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TÜRK
GASTROENTEROLOJ‹S‹’N‹N
YARATTI⁄I MUC‹ZE
“Turkish Journal of Gastroentorology” Science Citation
Index Expanded (SCIE)’e kabul edilmiﬂtir. Bu inan›lmaz
baﬂar›, tüm gastroenterolojistlerinin gayreti ile elde edilmiﬂtir. Gastroenteroloji tarihimizdeki en önemli olayd›r.
Derginin sahibi Türk Gastroenteroloji Derne¤i ne kadar
övünse yeridir. Özellikle derginin editör ve yay›n
kurulunu gösterdikleri üstün gayret için kutluyoruz. Bu dergiye özellikle yaz› göndermeyenlerin
“kullan›lan ka¤›da yaz›k, pup-med’e girmeyen
dergi beﬂ para etmez” diyenlerin de bu sevince
kat›lmas› gerekir. Özellikle bu dergiyi yaz›lar› ile
besleyen insanlar, ne kadar sevinseler yeridir. Bu
mucizenin gerçekleﬂmesinde hiçbir maddi karﬂ›l›k beklemeksizin gece gündüz demeden çal›ﬂan
TGV-Dias “hedefe giden yolun kald›r›mlar›n›”
inançla döﬂemiﬂtir.

“ZAMAN ESER‹N‹ZE
SAH‹P ÇIKMA ZAMANIDIR”

D‹AS HAK ETT‹⁄‹ ÖDÜLÜ
DEVLETTEN ALDI
NE BAﬁKA TÜRK‹YE VAR
NE DE BAﬁKA VATAN VAR
a¤c›l demokrasiler baﬂl›ca üç sektöre dayal› olarak
geliﬂimini sürdürmektedir. Bu sektörlerden ilki kamu
(Devlet) sektörüdür. Siyasi partiler de bu sektörün bir
parças› olarak kabul edilmektedir. Fakat siyasi partilerin hangi
sektörde yer almas› gerekti¤i ve nas›l bir örgütlenmeye sahip
olmalar› gerekti¤i, sorumluluklar› yeni bin y›lda yeniden gözden geçirilmesi gereken bir konudur. ‹kinci sektör ise, kârç›kar amaçl› çal›ﬂan özel sektördür. ‹ﬂveren ve iﬂçi sendikalarda ikinci sektör kapsam›ndad›r. Üçüncü sektör ise vatandaﬂlar›n kar paylaﬂma amac› gütmeksizin gönüllü olarak kamu
görevlerine kat›l›m›n› gerçekleﬂtiren vak›f ve dernekler gibi
kuruluﬂlard›r.

Ç

Vak›f vatandaﬂlar›n gönüllü olarak kamu görevlerine mal
varl›¤› ile kat›l›m›n› gerçekleﬂtiren bir yap›lanmay›, dernek ise
düﬂünce ve emek olarak kat›l›m›n örgütlenmesini ifade etmektedir.
Kiﬂisel ç›kar›n söz konusu olmad›¤› sadece toplumun mutlulu¤u ve ayd›nlanmas› için çal›ﬂmas› gereken gönüllü
kuruluﬂlar, dünyan›n akl› baﬂ›nda ülkelerinde sayg›n bir konuma sahiptir. Devlet, özel sektör, toplum, gönüllü kuruluﬂlar›n
geliﬂimi için her türlü deste¤i vermektedir.
Yeni bin y›lda demokrasinin de zaaflar›ndan ar›nd›r›lmas› için
yo¤un çal›ﬂmalar yürütülmektedir. Demokrasilerin güçlenmesi
ancak gönüllü kuruluﬂlar›n güçlenmesi ile mümkündür.
Gönüllü kuruluﬂlar da; üçüncü sektör (Third Sector), ba¤›ms›z
sektör (Independent Sector), Vatandaﬂlar sektörü (Citizens
Sector), NGO (Non-Govermental Organisation); NPO (NonProfit Organisation), Vak›f (Foundation) gibi isimler verilmektedir.

EY YOLCU HANCIYA BO¨
O¨Y
YLE
DAVRANILMAZ!
"Hükümet Üniversite açacak YÖK ö retim
üyesi yeti tirecek. YÖK yeti tiremiyorsa yeti tirecek var"
Do ru olmayan söze nedir? T›p Fakülteleri 5
y›ld›r yan dal asistan› alam›yor. Kadrolar›
ça d› › zihniyetin emrine verece ine, o binlerce kadroyu üniversitelere ver ö retim üyesi yeti sin. Ekmeden bir ey ç›kmaz, art›k lütfen bunu anlay›n›z. Konu anlar yanl› bilgilendirildi i için yada vatanda › insan yerine
koymad›klar› için gerçe i söylemiyorlar. Ülkedeki tüm sorunlar›m›z›n çözümü var. Sorun
varsa ak›l ve bilim onu mutlaka çözer. Ak›l ve
bilim kullan›lmadan ancak sorun yarat›l›r.
Umutsuzlu a gerek yok sorun çözülecek yeni
üniversitelerimizin ihtiyac› olan ö retim
üyeleri yeti tirilecektir.

Dayanılmaz Acı
Rakel Dink’in
“Sevgiliye Mektup” adl› veda konuﬂmas›
“...Sevdiklerinden ayr›ld›n, çocuklar›ndan,
torunlar›ndan ayr›ld›n, burada seni u¤urlayanlardan
ayr›ld›n, kuca¤›mdan ayr›ld›n,
ülkenden ayr›lmad›n sevgilim.”

