkesin tecrübelerinden ve okuduklarından kendine göre
oluşturduğu bir bakış açısı mutlaka mevcuttur.
Bundan bir adım daha ileriye giderek düşüncelerin
sağlam temellere oturtulması ve sistematik hareket
planlarının oluşturulması gerekliliği göz ardı
edilmemelidir. Bunları yaparken dikkat etmemiz
gereken ise planladığımız Tıp Eğitimi’nin toplumun
ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebildiği ve ülkemizin sağlık alanındaki sorunlarına ne kadar çözüm
üretebildiğidir. Günlük siyasi söylemlerin gölgesi
altında kalan tartışmalar değerli hocalarımızı sadece bir kısır döngü içerisine itmekte ve sonuca
ulaşılacak ortamların oluşmasını neredeyse imkansız
kılmaktadır. Arzu ettiğimiz başarıya ulaşabilmemizin
şartları; tıp eğitiminin bilimsel temellerine vurgu
yapmamız, araştırmalarımızı derinleştirmemiz ve kamuoyunun ilgisini çekecek mesajlar iletebilmemizdir.
Birçok farklı yerde bugüne kadar defalarca
değindiğimiz gibi Tıp Eğitimi, geleneksel anlamıyla
sadece daha iyi ‘mezuniyet öncesi eğitim’ ile değil,
sağlık sistemi ve hizmet sunumundaki kalite artırımı
ile tıp fakültelerinde ve sağlık sektöründe marka olabilecek girişimlerle de ilgilenmektedir.
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Üniversiteye giriş sınavındaki yüzdelik
dilim dağılımlarını incelediğimizde tıp fakültelerinin en yüksek puan ortalaması ile öğrenci
alımındaki birinciliğinin yıllardır değişmediğini
görebiliriz. Öte yandan; tıp fakülteleri, öğrencilerin
kabulünde fırsat eşitliğini engelleyen uygulamalar
bulunduğunu düşündükleri noktada gerekli çözüm
önerilerini de oluşturabilmelidir.
Öğrencilerin tıp fakültelerine kabul edilme
süreçleri ile ilgili elimizde çok kısıtlı araştırma
verileri olsa da; giriş sınavlarının öğrencilerin
öğrenme performanslarıyla ilgili bir ön tahmin niteliğinde olduklarını söyleyebiliriz. Bu
performansın en etkili şekilde kullanılmasının
yollarını bulmak tıp eğitimcilerin öz görevleri arasındadır. Dünya’da sürekli değişmekte
olan dengelerin söz konusu olduğu bir ortamda
geliştirebilen, üretebilen ve yeni ufuklar açabilen
genç hekimlere bugün her zamankinden daha fazla
ihtiyaç duyulmaktadır.
Düzenlemelerin yapılabilmesi etkili bir
diyalog ortamına olan ihtiyacı gündeme getirecektir. Bu ortamların yaratılması ve var olanların
geliştirilmesi mutlaka fayda sağlayacaktır. Her
yaklaşım hepimiz için önemsenmesi gereken
değerli birer vizyon olarak görülmelidir. Bazı
konularda ortak paydada buluşulabilmesinin
güçlüğünün de farkında olmadığımız zannedilmesin. Yalnız; uyumsuzlukların huzursuz bir ortam
yarattığı nasıl gerçekse bu uyumsuzlukların dahi
fırsatlara dönüştürülebileceği önergesi de bir o
kadar doğrudur. Değişkenlerin sayısı ile ihtiyaç
duyulan uzmanlık katsayısı arasındaki ilişki göz
önüne alınarak tecrübe ve uzmanlık derecesi farklı
olan üyelerin bulunduğu ortamları yaratabilmek
de inşa etmeye çalıştığımız yeni dönem Tıp Eğitimi
için olmazsa olmazlardandır.
Bunlar yapılırken siyasi söylemlerin en aza
indirilmesi ve yakın tarihimizdeki gelişmelerin
toplumun bazı kesimlerinde yarattığı çekincelerin
bir kenara bırakılması yerinde olacaktır. Bu anlamda en çarpıcı örneği son yıllarda tıp fakülteleri

için gidilen kontenjan artırımı çalışmalarından
yola çıkarak verebiliriz.
Uluslar arası kıstaslara göre literatürde
belirlenmiş nüfusa göre hekim oranları ile ülkemizin koşulları karşılaştırmalı olarak analiz
edildiğinde bu artırımın gerekli olup olmadığı
sonucuna net olarak ulaşabiliriz. Bu siyasi bir konu
değil, bilimsel bir hesaptır. Kontenjan artırılırken
de kaynakların nasıl geliştirileceği ve şartların ne
şekilde iyileştirilebileceği yine bilimsel yöntemlerle
yaklaşımı gerektirir. Konunun içerisine dahil edilen
siyasi söylemler ise bu konudaki tartışmaları çoğu
zaman içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemiştir.
Tıp Eğitimi’nin başarısı, ne kadar etkili
olduğu ve öngörülen amaçlara ne kadar ulaşabildiği
genç hekimlerin sahip olduğu özelliklerle ortaya konabilir. Nitekim, mezuniyet öncesi Tıp
Eğitimi’nin ürünü yeni mezun olan hekimlerdir.
Tıp Eğitimi, öğrencilere kendilerine lazım olacak bilgi ve becerilerin yanında bazı yeterlikleri
de kazandırmalıdır. Bu yeterliklerin oluşması,
Tıp Eğitimi’nin kazandıracakları ile bir bütün
olarak eğitim içerisinde içinden geçilen bilişsel
ve buna yandaş süreçlerin yoğrulmasıyla mümkün olacaktır. Tıp Eğitimi’nin amaçları içerisinde
bilgi ve becerilerin yanı sıra bu yeterliklerin
kazanılmasının sağlanması da düşünüldüğünde
eğitimi bir ‘süreç’ olarak değerlendirme gerekliliği
doğacaktır. Bu süreçle ilişkili paydaşlar üniversite, tıp fakültesi, hastane, akademik ve yönetim
kadroları ile öğrencileri içermektedir. Öğrenciyi
sürecin tam merkezine yerleştiren yeni yaklaşımlar
Tıp Eğitimi’nde öğrencinin direkt kendisine bazı
roller belirlemiş ve onların katkılarını her zamankinden daha çok önemser bir yapı oluşturmuştur.
Bu bağlamda öğrencilerin kendi eğitim süreçlerini
nasıl yönetecekleri konusu da atlanmaması gereken
başlıklardandır.
Değişen paradigma Tıp Eğitimi diyagramında
çizilecek okların yönünü de değiştirmiştir.
Yarım yüzyıl öncesine bile döndüğünüzde akışın
akademisyenden öğrenciye doğru olduğunu
görürsünüz. İyi akademisyen dersi veya pratik
uygulamayı en iyi şekilde öğrenciyle paylaşabilen
olarak tanımlanmaktaydı. Bugün ise akış
öğrenciden akademisyene doğrudur. Hangi eğitim
programının daha başarılı olduğunu belirleyecek
olan, bu programın ürettiği genç hekimlerin neler
başarabildiğidir. Diğer bir deyişle programın ne
aktardığından çok öğrenciye neler kazandırdığı
daha önemli ve önceliklidir.

Okların değişen yönü müfredat
yapılandırmalarında yeni akımların oluşmasını da
kaçınılmaz kılmıştır. Geleneksel klasik sistemin
yanında öğrenciye daha çok katkı sağlayacağı
düşünülen entegre ders kurulu sistemleri ve
öğrenciyi iyice merkeze alan probleme dayalı
öğrenme sistemi zaten artık hepimizin az çok bilgi
sahibi olduğu müfredat geliştirme akımlarıdır.
Önceden de değindiğim gibi; bugün, müfredatın
nasıl yapılandırıldığından çok öngördüğü
eğitim&öğretim çıktılarına ulaşıp ulaşmadığı daha
çok önemsenen bir konudur. Bu konuda iddialı
olan ve tartışılan şu mizahi yaklaşım ise müfredat
şekillendirme çalışmalarının yakın gelecekte nereye
gideceği hakkında fikir vermesi anlamında oldukça çarpıcıdır: ‘Hiçbir şey öğretmediniz ve yine
istediğiniz gibi bir doktor mu mezun ettiniz, yürekten tebrikler; siz ihtiyacımız olan eğitmensiniz!’
Tıp Eğitimi’nin birçok bileşeni zamanla değişim
geçirirken eğitimin hastanedeki kısmı, diğer
bir deyişle klinik öğretim, bu değişim sürecini daha yavaş yaşamaktadır. Bu süreç nasıl
olursa olsun; polikliniklerdeki ve servislerdeki
eğitim bugün bilimsel yöntemlerin de dahil
edilmesi ile güçlü bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Öğrencilerin gözetim dahilinde veya tek başlarına
neleri yapabilecekleri açıkça tanımlanmalıdır.
Öğrencilerin oralarda gördüklerini okuduklarıyla
ve araştırdıklarıyla bütünleştirebilmesi ve kanıta
dayalı tıbba hakim olmaları sağlanmalıdır. ‘İş
başında eğitim’in gerekleri yapılırken hastaların
güvenliği unutulmayarak öğrencilerin pratik becerileri oluşturulabilmeli, iletişim becerileri geliştirilebilmeli ve etik kuralların ilkeleri
aktarılabilmelidir. Üniversite hastanelerinde
klinikler, öğrencilerin sadece gözledikleri veya
bazı pratik becerileri kazandıkları yerler olmak
yerine gerçek birer eğitim&öğretim ortamı olarak
yapılandırılmalıdır.
Tüm bunlar yapılırken de bilimsel veriler en
değerli yol gösterici olarak kabul edilmelidir. Bugün
ülkemizde de birçok tıp fakültesinin bünyesinde
yapılandırılan Tıp Eğitimi Anabilim Dalları’nın
bilimsel verileri işleyip müfredat komitelerine ve
dekanlıklara sunmaları önemlidir. Bu çerçevede Tıp
Eğitimi Anabilim Dalları esas rollerinin farkında
olmalıdır. Ülkemizde bu konuda değerli örnekler de
vardır. Tıp Eğitimi’nin bir bilim olarak ele alınmaya
başlaması, bilimsel gerçeklerin ışığının bu alanı da
aydınlatmasını sağlayacak ve bazı başlıklarda kısır
tartışmaların da önüne geçecektir.
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Ülkemiz Tıp Eğitimi tarihinde bugüne kadar
yapılanların değerlendirilmesi ve bundan sonra
atılacak adımların sorunlara çözüm teşkil edebilmesi için kalite güvencesi de unutulmamalıdır.
Burada fakültelerimizin iç denetiminin yanında dış
bir yapılanma tarafından da değerlendirilmesi gündeme gelebilir ki bu süreç akreditasyon konusunu
içerecektir. Yükseköğretim Kurulu’nun üniversiteler
üzerindeki etkisinin yoğun olduğu düşünüldüğünde
ülkemiz yükseköğretim yapılanmasında akreditasyon kurullarının YÖK ile eşgüdüm içerisinde hareket etmeleri birçok bürokratik engelin
aşılıp esas konuya yani kaliteye odaklanılmasını
sağlayacaktır. Ülkemizde hali hazırda değerli
akademisyenlerin katkısı ile oluşturulmuş bir
tıp eğitimi akreditasyon çalışması mevcuttur. Bu
çalışmanın diğer tüm hususlar göz önüne alınarak
değerlendirilmesi fayda sağlayabilir.
Öncesinde de bahsettiğim gibi bugün
odak noktasında olan Tıp Eğitimi’nin ürünleri;
yani genç hekimlerin bilgi, beceri ve yeterliliğidir.
İzleyeceğimizin yolun nasıl olduğundan çok
öngördüğümüz çıktılara ulaşıldığının gösterilmesi daha önemlidir. Tabi ki bu süreç ciddiyetle
yönetilmelidir. Programın ulaşılmasını hedeflediği
öğretim çıktıları açıkça ortaya konmalı, bilimsel
veriler çerçevesinde bu çıktılara ulaştırabilecek
eğitim&öğretim metotları belirlenmeli ve söz
konusu çıktıyı güvenli ve geçerli olarak test edecek değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır.
Hangi metodu kullanarak öğrettiğimizin ve ne
şekilde değerlendirdiğimizin farkında olmadan
istediğimiz sonuca ulaşıp ulaşmadığımızdan emin
olamayacağımızın altını özellikle çizmek istiyorum.
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Tıp Eğitimi dediğimizde ağırlıklı olarak elbette mezuniyet öncesi eğitimden bahsetmekteyiz.
Ancak Tıp Eğitimi’nin mezuniyet sonrası ve yaşam
boyu devam eden boyutları da vardır. Mezuniyet
sonrası eğitim yapılandırılırken mezuniyet öncesi ile uyumluluk konusu göz ardı edilmemelidir.
Uzmanlık eğitimleri bağımsız eğitimler olarak
değil, mezuniyet öncesi eğitimlerin tamamlayıcısı
olarak düşünülmelidir. Ülke ihtiyaçları konusunda yapılacak pratisyen hekim/uzman hekim
dengesi için yüksek öğretim kurumları ile Sağlık
Bakanlığı’nın iletişim ve işbirliği içerisinde olması
da önemlidir. Aslında Tıp Eğitimi, tıp fakültesine
girilen günden başlamak üzere hekimin hayatı
boyunca devam edecek bütünsel bir süreçtir. ‘Süreç’
olarak tanımladığımız eğitim ortamının tüm
bileşenlerinin birbirinin tamamlayıcısı olmasının
sağlanması ve bu bütünlüğün güvenceye alınması
sağlık hizmeti kalitesine de olumlu yönde katkı
sağlayacaktır.
Yaşam boyu öğrenebilmenin bir
gereği olarak hekimlerin kendi kendilerini
değerlendirebilme yetilerine sahip olmalarının
önemi arka planda bırakılmamalıdır. Hekimlerimizin kendi eksik yönlerinin farkında olabilmeleri, hekimlerin iş ortamında birbirlerini
değerlendirebilmeleri ve sürekli tıp eğitimi
etkinlikleri çerçevesinde mesleki kredi sistemlerinin gelişim sağlayacak bir işlerliğe
kavuşturulabilmesinin faydaları olacaktır. Sürekli
Tıp Eğitimi etkinliklerinin sadece belirli aralıklarla
sempozyum düzenlenmesi olarak algılanması da
bu etkinliklerin olası getirilerini azaltmaktadır.
Günümüzde, nasıl ki mezuniyet öncesi eğitimde
odak noktası öğrencinin kendisi olarak belirmişse,
sürekli tıp eğitimi etkinliklerinde de hekim
merkeze yaklaştırılmalıdır. Kim bilir, belki de
çok yakın bir geçmişte her hekime göre farklı
yapılandırılmış sürekli tıp eğitimi etkinliklerinden
bahsediyor olacağız.

