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SAFE: Eğer projenin amacını hiç tıbbi bilgisi olmayan bir kişiye 

anlatsaydınız, ne söylerdiniz? 

E.K: Beyin kanaması  geçirmiş olan hastalarda atrial fibrilasyon denilen  kalpteki 

ritm bozukluğuna bağlı gelişen beyne kan pıhtısı atmalarının önlenmesinde 

antikoagulan tedavi verilip verilmemesi konusunda  bir araştırma yürütüyoruz. 

Hali hazırda bu hastalarda inmenin gelişiminin engellenmesinin en uygun yolunu 

bilmiyoruz. 

 

 



 

 

SAFE: Bu gibi bir projeyi yürütmek için ne tip ortaklara 

ihtiyacınız var? 

E.K: Bu proje bir çok uzmanlık alanını kapsadığı için inme, kardioloji, genetik, 

biobelirteçler, nörogörüntüleme, tahmin modellemesi gibi bir çok farklı 

uzmanlara ihtiyacımız var. 

 

SAFE: Projedeki rolünüzü kısaca tanımlar mısınız? 

E.K: Klinik çalışmamıza hasta katılımı sağlayan 70 hastanenin hepsine destek 

sağlayan merkezi klinik araştırma ekibinin bir parçasıyım. Tıbbi destek sağlama, 

hastaların çalışmaya uygunluğu, güvenlik raporlarının (yan etki) gözden 

geçirilmesi gibi hastaların çalışma sırasındaki tüm sağlık problemlerini yakından 

monitorize etmek konusunda görevliyim. Çalışmanın sonlarına doğru da veri 

analizi  ve çalışmanın sonuçlarınınbilimsel makale haline getirilmesi sürecinde de 

yer alacağım. 

 

SAFE: Bu işi yürütürken karşılaşılan güçlükler nelerdir? 

 

E.K:Avrupada inme sakatlığın en önemli nedenlerinden biridir ve kanamalara 

bağlı gelişen inmeler daha ağır  sakatlığa neden olur. Bu nedenle bu çalışma gibi 

çalışmalara istekli olup yer almak isteyecek hastaları belirlemek kolay değildir. 

 

SAFE: Sizi kişisel olarak bu projede yer almaya çeken şey neydi?  

 

E.K: On yıldan uzun süredir inmeden korunma ve kalp-beyin ilişkisi üzerine 

odaklanmış olarak, inme araştırma projeleri içerisinde yer almaktayım. Bir hekim 

ve araştırmacı olarak sağlıklı kalmanın anahtar noktasının korunma olduğunu  



 
 

düşünüyorum. PRESTIGE-AF  bireysel yaklaşım ve inmeden sonra daha iyi bir 

yaşam kalitesine sahip olunmasını hedefleyen bir koruma çalışmasıdır. Bu 

çalışma ayrıca cinsiyet farklılıkları, hasta tercih ve tavırları  gibi konularında 

üzerinde duracaktır. 

PRESTIGE-AF konsorsiyumunun bir parçası olarak Avrupada  önde gelen 10 

akademik merkezdeki uluslararası tanınırlığı olan uzmanlarla iletişim kurabilme,   

farklı Avrupa ülkelerindeki mulltidisipliner ekiplerle çalışarak tecrübe sahibi 

olma ve bilimsel becerilerimi geliştirme imkanına sahibim. 

 

SAFE: Bu proje sonlandığında nelerin değişmesini bekliyorsunuz 

ve bu sizin inme tedavinize nasıl yansır? 

E.K: En sık kalp ritmi düzensizliği olan atrial fibrilasyonu bulunan ve ek olarak 

beyin kanaması geçirmiş hastalara kanıta dayalı bir tedavi sunmayı umuyoruz. 

Ayrıca, beyin görüntüleme yöntemleri, kan testleri, cinsiyet ve psikolojik 

açılardan elde edilen bilgilerle hastalara kendilerine özgü bir yaklaşımda 

bulunabilmeyi ümit ediyoruz. 