Ülkemizdeki ortalama 5.000 vak›ftan yaklaﬂ›k 100’ü bilimsel
amaçl›d›r. Bilimsel amaçl› vak›flardan bir k›sm› ise kaynak
yetersizli¤i nedeniyle aktif durumda de¤ildir. Maalesef ülkemizde vak›flara destek olma kültürü geliﬂmemiﬂtir. Aksine onu
kullanma duygusu geliﬂmiﬂtir “Vak›fta vard›r” yada “y›kma
duygusu”. Oysa ki y›k›lan ça¤c›l vak›flar de¤il ülkedir.

“Devam› Sayfa 2’de”

Helicobakter pilori Enfeksiyonunda
Birinci Basamak Tedavi
Doç. Dr. Ahmet UYGUN

Helikobakter pilori (Hp) dünyadaki en yayg›n infeksiyon etkenidir. Hp enfeksiyonunun tedavisindeki amaç, mikroorganizmay› tamamen elimine etmekdir.
Hp enfeksiyonu için ideal tedavi, sürekli olarak; ≥%95 gibi
yüksek ﬂifa oran› olan ve hastalar taraf›ndan iyi tolere edilen
bir tedavidir. Ancak henüz böyle bir tedavi yoktur. Hp eradikasyonunda kullan›lan tedavi ile en az %80-85 olguda eradikasyon sa¤lanmal›d›r. Bu kabul edilebilir bir orand›r. Arzu
edilen eradikasyon oran› ise %90 ve üstü olmal›d›r (1, 2). Bu
nedenle birinci basamakta etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ tedavi protokollerinin kullan›lmas› önemlidir. Çünkü birinci basamak tedavisinde baﬂar›s›zl›k gözlenirse 2’ci ve 3’cü basamak tedavilerde baﬂar› oran› daha da düﬂük olacakt›r. Uygun ve etkili olmayan tedavi rejimleri Hp’nin direnç kazanmas›na, sonuçta
toplumda dirençli Hp suﬂlar›n›n yay›lmas›na yol açarlar.
“Devam› Sayfa 4’de”

Japon bilim adam Yamamoto,
20 Aralk 2006 tarihinde
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Tu¨
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m Gastroenterolog ve Gastroenteroloji ile U€rafl
fla
an
Hekimlerimize Ac¸c¸k Duyuru
Gastroenteroloji alan›ndaki yenilikler ve gastroenterolojide e¤itim araﬂt›rma ile ilgili fikirlerinizi meslektaﬂlar›n›zla
Güncel Gastroenteroloji Günlü¤ü”ne gönderiniz.
paylaﬂmak istiyorsan›z yazarak “G
Böylece yaz›lar›n›zla binlerce hekime ulaﬂma olana¤› bulacaks›n›z.
Deste¤inizi bekliyoruz.
Güncel Gastroenteroloji Günlü¤ü Yay›n Kurulu

‘Ben böyle
veda etmeliyim’
“Çok ileride bir tarihte,
Çok yaﬂl› olarak,
Sessizce ayr›lmal›y›m.
Kimseye pek gözükmeden,

“Sayfa 1’in Devam›”

Hepimiz için ne baﬂka Türkiye, ne de baﬂka vatan var.
Ve kimseyi rahats›z etmeden.

F.A.A.

Enstitüsünün
ülkemizde
sivil toplum kuruluﬂlar› konusunda
yapt›¤› araﬂt›rma “ülkemizde gerçek anlamda sivil toplum kuruluﬂu”
olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Bu
araﬂt›rma Sivil Toplum Kuruluﬂu
(STK)’l›lar›n farkl› bir söylemi ve
iﬂlevi olmad›¤›n›, bu kuruluﬂlara ne
devletin ne de toplumun olumlu
yaklaﬂmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Ayr›ca STK’l›lar›n kendine
olan güveni geliﬂtirmek yerine politize olmay› ye¤ledikleri de ortaya
ç›km›ﬂt›r. 2006 y›l›nda dernekler
kanununda yap›lan de¤iﬂiklik ile siyasi partilerle iﬂbirli¤i yapmalar› da
yasal hale getirilmiﬂtir. Bu iliﬂkinin
zaman içinde çeﬂitli olumsuzluklara
yol açaca¤›n› söylemek zorunday›m. Gönüllü kuruluﬂlar›n amac›
politize olarak hükümetle bütünleﬂmek olmamal›d›r. Toplum için toplumdan yana bir tav›r ile insanl›¤›
ayd›nl›¤a taﬂ›mal›d›rlar. Gönüllü
kuruluﬂlar siyasi partilerin arka
bahçesi yada yandaﬂ› kuruluﬂlar olmamal›d›r. Gönüllü kuruluﬂlar iktidarlara belli mesafede dururken vatandaﬂa çok yak›n olmal›d›r.
STK’lar vatandaﬂlar için var olan
kuruluﬂlard›r.

