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ORGAN NAKL‹
T›p tarihindeki en önemli olaylardan biri Boston’da (ABD) The Peter Bent Brigham Hastanesi’nde 23 Aral›k 1954’te gerçekleflmifl ve ilk kez
bir insana böbrek nakli yap›lm›flt›.
Köpekler üzerinde uzun y›llar süren çal›flmalardan sonra bu deneyimlerini insana aktarmay›
planlayan araflt›rma ekibi, 26 Ekim 1954 tarihinde kronik nefrit nedeniyle hastaneye yat›r›lan ve
durumu gittikçe kötüleflen Richard Herrick isimli
hastan›n ikizi ve en yak›n arkadafl› Ronald’›n, bir
böbre¤ini kardefline verece¤ini aç›klamas›yla detayl› araflt›rmalara bafllam›fl, birçok t›bbi test yan›nda parmak izi karfl›laflt›rmalar›n› bile yapm›flt›.
Baflkanl›¤›n› bir plastik cerrah olan Joseph E Murray’nin yapt›¤›, bir nefrolog (John Merrill), bir
ürolog (J Hartwell Harrison), bir patolog (Gustave
Dammin) ve bir psikiyatristten oluflan organ nakli (transplantasyon) ekibi, Herrick ailesini defalarca ziyaret etmifl, gerekli görüflmelerden sonra nakil karar› al›nm›flt›. Aile raz› olduktan sonra cerrahi ekibi bir deneme yapmaya karar vermifl. Bu
deneme, 20 Aral›k günü bulunan bir kadavra üstünde yap›lm›flt›. Ameliyat 3 gün sonras›na planland› ve medyan›n yo¤un ilgisi alt›nda 23 Aral›k
tarihinde iki ameliyathanede birden ifllem bafllad›,
Murray nakil alan›n› haz›rlarken, Harrison de kardefl Ronald’›n bir böbre¤ini ald›. Saat tam
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09.50’de ç›kar›lan böbrek, Cerrahi Bölüm Baflkan› Francis D Moore taraf›ndan Murray’in oldu¤u
odaya getirildi. 1 saat 20 dakika sonra damar
anastomozlar› (a¤›zlaflt›rmalar›) tamamlan›p ifllem bittikten sonra böbre¤in pembeleflerek, idrar

ak›fl›n›n bafllamas›, ameliyathanede büyük bir sevinç yaratm›flt›.
Richard organ naklinden sonra kendisine bakan hemflireyle evlendi iki çocu¤u olmas›na karfl›n nakledilen böbrekte de orijinal hastal›¤›n tekrarlamas› sonucu 1962 y›l›nda öldü. Joseph E
Murray ise 1990’da Nobel T›p Ödülü’ne hak kazand›.
O günden bu yana böbrek d›fl›nda, karaci¤er,
kalp, akci¤er, pankreas, ince ba¤›rsak, rahim, el,
hatta yüz nakilleri baflar›yla yap›lmakta.
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‹nsanlar ve H. pylori Aras›ndaki Yak›n ‹liflki :
Afrika’dan Do¤an Bir Bafllang›ç
Toplumda yaflayan bireylerin yar›dan fazlas›nda mide ülseri etkeni ve mide kanseri için risk
faktörü olan H. pylori yeryüzünde yayg›n bir flekilde görülür; bununla beraber, bakterilerin
çeflitli bölgelerde gösterdikleri benzerlik-farkl›l›klar, insanl›k tarihindeki göçlerle ilgili de¤ifliklikleri destekleyen güçlü bir kan›t olabilir.
H. pylori’nin kal›t›msal köklerinin co¤rafi
kaynaklar›, insanl›k tarihindeki önemli olaylar›
yans›t›yor: Polonezya’n›n kolonizasyonu, Amerika ve Afrika’da Bantu göçleri gibi. Ancak bu
gruplamada, insanlardaki genetik farkl›l›¤›n co¤rafi özelliklerle devaml›l›¤›na iliflkin çeliflkiler de
olabilir, çünkü, co¤rafi mesafelerin artmas›yla
do¤ru orant›l› olarak genetik farkl›l›klar da artar.
H. pylori ve bu bakterinin kolonize olup
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bulaflt›¤› insanlar aras›nda genetik de¤iflikliklerin
olufltu¤una iliflkin veriler bulunmaktad›r. ‹nsanlar›n H. pylori’den etkilenmesi (hasta olmas›) yak›n döneme ait bir bulgu. H. pylori hayvanlardan
geçen bir nedene ba¤l› olarak görülmüfl olabilir.
Bakteri toplulu¤u ve insan yap›s› aras›ndaki farkl›l›klar H. pylori’nin s›k görülen yatay geçiflini de
yans›t›yor olabilir. Bir baflka yaklafl›m da, toplumun genetik yap›s›ndaki belirgin de¤iflimin, analitik yöntemlerdeki farkl›l›ktan kaynaklanan alg›lamaya ba¤l› olabilece¤i biçiminde.
Yeni bir uluslararas› çal›flmada, genifl bir bakteri serisi kullan›lm›fl ve H. pylori’nin sahip oldu¤u genetik farkl›laflman›n t›pk› insanlarda oldu¤u
gibi Do¤u Afrika’dan uzaklaflt›kça azalmakta oldu¤u saptanm›fl. Ayr›ca, H. pylori’nin de insan-

