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DERGİ HAKKINDA BİLGİ 

1- Dergi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayınıdır ve yılda 2 sayı yayınlanır. 

2- Derginin amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin özellikle tıp alanında olmak üzere hemen her konuda iletmek 

istediklerini okuyucularla paylaşmalarıdır. Bu amaçla tıbbi orijinal araştırmalar, deneme yazıları, tartışmalı 

konularda karşıt ve yandaş yazılar, ilginç olgu sunumları, klinik ve pratik uygulamaya ilişkin yazılar, editöre 

mektuplar, editör yorumları, biyografi, röportajlar, tıp alanından haberler, etkinlik raporları dergide yer alabilir. 

3- Yazıların düzeni: A4 kâğıdın tek yüzüne, tek aralıklı “Word for Windows” programında, “Calibri” fontu ve 11 punto 

ile yazılmalı, tablolar da aynı formatta hazırlanmalıdır. Sayfa düzeni iki sütundan oluşacak şekilde olmalıdır. Yazıcı 

çıkışı ile elektronik kaydın aynı olduğundan emin olunmalıdır. 

4- Derginin yayın dili Türkçedir. Yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzuna uygun olması 

gerekmektedir. Yazarın kullandığı Latince veya İngilizce tıp teriminin Türkçede yaygın olarak kullanılan bir karşılığı 

varsa onun kullanılması önerilmektedir. 

5- Dergi editörlüğü, yayın kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazara geri göndermek ve 

biçim olarak yeniden düzeltmek yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar danışman öğretim görevlisi, editörler 

tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararı ile yayımlanır. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, başka 

yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı 

ödenmez ve yazar tüm haklarının Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne ait olduğunu kabul eder. 

6-  Yazının başlığı, yazarların açık ad ve soyadları, unvanları yer almalıdır. Aynı sayfada yazışmanın yapılacağı ad ve 

soyadı, e-mail adresi yer almalıdır. 

7- Referanslar: 

Dergi:   

Yüksel H, Güzelsoy D, Yazıcıoğlu N, Şenocak M, Öztürk M, Demiroğlu C. Long-term prognosis after a first myocardial 

infaction in Turkey: determinants of mortality and reinfarction. Cardiology 1994;84: 345-55. 

Kitap Örneği : 

Gökçe-Kutsal Y (Ed): Temel Geriatri. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara 2007. 

Kitaptan Bölüm Örneği : 

Aslan D. Uluslararası sağlık bakış açısı ile yaşlılık. In: Gökçe-Kutsal Y (Ed): Temel Geriatri. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 

2007, pp 111-116 

Elektronik yayınlardan makale örneği : 

Milan AM, Sugars RV, Embery G, Waddington RJ. Modulation of collagen fibrillogenesis by dentinal proteoglycans. 

Calcif Tissue Int, DOI: 10. 1007/s00223-004-0033-0, November 4, 2004. 
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CERRAHPAŞALILIK RUHU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Haziran 2009 tarihinde göreve başlayan yeni Dekanımız Prof.Dr. Özgün Enver,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

KBB Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.  

Dekanımızla, Fakültemiz hakkında konuştuk ve bizlere fakültemizdeki sorunlar ve yapacakları yatırımlar 

hakkında demeç verdi. Verdiği demeci sizlere aktarıyoruz. 

Sayın Dekanım, dekanlığınız süresince Fakültemizde ne gibi yenilikler yapacaksınız? Çevresel ve müfredat 

düzenlemesi olacak mı? 

Fiziki yapı yetersiz, bu ortamda öğrencilerimizi tam olarak tatmin etme şansımız yok. Sosyal aktivite alanları 

son derece kısıtlı, dershaneler yetersiz. Kütüphane Türkiye’nin en iyilerinden birisi olmasına rağmen çok 

daha iyi olmalı. Laboratuarlar tam donanımlı değil. Öğrencilerimizin beslenmesi öncelikli bir konuydu. 

Kahvaltı ve akşam yemeği ilavesi çok yararlı oldu. Ama burada da maalesef yer sıkıntısı çıkıyor ve özellikle 

öğle saatlerinde büyük bir yığılma oluyor. 

Dolayısıyla öğrenci sayısının taleplerini karşılayacak fiziki yapı, inşallah bu sene sonu veya diğer senenin 

başında başlamak üzere hallolacaktır. 

Müfredat düzenlemesi zaten yapılmıştır. Önümüzdeki yıldan itibaren sistem tam yerleştiğinde, sistem 

kalitesi daha da düzelecektir. 

Fakültemizin gelecek yıllar için hedefi nasıl olacak? Bu sene ÖSS’de dereceye giren öğrencilerin birçoğu 

fakültemizi tercih etti, bu rağbet için ne düşünüyorsunuz? 

Hedefimiz, hem hocaların hem uzman ve asistanların, hem öğrencilerin ve hem de çalışanların gelmekten 

ve çalışmaktan zevk alacağı, azami verimle çalışacağı, hastaların da gönül rahatlığı içinde sağlık sorunlarını 

çözmek için müracaat edeceği bir Cerrahpaşa yaratmaktır. 

Bu seneki ÖSS’den çok sayıda öğrenci tarafından tercih edilir olması, Cerrahpaşa’nın bir marka olduğunu 

göstermektedir. Bizim de en önemli görevlerimizden birisi bu markanın içini tam olarak doldurmaktır. 

 

Bizlere bu demeci veren Sayın Dekanımız Prof. Dr. Özgün Enver hocamıza teşekkürlerimizi sunarız. 

 

Yasin Yılmaz 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

CÖBİD Yayın Sorumlusu 
 



ÖĞRENCİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜ 

 

4                                                                                                                                                                                                                 CÖBİD l GÜZ SAYISI 2009 l CİLT 2 l SAYI 3                                                                                                                                                                                                                   
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL TIP ÖĞRENCİLERİ BİLİM GÜNÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Şubat 2010 tarihinde düzenlenecek olan “Bilim Günü”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü 

(CTF-ÖBAK) ve İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü (İTF-ÖBAK) çatısı altında toplanmış tıp 

öğrencilerinin gerçekleştirdikleri uluslar arası öğrenci kongrelerinin uluslar arası çaptaki organizasyon deneyimlerine 

dayanarak, ulusal çapta da bilimsel paylaşımların artmasını sağlamak amacıyla düzenlenmesi planlanan bir etkinliktir. 

Aynı zamanda öğrencilerin ülke çapındaki diğer tıp fakültesi öğrencileriyle tanışması ve birbirleriyle paylaşımlarda 

bulunması amacını güden “Bilim Günü”, ÖBAK’ın dinamikliğini ve üreticiliğini de temsil etmektedir. Her sene 

yenilenen öğrenci kadrosunun bilimsel alanda gelişimine ve gelişmeleri takibine en iyi şekilde katkıda bulunacak olan 

etkinlik, ÖBAK’ın devamlılığını sağlayacak verimli bireylerin yetişmesini sağlama, diğer tıp fakültelerinin de katılımıyla 

tıp öğrencilerinin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunması ve  sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla doğmuştur.                        

 

                                                                                                                                              Özge UYANIKOĞLU 

                                                                                                                                                       CTF-ÖBAK
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         YENİLİKLER                            TEKNOLOJİK GELİŞMELER 
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TÜBİTAK İNTERFERON GAMMA ÜRETTİ                        H1N1 VİRÜSÜNDEN EN ÇOK KİMLER ETKİLENİYOR? 

 

                          
TÜBİTAK'tan bir grup araştırmacı, transgenik farelerin 

sütlerini kullanarak hücrelerin kontrolsüz bölünmesini 

önleyen ve özellikle kanser tedavisinde kullanılan 

insana ait "interferon gamma" proteini üretti. 

"Dünyada ikinci, Türkiye’de ise ilk kez" başarıya 

ulaşılan çalışmayla kanserin yanı sıra hepatit, viral 

enfeksiyonlar gibi çok sayıdaki hastalığın tedavisinde 

kullanılan bu protein mevcut yöntemlere göre daha 

sağlıklı bol ve ucuza üretilebilecek. 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gen 

Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Transgen ve 

Deney Hayvanları Laboratuarı sorumlusu Doç. Dr. 

Haydar Bağış, genetik yapılarında yabancı 

rekombinant DNA parçası taşıyan hayvanlar olarak 

tanımlanan "transgenik" hayvanların üretim 

tekniklerinin gelişmesiyle biyoloji, tıp ve veterinerlik 

alanındaki araştırmaların hız kazandığını ifade etti. 

Çeşitli rekombinant proteinleri meme bezlerinde 

sentezleyen transgenik hayvanlara "Biyoreaktörler 

veya Bacasız İlaç Fabrikaları" adı verildiğini anlatan 

Doç. Dr. Bağış, Türkiye’deki ilk transgenik fare eldesi 

çalışmalarının 1990’da başlatıldığını bildirdi. 

Doç. Dr. Bağış, bu tür proteinlerin üretimi için çok 

farklı sistemlerin kullanıldığını belirterek, TÜBİTAK 

destekli çalışmalarında "Türkiye’de ilk, dünyada ise 

yalnızca bir laboratuarın yapabildiği bir başarıya imza 

attıklarını" söyledi. 

Kaynak: www.medical-tribune.com.tr 

Domuz gribine yol açan H1N1 virüsüyle ilgili 

araştırmalara göre, bu virüs nedeniyle ölenlerin 

yaklaşık yarısını sağlık durumu riskli kabul edilenler 

oluşturuyor. 

Eurosurveillance dergisinde yayımlanan araştırmaya 

göre, H1N1 virüsünün ölümcül etki yapabildiği, sağlık 

durumu riskli grupta hamileler, diyabetikler, 

obeziteyle bağlantılı sağlık sorunları olanlar ve yaşlılar 

da bulunuyor.  

St.Maurice'de bulunan Halk Sağlığı Enstitüsü 

araştırmacıları, ölümlerin yüzde 51'inin 20-49 yaş 

grubunda olduğunu, ancak bunun bulunulan ülke veya 

kıtaya da bağlı olduğunu belirterek, söz konusu riskli 

grupta bulunan birine virüs bulaşması durumunda 

ölümcül sonuçlara yol açma olasılığının yüksek 

olduğunu kaydetti.  

Araştırmada, H1N1 virüsünün doğrudan obezlerde 

ölümcül sonuçlara yol açabileceği hakkında kesin 

veriler bulunmadığı, ancak obezliğe bağlı bazı 

sorunlarda ölümcül olabildiği de vurgulandı. H1N1 

virüsünün ölümle sonuçlanma oranının yaklaşık binde 

4 olduğu ifade edilen araştırmaya göre, bu oran 

mevsimsel gribin yol açtığı ölüm oranına göre yüksek 

görülmesine rağmen, 1918'de görülen ve yüzde 2 ila 3 

oranında ölümle sonuçlanan İspanyol gribine göre 

oldukça düşük. Araştırma raporunda, salgın devam 

ederken ölüm oranlarını belirlemenin güç ve tehlikeli 

olduğu da ifade edildi. 

Kaynak: www.medical-tribune.com.tr 
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ÜRTİKERDE HEMEN YÜKSEK DOZ ANTİHİSTAMİNİK                 HİPERKOLESTEROLEMİDE EKLEM LEZYONLARI 

    

 

 

 

 
Ürtiker hastaları, hastalık spontan olarak geçene kadar 

uzun yıllar bu hastalıkla mücadele ederler. Yeni bir 

araştırmanın gösterdiği sonuçlara göre; ürtiker, 

antihistaminik kullanımıyla birçok durumda kontrol 

altına alınabiliyor.  

Ürtikerde mast hücrelerinden 100’den fazla 

proinflamatuvar mediatör salgılanır. En önemlisi de 

histamin salınımı artar. Mast hücreleri salgılama 

işleminden sonra yok olmazlar, bir süre sonra yeniden 

göreve başlarlar. Charité Berlin Hastanesi'nden Prof. 

Dr. Marcus Maurer, Freiburg’daki alerji toplantısında, 

bunun ürtikerin ya da anjioödemin neden 

tekrarlandığını açıklayan faktörlerden biri olduğunu 

kaydetti. Antihistaminiklerle tedavi 

Ürtiker hastalığında bütün hastalara, semptomatik 

tedavide önce bir H1-antihistaminik verilmelidir. 

Ancak önerilen günlük dozda hastaların %50’sinden 

fazlasında şikâyetlerden arınma sağlanamadığı akılda 

tutulmalıdır. Semptomlar 2 hafta sonra hâlâ varsa, 

yeni önerilere dayanarak doz 4 kata kadar artırılabilir. 

Prof. Dr. Maurer; soğuk ürtikeri olan hastalarda 

antihistaminik dozunun artırılmasının fayda 

sağlayacağının gösterildiğine işaret etti. Antihistaminik 

seçiminde yüksek doz göz önünde bulundurularak yan 

etkilere de dikkat edilmelidir. Şikâyetler devam 

ederse; antihistaminikler, bir lökotrien antagonistiyle 

ya da başka ilaçlarla kombine edilebilir.  

Kaynak: www.medical-tribune.com.tr 

18 yaşındaki hastada doğduğundan beri ailevi 

hiperkolesterolemiyle birlikte multiple ksantoma 

mevcut. Hasta şimdi uzun süredir devam eden eklem 

ağrısı ve eklemlerde şişlik yakınmalarıyla hastaneye 

başvurdu. 

Fizik muayenede, genç kadında ilk bakışta dirsekte ve 

dizde yayılmış ve düz biçimli ksantoma ve kalçanın her 

iki tarafında yer alan, dağınık ur şeklinde lezyonlar 

gözlendi. Bunların dışında el ve ayak eklemlerindeki 

şişlikler de hekimlerin dikkatini çekti.  

Laboratuar sonuçlarına göre total kolesterol ve LDL 

kolesterol değerleri (sırasıyla 669 mg/dl ve 338 mg/dl) 

oldukça yükselmişti. Buna karşın HDL kolesterol ve 

trigliserid değerleri normaldi. Sol ayak röntgen 

filminde; metatarsofalangeal eklem bölgesinde kistik 

ve dejeneratif kemik lezyonları saptandı. 

Pekin’deki General Hospital Romatoloji Bölümü’nden 

Prof. Dr. Sheng Guang Li, New England Journal of 

Medicine dergisinde yayımlanan makalesinde; bu 

hastada hiperlipidemi sonucu ortaya çıkan, çok nadir 

görülen ve dejenerasyonla birlikte seyreden bir 

artropati varlığının düşünülmesi gerektiğini ifade ettİ.  

Simvastatin ve parasetamol ile yapılan tedavi sonucu 

artrit 1 ay içinde düzeldi. Total kolesterol 333 mg/dl’ye 

düştü ve LDL kolestrol de 259 mg/dl’ye indi. 

Uygulanan tedavinin ksantoma ya ise bir etkisi olmadı. 

Kaynak: www.medical-tribune.com.tr 
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NÖROPATİK AĞRILARI DİNDİRMEK MÜMKÜN                                         MARANGOZ YONGASI İLHAM VERDİ 

 

 

 

 

 

 
Nöropatik ağrılarda hızlı ve yoğun bir tedavi başarının 

anahtarıdır. Ancak pratikte bu her zaman 

uygulanamıyor. Hastaların genellikle ileri yaşlarda 

olmaları nedeniyle optimal dozlar dikkatli 

kullanılmalıdır.  

Nöropati yakınması olan hastalarda da şikayetlerin 

nedeni araştırılmalı ve mümkünse buna karşı 

mücadele edilmelidir. Ama bu her zaman mümkün 

olmaz ve hekimler bu nedenle semptomatik tedavi ile 

yetinmek zorunda kalırlar. Semptomatik tedavideyse 

ilaç tedavisi; fizik tedavi, ergoterapi ve psikoterapiyle 

desteklenir. Bunun dışındaki görev ağrının yeterince 

dindirilmesidir. Çünkü analjezik tedavi ne kadar geç 

başlarsa, ağrıyla baş etmek o kadar zor olur. Kiel 

Üniversite Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Dr. Stefanie 

Rehm, Alman Ağrı Kongresi’nde; tedavi ne kadar erken 

başlar ve ne kadar yoğun olursa, ilacı bir süre sonra 

bırakma şansı olacağını hastaların bilmesi gerektiğini 

vurguladı. 