TGV ve yan kuruluﬂu D‹AS özel
sektör gibi vergi mükellefidir.
Cumhuriyetimiz, devletimiz vergilerimizle ancak sonsuza dek ayakta
durabilir. ‹badetlerin en güzeli vergi vermektir. Vergi vermek vatan
sevgisi ve insan›n kendine sayg›s›d›r. Devletimiz vergi vermek konusunda vatandaﬂ›n› yeterince e¤itememiﬂtir. Bu nedenle vergi verme
kültürü de¤il, vergi kaç›rma kültürü
topluma hakim olmuﬂtur. Kimileri
“Dinsiz devlete vergi verilmez”,
“Vergi verecek kadar aptal olma,
verirsen yerler” der fakat vatanseverlik ve milliyetçili¤i de kimseye
kapt›rmazlar. Bu yaklaﬂ›m ülkeyi
tüketiyor. Ver vergini sonra da verdi¤inin hesab›n› sor. Vergi sistemi
adaletsiz ise onunla da mücadeleni
bir taraftan yürüt.

yecanlanm›ﬂlar fakat sonra mutlu haberi
al›nca da se-vinmiﬂlerdir.
Türkiye’de bilmiyorum böyle çal›ﬂan,
devletin takdirini kazanan organizasyon
kuruluﬂu var m›d›r? Bunun bir farkl›l›k
oldu¤una herkes inanmak zorundad›r.
Dias ile çal›ﬂmay› tercih edenler Dias’›n
farkl› bir anlay›ﬂla çal›ﬂt›¤›n› fark
ediyorlar. Vak›flar›n temel amac›n›n
para kazanmak olmad›¤›n› düﬂünerek
ilaç firmalar› bile yard›m talep etmektedir. Mevcut imkanlar içinde topluma
yararl› olmak kayd›yla herkese, her
kuruluﬂa D‹AS destek olmaktad›r.
TGV’de hakl› olarak zaman› gelince onlardan destek beklemektedir.
Yasalar›n verdi¤i haklar› nas›l kullan›yorsak, yasalar›n getirdi¤i sorumluluklar› da yerine getirmek zorunday›z.

Zaman› durdurmaya, dünyay› tersine
Devletin dini olmaz, onun hukuku döndürmeye çal›ﬂanlar olabilir. Bunlar
olur. Vatandaﬂ›n dini olur, hem di- asla baﬂar›l› olamayacaklard›r.
ne, hem de hukuka sayg›l› olmak
Prof. Dr. Ali ÖZDEN
zorundad›r. Hukuk devletinde vergilendirilmemiﬂ kazanç h›rs›zl›kt›r
ve ahlaks›zl›¤›n iﬂaretidir. Bir toplum ahlaki de¤erlerini kaybederse
onu bir daha bulmas› zordur. Hiçbir
ülkenin havas›, suyu karﬂ›l›ks›z de¤ildir. Kiﬂiler haklar›n› kullan›rken
görevlerinin de oldu¤unu unutmaTGV, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku- mal›d›r.
ruluﬂ felsefesini özümsemiﬂ ça¤c›l TGV-D‹AS, hükümetin uygulamabir kurumdur. Katk›da bulunmak ya koydu¤u “Vergi bar›ﬂ›”nda maliisteyen tüm vatandaﬂlar›m›za kap›s› ye bakanl›¤›n›n ön gördü¤ü ödemeaç›kt›r. Farkl› olmak insanlar›n yi kabul etmeyerek hesaplar›n›n deelindedir. Ak›l ve bilimin yol göste- netlenmesini istedi. Yap›lan denericili¤inde karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›- tim sonu yapt›¤› iﬂe göre vergi rekabilir. TGV’nin siyaset ve siyasi kortmeni olmasa da 9. olmuﬂtur.
Maliyeden D‹AS aran›nca önce hepartiler ile asla iliﬂkisi olamaz.

C¸A
C¸
ANAKKALEYE DA R
May›s’›n alt›nc› gecesi yaraland›m,
sekiz yerimden.
Hücuma kalkt›k.
Üç ad›m atmadan y›k›ld›m yere.
Kas›klar›m›n üstünü biçmi
‹ngiliz’in makinal›s›.
Bir yandan sürünüyorum bizim
sipere do ru.
“Hay Allah’›m” derim bir yandan,
“arkamdan yara ald›rma bana”

Do rusu ben onlara dokunurum.
Kimisi s›rtüstü yatar
aç›k a z› kan içinde,
Kimi yüzünkoyun,
Kimi diz çökmü
elinde mavzer
öylece donup kalm› .
“Hay Allah’›m”
kendime

derim

kendi

“öldüreceksen beni böyle öldüreydin
elimde silah

O saat

diz çökmü

ba ka ey gelmez insan›n akl›na.

yüzüm gavura kar ›...”

Boyuna sürtünür bana ehitler,

Naz›m Hikmet

Masam›n üzerinde,
Dünden kalan iﬂler,
Tamamlanmam›ﬂ yaz›lar,
Okumay› bekleyen kitaplar,
Ve an›lar ve umutlar.
Filleri kuyru¤undan çekerek,
Tepeleri aﬂ›rtmakt› görevim,
Günler bitti filler tükenmedi,
Ben elimden gelini yapt›m,
Gerisini siz tamamlay›n.
Boﬂa geçmedi hayat›m,
Daha fazla olabilirdi ama,
‘Bunada ﬂükür” demeliyim,
‹ﬂte sevgili dostlar,
Ben böyle veda emeliyim.”
‹smail CEM
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HBV TEDAV‹S‹NDE YEN‹ UFUKLAR: ENTEKAV‹R
Dr. Dilek O⁄UZ, Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara
Kronik HBV enfeksiyonu ve tedavi yaklaﬂ›mlar›
Hepatit B virüsü (HBV) ile kronik enfeksiyon dünya üzerinde yaklaﬂ›k
450 milyon kiﬂiyi etkilemektedir. Kronik HBV enfeksiyonu ve bununla iliﬂkili kronik karaci¤er hastal›¤› ile hepatosellüler karsinoma (HSK)
dünyada ve Türkiye’de önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu olarak ortaya
ç›kmaktad›r.

bilecek hedefi HBV DNA düzeyinin 102 IU/L’nin alt›nda tutulmas›n›n
sa¤lanmas› olarak belirlenmektedir.