lardakine benzer bir
flekilde 58.000 y›l önce Afrika’dan yay›ld›¤›
gösterilmifl. Çal›flman›n sonuçlar› insanlar›n Afrika’dan göç olmadan önce
H. pylori ile enfekte oldu¤unu ve o zamandan beri
H. pylori’nin insanlarla yak›n bir iliflki içinde oldu¤unu
ortaya koymufl bulunuyor.
(Linz B, Balloux F, Moodley Y, Manica A ve
ark. An African origin for the intimate association between humans and Helicobacter
pylori. Nature, fiubat 2007)
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Helicobacter pylori
Robin Warren ve Barry J. Marshall’a Nobel Ödülü
Helicobacter pylori (H. pylori) insanlarda midenin iç yüzeyinde süregen yang›ya
(gastrit) yol açar. Bu bakterinin midede yaflad›¤› bulunmadan önce midenin asidik ortam›nda hiçbir bakterinin yaflayamayaca¤›na inan›l›rd›.
H. pylori tüm dünyada ülserlerin en yayg›n nedenidir. H. pylori infeksiyonu olan alt› hastadan birinde oniki parmak ba¤›rsa¤›nda ya da midede ülser geliflir. Bu etkeni
alm›fl olan bireyler, bakteriyi yok etmek
için ilaçlar kullanmad›kça, onu yaflam boyunca tafl›rlar.
H. pylori, dünyada yaklafl›k 3 milyar kiflinin midesinde bulundu¤u öngörülen bir
bakteri olmas›na karfl›n bu bakteriyi tafl›yan kiflilerin büyük bir ço¤unlu¤unda hehangi bir bulgu
görülmez. Ancak bakteriyle enfekte baz› kiflilerde gastrit, duodenit ve ülser görülebilir. Bu bakterinin mide ortam›nda 20-30 y›l sürekli kalmas›, mide kanserinin oluflumu aç›s›ndan da riskli
bir durumdur. Bu nedenle Dünya Sa¤l›k Örgütü

Barry J Marshall

Robin Warren

H. pylori bakterisini kanser yap›c› etken anlam›na gelen “karsinojen” grubunda kabul etmekte.
Bu etkenin, sosyo-ekonomik düzeyi düflük
olan bireyler aras›nda daha s›k görüldü¤ü biliniyor. Ayr›ca hastal›k yaflla birlikte art›fl gösteriyor. A¤›z yoluyla geçifli olan hastal›k, d›flk›dan da bulaflabiliyor.
H. pylori bakterisi ilk kez 1979 y›l›nda Dr.

Warren taraf›ndan midenin “antrum” denilen bölgesinde biyopsi al›nan hastalar›n
%50’sinde gözlenmifl, “Bu bakteriyi flimdiye kadar neden hiç kimse görmedi?” sorusuna Dr Warren “Bunun nedenini bana sormay›n. San›r›m, onun orada olaca¤›n› kimse düflünmedi; klasik bilgiler midede herhangi bir bakterinin yaflayamayaca¤› fleklindedir” diye yan›t vermiflti.
Buluflun oldu¤u dönemlerde mide ülserinin en önemli nedeninin stres oldu¤u üzerinde durulurdu. Ancak, Warren ve Marshall bu bilginin do¤ru olmad›¤›n›; oniki parmak ba¤›rsa¤› ülserlerinin %90’›n›n; mide
ülserlerinin de %80’inin nedenin H. pylori oldu¤unu ortaya koydular.
H. pylori ve mide ülseri aras›ndaki iliflkinin
ortaya ç›kar›lmas›, bilimde düflünmenin, merak
etmenin ve araflt›rman›n ne kadar önemli oldu¤unu; düflünmede yarat›c›l›¤›n s›n›rlar›n›n ne
denli genifl oldu¤unun alt›n› bir kez daha çizmiflti.

