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Bir Resmin Hikayesi:
Eter Günü

Dünya Tabipler Birliği 1990 yılında yaptığı kongrede Tıp eğitimini “Tıp fakültesine girişle
başlayan ve emeklilikle sona eren bir öğrenme sürecidir”şeklinde tanımlıyordu.Bugün bu
kavram değişmiş ve “Yaşam Boyu Öğrenme” mesleğimizin uygulamalarında geçerlik
kazanmıştır. Günümüzde Endüstri 4.0’ın getirdiği pek çok yenilikler ve kolaylıklar hep
insanların sağlıklarını korumaya ve iyileştirmeye yönelik çabalar olarak kabul edilmelidir.
Sevgili hekim adayları,Genç Tıbbıye’lilerin her zaman ülke sorunlarına sahip çıkmalarının en
güzel ve anlamlı örneği 14 Mart’lardır. Düşman işgali altındaki İstanbul’da yedi düvele karşı
koyan bizim o tarihlerde öğrenci olan büyüklerimizdir. 14 Mart’lar Biz Tıbbıye’liler var oldukça
daima kutlanmaya devam edilecektir. Sizlere bu onurlu mesleğe adım atmak için
gösterdiğiniz çabalar için başarılar dilerim.
Sevgilerimle

Tıp Fakültesi Dekanı
PROF. DR. SEMİH BASKAN
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Her 14 Mart’lar Yepyeni Bir Umuttur

DEKANIMIZ PROF. DR. SAYIN SEMİH BASKAN

İnsanların acılarını dindirmek,onların dertlerine ortak olmak hekimlik mesleğinin temelini
oluşturur. Hipokrat’tan beri bu meslekte başarılı olmanın ön koşulu olarak önce insanı
sevmek gelir. Bizler de İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu sağlam temeller
üzerine sizlerin geleceğin iyi hekimleri olarak yetiştirmenin çabasındayız.

EDİTÖR

Yeni bir dekada girmemizle beraber, Okan's Anatomy
ekibi olarak büyük bir heyecan içerisinde bu dergiyi
sizler için hazırladık. Siz değerli okurlarımızın, büyük
bir keyifle incelemesi için görsellik açısından zengin,
sade bir dilin hakim olduğu bir dergi sunmaya
çabaladık. Tasarlarken, hızla değişen dünyamızın tıbba
kattığı yenilikleri sizlerle paylaşmayı hedef edindik. Bu
amacımızı gerçekleştirmeye çalışırken de geçmişimize
dönüp,
büyük
üstatların
geleceğimizi
nasıl
şekillendirdiğini de incelemeyi asla ihmal etmedik.

"Safiye Ali" gibi vizyonumuzu arşa çıkaran güçlü kadınların ayak izlerini takip
ettik.
Tabii, tıp denince "Etik" kavramını sorgulamadan geçseydik, siz değerli
okurlarımıza dergimizi eksik sunmuş olurduk. O yüzden, sizin için "Tıp ve Etik"
konusunu enine boyuna tartıştık.
Dergimizin çok yönlü ve güncel olmasını sağlamak için, günümüzde var olan ve
gelecekte de gelişmesini ummuduğumuz tedavilerin kökeninden bahsettik.
Robotik cerrahiden tutun da, yapay organlara kadar geniş bir konu skalası olan
bu dergiyi sizlere sunmayı amaçladık.
Bu metni hazırlarken röportaj ekibimizin değerli
röportajlardan bahsetmemek büyük haksızlık olur.

hocalarımızla

yaptığı

Dergimizin danışmanlığını yürüten Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sayın Semih
Baskan Hocamıza emekleri için teşekkür ederim. Kendisine, dergi ekibimize ve
kişisel olarak kendime kattıklarından dolayı müteşekkirim.
Beni her koşulda destekleyen Dr. Öğr. Üyesi Sayın Dila ener Hocam, bu dergiyi
hazırlarken de tüm ekibimize gönüllü mentorluğunu sürdürdü. Eğer kendisi
olmasaydı, bu dergi bugünkü halini asla alamazdı. Öğrencilerine yaklaşımı bu
denli değerli olan hocama teşekkürü borç biliriz.

OKAN'S ANATOMY | II

Editörlük görevini tek başına yürütebileceğime inanan OÜBAT Yönetim
Kurulu'ndaki değerli arkadaşlarıma, büyük bir şevkle çalışan ve ellerinden
gelenin en iyisini yapma çabasını gösteren Okan's Anatomy 2020 Ekibi'ne,
değerli hocalarımızla harika röportajlar gerçekleştiren Okan's Anatomy Röportaj
Ekibi'ne sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunarım.

Editörden...

Umarız okurken çok keyif duyacağınız bir dergi olur.

Editör
DENİZ MAVUŞ

blog.oubat@gmail.com
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Cumhuriyetin İlk Kadın Doktoru:
Safiye Ali

m e r v e

k a

ş

Safiye Ali, Almanya’da kadın ve çocuk
hastalıkları
uzmanlık
eğitimi
aldığı
dönemlerde açlık ve sefalet çekti. O
dönemde yazdığı günlükte şu notlar yer
alıyor;
“Çöpten çıkarıp geceleri yediğim ekmek
hiç ağrıma gitmiyor. Ülkemde tıp fakültesi
varken buralarda olmam daha çok ağrıma
gidiyor. Ne olursa olsun ülkeme doktor
olarak geri döneceğim.”
Kendi ülkesinde doktorluk yapmakta kararlı
olan Safiye Ali, 1923 yılının haziran ayında
Türkiye’nin ilk kadın doktoru olarak çalışma
iznini aldı ve böylece Cağaloğlu’nda ilk
muayenehanesini açtı. Kadın olmasından
dolayı, muayenehanesini açtığı dönemlerde
kapısını pek çalan olmadı.

YAZAR: Merve KAŞ
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1. Dünya Savaşı devam ederken aldığı burs
desteği
sayesinde,
Almanya'ya
gidip,
bulunduğu şehirden ismini alan Würzburg
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmeye
başladı. Maarif Nazırı Ahmet ükrü Bey’in
yardımıyla hızlı bir şekilde Almanca öğrendi
ve kısa zamanda tıp derslerine başladı.
Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduğu için
Dr. Ali'nin karşısına birtakım engeller çıkaran
Bavyera Milli Eğitim Bakanlığı, girdiği
sınavda birinci olduktan sonra kendisine
“Doktor Namzeti” unvanını verdi. “Bebeklerde
İç Pakimenenjit Kanaması” adlı teziyle de
diplomasını aldı.1921 yılında girmiş olduğu
sınavda birinci olup İstanbul’a döndü. 6 hafta
İstanbul’da kaldıktan sonra, kadın ve çocuk
hastalıkları alanında uzmanlaşmak üzere
Almanya’ya geri döndü. Almanya’da Doktor
Ferdinant Krekeler (sonradan Ferdi Ali ismini
aldı) ile evlendi.

BİYOGRAFİ

İlk Türk kadın doktorumuz olan Safiye Ali, 2 ubat 1891 tarihinde
İstanbul’da doğdu. Annesi Emine Hasene Hanım, eyhülharem
Hacı Emin Paşa'nın kızıdır. Babası Ali Rıfat Paşa, Sultan
Abdülaziz ve İkinci Abdülhamit'in yaverlerinden biridir. Safiye Ali,
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaptığı çeşitli hizmetlerden
dolayı tanınan bir ailenin çocuğudur. İstanbul’da Amerikan Kız
Koleji'nde eğitim gördü. Balkan Savaşları döneminde cepheden
getirilen yaralıları görmek onda tıp doktoru olma isteği uyandırdı.
O dönemin şartları, tıp eğitimi almasının önüne engel koyuyordu.
Çünkü o dönemde tıp fakülteleri, kadın öğrencileri kabul etmezdi.
Safiye Ali tüm engellere rağmen tıp doktoru olmaktan
vazgeçmedi. Kararlılığı sayesinde dikkatleri üzerine çeken Safiye
Ali, dönemin Maarif Nazırı Ahmet ükrü Bey'in desteğiyle devlet
bursu almaya başladı.

BİYOGRAFİ

Zaten gelen hastaların arasından da düşük
vizite ücreti ödemek isteyenler oluyordu.
İstanbul'da beş yıl doktorluk yaptıktan sonra,
klinikten ziyade anne ve çocuk sağlığı
üzerine çalışmalara yoğunlaştı.O dönemde
Amerikan Kız Koleji ilk kız tıp okulunu açtı ve
Safiye Ali okulda Jinekoloji ve Obstetrik
dersleri vermeye başladı. Böylelikle kız
öğrencilere tıp eğitimi veren ilk kadın Öğretim
Üyesi oldu. Safiye Ali, Fransız Kızılhaç’ı
tarafından kurulan ve 1925 yılında Himaye-yi
Eftal Cemiyeti'ne bırakılan Süt Damlası
Bakım Evi'nin başına geçti ve yaptığı
çalışmalarla bakım evine büyük katkı sağladı.
O dönemde kadınlar çocuklarını emzirme ve
doğru besleme hakkında yeterli bilgi
düzeyinde değildi. Bu yüzden, Safiye Ali
bakım evinde kadınlar için emzirmeye teşvik
ve çocukların sağlıklı beslenebilmesi için
eğitim vermiştir. Safiye Ali, sütten kesilmiş
hasta ve zayıf çocuklar ile ilgilenmek için
Hilal-i Ahmet Hanımlar Merkezi Küçük
Çocuklar Muayenehanesi'ni kurdu. Londra,
Viyana
ve
Bologna’da
düzenlenen
kongrelerde
Himaye-i Etfal Cemiyeti’ni
temsil etti. Mesleğinin zirvesine geldiğinde,
Süt Damlası Bakım Evi'nden istifa etmek
zorunda kaldı.

Ocak 1928’de muayenehane doktorluğu
yapıyordu
ve
bu
tarihte
İstanbul’da
muayenehanesi olan doktorlar arasında tek
kadın kendisiydi. Bu dönemde toplum, kadın
doktoru hala normal karşılayamıyordu ve
Gaziler Büyük Ticaret Salnamesi'nde adı
“Safiye Ali Bey” olarak geçmiştir.
Safiye Ali, Erken Cumhuriyet dönemindeki
kadın hareketinde yer aldı ve 1928 yılında
Bologna da toplanan Beynelmilel Kadın
Doktorlar Konferansı’nda öğrenmiş olduğu
sosyal ve bilimsel izlenimler, Servet-i Fünun
dergisinde
yayımlanmıştır.
Safiye
Ali
İstanbul’da düzenlenen Feminist hareketlerde
yer aldı ve Türk Kadınlar Birliği'nin Sıhhiye
Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.
Safiye Ali kanser olduğunu öğrenince eşiyle
birlikte Almanya'ya gitti. İkinci Dünya Savaşı
yıllarında
sağlığı
elverdikçe
savaşta
yaralananları tedavi etti. Dr. Ali kanser
hastalığına yenik düştü ve 5 Temmuz 1952
tarihinde Dortmund’ta hayatını kaybetti.
Almanya'da tıp eğitimi almış olduğu
hastanede hayatına gözlerini yumarken şu
sözleri söylediği rivayet edilir:

“Kadınlar size emanet…”

KAYNAKLAR:
1. Ekmek ve Gül Ekibi. Ekmek ve Gül. “Günün portresi: Safiye Ali”. https://ekmekvegul.net/gunun-portresi-safiye-ali (Son
Güncelleme:21 Ekim, 2019).
2. Tuğba Yenice. Daima Kadın. “Cumhuriyet Döneminin
https://daimakadin.com/safiye-ali/ (Son Güncelleme:17 Eylül 2017).

İlk

Kadın

Türk

Doktoru:

Safiye

Ali”

3. Editör. Beyaz Tarih. “7 Maddede İlk Türk Kadın Doktor Safiye Ali’nin Mesleki Serüveni”.
https://www.beyaztarih.com/resimlerle-tarih/detay/7-maddede-ilk-turk-kadin-doktor-safiye-alinin-mesleki-seruveni (Son
güncelleme: 20 Ekim 2018).
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4. Biyografya Beta Ekibi. Biyografya Beta. "Safiye Ali". https://www.biyografya.com/biyografi/11895 (Son Güncelleme
Tarihi: 2016).

İLETİŞİM: mrvkas88@hotmail.com

Bu mücadelelere örnek teşkil etmesi
açısından birkaç düşünsel deney tasarlamayı
amaçladım. Bu vakalar özellikle ülkemizde
yaşanan veyahut yaşanması ne yazık ki
muhtemel bu durumlar olması bakımından,
hekim adayı olarak beni düşündürmektedir.
Bu sebepten dolayı yazımın geri kalanın bu
muhtemel olayların birkaçından bahsetmek
istiyorum.

Şeymanur

ocaklı

•Bir an için yasal düzenlemeleri unutun. Acil
Servis Kırmızı Alana eş zamanlı olarak biri 5,
diğeri 75 yaşında iki hasta getirildi. Yaşlı
hastamız dünyaca ünlü çok sayıda makalesi
olan bir akademisyen. Ülkesine ve bilimsel
alana bu yaşında dahi hala ciddi anlamda
katkıda bulunuyor. Birinden birini seçerek
diğerini ölüme terkedeceksiniz. Önünde belki
de upuzun bir hayat olan 5 yaşındaki çocuğa
mı, yoksa akademiye ve devletine büyük
katkılar
yapacağını
düşündüğünüz
75
yaşındaki hastaya mı müdahale ederdiniz?
Seçim yaparken ki ölçütünüz ne olurdu? Bu
iki insandan biri diğerinden daha fazla
yaşamayı hak ediyor mu?

YAZAR: Şeymanur OCAKLI
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Hekimin Filozof Hali:
Değer Tedavileri

Bir hekim, vaktinin büyük bir kısmını, mesleği
gereği insanlar ve o insanların sorunları ile
geçirir. Bu durum kaçınılmaz olarak hekimin
olaylara geniş açıdan bakabilmesi için,
bilimsel kimliği ile beraber kuvvetli bir felsefi
yön geliştirmesini gerekli kılar. Ciddi kararlar
alması gereken durumları sıklıkla yaşayan bu
talihsiz (!) insanlar, kültürel ve dini değerlere
bağlı kalmadan fakat onlara dayanarak
hastaları için ruhsal ve düşünsel mücadeleler
verirler.

ETİK

"Bir yazarın eserini yazarken düşündüğü son şey en başa neyi
koyması gerektiğidir." der Pascal. Okuduğunuz satırların
derleyicisi bendeniz henüz yazımın sonunu getirmeden zihnimde
beliren filozof-hekim Galenos’un ünlü “Erdemli bir Hekimin filozof
olması gerekir (Ho ti Aristos Hiatros Filosofos)” sözüyle yazıma
başlamak istiyorum. Tanımı itibariyle “Etik” kavramı etimolojisi
açısından Antik Yunanca “Ethos (ἦθος)” kelimesinden köken alır.
Ahlâk Kuramı ya da Ahlâk Felsefesi şeklinde tanımlayabileceğimiz
bu kavram, İyonyalı filozoflardan beri temelde olayların ve
olguların "İyi-Kötü" ve "Doğru-Yanlış" açısından düşünsel
çözümlemelerini içeren bir zihinsel uğraşı adlandırmak için
kullanılır. Tıp uygulamaları ve insanın değer sorunlarının ele
alındığı alana ise bir alt sistem olarak Tıbbi Etik adı verilir.

ETİK

• Özellikle İstanbul depremini beklerken
birçoğumuzun aklını kurcalayan sorulardan
birini dile getirmek istiyorum. Deprem olmuş
ve ailenizin yardımınıza ihtiyacı olduğu
haberini aldınız fakat, bulunduğunuz alanda
birçok yaralı var. Müdahale etmeyip evinize
gittiğiniz takdirde birçok insan ölecek ancak
ailenizi kurtarmış olacaksınız. Bu durumda
ettiğiniz yemini bozmuş olur musunuz?
Sözleri boşverin. Kendinize saygınız gereği
edindiğiniz ilkeleri aileniz için bırakır
mıydınız? Vicdanınız bu durumda size ne
söylerdi?
• Yasal düzenlemeleri (!) göz ardı etmenizi
tekrardan
hatırlatarak
son
vakadan
bahsedelim. Aşı firmalarının bebekleri milyon
dolarlar kazanma uğruna sakat bıraktığını ,
onlara herhangi bir faydası olmayan aksine
zarar verdiğine inandığı için bebeğine aşıları
yaptırmayı reddeden bir aile, kızamık şikayeti
ile kliniğe geldi. Bağışıklığı bulunmayan bu
bebeğe tıbbi yönerge olarak maruziyet
sonrası aşılama uygulamanız gerektiğine
karar verdiniz ancak aile reddediyor. Ailenin
kararını hiçe sayarak çocuğa gizlice aşıyı
uygular mıydınız? Ancak bu durumda
onamsız işlem yapmış olmak meslek
ahlâkıyla çelişecek ve muhtemelen ciddi bir
davayla karşı karşıya kalacaksınız. Kararınız
ne yönde olurdu?
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Elbette hepimizin bu sorulara farklı farklı
cevapları olacak. Peki doğru cevabı nasıl
bulacağız? Ortak paydada, herkesin kabul
edeceği ve uyacağı nesnel bir yargıya nasıl
ulaşacağız? Ne yazıkki bu soruların tek bir
doğru cevabı mevcut değil. Müphemliğin had
safhada olduğu bu alanda hekim adayları
olarak kendimizi sadece bilimsel açıdan değil,
zihinsel ve ruhsal açıdan da hazırlamalı ve
alacağımız kararlarda ahlaki kaygılarımızı
azami düzeyde bu sürece dahil etmeye
alışmalıyız. İyi bir hekim olmak, hastasını
anlamaktan geçer. Hastalarımızın değerlerine
ve seçimlerine saygı duymak öncelikli
görevimizdir.

İLETİŞİM:ocakliseymanur@gmail.com

*Yazım
boyunca
doktor
kelimesinden
kaçınmış olmamı ise “Tıp fakültesinden hep
doktorlar bazende hekimler çıkar” diye ifade
edebileceğimiz Hekim olmanın ilimden çok
irfan ile bağlantılı olduğu açıklamasıyla
gerekçelendirebilirim diye düşünüyorum.