Lamivudin, adefovir ve tenofovir ile birlikte uyguland›¤›nda etkileﬂim
görülmemiﬂtir.
Doz ayarlamalar› için de¤erlendirildi¤inde her iki cins aras›nda fark
bulunmam›ﬂt›r.Yaﬂa göre de de¤erlendirildi¤inde doz ayarlamas› gerekmez. Doz hastan›n böbrek fonksiyonlar›na göre ayarlanmal›d›r.
Karaci¤er nakli yap›lm›ﬂ hastalarda etkinlik ve tolerabilite aç›s›ndan
k›s›tl› say›da veri mevcuttur. Takrolimus veya Siklosporin alan transplantl› hastalarda yap›lan pilot çal›ﬂmalarda normal renal fonksiyonu
olanlara göre 2 kat daha fazla toksisite bildirilmiﬂtir. Bu nedenle bu
grup hastalarda tedavi öncesi ve tedavi suras›nda yak›n de¤erlendirme
gerekmektedir.
Entekavir daha önce nükleozid analogu kullanmam›ﬂ 18 yaﬂ üstü yetiﬂkinlerde kronik HBV tedavisinde 0.5 mg dozda uygulan›r. Lamivudin
dirençli hastalarda ise aç karn›na 1 mg dozlarda al›nmas› önerilir.
Entekavir’in etkinli¤ini belirleyen 3 temel çal›ﬂma mevcuttur. Nükleozid naif HBeAg pozitif ve HBeAg negatif hastalar ile lamivudin dirençli HBeAg pozitif hastalarda yap›lan çal›ﬂmalar lamivudin ile karﬂ›laﬂt›rmal› yap›lm›ﬂ, çilt kör ve randomize yap›lm›ﬂ çok merkezli çal›ﬂmalard›r.

Tablolarda da görüldü¤ü gibi HBV DNA düzeyi art›kça hem siroz insidans› hem de HSK insidans› artmaktad›r.

Dünyada aﬂ› ile önlenebilir hastal›klar aras›nda HBV % 30,2 ile en
yüksek oran› oluﬂturmaktad›r. Yine epidemiyolojik veriler incelendi¤inde dünya üzerinde seropozitifli¤in 2 milyar civar›nda oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Dünya üzerinde HBV da¤›l›m› prevalansa göre de¤iﬂkenlik göstermekte olup yüksek, orta ve düﬂük endemik bölgeler olarak grupland›r›lmaktad›r.

Kronik HBV tedavisinde EASL, APASL, AASLD gruplar›n›n hepsinin önerdi¤i tedavi rehberleri mevcuttur. Kronik HBV enfeksiyonunun
tedavisinde immunmodulatuvarlar (‹nterferonlar- konvansiyonel ve
pegile), ve nükleozid/nükleotid analoglar› tercih edilebilmektedir.
Mevcut tedavilerin temel hedefi HBV DNA düzeylerini ölçülebilir düzeylerin alt›na çekmektir.
Bu tedavi seçenekleri bir çok faktör göz önüne al›narak yap›l›r. Bunlar
hastaya, maliyete ve hekime göre de¤iﬂen faktörlerdir.

1. HBeAg pozitif naif hastalarda 48. haftada entekavir alan hastalar›n
%67’sinde lamivudin alan hastalar›n ise %35’inde PCR ile HBV DNA
negatif bulunmuﬂtur (< 300 kopya/ml;p< 0,001). HBeAg serokonversiyonu aç›s›ndan hastalar de¤erlendirildi¤inde ise entekavir alan hastalarda %21, lamivudin alan hastalarda %18 olarak saptanm›ﬂt›r. Tedavi
96. haftaya uzat›ld›¤›nda ise HBV DNA’n›n < 300 kopya/ml’nin alt›nda olan oran› entekavir alan grupta %80 iken lamivudin grubunda
%39’da kalm›ﬂt›r (p < 0,0001).
2. HBeAg negatif naif hastalarda 48. haftada HBV DNA’da negatifleﬂme (< 300 kopya/ml) oran› entekavir grubunda %90 iken lamivudin
grubunda %72 bulunmuﬂtur (p< 0,001). Tedavi 96 haftaya uzat›ld›¤›nda ise HBV DNA’n›n negatiflik oran› entekavir grubunda %94 iken lamivudin grubunda %77 olarak saptanm›ﬂt›r (p<0,0001).
3. Lamivudin dirençli hastalarda yine entekavir grubunda HBV
DNA’n›n negatifleﬂmesi %19 oran›nda saptan›rken lamivudin grubunda %1 bulunmuﬂtur (p<0,0001).
Direnç profili ilgili yap›lan çal›ﬂmalar rtM204V ve rtL180M(YMDD)
mutasyonlar›n› içeren lamivudin dirençli virüsler entekavire 8 kat azalm›ﬂ duyarl›l›k gösterirler. 48 hafta boyunca entekavir alan lamivudin
dirençli hastalarda genotipik ve fenotipik analizlerde %1 oran›nda dirence ba¤l› virolojik aktivasyonlar olmuﬂtur. Entekavir direnci bu hastalarda 48-96. haftalarda %9,1, 96-144. haftalar aras›nda %14,6 olarak
bulunmuﬂtur.

