
h. Soeiety of Ga.stroenter.

I�SN 1300-4948 



The Turkish Journal of 

Gastroenterology 
The Official J ournal of Turkish ociety of Gastroenterology 

ISSN 1300-4948 

December!Aralık 1995 
Volume!Cilt 6 
Number/Sayı 4 

Production/Yapım 
BAYT Ltd. Şti. 
Tel. 312 4313062 

Print/Basım 
Nurol Matbaacılık 
Tel. 312 4333224-25 

Published quarterly 
Üç ayda bir yayınlanır 

TURKISH SOCIETY OF 
GASTROENTEROLOGV 
Türk Gastroenteroloji Derneği 
Ankara 1959 
Pusiden t/Baş kan

ALlÖZDEN 

Vice-president/Başkan Yardımcısı

BURHAN ŞAHIN 

Secretary-General/Genel Sekreter

SELEHATTlN ÜNAL 

T[easurer/$ayman 
SEDAT BOYACIOlrLU 

Member/Üye 
ABDÜLKADlR DÖKMECt 

Gorrespondence/l;"a.zışma 
'Bayındır Sok. 17 /7 0M-20 Kmlay, 
Ankara-Turkey 
Tel. 90-312 4354373 
Fax: 90°312 4318040 

© TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ'nde 
yayınlanan bütün yazıların yayın hakkı Türk 

- Gastroenteroloji Demeği'nindir. 

© Ali rights of the arıicles pııplished iıı ılıe 
TURKJSH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY are 
reserved by t/ıe Tiirkish Society of Gastroeııterology 

Editors / Editörler

Editor-in-Chief / Editör 

Ali Özden 

Associate Editors / Yardımcı Editörler 

Cihan Yurdaydın 
Bülent Sivri 
Uğur Yılmaz 

Editorial Board/ Yayın Kurulu 

Hamdi Aktan Burhan Kayhan 
Ahmet Alper Faruk Memik 
Mehmet Altın Ali Menteş 
Nusret Aras Zeynel Mungan 
Serap Aslan Ahmet Musluoğlu 
Kadir Bahar Leziz Onaran 
Yücel Batur Atilla Ökten 
Güngör Boztaş 
Fikri Canoruç 
Yılmaz Çakaloğlu 
Metin Çakmakçı 
Hanefi Çavuşoğlu 
Salih Çolakoğlu 
Halil Değertekin 
İsmail Dinç 
Gülbin Dökmeci 
Nurten Erol 

Ömür Gönen 
Fatih Hilmioğlu 
Fahri Işıtan 
Tankut İlter 
Cem Kalaycı 
Uğı.ir Kandilci 
Selim Karayalçın 

Oya Övünç 
Oktay Özdemir 
Macit Sandıkçı 
Nurgül Şaşmaz 
Rauf Sezer 
Nihat Sipahi 
Halis Şimşek 
llkay Şimşek 
Gonca Tatar 
Hasan Telatar 
Nurdan Tözün 
Candan Tuncer 
Bedri Uzunalimoğlu 
Özden Uzunalimoğlu 
Nefise Barlas Ulusoy 
Süleyman Yalçın 
İsmet Yılmazer 

lnternational Advisory Board/ Uluslararası Danışma Kurulu 

]. Cummings, Cambridge, U.K. 
A. Ertan, Houston, Texas, USA
M.JG. Farthing, Landon, U.K.
P. Ferenci, Vienna, Austria
A. Hidayatov, Baku, Azerbaijan
].O. Hunter, Cambridge, U.K.
E.A. Jones Amsterdam, Netherlands
M. Kalayoğlu, Maddison, Wisconsin, USA
Robert P.H. Logan, Nottingham, U.K.
O. S. Machmudov, Tashkent, Uzbekistan
R. K. Mittal, Charlottesville, Virginia, USA
H. Saisho, Chiba, Japan
Robert R. Schade, Augusta, Georgia, USA
E. Tan, Perth, Australia



Yazarlara Açıklama 

Türk Gastroenteroloji Dergisi'nde, gastroenteroloji ala
nındaki orjinal araştırma, inceleme ve ilginç olgu bildiri
leri yayınlanır. 

