
Gastroskopi ve ince bağırsak muayenesi için klinik uygulamada 
tam otomatik manyetik kontrollü kapsül endoskopi (FAMCE) 
sisteminin güvenliliği ve etkililiği değerlendirildi.

114 hastanın dahil edildiği çalışmada FAMCE tarafından mide 
anatomik yapılarının tam olarak saptanma oranı %100, FAMCE 
ve konvansiyonel transoral gastroskopi arasındaki uyum 
%99.61 olarak tespit edildi.

FAMCE, 114 hastanın tamamı için tam bir ince bağırsak 
muayenesi sağlamayı başardı ve 50 (%44) hastada bağırsak 
lezyonları tespit edildi.

FAMCE'nin performansının, mide muayenesi ve lezyon 
tespitinin tamamlanmasında geleneksel transoral gastroskopiye 
benzediği ve bu nedenle gastrointestinal sistemin incelenmesi 
için etkili bir yöntem olduğu vurgulandı.
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https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00274-0/fulltext

Makalenin tamamı için tıklayınız



Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının (NAYKH) hepatik ve 
non-hepatik sonuçları araştırıldı.

NAYKH olan 1773 yetişkin 4 yıl boyunca takip edildi. 

Fibrozis artışı ile birlikte mortalitenin, varis kanamaları, assit, 
ensefalopati gibi karaciğer ilişkili komplikasyonların ve 
hepatoselüler kanser oranlarının artış gösterdiği belirtildi. 

Görülen kardiyak olayların ve karaciğer dışı kanser görülme 
oranlarının fibrozis evresiyle benzer seyrettiği bildirildi.

Bu prospektif çalışmayla evre 3 ve 4 fibrozisli non-alkolik yağlı 
karaciğer hastalığının, karaciğer ilişkili komplikasyonlar ve 
ölümle ilişkili olduğu saptandı. 

Karaciğer Yağlanmasına Dikkat!Karaciğer Yağlanmasına Dikkat!

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670043/
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2020 yılında Belçika’da yapılan 3724 katılımcının dahil edildiği 
ve bel ağrısı ile ilgili hastaların inanışlarını inceleyen çalışmaya 
göre; 

Katılımcıların %15-25‘inin hala, görüntüleme yöntemlerinin bel 
ağrısının kaynağını tam olarak gösterebileceğini ve temel 
tedavinin yatak istirahati olduğunu düşündüğünü gösterdi.

%58 katılımcı ise ağrı durumunda gereksiz hareketten 
kaçınmayı, %69’u da ağrı geçene kadar sakin kalınması 
gerektiğini ifade etti.

Katılımcıların %69’u durumun sistematik bir kötüleşmeye 
gideceğini %54’ü ise bel fıtığı durumunda ameliyat gerekeceğini 
düşündüklerini belirttiler.

Araştırmacılar sonuç olarak; toplumun daha fazla 
bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptılar.
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34706135/
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Bu mailde atıf yapılan makaleler Abdi İbrahim’in görüşünü yansıtmamaktadır, yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır.

Thomas HodgkinThomas Hodgkin

Thomas Hodgkin 1798'de İngiltere, Pentonville’de doğdu. 

Sıkça otopsi çalışmaları yaptı ve patolog olarak anılmaya
başladı. 19.yüzyılın en ünlü patologlarından biri oldu.

1832’de kendi ismiyle de anılan Hodgkin hastalığını 
tanımlamıştır. 

Steteskopu icat eden Rene Laennec’ten steteskop 
kullanmayı da öğrenmiştir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1255947/