Geliﬂmiﬂ ülkelerde HBsAg pozitifli¤i %0,2- 0,5 oran›nda iken, Asya
ve Orta Afrika’da bu oran %8-20 gibi çok yüksek de¤erlere ulaﬂmaktad›r. Türkiye orta endemik bölgeler aras›nda yer almakta olup HBsAg
pozitifli¤i %2-7 aras›nda de¤iﬂmektedir. Ancak Türkiye’nin özellikle
Do¤u ve Güneydo¤u bölgesinde oranlar yüksek endemik s›n›rlarda
seyretmektedir.
HBV enfeksiyonunun do¤al seyrini belirleyen en önemli faktör enfeksiyonun al›nma yaﬂ›d›r. E¤er enfeksiyon anneden çocu¤a do¤umda geçerse yani perinatal dönemde bulaﬂ›rsa yenido¤anda enfeksiyon %90
oran›nda kronikleﬂmektedir. Erken çocukluk döneminde bulaﬂ ise
%60-70 oran›nda kronikleﬂme ile sonuçlanmaktad›r. Eriﬂkin yaﬂta bu
enfeksiyon ile karﬂ›laﬂ›l›rsa kronikleﬂme oran› %5’lerin alt›na inmektedir. Ülkemizde perinatal ve horizontal bulaﬂ önemli rol oynamaktad›r. ‹ﬂte bu yüzden de enfeksiyonun kontrolünün sa¤lanmas›n›n önemi
ortaya ç›kmaktad›r.

Bu tedavi seçenekleri aras›nda FDA taraf›nda geçen y›l onaylanan Entekavir ile ilgili çal›ﬂmalar hala devam etmekte olup Entekavir, direnç
geliﬂme oran›n›n düﬂük olmas› ile tedavide ümit verici gibi görünmektedir.

ENTEKAV‹R
Entekavir HBV polimeraza karﬂ› aktivitesi olan bir guanozin nükleozid
analogudur. Kimyasal ad› 2’-amino-1,9-dihidro-9[(1S,3R,4S)-4-hidroksi-3-(hidroksi metil)-2-metilensiklopentil]-6-H-pürin-6-one monohidratt›r.
Yap›lan deneysel çal›ﬂmalarda insan HBV ile enfekte HepG2 hücrelerinde 0,004 μM konsantrasyonunda HBV DNA sentezini inhibe etti¤i
gösterilmiﬂtir. Adefovir direnci olan mutasyon geliﬂtirmiﬂ virüsler entekavire duyarl› bulunmuﬂtur.
Hücre içi yar›lanma ömrü 15 saat olan aktif trifosfat formu üzerinden
etkisini gösterir. Viral polimeraz›n;
• HBV polimeraz primingini
• Pregenomik heberci RNA’dan negatif iplikçik DNA’n›n revers
transkripsiyonunu
•HBV DNA’n›n pozitif iplikçi¤inin sentezini fonksiyonel olarak inhibe eder.
Bu olaylar gerçekleﬂirken yine deneysel çal›ﬂmalarda HepG2 hücrelerinde entekavire yüksek dozda maruz kalman›n mitokondrial DNA
sentezi ve gamma polimeraz üzerine etki etmedi¤i gösterilmiﬂtir.
Entekavirin yap›lan deneysel çal›ﬂmalarda güvenlik profilinin geniﬂ oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Farmokinetik çal›ﬂmalar› günde tek doz uygulanabilmesini sa¤lar.
Al›nd›ktan sonra h›zla emilir ve tepe plazma konsantrasyonlar›na 0,51,5 saat içinde ulaﬂ›r. De¤iﬂmeden idrarla at›l›r ve serum proteinlerine
%13 oran›nda ba¤lan›r. Bu bu nedenle de dokulara yayg›n olarak da¤›ld›¤› düﬂünülmektedir.

Enfeksiyon kronikleﬂtikten sonra ise vakalar›n y›lda %30 kadar›nda siroz, Y›lda %6-10 kadar›nda hepatosellüler karsinoma geliﬂmektedir.
Öte yandan günümüzde art›k HBV DNA düzeyi ile kümülatif siroz insidans› ve HSK geliﬂme oran›n›n çok yak›n iliﬂkili oldu¤u bilinmektedir. Bu nedenle de günümüzde kronik HBV tedavisinin gerçekleﬂtirile-

Sitokrom p450 sisteminin substrat› de¤ildir, bu nedenle de CYP450
arac›l› ilaç etkileﬂimleri olas›l›¤› düﬂüktür. Tepe düzeylere ulaﬂt›ktan
sonra terminal yar›lanma ömrü yaklaﬂ›k 128-149 saattir. Temel olarak
böbreklerle at›l›r ve de¤iﬂmemiﬂ ilaç sabit durumda dozun yaklaﬂ›k
%75’i düzeyinde idrardan geri al›nabilir. Hemodiyaliz, periton diyalizi hastalar› dahil olmak üzere kreatinin klirensi < 50 ml/dk olan hastalarda doz ayarlanmas› önerilir.