Bütün yazılar yayınlama ve inceleme kurulunun onayın
dan geçtikten sonra yayınlanır. 

Dergide, yayınlama ve inceleme kurulunun müsaadesi 
alınmak koşulu ile bazı istisnai haller hariç, derleme ya
zılar yayınlanmaz. 

Dergide yayınlanacak yazı ve makaleler için resmi dil 
Türkçe'dir. lngilizce, Almanca, Fransızca yazılmış yazılar 
da yayınlanabilir. Yazıların başında Türkçe ve İngilizce 
özetin verilmesi gerekir. 

Yazılar, Türk Gastroenteroloji Dergisi, Bayındır Sokak, 
11n, 06420 Yenişehir-Ankara adresine 4 nüsha gönde
rilmelidir. Ayrıca yazının son şeklinin 3.5 inçlik bir diske
te "Text Only" olarak kaydedilmiş bir kopyasınında gön
derilmesi basım çalışmalarını hızlandırması açısından 
yararlı olacaktır. Postadaki kayıplardan dergi sorumlu 
değildir. 

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde 
yayınlanmamış veya yayın için gönderilmemiş olmaları 
gerekir. Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş ve özeti 
yayınlanmış çalışmalar, bu özelliği belirtilmek üzere ka
bul edilebilir. Yayın için gönderilen yazıların geri alınma
sı istenirse yazarın bir dilekçe ile başvurması gerekir. 

Yazılar gönderilirken kontrol listesi izlenecek ve yayın 
hakkının devri sözleşmesi tüm yazarlarca imzalanacak
tır. 

Gönderilen yazıların kontrol ve düzeltmeler için posta gi
derleri karşılığı olarak 500.000 TL, yazı yayına kabul edil
diğinde ilave olarak 500.000 TL, renkli fotoğraf içeren 
yazılar için 2.000.000 TL, Türkiye İş bankası Mithatpaşa 
Şubesi 304220-431943 nolu Türk Gastroenteroloji Der
gisi hesabına yatırılacak ve dekontunun kopyası yazıyla 
birlikte gönderilecektir. 

Araştırma herhangi bir kuruluş tarafından maddi destek 
görmüşse makalenin başlığının son kelimesi üzerine yıl
dız(*) konularak aynı sayfada dipnot olarak belirtilir. 

Başlık sayfasında, yazarların adları açık olarak başlığın 
altında yer almalıdır. Soyadları üzerine yıldız konularak, 
yazarın akademik ünvanları ve çalıştıkları kurumlar açık 

Türk Gastroenteroloji Dergisi 

şekilde dipnot olarak belirtilir. Yazışmalar için haberleş-
me adresi, telefon ve varsa faks numarası yazılmalıdır. ,!J, 

Araştırma yazıları 1 O sayfayı, olgu bildirileri 4 sayfayı 
geçmemelidir. 

Özetler, 

İngilizce Özet: Makale başlığı aynen lngilceye çevrilerek 
yazılmalı ve altında enfazla 150 kelimeden oluşan özet 
yer almalıdır. 

Türkçe özet: En fazla 150 kelime olmalı, kaynaklardan 
önce gelmelidir. Olgu bildirilerinde Türkçe özete gerek 
yoktur. 

Anahtar kelimeler Türkçe ve lngilizce olarak özetlerin al
tına yazılacaktır. 

Metin yazımı A4 (21x29.7 cm) kağıda çift aralıklı olarak 
sol tarafta 3 cm, sağ tarafta 2cm boşluk bırakılarak ya
zılmalıdır. Metinde Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, 
Tartışma , Sonuçlar ve Kaynak başlıkları büyük harflerle 
ve koyu yazılmalıdır. 

Resim, grafik ve çizimler iyi kalitede kuşe kağıda çizilmiş 
ya da basılmış olmalıdır. Resim, grafik ve çizimlerin ar
kasında bir ok işareti ile üst kısmı, sıra numarası ve ma
kalenin adı mutlaka belirtilmelidir. 