Osler nodüllerini hepimiz biliriz. William
Osler’in eğitimin bütünselliği ile ilgili yaklaşık
100 yıl önce kurduğu şu cümle aslında değerli
bir özettir. ‘Lisansına kavuştuğunda tahsilini
tamamladığını düşünen doktora ne yazık, bu durum hastaları için çok ızdıraplı olacak’
Dr. Ahmet Murt
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Çölyak Hastalığına
Güncel Yaklaşım
Çölyak hastalığı (Gluten Hassasiyeti) hem
çevresel (gluten) hem de genetik faktörlerin (HLA
ve non-HLA) etkisi sonucu oluşan ve sık görülen bir
hastalıktır. Prevalansı dünyanın çeşitli yerlerinde %
0.5-1 arasında değişmektedir. Ortak HLA tipinden
ötürü diyabet ve otoimmün hastalıklar ile beraber
görülme riski artmaktadır. Gliadin epitelin bazal
yüzeyine ulaşır ve direk immun sistemle etkileşir.
Tanısal olarak hem tipik (ishal, yağlı dışkı, kilo kaybı
vs. ) hem de atipik bulgularla (anemi, osteoporoz,
dermatitis herpetiformis, nörolojik problemler vs.)
açığa çıkabilir. Biyopside ince bağırsak
atrofisine eşlik eden pozitif anti-tissue
transglutaminaz antikoru ya da antiendomisyal
antikoru ile tanı koyulur. Günümüzde tek tedavi
yaklaşımı yaşam boyu glutensiz beslenmedir (1).
Özellikle atipik semptomların çölyak hastalarının
%50’sinde görülmesi, tanısının günlük pratikte
atlanmasına, belirtileri oluşturan esas nedenin
tespitinden ziyade semptomatik tedavi
verilmesine neden olmaktadır. Bu yazıda sorularla
çölyak hastalığı hakkında genel bir bilgi derlemesi
yapmayı ve farkındalığı arttırmayı amaçladım.
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Gluten nedir? Hangi besinlerde bulunur?
Gluten, gliadin ve gluteninden oluşan
buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir proteindir.
Gluten’in bağırsak mukozası ile ilişkisi nasıldır?
Gluten Çölyak hastalığında adaptif immün
yanıt üzerinden etkisini göstermektedir. Aynı zamanda bağırsak mukozası üzerindeki direk (innate)
etkisi de mevcuttur. Gluten T hücre yanıtını uyarır,
sitokin üretimini arttırır (1). Gliadin villöz atrofiye
neden olmakta ve gluten alımını takip eden 2-3
saat içinde intraepitel lezyonları arttırmaktadır.
Gliadin peptidleri artmış zonulin salınımına
bağlı olarak paraselüler sıkı bağlantılarla enterositlerin içine girerek 19 mer gliadinin kemokin
(C-X-C motif) reseptor 3 (CXCR3) reseptorüne
bağlanarak ya da transsitoz ve ya transferrin reseptor CD71 aracılı salgılayıcı IgA’nın retrotranssitozu
ile mukoza bütünlüğünün bozulmasına neden olur.
Doku transglutaminazı (tTG) deamine olur ya da 33
mer gliadin ile çapraz bağlanarak antijen sunucu
hücrelerin human leukocyte antigen (HLA)-DQ2 ya
da -DQ8 molekülleri tarafından tanınmasını sağlar.
Antijen sunucu hücreler toksik peptidi CD4+ T
hücrelerine sunar. Aktive edilmiş glutene karşı
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Şekil 1 Çölyak hastalığında mukoza hasarının mekanizması
oluşan CD4+ T hücreleri yüksek seviyelerde pro-enflamatuar sitokin üretir. T helper 1 (Th1) sitokinleri intraepitel lenfositlerin ve Doğal öldürücü hücrelerin sitotoksisitesini arttırırak, enterositlerin Fas/Fas ligand
(FasL) sistem ve ya interlökin 15 (IL-15) ile uyarılmış perforin/granzim ve homodimerik doğal öldürücüaktive edici reseptör-doku uyumluluk kompleksi-sınıfⅠzinciri aracılı gen A kompleks (NKG2D–MICA) sinyal
yolu aracılı apoptotik ölümüne neden olur . T-helper2 (Th2) sitokinlerinin üretimi antikor salgılayıcı plazma
hücrelerine (antigliadin and anti-tTG) dönecek olan B hücrelerinin aktive edilip uyarılmasına neden olur.
Ekstrasellüler tTG ve anti tTG-otoantikor etkileşimi epitel hasarına neden olmaktadır.

Şekil 2 Çölyak Hastalığının Dünya genelindeki prevalansı
N/A: Veri yok

Çölyak hastalığının sıklığı nedir, nerede görülür?
Çölyak beyaz Avrupalılarda yaygın olarak
görülmekle birlikte dünya genelinde yaygındır.
Epidemiyolojik çalışmalarda Afrika, Orta Doğu,
Asya ve Güney Amerika’da tanısı atlanmaktadır.
Çalışmalar Çölyak hastalığının en sık görülen genetik hastalıklardan biri olduğunu göstermektedir.
(1)
Çölyak Hastalığı için kimler
yüksek risk altındadır?(1)
• Akrabalar (özellikle 1. derece)
• Anemisi olanlar ( özellikle demir eksikliği)
• Osteopenik kemik hastalığı
• İnsülin bağımlı diyabet (Tip1), özellikle çocuklar
• Karaciğer hastalıkları (özellikle otoimmün hepatit
ve primer bilier siroz)
• Genetik hastalıklar (Down, Turner sendromu..)
• Otoimmün endokrin hastalıklar, özellikle tiroid
Derideki sorunlar, özellikle dermatitis
herpetiformis
• Nörolojik sorunlar (Ataksi, Nöbet, Myastenia
Gravis)
• Diğer (Ig A nefropati..)
Çölyak hastalığının tipik semptomları nelerdir?(1)
•Kronik İshal
•Büyüme gelişme geriliği
•Karın şişkinliği
Çölyak hastalığının atipik
semptomları nelerdir? (1,2)
•Malabsorsiyona sekonder olarak gelişenler
oSideroblastik nemi
oBoy kısalığı
oOsteopeni
oTekrarlayan düşükler
oKaraciğer yağlanması
oŞişkinlik
oSık karın ağrısı
•Malabsorbsiyondan bağımsız olanlar
oDermatitis herpetiformis
oDiş minesi hipoplazisi
oAtaksi
oAlopesi
oPrimer bilier siroz
oİzole hipertransaminezemi
oTekrarlayan aftöz stomatit
oMyasteni gravis
oTekrarlayan perikardit

oPolinöropati
oEpilepsi
oVaskülit
oDilate kardiyomyopati
oHipo/hipertiroidizm
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Gluten ile ilişkili durumlar nelerdir? (1,2)
•Olası gluten bağımlı,
oİnsülin bağımlı diyabetes mellitus
oOtoimmün tiroid
oOtoimmün hepatit
oSjögren sendromu
oAddison hastalığı
oOtoimmün atrofik gastrit
•Glutenden bağımsız
oDown Sendromu
oTurner Sendromu
oWilliams Sendromu
oKonjenital kalp defektleri
oIg A eksikliği
Çölyak ve ilişkili otoimmun hastalıklar nelerdir?
Ne sıklıkla birlikte görülürler? (2)
•Tip 1 diabet mellitus 1% 16%
•Otoimmün tiroid hastalığı (yetişkin) 2% 4.8%
•Pediatrik otoimmün tiroid hastalığı 7.8%
•Primer bilier siroz 3% 7%
•Crohn Hastalığı
Gluten ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi nedir? (5)
Çölyak hastalığı bir çok nörolojik ve psikiyatrik sendromla açığa çıkabilir. Özellikle nöropati, ataksi, migren ve epilepside çölyak hastalığı
araştırılmalıdır. Glutensiz diyetin ve immünmodülasyonun gluten hassasiyetinde sinir sistemi
üzerine etkisinin aydınlatılması için araştırmalara
gerek duyulmaktadır.
Tanı nasıl koyulur?
Tanıda altın standart biyopsi olmakla birlikte tarama amaçlı olarak kullanılan IgA anti-endomisyal antikor (EmA) ve IgA anti-tissue transglutaminaz (anti-tTG) antikor hassasiyetleri oldukça
yüksektir. Ancak Ig-A eksikliği gözlenen durumlarda
yanlış negatif sonuç alınbilmektedir. Bu hastalarda
da IgG-sınıfı anti-tTG17 or EmA taraması ya da
distal duodenal biyopsi önerilebilir. Tanısal basamaklarda HLA tiplemesi özelikle tanı dışlamasında
önemli bir yere sahiptir. Negatif HLA-DQ2 heterodimer ya da DQ8 ya da DQ2 heterodimer’in
bir yarısı %100’e varan negatif prediktif değeriyle
çölyak hastalığını dışlar.(2)