Entekavir ile naif hastalarda direnç geliﬂme oranlar› çok düﬂük olmas›na ra¤men lamivudin dirençli hastalarda ortak mutasyonlar›n olmas› veya bunlar›n seçilmesinin kolaylaﬂabilmesi entekavire de direnç
oluﬂmas›n› sa¤lamakta gibi görünmektedir.
Yan etki profilinin bugüne kadar kullan›lan di¤er nükleozid analoglar›
gibi emniyetli oldu¤u çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir. En s›k bildirilen yan
etkiler uykusuzluk, baﬂ a¤r›s›, baﬂ dönmesi, kusma, bulant› ve dispepsi olarak bildirilmiﬂtir.
Spontan alevlenmeler beklenebilir. Bu özellikle hastal›¤›n dekompanzasyonuna neden olabilir, bu nedenle sirozlu hastalarda bu alevlenmeler yak›n takip edilmelidir.
Nükleozid analoglar›n›n kullan›m› s›ras›nda laktik asidoz geliﬂebilir.
Bu yönden hastalar yak›n takip edilmelidir. Özellikle hepatomegali,
hepatosteatoz ve laktik asidoz tablosu ortaya ç›kabilir, obez kad›nlarda
özellikle bu ilaçlarla tedavi s›ras›nda dikkatli olunmal›d›r.
Hamile kad›nlarda kullan›m› ile ilgili yeterli veri yoktur. Hayvan çal›ﬂmalar›nda yüksek dozlarda reproduktif toksisite göstermiﬂtir. ‹nsanlarda potansiyel risk bilinmemektedir. Gebelerde kullan›lmamal›d›r. Entekavirin anne sütüne sal›nd›¤› gösterilmiﬂtir. Entekavir tedavisi
s›ras›nda emzirmeye devam edilmemelidir.
Ayr›ca 18 yaﬂ›ndan küçük çocuklarda kullan›m› ile ilgili yeterli veri
yoktur, bu nedenle de bu yaﬂ›n alt›nda kullan›m› onaylanmam›ﬂt›r.
Entekavirin tek kontrendikasyonu entekavire ve içindeki katk› maddelerine karﬂ› alerjik reaksiyon olan hastalard›r.
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H

elikobakter pilori (Hp) dünyadaki en
yayg›n infeksiyon etkenidir. Hp enfeksiyonunun tedavisindeki amaç, mikroorganizmay› tamamen elimine etmekdir.
Hp enfeksiyonu için ideal tedavi, sürekli olarak; ≥%95 gibi yüksek ﬂifa oran› olan ve hastalar taraf›ndan iyi tolere edilen bir tedavidir. Ancak henüz böyle bir tedavi yoktur. Hp eradikasyonunda kullan›lan tedavi ile en az %80-85 olguda eradikasyon sa¤lanmal›d›r. Bu kabul edilebilir bir orand›r. Arzu edilen eradikasyon oran› ise %90 ve üstü olmal›d›r (1, 2). Bu nedenle
birinci basamakta etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ tedavi
protokollerinin kullan›lmas› önemlidir. Çünkü
birinci basamak tedavisinde baﬂar›s›zl›k gözlenirse 2’ci ve 3’cü basamak tedavilerde baﬂar›
oran› daha da düﬂük olacakt›r. Uygun ve etkili
olmayan tedavi rejimleri Hp’nin direnç kazanmas›na, sonuçta toplumda dirençli Hp suﬂlar›n›n yay›lmas›na yol açarlar.
Hp enfeksiyonunun tedavisindeki ana engel,
ilaçlara uyumun kötü olmas› ve Hp’ya karﬂ› direnç geliﬂmesidir. Hp enfeksiyonunun tedavisi
için ideal bir ilaca maalesef bugün için sahip
de¤iliz. Fakat Hp’ye karﬂ› elimizde etkili bir
çok ilaç mevcuttur. Bu ilaçlardan iyi bir kombinasyon yap›l›p ve uygun süre kullan›l›rsa
%90’›n üzerinde bir baﬂar›yla Hp’yi eradike etmek mümkündür.
Hp için ideal tedavide aranan özellikler
ﬂunlard›r:
1. Ucuz olmal›
2. %90-95’in üzerinde eradikasyon sa¤lamal›
3. Kullan›m› kolay olmal›
4. Kullanan kiﬂide rahats›zl›k oluﬂturmamal› ve
ciddi yan etkisi olmamal›d›r.

peptik yak›nmalar› olanlar›nda yaklaﬂ›k
%20’de peptik ülser, %1-2’de mide kanseri olma riski vard›r. Dispeptik semptomlarla baﬂ vuran tüm hastalara Hp testi yap›lmal›d›r. Alarm
semptomlar› varsa veya yaﬂ› 40’›n üzerinde ise
endoskopi dahil tüm inceleme yap›lmal›d›r.
Hastaya endoskopi düﬂünülmüyorsa Hp için
non-invaziv testlerden Üre Nefes Testi veya Hp
gaita antijen testi yap›lmal›d›r. Her ikisi de aktif enfeksiyonun varl›¤›n› gösterir. Hasta daha
önce Hp’ye yönelik tedavi görmemiﬂse AntiHp- IgG serolojik testi de yap›labilir. Bu test
mevcut veya geçirilmiﬂ enfeksiyonu gösterir.

‹zlenecek Yol Nedir?
Hp testi pozitif ç›k›nca eradikasyon düﬂünüyorsan›z o zaman Hp testi yap›n›z. Çünkü Hp pozitif olgularda eradikasyon tedavisi yap›lmal›d›r. Asemptomatik olgularda Hp testi yapmak
do¤ru de¤ildir. Test sonucu pozitif ç›kan hastalar› tedavi etmemek etik de¤ildir.
Tedavi önerisi yap›l›rken tavsiyeler 3 düzeyde
de¤erlendirilmektedir:
1. Kuvvetle tavsiye edilen
2. Tavsiye edilen
3. Kesin de¤il, önerilebilir, olarak ayr›lm›ﬂt›r.