Tedavi öncelikle antikonvulsif ve antidepresan ilaçlara 

dayanır. Ancak antidepresan ilaçların 

prospektüslerinde endikasyon listesinde ağrının her 

zaman yer almadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Bu 

konuda; ilacın depresyona karşı değil, onun ağrılarına 

karşı verildiği konusunda hastayı bilgilendirmekten 

kaçınıldığında, hastanın tedavi sürecini desteklemesi 

de tehlikeye girer.  

Kaynak: www.medical-tribune.com.tr 

Adana Ortopedia Kemik ve Eklem Hastalıkları 

Hastanesi Kalça Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Emre Toğrul’un, kalça çıkığı ameliyatlarında yaklaşık 6 

yıl önce geliştirip uygulamaya başladığı ‘Yonga 

Yöntemi’, bilim dünyasının en prestijli yayınlarından 

‘Journal of Arthroplasty’ dergisinde yeni bir yöntem 

olarak yayınlandı. 

Marangozların birbiri içine geçen parçaları sıkıştırmak 

için kullandığı tahta yongaların işlevi, ortopedistlere 

yeni bir yöntemin kapılarını açtı. Erişkin dönemdeki 

kalça çıkıklı hastalara, kireçlenme nedeniyle uygulanan 

kalça protezi ameliyatlarında kullanılmaya başlanan 

yonga yöntemi, bilimsel alanda da kabul gördü.  

Bilim dünyasında, Amerikan Kalça ve Diz Cerrahları 

Akademisi’nin (American Academy of Hip And Knee 

Surgeons) en prestijli yayın organı olarak bilinen 

dergide yayınlanan makale, kemik yongalar yardımıyla 

protezlerin kemiğe daha sağlam yerleştirilmesini konu 

alıyor.  

Prof. Dr. Emre Toğrul, Prof. Dr. Mahir Gülşen, Y. Doç. 

Dr. Cenk Özkan ve Y. Doç. Dr. Aydıner Kalacı’nın ortak 

çalışmasıyla yayına hazırlanan makaledeki yöntemin, 

günlük hayatta sıklıkla kullanılan yonga ile sıkıştırma 

yöntemini esas aldığı, bunun da pratik hayatın bilim 

adamlarına ilham kaynağı olabilmesine mükemmel 

örnek oluşturduğu belirtildi.  

Kaynak: www.medical-tribune.com.tr 
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CERRAHPAŞA NÖROBİLİM TOPLULUĞU 
 
Fakültemizde Kasım ayında İstanbul Üniversitesi bünyesinde Nöroşirurji, Nöroloji ve Psikiyatri asistan 
doktorlarının kurduğu “Cerrahpaşa Nörobilim Topluluğu” hakkında kurucularından Nöroşirurji Anabilim Dalı 
Asistan Doktoru Dr. Hüseyin Biçeroğlu’ndan bilgi aldık. Aşağıda Dr. Biçeroğlu’nun topluluğun kuruluş amacı 
ve vizyonu hakkındaki yazısını sunuyoruz. 
 

 Son yıllarda bilimde en hızlı gelişmeler hiç kuşkusuz nörobilim 
alanında yaşanmıştır. Nörobilimin, bilimin tarihsel serüveninde en 
zor uğraş alanlarından olması nedeniyle bu ilerlemeler umut 
vericidir. Beynin yapısı ve nasıl çalıştığını öğrenmek, sinir 
sisteminin nörobiyolojik temellerini keşfetmek, insanın bu en 
önemli ve sır dolu yapısını anlayabilmek amacıyla İstanbul 
Üniversitesi bünyesinde Nöroşirurji, Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim 
Dallarından 10 Araştırma Görevlisi Cerrahpaşa Nörobilim 
Topluluğu’nun kurulmasına öncülük etmekteyiz.  
  
Hedefimiz Türkiye’de Nöroloji, Psikiyatri ve Nöroşirurji alanlarında 

öncülük yapmış, Nörolojik Bilimlerin Türkiye’de modern anlamda kurulmasına ve kurumsallaşmasına en 
önemli katkıyı sağlamış İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan bu topluluk 
sayesinde disiplinler arası iletişimi arttırmak, ortak araştırma ve projelerin gerçekleştirilmesine öncülük 
etmektir.  
  
Topluluk zaman içerisinde gelişecek ve kurumsallaşacaktır. Üst düzey seminer ve toplantılar ile tecrübeli 
bilim insanları, genç ve çalışkan beyinlerle buluşturulacak, nörobilimin sınırlarında keyifli yolculuklar 
yapılacaktır. Yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerarası nörobilim topluluklarıyla iletişime geçilecek ve ortak bilgi 
havuzu oluşturulacaktır.   
 
Yaklaşık 2 ay önce kurulan topluluk bir kaç deneme toplantısı, ilke ve hedeflerin belirlendiği birkaç 
toplantıdan sonra artık kendi ayakları üzerinde durabilecek, mevcut Nöroloji, Psikiyatri ve Nöroşirurji’deki 
‘’Nörobilim’’ ile ilgilenen tüm asistanlara hitap eden, ileride Nörobilim ile ilgilenmek isteyen bazı 
öğrencilerin de keyifle takip edebileceği bir topluluk olmuştur. Amacımız bu topluluğun kurumsallaşarak 
bizim ve bizden sonraki asistanların öğrenmenin ve üretmenin saygın sularında rahatça ve özgürce seyahat 
etmelerini sağlamaktır.  
 
Maddiyatın en öncelikli değer olduğu, etik kuralların hiçe sayıldığı bir zamanda  ''öğrenme'', ''bilim'', 
''araştırma'', ''sorgulama''  ateşi ile yanan asistanların ve öğretim üyelerinin desteği ile her geçen gün 
büyüyen topluluğa verilen destek çalışma azmimizi ve irademizi güçlendirmiştir.  Toplantı tarihleri 
psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji de düzenli olarak duyurulacak nörobilimin keyifli toplantılarıyla güncel 
bilimsel gelişmeler takip edilecektir.  
                                                                                                 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  FAKÜLTEDEN                                                                                                                                                                                                                                                               
 

11                                                                                                                                                           
 

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ 

İNTERAKTİF EKG KURSLARI- 14 OCAK 2010                           

Değerli Meslektaşlarımız, 

Fakültemiz Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 
çerçevesinde İnteraktif EKG Kursları 14 Ocak, 11 
Mart, 8 Nisan ve 13 Mayıs 2010 tarihlerinde 
yapılacaktır. Katılımcılara kurs sonunda sertifika 
ve kitapçık verilecektir. Katılım 30’ar kişiyle 
sınırlıdır. 

Kayıt için başvurularınızı aşağıdaki telefona 
yapmanız rica olunur. 

Prof. Dr. Barış İlerigelen 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı 

 

Bilgi ve kayıt için: 

Münevver Altınsoy 

Tel: 0212 414 30 00 / 22920–21714 

 

İNTERAKTİF EKG KURSU 

Kurs Sorumluları: Prof. Dr. Barış İlerigelen - Prof. 

Dr.  Haşim Mutlu 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi 

Komisyonu 

Yer: Merkez Kütüphane Binası 2. Kat 

PROGRAM 

09.00-09.30 EKG’nin Temel Prensipleri 

09.30-10.15       Aritmiler 

10.15-10.30 Kahve Arası 

10.30-11.15 Koroner Arter Hastalığında EKG 

11.15-11.30 Kahve Arası 

11.30-12.00 Kalbin Anatomik Değişikliklerinde EKG 

12.00-12.30 EKG’nin Diğer Kullanım Alanları 

12.30-13.15 Öğle Arası 

13.15-14.00 Olgu Örnekleri I 

14.00-14.15 Kahve Arası 

14.15-15.00       Olgu Örnekleri II 

15.00                   Sertifika Dağıtımı 

 

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ SEMPOZYUMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 OCAK 2010 

 

Yönetenler: Prof.Dr. Çetin Önsel & Doç.Dr. Fatih 

Kantarcı 

Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof.Dr. Cem’i 

Demiroğlu Oditoryumu 

08.00-09.00   Kayıt (Oditoryum) 

09.00-09.15   Açılış Konuşmaları 

09.15-10.35   1. Oturum: Nükleer Tıp   

                         Endokrin Sistem 

                         Kardiyovasküler Sistem 

                         İskelet Sistemi 

                         Genitoüriner Sistem 

10.35-11.00   Kahve Arası 

11.00-12.00   2. Oturum: Nükleer Tıp 

                        Gastrointestinal ve Solunum Sistemi 

                        Nükleer Tıp’ta Tedavi 

                        PET-BT 

12.00-12.30   Öğle Arası 

12.30-14.00   3. Oturum: Radyoloji 

                        Kas-İskelet Sistemi Patolojisinde Grafi 

                        Akciğer Grafisi 

14.00-14.30   Kahve Arası 

14.30-15.10   4. Oturum: Radyoloji 

                        Abdominal Patoloji’de Direkt Grafi 

15.10-15-30   Kapanış ve Sertifika Dağıtımı 
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SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOSUS HASTALARINDA GUP VE ERG DEĞERLENDİRMESİ 
EVALUATION OF VEP AND ERG ON PATIENTS OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS 

Batuhan ÜSTÜN*, Çiğdem TEL, Pınar SEYMEN 

*İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 3.Sınıf 

ÖZET  

Sistemik lupus eritematosus (SLE) multifaktöriyel, kronik, sistemik, nedeni tanımlanamamış 

inflamatuvar bir hastalık olup otoantikor varlığı, immun kompleks birikmesi ve değişik klinik 

bulgularla karakterizedir. Bu hastalık değişik organ ve sistemler üzerindeki iyi bilinen etkileri yanında 

nöropsikiyatri ve gözü ilgilendiren bulgular da gösterebilir. Lupusun göz bulguları nadir görülse de 

ağır bir prognostik izler.  Görme bozuklukları körlüğe ve oküler morbiditeye kadar varabilir. Sistemik 

lupus eritematosusun retina ve merkezi sinir sistemini tutması durumlarında bu semptomların 

görülme olasılığı artar. Bu çalışmanın amacı SLE hastalarına ait elektrofizyolojik bilgi elde etmek ve 

afferent görsel innervasyon aktivitesinde izlenebilecek anlamlı gecikmeyi GUP ve ERG kayıtlarıyla  

saptamaktır. 

ABSTRACT 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multifactorial, chronic, systemic, inflammatory disease of 

unknown origin, characterized by the presence of autoantibodies, accumulation of immune 

complexes and polymorphic clinical manifestations. This disease may exhibit neuropsychiatric and 

ocular manifestations beside it’s well known involvement on multiple organs and systems. Although 

ocular manifestations of lupus are rarely  seen they have a poor prognosis. They can lead to severe 

impairment of sight including blindness and associated ocular morbidity. This symptoms are possible 

in systemic lupus erythematosus, particularly in cases of retinal or central nervous system 

involvement. The purpose of this research is to obtain elecrophysiological documentation and prove 

the possible significant delay in the afferent visual innervation of patients of SLE by using VEP and 

ERG records.  

GİRİŞ 

Sistemik lupus eritematosus (SLE) multifaktöriyel, 

kronik, sistemik, nedeni tanımlanamamış inflamatuvar 

bir hastalık olup otoantikor varlığı, immun kompleks 

birikmesi ve değişik klinik bulgularla karakterizedir. Bu 

hastalık değişik organ ve sistemler üzerindeki iyi 

bilinen etkileri yanında nöropsikiyatri ve gözü 

ilgilendiren bulgular da gösterebilir. Lupusun göz 

bulguları nadir görülse de ağır bir prognostik izler.  

Görme bozuklukları körlüğe ve oküler morbiditeye 

kadar varabilir. Sistemik lupus eritematosusun retina 

ve merkezi sinir sistemini tutması durumlarında bu 

semptomların görülme olasılığı artar. 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı SLE hastalarına ait 

elektrofizyolojik bilgi elde etmek ve afferent görsel 

innervasyon aktivitesinde izlenebilecek anlamlı 

gecikmeyi GUP ve ERG kayıtlarıyla saptamaktır. 

Metodlar  

Bu çalışma kapsamına İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü,  
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elektrofizyolojik laboratuvarlarında GUP-ERG kayıtları 

alınan 8 SLE olgusu alınmıştır. Kayıtlar Uluslararası 

Görsel Elektrofizyoloji Kurulu’nun standartlarına 

uygun olarak yapılmıştır. Kontrol grubu olarak SLE 

hastalarıyla yakın yaş grubundan 10 birey üzerinde 

çalışılmıştır. Ardından sonuçlar Mann-Whitney U testi 

doğrultusunda değerlendirilmiştir. Sonuçlar arasından 

p<0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Tablo-1: “Normal GUP kaydı” 

Bulgular  

SLE hastalarının GUP sonuçlarında N2 ve P2 dalga 

latanslarında bilateral olarak anlamlı uzama 

saptanmıştır. Sağ ve sol gözün ERG genlikleri de 

anlamlı düşük bulunmuştur. (p<0.001, p<0.001, 

p<0.01, p<0.01, p<0.001, p<0.001, p<0.05, p<0.05 

sırasıyla GUPB N2L, GUPB P2L, GUP Sağ N2L, GUP Sol 

N2L, GUP Sağ P2L, GUP Sol P2L, Erg Sağ P-P and Erg 

Sol P-P için.) 

Sonuç   

Nöropsikiyatrik bulguların antikorlar, vaskülitis 

trombosis, hemoraji ve sitokinleri içeren değişik 

mekanizmalardan kaynaklandığı düşünüldü. Retinada 

aksiyon potansiyeli oluşumu ve optik sinirde aksiyon 

potansiyeli iletim hızının azalması optik nöritten 

kaynaklanan demiyelinizasyona bağlandı. 

Patogenezde şüphelenilen temel faktörler vaskülitis 

sonucu ortaya çıkan hipoperfüzyon ve iskemi ve 

otoimmün inflamatuvar mekanizmalardır. Bu 

mekanizmalar ERG ve GUP verileriyle açıklanabilir. 

Ayrıca altta yatan patolojiyi aydınlatmak için ilaç 

kontrollü (hidroksiklorokin) çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Kaynaklar 

1)Khedr ME, Khedr T, Farweez HM, Abdella G, Beih 
EA. Multimodal electroneurophysiological studies of 
systemic lupus erythematosus. Neurophysiology 
2001;43:204-212 

2)Colasanti T, Delunardo F, Margutti P, Vacirca D, Piro 
E, Siracusano A, Ortona E. Autoantibodies involved in 
neuropsychiatric manifestations associated with 
systemic lupus erythematosus. Journal of 
Neuroimmunology 212 (2009) 3-9 

3)Greenberg BM. The neurological manifestations of 
systemic lupus erythematosus. The neurologist 
2009;15: 115-121 

4)Borchers AT, Aoki CA, Naguwa SM, Keen CL, 
Shoenfeld Y, Gershwin ME. Neuropsychiatric features 
of systemic lupus erythematosus. Autoimmunity Rev 
2005;4:329-44. 

5)Sanna G, D’Cruz D, Cuadrado MJ.Cerebral 
manifestations in the antiphospholipid(Hughes) 
syndrome.Rheum Dis Clin North Am 2006;32:465-90. 

6)Giorgi D, David V, Afeltra A, Gabrieli CB. Transient 
visual symptoms in systemic lupus erythematosus and 
antiphospholipid syndrome. Ocul Immunol Inflamm 
2001;9:49-57. 

7)Hinchey J, Chaves C, Appignani B, Breen J, Pao L, 
Wang A, et al. A reversible posterior 
leukoencephalopathy syndrome. N Engl J 
Med1996;334:494-500. 