22

Çölyak hastaları ne zaman tanı alırlar?
Çölyak Hastalığı her yaşta tanı alabilmesine rağmen, genellikle erken çocukluk döneminde ( 9-24.ay arası) ya da 30-40’lı yaşlarda tanı
alır. Çocuklarda erkek/kız görülme oranı eşitken
yetişkinlik döneminde kadınlarda 2 kat sık görülür.
Çölyak hastalığı giderek daha yaşlı nüfusta tanı
almakta ve bu yaş grubunda erkek/kadın oranı
eşittir. Klasik semptomları; ishal, yağlı dışkı, kilo
kaybı, yorgunluk ve anemi ağır olgularda görülürken. çoğunlukla şişkinlik, hazımsızlık ve gastrointestinal dışı hafif bulgular görülebilir. (1)
Latent çölyak hastalığı nedir?
Latent çölyak hastalığı özellikle dermatitis
herpetiformisli yaşlı hastalarda saptanmıştır. Bu
hastalarda başlangıçta ince bağırsak biyopsileri
yapısal olarak normal olabilmektedir. Yüksek gluten içeren besinleri tükettiklerinde ince bağırsak
mukozasında histolojik değişikler gözlenmektedir.
Bu değişikliklr, hafif, orta ve ağır derecede olabilmektedir.(4)
Günümüzde uygulanan tedavi nedir? (1)
Yaşam boyu glutensiz beslenme
günümüzdeki tek tedavi yaklaşımıdır.
Gelecekte ne tür tedaviler uygulanabilir? (1)
•Toksik gliadin peptid hidrolizi
•Toksik gliadin peptid emiliminin önlenmesi
•Spesifik glutamin kalıntılarının doku tarafından
deaminasyonunun önlenmesi
•Glutene karşı oluşan immun toleransın yeniden
şekillendirilmesi
•Beslenmedeki gliadine karşı oluşan immun
yanıtın modülasyonu
•Bağırsak yapısının yeniden yapılandırılması
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1.Gujral N et al . Celiac disease: Demography, diagnosis, pathogenesis and treatment, World J Gastroenterol 2012 November 14; 18(42): 6036-6059
2.Ch’ng et al., Celiac Disease and Autoimmune
Thyroid Disease, Clinical Medicine & Research Volume 5, Number 3: 184-192, 2007 : 3 (October)
3.May-Ling Tjon J. Et alCeliac disease: how complicated can it get? Immunogenetics (2010) 62:641–
651
4.Freeman H J et al. Adult celiac disease in the
elderly, World J Gastroenterol 2008 December 7;
14(45): 6911-6914
5.Khalafalla O. B et al, Neurologic Presentation of
Celiac Disease, Gastroenterology 2005;128:S92–
S97
Faydalı bağlantılar
•http://nutritiondata.self.com/facts/cereal-grainsand-pasta/5744/2
•http://www.nytimes.com/2013/02/24/opinion/sunday/what-really-causes-celiac-disease.
html?pagewanted=all&_r=1&
•http://sciencefriday.com/segment/03/01/2013/
seeking-a-grain-of-truth-in-whole-grain-labels.
html
•http://www.glutenfreesociety.org/video-tutorial/
gluten-sensitivity-what-is-it/
•http://www.youtube.com/user/
Glutenology?feature=watch
•http://www.glutenology.net/gluten-senstivityquiz/

Stj. Dr. Pınar Kuru
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Antibiyotiğin Fazlası Zarar
Tıp fakültesinde özellikle bulaşıcı hastalıklar
uzmanlarının vurguladığı bir konuydu: Antibiyotik
kullanımı ciddi bir işti. Herhangi bir durumda antibiyotik kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa
hangisinin tercih edileceği dikkatle değerlendirilmeli,
bu karar bir kere verildi mi de sonuna dek kararlılıkla
uygulanmalıydı.
Hocaların bunları vurgulamasındaki sebep,
gerçekte tam da aksine, antibiyotiklerin hastalara pek
düşünmeden verilmesi, verildikten sonra da kullanılıp
kullanılmadığının birçok zaman takip edilmemesiydi.
Bu gevşek kullanımın uzun vadede büyük zararı var:
Bakteriler elimizdeki antibiyotiklere böyle böyle
direnç geliştiriyor ve birer birer tıpta kullanılamaz
hale geliyor. Buna daha sonra değineceğim.
Ama önce antibiyotiklerin daha yakın zamanda anlaşılmış bir özelliğinden bahsedeceğim:
Antibiyotikler bakterilere karşı kullanılan silahlar
olduklarından, yalnızca bize zararlı bakterileri değil,
yararlı olanları da etkiliyor.
Yararlı bakteri tedavisinde alışılmadık bir yöntem:
Dışkı nakli
Bize yararlı bakteriler mi dedim? Evet.
Vücudumuzda çooook bakteri var. Aslında
bağırsaklarımızdaki mikrop sayısı, bizim kendi hücre
sayımızın neredeyse on katı. Bu mikroplar arasında
hastalık çıkarmaya fırsat kollayanlar da var ama
birçoğu zararsız, hattâ yararlı: Bizim sindiremediğimiz
bazı besinleri sindiriyor, bağırsaklarımızdan emilebilir
hale getiriyor, ayrıca B7 ve K vitaminlerini üretiyorlar.
Bu bakteriler sadece mevcudiyetleriyle bile,
zararlı olabilecek olanlarına yer bırakmamak yoluyla
bize fayda sağlıyor. Bu yararlı bakteriler aldığımız bir
antibiyotikten etkilenirse, meydan o antibiyotiğe
dirençli ve bize zararlı bakterilere kalabiliyor. O kadar
ki Clostridium difficile adlı bakteri, bir insanda bu
şekilde ağır ishale, hattâ ölüme sebep olabiliyor!
Minnesota Üniversitesi’nden Alex Khoruts, artık
başka tedavilerden fayda görmeyip ölümü bekleyen
bir hastasına çok başka bir yöntem uyguladı: 		

Kocasından aldığı dışkıyı, hastasına nakletti.
(Bunun için kolonoskopi denen tekniği kullandı,
yani anüs açıklığından kalın bağırsaklara bir boru
uzatarak bu işi yaptı.). Naklin hemen ertesi günü
ishal durdu, sekiz ay sonrasında hasta sağlığına
kavuştu. Kocasının bağırsaklarından dışkı yoluyla
gelen yararlı bakteriler, Clostridium difficile’yi
yenmiş gibi görünüyordu.
İngiltere’deki Sanger Enstitüsü’nden Gordon Dougan ve ekibi ise bu tedaviyi kontrollü bir
deneyle sınadı (Şekil 1): Yedi gün boyunca sularına
klindamisin adlı antibiyotiği ekledikleri farelere bir
yandan ağız yoluyla C. difficile bulaştırdılar. Böylece
yararlı bakterileri, bu zararlı mikropla değiştirdiler.
Bu bulaşı vankomisin adlı antibiyotikle tedavi
etmeye çalıştıkları her deneme sonrasında bakteri
yeniden hortladı (Şekil 1). Sonunda sağlıklı farelerden aldıkları dışkılarla bu fareleri ağızdan tedavi
edince (ıyyk!) C. difficile giderek azaldı,
kaybolmadıysa da tehlikesiz seviyelere düştü (Şekil
1).
İğrenç bir şey ama hiç değilse bağışçı
sıkıntısı çekilmez, diye düşünebilirsiniz. Ama bireylerin bağırsaklarında yaşayan bakteriler toplum
genelinde farklılık gösterdiğinden, birbirlerine
yakın bakteri taşıyanları bulup onlar arasında nakil
yapmak gerekiyor. Bu çok zor değil, birbirine yakın
yaşayan insanlar benzeri bağırsak bakterileri taşıyor
olduğundan nakle uygun olabilir, yukarıdaki karıkoca örneğindeki gibi.
Buraya kadar antibiyotiklerin kısa süreli
kullanımının açtığı bir sorundan bahsettim. Antiyotiklerin uzun vadeli kullanımı ise daha ciddi sağlık
sorunlarına yol açabiliyor. En azından kasaplık hayvanlarda!
Kasaplık hayvanlara verilen antibiyotikler,
faydalı bakterilerine zararlı
Vaktiyle Erman Toroğlu “tavuklara antibiyotik veriyorlar” diyerek memleketin tavukçuluk
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Şekil 1. Vankomisin tedavisinin ve dışkı naklinin Clostridium difficile bulaşına etkisi. Deneyin başlangıcında farelere C. difficile bulaştırılıyor ve 7 gün süreyle klindamisin uygulanıyor. Daha sonra bu mikroplara karşı uygulanan vankomisin tedavisi
iki kere başarısız oluyor. Dışkı tedavisi (kahverengi sürekli çizgi) bakterilerin sayısını azaltmayı başarırken bunun yerine tuz
çözeltisi verilen (siyah kesikli çizgi) farelerde iyileşme gözlenmiyor. (T. D. Lawley vd., 2012’den Türkçeleştirildi ve değiştirildi.)

sanayiine bir darbe vurmuştu. Bizde gerçekten de
öyle mi bilmiyorum ama ABD’de sadece tavuklara değil, sığır, domuz, koyun ve hindilere de su
veya yem yoluyla düşük dozda antibiyotik veriliyor. Bu da hayvanları ortalama %15 ağırlaştırıp
çiftçinin kârını artırıyor. Avrupa’da ise buna yönelik
kısıtlamalar var.
İyi de mikroplarla savaşsın diye
kullandığımız antibiyotikler, nasıl olup da hayvanın
ağırlığını etkiliyor? New York Üniversitesi’nden
Martin Blaser ve ek ibinin 2012’nin Eylül ayında
yayınlanan araştırmasına göre bunun sebebi,
antibiyotiklerin bağırsaklarımızdaki mikroplar üzerindeki etkisi.
Blaser’in ekibi, bu etkiyi araştırmak için
farelerin içme sularına 7 hafta boyunca düşük
dozda antibiyotik ekledi. Bu işlem, erişkin farelerin
vücutlarındaki yağ oranını artırdı, bağırsaklarındaki
bakterilerin de dengesini değiştirdi: Besinlerdeki
karbonhidratları yağ asitlerine çeviren bakterilerin
diğerlerine oranı arttı, bu tepkimeleri düzenleyen genlerin de antibiyotik alan hayvanların
bağırsaklarında daha etkin olduğu görüldü. Üstelik, düzenli antibiyotik alan farelerin karaciğerleri
daha çok yağ üretir oldu. Bütün bunlar esnasında
farelerin iştahı etkilenmedi, yani hayvanlar aynı
miktarda besinle daha yağlı bir bedene sahip oldu.
Yani hayvana yedirdiğimiz antibiyotik,
bağırsaklarından geçerken oradaki mikroplar
vasıtasıyla tüm vücut üzerine etki gösteriyor. Sonra
ne oluyor? O antibiyotikler dışkıyla atılıyor, yani

toprağa geçiyor.
Toprakta biriken antibiyotikler, uzun
dönemde ciddi tehdit oluşturabilir
Özellikle ABD’deki hayvancılığın
boyutlarını düşündüğümüzde büyük miktarda antibiyotiğin hayvan dışkısıyla toprakta
bittiğini söyleyebiliriz. İnsandaki çok daha sınırlı
kullanımında bile mikropların direnç geliştirdiği
bu antibiyotiklere, topraktaki mikroplar direnç
geliştiriyor olamaz mı? Bu sorunun cevabını St.
Louis’deki Washington Üniversitesi’nden Gautam
Dantas ve ekibi araştırdı.
Bunun için ABD’de 11 ayrı noktadan
aldıkları toprak örneklerini laboratuvarda belirli
antibiyotikleri içeren çözeltilerde yetiştirdiler. Bu
yöntem dirençsiz bakterileri durduracak, dirençlileri ortaya çıkaracaktı. Aslında bu, antibiyotik
direncinin oluşumu için kabul edilmiş mekanizma
(Şekil 2). Ortamda antibiyotik yokken bile, rastgele kalıtsal değişinimlerle belirli antibiyotiklere
direnç kazanmış bakteriler diğerleriyle bir arada
yaşar (Şekil 2A) ve aynı kaynaktan beslenir. Ortama antibiyotik girdiğinde dirençsiz bakteriler
ya ölür ya da duralar (Şekil 2B), böylece meydan
(ve besinler) dirençlilere kaldığından onlar çoğalır
(Şekil 2C).
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Şekil 2. Antibiyotik direncinin evrimi. (A) Antibiyotiksiz ortamda
birlikte bulunan dirençli ve dirençsiz bakteriler, (B) Antibiyotik
eklenmesiyle dirençsiz bakterilerin kayboluşu, (C) Dirençli
bakterilerin antibiyotikten etkilenmeden çoğalmaları