KAYNAKLAR:
1. Arda B., ahinoğlu Pelin S. Tıbbi Etik: Tanımı, İçeriği,
Yöntemi ve Başlıca Konuları. Ankara Tıp Mecmuası (The
Journal of the Faculty of Medicine). Vol. 48; 323-336,
1995.
2. Cirone C. Markkula Center for Applied Ethics at Santa
Clara University. “Cases in Medical Ethics: Student-Led
Discussions”
https://www.scu.edu/ethics/focusareas/bioethics/resources/cases-in-medical-ethicsstudent-led-discussions/ (Son Güncelleme: 31 Ocak,
2020).
3. Kaba R., Sooriakumaran P. The evolution of the
doctor-patient relationships. International Journal of
Surgery. 5 (1); 57-65, 2007.

Bir Resmin Hikayesi: Eter Günü

D E N İ Z

M A V U

Ş

Abbott'ın gömleği, masadaki kase bile beyaz
resmedilmiştir. Resim inceleyenlerde olumsuz
etki yaratmaması için hastanın insizyonu ve
kanı görülmez. Resmin merkezindeki bilim
insanlarının arasında bir enerji akışı olduğunu
resmi inceler incelemez fark edebilirsiniz. Bu
heyecanın arkadaki amfide oturan Harvard
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine de
yansıdığını
mimik
ve
jestlerinden
anlayabilirsiniz.
Resim şimdi Harvard Tıp Okulu'ndaki
Countway Tıp Kütüphanesi'ndedir.

KAYNAK:
Wikimedia Foundation. Ether Dome. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ether_Dome#Robert_Hinckle
y's_The_First_Operation_with_Ether
(Last Update:
September 20, 2019)
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Yaptığı portreler ile ününü kazanmış ressam
Robert Hinckley, eserinin lokasyonu için
alışılmışın dışında bir yer seçti. Zaten dönemi
için olağanüstü bir olayı resmederek eserine
inovasyon
sağlayan
Hinckley,
resmin
konusundan dolayı da farklı konum seçmiş ve
bu bakımdan da eserinin diğerlerinden farklı
olmasını sağlamıştı. Günümüzde "Boston
Tıbbi Kütüphanesi"
eski dönemlerde ise
"Francis A. Countway Tıbbi Kütüphanesi"
olarak
anılan
bu
mekan,
Harward
Üniversitesi'ndedir ve dünyanın en büyük tıp
kütüphanesidir. Robert Hinckley bu resmi
için,
merkezde bir odak noktası yaratmak adına
ışık ve çizgiyi maharetli bir şekilde kullanıp,
Op. Dr. Warren'ın tam kafasında bitecek
şekilde bir çapraz çizgi çizdi. Morton'un elinde
tuttuğu inhaler, ışığı öyle bir yansıtır ki,
içindeki sünger görünür haldedir. Eseri
inceleyenlerin
gözünün
ameliyata
odaklanmasını sağlamak için ameliyat edilen

TIP VE SANAT

Diş hekimi Morton 30 Eylül 1846'da dünyada bir ilki gerçekleştirip,
eter kullanarak bir hastanın dişini çekti. Bunun üzerine 16 Ekim
1846 günü Harvard Üniversitesi, onu Massachusetts Genel
Hastahanesi'ne davet etti. Harvard Tıp Fakültesinin ilk dekanı J.C.
Warren, Morton'dan boynundan kist alınacak hastayı uyutmasını
istedi. Morton hastayı eterle uyuttu ve o gün bugündür 16 Ekim
“Eter Günü” olarak kutlanır ve bu tarihi olayın gerçekleştiği kubbeli
amfi ise “Eter Kubbesi” olarak anılır. İşte Hinckley, bu mucizevi anı
resmetmek için ciddi bir araştırma yapmaya başladı. Çünkü, bilim
insanları gibi kendisi de bu anın aslında geleceğin kendisi
olduğunu biliyordu. Böylece Boston Hastanesi'nin doktorlarıyla
görüşüp gerekli dokümanları inceledi. Hinckley hazırlayacağı
tablonun her ne kadar bir sanat eseri olacağını biliyorsa da, bu
oluşumun tarihi ve devrim niteliğindeki bir olaydan ortaya çıktığını
biliyordu.

neslİ
çavuşoğlu

Selçuklu hükümdarı II. Kılıçaslan’ın kızı Gevher Nesibe Sultan adına,
ağabeyi Sultan I. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından, 1204-1206 yılları
arasında şifahane bölümünü yaptırılmıştır. Kaynaklarda anlatılanlara
göre ise hikâyesi şöyledir: Gevher Nesibe Sultan, sarayın baş
sipahisine âşık olur; fakat ağabeyi izin vermez ve baş sipahiyi harbe
gönderir. Savaşta ölen aşkı yüzünden Gevher Nesibe vereme
yakalanır ve ağabeyi son isteğini sorduğunda ise bir şifahane
yaptırılmasını ister. Bu şifahanede kimseden para alınmamasını,
şifahanenin bir vakıf olmasını, ünlü hekimlerin yetiştirilmesini
dilediğini ifade eder. Bunun üzerine şifahane ve tıp medresesi olmak
üzere 2 bölümden oluşan bu yapı inşa edilir. Medrese, şifahaneden
birkaç yıl sonra inşa edilmiştir. Günümüzde bu yapı kapılarını müze
olarak misafirlerine açmıştır.

ifahane
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Selçuklular döneminde yapılmış ve dünyanın
ilk tıp fakültesi olduğu kabul edilen Gevher
Nesibe Sultan ifahanesi’nde müzikoterapi
yöntemi kullanılıyordu. Gevher Nesibe Sultan
ifahanesi’nde cerrahi müdahaleler için
ameliyathaneler, eczane, akıl hastaları
bölümü, ruh hastalıkları koğuşları mevcuttur.
Göz doktorları, katarakt ameliyatlarını bu
şifahanede gerçekleştirebiliyordu. ifahanenin
bir bölümünde iç içe geçmiş iki oda vardır; bu
odalardan biri hiç ışık almamaktadır. Işık
almayan bu oda, ilaçların olduğu odadır. Bu
durum o dönemde yaşayanlarca ilaçların gün
ışığından
etkilenme
durumunun
yani
“fotosensibilite”nin bilindiğini gösterir. Bunlara
ek olarak, şifahanede 18 odalı bimarhanede*
müzikle ve su sesi ile tedavi adına duvarlarda
delikler bulunmaktadır.

Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi ve
Türklerde Müzikoterapi

TIP VE MÜZİK

Kuruluş ve Hikayesi

Bahsi geçen bu delikler primer hoparlör
niteliğindedir. Müzikoterapi dahil diğer ilaç ve
yöntemler,
dönem
göz
önünde
bulundurulduğunda Farabi, Biruni ve İbni
Sina’ya
ait
olduğu
kaynaklarda
da
belirtilmiştir. İlaçlar bitkilerin çiçek, yaprak, dal
gibi farklı bölümlerinden alınarak yapılır ve
farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilirdi.

Bimarhane

Günümüzde müzikoterapi başta Avusturya ve
Almanya olmak üzere, dünyada birçok ülkede
akıl hastalıkları tedavisinde uygulanmaktadır.
Müzikoterapi akıl hastalıkları dışında bazı
hastalıkları tedavi etmek için de kullanır. Tüm
bunlara ek olarak modern tıpta tamamlayıcı
tedavi olarak tanımlanır.

YAZAR: Nesli ÇAVUŞOĞLU
*= Hastane anlamındaki bu kelime zamanla akıl hastalarının bulunduğu hastane kavramına kaymı tır.

Geçmişten günümüze müzik birçok hastalığın
tedavisinde
müzikoterapi
kullanılmıştır.
Müziğin, günün hangi saatinde ve hangi
müziğin
hangi
hastalık
durumunda
kullanılması üzerine İbn-i Sina (Avicenna) ve
Farabi’nin de üzerine çalışmaları vardır.
Farabi’nin çalışmalarına kısaca değinecek
olursak, Farabi Türk Müziği makamlarının
ruha olan etkilerini, yani insanın ruhuna ne
verdiğini
aşağıdaki
şemadaki
gibi
sınıflandırmıştır:

Irak Makamı: Çocuktaki menenjit hastalığına
iyi gelir.
Isfahan Makamı: Zihin açıklığı verir. Ateşli
hastalıklardan ve soğuk algınlığından ve
korur.

TIP VE MÜZİK

Türklerde Müzikoterapi

Zirefkend Makamı: Kuvvet hissi verir, felç ve
sırt ağrısı için iyidir.
Rehavi Makamı: Baş ağrılarına, ağız
çarpıklığına, felç ve balgam hastalıklarına,
burun kanamasına iyi gelir.

Zirgüle Makamı: Kalp, beyin hastalığı,
menenjit, karaciğer ateşine için iyidir.

Büzürk Makamı: Beyin, kulunç ağrılarına iyi
gelir, kuvvetsizliği giderir.

Hicaz Makamı: İdrar yolu hastalıklarına iyi
gelir.
Uşşak Makamı: Ayak
uykusuzluğa iyi gelir.

ağrılarına

ve

Buselik Makamı: Kalça, baş ağrısı ve göz
hastalıklarına iyi gelir.

İbn-i Sina’nın mûsikî üzerine bir eseri yoktur;
ancak müzik hakkında özel bir bölüm ayırmış
olduğu eserleri ve müzikle ilgili konuların yer
aldığı eserleri bulunmaktadır. İbn-i Sina,
müziğin tıpta oynadığı rolü şöyle ifade eder:
“Tedavinin en iyi ve en etkili yollarından biri
hastanın aklî ve ruhî güçlerini arttırmak, ona
hastalıkla daha iyi mücadele etmesi için
cesaret vermek, hastanın çevresini güzel ve
ho a gider hale getirmek, ona en iyi musikiyi
dinletmek ve onu sevdiği insanlarla bir araya
getirmektir.”

Hüseyni Makamı: Karaciğer ve kalp
hastalıklarına, nöbete, gizli hummalara iyi
gelir.
Ek olarak makamların milletler üzerindeki
etkisi de ele alınmıştır. Uşşak makamını
Türklere, Hüseyni makamını Araplara, Irak
makamını Acemlere, Buselik makamını daha
çok Rumlara dinletmişlerdir.
KAYNAKLAR:
1. Erdal G., Erbaş İ. Darüşşifas Where Music Threapy
Was Practiced During Anatolian Seljuks and Ottomans. J.
of History Culture and Art Research. 2 (1) , 2013.
2. Kılıç A. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı efkat Abideleri
ifahaneler
/
The
ifahanes
of
Phllanthropic
Monucements of the Seljuk and Ottoman Eras. (İstanbul,
Turkuaz Sanat, 2015).
3. Güney Z., Korkmaz N. Aliboran Ebu Reyhan
Muhammed Bin Ahmed el-Biruni ve Bazı Teoremlerinin
İspatı. MSKU J. of Education. Vol 3; 21-40, 2016.
4. Erer S., Atıcı E. Selçuklu ve Osmanlılarda Müzikle
Tedavi Yapılan Hastaneler. Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi. 36 (1); 29-32, 2010.

İLETİŞİM: Neslicavusogluu@gmail.com
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İbn Sina’ya ait “El Kanun fi’t-tıbbi” adlı eseri
tercüme etmiş olan Hekimbaşı Gevrekzade
Hasan Efendi (yaşadığı dönem=18.yy)
yazdığı “Emraz-ı Ruhaniyeyi Negama-ı
Musikiye” adlı eserinde, hangi çocuk
hastalıklarına hangi makamın iyi geldiğine de
değinmiştir:

Neva Makamı: Buluğ çağına ulaşmış
çocuğa, gönül sevincine, kalça ağrısına iyi
gelir.

VİROLOJİ

Yazıma ba lamadan önce, yazıdaki katkılarından dolayı Dr. Öğr.
Üyesi Sayın Deniz SERTEL ELALE hocama te ekkürlerimi sunarım.

Son zamanlarda tüm dünyayı alarma geçiren, hayatlarımızı bir anda
değiştiriveren, Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi kararıyla Covid-19
adını alan yeni bir coronavirüs ile karşı karşıyayız. 2019 Aralık’ta
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgının etkeni olarak gösterilen
bu yeni coronavirüs hakkında birçok bilinmeyen var. imdi, genel
olarak coronavirüsler hakkında bildiklerimizden ve Covid-19 hakkında
şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgilerden bahsedelim. Böylece, gizemli
virüs üstündeki sis perdesi biraz aralansın.
C Ö M E R T

İlk olarak 1960’larda tanımlanan coronavirüsler “coronaviridae”
ailesinde yer alırlar. Lipid bir zarf ile çevrili, pozitif kutuplu, tek iplikli ve
RNA genomuna sahip virüslerdir. Çok çeşitli memeli hayvanlar ve
kuşları enfekte edebilen önemli patojenlerdir.

Alfa, beta, gama ve delta olmak üzere dört
cinse ayrılırlar; alfa ve beta cinsleri,
insanlarda
hastalığa
neden
olan
coronavirüsleri barındırırlar. Coronavirüsler,
insanda
genellikle
solunum
yolu
infeksiyonlarına neden olur ve üst solunum
yolu infeksiyonlarının (soğuk algınlığı gibi)
yaklaşık %10-15’inden sorumlu tutulurlar.
İnfeksiyon sıklıkla üst solunum yolları ile
sınırlı kalsa da bazı hastalarda, alt solunum
yolları da etkilenebilir. Bu da hastada, daha
kritik seyreden hastalıkların görülme ihtimalini
arttırır.
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Genellikle
hayvanları
enfekte
eden
coronavirüsler, birtakım mutasyonlar sonucu
insanları enfekte etme yeteneği kazanırlar.
İnsan coronavirüsleri olarak bilinen bu
virüsler, 2002 yılında Çin’de başlayıp
sonrasında diğer kıtalara yayılan, ciddi akut
solunum sendromu (SARS: Severe Acute
YAZAR: Elçin CÖMERT

Respiratory Syndrome) salgınından sorumlu
tutulan SARS-CoV ve 2012 yılında Suudi
Arabistan’da ortaya çıkan, Orta Doğu
Solunum Sendromuna (MERS: Middle East
Respiratory Syndrome) neden olan MERSCoV’dır. Bir de güncel olarak, yazımıza da
konu olan Covid-19 bu listeye eklenmiştir.
İlk Covid-19 vakalarının çoğu, çeşitli
hayvanların satıldığı Wuhan şehrindeki
Huanan deniz ürünleri pazarında çalışan veya
pazarı ziyaret eden insanlarda meydana
gelmiştir. Covid -19 virüsünün gen dizilimi
araştırıldığında en benzer gen diziliminin
yarasalardan kaynaklanan iki coronavirüste
olduğu keşfedildi. Bu coronavirüslerin genetik
dizilimi ile %88 oranında Covid-19 virüsünün
gen diziliminin benzer olduğu ortaya çıktı. Bu
veriler ışığında Covid-19’un yarasalardan
bulaştığı düşünüldü ancak deniz ürünleri
satılan pazarda yarasa satılmıyordu. uan

Gizemli KoronaVirüs: Covid - 2019

E L Ç İ N

Peki virüs insandan insana ne şekilde
bulaşabiliyor? Bulaşma solunum damlacıkları
ile olmaktadır. Tahmini kuluçka dönemi 2 ile
14 gün arasındadır. Enfekte olmuş kişiyle aynı
ortamda olmak ya da yakın bir temasta
bulunmakla virüs kolaylıkla sağlıklı bireyleri
enfekte edebilir. Virüsün olduğu yüzeyler ve
eşyalarla temas etmiş eller ile ağız, burun ve
gözlere dokunulduğunda; hapşırma, öksürme
ve
konuşma
esnasında
havadaki
damlacıkların solunum yolu ile alınmasıyla
virüs sağlıklı bireylere bulaşabilir. Ayrıca yeni
çalışmalar gösteriyor ki virüs cansız nesneler
üzerinde bir haftadan daha uzun süre
canlılığını sürdürüyor. Düşük sıcaklık ve
yüksek nemin de bu virüslerin yaşam
sürelerini uzattığı anlaşılmıştır.
Coronavirüsler solunum yollarını etkilerler.
Ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı ve
yorgunluk
hastalığın
en
temel
belirtilerindendir. Özellikle yaşlılarda ve küçük
çocuklarda, kronik kalp hastalığı olan
bireylerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış
kişilerde morbidite ve mortalite oranı çok daha
yüksek seyreder.

temastan da kaçınılmalıdır. Hastalık belirtileri
gösteren bireylerin ise kalabalık ortamlarda
maske kullanması, hastalığın bulaşmasını
önlemek
için
yapılması
gerekenler
arasındadır.

VİROLOJİ

için patojenin kaynağı hayvan ile ilgili çeşitli
araştırmalar olmakla beraber bu konu da
bilinmezliğini korumaktadır.

uanda etkisi hala süren Covid-19 virüsü ile
ilgili bilim insanlarının yaptığı birçok araştırma
ve tedavi sürecine ilişkin birçok yöntem
mevcuttur. Bir salgının etkisi, virüsün insanlar
arasında ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde
yayıldığına bağlıdır. Bizler de bu süreçte
evlerimizde kalarak kendimizi, sevdiklerimizi
korumalı, önümüzdeki günlerde Covid-19 ile
ilgili olumlu gelişmeleri öğrenebilmenin
umudunu taşımalıyız.

KAYNAKLAR:
1. De Wilde A.H., Snijder E.J., Kikkert M., Van Hemert
M.J. Host Factors in Coronavirus Replication. CT
Microbiology. Vol: 419, 2018.
2.
World
Health
Organization.
“Coronavirus”
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
( Last Access: January 25, 2020).
3.
Wikipedia.
Coronavirus.
Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
(Last Update: February 17, 2020).

Covid-19 ile enfekte olduğu bilinen ya da
hastalıkla ilgili değerlendirmesi devam eden
bir kişi ile yakın temas eden bireylerin, son
temaslarından sonraki 14 gün boyunca günde
iki kez ateşleri ölçülmelidir. Ayrıca öksürük,
nefes alıp vermede zorlanma, titreme,
halsizlik, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide
bulantısı, kusma ve burun akıntısı gibi
semptomların
olup
olmadığı
da
değerlendirilmelidir. Her şeyden önce en
yakın sağlık merkezine ya da yönlendirme
yapılan kuruluşa müracaat edilmelidir.