8)Peponis V, Kyttaris VC, Tyradellis C, Vergados I, 
Sitaras NM. Ocular manifestations of systemic lupus 
erythematosus: a clinical review. Lupus 2006;15:3-12. 

9)Frohman LP, Frieman BJ, Wolansky L. Reversible 
blindness resulting from optic chiasmitis secondary to 
systemic lupus erythematosus. J Neuroophthalmol 
2001;21:18-21. 

10)Kur JK, Esdaile JM. Posterior reversible 
encephalopathy syndrome—an underrecognized 
manifestation of systemic lupus erythematosus. J 
Rheumatol 2006;33:2178-83
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HELİCOBACTER PYLORİ VE ALERJİ 

Çiğdem TEL; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümü 5.Sınıf 

ÖZET 

Bronşiyal Astım ve alerjik hastalıklar, T hücre kaynaklı T Helper 2 (Th2) sitokinleriyle, IL4 ve IL5 gibi, 

düzenlenir ve T Helper 1(Th1) cevabıyla engellenirler. Helicobacter Pylori, yaklaşık 100.000 yıldır 

insan ırkının kronik infeksiyonudur ve IFN-gamma ve IL-12 üretimiyle öncelikli olarak Th1 mukozal 

immun cevaba sebep olur. Değişik bakteriyel faktörler arasında, H. Pylori’nin nötrofil aktifleyici 

proteini (HP-NAP) sadece Th1 inflamasyonu harekete geçirmede anahtar rol oynamaz, ayrıca in vivo 

ve in vitro koşullarda hayvan modeli ve insanda bronşiyal astımda Th2 yanıtını da inhibe eder. HP-

NAPın sistemik ve mukozal verilmesiyle, bronşiyal astımda sistemik Th2 sitokinleri, IgE ve 

eozinofilinin azalması sağlanmıştır. Bu sonuçlar göze alındığında, HP-NAP alerjik hastalıkların 

önlenmesi ve tedavisinde yeni stratejiler için potansiyel adaydır. 

 
GİRİŞ 

Helicobacter Pylori, insan populasyonun %50sinden 

fazlasında kronik olarak mideyi infekte eden gram 

negatif bir bakteridir ve gastrointestinal patolojilerin 

major nedeni olarak gösterilir. Gastrik 

kolonizasyonunu tipik olarak polimorfonükleer 

lökositlerin, makrofajların ve aktif IL12 ve IFN-gamma 

üretimiyle Th1 lenfositlerin infiltrasyonu izler (1). 

Helicobacter pylori infeksiyonu ve alerjik astım sıklığı 

arasındaki zıt ilişki yakın zamanda ortaya çıkarılmıştır 

(1); Bununla birlikte, epidemiyolojik verilere kıyasla 

moleküler mekanizmanın tam olarak bilinmemektedir 

ve bununla ilgili yayınlar sınırlıdır. 

Bronşiyal astım ve alerjik hastalıklar Th2 

inflamasyonuyla karakterizedir, Th2 yanıtı, IL12 ve 

IFN-gamma ile inhibe edilir. Yakın zamanda, alerjik 

astım hastalarda, tipik Th2 cevabının H. Pylori nötrofil 

aktifleyici proteini (HP-NAP) tarafından Th1 cevabına 

yönlendirilebileceği gösterilmiştir (2). Ayrıca, HP-

NAP’ın in vivo verilmesi, alerjik astım hayvan 

modelinde akciğerde eozinofil birikimi ve serum 

immunglobulin E (IgE) artışını önlemektedir (3). Bu 

sonuçlar, HP-NAPın H. Pylori infeksiyonu ve alerji 

arasındaki negatif ilişkinin altında yatan moleküler 

mekanizmanın bir parçası olabileceğini 

göstermektedir.  

TH1/TH2 YANITLARI 

Evrim sürecinde, immun sistem patojenlere karşı 

defans mekanizmasını sürekli şekillendirmek ve 

iyileştirmek zorunda kalmıştır. Farklı 

mikroorganizmalara spesifik cevaplar, infeksiyöz 

ajanların tanınmasında ve elimine edilmesine olanak 

sağlamıştır. Virüsler sadece konak hücrelerin CD8+ 

sınıf I MHC bağlı sitotoksik T hücresiyle öldürülmesi 

sonucu elimine edilir. CD8 sitotoksik T hücreleri, 

infekte hücrede sentez edilen ve hücre yüzeyinde 

MHC sınıf 1 molekülüyle sunulan viral antijenleri tanır. 

Bununla birlikte mikrobiyal antijenlerin çoğu, antijen 

sunucu hücreler tarafından (APC- antiger presenting 

cell) fagosite edilir, işlenir ve MHC sınıf 2 

molekülleriyle CD4 T hücrelerine sunulur. 

CD4 T hücreleri B hücrelerini antikor üretimi için 

uyararak, ekstrasellüler mikroorganizmalarla savaşı ve 

ekzotoksinlerin nötralizasyonunu sağlar. Bununla 

birlikte, mikobakteriler gibi bazı mikroorganizmalar 

makrofajların içinde mikrobisidal aktiviteye rağmen 

yaşayabilirler; ancak mikobakteriyel antijenlere reaktif 
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CD4+ T hücreleri makrofajları aktiflemesiyle reaktif 

oksijen ara ürünleri, nitrik oksid ve tümör nekrosis 

faktör (TNF)-alfa salınması mikroorganizmaların yok 

edilmesini sağlar (hücre aracılı immünite). Çoğu 

immun cevapda immun sistemin her iki kolu birlikte 

çalışır (hümoral ve hücre-aracılı immünite) (4). 

Patojene spesifik immün cevapta, Th hücrelerinin 

belirli alt kümeleri (Th 1 ve Th 2) farklı sitokin 

patternlerinin patojen için özgün olmasını sağlarlar. Th 

1 hücreleri IFN-δ ve TNF-β üreterek, makrofaj 

aktivasyonu ve B hücrelerinden opsonizasyon ve 

fagositozu kolaylaştırıcı antikor salgılanmasını 

sağlarlarken, Th 2 hücreleri IL-4, IL-5,IL-10 ve IL-13 

üreterek,  yüksek düzeyde antikor, IgE üretimi  ve 

eozinofiliye neden olurlar. Effektör cevabın bu iki tipi 

genellikle birbirinden bağımsızdır. Th hücrelerinin yeni 

bulunan bir alt kümesi olan Th 17 hücreleri yalnızca IL-

17  veya IFN- δ ve IL17 yi birlikte salgılarlar. Th 17 

hücreleri özellikle ekstrasellüler bakterilere ve 

mantarlara karşı kritik rol oynarlar (4). Ayrıca, 

geçmişte Th1 ile ilişkilendirilen deneysel oto-immun 

ensefalomiyelit, kollojene bağlı artrit, Lyme artriti ve 

inflamatuar bağırsak hastalığının bazı formları gibi  

bazı hastalıkların Th 17 hücreleriyle ilişkili olduğu 

gösterilmiştir (4). 

Th 1 ve Th 2 hücreleri aynı Th hücre prekürsöründen 

antijen sunumu ile ilişkili mekanizmaların etkisiyle 

farklılaşır. Çevresel ve genetik faktörler farklılaşmada 

etkilidir. IL-4, Th 2 farklılaşmasını sağlayan en güçlü 

stimulanken, IL-12 ve IFNler Th 1 gelişimini uyarırlar. 

Mikrobiyal ürünler IL-12 üretimini arttırdığından Th 1 

dominant cevaba neden olurlar. IFN δ ve IFN- α, 

makrofajlardan IL-12 yi sekresyonunu ve Th 

hücrelerinde IL-12 reseptör ekspresyonunu arttırarak 

Th1 üretimini sağlarlar (5). 

Th 1 ve Th2 baskın cevaplar sadece patojenlere karşı 

farklı koruma stratejileri sağlamaz, ayrıca bazı 

patolojik durumlarda da rol oynarlar (5). (Tablo 1) 

İnsanlarda ve gen-hedefli farelerde yapılan çalışmalar 

göstermiştir ki, Th 1 baskın cevaplar çeşitli 

mikroorganizmaları yok etmede etkilidir, ancak 

patojen ısrarcıysa kronik Th 1 cevabı inflamatuar doku 

hasarına neden olabilir.(3) Th 2 baskın cevaplar 

genellikle intestinal nematod enfeksiyonunda 

gözlemlenir. Çünkü IL-4, IL-10 ve IL-13 Th 1 üretimi ve 

makrofaj aktifleşmesini inhibe eder, Th2 cevabı 

parazite karşı oluşacak geniş inflamatuar doku hasarını 

önler. Th 2 cevabı, Th1 cevabının infeksiyonu hızla 

etkisiz hala getirmeye yetmediği durumlarda da 

ortaya çıkabilir. 

Th 1 Th 2 

H, pylori enfeksiyonu 

Aterosklerosis 

Organ-spesifik 

otoimmunite 

Akut allograft reddi 

Crohn hastalığı 

Bazı rekürren 

abortuslar 

Sarkoidoz 

Allerjik hastalıklar 

Vernal konjunktivit 

Parazitik 

infeksiyonlar 

Sistemik sklerosis 

Bazı hipereozinofilik 

sendromlar 

Kronik graft host 

hastalığı 

AIDSli bazı hastalar 

Tablo 1. Th1 ve Th2 predominant cevaplar ve ilişkili 

patolojik durumlar 

Bronşial Astım ve Th 2 baskın inflamasyon 

Astım Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 

‘havayollarının kronik inflamatuar hastalığı’ olarak 

tariflenen, spesifik ve nonspesifik uyaranlara karşı 

havayollarının aşırı duyarlılığı ve goblet hücrelerinden 

mukus hipersekresyonu ile karakterize kompleks bir 

hastalıktır. Bronkoskopinin yaygın kullanımı, 

bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal biyopsiler 

astım üzerine yapılan çalışmalarda önemli bir artış 

sağlamıştır.  

Bronşiyal astımın histopatolojik özellikleri; epitelyal 

dökülme, bazal membranda kalınlaşma, T lenfosit 

içeren inflamatuar infiltrat ve aktif eozinofillerdir (1). 
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Bronşiyal biyopsiler ve BAL örnekleri ile yapılan 

immunolojik ve moleküler çalışmalar sonucu 

patogenezin anlaşılmasıyla bronşiyal astımın farklı 

varyantları ortaya cıkmıştır: alerjik, mesleki ve 

nonallerjik(1). Allerjik, mesleki veya viral antijenlere 

önceden duyarlaşan kronik-aktif hafıza T hücrelerinin 

bir alt kümesinin bronşiyal persistansı, astımın 

devamlılığını sağlar. T hücre üretim teknikleri ve in situ 

hibridizasyon çalışmaları ile astımın tüm majör 

varyantlarından alınan biyopsilerde aktif T hücreleri ve 

ilişkili sitokinleri gösterilmiştir. 

Allerjik astımlı hastalarda, alerjene maruziyet, 

havayollarında CD4+ Th2 lenfositlerin predominant 

aktivasyonuna ve Th2 ilişkili sitokinlerin üretilmesine 

(IL-4, IL-5) neden olur. Bununla birlikte, bronşiyal 

seviyede IL-5 ekspresyonunun derecesi, hem atopik 

hem non-atopik astımda hastalığın ciddiyetiyle 

ilişkilidir (7).  IL-5 ve granülosit-makrofaj koloni-

stimulan faktör (GM-CSF) astmatik inflamasyonda 

eosinofil birikimi için en önemli sitokinlerdir (7). 

Bronşiyal astımda Th2 sitokinleri sadece CD4+ 

hücrelerden değil, aynı zamanda CD8+ T 

hücrelerinden de salınırlar. 

HELİCOBACTER PYLORİ-Th 1 YANITI VE HP-NAP 

H, pylori enfeksiyonunda, Th 1 hücrelerinin 

predominant aktivasyonuyla insanda ve hayvan 

modellerinde, midede IFN-δ, IL-12, IL-18, IL-23 ve TNF-

α üretilir. Mukozal Th 1 polarizasyonundan  kompleks 

ve etkileyici bir mekanizma sorumludur. Nötrofillerin, 

monositlerin ve dendritik hücrelerin HP-NAP ile 

uyarılması, IL-12 ve IL-23 mRNA ekspresyonunda 

upregülasyonu ve Toll-like reseptör 2 (TLR2) ile 

protein sekresyonunu sağlar. Gastrik mukozada Th 

hücrelerinin oldukça büyük bir kısmı, farklı H. Pylori 

antijenlerine karşı belirgin proliferasyon gösterirler. 

Bu antijenler HP-NAP, CagA, üreaz, VacA ve ısı şok 

proteinleridir. HP-NAP, antijen-spesifik gastrik Th 

hücrelerinden fazla miktarda IFN-δ ve TNF-α üretimini 

sağlar ve güçlü sitotoksik aktiviteye sebep olarak 

immun yanıtı Th1 cevabı oluşturur (2). 

Son çalışmalarda, HP-NAPın immün sistemi modüle 

edici aktivitesinin de olduğu ortaya çıkmıştır (3).HP-

NAP yapısal olarak Dps (DNA protecting protein ) 

ailesine aittir. 12 özdeş alt ünite içerir, deniz kabuğu 

şeklindedir, her alt ünitede bir Fe iyonu bulunur. 

Hücre yüzeyinde özellikle TLR 2ye bağlanır. 

Helicobacter Pylori ve bronşiyal astım: HP-NAP zıt 

ilişkinin moleküler açıklaması olabilir mi? 

Son yıllarda gelişmiş ülkelerde astımın ciddiyeti ve 

insidansı büyük bir artış göstermiştir (1). Altta yatan 

neden bilinmemesine rağmen, epidemiyolojik 

çalışmalar ve deneysel veriler infeksiyöz hastalıkların 

alerjik hastalıkların gelişimini etkileyebileceği önerisini 

ortaya koymuştur. İnfeksiyonların insidansıyla alerjik 

hastalıkların başlama yaşı arasında zıt bir korelasyon 

gösterilmiştir (1). Bu fenomen infeksiyöz ajana karşı 

oluşan Th 1 cevabının alerjik Th 2 inflamasyonunu 

inhibe ettiği düşünülerek açıklanmıştır (2).Bu veriler, 

hayvanlara Th 1 yanıtını oluşturan canlı ya da cansız 

bakteri yada bakteri ürünlerinin verilmesiyle astımın 

önlenebildiğinin gösterilmesiyle desteklenmiştir (3).  

Yapılan geniş çaplı epidemiyolojik çalışmalarda H. 

Pylori infeksiyonu ile astım ve alerjik rinit gibi alerjik 

hastalıkların varlığı arasında negatif ilişki bulunmuştur 

(7). 

En son yapılan çalışmalar, HP-NAP’ın bu kompleks 

mekanizmanın anahtar molekülü olabileceğini 

göstermiştir. Allerjik astımlı hastadan alınan aktif T 

hücreleri ve HP-NAP ile yapılan kültürde, IFN-δ üreten 

T hücrelerinde artış ve IL-4 sekrete eden hücrelerde 

azalma gözlenmiştir ve immun cevabın Th2 

fenotipinden Th 1 fenotipine dönüştüğü çıkarımı 

yapılmıştır (6 ). 

Bu sonuçlar H. Pylori infeksiyonu olan hastalarda alerji 

sıklığının azalmasından sorumlu molekülün HP-NAP 

olabileceği fikrini güçlendirmektedir. 

BRONŞİYAL ASTIMI ÖNLEMEDE VE TEDAVİDE 

POTANSİYEL BİR AJAN OLARAK HP-NAP 
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HP-NAP, immun sistemi modüle eden özelliği temel 

alındığında, bronşiyal astımı önlemede ve tedavi 

etmede yararlı olabilir. Ovalbumin inhalasyonuyla 

yapılan alerjik astım hayvan modelinde intranazal 

veya intraperitoneal olarak uygulanan HP-NAP 

sonrası, kontrol grubuna göre hem sistemik hem 

mukozal uygulamada havayollarında eozinofili ve 

bronşiyal inflamasyon belirgin şekilde inhibe edilmiştir 

(3). Aynı şekilde HP-NAP tedavisi akciğerde sitokin 

salınımını da kuvvetle etkilemiştir, IL-4, IL-5 ve GM-CSF 

üretimi azalmıştır (3).Sistemik HP-NAP ayrıca total 

serum IgE de ve plazma IL-12 seviyelerinde azalmaya 

sebep olmuştur. Bununla birlikte TLR-2 knock-out 

farelerde HP-NAP tedavisi sonrası eozinofili ve Th 2 

sitokin cevabında supresyon görülmemiştir (3). 