Nitekim bu araştırmada da böyle oldu,
toprakta halihazırda bu antibiyotiklere dirençli
bakteriler vardı ki çoğalıp ortaya çıktılar.
Ekip bunlardan özellikle insanlarda hastalık
yapanları toplayıp kalıtım maddelerindeki (yani
DNA’larındaki) antibiyotik direnci sağlayan genleri
inceledi. Gördüler ki bu bakterilerdeki direnç genleri, insanlara musallat olan mikropların genleriyle
ya tamamen ya da neredeyse tamamen aynı. Eğer
bu genler birbirlerinden bağımsız olarak ortaya
çıkmış olsalardı, dizilimleri bu kadar benzerlik
göstermeyecekti. Demek ki bu genler, bir bakteriden diğerine aktarılıyor olmalıydı.
Bu, bakterilerin çok özel yeteneklerinden biridir ve “yatay aktarım” diye bilinir. İster
aynı türden olsun, ister farklı türden, iki bakteri
birbirleriyle gen alışverişinde bulunabilir. Bu
durumda aktarılan genlerin etrafında bu işlemi
sağlayan belirli uç diziler bulunur ve bakterilerin
genomunda bu bölgeler bu dizilerden tanınabilir.
Araştırmacılar da hem genlerin dizilimleri birbiriyle aynı olduğundan, hem de genlerin etrafında
bu uç diziler bulunduğundan, gördükleri direnç
genlerinin ayrı ayrı oluşmadığını, aynı direnç
geninin bir kere oluştuktan sonra değişik türden
bakterilere yayıldığını belirledi.
Peki bu genler insanda mı oluşup da topraktaki bakterilere geçti, yoksa tersi mi oldu? Bu
araştırmanın verileri bunu cevaplayamıyor. Ancak yine de toprakta antibiyotik bulunmasının,
insanlardaki bakterilerin elimizdeki antibiyotiklere direnç kazanması açısından riskli olduğunu
düşünmemize yetiyor.
Bu çok ciddi bir konu. Bir antibiyotiğin
geliştirilmesi yıllarca sürüyor ve yüz milyonlarca,
belki milyarlarca dolara mal oluyor. Sonra ilâç
şirketi bu masrafı çıkarmak için ilâcı mümkün

olduğunca pazarlıyor, ki bu da o ilâca karşı direnç
gelişimini hızlandırıyor. Bu nedenle antibiyotik
kulanımının düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor, Avrupa ülkelerinde hayvanlara verilen
antibiyotiğin sınırlandırıldığı gibi. Aynı şekilde, antibiyotik üretimiyle kendilerini zararlılardan koruyan
genetiği değiştirilmiş bitkilerin etkileri bir de bu
açıdan değerlendirilmeli.
Sonuç
Antibiyotikler günümüz tıbbının vazgeçilmez bir
parçası, ancak bunları dikkatle kullanma gereğini
gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Bunun sebebi
antibiyotiklerin hem canlılara hem de çevremize
yeni ve beklenmedik etkilerini görüyor oluşumuz.
Bakterilerin elimizde kalan antibiyotik ilâçlara da
yaygın direnç geliştirmesini, torunlarımızın bu
bakterilerin yol açtığı hastalıklara karşı savunmasız
kalmasını istemiyorsak, hem tıpta hem de tarımda
antibiyotikleri daha dikkatli kullanmalıyız.
Kaynaklar:
●T. D. Lawley vd., 2012. Targeted restoration of the
intestinal microbiota with a simple, defined bacteriotherapy resolves relapsing Clostridium difficile
disease in mice. PLoS Pathogens 8:e1002995.
●I. Cho vd., 2012. Antibiotics in early life alter the
murine colonic microbiome and adiposity. Nature
488:621–626.
●H. J. Flint, 2012. Antibiotics and adiposity. Nature
488: 601–602.
●K. J. Forsberg vd., 2012. The shared antibiotic
resistome of soil bacteria and human pathogens.
Science 337:1107-1111.
●S. Crespi, 2012. K. Forsberg ile söyleşi. Science
Podcast
●S. C. P. Williams, 2012. Soil may be source of
drug-resistant bacteria. ScienceNOW
●K. S. Kruszelnicki, 2011. Human poo transplant
treats gut-wrenching disease. Great Moments in
Science
				

Dr. Çağrı Yalgın
yalgin@gmail.com
Bu yazı ilk olarak Açık Bilim dergisinin
Aralık 2012 sayısında yayınlandı.
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Kitap Tanıtımı
Ülkemiz bildiğiniz gibi Behçet
sendromu sıklığının dünyada en
fazla olduğu coğrafyadır. Muhtemelen bu nedenledir ki İstanbul
Ünivesitesi’ndeki bir Türk bilim adamı,
Hulusi Behçet tarafından tıp literatürüne tanıtılmış olup, onun adını
taşımaktadır. Ülkemiz romatologları,
oftalmologları, dermatologları ve
nörologları bu konuda dünyadaki
diğer meslektaşlarına göre çok
daha tecrübeli olup, yaptıkları
önemli araştırmalarla uluslararası
toplantılarda bize gurur vermektedirler. Behçet konusunda yoğun
emekleri ve eserleri olan Prof.Dr.
Hasan Yazıcı; International Study
Group sınıflandırma kriterlerinin
oluşturulmasına önderlik etmesi,
International Society for Behçet’s
Disease’in eski başkanılığını yapması,
Behçet hastalığı ile ilgili en fazla randomize kontrollü çalışma bilgisini
bilime kazandıran Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı’nın
kurucu başkanlığını yapması gibi
bir çok katkısı ile Behçet sendromu
araştırmalarına yön veren önemli bir
bilim adamı olarak Behçet camiasında
tanınırlığa sahiptir.
Prof. Dr. Yusuf Yazıcı ise Kuzey Amerika’daki özelleşmiş tek Behçet Sendromu kliniği
olan New York University, Behçet’s Sydrome Center’ın yöneticisi olup, Behçet hastalığı ile
ilgili Amerika’da en fazla çalışma ve tecrübeye sahip bilim adamları arasındadır. Behçet
hastalığı ile ilgili yazılmış en kapsamlı uluslararası güncel kaynak olan bu eserin editörü
bu değerli iki hocamızın soyadlarının aynı olması da tesadüf olmayıp, aralarında bir baba
oğul ilişkisi de mevcuttur. Springer yayınlarından çıkan ve tek kusuru fiyatı olan bu değerli
kitabı Behçet sendromuna ilgi duyan bütün arkadaşlarıma şiddetle tavsiye ederim.
Dr. Fehim Esen

Klinikten Görüntüler
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Vaka1. Sarılık nedeni ile iç hastalıkları polikliniğinizde sarılık etiyolojisi açısından araştırılan
hastanın biyomikroskopik göz ön segment görüntüsü aşağıdaki gibidir. Tanınız nedir?

Vaka 2. Sağ gözde görme bulanıklığı şikayeti ile göz polikliniğine başvuran hastanın fundus
fotoğrafı aşağıdaki gibidir. Sistemik sorgulamasında oral aft, genital ülser ve cildinde akneiform lezyonları olduğu öğrenilen hastanın tanısı nedir?

Not: Cevaplar MÜTF-ÖBAK sitesinde mevcuttur.
(www.mutfobak.com)
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Prof. Dr. Tuncay Duruöz ile röportaj
Ankilozan Spondilit Hasta Derneği (ASHAD) Başkanı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

1- Derneğinizin kuruluş amaçları, misyonu ve faaliyet konuları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ankilozan Spondilit Hasta Derneği (ASHAD) 2003 yılında İzmir’de kuruldu. Kuruluş amacımız
Ankilozan Spondilit’ten şikayetçi olan hastaların ve onların yakınlarının dayanışma içinde bir çok platformda
daha güçlü olmalarını ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlamaktı. Derneğimizin misyonu ulusal düzeyde
Ankilozan Spondilit (AS) hastalığını tanıtarak bu hastalıktan şikayetçi olan kişilerin öncelikle erken dönemde
hastalıklarının farkında olmalarını sağlamak, tanı almış kişilerin hastalıkları ile ilgili olarak her türlü soru
ve sorunlarında başvurabilecekleri güvenilir ve bilimsel bir platform oluşturmak ve Ankilozan Spondilitli
kişilerin birbirleriyle iletişim kurarak dayanışma içinde olmalarını sağlamaktır. Derneğimizin vizyonu ulusal
ve uluslar arası düzeyde Ankilozan Spondilit hastalarının yaşam kalitesini olabilecek en üst düzeye
getirmektir.
Derneğimizin ulusal ve uluslar arası faaliyetleri vardır. Ulusal düzeyde bir çok şehirde tanıtıcı
toplantılar yaptık, AS ile ilgili genel tanıtıcı broşürler, egzersiz broşürleri basarak dağıttık, ulusal romatoloji
kongre ve sempozyumlarında özel toplantılar düzenleyerek doktorlara derneğimizi tanıttık, ayrıca İzmir ve
İstanbul’da hasta-hekim toplantıları düzenleyerek hastalarla hekimlerin biri birleriyle daha iyi diyalogda
olmalarını sağlamaya çalıştık. Ben ASHAD’ın kurucusu ve başkanı olarak, aynı zamanda uluslararası
Ankilozan Spondilit bilimsel çalışma grubunun (ASAS) üyesi ve Ankilozan Spondilit Uluslar Arası Federasyonun (ASIF) yönetim kurulu üyesi olduğumdan derneğimizin (ASHAD) uluslar arası platformlarda da tanıtımını
etkili bir şekilde yapmaktayım.

Derneğimizin en önemli faaliyetlerinden
birisi de aktif internet sayfamızın (www.ashad.
org) ve forumun olmasıdır. Internet sayfamızdan
Türkiye’nin her tarafından üye olduğu gibi
Avrupa’da oturan AS’li Türk hastalarından da
üyeler vardır ve bunlar Avrupa’dan zaman zaman
e-posta göndererek, telefon açarak bizden bilgi
almaktadırlar. İnternet forumumuzda 35.000
mesaj bulunmakta olup AS ile ilgili hemen hemen
her sorunun cevabı vardır. Üye olmadan internet
sitemizi ziyaret edenlerle birlikte toplam 15.000
kişi internet sayfamızdan yararlanmaktadır.
ASHAD çeşitli bilimsel çalışmalar
yapmaktadır, bunlardan en son uluslar arası AS
tedavi kılavuzunun hasta versiyonunun Türk toplumunda geçerlilik çalışmasının yapılması ve önemli
bir romatoloji dergisinde yayınlanmasıdır. Hasta
motivasyonu, hasta memnuniyeti, hastalığın hasta
yakınlarına etkileri, AS’de uygun yatağın özellikleri
konularında bilimsel çalışmalar halen
yürütülmektedir. Uluslar arası düzeyde
planladığımız hasta durumu ile ilgili anket
formunun geliştirilmesi çalışması Alman AS hasta
derneği ile ortaklaşa yürütülmektedir.
Ayrıca Türkiye ASIF’in ASLEEP projesinde
pilot çalışma yapılacak 3 ülkeden birisi olarak
seçildi. Bu proje bazı oteller zinciriyle anlaşarak
AS’li hastalara uygun yatağın, yastığın ve onlara
uygun döşenmiş otel odalarının bu oteller zincirinde bulunmasını sağlamaktır. Seyahat eden
AS’li kişiler internetten ASLEEP sayfasına girerek
bu otellerdeki AS’ye uygun odaların rezervasyonunu yapabilecek ve iş veya tatil için gittiği yerde
kaliteli uyuması sağlanmış olacaktır. Bu çalışma
önce Türkiye, İngiltere ve Hollanda’da başlatılacak
ve zamanla bütün ülkelere yaygınlaştırılacaktır.

2- Kaç üyeniz var? Üye profiliniz nasıldır?
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Derneğimizin resmi kayıtlı 100 civarında
üyesi olmasına rağmen internet sayfamızın 6.600’
den fazla üyesi bulunmaktadır. Derneğimiz AS’li
olan herkese resmi üyesi olsun veya olmasın
elinden gelen yardımı aynı şekilde yapmaktadır.
Resmi üyelerimizin hemen hemen hepsi AS’li olup
birkaç tane konuyla ilgilenen doktor vardır. İnternet
üyelerimizin arasında hasta, hasta yakını ve doktor
üyeler bulunmaktadır. Her yaştan erişkin
üyelerimiz bulunmakta olup çok geniş
mesleki yelpazeye sahiptir. Bundan dolayı hasta
dayanışmalarında her konuda yardımcı olabilecek
üyelerimiz bulunmaktadır.
3- Ankilozan Spondilit hastalarının Türkiye’de
karşılaştığı en önemli sorunlar nedir?
AS’li hastaların mevcut deformitelerinden
dolayı toplum içinde dikkat çekmeleri onları içine
kapanmaya zorlamaktadır. Bazıları açıkca
“kendimizi kalabalıkta uzaylı gibi hissetmekten
sıkılıyoruz, bundan dolayı kalabalığa girmek
istemiyoruz” demektedirler. Bu durum onları
asosyal yapabilmekte, psikolojik düzeylerini
olumsuz etkilemekte dolayısıyla hastalık
şikayetlerinin ve somatizasyonun artmasına neden
olabilmektedir.
Diğer önemli sorun mevcut işlerini korumakta ve yeni iş bulmakta zorlanmalarıdır. Ağrı ve
hareket kısıtlılıklarından dolayı başka çalışanlara
göre daha sık doktora gitme gerekliliği olması
işveren tarafından olumsuz karşılanmaktadır.
Özürlü kimliği ile iş aramanız halinde ise iş
bulmanız hemen hemen imkansızdır.
AS’li kişilerin karşılaştıkları en önemli
sorunlardan biri de özürlülük raporu hesaplama cetvelinde AS’ye özgü bazı tutulumların
değerlendirmeye alınmamasıdır. Örneğin sakroiliak
eklem ankilozu, göğüs ekspansiyonu kısıtlılığı gibi
hastanın günlük yaşamını olumsuz etkileyen, kronik
performans düşüklüğü yapan sağlık sorunlarından
hasta özürlülük puanı alamamaktadır. Bu kişiler
hasta olduğu halde bazı özürlü haklarından
yararlanmaları gecikmektedir.
AS’lilere sürücü ehliyeti verilmemesi diğer
önemli bir sorundur. Bütün batılı ülkelerde bazı
kurallarla AS’liler araba kullanabildikleri halde
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Türkiye’de ehliyet almaları yasaktır ve eğer ehliyeti
varsa iptal edilmektedir.