Her resim, grafik ve çizimin altında aşağıdaki örneğe gö
re (arabik rakamlarla) kısa bir açıklama yer almalıdır. 

ömek:_Resim 1. Tedavi öncesi ülserin görünümü. 

Tablolar her biri ayrı bir sayfaya arabik rakamlarla (Tablo 
· 1, Tablo 2, .. gibi) yazılmalı. Her tablonun başlığı olmalı ve
tabloda geçen kısaltmalar tablo altında belirtilmelidir.

Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve metin
içinde parentez'.içinde belirtilmelidir. Yayın için en çok
25'i olgu bildirilerinde 1 0'u geçmemelidir. Kaynak yazımi
için örnek; · , 

1. Burns JI. Radiation duoderiitis: Proc Roy Soc Med 1971;
64:395-6.

2. Pope CE il. Anatomy and developmental anomalies. in:
Sleisenger MH·, Fordtran JS, Editors. Gastrointestinal disease,
pathophysiology, diagnosis, management. Section A. The
esophagus, 3rd ed. Philadelphia. Saunders 1983; 407-14.

Reprint verilmeyecektir. 
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Instructions for Authors The Turkish Joumal of Gastroenterology 

The Turkish Journal of Gastroenterology publishes 
� original manuscripts, leading articles, letters and case 

reports concerned with ali the aspects of clinical and 
basic gastroenterology and hepatology. 

v 

AII the manuscripts are reviewed by the editorial 
committee of the journal before acceptance. 

The official languages are Turkish and English. English 
and Turkish written abstracts should accompany each 
manuscript. 

üne original and three copies (four complete set) of the 
manuscript should be mailed to the editorial office at 
the following address: The Turkish Journal of
Gastroenterology, Bayındır Sokak No. 11n, 06420
Yenişehir, Ankara-Turkey. Tel. (90-312) 4354373, Fax: 
(90-312) 4318040. 

The manuscript should not have been published 
previously, except in abstract form and nane is under 
consideration far publication elsewhere. The letter of 
transmittal must be signed by ali authors. The author's 
checklist and letter of transmittal should be enclosed 
with submitted manuscripts. 

The title page should be a separate page, and should 
include the followings: 1. The title of the article both in 
Turkish and English, 2. Full name of each author, 3. The 
departments or institution where the work was accomplished. 

Abstracts, An abstract not exceeding 150 words should 
be presented on the second page. 

Not more than eight key words should be inserted 
below the abstract. 

Manuscripts, The manuscripts should be typed on the 
one side of standart A4(21 x29. 7 cm) white paper, 
douple-spaced throghout, including references, 
footnotes, tables and legends. 3 cm margins should be 
left at the top, bottom, and the sides of each page. 

We reserve the right to copy, edit accepted 
manuscripts, reviews, letters and editorials. Galley 
proofs will be sent to the corresponding author far final 
approval. They must be returned within one week of 
receipt. 

The editors and publishers are not responsible far the 
opinions expressed by contributors to the Turkish 
Journal of Gastroenterology. Accepted manuscripts 
become the permanent property of the Turkish 
Gastroenterological Society and may not be 
reproduced by any means, in whole or in part without 
written permission of both author and the publisher. 

Figures, AII illustration are to be considered figures. 
There should be a brief legend containing sufficient 
information. They should be numbered consecutively 
with Arabic numerals. Photograps should be submitted 
in black and white as high contrast, glossy prints, 9x13 
cm. Line drawings should have a label on tha back
indicating the number of the figure, the names of the
authors and the title of the manuscript.

Tables, Type each table on a separate sheet. Number 
and title should be indicated. 

· References, The references should be numbered
consecutively, and be listed according to the order in
which they are first referred to in the text. The number
of the reference should be given in a parenthesis at the
end of the sentence. A list of references should be
typed double-spaced on a separate sheet(s). (in listing
references abbreviate names of the journals according
to lndex Medicus. The following style should be used:)

1. Burns JI. Radiation duodenitis. Proc Roy Soc Med 1971;
64:395-6.

2. Pope CE il. Anatomy and developmental anomalies. in:
Sleisenger MH, Fordtran JS, Editors. Gastrointestinal disease,
pathophysiology, diagnosis, management. Section A. The
esophagus, 3rd ed. Philadelphia. Saunders 1983; 407-14.