Bu veriler de , HP-NAP’ın astım ve alerjide H. Pylorinin 

gösterdiği zıt ilişkinin temeli olduğu önerisini 

güçlendirmiştir. Th2 yanıtını inhibe etmesi, tüm alerjik 

hastalıklar için üstünde çalışılması gereken önemli bir 

potansiyel ajan olduğunu göstermektedir.               

Şekil-1 HP-NAP’ın intraperitoneal uygulanışı 

ovalbumin hayvan modeli havayolunda eozinofili 

oluşumunu engellemiştir. 

 

Şekil-2 HP-NAP’ın sistemik uygulanışı ovalbumin 

hayvan modelinde BAL örneklerinde IL-4, IL-5 ve GM  

CSF üretimini azaltmıştır. 

 

 

 

Şekil-3 Mario Milco D’Elios1,2, Gaia Codolo3,4, 

Amedeo Amedei1,2, Paola Mazzi5, Giorgio Berton5, 

Giuseppe Zanotti3, Gianfranco Del Prete1,2 & Marina 

de Bernard3,4, Helicobacter pylori, asthma and 

allergy. FEMS Immunol Med Microbiol 56 (2009) 1–8
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DELİ BAL İNTOKSİKASYONU 

MAD HONEY INTOXICATION 

Ece VURAL; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümü 2. Sınıf 

ÖZET 

Deli Bal, ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde yetişen “Rhododendrom” familyasına ait bir bitki türünden 

elde edilen baldır. Özellikle alternatif tıp tedavileri amacıyla kullanılıp, önerilen dozlarda dahi 

toksikasyon semptomları gösterebilir. Ciddi besin intoksikasyonlarında ilk sıralarda yer alan bu vaka, 

uygun yöntemlerle tedavi edilemez ve dikkatle gözlemlenmez ise ölümle sonuçlanabilir. 

ABSTRACT 

Mad Honey is got from a herb  called “Rhododendrom Ponticum”. This spice comes from 

“Rhododendrom” race. Although it is used for alternative medical treatment, normal dosage of Mad 

Honey  can be source of toxication symptoms. This case is one of the most serious food intoxications. 

If major symptoms are not treated with right methods or if patients are not observed enough, the 

result can be exitus. 

 

GİRİŞ 

DELİ BAL NEDİR? 

Deli Bal, dar bir coğrafyası olan “Rhododendrom” adlı 

bitki familyasının “Rhodendrom Ponticum” adlı 

türünden elde edilir. Büyük çoğunlukla Doğu 

Karadeniz; İspanya, Portekiz, Japonya, Brezilya, ABD, 

Nepal gibi ülkelerde görülmesine rağmen, sıklıkla 

rastlanıyor oluşundan ötürü Karadeniz’e özel olarak 

anılır. Halk arasında “acı bal” veya ” kuzu katili” diye 

de bilinir. 

DELİ BAL’IN TARİHÇESİ 

Kaynaklara göre bilinen ilk biyolojik silah olarak 

geçmiştir. Tarihi kaynaklarda anlatılan hadise, bugün 

toksikasyon vakalarında karşılaşılan ve bilimsel 

gelişmelerle temellendirilebilen semptomlarla birebir 

uyuşması bakımından önemlidir. Romalı askerlerin 

Perslerden kaçarken Doğu Karadeniz bölgesinde 

rastlayıp yediği bal, anlatıcının diliyle şöyle belirtilmiş: 

“Az yiyenler sarhoş gibiydiler, mideleri bulandı, 

sersemleştiler. Çok yiyenler ise birer çılgın gibiydiler. 

Bir güne kalmadan bir kısmı uyanamadı, uyananlar ise 

hiçbir iz taşımadan ayağa kalktılar. Yine de bu bizim 

bozguna uğramış görüntümüzü değiştiremedi.” 

Hikâyede de geçtiği üzere kişilerde başlangıçta 

rastlanan ve metabolize edebilenlerde tamamıyla 

ortadan kalkan semptomlar adli tıp vakalarında 

çözümlenemeyen toksikasyon sebeplerinin başında 

gelir. 

DELİ BAL’IN KİMYASAL YAPISI 

Esas maddesinin adı Grayanotoksin dir. 

Grayanotoksin’in üç tipi tanımlanmıştır. 

Grayanotoksin I, andromedotoksin; 

Grayanotoksin II, desasetilanhidromedotoksin; 

Grayanotoksin II ise desasetilandromedotoksin 

Arılarca detoksifiye edilemeyip toksik etkilerini direkt 

gösteren tip, tip 1 grayanotoksin (andromedotoksin) 

dir. Bu maddeler nitrojen içermeyen polihidroksik 

siklik hidrokarbonlardır. 

ETKİME MEKANİZMASI 

Granayotoksinler sodyum permeabilitesinde yaptıkları 

değişikliklerle etkilerini gösterirler. Aktivasyon 

kapılarına depolarizasyon sırasında bağlanarak 
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geçirgenliği arttırırlar. Bu artan geçirgenliğin, sodyum 

kanallarının farklı subünitelerini, dolayısı ile farklı 

bölgelerdeki etkinliklerini değiştirdiğini yapılan 

çalışmalar göstermiştir. Kardiyak tutulumda rh1, 

iskelet kasında mu1 subüniteleri etkinliği 

vurgulanmıştır. Yine bir başka çalışmada farelere 

intraperitonel granayotoksin enjekte edilmiş, oluşan 

solunum güçlüğü ve kardiyak etkileri atropinle tedavi 

edilmeye çalışılmıştır. Atropin tedavisi her iki etkiyi de 

normale döndürürken,  M2 muskarinik reseptör 

antagonistlerinden AF-DX 116 yalnızca kardiyak 

semptomları düzelttiğinden toksikasyonun kardiyak 

muskarinikler üzerinden olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anlaşıldığı üzere madde, parasempatomimetiktir ve 

etkisini N. Vagus üzerinden göstermektedir. Bunun 

için yapılan araştırmada farede N.Vagus bilateral 

kesildiğinde granayotoksin enjeksiyonu semptom 

vermemiştir. 

TOKSİKASYON SEMPTOMLARI 

Semptomlar doza bağımlıdır. Birkaç dakika ya da 

birkaç saat içinde dolaşıma geçişiyle etkileri 

görülmeye başlar. İlk belirtiler tükürük 

sekresyonundaki artış, kusma ve sersemlik hissidir. 

Bunu ağırlaşarak; bradikardi, hipotansiyon, nabızdaki 

belirgin düşüş, santral sinir sistemi etkileri, AV blok, 

solunum depresyonu izler. Kontrol edilemezse ölümle 

sonuçlanabilir. 

CİDDİ TOKSİKASYON RİSKİNE RAĞMEN NİÇİN DELİ 

BAL? 

Deli bal tam bir parasempatomimetiktir. Bu 

etkilerinden dolayı hipertansif hastalarda, iştah açıcı 

özelliğinden ötürü özellikle yemek yemeyen 

çocuklarda, ejeksiyon arttırıcı etki nedeniyle cinsel 

yetmezlik çekenlerde, santral sinir sistemi ve sedatif 

fonksiyonuyla depresyonlularda alternatif tıp çözümü 

olarak tercih edilmektedir. Yüksek rakamlarla 

pazarlanmasına ve toksikasyon risklerine rağmen, 

turizm etkinlikleri arttıkça artan deli bal siparişleri 

büyük bir paradoksa işaret eder. 

AYIRICI TANI VE TEHŞİS YÖNTEMLERİ 

Ayırıcı tanı çok mühimdir. Doğru bir teşhisle olası kalp 

hastalıklarından ayırt edilebilinirse hem yanlış tedavi 

engellenir hem de deli bal intoksikasyonuna yapılması 

gereken acil müdahale gecikmemiş olur.  

Kusma, tükürük artışı, baş dönmesi, belirgin halsizlikle 

gelen hastada, yeme öyküsü kesinlikle 

sorgulanmalıdır. Bradikardisi için kullandığı ilaç 

sorgusu tanıya giden yolda iyi bir ayrımdır. β bloker ya 

da kalsiyum kanal blokerleri kullanımı sorgusu çok 

önemlidir. Kesin teşhis, mikroskop ve kromatografi 

yöntemiyle yapılır. Kromatografi, proteinlerin ortamda 

molekül ağırlıklarına göre yürütülmesi esasına dayanır. 

Bilinen grayanotoksin molekül ağırlığı ile 

kromatografik teşhis koymak ileri teknolojik 

olanaklara sahip hastaneler için en iyi yöntemdir. 

Daha basit olarak, hasta gaitasından alınan örnek 

mikroskopta incelenebilir, bitkiye spesifik polen 

aranması uygun bir tekniktir. 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Tedavi semptomatiktir. Semptomları ortadan 

kaldıracak en iyi yöntem parasempatik aktiviteyi 

baskılamaktır. Bunun da etkili yöntemi antimuskarinik 

etkinliğidir. Bilinen en iyi antimuskarinik atropindir. 

Atropin, majör semptomları kronikleşmedikleri 

takdirde hiç iz bırakmadan giderir. Yalnız dikkat 

edilmesi gereken bir başka durum da atropin 

hassasiyetidir.  

Atropin kullanımının kontraendike olduğu durumlara 

çok dikkat edilmelidir. Çocuk ve yaşlılardaki malign 

hipertermi riski, prostat hipertrofisi olanlarda idrar 

yapma güçlükleri, akalazya vb. durumlarda dikkatle 

uygulanmalıdır. Doz etkileri de akıldan 

çıkarılmamalıdır. Kusturma ve lavaj ilk saatlerde önem 

kazanır. Ayrıca grayanatoksinin neden olduğu 

membran permeabilitesi değişikliklerini serum 

fizyolojikle düzenleme yoluna gidilebilir.  

Hipoventilasyon ciddiyse dikkatli olarak 

sempatomimetikler denenebilir. Atropinin etkisinin 

yanında fazla dozdaki deliryum hallerinde 

klorpromazin kullanılabilir.  



DERLEME 

 

22                                                                                                                                                                                                                 CÖBİD l GÜZ SAYISI 2009 l CİLT 2 l SAYI 3                                                                                                                                                                                                                   
 

Kronikleşmiş bradikardi ve yetersiz kalp eksitasyonu 

vakalarında eksternal pacemaker kullanılabilir. 

Eksternal pacemaker’a kadar götüren ciddi EKG 

değişimleri, yorumlarıyla birlikte Şekil1’de 

belirtilmiştir.  

 

Şekil 1) Hastanın D2 deki verileri, artmış S, azalmış R 

amplitüdünü gösteriyor. Diğer taraftan sivrileşmiş T 

dalgaları, P dalgalarının azalmış amplitüdü hatta bazı 

yerlerde görülmeyişi spesifiktir. Eksternal pacemaker 

takılmasıyla hasta semptomsuz olarak hayatına devam 

etmiştir. 

HİPOTEZ 

Grayanotoksin M2 muskarinikleri üzerinden etkiyerek, 

pankreas Langerhans adacıklarındaki β reseptör 

etkinliğini değiştirip, insülin salınımında sensiviteyi 

artırarak diyabet tedavisinde ışık olabilir. 

SONUÇ 

Deli bal intoksikasyonu acil servislerde monitörize 

edilmesi şart olan bir vakadır. Hastaların az bir kısmı  

yoğun bakım koşullarında bakılır. Bu durum acildeki 

yer sıkıntısı bakımından, personel ihtiyacı bakımından 

önem arz eder. Bunun dışında hızlı ve etkili tedavinin 

yanında ölüm riskini azaltmak için bu toksikasyon 

akıldan çıkarılmamalı ve belirgin semptomlarıyla 

yemek öyküsü sorgusu kulak ardı edilmemelidir. 
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ALKOL BAĞIMLILIĞININ NÖROFİZYOLOJİSİ 

NEUROPHYSIOLOGY OF ALCOHOL DEPENDENCE 

Yasin YILMAZ; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 5.Sınıf  

ÖZET 

Alkol, kullanımı artan ve birçok alanda çeşitli hastalıklara neden olabilen psikotrop bir madde olup, 

kullanımıyla doğru orantılı olarak bağımlılık oluşturabilmektedir. Merkezi sinir sisteminde depresan 

etki gösterdiği için tedavisinde aynı nörofizyolojiye sahip benzodiazepin gibi ilaçlar kullanılmaktadır. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar sayesinde bağımlılığın nörofizyolojisi daha anlaşılır hale gelmiştir. 

Ödüllendirme ve pozitif pekiştirme olaylarında ana rol oynayan dopamin yolaklarının keşfedilmesi ile 

bağımlılığın nöroendokrinolojik temeli büyük çoğunluğuyla anlaşılmıştır. Bu derlememiz alkol 

bağımlılığın nörofizyolojisi ve nöroendokrinolojisi üzerine olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Alkol Bağımlılığı, Nöroendokrin, Dopamin 

ABSTRACT 

Alcohol, that is a psychotropic substance of which consumption increases and can cause various 

diseases, might generate dependence with proportional of usage. Because it shows depressive effect 

on central nervous system, benzodiazepines that has similar neurophysiology can be used for he 

treatment of alcohol dependence. With the help of recently studies, the neurophysiology of alcohol 

dependence has been more clarified. By discovering the dopaminergic pathways which have a great 

role on reward mechanism, the neuroendocrinologic basis of alcohol dependence has been fairly 

understood. Our this review will be on the neurophysiology and neuroendocrinology of alcohol 

dependence. 

Keywords: Alcohol Dependence, Neuroendocrine, Dopamin 

 
GİRİŞ 

Alkol kullanımı itibariyle biyo-psiko-sosyal bir sorun 

oluşturabilmektedir. Kötüye kullanımı (abuse) ve 

bağımlılığı araştırma konusu haline gelmiş ve tedavisi 

üzerine araştırmalara gidilmiştir. Alkol bağımlılığı, 

kişinin sürekli ve kontrolü elinde tutamayacak şekilde 

alkol alımıyla oluşan psikiyatrik bir durumu ifade eder. 

Bağımlılığın oluşmasında psikolojik, çevresel ve 

genetik etmenler rol oynayabilmektedir [1].  

Alkol, kimyasal yapısı itibariyle vücudun hemen 

hemen bütün organlarını etkiler. Merkezi sinir 

sistemine etki eden maddelerin beyindeki etkinlik 

mekanizması iki şekilde mümkün olmaktadır.Madde 

ya nörotransmiterin sinapstaki ulaşılabilirliğini 

değiştirir ya da direkt reseptör üzerine etki eder *2+. 

Alkol bağımlılığın gelişimi esnasında, hem dopamin 

nörotransmiteri artışına hem de dopamin reseptör 

down regülasyonuna neden olarak her iki yol da 

kullanılmış olur. 

Alkol Bağımlılığının Nörofizyolojisi  

Beyin sapından başlayıp limbik sistemden geçerek 

prefrontal kortekse uzanan medial ön beyin demeti, 

bağımlılık yapan maddelerin ödüllendirici etkileriyle 

ilişkilidir. Beyin sapında yer alan ventral tegmental 

alandan kaynaklanan ve nükleus akkumbense 

projeksiyon yapan liflerden oluşan mezokortikal ve 

mezolimbik dopaminerjik yolaklar ödüllendirme 

mekanizmasında asıl rol oynayan temel yapılardır *3+. 

Dopaminin haz ile ilişkili olması, bağımlılığın 

oluşmasında rol oynadığını göstermektedir. 