4- Ankilozan Spondilit Uluslararası
Federasyonu’na (ASIF) üyeliğiniz hakkında bilgi
verir misiniz?
Ankilozan Spondilit Hasta Derneği (ASHAD) 2005
yılından beri ASIF üyesidir ve Türkiye’yi burada
temsil etmektedir. Bu yıl Kasım ayında İzmir’de
ASIF Konsül Toplantısını (www.asif2011.org)
başarılı bir şekilde düzenledik. İki yılda bir yapılan
toplantıya bu yıl Çin, Kanada, Avustralya ve 11
Avrupa
ülkesinden toplam 45 delege katıldı. ASIF’e üye
35 ülke bulunmaktadır ve ASIF 7 milyondan fazla
AS’liyi temsil eden güçlü bir sivil
organizasyondur. Ben ASHAD başkanlığı yanı
sıra 2 dönemdir ASIF yönetim kurulu üyeliği
yapmaktayım. ASIF çeşitli bilimsel ve sosyal
projeler yapmaktadır. Bütün dünyadan toplam 100
civarında doktor akademisyenin üye olduğu ASAS
grubuyla ve üye ülkelerdeki hasta dernekleriyle
ortaklaşa bilimsel çalışmalar yapmakta ve bilimsel
makaleler yayınlamaktadır.
5- 2013 yılı için projeleriniz nelerdir?
Derneğimizin ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtımı 2013 yılında artarak devam
edecek. Mevcut internet sayfamız maksimum
kapasiteyle çalışmakta olduğu için, öncelikle
internet sayfamızı yenileyeceğiz. Daha fazla
görsel eğitici materyallerin bulunduğu, kolayca
anketlerin yapılabildiği, üyelerin interaktif
konuşma yapabileceği gibi son teknik donanımlara
sahip bir sayfa planlamaktayız. Çeşitli şehirlerdeki
toplantılarımız devam edecek. 2012 yılında ilk
bültenimizi ve AS için salon ve havuz egzersizleri
CD’sini çıkartacağız. İlk ulusal sempozyumumuzu
da 2013 yılının ikinci yarısında yapacağız. Uluslarası
projelerden ASLEEP uygulanmaya başlayacak.
Devam eden bilimsel projelerimiz de 2013 yılında
bitecek.
6- Derneğinizin ilaç endüstrisiyle ilişkileri ne
düzeydedir? Derneğinize kimlerin nasıl katkıları
olabilir?
İlaç endüstrisi maalesef ilgisiz. Şimdiye kadar birkaç toplantı düzenlememizde destek oldular. Kendi bilimsel projelerimizde de biz onlardan

bir yardım talep etmedik, çünkü çok masraflı
projeler yapmıyoruz.
Sadece ilaç endüstrisi değil; AS ile ilgili
herhangi bir projesi olan, katkı sağlamayı düşünen
herkes bize yardımcı olabilir. Özellikle AS’li olup
ekonomik ve sosyal olarak güçlü konumda
olan kişilerin derneğimize katkıları daha etkili
olacaktır. Başarılı kişiler başarılı ve etkili projeler
önereceklerdir. Bu tür kişilerle biz irtibat halinde
olmaya çalışıyoruz ama hepsini bilip ulaşmamız
mümkün olmuyor. Özellikle merhum Prof. Dr.
Ahmet Mete Işıkara’ya derneğimize seçkin
katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz, kendisini
saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin hayatı
kucaklayan konuşmasını ve öğütlerini dinleyen
bütün AS’liler kendilerini daha güçlü
hissetmektedirler. Özellikle görsel medya ve TV
kanallarının AS’nin tanıtıldığı ve erken tanı yöntemlerinin anlatıldığı 30-60 saniyelik kısa klipler
yayınlaması ülkemizdeki tanı gecikmesini azaltacak
ve toplumu bu konuda etkin bir şekilde
bilinçlendirecektir.
Bunların yanı sıra çeşitli spor salonlarının,
havuzların ve termal tesislerin ASHAD üyelerine
özel indirim yapmaları için olumlu görüşmeler
yapmaktayız. Bunun gibi bir çok konuda kişi ve
kurumlar katkıda bulunabilirler. Ülkemizde
toplam 350-400 bin AS’li olduğunu düşünürsek
her türlü katkı çok önemlidir. Öğrenci derneği
dergisinde yapılan bu röportaj da derneğimize ve
AS hastalarına önemli bir katkıdır, bundan dolayı
ASHAD başkanı olarak size çok teşekkür ederim.
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ATT RÖPORTAJI
ATT nedir? Ne değildir? Acillerde sıkça karşılaştığımız o sarı ceketlilere kim
olduklarını ve hasta, biz doktorlara ulaşana değin neler yaşadıklarını, sizler için
sorduk, onlar içtenlikle cevapladı :)
ATT: Acil Tıp Teknisyeni
Sağlık Meslek Lisesi’nde bu bölümü tercih ederek,
acil anlarda yapılması gerekenlere ilişkin özel
eğitimler alarak, 112 ve acillerde çalışma imkânı
bulan kişilere Acil Tıp Teknisyeni (ATT) denir.
ATT’ler isterlerse Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda 2
yıllık, daha özelleşmiş bir eğitim ile “Paramedik”
unvanını alarak 112 Aciller için daha yetkin bir
pozisyona da gelebilmektedirler. Doktorsuz
ekibin tüm sorumluluğu Paramedik’tedir. Komutaya danışarak ilaç yapma yetkisi, ileri sürüş
teknikleri bilgisi, zorunlu ambulans ehliyeti, doğum
yaptırma yetkisi ve 200 lira maaş farkı vardır. :P

Nasıl ATT olmaya karar verdiniz?
-Okurken öğrendik ne olduğumuzu aslında, aileler de çok bilinçli olmadığı için. Hatta tıpı kazandık sandık
önce, sağlık meslek lisesinden :D
112 Acilde çalışma şartları nelerdir?
-4 Günde bir, 24 saat çalışıyoruz. Bu takvime göre değişiklik göstermekle birlikte, ayda 8 gün demek. Her
semt bölgelere bölünür, “nokta” adı verilen bir bekleme/dinlenme “barakamız” vardır. Ambulans ekibi
denilince; Şoför, ATT, Paramedik ve bazen de Acil doktorundan oluşan bir ekip gelmelidir akla. Acil bir
durum çağrısında “komuta merkezi” denilen, çağrıları kabul edip en yakın ekibi yönlendiren çağrı merkez
sistemi, bize anons geçer telsizden. Ekip de hemen ambulansa atlar, olay yerine varır, olay yerinde ilk
müdahaleyi yapar, hastayı hastaneye yetiştirir, gerisi hastane doktorlarının işidir. Kabul imzamızı alır yeni
anons gelene değin 24 saat noktamızda nöbet tutarız. Burası çok yoğun bir nokta, sık vaka ve uzak nakiller
nedeniyle, uyumayı geçin, hiç oturup çay içtiğimiz nöbet olmaz.
Ayda 8 gün az görünüyor, verilen maaş yeterli mi? İsterseniz başka yerde çalışabiliyor musunuz?
-Yasak ama çalışanlar olabiliyor, onları da takip ediyorlar. Ayda 8 gün çalışınca, 1350 maaş, 800 döner
alıyoruz, ek ödemeler var ama tam olarak ne alıyoruz biz de bilmiyoruz.
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2007’de 40 ambulans vardı, Şimdi 107 nokta var İstanbul’da. Avrupa yakasında 60tan fazla, Anadolu
yakasında 26 nokta var. 200’den fazla ambulans var. 20 tanesi off oluyor ama mesela, neden?
“E ARAÇ OFF! KAPISI AÇILMIYOR, KAPANMIYOR MESELA.”

ATT olmanın iyi yanları desek?
-Sadece acil eğitimi aldık, bu nedenle acil durumlarla ilgili herşeyi biliyoruz. Hasta bakımı gibi işlerle
uğraşmıyoruz, ilk müdahaleyi yapıp devrediyoruz, bu güzel. Ayrıca manevi yönden çok dua alıyoruz.
Arrest mesela, vakanın dönmesini sağladığınız zaman, çak filan yapıyoruz. Çalışma şartları iyi. 24 saat çok
çalışıyoruz ama toplamda 1 ayda, hastanede çalışanlara göre daha az çalışıyoruz tabi.

ATT olmanın kötü yanları desek?
-Hem acil hem nakil vakaları yaptığımız için 20’yi geçebiliyoruz 24 saatte. Acil ve nakil araçları ayrılmalı!
- Çok riskli bir meslek bizimki, hastayı tanımıyorsun, bulaş riski, kaza riski var. Çağrı geliyor gidiyorsun, ama
geriliyorsun merdivenleri çıkarken. Acaba yukarda beni ne bekliyor? Gece vakaları özellikle! Silah zoruyla,
hastaya müdahale edilen/edilemeyen olaylar filan da yaşanmış. Noktamızda da hiç güvenliğimiz yok.
Kapımızın kilidi yok. Hasta yakınlarının gelip burada yatmaya çalıştıkları oluyor.
“HASTA YAKINLARI EVDE BAKIMIN NE OLDUĞUNU BILMIYORLAR, SONDA TAKTIRMAK IÇIN 112’YI
ARIYORLAR. SERUMU, MAMASI TAKILACAK, 112’YI ARIYOR. SONRA ACIL VAKAYI KAÇIRIYORUZ,
SONRA DARP! “
Acil durumlarda zorlandığınız şeyler nelerdir?
- Vaka için 6. kata çıkıyoruz, 2 bayanız, ilk müdahaleyi yapıyoruz, “kim taşıyacak benim hastamı? Niye 2
kadın geldiniz” diyorlar bize. Onlar da haklılar gece hastalarını taşıyacak adam bulamamışlar, bizden medet
umuyorlar, ama bizde de genelde şöfor hariç bayan oluyor. Acil ambulansı bu, ilk müdahale için önemli, eğer
gerçekten acilse bize de güç geliyor, “arrest”de o ağırlığı farketmiyoruz bile ama konversiyonda felan,
olmuyor öyle. (konversiyon: ruhsal sıkıntının beden diliyle ifadesi, somatik belirtiler)
- Hastanede beyaz kod var, bizde darp vakasında, polis gelecek ancak. Fiziksel bir şiddet olana kadar da
müdahale edemiyorlar.
- Saatlerce ambu yaparak götürdüğümüz hastalar oluyor. Ventilatör çalışmıyor filan. Çocuk hasta yoğun
bakımı kabul eden çok az hastane var zaten. Bir saat arayla aynı yere başka hasta götürüyorsun, “e ben
buraya az evvel hasta bırakmıştım, noldu ona?”, “ ex oldu!”. Saatlerce ambu yaptık biz burada ona :(

Ambulansın olmazsa olmazları nelerdir?

33

-Defibrilatör-Ventilatör-Pulse oksimetre
-İlaçlar; adrenalin, coraspirin, capril, vs vs
-Glukometre-Tansiyon aleti-IV kanül
Ambulans bir vakaya kaç dakikada gider?
-Ortalama 7-8 dakikada gider. Ama kendi bölgemiz değilse yarım saati bile bulabilir!
Acil olay yerini nasıl buluyorsunuz? GPS/Navigasyon kullanıyor musunuz?
-Zaten bölgemizi ezberlemiş durumdayız. Ama bölge dışına çıkarsanız taksilere, vatandaşlara sorarak bulmak
zorundasınız. GPS yok, devlet vermiyor. Sizin kendi GPS’iniz varsa o başka.
Bir nöbette kaç vaka alıyorsunuz?
-Noktaya göre değişiyor. İle göre değişiyor. Biz genelde 2 hanelileri muhakkak görüyoruz.
İstanbul komutası günde 100.000 çağrı alıyor, Anadolu’da komuta geceleyin 3 çağrı alıyor.