Reprint, No reprints are sent to the author's). A price list 
and order blank form far reprints will be sent to the 
corresponding author at the address shown on the 
manuscript before the journal issued. 
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T. G. Derneği'nin Sayın Üyeleri 

From the Editor!Editörden 

''Belirttiğim ilkeleri Türk gençliğinin ve Türk ulusunun 
bilincinde hep canlı bir halde tutmak, 

üniversitelerimize ve yüksek okullarımıza düşen başlıca görevdir" 
Kasım-1937 

Atatürk 

25-30 Eylül 1995 tarihinde izmir'de gerçekleştirilen XII. Ulusal kongre sizlerin destek ve
katkılarıyla bilim hayatımızda önemli bir aşama olmuştur. İzmir şubemize başarılı çalışma
ları ve genel merkeze yaptıkları katkı için şükranlarımızı sunarız.

XIII. Ulusal kongremiz ve il. Türkçe konuşan ülkeler gastroenteroloji toplantısı 8-
13 Ekim 1996 tarihleri arasında Antalya-Dedeman otelinde gerçekleştirilecektir. Kongre
nin bilimsel niteliğinin yükseltilmesinde tüm gastroenterologların gerekli katkıyı göstere
ceğine inanıyoruz.

Ülkemizde gastroenteroloji biliminin çağı yakalamasında bugüne kadar gerekli desteği 
veren ilaç ve tıbbi teknoloji firmalarının aynı doğrultuda çaba göstereceklerini umut edi
yoruz. Bu ülkede bilimin gelişmesine tüm kesimlerin destek vermesi zorunludur. Bu ne
denle başarılı bir kongre düzenlemekte yalnız olmadığımızı düşünüyoruz. 

Ülkemizde belirlenen tarihte çıkan ve en geniş kitlelere ulaşan tıbbi yayın organı Türk 
Gastroenteroloji Dergisidir. 1996 yılından itibaren dergimizin ulaştığı uluslararası kütüp
hane sayısı 1 00'e çıkarılacaktır. Bildiğiniz gibi dergimizin hedefi uluslararası yayınlar ker
vanına katılmaktır. Bunun nedenli zor bir iş olduğu bilinci içindeyiz. lngiltere'de yayınla
nan "European Journal of Gastroenterology - Hepatology"nin 7 yıl sonra lndex 
Medicus'a girebildiği düşünülürse yolumuzun güçlüklerle dolu olduğu anlaşılacaktır. He
defi sizler belirlediniz, ilginiz ve desteğinizle bu olay mutlaka bir gün gerçekleşecektir. 

Dergiyi yaşama geçiren ve geleceğe taşıyacak olanların sizler olduğunun bilincindeyiz. 
Dergimizin kahramanları ise dergimize gönül veren, araştırmalarını gönderen yazarlardır. 
Onlara sizler adına teşekkür etmek isteriz. 

Devlet kurumlarının dergi çıkarması tarihi bir zorunluluktu ve bu görevlerini başarılı bir 
şekilde gerçekleştirmiştir. Artık bundan böyle Demokratik sivil toplum örgütlerinin bu gö
revi üstlenmesi gerekmektedir. Derneğimiz bu görevi 6 yıldır örnek teşkil edecek şekilde 
yerine getirmektedir. Bunu sonsuza kadar gerçekleştirmek bizlerin ve yeni kuşakların gö
revidir. 

Dergirrıiz ülkemizdeki tüm kütüphanelere ve uluslararası kütüphanelere ücretsiz olarak 
gönderilmektedir. Dergiyi pazarlamak, geleceğini güven altına almak ve yeni ufukları ya
kalamak için dernekle birlikte koordine çalışacak bir vakıf kurma çalışması devam etmek
tedir. Bu girişime destek vermek ve katkıda bulunmak hepimizin görevidir. 