Opioid peptidler de nükleus akkumbensten dopamin 

salınımına yol açarlar. Opioid peptidlerden olan β-
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endorfin, aynı zamanda alkolün uyarıcı etkisini 

sağlamaktadır ve pozitif pekiştirme de rol 

oynayabilmektedirler [3]. 

Alkol, merkezi sinir sisteminde nörotransmiterler 

üzerinde farklı etkilerde bulunur. Aslında alkol merkezi 

sinir sistemine etki edebilmesi için önce karaciğerde 

asetaldehite dönüşür, sonra asetaldehit kan beyin 

bariyerini geçerek sinir sistemine etki eder. GABA, 

glisin ve adenosin gibi inhibitör nörotransmiterlerin 

aktivitesini artırırken; Glutamat ve serotonin gibi 

eksitatör nörotransmiterlerin aktivitesini azaltarak 

depresif etkisini gösterir *4+. Aynı zamanda alkol, nitrik 

oksit ve lipit peroksidasyonu üzerinden beyindeki 

oksidatif stresi artırmaktadır ve yapılan çalışmalarda 

anemi için kullanılan bazı ilaçların beyin üzerine 

antioksidan olarak kullanılabileceği gösterilmiştir *5+.   

Alkol bağımlılığındaki görüşlerden birisi de allostatik 

denge kuramıdır. Bu kurama göre beyindeki 

ödüllendirme sistemi ile beyindeki stres cevabı 

arasında bir denge vardır. Beyindeki ödüllendirme 

sistemi tolerans ile ilgiliyken, stres cevabı geri çekilme 

semptomlarını oluşturur *6+. Toleransta bahsettiğimiz 

gibi dopaminerjik sistem rol oynarken, stres cevabında 

noradrenarjik ve hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) 

aksı rol oynar. 

Alkol, tüm vücudu ve vücudun homeostasisini 

etkilediği için stres olarak algılanır. Strese verilen 

cevap ise HPA aksında direnç oluşturur. Onun içindir 

ki, alkoliklerde deksametazon supresyon testi başarısız 

olmaktadır *7+. 

Sonuç 

Dopaminerjik hiperaktivasyon ve HPA direnci alkol 

bağımlılığının temel mekanizmasıdır. Bağımlılığın 

nörofizyolojisi aydınlandıkça tedavisi üzerine 

çalışmalar daha etkili olmaktadır. Biyo-psiko-sosyal bir 

sorun olan alkol bağımlılığı bu bakımdan çeşitli 

alanlarda çalışma konusu olmuş ve olmaya devam 

etmektedir. Merkezi sinir sistemine olan etkisini  

açıklayan çalışmalar aynı zamanda bağımlılık 

mekanizmasını çözmeye çalışmakta ve farklı 

nörotransmiterler üzerinden tedavi protokolleri 

denenmektedir. İlgi çeken bu alanda daha çok 

çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Multidisipliner 

yaklaşımla bu konuda daha etkin çözümler 

üretilebilmesi mümkün gözükmektedir. 
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KAŞINTININ NÖROFİZYOLOJİK, NÖROİMMUNOLOJİK VE NÖROENDOKRİN TEMELİ 
NEUROPHYSIOLOGICAL, NEUROIMMUNOLOGICAL, AND NEUROENDOCRINE BASIS OF 

PRURITUS 

Hüray ELMACIGİL; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümü 5.Sınıf 

ÖZET 

Kaşıntı, kaşıma isteği uyandıran, rahatsız edici kutanöz bir duyu olarak tanımlanabilir. Günümüzdeki 

veriler kaşıntının sayısız mediatör tarafından düzenlendiğini göstermektedir. Ancak bu mediatörler 

henüz sadece hastalık bazında tanımlanmış olup genel geçer bir kural söz konusu değildir. Bu deride 

yer alan hücrelerden salınan bu mediatörler, kaşıntı sinirlerini uyarmanın yanı sıra onların 

büyümesinde de rol alırlar. Bu makale, kaşıntının patofizyolojisinde yer alan nöron, iyon kanalı, 

nöropeptidler, proteazlar, opioidler, kininler, nörotransmiterler ve onların reseptörleri ile ilgili güncel 

bilgileri özetlemektedir. Antipruritik stratejiler için daha gelişmiş bilgilere ihtiyaç vardır. 

ABSTRACT 

Pruritus (itch) can be defined as an unpleasant cutaneous sensation associated with the immediate 

desire to scratch. Recent findings show that itch is regulated by numerous mediators. But these 

mediators are just defined in disease-specific sets, there is no universal peripheral ‘itch mediators’ 

yet. These mediators of skin cells can activate and sensitize pruritic nerve endings, and even 

modulate their growth. This review summarizes the current information about the neurons, ion 

channels, neuropeptides, proteases, opioids, kinins, neurotransmitters, and their receptors in the 

pathobiology of pruritus. A deeper understanding is required for the development of antipruritic 

strategies. 

 

GİRİŞ

Kaşıntı, dermatoloji ve iç hastalıklarındaki en önemli 

semptomlardan biridir. İnflamasyon, kanser, 

metabolik hastalıklar, enfeksiyon, psikiyatrik 

hastalıklar, ilaç kullanımı, stres ve diğer birçok 

durumda kaşıntı belirtisi ortaya çıkabilir. Bugünkü 

veriler, kaşıntı oluşumunda, cilt ve sinir sistemi 

(santral ve periferik) arasındaki sıkı bağlantının rol 

aldığını göstermektedir. Kaşıntının patofizyolojisinde 

özelleşmiş sinir liflerinin yanı sıra, birçok endojen 

mediatör ve onların reseptörleri de rol almaktadır. 

Bununla birlikte, santral sinir sitemindeki kaşıntı 

merkezlerinin, fizyolojik ve patofizyolojik şartlarda 

nasıl işlediği henüz net olarak anlaşılamamıştır . 

KAŞINTININ NÖROFİZYOLOJİSİ 

Primer afferent pruriseptif nöronlar 

Spesifik olmayan nosiseptörlerin düşük seviyede 

aktivasyonu kaşıntıya yol açar, yüksek seviyelerdeki 

deşarjlar ise ağrıya yol acar. Uyarı frekansının artması, 

ağrı ya da kaşıntının yoğunluğunu arttırır ama 

kaşıntıdan ağrıya dönüşüm olmaz. Bu nedenle 

kaşıntıyı kodlayan ayrı bir nöronal sistem olduğu 

öngörülür. Kişilerdeki kaşıntı eşiğine paralel olarak 

histamine duyarlı mekano-insensitif C liflerinin varlığı 

kaşıntı için spesifik bir yolağın olduğunu doğrular.  Bu 

histamin duyarlı kaşıntı lifleri düşük iletim hızı, geniş 
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innervasyon alanı, mekaniksel yanıtsızlık ve yüksek 

transkutanöz elektriksel eşik değer ile karakterizedir. 

Kaşıntının oluşması, hem pruriseptörlerin uyarılmasına 

hem de ağrıyla ilgili olan nosiseptörlerin uyarılmamış 

olmasına bağlıdır . 

Spesifik spinal pruriseptif nöronlar 

Medulla spinalisin arka boynuzundan çıkan ve direk 

olarak talamus ile bağlantısı olan nöronların, cilde 

histamin uygulanması sonucunda, periferik C tipi 

kaşıntı liflerine benzer etki gösterdikleri belirlenmiştir. 

Böylece pruritojenik mediatörlere karşı duyarlı olan 

periferik ve santral nöronlar ile talamusa 

projeksiyonları kaşıntının nöronal yolağının temelini 

oluşturur. 

Kaşıntının merkezde algılanması 

Medulla spinalisten gelen kaşıntıya ait uyarılar, dorsal 

insular korteks ile bağlantılı olan ventromedial talamik 

nukleuslara gelir. Histamin enjeksiyonu sonucu 

anterior singulat korteks, suplementer motor alan ve 

inferior parietal lob da aktive olur ve motor alanların 

aktivasyonu sonucu kaşıma eylemi oluşur. Bu alanlar 

aynı zamanda ağrı merkezleridir ancak ağrı ve kaşıntı 

oluşumunda farklı mekanizmalar söz konusundur. 

Örneğin kaşıntı oluşumunda, ağrıdan farklı olarak 

sekonder somatosensorial korteksin inaktivasyonu söz 

konusudur.  

CİLT-SİNİR ETKİLEŞİMİ VE KAŞINTI 

Kaşıntı duyusunda epidermisin rolü 

Cilt bariyerinin bozulduğu durumlarda kaşıntının 

nedeni epidermis içine uzanan miyelinsiz C lifleridir. 

Bu lifler keratinositlerle bağlantılıdır. Cilt bariyerinin 

bozulması keratinositlerden çeşitli pruritojenik 

mediatörlerin salınmasına yol açar (5). Ayrıca H1 ve H2 

reseptörlerinin her ikisi de keratinositler tarafından 

eksprese edilirler. 

Mast hücre- sinir ilişkisi 

Mast hücreleri çok fazla sayıda proteaz üretirler ve bu 

proteazlar, pruritojenik peptidlerin 

inaktivasyonuna/yıkımına yol açarlar. Ayrıca mast 

hücre proteazları, kaşıntının yanı sıra cilt 

enfeksiyonlarında yanma ve ağrı duyusunun 

oluşumunda görev alan endotelin 1 aktivasyonunu da 

durdururlar. ET 1 aynı zamanda mast hücre duvarında 

bulunan endotelin A ya bağlanarak mast hücresinden 

ET 1 in yıkımından sorumlu proteazın salgılanmasını 

tetikler.  

NÖROPEPTİDLER, NÖROTROFİNLER VE 

RESEPTÖRLERİ 

Takikininler 

Ekzojen veya endojen tetikleyici faktörlerin 

oluşturduğu uyarıya karşı aktifleşen histamin duyarlı 

yavaş C lifleri kaşıntı duyusunu santral sinir sistemine 

taşımanın yanısıra P maddesi gibi nöropeptidleri de 

salgılarlar. P maddesi, nörokinin-1 reseptörlerine 

bağlanarak mast hücrelerinden pruritojen gibi etki 

gösteren histamin salgılattır. Buna ek olarak, P 

maddesi aracılı kaşıntıyı arttıran nitrik oksidin 

intradermal konsantrasyonunu da arttırır. Bu nedenle 

çeşitli nöropeptidlerin duyusal sinirler üzerine indirekt 

etkileri olduğu aşikardır. Bu etkilerini hedef 

hücrelerden pruritik ajanların (mast hücrelerinden 

histamin, TNF-α, triptaz, vs.) salgılanmasını 

tetikleyerek gösterirler. 

Opioidler 

İntradermal olarak enjekte edilen opioidler, mast 

hücrelerini reseptör aracısız mekanizma ile aktive 

ederler. Opioidlerin santral etkileri ise ‘ağrı uyaranı 

kaşıntı duyusunu baskılar’ teorisi üzerinden 

açıklanabilir. Buna göre spinal olarak uygulanan µ- 

opioid agonistlerinin kısa süreli oluşturdukları 

analjeziyle birlikte segmental kaşıntının oluşmasını 

destekler. Bu mekanizma, µ-oipioid antagonistlerin 

antipruritik etkilerini ortaya koyar. µ-opioid 

antagonistleri kaşıntıyı azaltırken, χ-opioid 

antagonistleri kaşıntıyı arttırırlar. 

Kininler ve kallikreinler 

Hem triptik enzimlerin (kallikrein gibi) hem de esas 

olarak ağrıya neden olan bradikinin gibi peptidlerin 

histamin duyarlı C-liflerini aktive ederek kaşıntıya 

neden oldukları gösterilmiştir. 
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Nörotrofinler 

NGF ve nörotrofin-4 gibi nörotrofinler de kaşıntı 

patofizyolojisinde yer alırlar. NGF, keratinositlerden, 

mast hücrelerinden ve fibroblastlardan salgılanır. 

Pruritojenik mediatör olan triptazın salgılanmasını 

tetikler. Nörotrofin- 4 de benzer şekilde rol alır. 

Bunların etkilerine ait kanıtlar henüz bulunamamıştır. 

Proteazlar ve reseptörleri 

Endojen ve ekzojen serin proteazların kaşıntı 

oluşumunda rol aldığı gösterilmiştir. Tripsin ve mast 

hücre kinazı intrakutanöz enjekte edildiğinde mast 

hücre aktivasyonu yoluyla kaşıntıyı tetikler. 

Nöronlarda tanımlanan proteinaz- activated 

reseptörler (PAR) kaşıntının patofizyolojisinde yer 

alırlar. Çalışmalar şimdilik PAR2 nin etkinliğini 

göstermektedir. Fonksiyonel PAR2 primer spinal 

afferentlerde bulunur ve triptaz uyarısına karşı 

nöropeptidleri salgılar. Bu araştırmadan yola çıkılarak, 

proteinazların ciltte kaşıntıyı tetiklediği düşünülebilir. 

Sitokinler ve IFN 

Elimizdeki yeni veriler, sitokin ve kemokinlerin 

reseptör aktivasyonu yolu ile afferent nöron  

regülasyonunda direkt etkiye sahip olduklarını 

göstermektedir. IL2: Klinik veriler, IL2 nin kaşıntıya 

neden olduğunu düşündürmektedir. Kanser 

hastalarına uygulanan rekombinant IL-2  nin yüksek 

dozları kızarma, vasodilatasyon ve kaşıntıyı 

tetiklemektedir. Bu etkinin direkt reseptör 

aktivasyonu ile mi yoksa mast hücresi veya endotel 

hücresi aracılığı ile indrekt olarak mı olduğu henüz 

bilinmemektedir. 

IL8: Günümüzdeki çalışmalar, IL-8 in Alzheimer 

hastalarındaki kaşıntıdan sorumlu olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte intrakutanöz 

enjeksiyonu insan cildinde kaşıntı veya eriteme neden 

olmaz. 

IFN-γ: Alzheimer hastalığında kaşıntıdan sorumlu 

olduğu gösterilmiştir ancak ciltteki duysal 

nöronlardaki reseptör yoğunluğu ve etki mekanizması 

henüz bilinmemektedir. 
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PROF.DR. YÜCEL KANPOLAT İLE RÖPORTAJ 

Berna KARABULUT; Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, 2.Sınıf 

Yücel Kanpolat Kimdir? 

Ankara Üniversitesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Emekli 

Öğretim Üyesi 

TÜBA Asli Üyesi ve Başkanı 

S: Sayın Kanpolat kendinizi bize tanıtır mısınız? 

C: Ben Aralık 1941’de Sivas’ın Koyulhisar kasabasında 

doğdum. Memur çocuğuydum. Ailemde kendime 

güvenmeyi öğrendim, dört yaşında çarşıya gönderilip 

bir şeyler aldığımı hatırlıyorum; ama o günün koşulları 

bu tür etkinliklere izin veriyordu. İyi okullarda 

okudum. İyi okullar deyince pahalı okulları 

kastetmiyorum, onlar iyi okullardı çünkü iyi hocaları 

vardı. Büyük avantajım, çok iyi ortaokul ve lise hayatı 

geçirmiş olmamdı. 

“Sen yapabilirsin derlerdi.” 

Yaşamı evde, sokakta ve okulda öğrendim ki bence bir 

çocuğun eğitiminde sokak da okul ve aile kadar 

önemlidir. Günümüzün çocukları sokağı ve abilerini 

yitirdiler; kuşkusuz başarılılar, belki yetenekliler ama 

yalnızlar! 

Ankara Gazi Lisesi’ni bitirdim, lise eğitimi ile 

şekillendim. O dönemlerde çok kitap okudum, yaşama 

ve dünyaya ait pek çok şey öğrendim. Lisenin son 

dönemlerinde Sivas’tan Ankara’ya geldiğimde iyi 

olduğumu fark ettim! 

Eğitim hayatım boyunca hiç sınıf birincisi olmadım 

ama sınıfta da kalmadım. İyi bir öğrenciydim ama 

hayatım sadece kitaplar değildi. Spor da yaptım, 

konsere, tiyatroya da gittim, cemiyetçilik de yaptım. 