 

PRESTIGE AF  Avrupa Birliğinin UFUK-2020 araştırma ve inovasyon 

programından ödenek almıştır. Bağış sözleşme No. 754517 
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SAFE: Eğer bu projenin amacını hiç tıbbi bilgisi olmayan bir kişiye 

anlatsaydınız; ne söylerdiniz? 

Çalışma “PREvention of Complications to Improve Outcome In Elderly Patients 

with acute Stroke” kelimelerinin ilk harflerinden oluşmuş bir isim taşıyor. Bu  

akut inmeli yaşlı hastalarda komplikasyonları önleyip sonlanımı iyileştirme 

çalışması olarak dilimize çevrilebilir. Çalışma Avrupa Birliği destekli UFUK-

2020’nin ortak araştırma projesi olup hedefi 66 yaş ve üzerindeki inme 

hastalarında iyileşmeyi arttırma yollarını belirlemektir. İnmeden sonra 

komplikasyon gelişmiş hastalar komplikasyon gelişmemişlere oranla daha kötü 

bir seyir gösterirler. Normal şartlarda komplikasyonlar semptomlar belirgin hale 

geldiğinde tedavi edilir. Ateş parasetamol, bulantı ve kusma metoclopramide ve 

enfeksiyonlar da antibiotiklerle tedavi edilir. Bu çalışmada biz bu tedavileri 

semptomlar başlamadan önce uygulayarak komplikasyonları önleyebilmeyi ve 

böylece düzelmeyi arttırabilmeyi  test edeceğiz. 

 

 

 

 

 



 
 

SAFE: Bu gibi bir projeyi yürütmek için ne tip ortaklara 

ihtiyacınız var ? 

PRECIOUS gibi bir çalışmayı kurup, yürütmeye yönetmek birçok farklı ortak ve 

organizasyonların sürece dahil edilmesini gerektirir. PRECIOUS 9 Avrupa 

ülkesindeki seksene yakın hastanede yürütülmektedir. Hastalarda tıbbi  

araştırmalara başlamadan önce; çalışmamızın faydalı, güvenli, etik ve 

uygulanabilir olduğunun mevzuatlarda yer alan otoritelerce değerlendirilip  

onaylanması gerekir. Her katılımcı hastanede bu çalışmanın kurulumuna yardım 

edecek bir hekim bulunur. Ama, bazen kural ve yasaların karmaşık olması 

nedeniyle bu süreçte uzmanlaşmış bir araştırma organizasyonu da yer almaktadır.  

Bu çalışma süresince her biri özel görevi olan birkaç ortak  sürece dahil olur. 

Mesela ilaçların potansiyel yan etkileri konusunda bilgi toplayarak, ilaçların  

güvenilirliğini gözlemleyecek bir güvenlik ekibi vardır. Başka bir ekip yerel 

araştırmacıların hasta verilerini gireceği güvenli bir online platformun elektronik 

veri sistemini dizayn ederek çalışmanın kurallara uygun yürütülüp 

yürütülmediğini monitorize edecektir. Bunun yanısıra çalışmanın sonunda bir çok 

veri elde edileceğinden tedavilerin etkin olup olmadığı bilgisini  değerlendirecek 

bir istatistik ekibine ihtiyaç olacaktır. Ama bunlar sadece birkaç örnektir, bu tür 

bir projeyi yürütmek için başka ortaklara da ihtiyacımız olacaktır. 

 

SAFE: Projedeki rolünüzü kısaca tanımlarmısınız? 

Çalışma yöneticisi olarak benim rolüm PRECIOUS  çalışması ile ilgili olarak  tüm 

süreçleri gün be gün izlemektir. Görevim  oldukça yoğundur. Çalışmanın genel 

idaresi, ruhsatlandırma onamlarının alınımı, katılımcı hastanelerin kurulumu, 

hasta alım süreçleri, yerel araştırmacıların hasta alımları, veri  toplanması, hasta 

izlemi konusundaki soruları yanıtlama gibi oldukça kapsamlı bir süreci içerir. 