Dünya standartları açısından bakıldığı zaman en az gastroenterologa sahip ülkelerdeniz. 
Bu küçük aile, bu ülkede gastroenterolojiyi kuran hocalarımızın birliktelik konusunda gös
terdikleri anlayış sayesinde gastroenterolojiyi çağcıl bir seviyeye getirmiştir. Onların mira
sını aynı anlayış içinde sonsuza dek taşımak durumundayız. 

Kurulmasına öncülük ettiğimiz "Endoskopi Hemşireliği Derneği" de yakında çalışmalarına 
başlıyacaktır. Kongrelerimizde onların eğitimi için özel programlar hazırlamak durumun
dayız. Multi-disipliner endoskopi derneğinden sonra gastrointestinal Endoskopi derneği
de kurulmuştur. Tüm bu derneklerin bize güç vereceğine ve gastroenterolojinin gelişme
sine katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Derneğimizin güç kaynaklarından Prof. Dr. Faruk Memik "World lnstitute of Ecology and 
Cancer" WIEC'nin genel sekreterliğine seçilmiştir. Prof. Dr. Nurdan Tözün'ün Marmara 
Tıp Fakültesi Dekanlığına atanması ve Doç. Dr. Halis Şimşek'in TÜBİTAK bilimsel teşvik 
ödülünü alması bizlere kıvanç vermiştir. 

Ülkemizde gastroenterolojinin yaratıcılarından olan ve bilime koşan yapısı ile tanıdığımız 
hocamız Prof. Dr. Namık Kemal Menteş 26 Eylül 1979 da izmir'de gerçekleştirilen 111. Ulu
sal kongremizin özel kongre sayısı kitabında da "Türk Gastroenteroloji Dergisi"nin çıkaca
ğı müjdesini vermiştir. Kişisel gayretleri ile ilk sayısını Ocak 1980 de çıkarmıştır. Bu güze
lim girişim zamanla sonuçsuz kalmıştır. Bu yazı birbirimizi daha iyi anlamamıza imkan 
verecektir. Hocamızın "Türk Gastroenteroloji Dergisi" yayına girerken başlıklı yazısını dik
katlerinize sunuyoruz. Hocalarımızın heyecanlarına ve ideallerine sahip çıkacağınıza inan
cımız tamdır. Bunun için Türk Gastroenteroloji Vakfına üyeliğinizi bekliyoruz. 
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"Prof. Dr. Namık Kemal Menteş'in 1979'da kongre özel sayısında çıkan yazısı" 

"TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ" YAYINA GİRERKEN 

AMAÇLAR 

111. Türk Gastroenteroloji kongresi'nin açılışı ile birlikte, "Türk Gastroenteroloji Dergisi" de
yayın alanına girmekte; daha doğrusu yeni ve özel türde bir Türk Tıp Dergisi doğmakta
dır. Kanımızca bu, kongrenin kendisini bile aşan son derece önemli ve başlı başına bir
olay'dır.

Şu anda en içten dileğimiz, bu Dergi'nin sadece uzun ömürlü değil, Gastroenteroloji 
bilim dalı gibi ve onunla birlikte "ölümsüz" olmasıdır. 

Halen Ülkemizde yayınlanan Tıp Dergileri hakkında, hemen her hekim konuyu çok iyi bil
diği için, söz söylemeye gerek görmüyoruz. Ancak sonuçta ortaya çıkan tablo şudur: 
Bugün Türkiye'de, hekimlik alanında, kimin bilimsel olarak ne yaptığını, neyi, nerede, ne 
zaman yayınladığını ya da yayınlayacağını, konu ile birinci deredecede ilgili olanlar bile ya 
hiç bilmemekte ya da yıllarca sonra, konu güncelliğini yitirdikten sonra, tesadüfen öğren
mektedirler. Ülkemizde, Dünyanın en uzak ülkesinde yayınlanmış çalışmaları öğrenmek 
ve en azından bunların fotokopilerini kısa süre içinde elde etmek olanağı her zaman var
dır; ama Türkçe Tıp yayınları için bunu söylemek olanağı ne yazıkki yoktur. 