Sadece eğitim açısından değil, sosyal açıdan da 

kendimi geliştirdim. 

“Bu ülkenin ve Ankara Üniversitesi’nin yetiştirdiği bir 

hekimim; bununla övünebilirim.” 

S: Tıp fakültesini isteyerek mi seçtiniz? Ayrıca 

mezuniyet sonrasında neler yaptınız, anlatır mısınız? 

C: Benim dönemimde olanaklar sınırlıydı, çok seçme 

şansım yoktu. Fakülteye tamamen bilinçli olarak 

girdiğimi söyleyemem. Hatta İstanbul’a bile Teknik 

Üniversite sınavları için gitmedim. O günün 

koşullarında Teknik Üniversite’de okumak bizim 

ailemizin kaldırabileceği bir yük değildi.  

Tıp fakültesinde sadece tıbbı değil, hekimliğin 

geleneksel yapısıyla da ilgili çok şey öğrendim. 

Fakültedeyken abilerimiz bizlere yol gösterirdi. İşleri 

en baştaki profesörden değil, bir üstünüzden 

öğrenirsiniz her zaman. Ankara Üniversitesi’nde iyi bir 

öğrencilik hayatım geçti.  

Tıp fakültesinde kendini iyi yetiştirmiş insanlar vardı. 

İleride iyi bir yere gelecek öğrencileri korurlardı. Ben 

de korunmuş kişilerden biriydim, hatta şımartıldığımı 

bile söyleyebilirim. Bugün durum o dönemlere 

nazaran kötü. Bugün fakültelerde bizdendir-değildir 

(teyzemin oğlu, amcamın torunu …) durumu var. Ben 

bunları kişiliksizlik ve ahlaksızlık olarak 

nitelendiriyorum. Hocanın desteklediği öğrenci bunu 

hak etmiş olmalı. Bu şekilde öğrencilerin iyi bir yere 

girmesi sağlanabilir ama dediğim gibi bunu doğru 

kullanmak gerekir. Seçtiğiniz kişinin yetenekleri, 

ahlakı, ufku ve tavrı ile seçilmiş olmalıdır. 

Fakülteden mezun olduktan sonra asistan olma 

şansım vardı ancak tercihimi farklı yönde kullandım, 

sosyalizasyon uygulamalarının yapıldığı Ergani’ye 

gittim ve orada üç yıl çalıştım. Ergani’ye gitmem 

kendime olan güvenimin oluşmasında büyük katkı 

sağladı. Üç yılın sonunda Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde Nöroşirurji Kliniği’ne asistan oldum.   

İyi bir üniversitede iyi bir bölümde iyi bir hoca ile 

çalıştım ya da iyi bir üniversitede iyi bir hoca beni iyi 

bir şekilde değerlendirdi demek daha doğru olabilir. 

Nöroşirurji eğitiminin çok zahmetli ama çok iyi olduğu 

bir üniversite kliniğinde çalıştım.  
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“Yaptığınız işte tutkulu olacaksınız ama o işe körü 

körüne âşık olmayacaksınız; çünkü yaptığınız 

çalışmada öz-eleştiri yapabilmeniz gerekir. 

Yapılandan daha iyisi her zaman olmalıdır.” 

S: Bilimsel çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyim? 

C: Bilimsel çalışma, akşam bir şeyi merak edip sabaha 

kadar çalışarak ertesi gün yazıp, 1 haftalık bir sürede 

de kabul ettirilmesi demek değildir. Bir alanda çalışma 

yapabilmeniz için o alanda biraz bilgi biriktirmeniz 

gerekir. Bilgi olunca sorunlar oluşur, sorunlar da 

beraberinde soruları getirir. Soruların bir kısmının 

cevabı bulunur, bir kısmının da cevabı yoktur ve 

cevabını bulmak için uğraşırsın; işte bu araştırmadır. 

Dünya standartlarında araştırma denildiğinde bilim 

üzerine klinik kaynak gerekli görülüyor. Mesela kişi 

kimya doktorası yapıyor, üzerine nöroşirurji alanında 

uzmanlaşıyor; böyle bir kişi klinik tablolara bizden 

daha farklı açıdan bakabiliyor. Yani bizim yaptığımız 

biraz kolay araştırmacılık oluyor. 

Çoğu araştırmalarda aletin doğru çalışıp çalışmadığı 

hiç denenmiyor, uygulamalar yapılırken sorular 

sorulmuyor. Ben çalıştığım aletlerin detaylı 

özelliklerini öğrenmeye çalıştım, nitekim radyo frekans 

hakkında detaylı bilgiye sahip olabilmek için Prof.Dr. 

Ziya Güner ile birlikte bir süreliğine üniversitemizin 

biyofizik laboratuarında çalıştım. İlk başta tüpte bir 

model üzerinde çalışmam önerildi, çünkü insan hatta 

hayvan üzerinde deneyler yapmak pahalıdır yorumu 

Ziya Hoca’dan geldi. Daha sonra hayvan deneyleri 

yaptım. En sonunda insan üzerinde uygulamalarımı 

sürdürdüm. Ağrı cerrahisinde ne uyguladıysam sürekli 

yanına bir deney modeli ekledim. Bu terbiye biçimi 

sanıyorum ki benim gelişmemde çok pozitif bir katkı 

sağladı. 

Hep söylenir; Türkiye’de araştırma yapılması zordur, 

diye. Bunlara kısmen inanmamak gerekir. Mesela 

bizde bir preparata ihtiyacınız olduğu zaman, o 

preparatı tanıdığınız bir kişiden rica ederek kolaylıkla 

alabilirsiniz, ama gelişmiş ülkelerde bu durum böyle 

değildir, örneğin Amerika’da böyle bir şeyi çok kolay 

yapamazsınız. 

“Cerrahi sadece tedavi yöntemi değil, hayata bakış 

biçimidir; sadece kurallarla açıklanamaz, vicdan ve 

bilgi de gerektirir.” 

S: Neden fonksiyonel nöroşirurji? Neden ağrı 

cerrahisi? Bu alan hakkında ayrıca sizden biraz bilgi 

alabilir miyiz? 

C: 3.6 milyar yıllık ilkel yaşamın gelişim evrelerini, 

bitkilerle olan akrabalığımızı, denizlerdeki suyun 

nereden geldiğini çok net bilmiyoruz. Ağrının nasıl 

oluştuğu ile ilgili bilgilerimiz de sınırlı.  

Ağrının nasıl iletildiği ve olayları dengeleyen sistemler 

hakkında kabaca bilgimiz var. Ağrıyı gidermek için 

ilaçların ve farklı yöntemlerin yanında cerrahiyi de son 

evrede kullanıyoruz. Ağrı cerrahisi ile hastaların 

ameliyattan sonra ilaca, hastaneye, doktora ve 

sisteme bağımlılığı çok az olmalıdır. Ben bu durumu 

başarmayı başarı diye kabul etmek istiyorum.  

Fonksiyonel beyin cerrahisi alanına o dönemlerde 

kimsenin yönelmemiş olması, alanın üzerinde 

düşünülüp yorum yapılmasına daha müsait olması 

yani bilinmeyenlerin çok daha fazla olması; kişisel 

olarak bu alana ilgi duymam ve bu alanda kendimi 

geliştirmemin fonksiyonel beyin cerrahisini seçmeme 

sebep olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca hocalarımın ve 

çalışma arkadaşlarımın da çok büyük katkıları 

olmuştur. Galiba Türkiye’de ilk kez fonksiyonel 

nöroşirurji alanına yönelerek farklılaşan bir uzman 

durumundayım. Bu alan benim düşündüğüm şekilde 

araştırma yapmama müsait bir alandı.  

Başka açılardan bakarsak, ağrı cerrahisinde yaptığınız 

işlerin sonucunu hemen görebiliyorsunuz. 

Bana ağrı cerrahisini öğreten hastalarımdı. Yerli ve 

yabancı meslektaşlarım, hocalarım ve asistanlarımdan 

da çok şey öğrendim, hatta en fazla asistanlarımdan 

öğrendim diyebilirim, çünkü en fazla onlarla tartışma 

fırsatım oldu. Gazi hocadan (Gazi YAŞARGİL) ve yurt 

dışındaki birçok cerrahtan çok şey öğrendim. 

Biyofizikçiler, radyologlar, istatikçiler,  anestezistler, 

radyoloji teknisyenleri, arkadaşlarım, hocalarım, 

ressamlar, başka üniversitedeki öğretim üyelerini 

(hayatta olan ve vefat etmiş) de unutmamam gerekir. 
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Titiz bir insanımdır, insanlar bana genelde güvenirler. 

Şimdi ben bütün bunları unutup bu ülkede bir şey 

yapılmaz mı diyeyim? Ben bu insanlara yani hasta ve 

hasta yakınlarına, meslektaşlarıma minnettarım. 

“Bugün nöroşirurjide dünyaya metot sunabilecek 

konumdayız.” 

S: Şu anda Türkiye’de nöroşirurjinin durumu nedir? 

C: Önce biraz geçmişe göz atarsak; 

Türkiye’de ileriyi gören insanlar bu alanda yetişmiştir. 

Şöyle bir bakarsak; Birinci kuşak Cumhuriyet Dönemi 

kuşağı, yurt dışına gitmişler ve Türkiye’ye dönmüş, bir 

takım uygulamaların öncülüğünü yapmışlardır. Bir 

nörolog olan Mazhar Osman ilk öncülerin önünü 

açmış. İkinci kuşak yani II. Dünya Savaşı’ndan sonraki 

kuşak da yurt dışına gitmiş eğitimini alıp Türkiye’ye 

dönmüş kişilerden oluşuyor. Türkiye’de nöroşirurjiyi 

kurup kurumsallaştırmaya çalışmışlardır. Üçüncü 

kuşak olarak da bizim nesil geliyor. Bizden öncekiler 

bizi kendi kişisel yararları adına kullanmak için değil de 

etkin olmamızı sağlamak için uğraştılar. Biz de 

nöroşirurjinin kurumsallaşması için uğraştık. 

Bugün Türkiye dünyada söz sahibi olabilecek kişiler 

yetiştirebilmiştir. Ben de bunlardan biri olduğumu 

düşünüyorum ve bunu Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’ne borçlu olduğumun bilincindeyim. 

Bizim yapılanmamızı bozma çabalarına rağmen 

Türkiye’de nöroşirurji ve hekimlik iyi durumdadır. 

Yayın ve araştırma olarak baktığımızda da dünyada 8. 

sıradayız. Aslına bakarsak dünyanın geneline göre çok 

iyi durumdayız, ama birinci olsak bile bu başarı bizim 

için yeterli değildir. Zaten bizi ayakta tutan da bu 

huzursuzluktur. Daha iyisini yapabiliriz. 

Doktorluk sadece iyi bir yaşam ve tüketim için seçilir 

diye yanlış bir imaj var. Düşünülmesi gereken bazı 

noktalar var; hiç kimse ağzı kusmuk dolu birine 

ağızdan ağza solunum yaptırmaz, hiç kimse 

ameliyattaki hastası için ameliyattan çıkıp kan vermez, 

veremez, ama bazı insanlar hekimliğin salt ekonomik 

sebeplerle seçildiğini düşünebilirler. Şunu da 

belirtmek gerekirse Türkiye’de şu anda nöroşirurji 

asistanlarının aldığı maaş üniversitede aylık 1000 TL 

civarındadır. Bir tıbbiyeli 6 sene okur, bir 

nöroşirürjiyen bunun üstüne 6 sene ihtisas yapar. Çok 

zor koşullarda ve çok çalışır. Açık yüreklilikle 

söyleyeyim ki, her hekim nöroşirürjiyen olamaz. İşimiz 

zahmetlidir ve bence saygıya layıktır.  

S: Kısaca Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) hakkında 

bilgi verir misiniz? 

C: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Türkiye’deki en 

üst düzey bilim kuruluşudur. TÜBİTAK ise bilim 

politikasını ve özellikle bilimsel araştırmaları fonlarıyla 

destekleyen bir kuruluştur. Teknik anlamda bilimi 

destekler, yani TÜBA’ dan farklıdır. TÜBA Türkiye’deki 

en seçkin bilim insanlarını barındıran bir kuruluştur; 

bilimin toplumda önemsenmesini, yerleşmesini sağlar; 

yönetimi ve toplumu bilgilendirir. Çeşitli konularda 

(Örneğin: Üniversite yasası nasıl olmalıdır? Doktora 

eğitimi gerekli midir, nasıl olmalıdır? Rektörler nasıl 

seçilmelidir? Öğrenci affı çıkmalı mıdır? gibi) görüş 

bildirir. Bilimin Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak 

için özel bilimsel toplantılar, topluma örnek çalışmalar 

yapar. Genç bilimcileri destekler. Ders kitaplarının 

çevrilmesi ve yayınlanması gibi topluma örnek 

projeleri destekler.  Bir örnek verirsek: TÜBA 

Türkiye’nin kültürel varlıklarının tespiti ile ilgili bir 

envanter çalışmasını hayata geçirmiştir. Bilim eğitimi 

konusunda özellikle öğretmenlere yönelik çalışmalarla 

eğitime katkı sağlamaktadır. TÜBA ayrıca belli bazı 

bilimsel etik kurallarının yerleşmesinde sorumluluk 

sahibidir. 

“Beyinler firmaya kiralanmıştır!”  

S: Öğrencilere önerileriniz ve genel olarak eklemek 

istedikleriniz nelerdir? 

C: Öğrencilere öncelikli olarak kültürlü, hayatın içinde, 

sokağı ve şehri tanıyan, dünyayı tanıyan; sadece 

bilgisayarla değil, okuyarak, tartışarak ve konuşarak 

sorgulayan bireyler olmalarını tavsiye ederim. 

Bugünkü Türkiye’de insanlarımızın yabancılara (Batıya) 

karşı eziklik içinde olduklarını görüyorum. “Ben 

yapabilirim” demek, bir anlamda özgüven sahibi 

olmak,  çok önemlidir. Dikkat ederseniz yine kendine 

güvenden bahsediyorum. Bizim bu güveni 

kazanmamız gerekiyor. Burada megalomaniden 

(büyüklük tutkusu) de bahsetmiyorum. Güven 
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duygusunu abartmadan kullanabiliriz, “ben 

yapabilirim” demek önemlidir.  

Öğrenci, olayları her zaman bir profesyonel gibi 

değerlendiremeyebilir ama bazen bir şeyleri o 

profesyonelden daha iyi görebilir. Bunun ciddiye 

alınması gerekir. Bir örnek vermek gerekirse Pasteur 

bazı hastalıkların farklı hayvanlar üzerinde farklı 

derecelerde etkili olma nedenini düşünürken o sırada 

gergef işleyen karısı: “Belki de hastalık etkeninin 

özellikleri değişiyordur.” diye düşüncesini dile 

getirmiştir ve böylece Pasteur’ ün ilk kuduz aşısını 

bulmasında bu düşünce etkili olmuştur. 

Biz insanız, farkımız sinir sistemimizde; düşünebiliyor, 

yorum yapabiliyoruz. Peki, beynimiz nerede? Firmaya 

kiralanmış! Bizler beynimizi kullanamayan iyi 

tüketicileriz. Tıp fakültesi öğrencileri olarak doğru 

düşünmeyi, tartışmayı, gördüğümüz sorunların 

nedenlerini araştırmayı öğrenmeliyiz. 