Peki gerçekten kaçı acil?
-Yarısı, bazen yalnız 2-3ü, bazense hepsi!
Doktorlu ekip ile doktorsuz ekibin farkı nedir?
-Doktor yetkiyi genişletiyor, ilaçlar konusunda mesela. TK’da (trafik kazası) ölüm ilanını ancak doktor yapar
mesela. Riskli hastalar doktorlu ekibe veriliyor. 13 yaşında kardiyak vaka mesela, nakil yapılacak, bu
durumlarda doktorlu ekiplerin taşıması gerekiyor. Sıvıyı ATT takamaz mesela, doktor onayı gerekir, gibi gibi.
ANADOLU’DA MAAŞ DAHA YÜKSEK, MAKSIMUM 7 VAKA YAPIYORLAR, AMA HASTANELER ARASI
NAKIL ŞEHIRLERARASI YOLCULUK OLUYORMUŞ.
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Acil durum demek ölümle iç içe yaşamak demek,
sizce bu nasıl bir duygu?

- O sırada daha çok bu senin işin, en iyisini yapmalısın
olarak düşünüyorsun. TK’larda “ex” çok oluyor
mesela, bizi panik eden hasta yakını oluyor. Olay yerinin güvenliği belirliyor, hele de ajiteyse biz de ajite
oluyoruz tabi. Olay yeri çok rahatsa, biz de çok rahat
müdahale edebiliyoruz. Ama başımız kalabalıksa zor
oluyor, mesela basın bizden önce gidiyor çoğu zaman.
Aldığınız en ilginç anons neydi?
-Kartal yuvada, diye noktasına döndüğünü haber
verenler var aramızda :)
-Asayişin anonsları komik oluyor, efenim diye
konuşuyorlar.
-Darp edilince direk “sağlık merkez”i filan geçip,
“darp ediliyoruz imdat” diyoruz. Onlar da “olay
yerinden çabuk kaçın!” diyorlar! Dayak yiyorsun,
mecbur kaçacaksın.
-Bir keresinde ben çatışmaya gittim. Namus
cinayetiymiş. 3 polis ekibi de vardı. Tüfek sesi geldi.
Pompalıymış. Adam eşini vurdu, amcasının çocuğunu
vurdu. Bize de ateş edebilirdi. Can havliyle “Olay yeri
güvenli değil, çatışma var, biz kaçıyoruz!” diye anons
geçmişim :D
VAKA CİNAYETMİŞ MESELA, ASAYİŞ 112’Yİ
ARIYOR, ÇIPLAK BIR ADAM, KANLI AYAK İZLERİ
VAR YERDE, DELİL BOZMAMAN LAZIM AMA İLK
MÜDAHALE YAPILMALI VE ACİL Mİ, ÖLMÜŞ MÜ
DIYE BAKILMASI LAZIM, İLGİNÇ OLABİLİYOR.
112 artık bedava, her çağrıya dönülüyor, bunun
nasıl bir etkisi oldu sizce?
- Bakanımız sağolsun, kimse acili aramaktan
çekinmiyor. Asılsız ihbar çok oluyor. Bazı numaraları
artık tanıyorlar, ya asayişe bildiriliyor yahut meşgule
atılıyorlar.
-65 yaşında olan hastayı, şehit haberleri izlemiş,
üzülmüş diye acili arasa bile almak zorundayız, bir şey
olursa biz sorumlu oluruz çünkü.
-Öyle kronik hastalarımız da var, “ben kötü oldum
beni hastaneye götürün” diye böyle ayda 1-2 kere
arayan hastalarımız var.
-“Evde yalnızmış, ağlıyormuş, bir gidin bakın”
Ağlamak da artık hastalık mı oldu? Havaalanına
yetişmek için 112’yi arayan da oluyor arada. Her gün

televizyon seyreden bir amca o gün canı televizyon
izlemek istememiş bunun için 112’yi aramışlar.
-Bir de bavulunu hazırlanıp kapıda bekleyen sözüm
ona acil hastalar da oluyor.
112 ÇAĞRIYA DÜŞEN BÜTÜN VAKALARA
ÇIKMAK ZORUNDA.
Yurtdışındaki ambulans/ilk yardım yaklaşımı ile
ülkemizdekini karşılaştırmak isteseniz?
-Yurtdışında paramediklerin herşeye yetkisi var
ama burada ne araçlarımız ne de ATT ve paramediklerimiz yeterli. Inferior MI’ları kaç saatlerce
yetkisiz paramediklere ve ATT’lere taşıtıyorlar.
Paramedikler yetkin olmalılar, çünkü aslında
doktorlar burada köreliyorlar bence. Eskiden daha
acil vakalara çıkıyorduk, şimdi ishale, kusmaya,
ayağındaki küçük cam kesiğine, hastası azıcık fazla
uyudu diye, diş ağrısına, ateşlendi diye, hastasını
uyandıramadı diye, bayramda kimse ziyarete gelmedi diye arayan var.
HASTANE HASTAYI KABUL ETMEK İSTEMİYOR.
SARI ÖNLÜKLÜ BİRİNİ GÖRÜNCE YÜZ
İFADELERİ DEĞİŞİYOR DOKTORLARIN. BİZ
OLAY YERİNDEN ALMAK ZORUNDAYIZ, ONLAR
DA BİZDEN ALMAK ZORUNDALAR.

		

Stj. Dr. İkbal Hümay AKYILDIZ
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Tıp ve Edebiyat
“The poem springs from the half spoken words of
such patients as the physician sees from day to
day” (1)
William Carlos Williams
Uğraş alanları insan ve yaşam olan, birbirlerinden çok uzak olarak düşünülen fakat aslında
aralarında o kadar da büyük sınırlar olmayan iki
disiplini konu olarak belirledim yazımda ; Tıp ve
Edebiyat.
Gelin sizinle ufak bir yolculuğa çıkalım. 19. Yüzyılın
sonlarına doğru gidiyoruz.1879 yılında Moskova
Tıp Fakültesine giren, hekimliğe başladığı yıllarda
ilk hikaye kitabını yayınlayan, dünya edebiyatının
ustalarından biri Anton Çehov’la tanışıyoruz. “Tıp
nikâhlı karım benim, edebiyat ise metresim” diyor
yazarımız. He-kimlikten gelen gözlem gücünü kullanarak tıp, hastalar, hastalıklar üzerine öyküler de
ele almıştır. Gözlem gücü bence dikkat edilmesi
gereken bir konu o halde yolculuğumuza İngiltere
ile devam edelim. Karanlık bir odaya giriyoruz. Kapı
açıldığında ağır bir nem kokusu bizi karşılıyor. Perdelerin arasından sızan küçük bir ışık demeti odayı
aydınlatmış ve uçuşan toz taneleri bu ışık demeti
sayesinde farkediliyor. Hemen yanımızda güçlükle
seçilebilen bir kitaplık, diğer tarafımızda ufak bir
yer kaplayan koltuk, karşımızda ise karmakarışık bir
çalışma masası. Karşı duvarda dondurulmuş hayvan figürleri odada yabancı olduğumuzu anlamış
bir edayla gözlerimizin içine bakıyor. Bir türlü dikkatimizi nereye vereceğimizi bilemiyoruz ve işte
tam o anda bir ses duyuyoruz;
“Not invisible but unnoticed, Watson. You did not
know where to look,
and so you missed all that was important.”(2)
İyi güzel de tüm bunları neden anlattın
bize diyebilirsiniz. Bu anlattıklarım aslında
kullandığımız-kullanacağımız materyaller hakkında
kısa birer bilgiydi. Kullanacağımız materyal? Ne
yapıyoruz ki?
Maalesef günümüzde pek dikkat etmediğimiz
“süre kısıtlılığı” maskesi altında göz ardı ettiğimiz
çok önemli bir ayrıntıdır empati. İkili ilişkilerin

olmazsa olmazı olan empati hasta-doktor
ilişkilerinde de hastamızın iç dünyasına açılacak
pencere görevi görmektedir. Kim zaman öyle insanlarla karşılaşacağız, öyle olaylara tanık olacağız
ki karşımızdaki kişi söylemek istediği şeyleri söyleyemeyecek, derdini anlatamayacak ya da farklı
şeyler anlatacak bizim işimize yarayan kısımlarını
seçmemizi bekleyecek.
Doktorlar olarak hastalık tedavi
etmeyeceğiz, hastalığı ortadan kaldırıp hasta
tedavi etmeye çalışacağız. Bunun için hastalıkla
aramızdaki tek bağlantı olan insan ile aramızdaki
köprüleri sağlam atmak ilişkinin de sağlam olması
açısından olmazsa olmaz faktörlerdendir. Bakalım
kahramanımız Sherlock Holmes ne demiş;
“I see no more than you, but I I have trained myself to notice what I see.”(3)
İşte tam da bu sözdeki gibi “training” kısmı,
bazı yabancı üniversitelerde bizden çok daha
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önce edebi metinlerin bir oturum düzenlenerek,
gönüllü sağlık çalışanlarıyla birlikte tartışılmasına
başlanıyor. Burada asıl amaçlanan mümkün
olduğunca kendimizi iki tarafa da koyarak olaylara
daha farklı boyutlardan bakma fırsatı sağlamaktı.
Farklı bakış açısı kazandırmaktan bahsediyoruz o halde “ Bu nasıl olacak?” sorusunu
cevaplayalım. Bu oturumlarda seçilen edebi
eserlerin konuları aslında bize o kadar da uzak
konular değil ama dikkat etmediğimiz o kadar
çok ayrıntı var ki bu metinlerde… İşte tam da
burada yardımımıza Anton Çehov koşuyor, Kafka
koşuyor, üstün gözlem gücünü Sherlock Holmes
aracılığıyla bizlerle paylaşan Artur Conan Doyle
karşımıza çıkıyor ya da bir dizede William Carlos
Williams koşuyor imdadımıza. “Ümit çok önemli
ve ve bunu bizden başka kim verebilir? Bence
doktor olmanın en zor yanı bu. “diyerek iç çeker
Sigmund Freud, J.Jalom’um Nietzche Ağladığında
adlı kitabının sayfalarında. Freud genç bir doktordur. Nöroloji ile ilgilenmekte ve insan ruhuna
dair bir yolculuk sürmektedir. Kitabın gerek edebi
gerekse felsefi çok farklı tatları olsa da tıbbın
yer yer etik yerleri bilimsel konularına değinir.
“Ümitsizlik hastalığı” olan Nietzche’nin migreni
vardır. Doktoru Bruer uzun uzun migreni anlatır,
doktor-hasta ilişkisini tartışır filozofla (4). “Türk
edebiyatından kimse yok mu?” dediğinizi duyar
gibiyim. Mehmet Akif’in hasta çocuğu anlatması,
Abdurrahim Karakoç’un hasta birinin dilinden
doktora seslenişi, birçoğumuzun tıp fakültesi
3.sınıfta tanıştığı-tanışacağı Kemal Sayar hocamızın
eserleri bunlardan sadece birkaçı. Sokakta her
an karşılaşabiliriz Down sendromlu bir çocukla,
peki hiç düşünmüş müydünüz neler yaşadığını,
yaşayabileceğini… Peki ya annesi? “Ben Mutlu Bir
Down Annesiyim” adlı kitapta annesine kulak veriyoruz. Gerek kurgusal olsun gerekse gerçek hayattan elde ettikleri deneyimleri olsun bu yazarlar,
şairler, anneler bize olaylara değişik bir pencereden bakma fırsatı veriyor.
Bizler de 1. ve 3. sınıflardan arkadaşların
katılımıyla Deontoloji anabilim dalında Şefik Görkey hocamızın rehberliğinde böyle bir çalışmaya
başladık. Bu sene ilk kez bu oturumları düzenlediysek de önümüzdeki dönemlerde seçmeli ders
olarak biz genç hekim adaylarına sunulmasını
bekliyoruz. Bu dersler ve içerikleri tıp öğreniminin
“olmaz ise olmaz” boyutu değil hiç kuşkusuz. Bu
derslerin amacını, temel tıp eğitiminin yanı sıra,

konuya ilgi duyan genç hekim adaylarına bir bakış
açısı kazandırmak, eğitim gördükleri ve mesleklerini oluşturacak hekimliğin sanat ile örtüşen
alanları hakkında fikir vermek, sanat üzerinden
hastalar ve hastalıklar konusunda empati yapmak
ve duyarlılık kazandırmak, yaratıcı yazarlığa ve
hekimlik
deneyimlerini yazmaya teşvik etmek, resim
sanatı üzerinden gözlem yeteneğini geliştirmek,
sanat eserleri üzerinden beden dili konusunda
duyarlılık kazandırmak, önceki yüzyıllardaki hekimlik
uygulamaları, sanat eserlerinde hekim ve
hasta betimlemeleri, sanatçıların hastalıkları
ve hastalıklarının eserlerine yansıması olarak
özetleyebiliriz (5).
KAYNAKLAR
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VITAMIN D HOMEOSTASIS
AND DIABETES MELLITUS