 

 

 



 

 

SAFE: Bu işi yürütürken karşılaşılan güçlükler nelerdir? 

Farklı ülke ve hastanelerden ruhsatlandırma onamlarının alınması bir çok evrak 

işi ve bürokratik işlem gerektirir. Bu süreç çok fazla zaman alır. Çalışma 

başlamadan araştırmanın çok iyi incelenmesi gerekir ama bazen araştırmanın  bazı  

yönleri bir çok kez değerlendirilir. Araştırmanın başlaması uzun zaman alır ve 

bazen oldukça karmaşıktır. 

 

SAFE: Sizi kişisel olarak bu projede yer almaya çeken şey neydi?  

İnme dünyadaki en sık ikinci ölüm ve üçüncü sıklıktaki uzun süreli sakatlık 

nedenidir. Bir çok insan inme geçirmektedir. Ama hala tedavi seçenekleri 

sınırlıdır. Tıbbi araştırmalar nedeniyle son 10 yılda inme tedavisinde dikkat çeken 

bir ilerleme sağlanmış ve etkin tedavi seçenekleri kullanım alanına girmiştir. Beni 

bu projeye kişisel olarak çeken nokta inmeyi tedavi etmek için yeni yollar arayan  

bir  destek çalışması olmasıdır. 

 

SAFE: Bu proje sonlandığında nelerin değişmesini bekliyorsunuz 

ve bu sizin inme tedavinize nasıl yansır? 

İnme geçirmiş hastalarda en sık görülen komplikasyonların gelişimini engelleyip  

inmeden sonra iyileşmeyi  hızlandıran basit, güvenli ve etkin bir strateji bulmayı 

ummaktayız. 

PRECIOUS Avrupa Birliğinin UFUK-2020 araştırma ve innovasyon 

programından ödenek almıştır. Bağış sözleşme No. 634809 
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Danielle Kerkhofs 
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SAFE: Eğer projenin amacını  hiçtıbbi bilgisi olmayan bir kişiye 

anlatsaydınız; ne söylerdiniz? 

SVDs@ Target projesi serebral küçük damar hastalığının (SKDH)  altında yatan 

mekanizmalara ışık tutmak ve hastalık için yeni tedavi seçenekleri bulmayı 

hedeflemektedir. SKDH beyindeki küçük damarları etkileyen farklı patolojileri 

kapsayan bir ifadedir. Tüm inmelerin dörtte birini demansların neredeyse yarısını 

oluşturur. Hastalığın altta yatan mekanizmasını ortaya koyarken SKDH’da yeni 

spesifik tedavi seçeneklerini  geliştirmeyi de  ümit ediyoruz. 

 

SAFE: Bu gibi bir projeyi yürütmek için ne tip ortaklara 

ihtiyacınız var ? 

Bu proje için hem klinik hem de preklinik araştırma tecrübesi olan farklı ortaklara 

ihtiyacımız var. Hastalığın altta yatan mekanizmasını daha ileri bir noktaya 

taşımakiçin temel düzeyden başlayıp hastalar üzerinde  yürütülen klinik 

çalışmaların yapılmasına  ihtiyaç bulunmaktadır.  Bu projenin güçlü yönlerinden 

birinin preklinik ve klinik araştırmalar arasındaki denge olduğunu düşünüyorum.  

 



 

 

SAFE: Projedeki rolünüzü kısaca tanımlar mısınız? 

Ben bu projede hem temel bilim hem de klinik çalışmalara katılan Maastrich 

Üniversitesinde PhD öğrencisi olarak çalışıyorum. Maastrich’te bizim temel 

araştırma konumuz SKDH gelişiminde yer alan inflamasyonun spesifik rolü ve 

ayrıca farklı spesifik immun hücre populasyonlarını araştırmaktır. Ayrıca, ben 

Investigate@SVDs ve TREAT-SVDs  çalışmalarınada katılmaktayım. 