Bu tavsiyeler ile ilgili bilimsel deliller 5
seviyede toplanm›ﬂt›r. Bunlar;
1. ‹yi tasarlanm›ﬂ ve uygun ﬂekilde kontrollü
çal›ﬂmalar
2. ‹yi tasarlanm›ﬂ, herhangi bir insan toplulu¤unda ya da vaka kontrollü çal›ﬂmalar, indirekt
delillerle desteklenmiﬂ kusursuz çal›ﬂmalar
3. Vaka raporlar›, ciddi ﬂekilde planl› indirekt
olarak ima eden deliller
4. Klinik tecrübeler

Hp’ye karﬂ› etkili bir ilac›n sahip olmas›
gereken özellikler ﬂunlard›r:

5. Fikir oluﬂturmak için yeterli delil olmamas›
(Tablo 1).

1. In vitro Hp’ye karﬂ› etkili olmal›

1. Dispepsi’li Hastalar ve Hp:

2. In vitro yavaﬂ ço¤alan-büyüyen coccoid
formdaki Hp’ye karﬂ› etkili olmal›

Dispepsi’li hastalar›n tedavisi ile ilgili karar verirken hastalar›;

3. Edinilmiﬂ (sekonder) dirence yol açmamal›

1. Alarm semptomu olanlar,

4. Minimal lokal ve sistemik yan etkiye sahip
olmal›

2. Araﬂt›r›lm›ﬂ hastalar,

5. ‹ntragastrik aktiviteye sahip olmal›, h›zl› çözülmeli ve midede yay›lmal›

3. Araﬂt›r›lmam›ﬂ hastalar olarak 3’e ay›rmak,
tedavide kolayl›k sa¤layacakt›r.

6. Mide mukozas›n› lokal olarak geçebilmeli

Alarm semptomu olan hastalar kesin olarak
tedavi edilmelidir.

7. Mide lümeninde ve mukus tabakas›nda farkl› pH’larda, hem stabil hem de aktif olabilmeli

1. 40 yaﬂ›n üstünde olmak

8. Sistemik dolaﬂ›mdan mide mukozas›na ve
mukusa geçebilmeli (1).

Hp infeksiyonunun eradikasyon endikasyonlar›
ve bunun nas›l yap›laca¤› ile ilgili tart›ﬂmalar;
özellikle 1’ci basamak sa¤l›k hizmetlerinde devam etmektedir.
Bu kar›ﬂ›kl›klar› önlemek için, Avrupa Helicobacter pylori Çal›ﬂma Grubu (EHPSG) taraf›ndan ilk kez 1997 y›l›nda, sonuncusu 2005’de
yap›lan uzlaﬂ› toplant›lar› ile, Maastrich 32005 Konsensüs raporu ad›yla yay›nlanm›ﬂt›r.

Bu son uzlaﬂ› toplant›s›nda;
1. Kimleri tedavi edece¤iz?.
2. Nas›l tan› konulacak?
3. Nas›l tedavi edilecek?. Sorular› üzerinde fikir birli¤i oluﬂturulmuﬂtur (3).

K‹MLER‹ TEDAV‹ EDECE⁄‹Z?
Hp ile enfekte insanlar›n %100’de histopatolojik olarak gastritis oldu¤u halde ço¤u asemptomatiktir. Hp ile enfekte olan yetiﬂkinlerin yaklaﬂ›k %30’da dispeptik semptomlar vard›r. Dis-

lü¤ü, tekrarlayan kusma, kar›ndaki kitle tespiti

1. Hp eradikasyonu GÖRH’na neden olmaz

4. Ailesel kanser hikayesi

2. Uzun süreli asit süpresyonu, korpusda hakim
gastriti ortadan kald›r›r ve atrofik gastrite yol
açan özelleﬂmiﬂ glandlar›n kayb›n› h›zland›rabilir.

5. Tedaviye cevaps›zl›k
6. Hastan›n kanser endiﬂesi taﬂ›mas›
7. Hastan›n daha önce tetkik edilmemiﬂ olmas›

Tespit ve Tavsiyeler (3):
1. Araﬂt›r›lmam›ﬂ dispeptik hastalarda Hp’yi
“test et tedavi et” yaklaﬂ›m› uygundur.
2. Araﬂt›r›lm›ﬂ ve Hp ile infekte non-ülser dispeptik hastalarda Hp eradikasyonu uygundur.
3. Hp’nin yüksek s›kl›kta bulundu¤u, geliﬂmekte olan toplumlarda, bütün 45 yaﬂ üstü fonksiyonel dispepsili hastalarda, Hp’yi “test et tedavi et” yöntemi uygundur.
4. Hp’nin düﬂük s›kl›kta bulundu¤u, geliﬂmiﬂ
toplumlarda, Hp’yi “test et tedavi et” yöntemi
uygun de¤ildir. Bunlarda Hp’yi “test et tedavi
et” yöntemi yap›labilir. Fakat amprik olarak
asit süpresyon tedavisi daha uygundur.
Bu konuda Hp pozitif fonksiyonel dispepsili
hastalar› içeren, 21 randomize plesabo kontrollü çal›ﬂman›n meta analiz sonucunda, Hp eradikasyonunun, istatistiksel olarak önemli yararl›
etkileri görülmüﬂtür (5).
Di Mario ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤›, 7 y›ll›k
uzun dönem takibi sonucunda, Hp eradikasyonundan sonra, uzun dönem sonras›nda hastalar›n %30-50’de dispeptik semptomlarda düzelme gözlenmiﬂtir (6).
Bir baﬂka çal›ﬂmada, yüksek oranda Hp bulunan geliﬂmekte olan toplumlarda, eroziv gastritisli hastalar hariç, endoskopisi normal olanlarda Hp eradikasyonunun klinik bir yarar› gösterilememiﬂtir (7).