İLETİŞİM: comertelcin1@gmail.com
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Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için Dünya
Sağlık Örgütü(WHO) tarafından bildirilen,
standart öneriler vardır. Ellerin yıkanması,
öksürme ve hapşırma sırasında ağzın ve
burnun kapatılması bu önerilerden bazılarıdır.
Ayrıca
solunum
yolu
hastalığının
semptomlarını gösteren bireylerle yakın

RÖPORTAJ

Dr. Öğr. Üyes
Başak
BOSTANCI
CERAN
le Hayatta
Başarıya Da r...
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1-Hocam bize kendinizi tanıtabilir

2- Oftalmolojiyi nasıl seçtiniz? Tıp

misiniz?

fakültesine girerken de oftalmoloji

-Adım Başak Bostancı Ceran. 1983 yılında
Ankara'da
doğdum.
İlköğrenimimi
Arı
Koleji'nde tamamladım, daha sonra Ankara
Atatürk Anadolu Lisesi'ne devam ettim ve
okulumu gururlu bir şekilde birincilikle bitirdim;
çok
severim
lisemi.
Hacettepe
Tıp
Fakültesi'nde okudum, eğitimimi orada
tamamladım. Çok istediğim bir yer olan
Ankara
Atatürk
Eğitim
Araştırma
Hastanesi'nde asistanlığa başladım.Tercih
yaparken
bizim
dönemimizde
"Eğitim
Hastanelerinde Cerrahide Eğitim Alırsan Çok
Vaka Görürsün" diye bir söylenti vardı. Bu
yüzden de eğitim araştırma kliniği tercih
etmiştim. Akademik bir eğitim araştırma
hastanesinde uzmanlık eğitimimi yaptığım için
çok şanslıyım; ama akademik yönüm hep
doyurulmayı
bekledi;
hep
kıskanırdım
üniversitede olan arkadaşlarımı. Akademik
yönü doyurabilmek için UCLA Advance
Vision Care'da bir sene katarakt ve refraktif
cerrahi
üzerine
"fellowship"
yaptım.
Döndüğümde mecburi hizmet için Antalya'ya
gittim, kısa bir süre Ulucanlar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde kornea bölümünde
kornea uzmanı olarak çalıştım. Ardından
Okan
Üniversitesi
Hastanesinden
göz
doktorluğu
için
Emrullah
hocamızdan
yardımcı doçentlik teklifi gelince, buraya
başladım ve 3 senedir de İstanbul'dayım.

istiyor muydunuz?
Benim dayım oftalmolog. Türkiye'nin de
önemli göz doktorlarından bir tanesidir.
Büyürken onun etkisi altında kalmıştım.
Çünkü çok özenli muayene yapar, hastanın
sadece gözüyle değil genel sağlık durumu ile
çok yakından ilgilenir ve güçlü görünürdü
gözüme. Güzel bir yerde de muayenehanesi
vardı. Onun gibi olmak isterdim, güçlü olmak
isterdim, kongrelere giderdi, çok gezerdi. Ona
da özenirdim. Bir de küçüklükten bu yana ben
hep ince, küçük resimler yaptım, hat sanatıyla
yakından uğraştım. Resimle yakından haşır
neşir oldum. Küçük yaşlardan itibaren de
gözlük, ardından da kontakt lens taktığım için
bir yatkınlığım vardı göz doktorluğuna
açıkçası. Bir dönem kadın doğum, bir dönem
de pediatri düşündüm ama bunlar hep kısa
sürdü ve geçiciydi. Hep göz doktoru olmak
istedim.

3- Hacettepe Tıp Fakültesini iyi bir
derece ile bitirdiğinizi biliyoruz.
Nasıl bir öğrenciydiniz? Yeni nesle
tavsiyeleriniz nelerdir?
Ben yeni ve eski neslin inek diye tabir ettiği
bir öğrenciydim. Günü gününe çalışmanın
tam karşılığıyımdır.

olabilir, tiyatro olabilir. Hem ruhunu hem
gözünü hem zihnini dinlen direbileceği,
hayatta o sırada baş etmek zorunda olduğu
küçük ufaklı travmalarl
baş etmektense
kendini
kapatıp
başka
bir
dünyaya
geçirebileceği mutlaka bir müzik, bir sanat
dalı, bir de spor dalı olmalı insanın. Ben
kendim bateri dersi alıyorum, bir ara "DJliğe"
heves etmiştim. Spor ciddi zaman kaplıyor.

RÖPORTAJ

O gün işlenen her şeyi eve gelince -lisede de
öyleydim, ortaokulda da Hacettepe'detekrarlayan, hafta sonu da bir genel tekrar
yapan bir öğrenci oldum her zaman. Tabi
yaşla beraber bu çalışma düzeni öyle eskisi
gibi kalmıyor, mesela bir makaleden fazlasını
üst üste okuyamıyorum, biraz zorlanıyorum.
Benim yeni nesle tavsiyem fazla çalışmaları
olmayacak. Daha hedefe yönelik çalışmalarını
onlara
tavsiye
edeceğim.
Mesela
"textbooklar" içerisinde kaybolmaktansa
derslere girip öğretmenin özellikle
ders sırasında altını çizdiği -ben de
derslerde önemli diye bazı yerlere
vurgu yapıyorum- yerlere daha
çok dikkat vermelerini ve
dersi derste öğrenmeye çalışıp
sonrasında bir genel tekrar
yapmalarını öneririm. Ama tek
önerim bu olmayacak açıkçası.
Bence bu gençlik zamanları bir
daha elinize geçmez. O yüzden
mutlaka güzel bir hobi edinin, iyi ve
sağlam arkadaşlıklar kurun ve kendinizi
tanımaya çalışın en önemli şey bu bence.
İnsanın kendini 20'li yaşlarda tanımaya
başlaması. En büyük tavsiyem bu olacak,
ders çalışmanın ötesinde.

hayatımda, Onun dışında da "Spiritüel"
"spiritüel" gelişim dediğimiz
"wellbeing" kavramı üzerinde
biraz durmaya çalışıyorum.

İnsanın Kendini 20'li
Yaşlarda Tanımaya
Başlaması. En Büyük
Tavsiyem Bu.

4- Hocam hayatta kendinizi birçok
açıdan
geliştirmeyi
başarıyorsunuz?

nasıl

gibi birazcık daha ruha iyi gelen şeyler
zaman harcamaya çalışıyorum. Her anlamda
iyi olmak kimse için %100 değil ama bunun
için elimden geleni yapıyorum diyebiliriz.

5- Oftalmolojinin geleceği nedir?
Oftalmoloji adayları hangi alt
dallarda yoğunlaşmalıdır?
Oftalmolojinin geleceği diğer alanlarda da
olduğu gibi "AI'da" (yapay zeka). Bence
gerçekten tıpa giren kişi ben cerrah olacağım
diye düşünmesin. Ben nasıl bir makine, nasıl
bir donanım, bir software üreteyim ki bize
insanın rolünden biraz pay çalsın ve standart
bir şekilde insanların görme kalitesini arttırsın
diye düşünmeli. yani her dalda olduğu gibi bu
da mühendislikle bilgisayarla bir arada
yoğrulmuş bir şey olacak, gözle ilgili durumda
bu olacak. Yani ben size diyemem ki
glokomdur ya da katarakt lazerdir. Hayır
bunlar hiçbiri, artık AI.

Dr. Öğr. Üyesi Sayın Başak BOSTANCI
CERAN'ın bu keyifli röportajının devamı
yakında online blogumuzda olacak.
RÖPORTAJ YAZARLARI: Kemal H. TURŞUOLUK, Tuna AYDIN
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Kendimi her açıdan geliştirmeye çalışıyorum.
Az önce söylediğim şeylerin ben çok geç
farkına vardım, yani benim hayatımda 22-23
yaşına kadar ders dışında önemli bir şey
olmadı pek. Spor yapıyordum, resim
yapıyordum, arkadaşlarımla iyi ilişkilerim vardı
ama hani böyle ders kadar ya da işler kadar
önem verdiğim başka bir sosyal faaliyetim
olmadı hiçbir zaman. Daha sonra farkına
vardım ki bu sosyal faaliyetler, insan ilişkileri
de en az iş yaşamı kariyer yaşamı gibi şeyler
kadar önemli. Ben kendimi ve kendi kızıma da
bunu tabii söylüyorum; bence her insanın
sevdiği bir spor dalı, sevdiği bir müzik dalı
müzik enstrümanı olabilir, ya da örneğin
müzik dinlemekten çok hoşlanan bir insanın
iyi bir müzik arşivi olmalı. Sanatla ilgili de
sevdiği bir şey olmalı, sinema olabilir, resim

Eskiden
bir
şeylerin
olmasını ve bizim bu
şekilde
mutlu
olup
bunlardan besleneceğimizi,
düşünürdüm, artık insanın
mutlu olmasını sadece ve
sadece düşünce şeklinden
kaynaklanabileceğinin farkında
olduğum için meditasyon, yoga

B E R K E

G Ö K S U

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşüşe geçti ve
daha kapalı, daha kalabalık ortamlara girmeye başladık. Ancak
genel hijyen kurallarına ve sağlığımıza dikkat etmezsek bu ortamlar
aracılığıyla bulaşıcı hastalıklara yakalanmamız kaçınılmaz hale
geliyor. Özellikle, okul çağındaki çocukları hedef alan birkaç bakteri,
vücudumuzun savunma sistemini aşarak bizi hasta ediyor. Bu
araştırmada bizi hedef alıp enfekte eden iki bakteriyi inceleyeceğim.

1.Beta Bakterisi
Halk arasında Beta Mikrobu olarak bilinen bu
bakterinin asıl ismi “A Grubu Beta Hemolitik
Stroktokok”tur.
Klinik
bulgularına
göre
çocukluk dönemi 3 gruba ayrılır; 6 aydan
küçükler, 6 ay ila 3 yaş arasında olanlar ve 3
yaş ila 12 yaş arası. Bebeklik çağında (yani
ilk yıl) çok sık görülmez, 4-5 yaşına doğru
yavaş yavaş artış gösterir; 5 ila 15 yaş
arasında zirve yapar.
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Bu bakteri solunum yolu ile yayılır ve çok
bulaşıcıdır. Zamanında, hızlı ve doğru tedavi
edilmezse hayati sonuçlar doğurabilir. Beta
enfeksiyonu olan bireyin genellikle burun
deliklerinin ön kısmında yüksek oranda bu
ajan bulunur ve yakın temasta bulunduğu
kişilere (ev halkına ve okul arkadaşlarına)
kolayca bulaştırır.

YAZAR: Berke GÖKSU

Mikrop bulaşmış yiyecekler (özellikle süt,
dondurma, günlük yiyecekler, yumurta ve
yumurta ile yapılmış yiyeceklerde) besinden
bulaşmış farenjitin (beta enfeksiyonu) etkeni
olarak gösterilmiştir.

Hangi hastalıklara neden olur?
-6 aydan küçüklerde genellikle hafif burun
akıntısı ve düşük düzeyde ateş ile birlikte
nezle yapar. Burun delikleri etrafında
soyulmalar da vardır.
-6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda, düşük
dereceli ateş, eklem ve kas ağrıları, nezle
bulguları vardır.
effaf burun akıntısı,
boyunda hafif ağrılı beze (lenf nodları),
sinüzit, bazen de bunlara eşlik eden orta
kulak iltihabı görülebilir.

Kalabalık Ortamlardan Bula an Bakteriler

BAKTERİYOLOJİ

Ara tırma ve yazıyı hazırlama süresince yaptığı katkılardan dolayı
Balıkesir Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü’ne sonsuz te ekkür
ederim.

-Beta mikrobu genellikle cilt ve solunum yolu
enfeksiyonu yapmasına rağmen: zatürre,
zatülcem, kemik iltihabı (osteomiyelit),
endometrit, menenjit, yumuşak doku iltihabı
ve apseye de neden olabilir.
-Bebek ve çocukların soyulan egzamaları,
bazı
enfeksiyonların
özellikle
beta
enfeksiyonu olup olmadığını anlamak için çok
iyi bir kaynaktır. Bu lezyonların üzerine binen
enfeksiyon, yaygın kızarıklık, üzerinde akıntı,
kabuklanma, soyulma ve bölgesel beze
iltihabı yapabilir.

Tedavi edilmezse nelere neden
olabilir?
-Eğer tedavisi yapılmaz veya gecikilirse erken
veya geç komplikasyonlara neden olabilir;
-Erken
komplikasyonları:
Streptokok
enfeksiyonunun yayılması genellikle ilk
haftada
gerçekleşir.
Komplikasyonlar,
bölgesel lenfnodlarının (beze) iltihaplanması,
orta kulak iltihabı, sinüzit, az görülen zatürre,
mastoidit, septisemi (kana karışması), kemik
iltihabı ve toksik şok sendromu ile kendisini
gösterebilir.
-Geç komplikasyonları, Akut romatizmal ateş
ve böbrek iltihabıdır.

-Okul, kreş gibi kalabalık yerlerde, dönem
dönem boğaz kültürü alınmalıdır.
-Enfeksiyon
saptanan
gönderilmelidir.

çocuklar

-C Vitamini alımı artırılmalıdır.

2. Helikobakter pylori (H. Pylori)

H. pylori dünyadaki insanların yaklaşık üçte
ikisini enfekte eden bir bakteri türüdür.
Helikobakter ismi spiral şekilli oldukları için
verilmiştir ("helikopter" kelimesinde olduğu
gibi "heliko" terimi "spiral" anlamına gelir).
Helikobakter pylori, midenizi tipik olarak
çocuklukta enfekte eder ve bu bakteri, bu
durum çoğu zaman probleme yol açmazken,
bazı insanlarda hastalığa yol açabilir.
Bakteriler midenizde yaşayabilmek için
etraflarındaki ortamın asiditesini azaltabilir.
ekilleri, mideyi döşeyen tabakaya girmelerini
mümkün kılar ve burada mukus ile korunurlar.
Vücudunuzun bağışıklık hücreleri onlara
ulaşamaz ve bakteri bağışıklık cevabını
olumsuz
etkileyip
kendilerine
zarar
gelmemesini sağlayabilir.
Bazı durumlarda bir H. pylori enfeksiyonu
midenizde veya duodenumda ülser gelişimi
gibi problemlere yol açabilir. H. pylori
enfeksiyonu, mide kanseri ve gastritle de
ilişkilidir.

Nedenler ve Riskler
H. pylori enfeksiyonlarının bir kişinin ağzından
diğerine bulaştığı düşünülmektedir. Ayrıca
fekal oral yoldan da aktarılabilirler Su veya
yiyecekler içinde bulunan H. pylori ile de
enfeksiyon kapmak mümkündür. Çocuklarda
H. pylori enfeksiyonu gelişme olasılığı daha
yüksektir ve bunun temel nedeni uygun hijyen
eksikliğidir.

eve
İLETİŞİM: berkegoksu@icloud.com
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Beta salgınından korunmak için;

-Genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

BAKTERİYOLOJİ

-3 yaş ile 12 yaş arasında ise, genellikle hızlı
bir şekilde bademcik iltihabı (tonsillit), nezle
(nazofarenjit) ve bazı vakalara eşlik edebilen
kızıl hastalığı görülür. Genellikle yüksek ateş,
kusma, boğaz ağrısı, baş ağrısı, terleme ve
yorgunluk kendini gösteren Kızıl’a karın
ağrısının da eşlik ettiği görülmüştür. Kızıl’ın
kuluçka evresi 2-4 gündür. Hastalık
başladıktan 12 ile 48 saat sonra çok bilindik
olan döküntüleri ortaya çıkar. Bademcik, dil,
yutak ve damakta görülen döküntüleri, büyük,
şiş, kırmızı ve iltihap doludur. Bazen ciddi
vakalarda difterideki gibi bademciklerin üzeri
kirli bir iltihap tabakasıyla kaplı olabilir.

BAKTERİYOLOJİ

Enfeksiyon riskiniz çevreniz ve yaşama
koşullarınızla ilişkilidir. Aşağıdaki durumlarda
risk daha yüksektir:
• Gelişmekte olan bir ülkede yaşıyorsanız,
• H. pylori ile enfekte başka kişilerle aynı evde
yaşıyorsanız,
• Kalabalık bir evde yaşıyorsanız,
• Yaşadığınız bölgeyi temiz ve bakterisiz
tutmaya yardımcı olabilecek sıcak suya
erişiminiz yoksa,
H. Pylori enfeksiyonu geçirme riskiniz
artacaktır.

Belirtiler
Belirtiler arasında tipik olarak mideniz boşken,
gece veya yemeklerden birkaç saat sonra
oluşan karın ağrısı vardır. Bu ağrıyı hastalar
genellikle Kemirici bir ağrı olarak tanımlar ve
gelip gidebilir. Antasid ilaçlar almak veya
çiğnemek bu ağrıyı azaltabilir. Bu tür ağrınız
varsa doktorunuzu ziyaret etmelisiniz. Ayrıca
geçmeyen kuvvetli bir ağrınız varsa
doktorunuzla irtibat kurmalısınız. Birçok belirti
H. pylori enfeksiyonuyla ilişkili olabilir. Ancak
bunlar başka bozukluklara bağlı olabilecek sık
görülen belirtilerdir ve bazıları zaman zaman
sağlıklı kişilerce de yaşanabilir.
• işkinlik hissi
• Kendinizi hasta hissetme veya kusma
• İştahınızı kaybetme
• Kilo kaybı
Sık olmasına rağmen bu belirtilerden
herhangi biri devam ederse veya sizi
endişeye düşürüyorsa en iyisi doktorunuzu
görmektir. Dışkı veya kusmuğunuzda siyah
renk veya kan görürseniz acilen doktorunuza
danışmalısınız.

Tanısal Metodlar
Kan Testleri
H. pylori antikorlarını tespit etmek için
kullanılacak olan kan örnekleri vermeniz
istenebilir.

Dışkı Testleri
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Dışkınızda Helikobakter pylori bulguları
aramak için bir dışkı örneği gerekebilir.

Nefes Testleri
Bir nefes testi yaptırırken radyoaktif karbon
içeren bir preparat yutarsınız.
YAZAR: Berke GÖKSU

H. pylori bakterileri bu kombinasyonu
parçalayıp karbonu açığa çıkaran bir enzim
salar ve bu karbon özel bir cihaz kullanılarak
saptanır.

Endoskopi
Bir endoskop adı verilen uzun ve ince bir alet
ağzınıza yerleştirilip mide ve duodenumunuza
yönlendirilir. Endoskopun ucuna takılı bir
kamera,
monitörde görülen görüntüleri
gönderir. Herhangi bir anormal bölge
incelenebilir ve endoskopla kullanılan özel
aletler gerekirse bu bölgelerden bir örnek
alabilir.

