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Mide Hastalıkları Tarihinde Yapılan
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Yıl 1875,

Bottcher ve Letulle midede ülser
kenarında bakteri gördüğünü, Letulle 1888’de kobaylarda Staphylococcus aureus ile akut gastritis geliştirdiğini bildirdi. Jaworski (1889), Bizzozero (1893),
Salomon (1896), Krienitz (1906), Rosenow (1916), Kasai
(1917), Kobayashi (1919), Berg (1930), Doenges (1938), Gorham (1940) gibi birçok araştırıcı midede bakterilerin gastrik
ülser, kanser gibi patojenlerle birlikte olduğunu gündeme
getirmelerine rağmen konuya yeterli ilgi gösterilmemiştir.
Bazı çevrelerde tartışma devam etmiştir. Ünlü cerrah Dragstedt bakterilerin mide ülserine neden olmadığını bildirerek
1917’de defteri dürmek istemişse de tartışmalar sürmüştür.

1940’da Freedberg ve Baron midede görülen spiral bakterilerin (spiroket) patojen olmadığını bildirmiştir. 1951 yılında J.
Allende ülseri penisilin ile tedavi ettiğini bildirmiştir.
Ünlü gastroenterolog Palmer 1954’de, 1140 mide aspirasyon
biyopsisinde Hematoksilen-Eozin ile yapılan boyamalarda
spiral mikroorganizma saptayamamıştır (Palmer ED. Investigation of gastric mucosa spirochetes of the human. Gastroenterology 1954;27:218-20.). Palmer bu çalışma ile mide-bakteri
ilişkisini gündemden düşürerek konuyu derin dondurucuya
koymuştur. Mide hastalıkları ile bakteri ilişkisini derin dondurucuya kaldıran bu araştırıcı bunların bir gün çözüleceğini
düşünememiştir. Palmer, bu çalışmayla ne neyi aradığını, ne
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de nasıl değerlendirileceğini ortaya koyabilmiştir. Ne aradığını bilmeyenin zaten bir şey bulması mümkün değildir.
Palmer bu konuyu konu uzmanı mikrobiyologlar ve patologlarla birlikte yapsaydı sorgulamaları sonucunda mutlaka gerçeği fark edecekti. Maalesef birlikte çalışma, birlikte değerlendirme o zamanki yaklaşımda yoktu. Çünkü Amerika hala
kıta Avrupa’sının feodal anlayışından yakasını kurtaramadığı
için patron ne derse o doğru kabul edilmekteydi. Böylece bu
konu, araştırmada birlikte olma ve paylaşma yaklaşımı gelene
dek, mide hastalıkları ile bakteri arasındaki ilişki otuz yıla yakın süre gündeme taşınamadı. Gelin şimdi bu araştırıcıyı, Dr.
Palmer’ı yakından tanıyalım.
Dr. Eddy Davis Palmer 7 Kasım 1917’de Montclair’de dünyaya
gelmiştir. 1935’de Montclair Akademisi’ni bitirir. 1939’da da
“Dartmouth College”i bitirerek “Phi Beta Kappa” üyesi olur.
1940’da Tulane Üniversitesi’nde “Master of Science” yaparak
tropikal tıp diploması alır. 1942’de “Dartmouth Medical School”, 1943’te de Rochester Medical School’da aldığı eğitimle
tıp doktoru ünvanını alır. 1941-1965 arası orduda görev alır,
birçok hastanede gastroenteroloji şefliği yapar. Amerika’nın
yanı sıra Almanya’da da birçok hastanede gastroenteroloji
kliniği direktörü olarak görev yapmıştır. 1965-1972 arası East
Orange’da (New Jersey), 1972-75 arasında Morristown Memorial Hospital’da dahiliye direktörü olarak görev yapmıştır.
E. D. Palmer ‘Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin (American Gastroenterology Association) üyesi, Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Birliği’nin (ASGE) kurucusu ve üyesi
olması yanı sıra birçok Amerikan Tıp Derneği’nin de üyesi idi.

Ayrıca uluslararası bir üne
sahip olması
nedeniyle birçok ülkenin gastroenteroloji derneği onursal
üyesi idi. 1955’de ASGE’nin “Rudolph Schindler” ödülü ile
1972’de William Beaumont Derneği’nin onun adına konulan Eddy D. Palmer Endoskopi ödülünün ilki de kendisine
verilmiştir. Palmer sayısız ödül verilen bir hekim idi. Birçok
kitabın editörlüğünü (14) yapan Palmer sayısız makalenin
de yazarıdır. “Eder-Palmer Gastroscope”unun da mucididir.
Birçok ünlünün de hekimliğini yapmıştır (Başkan Dwight D.
Eisenhover). “Washington İlçe Polis Departmanı’nın da gönüllü hekimliğini yapmıştır.
Palmer’ın oğulları ve kızının yarattığı büyük aile ona hep
gurur vermiştir. 1975-2000 yılları arasında Hackettstown’da
serbest olarak ofisinde çalışmıştır. 21 Şubat 2010’da Long
Valley’de evinde 92 yaşında vefat etmiştir.
Palmer çok kıymetli bir
müzisyen olup flüt hocalığı ve kompozitörlük de
yapmıştır. Müzik hayatı
amatörce olsa da profesyonellere taş çıkartacak
kadar başarılı idi. Doğa
dostu, iyi bir çiftçi ve iyi
bir balıkçı olduğu da bilinmekteydi.
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