There are 285 million people worldwide
living with diabetes. 90–95% of these have type
2 diabetes. This number is expected to reach 439
million by 2030. Impaired glucose tolerance or
insulin resistance, is even higher. Diabetes, of any
type, makes people’s lives hard and its care is very
costly. Patients need lifelong treatment and
treatment of its side effects like hypertension,
hyperlipidaemia and its acute and chronic
complications and its sequelae.
Genetic and environmental factors are the
leading causes of diabetes. Environmental factors
have been estimated to be responsible for 60-90%
of type 1 diabetes and and type 2 diabetes.
Scientists have recently began to investigate the
association of vitamin D to diabetes, which is
considered as an enviromental factor. However,
there is a huge controversy on this issue.
The vitamin D receptor (VDR ) is present
not only in classical target tissues such as bone,
kidney and intestine, but also in many other
nonclassical tissues, for example, in the immune
system (T and B cells, macrophages,and
monocytes), in the reproductive system
(uterus,testis, ovary, prostate, placenta, and
mammary glands), in the endocrine system
(pancreas, pituitary, thyroid and adrenal cortex), in
muscles (skeletal, smooth, and heart muscles) and
in brain, skin, and liver.
Some scientists argue that decreased
vitamin D homeostasis plays a role in the development of type 2 diabetes. Active Vitamin D -1,25
cholecalciferol- is a modulator of pancreatic
endocrine function; insulin synthesis and
secretion, it also prevents beta cell dysfunction
and decreases inflammation. That’s why, altered
vitamin D homeostasis plays a role in the
development of type 2 DM. The mechanisms
responsible could include effects on insulin
resistance, beta-cell dysfunction, the degree of
1

inflammation, and endothelial dysfunction (Figure
1). According to a clinical study, when 25(OH)D
concentrations are found in great amounts in
serum, fasting plasma glucose levels were low,
because Vit D regulates insulin secretion from beta
cells. Furthermore, using the hyperglycemic clamp;
which is a method for quantifying insulin secretion
and resistance; 25(OH)D levels were positively
correlated with insulin sensitivity index.
It is also argued that in the case of
hypovitaminosis D, the body perceives insulin as
an antigen and destroys it, which means
hypovitaminosis increases autoimmunity. “So
major questions still to be answered are whether
increasing vitamin D status to the maximum seen
in healthy people would reduce the risk of
diabetes, the severity of the disease or its
complications, including cardiovascular disease.”7
Another report shows that hyperglycemia is
reduced by prolonged vitamin D
supplementation for osteomalacia in established
Type 2 DM. Though, short-term supplementation
has been ineffective. Furthermore, there were no
beneficial effects of supplementation in Type 2
diabetes subjects who were already vitamin D
replete.

Christy S Maxwell and Richard J Wood. “Update on vitamin D and type 2 diabetes,” in Nutrition Reviews, Vol. 69(5),p.291.
2

Chander P. Arora. “Role of vitamin D in modulating gestational diabetes.”in Biopolymers and Cell, 2011, 27:2, p.85

A recent study by von Hurst demonstrates that “vitamin D-deficient South Asian women with evi-39
dence of insulin resistance had improved insulin sensitivity after 6 months following high-dose vitamin D
supplementation, which was sufficient to raise vitamin D status from low to more optimal levels.” But there
could be a ‘selection bias’, “the apparent favorable effects found in this vitamin D intervention study on
fasting insulin may be due to the researchers’ selection of insulin-resistant study subjects who had low
initial vitamin D status (<50 nmol/L) and received a relatively high daily dose of vitamin D, sufficient to
increase their vitamin D status to near optimal levels.”
Some reseachers reported that Type 1 diabetes is found at a lower rate in places closer to the equator due to higher ultraviolet radiation-induced vitamin D synthesis in the skin.

In another research, scientists did not find a “significant correlation between serum 25(OH)D levels
and HbA1c or duration of diabetes.” Similarly, Janner had reported that “there was no relationship
between HbA1c levels and vitamin D status in T1D children and adolescents.” The daily insulin requirements
of the subjects also did not change with their vitamin D status.
Maternal intake of vitamin D during pregnancy
Pregnancy presents an additional risk for vitamin D deficiency due to increased maternal and fetal
demands.
A study conducted by Jeanine Senti, Doria K. Thiele, and Cindy Miller Anderso signal that vitamin D
supplementation during pregnancy would lower a patient’s risk of developing gestational diabetes. This
3

Barbara J. Boucher.” p.69

4

Christy S Maxwell and Richard J Wood, p.294

5

E. Hyppo¨ nen.” Vitamin D and increasing incidence of type 1 diabetes—evidence for an association?”in Diabetes, Obesity and Metabolism 12: 2010,p.738
6

Ajda Mutlu at all.”Vitamin D deficiency in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes” in J Clin Res Pediatr En docrinol 2011;3(4):182

is because during
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pregnancy, “vitamin D is important for helping beta cells of the pancreas to
keep up with growing insulin demand. It helps the
thyroid glands make calcitonin, the hormone that
moves calcium into the tissues where it needs to
go.
Calcitonin triggers the release of insulin
from the beta cell «pockets» in which is it stored
in the pancreas, keeping up with the greater demand for insulin by mother and developing child.”
Also, a group of infants were supplemented by
regular vitamin D with cod liver oil, which is an oil
rich in omega-3, vit D and other nutrients, of 50
mg/d in the 1960s. Within this group, a markedly
reduction in the risk of type 1 diabetes 30 years
later in comparison with unsupplemented infants
has been observed. In a Norwegian pilot case–
control study, maternal cod liver oil supplementation during pregnancy was also associated with a
reduced risk of type 1 diabetes in the offspring.
However, this association was not confirmed in
a larger series . It is not certain that the reduced
rate of type 1 diabetes is due to vitamin D found
in cod liver. “The protective effect of cod liver
oil might have been due to other nutrients than
vitamin D, e.g. n-3 fatty acids. The long-chain n-3
fatty acids eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid have anti-inflammatory effects, which
may be protective against type 1 diabetes.”
But in other two cohort studies, a weak
association is found between maternal intake of
vitamin D from food or use of vitamin
D-containing supplements during pregnancy and
decreased risk of early beta cell autoimmunity.
However, the results of these studies remain
inconsistent. For example, in a Swedish study,
“the use of vitamin D-containing supplements
during pregnancy was associated with decreased
autoimmunity against one autoantibody when
children were 1 year old but not at later ages ”.
Also, in a US cohort “ maternal intake of vitamin D
from food but not from supplements during pregnancy was associated with a decreased risk of
islet autoimmunity appearance in the offspring.”

CONCLUSION
Growing body of research suggests that
vitamin D might play some role in the
prevention and treatment of type 1 and type 2
diabetes. However, there is still some
controversy. More research still needs to be done
on human beings in order to provide
conclusive evidence. Up until now, more
research has been conducted in vitro, animal and
epidemiological studies. Until high quality ,
large-cohort studies are conducted, the
implications of the available evidence for public
health and patient care will be debated.
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EMSA-MARMARA Kulübü
(European Medical Students AssociationAvrupa Tıp Öğrencileri Birliği)

EMSA-Marmara, Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin Şubat 2011 tarihinde EMSA
(European Medical Students Association- Avrupa
Tıp Öğrencileri Birliği) topluluğuna kabul
edilmesinden bugüne faaliyet gösteren bir
kulüptür.
EMSA nedir? EMSA-Marmara nedir,
kimdir?... Bunlara kısaca bu yazıda değinmeye
çalışacağım.Sorularınız olursa bana ya da herhangi
bir EMSAi ye ulaşabilirsiniz..
EMSA, Avrupa’daki tıp öğrencilerini bir
araya getirmek amacıyla 1991 yılında Brüksel,
Belçika’da kurulmuştur. İlk toplantılarından bu
yana devamlı büyüyen ve her geçen gün Avrupa tıp
dünyasında etkinliğini daha da artıran bir öğrenci
topluluğu olmuştur. EMSA, bugüne kadar Avrupa
Parlamentosu tarafından ‘Uluslararası
Organizasyon ‘ olarak kabul edilen tek tıp öğrenci
birliği olmuştur.
EMSA birçok toplulukla partner olarak
çalışmaktadır,
Partner olarak çalıştığı öğrenci organizasyonları
•ESU(European Students Union- Avrupa Öğrenciler
Birliği),
•EFPSA(European Federation of Psychology Students’ Association- Avrupa Psikoloji Öğrencileri
Birliği Fedarasyonu),
•EDSA(European Dental Students AssociationAvrupa Dişhekimliği Öğrencileri Birliği),

•EESTEC ( Electrical Engineering Students’ European Association- Elektrik Mühendisliği ÖğrencileriAvrupa Birliği),
•EPSA(The European Pharmaceutical Students’ Association –Avrupa Eczacı Öğrenciler Birliği)
Partner olarak çalıştığı diğer birlikler
•CPME( Avrupa Tabipler Birliği)
•Council of Europe (Avrupa Konseyi)
•AMEE (An International Association for 		
Medical Education)
•European Medicines Agency Science Medicines
Health.
Projeleri ile tıp eğitiminde kalitenin
yükselmesinin yanı sıra tıp biliminde de öğrencileri
güçlü kılmak öncelikli hedefleri arasındadır. EMSA
tıp etiğine odaklanarak toplumun sosyal, politik
ve kültürel konularda bilincini artırmakla beraber, Avrupa’daki sağlık sisteminin gelişmesine
de katkıda bulunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte
öğrenci değişimleri, serbest bilgi akışının ve deneyimlerin paylaşılmasını olanak sağlayarak, Avrupa
entegrasyonunu artıran ve tüm bunları Avrupa’daki
resmi kuruluşlarla çalışarak gerçekleştiren yegane
tıp öğrenci topluluğudur.
EMSA, fakülte üyeliği sistemi üzerinde
yürüyen bir organizasyondur. EMSA-Marmara direkt olarak Avrupa’ya bağlı EMSA üyesi bir fakülte
kulübüdür.