Bilim yüzyılı olduğu iddia edilen bu çağda ne yazık ki 

insanlar sürü psikolojisi içinde yaşamaktadırlar. Ne 

yiyoruz? Fastfood. En çok hangi kitabı okuyoruz? Harry 

Potter. En çok kimin sözünü dinliyoruz? Papa; o da 

bilimle ilgili konuşmuyor zaten. Ben doğruya inanırım 

ve etrafımdaki insanların ne düşündüğü benim için 

önemlidir ama kesin olarak doğrudur saplantısı 

içerisinde değilim. Pasteur ve Galilei de doğruya 

inanıyorlardı ama etrafındaki insanlar ilk başta onları 

önemsemediler. Burada vurgulamak istediğim bilim ve 

üniversite özgür olmalıdır. Bilim akılcılıktır ve hür 

düşünceyi gerektirir. Bu yüzden sürü psikolojisini 

yıkmak insanlık ve yurttaşlık görevidir. Bu konuda 

herkesin bir şeyler yapması gerekir. Örneğin Irak’ta 1 

milyon insan katledildi ancak ben dâhil hiçbirimiz bir 

şeyler yapmadık. Çok büyük kayıplar verildi, çünkü 

orası bilimin doğduğu yer, Mezopotamya idi; ama biz 

bu kültürel ve bilimsel mirası bir parçamız olarak 

görmediğimiz için savunamadık.  

 

Bağımsız olmalıyız. Bağımsızlık, kanımca, hür düşünen 

insan demektir. Bu da sorumluluk getirir. Bugün 

Avrupa’daki eğitim düşünce sistemine baktığımız 

zaman iki temel kanun görüyoruz: Aklın üstünlüğü ve 

bağımsız (hür) düşünce. Peki, bu temel kaideler 

Türkiye’de var mı? 

İlaç tüketimini biz doktorlar kontrol etmiyoruz, ilaç 

firmaları kontrol ediyor, ama biz kullanıyoruz. Kanımca 

bilgi çağında firma her sorunu rant haline çevirmekte 

çok başarılı. Eğitim sorun, sağlık sorun, beslenme 

sorun, yaşlılık sorun, gençlik ve güzellik sorun. 

Bunların tümü piyasa ekonomisi içerisinde rant haline 

getirilmiş. Bunlar denetlenmediğinden bugünkü 

sorunlu ortamda yaşıyoruz. Biz bir biçimde bu 

teknolojilerin ve firmaların bağımlısıyız. Biz hasta 

tedavi etmiyoruz; bir sorun olan hastalıktan rant 

çıkarmaya aracı oluyoruz. Örneğin ağrı cerrahisi 

sayesinde hastaların ilaca, hastaneye ve doktora 

bağımlılıklarının önemli ölçüde azalması firmaların 

istediği bir şey değil. Ağrı tedavisinde cerrahi 

uygulamaların yaygınlaşmamasının kanımca en önemli  

nedeni de bu bağımlılık meselesidir. 

Şu anda dünyada bilgi birikimi yüksek bir kişi olarak 

görünebilirim ama hastalarımız da dâhil, 

etrafımızdakileri dinlemeliyiz. Biz insan ve toplumu, en 

iyi sağlık sistemini bilmiyoruz. Bu yüzden birbirimizi 

dinlemeli ve eleştirmeliyiz. 

Bana kendileri ile röportaj yapma şansını tanıyan Sayın 

Prof. Dr. Yücel KANPOLAT’ a ve yardımlarından dolayı 

Dr. Metehan KIZILKAYA ile Dönem V öğrencisi Stj. Dr. 

Eyüp BAYATLI’ ya teşekkürlerimi bir borç bilirim.
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BEYNİNE BİR KEZ HAVA DEĞMEYE 

GÖRSÜN 

Mehmet KÖSTEK; İstanbul Üniversitesi, 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 

1.Sınıf 

“Beynine bir kez hava değmeye görsün, bir daha asla 

eskisi gibi olamazsın. Evet, yüce Tanrı bu nesneyi iyice 

sarıp sarmalamış, herhalde boşuna değil. Kimse 

onunla oynamasın diye. Bak, beyin dediğin şey, bir 

bakıma 66 Cadillac gibidir. Sekiz bujiyi değiştirmeye 

kalkarsan, motoru tamamen indirmen gerekir. Alet, 

performans için yapılmış, kolay servis için değil.”Bu 

sözler yazarımız Dr. Frank Vertosick Jr. ‘ın beyin ve 

sinir cerrahisi uzmanlık eğitimine başladığı ilk günde 

kıdemli asistanlardan öğrendiği ilk kuraldır. 

 Dr. Vertosick bu kitapta uzmanlık eğitimini yaptığı 

beyin ve sinir cerrahisindeki anılarını ve yaşadığı ilginç 

ve şaşırtıcı olayları akıcı ve sürükleyici bir dille 

anlatmış. Yaşadığı olaylar arasında ilk kez AIDS 

hastalığının tanımlanma süreci de yer alıyor. Yazarımız 

kitabında kendisini etkileyen hastalarını da etkileyici 

bir şekilde anlatmış. Özellikle beynindeki kötü huylu 

tümörden dolayı hidrosefali olan bebek Rebecca’nın 

ölmeden önceki son anları, hemşirelerin sırf ona 

bağlanmamak için sırayla yanına gitmeleri ve 

Dr.Vertosick’in Rebecca’ya karşı hissettikleri okuru 

sanki kendisi yaşamış ve görmüş gibi hüzünlendiriyor. 

Bu kitapta Prof.Dr. Gazi Yaşargil’in beyin cerrahisi 

literatürüne kazandırdığı Yaşargil maşasını görmek 

benim için ayrı bir onur kaynağı oldu. Ayrıca kitabın bir 

bölümünde yazar İngiltere’de çalıştığı zamanlardaki 

anılarını da anlatıyor. Bunun yanında bu bölümde bir 

İngiltere-ABD karşılaştırması da yapmış yazar. 

Bu kitap bir doktorun acemilikten uzmanlığa kadar 

geçen zaman dilimindeki ruh hali değişimlerini çok iyi 

yansıtmış. Kitabın bir doktor tarafından yazılması 

bence bunun en büyük etkeni.  

Kitapta ayrıca göreceğiniz ve okuma zevkinizi artıran 

bir etkende asistanların aralarındaki şakaları, esprileri 

ve konuşmaları çok doğal bir şekilde yazmış olması. 

Kitap intörn-asistan-uzman doktor üçgenini de çok iyi 

biçimde anlatmış.  

Yazarımız girdiği ameliyatlar ve gördüğü hastalıklar 

hakkında verdiği ayrıntılar sayesinde okuyan kişiye 

hüzün, eğlence ve bilgiyi aynı anda veriyor. Böylelikle 

sizde okumanın zevkine erişmiş oluyorsunuz.  
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ERASMUS PROGRAMI 

İsmail Melih KUZU; İstanbul Üniversitesi, 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü 5. 

Sınıf 

Muhtemelen herkesin Erasmus hakkında bir fikri 

vardır. Yine de bu programın Cerrahpaşa özelindeki 

işleyişi ve katılım için gerekli prosedür hakkında daha 

ayrıntılı bilgiler vermek istiyorum. Umarım ilgilenen 

herkes için faydalı olur. 

 

Erasmus Programı, bütün üniversite öğrencilerine bir 

dönem veya bir yıl boyunca herhangi bir Avrupa 

ülkesinde değişim öğrencisi olma fırsatı sunuyor. 

Erasmus öğrenci değişimi sadece anlaşmalı 

üniversiteler arasında mümkün olsa da yeni anlaşma 

yapmak sanıldığı kadar zor değil. Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nin şu anda 10 Avrupa ülkesinden 18 

üniversite ile anlaşması bulunmakta. Anlaşmalı 

ülkelerden özellikle Almanya, Polonya ve Çek 

Cumhuriyeti ile oldukça aktif bir değişim faaliyeti 

mevcut. Bu ülkelerde her sene birçok Cerrahpaşalı 

Erasmus öğrencisi olma fırsatı buluyor. Geçtiğimiz 

sene, yeni anlaşma yapılan İtalya ve Portekiz bu listeye 

eklendi. Ayrıca yabancı dil konusundaki çekinceler 

nedeniyle pek aktif olmasa da İsveç, Danimarka, 

Macaristan, Romanya ve Bulgaristan ile de ikili 

anlaşmamız bulunuyor. Yeni bir ikili anlaşma için ise 

gitmek istediğiniz fakültenin internet sayfasını biraz 

araştırmak ve karşı tarafın Erasmus 

Koordinatörlüğü’yle birkaç yazışma yapmak yeterli. 

Yani, aslında hayallerinizdeki Avrupa şehrinde 

yaşamak/okumak sandığınız kadar zor olmayabilir. 

Erasmus süreci nasıl işliyor? Bence, düşünülenin 

aksine Erasmus sürecindeki en zorlu kısım gidilecek 

olan ülkedeki bilinmezlikten çok, gitmeden önceki 

bürokratik işlemler. Bu yüzden Erasmus öğrencisi 

olmak isteyen arkadaşlara tavsiyem istekli ve sabırlı 

olmaları. Kural olarak Erasmus’a 1. sınıfı bitirmiş 

herkes başvurulabilir ama şu ana kadar katılımlar 

genellikle 3, 4 ve 5. sınıflardan oldu. 

Erasmus için başvurduktan sonra ilk adım yabancı dil 

sınavı oluyor. Başvuranlar, bu sınav sonucuna ve 

ağırlıklı not ortalamasına göre sıralanıp, kimin hangi 

fakülteye gitmeye hak kazandığı belirleniyor. Ayrıca 

yine bu sıralamaya göre maddi destek(hibe) alacak 

öğrenciler belirleniyor. (Bu maddi destek gidilecek 

ülkeye göre aylık 300-600 Euro arasında değişmekte.) 

Maalesef, her Erasmus öğrencisi hibe alamıyor, hibeli 

öğrenci sayısı bütçeye göre her sene değişmekte, 
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geçtiğimiz sene yaklaşık 10 arkadaşımız hibe aldı. 

Gidilecek olan fakülte belli olduktan sonra, karşı 

tarafla yazışmalara başlanıp alınacak dersler seçiliyor. 

Yine burada iletişimde ve ders uyumunda bazı 

sorunlar yaşanabilir. Sorunları aşmak için daha 

önceden Erasmus’a katılmış olanlarla iletişime 

geçmeniz sizin için yol gösterici olacaktır. Her ülkenin 

hatta her fakültenin eğitim sistemi farklı olduğundan 

dersler konusunda Cerrahpaşa ile kesin bir uyum 

beklemek aşırı iyimserlik olur.  

Alınabilecek dersler gidilen fakülteye göre değişkenlik 

gösterse de derslerin Cerrahpaşa’da tanınmasında 

hiçbir sorun yok. Gitmeden hazırlanan belgelerle, 

alınacak dersler ve Cerrahpaşa’daki karşılıkları 

belirleniyor ve derslerin/alınan notların tanınacağı 

garanti ediliyor.  Yine ikamet imkanları gidilen 

fakülteye göre değişse de genel olarak çoğu fakülte 

Erasmus öğrencileri için yurt imkanı sunuyor. Birçok 

Avrupa şehrinde oda kiralama yöntemi de Erasmus 

öğrencileri tarafından tercih ediliyor. 

 

Neler kazandırır? Tabii ki Erasmus kolay bir karar değil, 

farklı bir fakültede, bambaşka bir sistemde ve yabancı 

dilde eğitim görme düşüncesi ürkütücü olabilir. Biraz 

cesaret ile Erasmus öğrencisi olabilir ve çok farklı bir 

yurtdışı deneyimi kazanabilirsiniz. Bu deneyim sosyal 

ve akademik olarak ikiye ayrılabilir. 

Bir Avrupa ülkesinde 6 ay/1 yıl yaşama fırsatını mezun 

olduktan sonra kolay kolay bulabileceğinizi 

sanmıyorum. Yabancı bir ülkenin kültürünü ve dilini 

öğrenmek için orada uzun süre yaşamaktan daha 

verimli bir yol yoktur sanırım. Öğrenci değişim 

programları, özellikle yabancı dil konusundaki 

çekincelerinizi yenebilmek hatta belki de yeni bir 

yabancı dil öğrenebilmek için çok güzel bir fırsat. 

Erasmus deneyimi diğer kültürleri tanımanın yanında 

kendi kültürünü yabancı öğrencilere tanıtmayı da 

içerecek. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerinden katılan 

öğrenciler sayesinde çok kültürlü bir ortamda eğitim 

görme ve Avrupa’nın her ülkesinden yeni arkadaşlar 

edinme fırsatı da bulacaksınız. Unutmayın ki “Erasmus 

Party” diye adlandırılan eğlence kavramı bu program 

sayesinde oluştu. Akademik açıdan ise, Avrupa’nın 

önemli ve büyük fakültelerinde eğitim imkanı 

bulmanın yanında katıldıktan sonra eğitim sistemlerini 

karşılaştırma ve Cerrahpaşa’nın eksilerini/artılarını 

görme konusunda daha objektif bir fikriniz olacak. 

Böylece daha verimli ve kaliteli bir eğitim-öğretim 

sistemine yönelik isteklerde bulunabileceksiniz.   

 

Sonuç olarak, eğer gerçekten Erasmus’a katılmayı 

düşünüyorsanız, dil sınavından önce biraz alıştırma 

yapmanızı ve tüm süreç boyunca kararlı olmanızı 

öneririm. Resmi işlemler, yazışmalar, ders uyumu vb. 

konularda zorluklar yaşansa da inanın verdiğiniz 

emeklere değecek bir tecrübe yaşayacaksınız. Şu ana 

kadar Erasmus’a katılıp da pişman olan hiçbir 

arkadaşla karşılaşmadığımı da belirtmek isterim. Daha 

ayrıntılı bilgi için Erasmus Kulübü’nün internet 

sayfasına *http://www.ctf.edu.tr/erasmus/+ göz 

atmanız gerekli ve lütfen Erasmus’a katılmış, tecrübeli 

arkadaşları sorgulamaktan çekinmeyin.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ctf.edu.tr/erasmus/
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SİZDEN SEÇTİKLERİMİZ 
İSTANBUL’DA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NDE BİR SENE

Sabine BENDIX; Almanya-Berlin Üniversitesi, 

Charite Tıp Fakültesi, 5.Sınıf 

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılını Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nde geçirme fırsatım olmuştu. Geçirdiğim bu 

yıl hayatımı değiştirdi ve birçok açıdan bana zenginlik 

kattı. Birçok Alman öğrenci, öğrenim hayatının altı ya 

da on iki ayını yurtdışındaki bir üniversitede 

geçirmektedir. Bu, Erasmus Uluslararası Değişim 

Programı sayesinde mümkün olmaktadır. Özellikle 

sevilen ülkeler Fransa ve İspanya iken, ben de bu 

tecrübeyi yaşamak istedim ve herkesin bir anda aklına 

gelmeyen bir ülke seçtim. Ve böylece İstanbul’a 

geldim. 

Türkiye’de daha önce hiç bulunmamıştım, sadece 

Antalya veya Side’de iki hafta kadar kalan birçok 

yakınımın anlattığı anılardan tanıyordum Türkiye’yi. 

Bir buçuk yıl önce bir kursta Türkçe öğrenmeye 

başlamama rağmen Türkçem günlük sohbetler için 

yeterli değildi. Alman dili, nasıl Türklere sanki hep 

kavga ediyormuşuz gibi geliyorsa, Türkçe de ona 

nazaran daha çok aşinalık gerektiren ve yapıca çok 

farklı olan bir dildi. Ben bu sedayı seviyordum ve 

gittikçe daha iyi konuşabildiğim için ziyadesiyle 

mutluydum. Başlarda Türkçe Tıp’ta jinekoloji 

derslerine girmiştim ve hiçbir şey anlamamıştım; 

sadece ara sıra zaten aşina olduğum Latince kelimeleri 

duyunca seviniyordum. Derslerde yoklama alınmasını 

ilkin gülünç buluyordum; bizde isteğe bağlıydı ve 

sadece pratiklerde doğal olarak bulunmak 

zorundaydık. 