 

SAFE: Sizi kişisel olarak bu projede yer almaya çeken şey neydi? 

Bu projede özellikle beğendiğim nokta farklı araştırma grupları arasındaki 

uluslararası işbirliği ve hem temel bilim hem de klinik çalışmalar üzerine 

odaklanmasıdır. 

 

SAFE:Bu proje sonlandığında nelerin değişmesini bekliyorsunuz 

ve bu sizin inme tedavinize nasıl yansır? 

Bu proje bize SKDH’ne neden olan süreçler hakkında  bilinenden daha fazla  bilgi 

sağlıyacaktır. Elde edilen tecrübeler  ümit ederiz ki  bir sonraki aşamada  

hastalığın ilerlemesini azaltacak daha özel tedavi yöntemlerini keşfetmemizi 

mümkün kılar. Ayrıca, bu yeni tecrübeler hastalığın erken saptanması konusunda 

bize  yeni olanaklar da sağlayabilir.    

 

SVDs@ Target Avrupa Birliğinin UFUK-2020 araştırma ve innovasyon 

programından ödenek almıştır. Bağış sözleşme No. 666881 
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Dr. Sven Poli 
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SAFE: Eğer projenin amacını hiç medikal bilgisi olmayan bir kişiye 

anlatsaydınız, ne söylerdiniz? 

S.P: Tıkalı beyin damarının açılması güncel inme tedavisidir. Ancak başarılı 

şekilde beyin damarının açılması başarabilse de bir çok hasta damar açılmadan 

evvel çok sayıda beyin hücresi öldüğü için iyi derecede düzelmeyebilir ve ağır  

inmeli kalabilir. İnmede beyin hücrelerindeki ölümün en önemli sorumlularından 

biri tıkanıklık olan bölgedeki oksijen yetersizliğidir. 

Saf oksijen solumak (oda havası yerine) kanda çözünen oksijeni arttırır. 

Kanda artmış oksijen; oksijen yetersizliğini kompanse eder  ve tıkalı damar 

başarılı bir şekilde açılana kadar beyin  hücrelerinin canlı kalmasını sağlayabilir.  

 

SAFE: Bu gibi bir projeyi yürütmek için ne tip ortaklara 

ihtiyacınız var ? 

S.P: Yüksek motivasyonlu çalışma grupları ve inme doktorları olan birçok 

araştırma merkezine ihtiyacımız var. 

 

 



 

 

SAFE: Projedeki rolünüzü kısaca tanımlarmısınız? 

S.P: Koordinatör araştırmacı çalışma protokolü, çalışmanın yürütülmesi, yetkili 

otoriteler ve çalışma merkezleri arasındaki iletişimden sorumluyum.  

 

SAFE: Bu işi yürütürken karşılaşılan güçlükler nelerdir? 

S.P: Çok kısa tedavi penceresinde hasta katılımının sağlanması için yüksek 

motivasyon ve 7/24 hazır bekleyen personele ihtiyaç vardır. 

 

SAFE: Sizi kişisel olarak bu projede yer almaya çeken şey 

neydi?  

S.P: Ben 2006 yılında kariyerime inme tedavisi alanında başladım. İntravenöz 

tromboliz ya da endovasküler trombektomi gibi standart tedavilere rağmen kötü 

sonuçlarla karşılaşılması beni nöroproteksiyon yani yani beyin hücrelerinin 

kansızlıktan korunması konusunda araştırmalara itti. Benim 2 favori konularım 

oksijen ve ayrıca hipotermidir. Her ne kadar sonrakini insanoğluna  uygulamak 

zor olsa da  ilki yani oksijen tedavisi bana göre akut klinik inme tedavisi uygulama 

akışında rahatlıkla  yer alabilme potansiyeli taşıyor. 

 

SAFE: Bu proje sonlandığında nelerin değişmesini bekliyorsunuz 

ve bu sizin inme tedavinize nasıl yansır? 