EMSA-Marmara, EMSA’nın yılda 2 kere
düzenlediği Avrupa çapındaki toplantılara (EMSA
Genel Kurulu, Ulusal Koordinatörler ve EMSA
Heveslileri Toplantısı) istikrarlı bir şeklide katılım
gösteren, EMSA’nın birçok projesini gerçekleştiren
ve EMSA’ya yeni projeler kazandıran bir kulüptür.
Gerçekleştirdiğimiz projelerin birkaçı:
Twinning Project( İkizleşme Projesi)
Movies and Medicine
Cultural Injection
Herbal Home Remedies (EMSA-Marmara’nın
EMSA’ya kazandırdığı yeni proje)
Different Christmast
Teddy Bear Hospital
Secret Science Club
Spread the Bluemist
FlashMOB
World AIDS day
Organ Nakli Konferansı
EMSAi’lere göre EMSA
EMSA mı?
-Bizim okuldan birileri Romanya’ya gidiyormuş.
+Kim gidiyormuş?
-3.sınıflar
+Neden gidiyorlar?
-Bir toplantı mı bişi varmış. İsmi E…
Araştırdım, sordum soruşturdum. Ve ismini
buldum. EMSA!
Benim için yurtdışı olunca akan sular durur.
Romanya’ya daha önce gitmeme rağmen içim
kıpır kıpırdı. Dönem 1’deki bütün ‘Mütdıfak’ larımı
bu organizasyondan haberdar ettim.Önemli olan
arkadaşlarla gidebilmekti.
He tabii arkadaşları falan ayarladık, iyi hoş
da, bu EMSA neydi?
Bir gün EMSA-Marmara’nın LC-1 ini
yakaladım ve konuya direkt daldım. Romanya’ya
gitmek istediğimi ama EMSA ile alakam olmadığını
söyledim. O da NCM’e giderek EMSA’yı
tanıyabileceğimi ve sevebileceğimi söyledi.NCM
Romanya’da gerçekleştirilen
organizasyonun adıydı. Gidene kadar 2 ay boyunca
kulak dolgunluğu olsun diye EMSA-Marmara
toplantılarına katıldım .Sırf oraya boş boş
gitmeyim, rezil olmayım diye yani. Katıldım ama

nafile. Hala kafamda bir şeyler şekillenememişti.43
Gidip, görecektim ve öğrenecektim.
Ve Romanya…Tirgu Mures…EMSA’yı bana
sevdiren yer…Burada yaşadıklarım ayrı bir yazıda
anlatılmalı. Peki NCM’den sonra EMSA nedir benim
için?
-Herkesin rahatlıkla katılabileceği, çok tatlı projeler gerçekleştiren, hiyerarşinin minumumda
olduğu, Avrupa’nın çok çeşitli yerlerinden kültürler
tanıyabileceğin, uykusuz partilere katılabileceğin,
kendini geliştirebileceğin, gezip göreceğin,
herkesden bir şeyler öğrenebileceğin bir öğrenci
organizasyonu. Biraz havalı olsun diye yazımda
kısaltmalar kullandım. İşte size birkaç kısaltmanın
açılımı:
EMSA:European Medical Student Association
EMSAi:Bunu EMSA insanı olarak çevirmek isterim.
NCM:National Coordinators Meeting
FMO:Faculty Member of Organization
(Misal:EMSA-Marmara)
LC:Local Coordinator(Her FMO’nun iki LC’si vardır.)
GA:General Assembly
EVP:European Village Party (Sabah için yanınıza
Alka-seltzer getirmeyi unutmayın ya da 3 masadan
fazlası zarar.)
TBH:Teddy Bear Hospital (İster EMSAi olsun ister
olmasın herkesin bu projeye hayatında bir kez
katılması şart.)
TP:Twinning Project
Bir EMSAi iseniz er geç bu kısaltmaları
öğreneceksiniz. EMSA’nın mavi ruhu sizinle olsun.
Gizem GÖKALP
Ayşe Eren YILMAZ
EMSA-Marmara
EMSA Dönem 2		
Marmara Başkanı
				
Dönem4
Bu ve daha fazlası için:
www.emsamarmara.blogspot.com
Sizleri de aramızda görmekten çok mutlu oluruz,
bizlere katılmak için herhangi bir EMSAi ile iletişime
geçmeniz yeterlidir.
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ESO-ESMO Tıp Öğrencileri
için Onkoloji Kursu

Geçen sene 9.su düzenlenen bu kursa
EMSA’nın temsilcisi olarak katılma şansı bularak
edindiğim deneyimleri sizlere aktarmak istedim. Eğer
onkoloji bölümü ilgilinizi çekiyorsa bu yaz kursu tam
sizin için!
Öncelikle ESO, ESMO ve EMSA’’nın ne olduğunu
kısaca açıklayayım:
ESO: European School of Oncology (www.eso.net)
ESMO: European Society for Medical Oncology
(www.esmo.org)
EMSA: European Medical Students’ Association
(www.emsa-europe.org)
Bu üç topluluğun internet sitelerinde ulaşabileceğiniz
ve içerisinde yer alabileceğiniz yıl içerisinde bir çok
etkinliği olmaktadır. Üçü de ayrı ayrı çalışmakla
beraber birlikte de bu yazıda anlatabileceğim gibi
bazı kurslar düzenlemektedir. Detayları ilginiz çektiği
yönde internet sitelerinde bulmanızı öneririm.
Yazının asıl sebebi olan kursa gelince bu kurs son 9
yıldır ESO, ESMO, Ioannina Universitesi ve EMSA
(European Medical Students’ Association- Avrupa Tıp
Öğrencileri Birliği ) ile beraber her yaz Yunanistan’ın
Ioannina şehrinde gerçekleşmektedir.

Ioannina şehri Yunanistan’ın kuzey
batısında yer alan deniz kenarına kurulmuş
güzel bir şehridir. Kurs süresinde sizlere
ayırılmış zengin sosyal program kapsamında
hem gece hem gündüz vakti şehri görme
fırsatınız, denize girme, sahilde plaj voleybolu
turnuvasına katılma ve yakınlardaki adaları
ziyaret etmek şansınız olacaktır. Yunanistan’ın
ana şehirlerinden hem uçak hem de otobüs ile
bu güzel şehre ulaşabilirsiniz. Konaklanılan otel
de 5 yıldızlı, gayet güzel bir otel :)

Kursun içeriğine gelecek olursak, 5 gün
boyunca dünyanın dört bir yanında çalışmış,
medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve
onkoloji cerrahisi alanlarında ve yan dallarında
uzmanlaşmış çok değerli profesörler aşağıda
sıralanmış konular hakkında dersler vermektedir. Sunumlar ve tartışmalara dayanan bu
eğitimler sayesinde onkolojinin tüm alanlarına
en gücel bilgilerle değinilmektedir.
*Cerrahi onjoloji temel bilgileri
*Radyasyon onkolojisi temel bilgileri
*Temel tedavi prensipleri ( kemoterapi, hormon
terapisi, immunoterapi)
*Destek ve palyatif tedaviler
*Kliniğe giriş
*Kafa ve boyun kanseri
*Meme kanseri
*Jinekolojik kanserler ( over, uterus, serviks)
*Gastrointestinal kanserler ( gastric, kolorektal,
pankreas, hepatobiliyer)
*Akciğer kanseri
*Lenfomalar
*Ürogenital kanserler (prostat, testis)

Bu 5 gün boyunca her gün yapılan eğitimler
hakkında günlük bir test oluyor. Bu test sayesinde ilk 3 kişi dünyanının farklı yerlerinde değerli
hocaların yanında staj yapma imkanı ve sıralarına
göre belirli miktarda para ödülü kazanıyorlar. Size
kayıt sırasında otelde verilen kitaptan hem slaytları
takip edip eve götürmek için notlar alabilirsiniz,
hem de katılımınız sayesinde geleceğinize farklı bir
yön verme şansı bulabilirsiniz.
Kursa katılan öğrenciler de aynı profesörler
gibi dünyanın dört bir yanından seçiliyor. Geçen
sene yapılan yaklaşık 450 başvuru arasından bu
kursa gerçekten katılmak isteyen yaklaşık 70 kişi
kabul ediliyor. Geçen sene benim dışımda 9 Eylül
Üniversitesi’nden başvurup seçilmiş ve şu anda
çok yakın arkadaşım olan bir Türk tıp fakültesi
öğrenci de kursa katılma şansı bulmuştu. Genelde
öğrencilerin 5. ve 6. sınıftan olmasını isteyen
Yunan Onkolog Prof. Pavlidis öğrenci seçimlerini kendisi ekibiyle beraber yapmaktadır. Orada
bulunan ve sizinle yakın gelecek planları olan tıp
öğrencileriyle de kurs sonrasında ilişkinizi devam
ettirmeniz, beraber ister USMLE çalışmak olsun,
ister yaz planları yapmak olsun, ister birbirinize
üniversitelerinizde staj ve gelecek için iş imkanı
sağlamak olsun sürekli iletişim halinde olmanız
kaçınılmaz. Gerek hocaların, gerek organizasyon
ekibinin sağladığı o kadar sıcak bir ortam var ki,
siz de nasıl olduğunu anlamadan birden kendinizi
hayatınız boyunca sürecek dostluklar içerisinde
buluyorsunuz.
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Ayrıca dünyanın bir çok yerinde çalışmış bu
kadar deneyimli hocalarla bağlantı kurmak, onların
bilgilerini, deneyimlerini ve kart vizitlerini almak
eminim ki size çok şey katacaktır. Sizinle çalışmaya
bu kadar açık oldukları ortamı daha rahat bir yerde
bulabilir misiniz bilmiyorum.
Kısacası öğrencisiyle, öğretmeniyle,
içeriğiyle, güncelliğiyle, bilgi kalitesiyle, sıcaklığıyla,
sosyal ve bilimsel programının dengesiyle kesinlikle katılmanızı tavsiye ettiğim bir kurs bu. Kurs
dışında da mutlaka yukarıda verdiğim internet
sitelerini incelemeniz, ilginizi çeken alanlarda yeni
kapılar açmanız ve hayatınızı değiştirmek için
önünüze gelen fırsatlara açık olmanız dileğiyle.
Kafanıza takılan herhangi bir soru için lütfen
ulaşmaktan çekinmeyin.
E.Göknur TOPÇU
European Medical Students’ Association VPI
Marmara Tıp Fakültesi 5.Sınıf Öğrencisi
goknurtopcu@gmail.com
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EĞER
BİLİNEN VERSİYON :
* Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak... Dönerse senindir;
Dönmezse zaten hiç senin olmamıştır...
YENİ VERSİYONLAR:
* Pesimist (Karamsar)
Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak...
Dönerse senindir; beklediğin üzere dönmezse her
şey bir yalandır.

*Statisticians (İstatistikçi)
Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak...
Seviyorsa dönme ihtimali çok yüksektir.. Sevmiyorsa ilişkiniz zaten muhtemel değildir..

* Optimist (İyimser)
Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak...
Üzülme, dönecektir!...

*Over possessive person (Aşırı sahiplenici tip)
Eğer birini seviyorsan O’nu kesinlikle serbest
bırakma...

* Suspicious (Şüpheci)
Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak...
Dönerse bu işte bir bit yeniği var demektir..

* Psychologist
Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak...
Dönerse kendine güveniyor demektir.. Dönmezse
super egosu baskın demektir.. Gitmiyorsa manyak
demektir...

*Impatient (Aldırmaz)
Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak...
Bir müddet bekle. Dönmezse unut gitsin..
*Playful (Muzip)
Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak...
Dönerse bir daha serbest bırak. Gene dönerse
gene bırak.
* Greenpeace
Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak...
Aslına bakarsan tüm canlılar hür olmalıdır..
* Biologist (Biyolog)
Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak ki
evrimini tamamlaması mümkün olsun..

* Selfish (Bencil)
Eğer birini seviyorsan kendini serbest bırak..
Niye diye sorarsa “Seni hiç alakadar etmez!” de.
*Finance expert (Mali eksper)
Eğer birini seviyorsan O’nu serbest bırak...
Dönerse borç almaya devam edebilirsin. Dönmezse
ara ve borçlarının üstüne yattığını söyle.
Prof. Dr. Gülseren Akyüz

Caput Müptela
CAPUT MÜPTELA
Müptelası olacaksınıznıznız…
Bu sivilcelere kesin çözüm yok diyorlar?
•Hangi sivilce? (Bak, çözüm varmış işte. Önemli olan bakış açısı...)
Doktor, karnım ağrıyor?
•Gülüm, kimlerin karnı ağrımadı ki; emin ol ne ilk ne de son
olacaksın. Yani özel değilsin?!.
Sen şimdi ne doktoru olacaksın?
•Bir büyüğe sormak lazım (Bkz: ÖSYM)
Birinden hoşlanıyorum ama kim olduğunu çözemedim?
•Kalbinin sigortası atmış yavrum, SA-AV bileşkesinde bir infarkt
olmasın?

Sanki, yaş ile verilebilecek kilo arasında bir ilişki varmış gibi.
Ne kadar yaşlıysan, o kadar çok kilo verebilirsin.

Efendim, çocuğu kimin doğuracağına bağlı bu.
Sakın ha, sakalı gür olan doğurmaya kalkmasın.

Ferhat Yıldız
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Karikatür
Ferhat Yıldız
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Fırçadan Damlayanlar

NÖRON - Simge Yavuz
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Fırçadan Damlayanlar

Simge Yavuz
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Deklanşöre Yansıyanlar

HaydarPaşa Tıbbiye-i
Şahane’de Kar
(Seni Özleyeceğiz
HaydarPaşa!)
8-9 Haftalık Komite,
Günlerce Çalışma,
-Bir SınavPost-Komite Özgürlüğü,
Paha Biçilemez!
Fotoğraflar:
Stj. Dr. İkbal Hümay
Akyıldız
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Kafeinsiz
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Anlat Derdini Marko Paşa’ya
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