Tedavi
Sizde problemlere neden olmayan bir H.
pylori enfeksiyonunuz varsa ve artmış mide
kanseri riskiniz yoksa tedavinin herhangi bir
faydası olmayabileceği düşünülmektedir.
Mide kanseri, duodenum ve mide ülserleri H.
pylori enfeksiyonuyla ilişkilidir. Mide kanseri,
mide ya da duodenum ülseri gibi bir problemi
olan yakın akrabalarınız varsa doktorunuz
tedavi yaptırmanızı isteyebilir. Tedavi bir
ülseri tamamen iyileştirebilir ve mide kanseri
geliştirme riskinizi azaltabilir.

İlaçlar
Normalde iki farklı antibiyotik kombinasyonu
ve mide asidinizi azaltan başka bir ilaç
almanız gerekecektir. Mide asidini azaltmak
antibiyotiklerin daha etkili bir şekilde
çalışmasına yardımcı olur. Bu tedaviye üçlü
tedavi denir. Tedavide kullanılan ilaçlardan
bazıları lansoprazol (Prevacid), pantoprazol
(Protonix), ve rabeprazoldür (AcipHex).
Tedaviniz bittikten sonra bir H. pylori testi
yapılabilir. Çoğu durumda enfeksiyonu
gidermek için sadece tek bir antibiyotik rejimi
gerekir ama bazen farklı ilaçlarla birden fazla
kez tekrarlanması gerekebilir.
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İMMÜNOLOJİ

Aşı reddi nedir?
Aşı reddi, bir kişinin kendisi veya sorumlu olduğu kişinin bilinçli
olarak aşılanmasını önlemektir. Reddedilebilecek aşılar grip
aşısından, çocuk felci aşısına kadar bütün aşıları kapsamaktadır.
Bazı ülkelerin kanunen zorunlu aşılarının olmasına rağmen çoğu
ülke aşı reddini serbest bırakmıştır.

Aşı reddinin temel sebepleri insanların
aşılara, aşıların etkinliğine, aşıların etken
maddelerine
veya
içerisinde
bulunan
koruyucu maddelere inanmamaları, bazı
kulaktan dolma duydukları komplo teorilerine
(Aşılarla beynimizi eritiyorlar, aşılarla bize ne
olduğu belirsiz şeyler enjekte ediyorlar,
aşılarla farkında olmadan üzerimizde deney
yapıyorlar vb...) inanmaları, daha sonradan
yalanlanan fakat aşının zararlı olduğuna dair
araştırmalara halen inanmayı seçmeleri, uzun
süredir salgın olmaması sonucu insanların
“Hastalık” gerçeğini unutmuş olmaları,
insanların ilaç firmalarını kar amaçlı kuruluş
olarak görmeye başlamaları sayılabilir.
Üstelik yeni çıkan hastalıkların aşılarının hızlı
bir şekilde piyasaya sürülmesi insanlarda
kuşku uyandırmaktadır. Bütün bunların
yanında günümüzde insanların en büyük
korkusu aşıların çocuklarını “Otizm” hastası
yapacağını düşünmeleri.

C A N

G Ü R A Y

Aşı reddinin son zamanlarda ivmesinin
artması ve medyada kendisine daha çok yer
bulmasının ise en önemli sebeplerinden biri
Facebook, Instagram gibi sosyal medya
araçlarının büyük kitlelere ulaşması sonucu
insanların aşılarla ilgili komploları birbirlerine
daha hızlı şekilde yayabilmeleri gelir.
2015 yılında sadece Türkiye’den ayda 39
milyon kişinin Facebook’u kullandığını da
hesaba katarsak, bu ve bunun gibi mecralar
aşı karşıtları için mükemmel bir ortam
oluşturmaktadır. Facebook üzerinde çok kısa
bir gezintiyle bile aşı karşıtlarına dair onlarca
grup bulunabilir ve bu grupların da genelde
benzer şeylerden korktuklarını görülebilir
(Başka canlıların DNA’sı enjekte ediliyor,
beyinde alüminyum biriktirip otizm hastası
yapıyor vb.).

YAZAR: Can GÜRAY
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A ı Reddi, A ı Reddinin Tarihi ve
Olası Sonuçları

Aşı reddi ülkemizde Anayasanın 17.Maddesinin 2.Fıkrasının “Tıbbi
zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut
bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi
deneylere tabi tutulamaz.” bölümüne dayandırılmaktadır.

İMMÜNOLOJİ

Aşı reddinin tarihi
-Aşı reddinin çıkışı:
Aşı reddinin tarihi en az aşının tarihi kadar
eskidir. Aşı reddinin ilk örneğini, 1800’lerin
başlarında İngiltere’de görürüz. Edward
Jenner’ın Cowpox (Sığır Çiçek Virüsü)
üzerinde çalışırken keşfettiği Smallpox (Çiçek
Virüsü) aşısı, Cowpox’a sahip bir sığırın
vücudundaki döküntülerinin içindeki sıvının
alınıp insana enjekte edilmesi üzerineydi.
Edward Jenner’ın o dönem için yeni olan bu
fikri toplumda büyük bir yankı uyandırmış ve
sağlıksal, dinsel, bilimsel ve politik birçok
eleştiriye maruz kalmıştır. Aşının ortaya çıkışı
özellikle çocuklu aileler arasında korkuya
neden olmuştur, Uygulama çocuğun kolunda
bir yara açıp yaklaşık 1 hafta önceden
aşılanmış bir kişinin döküntülerindeki sıvının
enjekte edilmesiydi. Bazı din adamları ise bu
olayın din dışı olduğunu çünkü bir hayvanın
bir sıvısının enjekte edilmesinin dinen uygun
olmadığını savunmuşlardır. Bir grup insan ise
Çiçek hastalığının atmosferde çürüyen
maddelerden bulaştığını ve bir aşılamanın
imkânsız olduğunu savunmaktaydılar. Bunca
gerginliğin üzerine devletin zorunlu aşılamalar
başlatması gerginliği daha da tırmandırmıştır.

-1853 Aşı Yasası

1853 yılında İngiliz hükümetinin çıkarmış
olduğu bu yasa ilk aşı yasası olmakla beraber
aşı reddi konusunda tarihsel bir öneme
sahiptir. Bu kanun 3 aylığa kadar olan bütün
çocukları çiçek aşısı yaptırmaya zorunlu
tutmaktaydı. Aynı yasa 1867 yılında
genişletilerek 14 yaşına kadar bütün
çocukların aşılatılmasını şart koşmuştu. Aynı
kanun 1871 yılında biraz değiştirilerek
memurların insanları zorlaması gerektiğini
söyler ve zorlamayan memurları cezalandırır.
Çocuklarını aşılatmayı reddedenlerin aldığı
cezalar ise para veya hapis cezasına
.
varabiliyordu
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-1885 Leicester Gösterisi
Leicester, zamanında aşı karşıtlarının
toplanma noktası haline gelmişti. Sürekli
burada yapılan gösterilerden en kötü anılanı
ise 1885 yılında yapılan büyük gösteridir.
İLETİŞİM: canguray01@gmail.com

1 kadın ve 2 adamın çocuklarını aşılatmayı
reddetmesi üzerine karakola teslim olmaya
giderken onlara eşlik edenlerin yaptığı bu
gösteride en önde aşı karşıtı bayraklar
açılmış, bir bebek tabutu ile Edward Jenner’ın
büstü taşınmıştır. Topluluk naralar atarak 3
kişinin teslim olacağı York Kalesinin önüne
gelmişlerdir. Bu ve bunun gibi gösteriler bir
aşı komisyonunun oluşturulup aşıların
incelenmesini sağlamıştır. 1896 yılında
komisyonun aldığı karar aşıların koruyucu
olduğu fakat yaptırılmamasının bir cezası
olmaması gerektiği yönündeydi. Bunun
sonucunda “Vicdani Ret” kavramı ortaya
çıkmıştır. Dileyen kişiler “Muafiyet Belgesi”
alarak aşı olmamayı tercih edebiliyorlardı.

-Amerika’da Çiçek salgını ve Aşı
karşıtı cemiyetlerin kuruluşu
19.Yüzyılın sonlarına doğru Amerika’da
ortaya çıkan çiçek salgını yeni bir aşılama
eforu ile birlikte aşı karşıtı cemiyetlerin de
kurulmasını sağlamıştır. Aşı karşıtı bir İngiliz
olan William Tebb öncülüğünde Amerikan Aşı
Karşıtları Derneği (1879) kurulmuştur. Bu
cemiyeti takiben Amerikan Zorunlu Aşı
Karşıtları (1882) ve New York Aşı Karşıtları
(1885) dernekleri kurulmuştur. Bu cemiyetler
hem propagandalarla hem de mahkemeler
aracılığıyla bir sürü eyalette mücadele
vermişlerdir.

Tetanoz, Difteri, Boğmaca Aşısı
Hakkındaki Tartışmalar

70’li yılların ortalarında, Avrupa, Asya, Kuzey
Amerika ve Avustralya’daTDAP aşısının
güvenilirliği ile ilgili tartışmalar gündeme
gelmiştir. Sebebi ise Londra’daki Great
Ormond Street Hastanesi’nin 36 çocuğun
TDAP aşısı sonrası nörolojik sıkıntılar
yaşadığını iddia etmesidir.Bunun üzerine
bütün medya ilgisini bu olaya çevirmiştir ve
The Association of Vaccine Damaged
Children (Aşı yüzünden zarara uğramış
çocuğu olan aileler cemiyeti), toplumun
dikkatini aşılara ve potansiyel zararlarına
yöneltmiştir.Bu olayların üzerine azalan
aşılanma oranları 3 büyük boğmaca salgınına
neden olmuştur.

Kızamık,
Kızamıkçık
Kabakulak
(KKK)
Hakkındaki Tartışmalar

ve
Aşısı

TDAP aşısından 25 yıl kadar sonra, İngiliz aşı
karşıtları bu sefer de KKK aşısına karşı
mücadele ediyorlardı. 1998 yılında İngiliz bir
doktor olan Andrew Wakefield, Bağırsak
hastalıkları, Otizm ve KKK aşısı arasındaki
bağlantının
daha
fazla
araştırılması
gerektiğini savunuyordu. Dr. Wakefield birkaç
yıl sonra aşının üzerinde yeterli deneme
yapılmadan piyasaya sunulduğunu savundu.
Bunun yanında medyanın da işin üzerine
gitmesiyle genel olarak bir aşı korkusu oluştu.
2004 yılında Lancet, yani Dr. Wakefield’ın
çalışmalarını yayınlayan dergi, bunun bir hata
olduğunu açıkladı. İngiliz Genel Tıp Konseyi
ise Dr. Wakefield’ın çocukları aşılardan
etkilenmiş nüfuzlu kişilerden rüşvet alarak
böyle bir işin içinde olduğunu öne sürmüştür.

Bu hareket aşı karşıtlarının, aşıların içindeki
bazı maddelerin zehirli olduğunu iddia etmesi
üzerine başlayan bir harekettir. Hareketin
amacı aşıların içerisinde başta Otizm olmak
üzere çeşitli hastalıklara yol açtığını iddia
ettikleri maddeleri çıkarttırmaktı.
Yeşil Aşı hareketinde baş suçlulardan biri de
Tiyomersal
(C9H9HgNaO2S)
olmuştur.
Tiyomersal aşılarda koruyucu madde olarak
kullanılan ve içeriğinde Cıva olan kimyasal bir
maddedir.Bu
harekete
katılan
kişiler
Tiyomersal maddesindeki Cıvanın çocuklarda
gelişim bozukluğuna ve Otizme sebep
olduğunu iddia etmişlerdir. Bunun üzerine
yeteri kadar kanıt olmamasına rağmen ABD
sağlık örgütleri bu maddeyi aşılarından
kaldırmışlardır.
2001 yılında The Institute of Medicine’s
Immunization Safety Review Committee
Tiyomersal’in
Masum
olup
olmadığını
kanıtlayacak kadar kanıt bulunmadığını
açıklamıştır. Enstitünün yakın zamanda
yaptığı başka bir çalışmaya göre Tiyomersal
masumdur . Bunlara rağmen hala yüzlerce
doktor Tiyomersal – Otizm ilişkisi hakkında
araştırmalarına devam etmektedir.

Aşıya yenik düşen ilk hastalık,
Çiçek hastalığı
Çiçek virüsü, “Variola Minor” ve “Variola
Major” şeklinde iki varyasyona sahiptir. Çiçek
hastalığı hava yoluyla kolaylıkla bulaşabilen,
belirtileri arasında kusma, yüksek ateş, sırt
ağrısı, karın ağrısı olan ve ilerleyen
dönemlerinde üzeri kabuk bağlayan kaşıntılı
döküntüler oluşturan bir hastalıktır.
Genellikle hava yoluyla insandan insana
bulaşır. Hastalığın erken dönemi boğazda ve
ağızda döküntü semptomlarının ortaya
çıkmasıyla başlar.İnsanların birbirleri üzerine
öksürmesi, hapşırması ile bulaşır ve son
döküntü kaybolana kadar da bulaşıcılık riskini
korumaya
devam
eder.
Döküntülerin
içerisindeki sıvı da virüs ile kontaminedir ve
sıvının da bulaşıcılık riski vardır. Bu nedenle
hasta bir kişinin yatağından, kıyafetinden de
hastalık bulaşabilir.
YAZAR: Can GÜRAY
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2010 yılında Lancet resmi olarak çalışmayı
geri çekti ve Dr. Andrew Wakefield’ın İngiltere
dahilinde doktorluk yapması yasaklandı.Bu
olaydan sonra KKK aşısı ile ilgili tonlarca
araştırma yapılmış olmasına rağmen KKK
aşısının iddia edilen hastalıklarla bir ilgisi
bulunamadı.

-Yeşil Aşı Hareketi

İMMÜNOLOJİ

Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi
(JCVI)
aşıların
zararsız
olduğunu
onaylamıştır. Fakat hem daha önceden
yaşananlar hem de hala sağlık çalışanlarının
bile fikir birliğinde olmamasından dolayı
aşılara olan güven geri kazanılamamıştır.
Aynı anda İngiltere’de faaliyet gösteren ilaç
firmaları aşılanmayı desteklerken, bir doktor
olan Gordon Stewart’ın bir kısım nörolojik
semptomları
TDAP
ile
ilişkilendirmesi
tartışmaların neden sonlanmadığının bir
göstergesidir.Gordon Stewart’ın çalışmalarına
karşılık olarak JCVI, “Ulusal Çocukluk
Ensefalopatisi Çalışması”nı başlatmıştır. Bu
çalışmanın amacı İngiltere’de anlık olarak
nörolojik hastalıklardan mustarip 2 ila 36 aylık
bütün çocukların incelenip TDAP ile ilişkisinin
olup olmadığının ortaya çıkarılmasıydı.
Araştırmanın sonucu TDAP ile nörolojik
semptomların ilişkisinin çok az olduğuydu.

İMMÜNOLOJİ

Çiçek hastalığı ilk ne zaman ortaya çıktığı
bilinmemesiyle beraber, tarihte bilinen ilk
çiçek benzeri döküntüler 3.yy’da Antik
Mısır’dan
kalma
bazı
mumyalarda
görülmüştür. Çiçek hastalığına dair ilk yazılı
kanıt ise 4.yy’ da Çin’de bulunmuştur.Çiçek
hastalığı bulaştığı her 10 kişiden 3 ünü
öldürmüştür. Aşının bulunuşundan önce
insanlar eğer Çiçek hastalığına sahip bir
kişinin döküntülerinden bir parçayı yerlerse
veya
koklarlarsa
hastalığa
benzer
semptomlar gösterdiklerini ama daha hafif
atlattıklarını fark ederler. İlk çiçek aşı ise
Edward Jenner’ın inek bakan kızların çiçeğe
yakalanmadıklarını
fark
etmesiyle
bulunmuştur.1959 yılında DSÖ (Dünya Sağlık
Örgütü) Çiçek hastalığını dünyadan silme
planını ortaya koymuştur. Ne yazıkki kaynak
yetersizliğinden dolayı 1966 yılına kadar
Çiçek çok yaygın bir hastalık olarak kalmaya
devam etmiştir.
Yoğunlaştırılmış Eradikasyon programı ancak
1967’de başlayabildi. O zamana kadar Çiçek
hastalığı Avrupa ve Kuzey Amerika’da çoktan
silinmişti. Programın başlamasıyla beraber
sırasıyla Güney Amerika (1971), Asya (1975)
ve Afrika (1977)’dan da hastalık silindi. (Çiçek
hastalığı Avustralya kıtasında hiçbir zaman
yaygın bir hastalık olmamıştır.)
Edward Jenner’ın Aşısını bulmasından
neredeyse 2 asır sonra 8 Mayıs 1980
Tarihinde Resmi olarak Çiçek virüsünün
ortadan kalktığı açıklandı.

Günümüz durumu
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Günümüz dünyasında ve ülkemizde aşı
karşıtlığı giderek yükselen bir trend. Gerek
çatışmalar gerek ekonomik yetersizlikler
gerek de aşı karşıtlığı yüzünden aşılanma
oranları dünyada henüz istenen seviyelere
ulaşamadı.
2018 verilerine göre dünyadaki çocukların
%86’sı yani yaklaşık olarak 116 milyon çocuk
TDAP aşısını olmuş durumda. Bu aşıya
ulaşamayan 19,6 milyon çocuğun yaklaşık
yarısı Afrika’da yaşarken, yaklaşık dörtte biri
de Nijerya, Pakistan ve Afganistan’da yaşıyor.

İLETİŞİM: canguray01@gmail.com

Ülkemizde ise tüm temel aşılarını olmuş
çocukların oranı 2008 yılından beri son 10
yılda %74’ten %67’ye geriledi. Aşılarını olmuş
çocukların oranı refah seviyesiyle doğru
orantılı olduğu, düşük refah seviyelerinde aşı
oranı %64 iken yüksek refah seviyesinde ise
bu oran %82’dir.