S.P: Eğer oksijen tedavisi işe yararsa; bu tedaviye evde semptom başlangıcından 

hemen sonra bile başlanabilir. Bu inme tedavisinde beyne tekrar kanlanma 

sağlanana kadar zaman kazandıran bir devrim olur.  

 

PROOF çalışması  Avrupa Birliğinin UFUK-2020 araştırma ve innovasyon 

programından ödenek almıştır. Bağış sözleşme No. 733379 
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Dr. Claus Simonsen 
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SAFE: Eğer projenin amacını hiç tıbbi bilgisi olmayan bir kişiye 

anlatsaydınız ne söylerdiniz? 

C.S.: İnme tedavisi gelişiyor. İnmelerin büyük çoğunluğu beyin 

atardamarlarındaki tıkanma sonucu gelişir. Pıhtının çıkartılması hastanın çok 

daha iyi olacağı anlamına gelir. Beyindeki hasar küçük ise bu düşünce  

mantıklıdır. Ama daha ileri derecede bir hasar zaten oluşmuş ise pıhtının 

çıkarılmasından hastanın fayda görüp göremeyeceğini bilemeyiz. Proje bu 

hastalarında fayda göreceğini ispat etmeye çalışacaktır. Böylece daha çok hasta 

tedavi edip yardım edebiliriz. 

 

SAFE: Bu gibi bir projeyi yürütmek için ne tip ortaklara 

ihtiyacınız var ? 

C.S.: Projedeki bir ortak olabilmeniz için trombektomi merkezinizin olması 

gerekir. Ayrıca muhtemelen oldukça büyük bir hizmet alanına ihtiyacınız 

olacaktır. İleri derecede hasarı olup aynı zamanda dahil edilme kriterlerini  

karşılayan çok fazla hasta olması beklenmez. Ekibinizin çalışmalar ve çalışmalara  

 



 
 

dahil edilme konusunda  bir miktar tecrübesi de bulunmalıdır. Bir araştırma 

hemşiresinin mevcudiyeti de çok iyi olur. 

 

SAFE: Projedeki rolünüzü kısaca tanımlarmısınız? 

C.S.: Ben Danimarka’dan sorumlu araştırmacıyım. Danimarka’daki çalışma 

yöneticileri ve monitörleri ile yakın iletişim halindeyim.  Danimarka’da daha çok 

sayıdaki merkezi çalışmaya dahil etmeye çalışmaktayım. Ayrıca çalışma 

arkadaşlarıma devamlı olarak çalışmayı hatırlatarak kendi merkezimizdeki 

araştırmaya katılımı da arttırmaya çalışıyorum. 

 

SAFE: Bu işi yürütürken karşılaşılan güçlükler nelerdir? 

C.S.: Güçlükler, Herkesi proje konusunda bilgilendirmek. Tedavi edebileceğimiz 

hastaları randomize etmek. Kritik durumlarda akrabalardan onam almak. 

(Danimarkada hastaları onam almadan randomize ediyoruz. Ama hastayı projede 

tutabilmek için akrabalarının onamına ihtiyacımız var.) 

 

SAFE: Sizi kişisel olarak bu projede yer almaya çeken şey neydi?  

C.S.: Akut inme tedavisi benim temel  araştırma ilgi alanım. Bu konu  (ileri 

derecede hasarı olan ağır  inmeli hastaların tedavisi) inme tedavisindeki en kritik 

alanlardan biridir. 

 

SAFE: Bu proje sonlandığında nelerin değişmesini bekliyorsunuz 

ve bu sizin inme tedavinize nasıl yansır? 

Bu projenin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Diğer türlü muhtemelen katkı 

sağlamazdım. O nedenle proje tamamlandıktan sonra daha çok hastayı tedavi  

 



 
 

edebiliriz diye düşünüyorum. Ya da en azından bu gruptaki bir hasta için tedavi 

kararı verirken daha fazla bilgi sahibi oluruz. 

 

The TENSION çalışması Avrupa Birliğinin UFUK-2020 araştırma ve 

innovasyon programından ödenekalmıştır. Bağış sözleşme No. 754640 


