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VIII. Ulusal Behçet Hastalı ı Kongresi'nin Ardından
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SSK Vak F Gureba E itim Hastanesi Dermatoloji Klini i
TürkBehçet Hastalı ı ile Sava Derne inin düzenledi i VIII. Ulusal Behçet Hastalı ı
Kongresi 29-30 Kasım 2001 tarihlerinde stanbul Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisi'nde
yapıldı. Bilimsel açıdan doyurucu geçen kongrede katılımcı sayısı 150'nin
üzerindeydi.
Bu yıl kongre programı yeniliklerle doluydu. Ana konuların Behçet Hastalı ı üzerine
spesifikle en de erli çalı macıların ara tırmalarına ayrılması kongreyi tek düzelikten
kurtarmanın yanısıra bilimsel düzeyi de artırdı. Hasta Okulu'nun ve Fleboloji
Derne i'nin katkılarıyla hazırlanan 'Venöz Tromboz' konulu uydu toplantısının
programa eklenmi olması kongreyi sosyal ve bilimsel açıdan zenginle tirdi.
Kongrenin ilk gününde ana konular etyopatogenez, deri tutulumu ve göz tutulumuna
ayrılmı tı. Etyopatogenez konulu panelde özellikle A. Gül'ün Behçet hastalı ının
geneti ine ili kin geli tirdi i model çalı ması dikkat çekiciydi. Aynı panelde Behçet
Hastalı ı sıklı ını saptamaya yönelik çalı ma G. Azizlerli tarafından sunuldu.
Epidemiyolojik ara tırmaların oldukça az oldu u ülkemizde böyle bir çalı manın
gerçekle tirilmesi hem veri olu turması hem de epidemiyolojik ara tırmalara katkı
sa laması açısından katılımcıların be enisini kazandı. Genel olarak etyopatogenez
paneli Tüm sunumları ve ardından uzayan tartı maları ile doyurucuydu. Deri
tutulumuna ili kin panelde T. Ergun 'Behçet hastalı ının mukokutanöz lezyonlarında
HSP-60 ekspresyonu' adlı sunumuyla dermatologların yüz akıydı. Ayrıca yine bu
panel kapsamında yer alan S.Küçüko lu ve ark'nın nodüler deri lezyonlarında
ultrasonografinin de erli olabilece ini gösteren çalı maları dinlemeye de erdi. Göz
tutulumu konulu panelde A.B. Mudun'un 'Behçet hastalı ında üveit ataklarının
özellikleri'ne ili kin sunumu kendi deneyimlerini ve kendi yaptı ı sın Flandırmayı
aktarması bakımından ilgi çekiciydi. ı. Tu al Tutkun ise sunumunda izole göz
tutulumu olan olgularda tanı koyma zorlu una ve Oküler Behçet Hastalı ı tanısı
koymak için belli kriterlerin gereklili ine dikkati çekti. Oftalmologların biraraya gelip
evrensel kriterler belirlemeleri konusundaki ça rısıyla da konu masını noktaladı.
Kongrenin ikinci günü 'Hastalık Aktivitesinin De erlendirilmesi' ve 'Kontrollü Tedavi
çalı maları'na ili kin H. Yazıcı ve ark'nın sunumları ilgi görürken, nöroloji panelinde
de nörolojik tutulumu olan hasta sayısı çok fazla olmasa da belli klinik paternlerin
daha sık görüldü ü ve belli kriter ve sın Flandırmalara ihtiyaç duyuldu u görü ü öne
çıktı.

Uydu toplantısında T. Atamer'in sunumu 'Kalıtsal trombofililer' isimli konu ması bana
kalırsa kongrenin en fazla yararlanılan oturumuydu. Atamer, trombozlu hastalara
yakla ım konusunda iyi bir rehber sunarken, yetersiz oldu umuz böyle bir alanda bizi
aydınlattı.
ki gün boyunca toplam 20 serbest bildirinin sunuldu u kongrede bildirilerin özenle
seçilmi olması ve ço unun deneysel çalı malardan olu ması dikkat çekiciydi.
Kongre sosyal açıdan çok hareketli geçti. Ocak Restaurant'ta alınan lezzetli ö le
yemekleri katılımcılara keyifli anlar ya atırken stanbul Tıp Fakültesi kökenli
katılımcılara okul anılarını tazeleme fırsatı verdi. Ayrıca sponsor firmaların katkılarıyla
hazırlanan Sergi bölümü oldukça iyi organize edilmi ti.
Bundan sonraki Behçet Hastalı ı Kongrelerinin de bu kadar doyurucu ve güzel
geçmesi dile iyle.