Olası Problemler
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Derneği’nin verilerine göre
Türkiye’de çocuklarına aşı yaptırmayan
ailelerin sayısı 2010 yılında 183 iken, 2016’da
11,000’e, 2017’de ise 23,000’e yükselmiştir.
Aşı reddinin bu hızlı artışı aşılarla önlenebilir
ve günümüz dünyasında artık adının
anılmasına bile gerek olmayacak hastalıkları
tekrar günlük hayatımıza sokabilir, Kızamık
vb. gibi yok olması beklenen hastalıkları
tekrar salgınlara çevirebilir.Bunlarla beraber
Türk ailelerinin aşı yaptırmaması görece az
gibi görünse bile Türkiye özellikle Suriye iç
savaşı sonucu ülkeye giren ve aşısız olan
milyonlarca
Suriyeli
bakımından
da
tehlikededir. Türkiye’de sayıları parmakla
sayılacak kadar azalan Kızamık, Çocuk Felci
gibi hastalıklar bu göç hareketleri sayesinde
tekrar ülke toprakları içerisine girebilir ve
girmektedir.
Bunun
neticesinde
de
aşılanmamış olan insanlara normal şartlarda
etrafındakiler aşılı olduğu için bulaşmayacak
hastalıklar bulaşabilir.
Sağlık bakanlığının verdiği bilgilere göre
Türkiye’de aşılanmayan 23,000 çocuk olması
sebebiyle olası bir salgında en az 14.000
çocuğun öleceği hesaplanmaktadır. Ki bu
sayılar salgının; Hangi hastalık olduğuna,
büyüklüğüne ve bu çocukların sağlık
hizmetlerini alabilme süresine göre büyük
oranda değişim gösterebilir.
KAYNAKLAR:
1- History Of Vaccines. History Of Anti Vaccination
Movements.
History
of
Vaccines.
https://www.historyofvaccines.org/content/articles/history
-anti-vaccination-movements (Last Update: January 10,
2018).
2- Earl E. The Victorian Anti Vaccination Movement. The
Atlantic.
https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/07/victori
an-anti-vaccinators-personal-belief-exemption/398321/ (
Last Update: July 15, 2015).
3- Novak S. The Long History Of America’s Anti
Vaccination
Movement.
Discover.
https://www.discovermagazine.com/health/the-longhistory-of-americas-anti-vaccination-movement
(Last
Update: November 27, 2018).
4- U.S. Department of Health & Human Services. Centers
for Disease Control and Prevention,”Smallpox. CDC.
https://www.cdc.gov/smallpox/index.html (Last Update:
July 12, 2017).

Robotik

cerrahinin

genel

kullanım alanları
Da Vinci cerrahisi (ve diğer robotik cerrahi
sistemleri)
tıbbın
birçok
alanında
kullanılmaktadır. Yaygın olarak ürolojik ve
kardiyovasküler
cerrahide
kullanılmakla
birlikte, jinekolojik cerrahi, genel cerrahi,
göğüs cerrahisi, KBB ve baş boyun cerrahisi,
pediatrik cerrahi ve obezite cerrahisi
alanlarında da kullanılır.[2]

Robotik cerrahi bir avantaj mı?
Robotik cerrahinin birçok avantajı olduğu
söylenebilir. 3 boyutlu, daha net derinlik algısı
ve görüntü kalitesi vermesi, vücut içi manevra
ve sütür atma kabiliyetinin yüksek olması,
cerrahi
operasyonları
uzaktan
gerçekleştirilebilir hale getirmesi (tele

K E M A L
T U R

H .

ŞUOLUK

cerrahi), kan kaybını dolayısıyla kan nakli
ihtiyacını azaltması, operasyon sonrası daha
az ağrıya sebep olması, kozmetik olarak
daha iyi sonuç elde etmesi (iz bırakmayan
çok küçük kesiler ve delikler) ve eldeki
titremeleri önlemesi şeklinde avantajları
özetlenebilir.[3]
Tabi ki, robotik cerrahinin avantajlarının
yanında dezavantajları da bulunmaktadır.
Temel dezavantajları maliyetinin yüksek
olması ve dokunma hissinin ortadan kalkması
olarak söylenebilir. Teknolojik gelişmeler
robotların tamamen his özelliği taşıyacağını
ön gösterdiği için robotik cerrahinin en büyük
sorunu
maliyetidir.
Konvansiyonel
laparoskopiye ve açık cerrahiye göre kat kat
daha fazla maliyetlere sahiptir.

YAZAR: Kemal H. TURŞUOLUK
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Robotik Cerrahi ve Cerrahide Malpraktis

Robotik cerrahi, cerrahın hastanın yanında bulunan konsoldan,
temeli el bileği modellemesine dayanan kolları kullandığı, minimal
invaziv (laparoskopik) cerrahi temeli ile uygulanan operasyonlardır.
Robotik cerrahi sistemlerinin “da Vinci’si” NASA ve Stanford
Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, ilk prototipi 1997 yılında ve ilk
olarak kolesisektomi ameliyatında kullanılmıştır. Da Vinci isimli robot
(cerrah konsolu, hasta konsolu ve görüntü kulesi olarak 3 temel
bölümden oluşur) şu an kullanılan robotik cerrahi sistemlerinden en
yaygını olduğu için robotik cerrahi aynı zamanda da Vinci cerrahisi
olarak da nitelendirilebilir.[1] Unutulmamalıdır ki ameliyatı robot
otonom şekilde gerçekleştirmez; yani ameliyatı gerçekleştiren yine
cerrahtır.

ROBOTİK CERRAHİ

Robotik cerrahi nedir?

ROBOTİK CERRAHİ

Hatta birçok raporda robotik cerrahinin hiçbir
çeşidinin
maliyet
etkin
olmadığını
vurgulanmıştır.[4]Ameliyat bağlamında ise de
bazı dezavantajları vardır. Örneğin Dr. Bülent
Altunoluk “Açık, laparoskopik ve robotik
sistektomi: avantaj ve dezavantajları” isimli
derlemesinde “Robotun kollarının diğer
laparoskopik aletlere oranla daha büyük
olması nedeniyle kısıtlı alanlarda yapılan
ameliyatlarda kollar birbiri ile veya asistan
portu
ile
çakışabilmektedir.
Robotun
operasyon öncesinde hazırlanması ve
önceden laparoskopik olarak yerleştirilmiş
olan portlara tespit edilmesi gerekmektedir
(setup zamanı). Bunun neticesinde robotik
cerrahilerin genel olarak klasik laparoskopik
cerrahilere oranla operasyon süreleri daha da
uzamaktadır.” demektedir. Robotik cerrahi ile
beyin ve sinir cerrahisi alanında ameliyatlar
henüz
yapılmamaktadır
(hipotalamik
hamartomlar ve nodüler heterotip gibi
lezyonlara
elektrod
yerleştirme
veya
stereoelektroensefalografi (SEEG) gibi veri
toplama, kaydetme temelli uygulamalar
dışında)[5]. Daha doğrusu beyin ve sinir
alanında robotik cerrahinin henüz geniş
spektrumda
standartlaştırılmış
yaygın
kullanımı yoktur; ancak bu alanda (beyin ve
sinir) dünyanın ilk robotik ameliyatı Türkiye’de
yapılmıştır. Bu ameliyat Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesinde da Vinci robotu ile
gerçekleştirilen
kafa
tabanı
tümörü
ameliyatıdır. 2018 yılında gerçekleşen
operasyon, dünyada pür robotik cerrahi ile
yapılan ilk kafa tabanı tümörü ameliyatı olarak
bildirilmiştir.[6]
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Robotik cerrahili ile yapılan ameliyatların
neredeyse tamamı önceden planlanan
ameliyatlardır. Ayrıca ameliyata başlamak için
gereken zaman (setup zamanı, daha önce
yukarıda bahsedilmiştir) uzun olduğu için acil
ve hızlı müdahale gerektiren ameliyatlar için
robotik cerrahi yetersiz kalmaktadır. Robotik
cerrahi Ar-Ge çalışmaları ile her ne kadar
geliştirilse de yakın bir gelecek de klasik
cerrahinin yerini tamamen alabilecek gibi
görünmüyor.Yüksek maliyetli olması nedeni
ile teknolojik olarak yayılması ve cerrahların
bu teknolojiye yönelik uzmanlaşmalarının
zaman alacağı aşikâr.
İLETİŞİM: tursuoluk@gmail.com

Aynı zamanda Tüm maddi, materyal
sorunların ve engellerin dışında insanların
kişisel tercihleri unutulmamalıdır. Herkesin
robotik cerrahiyi karşılayacak maddi durumu
ve tüm hastanelerde gerekli teknolojinin
olduğu varsayılsa bile klasik cerrahiyi robotik
cerrahiye tercih edecek insanlar olacaktır.
Abraham Vergese’nin TED Global 2011’de
yaptığı “Bir doktorun dokunuşu” başlıklı
konuşmada da vurguladığı gibi robotlar gerek
tedavide gerek muayenede gerekse tanıda ne
kadar “mükemmelleştirilse de” insanın insana
ihtiyacı asla bitmeyecektir. Konuşmasında
“Belki sizlere aykırı bir düşünce gibi gelecek
ama bana göre önümüzdeki 10 yılın tıp
alanındaki en önemli buluşunu burada sizlere
açıklamak istiyorum: insan elinin gücü- dokunmak, rahatlatmak, teşhis etmek ve
tedaviyi
sağlamak.”
diyen
Abraham
Vergese’ye kesinlikle katılıyorum. İnsan elinin
yerini ve değerini tam anlamıyla hiçbir şey
karşılayamayacak (konuşmanın tamamı için
kaynakları inceleyiniz [7]).
Malpraktis en kaba tabiri ile hatalı uygulama
demektir.[8] Dünya Tabipleri Birliği 1992 yılı
44. Genel Kurulunda tıbbi malpraktisi şu
şekilde tanımlamaktadır; hekimin tedavi
sırasında standart uygulamayı yapmaması,
hekimin beceri eksikliği veya hastaya tedavi
vermemesi ile oluşan zarar.

Malpraktis
TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13.
Maddesine göre tıbbi malpraktis; hekimin
tıbbi girişim sırasında deneyimsizlik, bilgisizlik
veya özensizlik sonucu oluşan zarardır.[9]

Cerrahi ve tıpta malpraktis
Birçok alanda olduğu gibi gerek robotik
cerrahide gerek klasik cerrahide hatalı
uygulamalar
görülmektedir.
Cerrahide
malpraktisin hukuki olarak onaylanması için
bu dört temel bileşenin kanıtlanması gerekir.
Bunlardan ilki cerrahın standart bakım
kıstaslarına dayalı tıbbi bakım sağlamaması,
ikincisi cerrahın yetersizlik veya dikkatsizlik ile
görevini ihmal etmesi, üçüncüsü hastanın bu
sonuçtan (tıbbi hatadan) zarar görmesi ve

Tıpta malpraktis 3 ana başlığa ayrılabilir.
Medikal malpraktis (hekim, hemşire vb.
medikal görevlilerin hatalarından dolayı), idari
malpraktis (denetleme, ilaç malzeme yönetimi,
kayıt-işleyişe dayalı hatalardan dolayı) ve etik
malpraktis (hasta hakları, mahremiyet,
araştırma etik ihlallerinden, bilgilendirme
hatalarından dolayı).[12] Tıbbi malpraktis
sebebi ile açılan dava sayıları gerek
ülkemizde gerekse diğer ülkelerde (özellikle
ABD başta olmak üzere) hızlı bir şekilde
yükseliştedir. 2002-2014 yılları arasında
hizmet kusuru nedeniyle Sağlık Bakanlığı
aleyhine toplam 4.470 dava açılmış bunların
%17.09’u aleyhte sonuçlanmış, toplam
7.254.000 TL (maddi ve manevi) ödeme
yapılmıştır.[13] Tıbbi uygulama hatalarının
çoğunluğu kişisel ihmallerden ziyade sağlık
sistemlerindeki
sorunlardan
dolayı
gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak robotik cerrahi için yetki belgesi
ve profesyonellik derecesi sorun olmaktadır.
Örneğin bir vakada robotik histerektomi
sırasında bilateral üreter yaralanması gelişen
(daha sonra düzeltilen) hasta, eğer cerrahın
daha önce yeterli eğitim almadığını ve yeterli
deneyimi
olmadığını
bilseydi;
robotik
histerektomiye rıza göstermeyeceğini iddia
etmiştir.[15]
“Yeterli” kelimesinin göreceli olduğunu
bildiğimize göre burada hastanın verdiği rıza
(ameliyata onam) gerçekten hastanın eksik
bilgilendirmesinden dolayı mıdır; yoksa
cerrahın
robotik
ameliyatı
yapacak
“yeterliliğe” sahip olduğunu bize ispatlayan
belgenin mi eksikliği vardır?

YAZAR: Kemal H. TURŞUOLUK
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“Bilinmelidir ki, sağlık hizmeti bir ekip
hizmetidir ve bu hizmetin niteliğini doğrudan
ülkede
uygulanan
sağlık
sistemi
belirlemektedir. Yapılan araştırmalarda tıbbi
uygulama hatalarının büyük çoğunluğunun
kişisel ihmalden değil, sağlık sistemindeki
problemlerden
kaynaklandığına
dikkat
çekilmektedir.”
demektedir
yazdığı
bir
makalesinde William Sage.[14] u ana kadar
bahsedilenler dışında robotik cerrahide klasik
cerrahiden farklı bağlamlarda problemler
yaşandığı
söylenebilir.
Bu
problemler
hukuksal
boyut,
yeterlilik/yetki
belgesi
(profesyonellik), bildirim ve onam,
ölçüt/
ölçüm şeklinde dört maddede toplanabilir.
Robotik cerrahinin uygulanışına, malpraktisine
ve denetlenmesine dair henüz yeterli
hukuksal adımlar atılmamıştır. Bu adımlarım
atılması için ve gerekli hukuki düzenlemelerin
yapılması için de alanında yetkin kişilerce
oluşturulmuş bir ekibe (avukat, cerrah,
medikal mühendis vb) ihtiyaç vardır. Kişilerin
yetkinleştirilmesi için de gerekli eğitimler
verilmeli ki bu da alanlarında uzmanlaşmış
eğitmen ihtiyacını yaratır. Özellikle Türkiye’de
ortalama bir cerrah (devlet eğitim sistemi göz
önünde bulundurulduğunda) tıp eğitimi
süresince
robotik
alanında
eğitim
almamaktadır.

ROBOTİK CERRAHİ

dördüncüsü hatalı sonuç (hastaya zararlı
sonuç) ile cerrahın yanlış uygulamasının
arasında
neden-sonuç
ilişkisi
olması.
[10]Bunlar dışında öngörülemeyen ya da
öngörülse de önlenemeyen istenmeyen
sonuçlar (komplikasyonlar) da malpraktise
dönüşebilir. Bir komplikasyonun malpraktis
olarak değerlendirilmesi için komplikasyonun
zamanında fark edilmemiş olması, fark
edilmesine
rağmen
gerekli
önlemler
alınmaması veyahut fark edilip önlem
alınmasına rağmen yerleşmiş standart tıbbi
girişimde bulunulmamış olması gerekir.
Örneğin inguinal herni ameliyatı sonrası
taburcu olduktan sonra derin ven trombozu
kaynaklı akciğer embolisinden ölen hastanın
hekiminde kusur yoktur çünkü bu durumda
akciğer embolisi öngörülemez (hastanın bir
hastalığı
veya
risk
faktörü
olmadığı
biliniyorsa) dolayısıyla önlem alınmamıştır.
Kusurlu bulunma nedenleri arasında başı
dikkatli
muayene
etmeme
ve
iyi
değerlendirmeme ile hastanede yeterli süre
takip etmeme/yatırmama gelmektedir. 20002004 yılları arasında Yüksek Sağlık urası
tarafından alınan kararlara göre %50.9 olguda
kusur olmadığı, %49.1 olguda ise tıbbi
uygulama hatası (malpraktis) olduğu tespit
edilmiştir.[11]

ROBOTİK CERRAHİ

Robotik
cerrahide
malpraktis
olarak
değerlendirilebilecek başka bir boyutsa
gerekli ameliyat için robotik cerrahinin klasik
cerrahiye oranla daha iyi sonuçlar verdiği
bilimsel verilerle kanıtlanmış (veyahut pratik
olarak ölçülmüş) olup olmamasıdır. Yani
hastanın ameliyatın robot ile yapılmasına
onam vermeden önce bu ameliyatın robotik
olarak yapıldığında daha iyi sonuçlar verdiği
bilimsel verilerle gösterilmelidir. Robotik
cerrahi teknoloji ürünüdür dolayısıyla tıpkı
teknoloji gibi gelişmeye, ilerlemeye devam
edecektir.
Teorik olarak düşünülen ama
pratikte henüz uygulanmamış robotik teknoloji
bazlı daha bir sürü ameliyat vardır.[16,17]
Ancak görünen o ki robotları sevsek de
sevmesek de ileride robotların otonom cerrahi
uygulayacağı
(tıpkı
filmlerdeki
gibi)
neredeyse kesin gibi duruyor.
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İlk Patentli Yapay Kalp Buluşu Bir
Vantrilok a ait…
İlk patentli yapay kalp tasarımının vantrilok
(ağzını oynatmadan sesini değiştirip kukla ile
gösteri yapan) Paul Winchell'e ait olduğunu
biliyor muydunuz?
Otuzu aşkın buluşu olan ve “Winnie-the-Pooh
and Tigger" seslendirişiyle Grammy ödülü
kazanan vantrilok, ses sanatçısı ve mucit
Paul Winchell bu icadı Heimlich manevrası
mucidi Dr. Henry Heimlich ile birlikte 1963
yılında yapmıştır. Yıllar sonra, Winchell
patentini Utah Üniversitesi'ndeki Dr. Kolff'e
devretmiştir.

G A M Z E

K E S K İ N

Yapay kalbin zaman çizelgesi kısaca şu
şekilde devam etti:
1967-Christian Bernard ilk başarılı kalp naklini
gerçekleştirdi.
1969-Dr. Denton Cooley ilk geçici tam yapay
kalp (TAH) naklini yaptı.
1982- Kolff Medikal'den çıkan Jarvik 7 kalıcı
olarak nakil edilen ilk total yapay kalp oldu.
1983-Dr. Kolff, Symbian adı altında tam yapay
kalp çalışmalarına devam etmiştir.
1991-CardioWest Teknolojileri kuruldu.
2001-SynCardia Sistemleri kuruldu.
2002-CardioWest total yapay kalp FDA onayı
aldı.

YAZAR: Gamze KESKİN
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Hayat Kurtaran Üç Yapay Organ

YAPAY KALP

TRANSPLANTASYON

Yapay organlar; organların kaybedilmiş fizyolojik işlevlerini vücuda
geri kazandırmak amacıyla tasarlanan, mekanik malzemelerden
veya doku mühendisliği yöntemiyle üretilen organlardır. Hayati
organlar oldukça karmaşık yapıya sahiptirler ve yapay malzemeler
kullanılarak tüm işlevlerinin taklit edilmesi zordur. Bu yüzden bütün
yapay organlar işlevsellik açıdan birtakım ödünler verilerek
tasarlanırlar; Fakat kök hücre araştırmaları ve doku
mühendisliğindeki
gelişmelerle
birlikte
malzeme
bilimindeki gelişmeler yapay organların geleceği hakkında umut
vermektedir. Son 30 yıldan bu yana, insan vücudunun yaklaşık 40
farklı kısmına rutin olarak yapay organlar nakil edilmektedir.
Maalesef organ bağışının yetersiz olduğu dünyamızda, yapay
organların hayat kurtarıcı etkilerini gözler önüne sermek için
öncelikle yapay kalp, yapay pankreas ve yapay deriden
bahsetmek istedim. Bu yazımı okurken zamanınızın keyifle
geçmesini arzu ederim.