Bir Uyku Bozuklu¤u Hastal›¤›:
Narkolepsi - Katapleksi Sendromu
Narkolepsi, gündüz yaflanan dayan›lmaz
uyku e¤ilimi; katapleksi ise ani kas güçsüzlü¤ü ataklar› anlam›na gelir.
Narkolepsi-katapleksi hastal›¤›, dünyada eriflkinler aras›nda100.000 kiflide
2’sinde görülen bir uyku bozuklu¤u durumudur. Bu hastal›k gündüz yaflanan dayan›lmaz uyku e¤ilimi ve ani kas güçsüzlü¤ü
ataklar› (katapleksi) ile tan›mlan›r. Uykuya
dalarken ya da uykudan uyan›rken halüsinasyon (halüsinasyon, bir duygu organ›n›
uyaran hiçbir nesne veya uyar›c› olmaks›z›n, al›nan bir duygunun varl›¤›na inanma
hali olup varsan› olarak da bilinir) görülebilir. Uyurken s›k s›k hareket etmek ve kilo
alma gibi durumlar da sözkonusudur.
Hastalar›n yar›dan fazlas› bulgular›n
bafllamas›ndan sonraki günler ve haftalarda
ruhsal stres, uyku düzeninde ani bozulmalar gibi durumlar› s›kça yaflarlar. Bulgular›n
bafllamas›ndan hastal›¤›n tan›s›n›n konulmas›na kadar geçen süre ortalama 10 y›ld›r ama baz› ülkelerde narkolepsi konusundaki duyarl›l›¤›n geliflmesine ba¤l› olarak
bu süre daha k›sad›r.
Hastal›kla ilgili olarak dünyada çeflitli
çal›flmalar yap›lm›fl. California’da 1970’li
y›llar›n bafl›nda hastal›k % 0,05-%0,0067
s›kl›¤›nda görülmüfl. Finlandiya’da yap›lm›fl olan
bir çal›flmadaysa hastal›¤›n %0,0026 s›kl›¤›nda
görüldü¤ü saptanm›fl. Benzer sonuçlar Avrupa’da, Hong Kong’da ve ABD’nin farkl› eyaletlerinde yap›lan çal›flmalarda da al›nm›fl.
Katapleksinin efllik etti¤i narkolepsi, ergen-

lik ve gençlik döneminde daha s›k görülür. Bu
durum ço¤unlukla yaflam boyu devam eder. Hastal›¤›n bafllang›ç yafl› asl›nda çocukluk döneminden 50’li yafllara kadar de¤iflebilir. En çok 15
yafl civar›nda ve daha az olarak da 36 yafl civar›nda bir art›fl söz konusu.