İstanbul’da bulunduğum sürede üniversitenin hoş bir 

şekilde ayarladığı bir Erasmus evinde kalmıştım. Orada 

maalesef Almanca ve İngilizce konuşmak zorunda 

olduğum Alman ve Leh ev arkadaşlarım vardı. Ama 

evin dışında Türkçe konuşmak için yeterince fırsatım 

oldu. Bunun yanında Taksim’de bulunan Dilmer Kurs 

Merkezi de daha çok Türkçe dilbilgisi öğrenmem 

konusunda bana yardımcı oldu. Birkaç ay sonra 

İngilizce Tıp’ta pediyatri derslerine girdim. İlginç bir 

şekilde İngilizce başlıklarına rağmen Türkçe olan 

dersleri, Allah’tan kısmen de olsa takip edebiliyordum. 

Pratikler iyiydi; çünkü hem daha iyi Türkçe 

konuşabiliyordum hem de profesörlerden birkaç şey 

öğrenebiliyordum. Tabii genel olarak çok ilginçti, bir 

Türk hastanesinde olup bitenleri görebiliyordum ve 

Almanya ile kıyaslayabiliyordum. Mesela Almanya’da 

hastalar ile asla senli benli olamazsın ve kimse 

doktorlara “hoca” demez.  Ama diğer taraftan bu, 

doktorun kararlarını tereddütte bırakabilir ve hastalar 

internetten edindiği bilgilerle gelip “ Siz daha iyi 

bilirsiniz!” diyebilir. Cerrahpaşa’da sevdiğim birçok şey 

vardı. Çardak ile Temel Tıp Bilimleri’ndeki Marmara 

Denizi’ne karşı şahane bir manzarası olan kafeteryayı 

çok sevmiştim. 

Bana ilgi gösteren ve merak ettiklerimi açıklayan 

insanların samimiyetini sevmiştim. Aynı şekilde 

mesela jinekolojide staj yaparken asistanların 

gösterdiği samimiyet de öyle. Ve tabii ki Sinan Hoca 

da; özellikle Erasmus ile ilgili bir soruyla 

sinirlendirdiğimde… 

Kursum bittikten sonra görme fırsatım olduğu 

Türkiye’nin diğer bölgelerinde de, insanlar yardıma 

hazır ve konukseverdi. Şunu ekleyebilirim ki, 

Türkiye’de kendimi hep huzurlu ve mutlu hissettim. 

Şimdi tekrar Berlin’deyim ki Allah’tan burada birçok 

Türk var. Burada ne Biskrem’den, ne dönerden ne de 

baklavadan vazgeçeceğim. İstanbul’da öğrenmeye 

başladığım Bağlamaya da burada devam edeceğim. 

Eğer Boğaz’ı özleme nöbetlerim tutarsa, bir simit 

evine gidip çay içeceğim. Almanya’da, Türkler 

üzerinde maalesef hala birçok önyargı hüküm 

sürmekte. Umarım buna en azından bir nebze de olsa 

değişmesi için katkıda bulunabilirim. Bana soran 

herkese Türkiye’deki insanların ne kadar hoş ve 

gönülden olduklarını anlatacağım. 
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SİZDEN SEÇTİKLERİMİZ 
CAM GÖZLER 

 

Bediha BÖLÜKBAŞI; İstanbul Üniversitesi, 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümü 3. 

Sınıf 

Cerrahpaşa’da 2. ve 3. sömestreleri bitirmek, yolu 

yarılamakla eş değer. Hepimiz bunu yaşayarak 

öğreniyoruz. Temmuz 2009’da 5 haftalık kardiyoloji 

stajı için Almanya’daydım. Finalleri atlattıktan sonra 

İstanbul’da keyif yapma zamanım,  gideceğim yerle 

ilgili ayarlamam gerekenlere harcanmıştı. Biraz 

hayıflanıyordum başlarda. Uçağa bindiğimde 

bitirmiştim yaz tatilimi zaten. Ama o dakikalarda 

henüz bilmiyordum her şeye değer bir yolculuğa 

çıkıyor olduğumu… 

Pazartesi sabahı saat 7.30. Erlangen Üniversitesi 

Hastanesi, kardiyoloji yoğun bakım servisinin 

kapısından bir acemi (2. Sınıfı henüz bitirmiş tıp 

öğrencisi, ben) girmeye çalışıyor ama ilk adımda 

kapıdaki şifre sistemine takılıyor, oysa bununla ilgili 

hiçbir bilgi vermedi anabilim dalı sekreteri. Hâlbuki 

görevli olduğum bölümü, neler yapacağımı, benden 

neler beklendiğini bir bir anlatıp şaşırtmıştı beni.  

Alman tıp eğitiminde benim statümdeki öğrenciler için 

çok açık bir iş tanımlaması var. Çünkü Almanya’daki 

tıp öğrencilerinin 3. sınıfa başlamadan önce 5 aylık 

klinik stajı yapmış olmaları gerekiyor. Bu stajlar ağırlıklı 

olarak hasta bakımını ve hemşirelik eğitimlerini 

kapsıyor. Teorik eğitim süresi dışında (tatiller vb.) 

geçirilecek bu dönemleri ‘başarılı’ imzası alarak 

bitirmeleri gerekiyor. Bu da onlara temel bilimler 

eğitiminin yanı sıra iyi bir pratik öğrenimi sağlıyor ki 

bana göre bu kliniğe başladıklarında kendilerine 

güvenmelerini sağlayacak, tıp eğitimini 

özümsetebilecek bir bilgi pekiştirme yöntemi. Bu yaz 

gördüklerimden sonra tıp ve hemşirelik mesleği 

arasındaki ilişkiye daha farklı bakmaya başladım. Pek 

çoğumuz, hemşirelik mesleğinin, doktorların 

söylediklerini yapmak ve günlük rutinlerle ilgilenmek 

olduğunu sanıyoruz, fakat bunun yanında gerek 

intörnlük eğitiminde gerekse tedavi alanındaki etkileri 

oldukça fazla.  

Hikâyemize dönecek olursam, benim de servisteki ilk 

maceram hemşirelerle karşılaşmamla başladı. Şifreyi 

bilmediğim için ziyaretçi girişinden girdim servise. 

Servisteki yabancı hemen fark edildi ve yanıma gelen 

hemşireye Profesör Achenbach’ın Türk staj öğrencisi 

olduğumu söyledim. Beni servisin girişinde bulunan 

cam ofise götürdü. Bilgisayarların (hastaların 

odalarındaki kamera görüntülerini gösteren), ilaç 

dolaplarının, laboratuara örnek gönderme dolabının 

ve aynı zamanda sorumlu başhemşirenin de odasının 

bulunduğu çok çarpıcı, geniş bir bölümdü; oradan da 

soyunma odasına götürüp yeşil formaları ve 

ayakkabıları verdi ve sonunda vardiya doktorları ile 

tanışmak için hazırdım.  

Sabah 6.30 viziti çoktan bitmiş, doktorlar iş paylaşımı 

yapmış ve göreve başlamışlardı bile. Bana da –kendimi 

tanıttıktan sonra- kan gazı örnekleri alıp ölçüm 

yapmayı öğrettiler ve ardından çıkan sonuçları 

dosyalara yapıştırmakla görevlendirdiler.  

Yoğun bakım servisinde 2 uzman ve bir intörn vardı 

ama yapılacak iş çoktu. Birkaç gün içinde günlük 

rutinleri öğrenmiş, kan gazı alma sorumlusu görevine 

getirilmiştim. Hatta daha ilk hafta bitmeden kan 

almayı öğrenmiş, 4 kez reanimasyon, trakeostomi ve 2 

kez otopsi izlemiştim.  

Serviste eks olan hastaların raporları yazılmadan önce 

otopsi yapılıyor ve sonunda kardiyologların, 

cerrahların ve patologların bulunduğu bir grup 

raporun son halini hazırlıyordu.  6.30 da başlayan vizit, 

Profesör Achenbach yönetiminde yarım saat 

sürüyordu. Buna laboratuar sonuçlarını incelemek ve 

varsa yeni çekilen EKG’leri kontrol etmek de dâhildi. 

Ayrıca pek çoğu uyuyor olmasına ya da ağır durumda 

olmasına rağmen, profesör her birinin elini sıkar ve 

onlara günaydın derdi.  Ama onun olmadığı sabahlar, 

vizit süresi çoğunlukla uzuyordu; saydığım sıranın 
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yerini -hasta odalarının kapısında yapılan, tedavi 

yöntemi ile ilgili -tartışmalar alıyordu.  

Bir sabah vizit sonrası doktor odasına geçildi, vardiya 

değişimi yapıldı fakat gececi olan doktorlar 

ayrılmadılar. Fark ettiğim tek şey genel bir can 

sıkkınlığı atmosferi idi. Konuşmalar devam edince 

anladım ki, dün gece en yakın kasaba olan 

Forscheim’dan koroner kalp damarındaki tıkanıklık ve 

geçirilmiş myokard infarktüsü nedeniyle bizim yoğun 

bakıma sevk edilen 53 yaşındaki bayan hasta 

Heilmann, ne yazık ki katater muayenesine alındıktan 

bir saat sonra ölmüş. Tartışmalar hastanın servise 

göreceli olarak sağlıklı geldiği, en azından 

konuşabiliyor olduğu, bilincinin açık olduğu fakat 

erken müdahale nedeniyle açık olan son koroner 

arterin de tıkanmış olabileceği üzerineydi; tabii bunlar 

konuşulurken gece vardiyasının sorumlu profesörü 

odada değildi. Sabah toplantısında daha sonra 

kendisini görünce zor bir gece geçirdiklerini bir kez 

daha anladım.  

Mesleki sorumluluklar çoğu zaman fazlasıyla yorucu 

ve üzücü olabiliyormuş, o gün daha net anladım. Biz 

henüz odadayken ve hastayla ilgili hararetli tartışmalar 

sürüyorken telefon çaldı. Göz kliniğinden geliyordu. 

Telefon, gece tüm işlemleri yapılmış olan, Bayan 

Heilmann’ın ailesinin onayının alındığını ve 

kornealarının bağışlandığını haber veriyordu. Bay 

Schneider onaylayan bir cevap verdi, telefonu 

kapattıktan sonra bana dönüp, göz kliniğinden gelecek 

asistanla birlikte kornea nakli (keratoplasti) işlemini 

izlemek isteyip istemeğimi sordu. Yeni olan her şeye 

parlayan gözlerle bakarak cevap veren ben, bu öneriyi 

de ‘tabii ki’ diyerek cevapladım. Biraz sonra bir sırt 

çantasıyla beyazlar içinde genç şirin bir kız biz 

yeşillilerin arasında belirdi. Aradığı belgeleri sordu, 

bizim servis sorumlusu olan doktorla protokoller 

üzerine kısaca konuştular. Sonrasında birlikte aşağı, 

morga indik. Bayan Heilmann’ın dolaptan 

çıkarılmasına yardım ettim, soğuk ve hastanenin 

merkezinden, olan bitenden uzak bir odaydı, kendi 

başıma orada olsam o kadar rahat hareket eder 

miydim bilemiyorum. Hatta genç göz asistanı  -İtalyan 

asıllı Alman- Julia’ya sordum, zor olmuyor mu bu rutin 

tek başına diye, işinin bir parçası olsa da ortam biraz 

‘’soğuk’’ sonuçta; eğitimini Almanya’da tamamlamış, 2 

yıl önce de uzmanlığına başlamıştı. 

Bölümünü seçmeden önce bu tür sorumluluklarının 

olacağını bilmiyormuş, şaşırmış o da öncesinde ama 

artık alışmış. O zamana kadar gece operasyon yapmak 

zorunda kalmadığı için kendini şanslı hissediyordu, 

ama zorunda kalırsa, ona da alışacağını düşünüyordu. 

Bir yandan konuşurken bir yandan da birlikte biraz 

önce bahsettiğim sırt çantasını açıyorduk. İçinde steril 

aletler, eldivenler, vazokonstrüktör spreyler ve bulbus 

oculiler için küçük taşıma kapları... Kornea bankası için 

donörden kornea nakil yöntemi, ülkelere ve 

hastanelere göre değişiyor. Erlangen Üniversitesi 

Hastanesi Göz Kliniği’nde, göz küresi tümüyle alınarak 

sıradaki hasta için kornea bankasına gönderiliyordu. 

İşleme devam ediyorduk bir yandan, daha doğrusu o 

devam ediyor ben de asistanlık yapıyordum 

olabildiğince. Bayan Heilmann’ın üzerindeki örtüyü 

açtık, 53 yaşında diabet ve MI öyküsü olan hasta, genç 

kaybedilen hastalardandı. Almanya’da insan ömrü yaş 

ortalaması kadınlarda 81 erkeklerde 76 olduğundan, 

bizim yoğun bakımdaki hastaların doğum tarihi 

ortalaması da 1930 olduğundan, hasta bu ortalama 

içinde ne yazık ki genç kalıyordu. 

Julia operasyona sağ gözle başladı, göz kapağının 

lateralden ve medialden kesiler yaptıktan sonra 

bulbus oculiyi olabildiğince dışarı çıkardı. Ardından 

musculus rectus medialis lateralis inferior ve 

superior’u keserek göz küresini orbitada sabitleyen 

bağlardan kurtardı. Göz küresinin serbestleşmesiyle 

optik sinir de görünür hale geldi. Sodyum klorür 

doldurup pamuk yerleştirdiğimiz kaplara göz küresini 

koydu, üzerindeki etikete notları yazıp kapağı kapattı. 

Kesileri yaparken azami gayret göstermesine rağmen 

sedyedeki eğimden olsa gerek kan baş boyun 

bölgesinde yoğunlaşmıştı ve Julia’nın beklediğinden 

daha fazla bir kanama oldu. Bu kanama işlemin 

süresini uzatıyor ve Julia’nın canını sıkıyordu. Pek alışık 

olmadığı bir durum olduğu içinmiş bu sıkkınlığı. 

Sonrasında zaman kaybetmeden sol göze geçti, aynı 

prosedürü uyguladı ama bu defa tertemiz oldu ve çok 
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kısa sürdü, vazokonstrüktör kullanmaya da gerek 

kalmadı birkaç kez tamponlandıktan sonra kanama 

durdu.  Ardından çantanın içinden siyah bir kutu 

çıkardı, açıp donörün göz rengine uygun renkte cam 

materyalden yapılmış gözleri gösterdi, en uygun rengi 

seçip yerleştirdi. Yüzün ve gözlerin doğal yapısını 

olabildiğince az deforme ederek donörün eski haline 

kavuşmasını sağlayarak, donörü yerine yerleştirdik. 

Etrafı temizleyip odayı bulduğumuz haliyle bıraktık. 

Son olarak ellerimizi dezenfekte edip çıktık. Kornealar 

şanslı bir hastaya transplante edilmek üzere yola çıktı. 

Benim için belki de bir daha tanık olmayacağım bir 

tecrübe oldu. Kardiyoloji stajı yaparken kornea nakli 

operasyonunun bir parçasına dâhil olmak oldukça 

ilginçti. Tıp eğitiminin karşımıza neler çıkacağı 

gerçekten de hiç belli olmuyor, belki de hepimiz biraz 

da bu nedenle seçiyoruz bu mesleği.  
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İSTANBUL’SUN 

Alişan Burak YAŞAR, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3.Sınıf 

 

Heyecan İstanbul… 

Genişli darlı, mavi boğaz 

Çamlıcadan rüzgârlı, ferah, tılsım İstanbul 

Simidi, balığı, güzel martıları 

Vapurdan serin, özgür hayat İstanbul 

 

Melankoli İstanbul… 

Akşamdan kalma dalgın bakınıp 

Yorgun, yenik ve umutsuz İstanbul 

Bir umut, derinden serin koklayıp 

Güvensiz, kirli ve solgun İstanbul 

 

Aşk İstanbul… 

Karanlık Dalgaları, geceleyin moda civarı 

Tek tük sevgililer bir de gitar tıngırtıları 

Ah, Canan ve yüreğimdeki can 

Yalnız geride moda sahili ve siz kalan 

 

Özlem İstanbul… 

Rüzgârın kulaçları, mavi beyaz 

Deniz durağan, günbatımında 

Haz ile dans eder, martılar suda 

Seyre daldım, kalbimde bin ah az… 

 

           