TRANSPLANTASYON

YAPAY KALBİN GELECEĞİ NE?
Yapılan
veriyor…

çalışmalar

umut

Dünyada yaşanan tüm ölümlerin %31'i kalp
ve damar hastalıkları nedeniyledir. Kalp
nakliyle birçok vakayı tedavi etmek mümkün
olsa da, verici bulmak gün geçtikçe
zorlaşmaktadır. Günümüzde dünya genelinde
nakil için yılda sadece 4.000 kalp
bulunabilmektedir. Tam yapay kalp (TAH)
uygulaması, gelecekte hayatları kurtaracak
bir devrim yaratabilir. Onlarca yıldır tam
yapay kalp denemeleri yapılıyor ancak şu ana
dek hiç biri gerçek kalbin işlevini birkaç yıldan
uzun bir süre yerine getirmeyi başaramadı.
En son ortaya çıkan ve uzmanlara göre en
umut verici olan TAH cihazının adı BiVACOR.
3D baskı yoluyla üretilen bu titanyum
pompada kan dolaşımını sağlamak için
bağımsız çalışan bir manyetik rotor
kullanılıyor. Daha önceki TAH teknolojilerinde
yaşanan en büyük sorun, cihazın hareketli
parçalarında aşınma ve çabuk yıpranmasıydı.
Manyetik levitasyon (maglev) sayesinde
BiVACOR'un
merkezi
döner
rotoru
elektromıknatıslı bir yatağın içinde asılı
durmakta ve elektrik akımı mıknatıstan
geçerken rotor dönmekte, atardamar ve
toplardamardaki kan bu yöntemle hareket
ettirilmektedir. Sürekli bir kan akışı oluştuğu
için nabız ortadan kalkmakta, ancak dahili bir
elektromıknatıs ve harici bir cihaz yardımıyla
kalp
atışını
taklit
edecek
şekilde
programlanabilmektedir. Maglev sürtünmeden
kaynaklanan aşınmaları önlediğinden, aşınma
nedeniyle oluşan komplikasyonların da
azalacağı düşünülmektedir.
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Kola kutusundan daha küçük ölçekteki bu
cihaz, seçici lazer sinterleme (SLS) denilen
bir metal 3D baskı tekniği ile üretilmekte; bu
yöntemde ince titanyum tozları lazerle eritilip,
üst üste binen tabakalar halinde basılmakta
ve cihazın son hali yavaş bir şekilde
basıncıda ortaya çıkmaktadır. Hayvanlar
üzerinde yapılan deneylerde BiVACOR büyük
umut veren bir sonuç ortaya çıkardı ve nakil
yapılan inekler 90 günlük test süresi boyunca
hayatta kalabildi.
İLETİŞİM: gmzkeskin1@gmail.com

Bununla birlikte, cihaz halen geliştirme
aşamasındadır ve henüz insan üzerinde
denenmemiştir. Yapay kalp dışında, kronik
kalp rahatsızlıklarıyla savaşmak amacıyla
kalp pompaları, kalp pili, yapay kalp
kapakçığı ve yapay kan damarları gibi diğer
yapay organlardan da yararlanılmaktadır.

YAPAY PANKREAS
"Hibrit Kapalı Devre Sistemi"
ile sürekli CSSI sağlanabiliyor
Yapay pankreas denilince akla ilk olarak
yapay biyo-pankreas gelse de, bu yazıda
bahsedeceğim yapay pankreas sadece bir
insülin pompasıdır. Yapay biyo-pankreas ise,
henüz araştırma ve geliştirme aşamasındadır.
Söz konusu olduğundan burada kısaca
bahsetmek isterim; bu metot, uyarıldığında
endokrin hormonu salgılayabilen hücre
adacıklarından
oluşan
dokuların
doku
mühendisliği tekniğiyle üretilip nakil edilebilir
hale getirilmesini amaçlamaktadır.
Günümüzde tip1 diyabetli hastalar genelde
insülin enjektörleri kullanmaktadır ve buna
çoklu günlük enjeksiyon (MDI) tedavisi
denmektedir. Hasta bu tedavide diyetine göre
karbonhidrat sayımı yapıp ona uygun
miktarda insülini kendine enjekte etmekte, bu
enjeksiyon günde bir veya iki kere uzun etkili
insülin
ve yemeklerde hızlı etkili insülin
olarak yapılmaktadır. Ancak, hastanın gün
içinde
tükettiği
öğün
miktarı
veya
zamanlamada oluşan gecikmeler kan şekeri
seviyesinde farklılıklar yaratacağı için, tedavi
sırasında hipoglisemi, bayılma, terleme gibi
bazı dezavantajlı durumlar da ortaya
çıkmaktadır.
2016'da FDA(Food and Drug Administration)
tarafından onaylanan "Hibrit Kapalı Devre
Sistemi" ile sürekli subkutan insülin infüzyonu
(CSII) sağlanabilmektedir. Bu cihaz 5
dakikada bir kan şekerinizi ölçüp ona uygun
insülini, insülin pompası aracılığıyla kana
vermekte ve bu yöntemle normal ölçekte kan
şekeri değeri, öğün saat ve miktarında
esneklik, kan şekeri kontrolünü etkilemeden
egzersiz yapabilme gibi avantajlar elde
edilmektedir.

TRANSPLANTASYON

YAPAY DERİ
İki Katmanlı Deri Rejenarasyon Sistemi
İntegra
Yapay deriler cildin nem ve enfeksiyondan
korunma ve vücut ısısını düzenleme gibi
temel
işlevlerini
taklit
etmek
için
laboratuvarda üretilen yapay organlardır.
Yapay derilerin birçok çeşidi bulunmakla
birlikte,
bu
yazımda
sizlere
sadece
İntegra’dan bahsedeceğim.
Deri greftleri iki şekilde oluşturulur: Tam
Kalınlıkta Deri Grefti (FTSG) (Epidemis +
Dermisin tamamı) ve Kısmi Kalınlıkta Deri
Grefti (STSG) (Epidemis + Dermisin bir
kısmı) İntegra adı verilen yapay deri, tam
kalınlıkta deri defektlerinde kullanılmaktadır.
İntegra, iki katmanlı deri rejenarasyon
sistemidir. Dış katmanı ince epidermisimiz
gibi davranan silikon filmden oluşmaktadır.
Bu katman yarayı enfeksiyondan korumakta,
ısının ve nemin sabit kalmasına yardımcı
olmaktadır. İç katmanı ise, sığır kollajeni ve
glikozaminoglikandan
üretilmektedir.
Bu
katman, hücre dışı matris olarak işlev
görmekte ve porlu yapısıyla deri hücrelerinin
rejenerasyonunu
ve
böylece
derinin
fonksiyonel dermal tabakasının yeniden
oluşmasını sağlamaktadır. Dermal deri
rejenere olduğunda silikon dış tabaka
alınmakta ve yerine ince epidermal deri graftı
yerleştirilmektedir.
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Deneyim
ve
gözlemlerime
dayanarak
söylüyorum; Türk hekimleri ve biz genç
hekim adayları olarak büyük bir hızla
gelişmekte olan tıp uygulamalarını yakından
ve tutkuyla takip edeceğimize, alanımızda
gerçekleştireceğimiz nitelikli çalışmalarla
ülkemizin
yükselmesine
katkı
sağlayacağımıza
ve
yakın
gelecekte
dünyada var olabilecek en yüksek düzeyde
yer almasının fedakar öncüleri olacağımıza
eminim.
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Normal koşullarda saçların beyazlaması için
uzun zaman gerekirken,
kraliçe için
hapishanede tutsak kaldığı süre yeterli
olmuştur. Marie Antoinette Sendromunun ismi
tam olarak bu olaydan, bir çağ kapatıp başka
bir çağı başlatan Fransız İhtilali’nin kurbanı
Kraliçe Marie Antoinette’den gelmektedir.
Marie Antoinette Sendromu için “canities
subita”
terimi
de
bilimsel
anlamda
kullanılmıştır. Ani saç ağarması olarak da
bilinir.
Ayrıca
günümüzde
bağışıklık
sisteminin aracı olduğu pigment kaybı
sonucunda saçın aniden ağarması durumu,
“alopecia areata”nın akut bir bölümü olarak
yorumlanmaktadır. Sendromun daha iyi
anlaşılabilmesi için saç renginin nasıl oluştuğu
ve nasıl beyazlaştığı biraz daha yakından
incelenmelidir. Saç rengini oluşturan iki çeşit
melanin pigmenti vardır.Birincisi, saçın ne
kadar
koyulukta
olacağını
belirleyen
“eumelanin”; ikincisi ise
YAZAR: İlayda TEZCAN
İLETİŞİM: itezcan1330@gmail.com

Marie Antoinette Sendromu

DERMATOLOJİ
İ L A Y D A

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette denildiğinde çoğunuzun aklına
“Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler! ("Qu'ils mangent de la
brioche.")” sözü gelmiş olabilir. Aslında bunu hatırlamanız oldukça
normal. Çünkü Marie Antoinette Sendromunun ismiyle Fransa
kraliçesi arasında yadsınamaz bir ilişki vardır. 1789 yılında Bastille
hapishanesine yapılan baskınla başlayan ve Fransız kraliyet ailesi
için feci bir sonla biten Fransız İhtilali’nin şüphesiz her insanda
olduğu gibi Kraliçe Marie Antoinette’in üzerinde de korkunç bir etki
bıraktı. Fakat bu etki, kraliçe üzerinde sadece psikolojik değil aynı
zamanda fiziksel sonuçlara da neden oldu. Marie Antoinette’in
Concorde Meydanı’nda giyotinle öleceği güne kadar tutulduğu
Conciergerie Hapishanesi’ne koyu renkli saçlarıyla girip bembeyaz
saçlarıyla celladına yürüdüğü gözlemlenmiştir.

saçın sarışınlık ve kızıllık düzeyini belirleyen
“feomelanin”.Yaşlandıkça
saçta
bulunan
foliküllerdeki
hücreler
bu
pigmentleri
üretemeyecek konuma gelir. Bu pigmentler
üretilemeyince de doğal olarak saç
renksizleşmeye başlar. Büyük resme bakacak
olursak da saçın bir kısmı eski renginde bir
kısmı ise renksiz olunca ortaya ağarmış,
grileşmiş bir saç çıkar. Bu süreçle ilgili yapılan
bir araştırma bulunmaktadır. Fareler üzerinde
yapılmış olan bu araştırma sonucunda
melanin pigmentini üreten hücrelerin aynı
zamanda hidrojen peroksit de ürettiği ve
katalaz enzimi sayesinde hidrojen peroksitin
parçalandığı
gözlemlenmiştir;
Fakat
yaşlandıkça
katalaz
enzimi
üretiminin
azalması ve hidrojen peroksit birikmesine
bağlı olarak melanin pigmenti üretiminin
engellendiği de gözlemlenmiştir.Sendromun
gerçekleşebilmesi
için
birçok
neden
bulunmaktadır.

Asyalıların ve Afrikalı-Amerikalıların ise orta
yaşlara yaklaştıkça saçları beyazlaşmaya
başlar. Kimi insanlarda 20’li yaşlarında bile
beyaz saçların arttığı görülmektedir. Yapılan
araştırmalar doğrultusunda, eğer saçlarınız
erken gri-beyazlaşmaya başlasa bile bu
durum kesinlikle daha çok beyaz saçlarınız
olacağı manasına gelmez. Önceden de
bahsedildiği üzere birçok etken bu durumu
oluşturmaktadır. Her bireyin kendine özgüdür.
Cinsiyet, sigara içme alışkanlıkları gibi
faktörler de saçın beyazlaşma oranını
etkilemektedir. Tabii ki her insan saçının
beyazlaşmasına aynı tepkiyle karşılık vermez.
Bu sorunu da çözecek yüzlerce mağaza
bulunmaktadır.
Buralardan
dilediğiniz
kozmetik ürünle sorununuzu giderebilirsiniz.

DERMATOLOJİ

Marie Antoinette Sendromu olan kişilerle tarih
boyunca karşılaşılmıştır. Sadece Fransa
kraliçesi Marie Antoinette değil başka bir sürü
kişi bu sendroma maruz kalmıştır. Örneğin;
1535 yılında Londra Kulesi’nde infazını
bekleyen İngiliz yazar Thomas More’un
(1478- 1535) infazın gerçekleşeceği alana
gittiğinde
saçlarının
beyazladığı
gözlemlenmiştir.
İkinci
Dünya
Savaşı
sonrasında bazı dermatologlar da bomba
saldırılarına maruz kalmış bazı askerlerin
saçlarının
birkaç
hafta
içerisinde
beyazladığını tespit etmiştir. Kaptan Pilot Eric
Moody, 1982’de Kuala Lumpur’dan Perth’e
uçuş sırasında bir aksilikle karşılaşmıştı,
uçağın ne yazık ki dört motoru da durmuştu.
Bu yüzden, Cakarta havalimanına acil iniş
yapmak zorunda kalmıştı. Bu süreç boyunca
korkmayıp soğukkanlılıkla uçağı indiren
Moody’nin, altı ay sonra saçlarının bir tutamı;
bir yıl sonra ise saçının tamamı beyazlamıştı.
Yazılanlardan anlaşıldığı üzere; insanlar
hayatı boyunca inişli çıkışlı zamanlardan
geçerken, sadece yansıttıklarından ibaret
değillerdir. Bedenleri yansıttıklarından daha
da fazlasını bünyesinde barındırır. Marie
Antoinette celladına doğru yürürken elinden
geldiğince soğukkanlı olmaya çalışmıştı hatta
celladının ayağına bastığında bile kibarlık
göstermişti. Fakat kraliçenin vücuduna
bakıldığında bambaşka bir hikâye ortaya
çıkıyordu.

KAYNAKLAR:
1.
Navarini A. A., Nobbe S. Marie Antoinette
Syndrome. Archives of Dermatology. 145 (6); 656, 2009.

3. U. Blume-Peytavi, Whiting D. A., Trüeb R. M. Hair
Growth and Disorders. (Germany, Springer, 2008), 69-71.

2. Kelly E., Nahm M., Navarini A. Canities subita : A
reappraisal of evidence based on 196 case reports
published in the medical literature. Internal J. of
Trichology. 5 (2); 63-68, 2013

4. Thpanorama. Marie Antoinette Sendromu Nedir?.
Thpanorama.
https://tr.thpanorama.com/articles/historia/qu-es-elsndrome-de-mara-antonieta.html ( Erişim: Ocak 2020).
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Saçların beyazlaması esas olarak stres,
psikiyatrik
bozukluklar
ve
somatik
hastalıkların bağlamıyla ilgilidir. Öte yandan
genetik yatkınlık da bu sendromun sizde olup
olmayacağını belirlemede etkili olan bir başka
faktördür. Bu durum da sizin daha
doğduğunuz andan itibaren daha fazla
duygusal
mücadelede
bulunup
bulunmayacağınızı göstermektedir. Hayat
boyunca karşılaşabileceğiniz zorluklar, stres
gibi duygusal faktörler canities subita
rahatsızlığına yakalanma yüzdenizi arttırıyor.
Yukarıda da bahsedildiği gibi bağışıklık
sistemi bu rahatsızlığı tetiklemektedir. Alopesi
areata otoimmün bir hastalıktır. Yani bu
hastalığa yakalanmanıza sebep olan etken
vücudunuzun kendisidir. Bununla birlikte,
stres gibi duygular da bu durumu daha da
ağırlaştırıyor.
Hayatta
olumsuz
şeyler
yaşamak durumunda olan insanların aniden
saçlarının beyazlaşması bu yüzdendir. Fakat
bazı durumlarda beyaz saçlar bu durumdan
etkilenmeyebilir. Yani; başınızdan üzücü bir
olay geçmiş veya travma yaşamış olabilirsiniz
ama buna tepki olarak saç dökülmesiyle de
karşılaşabilirsiniz. Dökülen saçlar renkli saçlar
olacağından büyük resmi incelediğinizde
neredeyse
tüm
saçınız
beyazlaşmış
görünecektir. Bir çıkmaz durum da şöyle ki;
saçlarınız döküldükçe daha çok strese
gireceksiniz bu durum da saç dökülmenizi
hızlandıracaktır. Bu sendromdan muzdarip
çoğu insanda sadece saç beyazlaması değil
sakal, kirpik gibi diğer vücut kıllarını da bu
beyazlaşma etkiliyor. Hastaya alopesi gibi bir
tıbbi
teşhis
konulursa,
steroidler
ve
antienflamatuar ilaçlar da dâhil olmak üzere
tedaviye birkaç farklı tedavi metoduyla
yaklaşılabilir. Fakat beyaz saçların olağandışı
veya beklenmedik görünümü için özel bir test
veya bir tedavi yoktur. Saç renginin değişimi
şüphesiz ki insanoğlunun hayatının bir
parçasıdır, er ya da geç herkesin başına
gelecektir. Tabii ki ne zaman, ne kadar
sürede beyazlaşacakları herkes için farklıdır.
Çünkü insanların saçlarının beyazlaşmaya
başlaması
kişiye
özgüdür.Örneğin,
Kafkasyalılar’ın 30’larında saçları beyazlarken

RÖPORTAJ

Doç. Dr. Canan
ALDIRMAZ
AĞARTAN
le Çocuk
Cerrah s
Üzer ne...
1.Sizi daha iyi tanımamız için bize
kendinizden bahsedebilir misiniz?
-En zor soru kendini tanımlamaktır.
Mesleğimi tanımlayayım. Karadeniz Teknik
Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi eğitimine
başladım.
Yatay
geçişle
Çapa
Tıp
Fakültesi'ne yerleştim ve oradan mezun
oldum.
İhtisasımı
Dokuz
Eylül
Tıp
Fakültesi'nde Çocuk Cerrahisi üzerine
yaptım. Zorunlu hizmetimden sonra 1998–
2001 yılları arasında Pediatri Cerrahı olarak
Haydarpaşa Numune Hastanesi, 2001– 2007
yılları arasında yardımcı doçent olarak Düzce
Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007 yılından
sonra doçent ve bölüm başkanı olarak
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp
Fakültesi‘nde çalıştım. Daha sonra Sağlık
Hukuku üzerine Yüksek Lisans yaptım.