Bu sakıncaları, hiç olmazsa kendi bilim dalımızda, yok etmek için, bir "Türk Gastroentero
loji Dergisi'"nin yayınlanmasını sağlamak, Gastroenteroloji'nin Türkiye'de atılımlar yapma
ya başladığı 1958 yılından bu yana, gerçekleşmesine sürekli çalıştığımız amaçlarımızdan 
birisi 'olmuştur. Bu konuda ilk adım, daha 1960 yılında "Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Bülteni" nin Cilt V, Sayı: 2-3 (Haziran-Ağustos sayısı)'nı, "Gastroenteroloji Özel Sayısı" ola
rak çıkartmakla atılmıştı. Ancak çeşitli nedenle ve araya giren beklenmedik olaylar yüzün
den bu girişim geliştirilemedi ve amacına varamadı. 

Ankara'da 1974'de toplanan ilk Türk Gastroenetroloji Kongresi'nin katıldığımız ilk Pane
linde, artık "Türk Gastroenteroloji Dergisi" nin çıkma zamanın geldiğini, "Özlemlerimiz" 
başlıklı "slayt'"ta belirttik ve bu önerimiz ilgi gördü. Aradan geçen 5 yıl içinde Türkiye'de 
Gastroenteroloji bilim dalında çok hızlı ve sevindirici gelişmelerin gerçekleştiği bilinen bir 
olgudur. 1. Türk Gastroenteroloji Kongresine 11 O Serbest Bildiri gönderilmişken 111. Türk 
Gastroenteroloji Kongresinin gündeminde 255 serbest bildirinin yer alması, bunun bir so
nucu ve güçlü bir kanıtıdır. Bu koşullar altında, "Türk Gastroenterloji Dergisi"'nin yayınlan
ması artık "özlem" olmaktan çıkmış bir "zorunluluk" haline gelmiştir. 

Ne denli çekici ve özendirici olursa olsun öne sürülen bir fikir, öneri veya "özlem"'in ger
çekleştirilmesinde karşılaşılan güçlükleri çok iyi bildiğimiz için, "Türk Gastroenteroloji Der
gisi'"ni yayınlama konusunda ilk adımı atarken, bütün sorumluluğu kişisel olarak yüklen
meyi içtenliğimizi, kararlılığımızı, ve "topu başkalarına atarak sıyrılma" eğiliminde hiç 
olmadığımızı gösterme yönünden doğal saydık. Yoksa kendi adımıza bir Dergi çıkarmayı 
aklımızdan bile geçirmiş değiliz. ilk adımda ve fırsatta bu sorumluluğu, kuruluşunun ilke 
olarak kararlaştırıldığını büyük bir sevinç ve övgü ile ilk kez burada açıklamak istediğim 



Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir Şubesi ile paylaşmak ve, Dergiyi, giderek, tümü ile 
Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Merkezi'ne devrederek, onun sürekliliğini ve ölüm
süzlüğünü sağlamak başlıca amacımızıdır. 

iV. Türk Gastroenteroloji Kongresi toplanıncaya kadar Dergiyi düzenli şekilde ve yüksek 
bilimsel düzeyde yayınlamak için gerekli önlemler alınmıştır. Bu dönemde, öncelikle 111. 
Türk Gastroenteroloji Kongresinde sunulan serbest bildirilerin makale haline getirilmiş şe
killeri yayınlanacaktır. Bunun yanında modern bir Gastroenteroloji Dergisinin taşıdığı ve 
taşıması gereken özelliklere ve bilgilere, Ülkemizin koşulları da göz önünde tutularak, 
Dergide yer verilecektir. 

Kanımızca, başarıya ulaşmamızın, geriye kalan tek koşulu, meslek arkadaşlarımızın ilgisi, 
yardım ve işbirliğidir. Bunun esirgenmeyeceğini ise çok iyi biliyoruz. 

Derginin başarısı, hepimizin ortak başarısı olacaktır. Bunun kişisel bir yönünün, ya da ne 
şekilde olursa olsun çıkar hesapları ile yakından uzaktan bir ilişki ve ilintisinin olmadığını, 
olmayacağını söylemeye bile gerek yoktur. 

Namuk Kemal MENTEŞ 
Eylül - 1979 
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