Yap›lan çal›flmalar bu hastal›¤›n beyin-omurilik s›v›s›ndaki hipokretini (hipokretin, uyanmay› ve uyan›k kalmay›
sa¤layan bir kimyasald›r) üreten hipotalamustaki sinir hücrelerinin erken kayb›na ba¤l› olarak meydana geldi¤ini ortaya
koyuyor. Otopsi çal›flmalar›nda hipokretin-1 miktar›nda önemli bir azalma saptanm›fl.
Bu sinir hücre kayb›n›n oto-immün
(vücudun savunma sisteminin, kendisine
zarar verecek biçimde çal›flmas› sonucu
ortaya ç›kan hastal›klar›n genel ad›) olabilece¤i üzerinde durululuyor. Gün boyu
süregelen uykulu olma halini engellemek
için de çeflitli ilaçlar kullan›l›yor.
Hastal›¤›n tan›s› için çeflitli ölçütler
gelifltirilmifl durumda. Ancak yukar›da da
belirtildi¤i gibi narkolepsi hastal›¤›na ço¤unlukla tan› konulamaz. Ayr›ca, hastal›k di¤er baz› hastal›klarla da kar›flt›r›labilir; (katapleksinin efllik etmedi¤i narkolepsi, tekrarlayan hipersomni (hipersomni; özellikle derin ve uzun uykuya ve
uyuklamaya afl›r› e¤ilim anlam›na gelir),
depresyonun efllik etti¤i hipersomni gibi.
Sa¤l›k çal›flanlar›n›n, özellikle gündüzleri normal olmayan uykulu olma durumunu dikkatlice de¤erlendirmeleri hastal›¤›n
tan›s›n›n zaman›nda yap›labilmesi aç›s›ndan
önemli.
(Dauvilliers Y, Arnulf I, Mignot E. Narcolepsy with cataplexy.
Lancet 2007; 369(9560): 499-511)
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Prof. Dr. Mehmet Haberal SA⁄LIK ALANINA KATKI YAPAN B‹L‹M ADAMLARI
Prof Dr Mehmet Haberal 1944 y›l›nda Rize’nin Pazar ilçesinde do¤du. 1967 y›l›nda
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’ni bitirdi ve
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nde bafllad›¤› genel cerrahi ihtisas›n› 1971 y›l›nda tamamlayarak uzman oldu.
1973-76 y›llar› aras›nda ABD’de s›ras›yla,
önce Galveston Texas’ta Shriner Yan›k Enstitüsü (Shriner’s Burns Institute) ve John Seally
Hastanesi’nde yan›k tedavisi üst ihtisas›, ard›ndan Colorado Üniversitesi T›p Fakültesi,
Transplantasyon Merkezi’nde transplantasyon
(nakil) üst ihtisas› yapt›. Burada, dünyada ilk
karaci¤er naklini gerçeklefltiren Prof Thomas
Starzl ile çal›flt›. 30 Haziran 1975 tarihinde
Türkiye’ye döndü. O zamana kadar kurulmufl
olan birkaç diyaliz merkezi d›fl›nda Türkiye’de
organ nakline yönelik belirli bir çal›flma yoktu. Yapt›¤› ilk ifl Hacettepe Üniversitesi’nde
Yan›k ve Transplantasyon Ünitelerinin kurulmas›n› sa¤lamak oldu. Ard›ndan o dönem Hacettepe Üniversitesi Rektörü olan Prof Dr ‹hsan Do¤ramac› taraf›ndan Pediyatrik Nefroloji (çocuk böbrek hastal›klar›) bölümüne konsültan (dan›flman) olarak atanmas›yla, ilk
böbrek naklini gerçeklefltirmek için haz›rl›klara bafllad› ve kendisi d›fl›nda ekipteki hiç kimsenin nakil deneyimi olmad›¤›ndan, öncelikle
köpeklerde deneysel böbrek nakilleri yapt›.
Ekip haz›r hale geldi¤inde 3 Kas›m 1975 tarihinde bir anneden 12 yafl›ndaki o¤luna, Türkiye’de canl› vericiden ilk böbrek naklini gerçeklefltirdi. 1976 y›l›nda Doçent oldu. Ard›ndan 10 Ekim 1978’de Eurotransplant International Foundation taraf›ndan sa¤lanan böbre¤i kullanarak kadavradan böbrek naklini ilk
kez gerçeklefltirmifl oldu.
Türkiye’de de, kadavradan böbrek nakline
izin veren yasan›n yürürlü¤e girmesinden son-

TIP TAR‹H‹

ra, 27 temmuz 1979 tarihinde yerli kadavra
böbre¤i kullanarak ilk böbrek naklini de yapm›fl oldu. 1980 y›l›nda Türkiye Organ Nakli
ve Yan›k Tedavi Vakf›’n› kurdu.
1982 y›l›nda Profesör oldu ve Türkiye Organ Nakli ve Yan›k Tedavi Vakf› bünyesinde,
Ankara’daki ilk hemodiyaliz ünitesini kurdu.
O zamana de¤in tüm dünyada en fazla 36 saat saklanabilen kadavra böbreklerin so¤uk iskemi sürelerinin 111 saate uzat›lmas›n› sa¤layan çal›flmas› ve t›p alan›na yapm›fl oldu¤u
katk›lar›ndan dolay› Sedat Simavi Vakf›, Sa¤l›k Bilimleri Ödülü’nü ald›.
1986 y›l›nda Haberal E¤itim Vakf›’n› ve
1987 de Ortado¤u Organ Nakli Derne¤ini
kurdu. 8 Aral›k 1988 tarihinde Türkiye’de ve
kadavradan ilk baflar›l› karaci¤er naklini gerçeklefltirdi. 1990 y›l›nda Türkiye Organ Nakli
Derne¤i’ni kurdu ve ayn› y›l 15 Mart günü
Türkiye, Avrupa ve bölgede bir ilk olan, çocuklarda canl›dan k›smi karaci¤er naklini, 24