2. Doktor
verdiniz?

olmaya

nasıl

karar
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-Aslında ilk girdiğim imtihanda Marmara
üniversitesinde
biyoloji
öğretmenliğini
kazandım. O zamanlar dershaneler pek
yaygın değildi. Kadıköy'de vardı ve biz de
Pendik'te yaşıyorduk. Tabi o zamanlar kız
çocuğuna
böyle
durumlar
için
izin
verilmiyordu. Zor bir dönemdi. Kendi
gayretimle kazanabildim. Trenle gidiliyor diye
izin verildi.

Biz iyi bir eğitim almışız aslında. Çünkü, fizik,
kimya ve biyolojiyi yüksek düzeyde gördük.
Dönem birincisiydim, eğitim hayatım gayet
güzel gidiyordu. Demek ki iyi yetiştirildik. O
sıra annem ameliyat oldu. Ziyaretine gittim
fakat kapıdan içeri sokmuyorlar. Kapıcı
engelini aşamadım. Sonra bir polis memuru
beni içeri aldı. Annemi ziyaret ettim. Ziyaret
ettiğim esnada yan odadan şiddetli bir kadın
sesi geliyor. Çok içime dokundu.

3.Cocuk cerrahı olmaya nasıl karar
verdiniz?
-O dönemde bir arkadaşımızın eşi çocuk
cerrahisiydi. Üç çocuğu vardı. Canan sen de
yapabilirsin dediler. Zaten hareketliliği,
aksiyonu seven bir insanım. "Senin için
cerrahi
iyi,
hayatında
renk
olur
koşturursun" dediler.
Böylece
Çocuk
Cerrahisi seçmeye karar verdim.

4.Çocukların doktorlara karşı olan
tutunumunu biliyoruz. Bu durumda
çocuk cerrahisi olarak zorluk
yaşıyor
musunuz?
Çocuklarla
araniz nasildir?
-Çocuklar kendisini seven insanla, sevmeyen
insanı hemen ayırt ederler. Ben onları çok
seviyorum, arkadaş oluyorum onlarla. Önce
oynuyoruz ayıcıklarımızla, arabalarımızla.

5.Doktorluk kariyeriniz boyunca
karşılaştığınız en ilginç vaka nedir?
-Her vakamız ilginç aslında. Çok çeşit var.
Hayatımda çok ilginç şeylere şahit oldum.
Karnesi kötü geldi diye intihar eden
çocuklarla karşılaştık. Erik dalında oynarken
testislerini yırtan çocuklar gördük. Özellikle
Hermafrodizm
yani
çift
cinsiyetlilik
vakalarında çok ilginç şeylerle karşılaştık.

6. Akademisyenlik düşünen hekim
adayları

için

tavsiyeleriniz

var

nelerdir?
-Ben akademisyenliğe Prof. Dr. Gülüm
Altaca'nın tavsiyesiyle başladım. Çok yönlü
düşünmek ve çalışmak, Bilime yönlenmek çok
önemli. Tavsiyem hocalarını iyi seçsinler.

Kadınlar gününde "Anadolu’da Kadın
İmgeleri konulu Geleneksel Keçeyle
Resim"
sergimizi
yaptık.
''Doğum
adetlerinde kullanılan Çanakkale testi ve
Sürahilerinin Sembolik Dili'' adlı çalışma
yaptık ve geçmişte kullanılan Çanakkale
yöresine ait bazı testi ve sürahilerin doğumu
müjdelemenin yanı sıra bebeğin cinsiyeti
hakkında bilgi vermek için de kullanıldığını
belirledik.

9.Dersinizi dinlediğimde bir ödül
aldığınızdan bahsetmiştiniz?
Kısaca bahsedebilir misiniz?
-"San Francisco American Urological
Association"a 10 bin kişinin katıldığı bir
yarışma için hazırladığımız mesane kanseri
modelini sundum ve bu sayede gelecek vaat
eden proje bilim insanı ödülünü aldım. Çok
anlamlı ve gurur vericiydi.

10.Son olarak deneyimlerinizden
yola çıkarak doktor adaylarına ne
gibi

tavsiyelerde

bulunmak

istersiniz?

ayırabiliyor musunuz?

-Insani özelliklerini asla yitirmeninizi isterim.
Çok boyutlu, bilimsel düşünülmeli. Bir
cerrahın yapacağı ameliyat sayısı bellidir;
ama
bulduğunuz
yeni
bir
yöntemle
milyonlarca kişiye faydalı olabilirsiniz. Ben ilk
buluşumu yaptığımda bana bir vaka verdiler.
Kistik Fibromanın Akciğer Tutulumu olan
bir hastanın ilk bulgusu ses kısıklığıdır. Ses
kısıklığı nedeniyle, çocuk cerrahisi hastayı
EBB'ye yönlendirir. Ben merakımdan dolayı
bir akciğer grafisi çektirdim ve Mediastene
yerleşmiş kistik fibroma olduğunu fark ettik.
Sol Rekurrent Sinir torakstan geçer. Ses
kısıklığıyla gelen hastalarda özellikle belirli bir
yaş grubunda akciğer grafisinin mutlaka
çekilmesi gerektiğini ben gösterdim ve
Journal of Pediatric Surgery'de ilk isim
yayınlandı. Buradan ders çıkaracak olursak
eğer, doktor adayları planlı olmalıdır.
Kendilerine vakit ayırmalı, birtakım hobiler
edinmeliı.

8. Bildiğim kadarıyla arkeoloji, keçe
sanatı
ilgileniyorsunuz.
başladı?

Nasıl

-Dünyaya
çocuk
gözüyle
bakmaya
başlıyorsunuz. Dünyada renklerin, farklı
dillerin olduğunu fark ettim. Anadolu kültürü
üzerinde çalışmaya başladım. "Anadolu Halı
ve Kilimlerin Sembol Dilleri" üzerinde
çalıştım. Bununla ilgili kısa belgesellerimiz
oldu. Aslında arkeolog olmayı isterdim,
arkeolojiyi çok severim. Arkeoloji, tıp ve tarihi
birleştirip, Sümer metinleri üzerinde Muazzez
İlmiye Çığ ile çalıştık.

RÖPORTAJ YAZARI: Gülseren SADIKLI
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7. Doktorluk temposu çok yoğun
bir
meslek
kendinize
vakit

Cerrahi çok zor bir meslek, inanılmaz zor.
Belli bir noktaya kadar çok çalışıyorsunuz
gece gündüz. Bazen kendinize zaman
ayırmanız pek mümkün olmuyor.

RÖPORTAJ

Oyun oynar gibi muayene ediyoruz. Daha
küçük yaş grubunda da annesinin kucağında
muayene yapıyoruz, kendilerini daha güvende
hissetmelerini sağlıyoruz.

ORTOPEDİ

Akıllı telefonlar, 2010’lu yılların başından beri günlük yaşantımızın
ayrılmaz bir parçasıdır. Sabah telefonumuzun alarmı ile uyanıyoruz,
günlük haberleri, hava durumu vb. güncel olayları cebimizdeki akıllı
kutudan takip ediyoruz. Artık sadece koyduğumuz fotoğraflar ve
yazdığımız yazılar kadar bizi tanıyan çevrelerimiz de var.
Telefonumuzu elimize alınca istediğimiz yerde, stediğimiz kişiler
olabiliyoruz. Bol bol görüntülü konuşuyoruz, birbirimize mesajlar
atıyoruz. Eskiden insanlar birbiriyle nasıl buluşuyor, nasıl
tanışıyordu? Sanırım ben de akıllı telefonsuz bir hayat
düşünemiyorum.
K A R A K A Y A

Hepimizin elinde olan telefonların bize
sunduğu kolaylıkları göz ardı etmemiz
imkansız. Ancak cep telefonlarının bedenimiz
üzerindeki
olumsuz
etkilerine
de
unutmamamız gerekir. Cep telefonlarının
aşırı kullanılması; kas-iskelet ağrıları, görme
bozuklukları, baş ağrısı gibi semptomlara
sebep olabilir. Ayrıca cep telefonlarımızı
sürekli kullanmamız şimdi sırlayacağımız
sıkıntılara yol açabilir:
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⦁ Hafiften şiddetliye seyredebilen üst sırt
ağrıları ve üst sırt kas spazmları
⦁ Omuzlarda kas spazmlarına bağlı ağrı ve
sertlik
⦁ Servikal sinirde sıkışmaya bağlı olası
nörolojik semptomlar kol ve ele yayılabilen
ağrı (cervical radiculopathy).

YAZAR: F. Şahika KARAKAYA

⦁ Boyunda erken arthrit sebebiyetiyle kronik
problemler
Başın sürekli öne doğru eğik durması, boyun
ağrılarının en büyük sebeplerinden biridir.
Başımızı öne eğdiğimiz zaman, servikal
disklere normal dik duruşumuza oranla 10 kat
daha fazla yük biner. Kafayı 15 derece öne
eğmek, 27 pound (12 kg) ağırlığındaki bir
kafanın servikal disklere verdiği etkiye denk
olur, 30 derece eğmek ise boyundaki
gerginliği 40 pounda (18 kg) çıkarır. Açı ne
kadar büyük olursa, servikal omurlardaki yük
de o kadar büyük olur. 45 derece öne eğilme
49 pound (22 kg) gerginliğe ve 60 derece
eğilme 60 pounda(27 kg) eşittir.

Ba ın Öne Eğilmesin

ŞAHİKA

Güney Kore Pusan Üniversitesi'nde, 20li
yaşlarda 30 sağlıklı insan üzerinde cep
telefonlarının dinamik postural dengeye
etkileri incelendi. Bu çalışmada sadece
ayakta dikilirken telefon kullanan insanların
duruşu ile, daha az stabil durumlarda bulunan
insanların
duruşları
karşılaştırıldı.
Bu
araştırma sonucunda yürürken ya da hareket
eden bir aracın içerisindeyken telefon
kullanılmaması da aynı şekilde araştırmacılar
tarafından önerilmiyor.
Güney Kore Inje Üniversitesinde yapılan bir
başka araştırmada boyun ağrısı şikayeti olan
ve olmayan 27 hasta üzerinde cep telefonuna
bağlı boyun postürü değişimleri incelendi.
Araştırma sonucunda boyun ağrısı şikayeti
olan kişilerin cep telefonu kullanırken daha
dikkatli oldukları ve boyunlarını daha doğal
bir pozisyonda tuttukları ortaya koyuldu.

KAYNAKLAR:
1. Tae-Kyun P. “Smartphones becoming real pains in our
necks”, Korea Joongang Daily.

ORTOPEDİ

Bu durum "Üst Çapraz Sendromu (Anterior
Head Syndrome- AHS)" olarak adlandırılır.
Anterior Head Syndrome aynı zamanda
Turtle Neck Posture (kaplumbağa boynu) ya
da "Text Neck Syndrome" olarak da
tanımlanır. Küçük bir problem gibi gözükse de
ileride daha büyük sorunların oluşmasında ön
ayak olabilir.

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.a
spx?aid=2953048 (Last Update: May 18, 2012).
2. Spine & Sport Medical Center. The Surprising Truth
About Text Neck. Spine One.3.
https://www.spineone.com/blog/surprising-truth-textneck/surprising-truth-text-neck/ (Access: January, 2020).
3. Ammerman J. M. Is Your Cell Phone Killing Your
Back?. Spine Universe.
https://www.spineuniverse.com/wellness/ergonomics/you
r-cell-phone-killing-your-back (Last Update: 2020).
4. Moo-Jong P. Turtleneck syndrome. The Korea Times.
http://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2019/12/636_2
71333.html (Last Update: June 28, 2019).
5. Kang J. H., Park R. Y., Lee S. J., Kim J. Y., Yoon S.
R., Jung K. I. The Effect of The Forward Head Posture
on Postural Balance in Long Time Computer Based
Worker. Annals of Rehabilitation Medicine. 36 (1); 98104, 2012.
6. Cho S. H., Choi M. H., Goo B. O. Effect of Smart
Phone Use on Dynamic Postural Balance. J. of Physical
Therapy Science. Vol.26; 1013-1015 ,2014.
7. Kim M. S. Influence of neck pain on cervical
movement in the sagittal plane during smartphone use.
J. of Physical Therapy Science. Vol. 27; 15-17, 2015.
8. Gustafsson E. Ergonomic recommendations when
texting on mobile phones. Work. Vol. 41; 5705-5706,
2012.

Tüm bu çalışmaların ortak sonucunda, cep
telefonu ya da bilgisayar kullanan yetişkinlerin
kendi
postürlerini
doğru
ayarlamaları
gerektiğini çıkarabiliriz. Okuduğum bir
röportajda, bir fizyoterapist bilgisayar ve cep
telefonu kullanımının yetişkinler üzerindeki
etkilerinden çok bebekliklerinden itibaren
tablet-telefonla büyüyen çocukların üzerindeki
etkilerinden korktuğundan bahseder. Eğer siz
de gün sonunda boyun ağrısı çekiyorsanız ya
da kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları riskini
azaltmak isterseniz aşağıdaki önerileri
dikkate alabilirsiniz;

İLETİŞİM: karakayasahika@gmail.com
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⦁ Ön kolunuzu destekleyin. (örneğin koltuk
kolçakları, uyluk kemiklerimiz, masa bize
yardımcı olabilir)
⦁ İki baş parmağınızı da kullanın.
⦁ Kafanızı öne doğru eğerek durmayın.
⦁ Yüksek hızda metin yazmayın.

A Y L İ N

A .

D İ N Ç

Whipple operation is removal of head of pancreas, duodenum and
billiary tract close to them because of tumors in. It was named from
Allen
Oldfather
Whipple’s
(1881-1963)
series
of
pancreaticoduodenectomy (PD) issues in 1935 but the first surgeon
applied it is Codivilla in 1899 to a patient with tumor of ampulla
vater. Allen Whipple was born in Iran and he has graduated from
Princeton university. He's examined pancreatic tumors producing
insulin and determined their main properties in 1935. He's used the
triad of Whipple and these are vasomotor reaction, prompt relief
using glucose and spontaneous hypoglysemia. He was also
interested in reducing portal hypertension called eck fistula. People
generally confuse Whipple operation and Whipple's disease due to
their names.
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Actually Allen Whipple and George Hoyt
Whipple were peers and they had met
eachother. Until Allen Whipple, surgeons
implement transduodenal approach to these
tumor operations. Early times it was applied,
Whipple operation had two phases then it
became one phase. Before 1970s mortality
and morbidity were higher. In 1978, Longmire
and Traverso presented pyloric protective
PD. Dr. Watson in 1943, followed the
traditional Whipple method until he uses the
first pylorus preserving Whipple surgery.
Longmire and Traverso translated it to a
public level with giving this Whipple
procedure more public attention.

WRITER: Aylin A. DİNÇ

Evaluation

An Eloborated Evaluation For Whipple
Operation

GENERAL SURGERY

Introduction

The most important thing for Whipple
operation is experience of surgeons to
implement it more than knowledge.
Nowadays robotic Whipple operations are
tried to use instead of open PD operations.
Because loss of blood and postoperative pain
are less, adjuvant therapy is closer to
operation time and recovery process is
shorter. Therefore mortality isn’t higher than
open PD. But generally all types of Whipple
operations have high rates of mortality.
Anyway, it's in the most complicated
procedures. There weren't much deaths in it
in the USA 2006, between 1-3%. But in 2019,
it is determined that mortality is increased due
to pancreatic tumor in the USA after surgery,
such that it's in the most lethal cancers' list.
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Pancreatic head tumors, pancreatitis and
periampullary region cancers are in Whipple's
procedure. Major complications related with
morbidity are about 30-50% after operation.
These are for instance bleeding, pulmonary
complications and collection in abdomen.
Also leakage of pancreatic fluid because of
pancreatic channel injury called pancreatic
fistula may be seen. Periampullary region
cancers are rare and unfortunately mortality
and morbidity are very high, such that in the
most lethal cancers in gastrointestinal (GI)
system. The reasons of it are early and fast
spread, late diagnosis and devoid of a certain
systemic treatment. Before and after Whipple
procedure, patients had these cancers should
be
followed
carefully.
Preoperative
endoscopic
retrograde
cholangiopancreatography (ERCP) can be used to
detect pancreas and bile duct complications
but it doesn't make the dissection of bile duct
always
easier.
Magnetic
resonance
chalangiopancreatography (MRCP) is used to
confirm the intraoperative diagnosis after
surgery. In 2000, first capsule endoscopy
technique was made to diagnose the
hemorrhage in GI system. After Whipple
procedure hemorrhage may be occured in
duodenum, so that was the first time to look
inside it in detail. Patient ingests the capsule
and until it's battery ends; GI system,
especially small intestine, is examined.
Gastroscopy (esophagogastroduodenoscopy)
and colonoscopy may be used to examine the
GI system. Some techniques in PD are
removal of stomach partially or completely
called gastrectomy, tube insertion for
preventing shrinkage of vein/artery called
stenting, pylorus preserving, shunt adding
and so on. Example for a shunt is
extrahepatic portosystemic shunt and it is
occured in absent of blood vessels going to
the liver. If it is congenital (CEPS) that means
these blood vessels weren't formed in fetal
development. Results are hypoxia, hepatic
encephalopathy and lots of other symptoms.

Type 1 CEPS is absence of blood vessels to
liver, just a little blood flow is present.
However type 2 CEPS have blood vessels to
liver but there are abnormal connections
between them and again blood flow is
decreased. A shunt achieves a task to allow
fluids moving from a part of a body to another.
Whipple’s procedure also includes TIPS
called transjugular intrahepatic portosystemic
shunt. It brings fluids from internal organs to
the liver, makes it's reverse and liver to the
heart. Operation will be made by a radiologist
with fluoroscopy and ultrasound. Whipple
surgery should be intervened by more than
one hepato pancreatico billary (HPB) surgeon
although there're more complicated cases
such as more blood loss. Grade 3
complications and higher degrees are %16
with two surgeons but %36 with only one
surgeon. Lots of surgeons can mitigate
problems that only one surgeon may do.
Whipple surgery takes about eight hours and
patient loses six hundred milliliters of blood.
Discharge time is after about fourteen days.
Whipple accelerated recovery pathway
(WARP) decreases the patient’s time period
of remaining in hospital after surgery, closes
starting time of adjuvant therapy to the
operation postoperatively and decreases the
cost of hospital. Some patients underwent
Whipple operation have marginal ulcers
(MUs) but in a time period, it decreases.
Prophylactic proton pump inhibitors (PPIs)
decrease the MUs incidence within sixteen
months. Use of prophylactic PPIs more than
sixteen months is for periampullary tumors.
Although these processes prophylactic PPI
provides, the duration of use of it was
determined as a risk agent. Other situation in
Whipple operation is situs inversus, means
transposition
of
organs.
Also
cholangiocarcinoma (CCA) may be found in
patients who will undergo the operation. It is
the second most common primary hepatic
malignant tumor and originates from
anywhere
along
the
intrahepatic
or
extrahepatic biliary tract. While surgeons are
doing operation, patient should be in his/her
supine position and the chief surgeon starts
with left subcostal incision extended to it's
bilateral.

GENERAL SURGERY

Less than 8% of patients remain five year
alive. If pancreatic cancer rises in the same
way, it'll become the second lethal cancer in
2030.

GENERAL SURGERY

This incision is made after determining there's
no peritoneal metastasis. Untill surgeon
reaches the right renal vein, duodenum is
taken completely. Then tunneling is made to
the behind of the neck of pancreas while they
dissect to the under border of it. After all
these processes; common hepatic duct
(CHD) transection, hilar dissection and
pancreatic neck transection are carried out.
DJ is taken from retroperitoneal region and
pancreatic
head
is
dissected
from
mesenterico portal vein (MPV), then tumor is
taken. Surgeons are using the techniques
Blumgart that constructs the pancreas end to
the duct to mucosa anastomosis, HJ and GJ.
Sometimes procedure mechanism changes
country to country or surgeon to surgeon. In
general, it is determined that American
surgeons don't culture bile much during
surgery and don't look much to drain amylase
after surgery compared with European
surgeons. Also these American hepatopancreatico biliary association (AHPBA)
members don't water the wounds with
betadine more. They don't permit (especially
academic institution surgeons rather than
community institution surgeons) to use
prophylactic antibiotics more than twenty four
hours (48%), 57% of them continue the
antibiotics about one week. Most of them
don't use wound protectors (69.7%). This
examination also includes a few nonAmerican surgeons. Academic institution
surgeons culture bile more regular than
community ones intraoperatively.
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Inversely,
community
surgeons
use
prophylactic antibiotics more than twenty four
hours compared with academic ones
postoperatively and they prone to use
antibiotics for abdominal irrigation. The time
during operation and blood loss in pylorus
preserving
pancreatico
duodenectomy
(PPPD) are less than pylorus resecting
pancreatico duodenectomy (PRPD) or with
alias traditional. Postoperative complications,
hospital stay time and red blood cel
transfusion are higher in traditional Whipple
surgery according to the American College of
Surgeons'
National
Surgical
Quality
Improvement Program (ACS NSQIP).
CONTACT: aylindinc@hotmail.com

Mortality isn't much different in both. PPPD is
much prefered because of advantages about
nausea, vomiting, diarrhea and appetite loss.
Patient's status is a little better after surgery.
PRPD is needed just if there isn't an
irreversible
damage
in
pylorus.
Normoglysemic patients underwent Whipple
operation may have diabetes with a low
possibility postoperatively. On the other hand,
pancreatic islet cells resected by pancreatic
surgery can cause glysemic range variation.
Therefore, normoglysemic patients should
consult whether their HgbA1c level will
change. In Whipple surgery; postoperative
abnormalities may be sepsis, lesser or higher
intestinal
permeability,
endotoxemia,
pancreatic cancers and functional differences.
If sepsis, blood poisoning, is occured in
patient
after
Whipple's
procedure;
endotoxemia and concentration of elastase
become higher. Some situations may make
difficult this operation; for instance arcuate
ligament syndrome, main hepatic artery
looping behind the pancreatic head and
vascular anomalies. As mentioned above,
diabetes may cause dangerous results or
diabetes may occur after operation. In
addition, tumor size and lymph node status
must be considered.
On a child; PD, pancreaticoduodenostomy,
pyloric-sparing
gastrojejunostomy
and
cholecystojejunostomy can be made if
there're ruptures and pancreatic transection
viewed by laparotomy. For instance to it, a
trauma case report was made on October
2019. An 18-month child had post motor
vehicle accident had a paediatric trauma; with
95/70 mmHg blood pressure and his pulse
was 132 beats and eight breaths per minute.
Besides the operations used, a feeding tube
was put in his body.After the operation he had
pancreatitis but it has resolved with
antibiotics, insulin was injected. They've
removed the feeding tube and the JacksonPratt drain they put after his lipase and
amylase levels and gastrointestinal (GI)
system tract get normal. Then he was
discharged.

Discussion
Whipple operation had improved in about two
hundred years and mortality decreases
everytime. It seems people live and will live
better but population of world increases much
faster than operations’ development.
Therefore is the world going to a welfare or a
worse future? Will people be more diseased
or healthier? These are related with how we
study and develop our chances.
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NÖROLOJİ

İnsan beyni, biyolojik yapısı ve gizemli fizyolojisi ile oldukça
karmaşık, bilinmezlerle dolu, hassas bir organdır. Sonsuz bir
gökyüzü olan beynimizin insan vücudundaki yolculuğu, döllenme
sonucu çoğalan kök hücrelerin oluşturduğu nöral tüpün
kapanmasıyla başlar. Bu hücreler farklılaşarak beyin hücresi haline
gelir ve zamanla büyüyerek olgunlaşırlar. Beyin fonksiyonlarının
gelişiminde genetik yapımız önemlidir. Ancak beynin doğum
sonrası gelişimi için gerekli her şey genetik yapıda bulunmaz.
Beynin fizyolojik yapısı, deneyimler ve çevre ile şekillenir. Yani
yediğimiz besinler, yaşama bakışımız hatta gülümseyişimiz bile
beynin sağlıklı gelişimini etkiler.
C Ö M E R T
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Sağlıklı bir beyin için öncelikle hayatımızda
sağlıklı besinlere yer vermeliyiz. Beslenme
alışkanlıklarımız hangi yaşta olursak olalım,
bize gelecekte nasıl bir vücuda sahip
olacağımız ya da hangi hastalığa yakalanma
olasılığımız olduğu hakkında ipuçları verir.
Örneğin, günümüzde yapılan çalışmalarda
folat ve B12 vitamini alan insanların daha
sağlıklı yaşlandıkları öne sürülmektedir. Yine
yapılan çalışmalar, folik asit bakımından
zengin yiyeceklerle beslenen bireylerin,
Alzheimer hastalığına yakalanma risklerinin
düşük olduğunu, daha iyi bir hafızaya sahip
olduklarını ve bilişsel depolarını koruduklarını
ortaya çıkarmıştır.
Peki sadece sağlıklı besinlerle beslenmek
yeterli midir? Tabi ki yeterli değildir.Bu
yüzden beslenme sözcüğünün önüne

YAZAR: Elçin CÖMERT

dengeli ve düzenli kelimelerini de eklemeliyiz.
Dengeli
ve
düzenli
beslenme
gerçekleşmediğinde malnütrisyon ile karşı
karşıya kalınabilir. Bu da her yaşta meydana
gelebilecek
mental
sorunlar
demektir.
Günümüzde sağlıksız beslenmeye bağlı
olarak ortaya çıkan, beyin sağlığımız
açısından tehdit unsuru oluşturan faktörlerin
başında
obezite
gelmektedir.
Yapılan
araştırmalar, vücut yağlanması ile beyin
sağlığı arasında bir ilişki olduğunu ortaya
koydu. Yüksek vücut yağ seviyesi, düşük
beyin hacmiyle ilişkilendirildi. Ayrıca vücut yağ
oranının yüksek olduğu durumlarda spesifik
olarak beyindeki gri maddenin daha az olduğu
gözlemlendi.
Yani
sağlıksız
beslenme
sonucunda hem obezite gelişmekte hem de
gelişen obezite sonucu beyin yapısı ve beyin
işleyişi olumsuz etkilenmektedir.

Sağlıklı Beyin

E L Ç İ N

Güçlü, zinde bir beyin için güçlü, zinde bir
beden gereklidir. Bunu sağlamak için de
yaşam tarzımızı gözden geçirip ufak tefek
değişiklikler yapabiliriz. Örneğin, sağlıklı
beslenmenin yanında, her gün kullanmayı
alışkanlık haline getirdiğimiz asansörler
yerine merdivenleri kullanabiliriz ya da bir
pazar günü uyandığımızda pencereden
odamıza sızan gün ışığının tadını yürüyüş
yaparken çıkarabiliriz.

Sonuç
olarak,
annemizin
hamilelik
sürecindeki
beslenme
alışkanlığı,
lise
yıllarımızda yaşadığımız sınav stresi hatta
yorucu bir günden sonra içtiğimiz Türk
kahvesinin bile beyin sağlığımız üzerinde
etkisi vardır. Türk kahvesi demişken
faydalarından da bahsedelim, günde bir
fincan Türk kahvesi, hafızanın güçlenmesine,
zihinsel
fonksiyonların
işleyişine
ve
konsantrasyonun sağlanmasına yardımcı
olur. O zaman şimdi beyin motivasyonu için
bir fincan mis kokulu Türk kahvesine ne
dersiniz? Yanında küçük bir tebessüm ile.
Peki bu sağlıklı beyinlere sahip olmak için
yeterli midir? Tabi ki hayır, ancak dengeli
beslenmenin ve sporun olduğu bir yaşamda
sağlıklı beyinlerle yaşlanmak mümkün. Bir
fincan kahve de bunun için küçük bir
başlangıç olabilir. Kendi hayatımız için
sağlıklı bir başlangıç.
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Tüm bunların yanında, uykunun da sağlıklı
beyin gelişiminde önemli rolü vardır.
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Yürüyüş demişken, yağmurlu bir günde
sevdiğimiz insanla yaptığımız güzel yürüyüş,
stresten uzak geçirilen zaman hatta
dinlediğimiz bir şarkı bile mutluluk kavramıyla
ilişkili olan dopamin, serotonin, oksitosin ve
endorfin gibi birçok hormonun salgılanmasını
sağlar. Beyin sağlığı için oldukça önemli olan
bu hormonlar, insanda duygu sistemini
kontrol eden ve hafıza için hayati öneme
sahip olan limbik sistemi de uyararak
harekete geçirirler. Özellikle, içten bir
kahkaha,
tansiyonun
düzenlenmesinde,
endorfin hormonu salgılanmasında ve kortizol
hormonuna etki ederek stresle baş etmede
etkilidir.

Bedenimiz, sessizce uzanıp bir süre
hareketsiz kaldığımızda rahatlıkla dinlenebilir
ancak beynimizin dinlenmesi o kadar da
kolay bir süreç değildir.Gün boyu hem
dışarıdan hem de kendi bedenimizden
kaynaklı milyonlarca bilgiyle mücadele eden
beynimiz, algılama sistemimizin düzgün
çalışması için her gün periyodik olarak
bakıma ihtiyaç duyar. Hücresel yenilenmenin
gerçekleştiği bu bakım ve onarım uyku
sayesinde gerçekleşir.

NÖROLOJİ

Peki sadece sağlıklı ve dengeli beslenmek
yeterli midir? Sağlıklı beyin oluşumunun
gerçekleşmesi için yapmamız gereken
şeylerden bir diğeri de her yaşta, sporu
hayatımıza
katmaktır.
Illinois
Üniversitesi'nden
psikolog
William
Greenough,
"20
yaşında
yaptığınız
egzersizlerin yararının 70 yaşına kadar
süreceğini düşünüyorsanız aldanıyorsunuz.
70 yaşındayken sağlam bir beyne sahip
olmak istiyorsanız aradaki 50 yıl boyunca
egzersizi bırakmamanız gerekir" diyor. Beyin
yapılanması ve hücre yenilenmesi üzerine
yapılan araştırmalarda, düzenli olarak yapılan
egzersiz ile hücre yaşlanmasının geciktiği
hatta yeni hücresel ağların oluştuğu ortaya
çıkmıştır. Bu sayede bireyin demans,
Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif
hastalıklara yakalanma riski azalır.

O C A K L I
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CHAPLE Sendromu (CD55 deficiency with
hyperactivation of complement, angiopathic
thrombosis, and protein-losing enteropathy)
hastalığın klinik özelliklerini belirten bir
akronim
ile
adlandırılmış.
Çoğunlukla
çocukluk döneminin bir hastalığı olan
CHAPLE
Sendromu,
henüz
bebeklik
döneminde bulgu vermektedir. Hastalar,
bağırsaklardan protein kaybına bağlı olarak
birçok
organın
etkilenmesiyle
hekime
başvuruyorlar. Hastalarda çoğunlukla bacak
ve göz çevresinde oluşan şişkinlik, albümin
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca
ishal, karın ağrısı ve kusma gibi sindirim
sistemi rahatsızlıkları, vitamin ve minerallerin
emilim bozukluğuna bağlı büyüme geriliği
çocuklarda sıklıkla görülen bulgulardan.(3)

YAZAR: Şeymanur OCAKLI

Bazı
vakalarda
inflamatuvar
bağırsak
hastalığı
tablosu
ortaya
çıkmaktadır.
Antikorların bağırsaklardan kaybı nedeniyle,
bu hastalar sık sık enfeksiyon riski ile karşı
karşıya kalmaktalar. Aileleri ve hekimleri
tedirgin eden en tehlikeli bulgu ise henüz
erken
yaşta
ortaya
çıkabilen
damar
tıkanıklığıdır. Bahsettiğim tüm bu bozukluklar
hastaların yaşamlarında aksamaya neden
olmaktadır. Aynı zamanda albümin infüzyon
tedavisi için gereken sık hastane yatışları
gerek hastaları, gerekse hasta yakınlarını
olumsuz etkilemektedir. Bağırsak tıkanıklıkları
nedeniyle
cerrahi
müdahaleler
gerekebilmekte,
inflamatuvar
bağırsak
hastalığına yönelik, bağışıklık baskılayıcı
ilaçlar uygulanmakta ve enfeksiyonları
engellemek için immunoglobulin tedavileri
verilmektedir.

Bir Ke if: CHAPLE Sendromu

PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ

ŞEYMANUR

Sizlere bu yazımda 2017 yılında Türk hekimler tarafından
keşfedilen bir sendromdan bahsetmek istiyorum: CHAPLE
Sendromu. Başta Doç. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen olmak üzere,
Doç. Dr. Elif Aydıner'in, Doç. Dr. Engin Tutar'ın, Doç. Dr. Safa
Barış'ın, Prof. Dr. Deniz Ertem'in, Uzm. Dr. Ayça Kıykım'ın ve Öğr.
Gör. Dr. İsmail Öğülür’ün uzun yıllar üzerinde çalıştığı bu araştırma
2017 yılında sonuçlandı ve tıp dünyasında çığır açan bir sonuç
elde edilmesini sağladı. Doç. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, bir
gazeteye verdiği röportajda, CHAPLE Sendromu üzerinde 2013
yılından beri çalıştığını ve araştırmanın iki yılını Amerika’da
geçirdiğini ifade ediyor.(1) Çalışmada Türkiye merkezli 10 hasta ve
Hollanda merkezli 1 hasta, sağlıklı ebeveynleri ve kardeşleri ile
birlikte incelendi. 11 hastanın hepsi Fas, Suriye veya Türk
soyundan geliyordu.(2)
Araştırma sonuçları bu sendromun,
Ortadoğu coğrafyasını etkileyen bir hastalık olduğunu gösterdi.

Yapılan tüm bu araştırmalar neticesinde,
CHAPLE hastalığının sebebi anlaşılmıştır. Bu
çalışma,
özellikle
CD55
kompleman
düzenleyici protein ışığında, kompleman
sistemin düzenli çalışmasının, bağırsaklar
başta olmak üzere birçok sistemin sağlığının
korunmasında önemli olduğunu ortaya
koymuştur. Gerek ülkemizde, gerek Ortadoğu
ülkelerinde, batı toplumlarına göre akraba
evliliği sık görülmektedir. Bu durum da
bölgemizi kalıtsal hastalıkların maruziyeti
altında bırakmaktadır. Kalıtsal hastalıkların,
bu sendrom keşfindeki gibi çok merkezli ve
çok disiplinli şekilde ele alınması, hastalar için
etkili
tedaviler
geliştirilmesine
imkan
tanıyacaktır. Ortadoğu coğrafyasında görülen
bu hastalığın etkilediği çocuklar, kısa süre
sonra etkin anti- kompleman tedavilerle şifa
bulmaya başlayacaktır.
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Fakat tüm bu uğraşlara rağmen, hastalar
iyileşememekte ve bazen sendromdan
kaynaklanan ağır komplikasyonlara maruz
kalmaktadırlar.

Ülkemiz hekimleri tarafından atılan bu büyük
adım sayesinde tıp dünyasına bir ışık
tutulmuş ve birçok insana umut olunmuştur.
Biz tıp öğrencilerine de azmin ve başarının
yolunu
gösteren
sayın
hocalarımıza
teşekkürlerimi sunuyorum.
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OÜBAT

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma
Topluluğu (OÜBAT) olarak, 2018'in eylül ayında on kişi olarak
çıktığımız bu yolda, şimdi iki yüz kişilik büyük bir aile olmanın haklı
onurunu yaşamaktayız. Bilim uğruna yaşayacağımız hayata bir
adım atmak amacıyla bu topluluğu kurduk. Bilim insanı olma
hedefiyle her çalışmamızı titizlikle sürdürdük ve sürdürmeye devam
edeceğiz. Geçen iki yılda bilim adına yaptığımız tüm çalışmalarda
bize destek olan Sayın Dekanımız Prof. Dr. Semih Baskan’a ve
değerli danışman hocalarımıza teşekkür ederiz. OÜBAT’la kalın.
Sevgiler.
O C A K L I

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Mezuniyet öncesi dönemde olan hekim
adaylarının enerjilerini "bilimsel araştırma,
geliştirme, organizasyon ve tartışmalara"
yönlendirerek, koordine ve verimli bir öğrenci
birliği oluşturmak.

Tıp fakültesi ve sağlık bilimleri öğrencilerinin
ulusal
ve
uluslararası
platformlarda,
alanlarında en üst düzeyde niteliklerle
İstanbul
Okan
Üniversitesi’ni
temsil
etmelerine aracı olmak. Üniversitemizdeki
diğer fakültelere timsal olup öncülük etmek.
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OÜBAT İki Ya ında

ŞEYMANUR