Nisan günü de dünyada bir ilk olan, eriflkinde
canl›dan k›smi karaci¤er naklini gerçeklefltirdi. 16 May›s 1992’de dünyada bir ilk olan,
ayn› canl› vericiden k›smi karaci¤er ve böbrek
naklini gerçeklefltirdi. 1993’te Türkiye Organ
Nakli ve Yan›k Tedavi Vakf› ve Haberal E¤itim
Vakf› ile birlikte Baflkent Üniversitesi’ni kurdu. Üniversite, 10 fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler, Mühendislik,
T›p, Sa¤l›k Bilimleri, ‹letiflim, Difl Hekimli¤i,
Güzel Sanatlar, Tasar›m ve Mimarl›k ile E¤itim Fakülteleri), 7 enstitü (Organ Nakli ve
Gen Bilimleri, Fen Bilimleri, E¤itim Bilimleri,
Sa¤l›k Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yan›k, Yang›n ve Do¤al Afetler, Avrupa Birli¤i ve Uluslararas› ‹liflkiler) ve 5 Meslek Yüksek Okulu ile
‹ngilizce Haz›rl›k Okulu’ndan oluflmakta. Üniversite bünyesinde 8 hastane ve 6 ilave diyaliz merkezi var.
Temmuz 2000’de Dünya Transplantasyon
Derne¤i’nin Roma’daki kongresinde, Türkiye
ve Dünyada organ naklinin geliflimine yapt›¤›
katk›lardan dolay› kendisine “Milenyum Madalyas›” verildi. “American College of Surgeons”, “American Surgical Association”, “International College of Surgeons”, “Academy
of Surgical Research” gibi bir çok uluslararas› kuruluflunun onursal üyesi olan Prof Haberal, 32 ulusal ve uluslararas› derne¤in de üyesi. 2006 y›l› itibariyle 1600’ün üzerinde böbrek, 200’ün üzerinde karaci¤er nakli yapm›fl,
1190 Türkçe ve ‹ngilizce bilimsel makale, ikisi ‹ngilizce olmak üzere alt› kitap yay›nlam›fl,
t›p alan›nda ulusal ve uluslararas› 17 ödülün
sahibi olan Prof Dr Mehmet Haberal, bir yandan Baflkent Üniversitesi’nin Rektörlü¤ünü
yaparken, bir yandan da aktif cerrahi yaflant›s›na t›pk› o ilk böbrek naklini yapt›¤› gündeki heyecan ve enerjiyle devam etmekte.
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Joseph Edward Murray
Joseph Edward Murray, 1 Nisan 1919’da yarg›ç bir baba ve ö¤retmen annenin üçüncü çocu¤u
olarak ABD’de Massachusetts yak›nlar›nda Milford isimli bir kasabada do¤du. Liseden sonra gitti¤i bir kolejde Latince, Yunanca, ‹ngilizce yan›nda felsefe, kimya, fizik ve biyoloji e¤itimi ald›.
1943 y›l›nda Harvard Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mezun oldu. 1944 y›l›nda Boston’da Peter Bent Brigham Hastanesinde cerrahi ihtisas›na
bafllad›. 1944-1947 aras›nda Philadelphia’daki
askeri hastanede çal›flt›. Bu hastane 2. Dünya Savafl›nda yaralanan askerlerin tedavi edildi¤i büyük bir plastik cerrahi merkeziydi. Murray bu hastanede çal›fl›rken doku ve organ nakli biyolojisiyi-
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le ilgilenmeye bafllad›. Ard›ndan Boston’a dönerek e¤itimini tamamlad›. 1951-1986 y›llar› aras›nda Brigham Hastanesi’nde Plastik Cerrahi fiefi
olarak çal›flt›. Amerikan Cerrahi Koleji yan›nda
‹ngiltere, ‹rlanda, Edinburgh, Belçika, Kanada,
Avustralya ve Singapur Kraliyet Akademileri cerrahi ünvanlar›na da sahip olan Murray, Boston
flehrinin kuruluflunun 350. y›l›nda en önemli
350. vatandafl ünvan›n› ald›. 1990 y›l›nda da fizyoloji ve t›p alan›nda Nobel Ödülü ile onurland›.
1987 y›l›nda cerrahiden emekli olan Murray, birçok üniversitede e¤itim ve yazarl›k faaliyetlerini
sürdürmesi yan›nda efli, alt› çocu¤u ve on befl torunuyla mutlu bir hayat sürmekte.