2. Gastroözofagial Reflü Hastal›¤› (GÖRH)
Olanlar ve Hp:
Hp infeksiyonu ile GÖRH aras›ndaki iliﬂki hala tart›ﬂmal›d›r. Baz› araﬂt›rmac›lar GÖRH ve
onun komplikasyonlar› konusunda Hp’nin koruyucu rolü oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir. Fakat
di¤erleri bu bulgular› do¤rulamam›ﬂt›r. GÖRH
için uzun süreli anti-sekretuvar tedavi gerekiyor ise o zaman, Hp eradikasyonu tavsiye edilmektedir. Çünkü asit salg›s›n›n uzun süre bask› alt›na al›nmas›n›n, midenin fundus bölümünde Hp etkisiyle atrofik gastrit geliﬂmesini h›zland›rd›¤› düﬂünülmektedir. Ne olursa olsun Hp
infeksiyonunun mevcut olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› ve mevcutsa, asit salg›s›n›n uzun süreli olarak bask› alt›na al›nmas›ndan önce, Hp’nin
ortadan kald›r›lmas› önerilmektedir. Hp’nin bilinen herhangi bir faydas› olmad›¤›ndan bu
bakterinin eradikasyonunu ile di¤er gastroduoenal komplikasyonlara ait bir risk faktörüde
uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ olacakt›r (8).

3. Hp eradikasyonu atrofik gastritin yay›l›m›n›
durdurur ve atrofinin gerilemesine yol açabilir.
Ancak intestinal metaplazideki etkisi aç›k de¤ildir.
4. Asyadaki GÖRH ve Hp’nin s›kl›¤› aras›nda
negatif bir iliﬂki vard›r. Fakat bu iliﬂkinin kayna¤› aç›k de¤ildir. Bat› toplumlar›nda Hp eradikasyonu, GÖRH’l› hastalarda PPI’nin sonuçlar›n› etkilemez.
5. GÖRH’da Hp için rutin test önerilmemektedir. PPI ile uzun süre idame tedavi yap›lacaksa,
o zaman Hp testi yap›lmal› varsa tedavi edilmelidir.

Hp infeksiyonu ve GÖRH aras›ndaki iliﬂkiyi
inceleyen yay›nlara bak›ld›¤›nda, bu hala tart›ﬂmal›d›r. Singapur’da yap›lan 16.375 hastay›
içeren geniﬂ bir araﬂt›rmada Hp’nin düﬂük s›kl›kta bulundu¤u toplumlarda reflü özefajitinin
daha s›k bulundu¤u gözlenmiﬂtir (9).
Japonya’da yap›lan, Hp ile reflü özefajiti aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyen 6 y›ll›k takibi içeren
baﬂka bir araﬂt›rmada, reflü s›kl›¤›, Hp’si tedavi edilmiﬂ hastalarda, Hp pozitif hastalardan daha yüksek tespit edilmiﬂtir (10).
Baﬂka plesabo kontrollü iki araﬂt›rmada,
GÖRH’da Hp pozitif ve Hp negatif hastalar
aras›nda uzun dönemde bir fark olmad›¤› tespit
edilmiﬂtir (11, 12).

3. Hp ve NSA‹‹ Kullananlar:
Hp ve NSA‹‹’ler/aspirin, peptik ülser geliﬂmesi
ve peptik ülser kanamas› konusunda ba¤›ms›z
risk faktörleridir. NSA‹‹’leri bu bak›mdan aspirinden ay›rt etmek gerekir.
Hp eradikasyonu NSA‹‹ kullan›m›na baﬂlanmadan önce yap›ld›¤›nda peptik ülser ve buna eﬂlik eden semptomlar›n s›kl›¤›n› azalt›r. Hp eradikasyonu, antisekretuvar tedavi uygulanan,
ancak NSA‹‹ kullanmaya da devam eden hastalarda mide veya duodenum ülserinin iyileﬂmesini h›zland›rmaz. NSA‹‹ kullanmalar› nedeniyle yüksek risk alt›nda olan hastalardaki Hp
eradikasyonu, ülserlerin tekrar kanamas›n›n önlenmesinde etkisizdir ve bu nedenle de söz konusu hastalarda uzun süreli proton pompas› inhibisyonuna ihtiyaç vard›r (13).

Bu konuda literatürdeki bilgiler, birbirini tutmamaktad›r. Karmaﬂ›k bir durum vard›r. Ancak
daha sonra geliﬂebilecek peptik ülserin ve dis2. Semptomlar›n yak›n zamanda ortaya ç›kmapeptik semptomlar›n aç›klanmas›nda kar›ﬂ›kl›s›
¤a yol açabilecek bir faktörü ortadan kald›rmak
amac›yla, NSA‹‹ tedavisi planlanan hastalarda
3. Semptomlar›n ciddi-a¤›r olmas›
Hp eradikasyonu yap›lmal›d›r. Peptik ülser
4. Klinik olarak organik hastal›k ﬂüphesi (ülser,
anamnezi veren ve düﬂük dozda aspirin tedavikanser, vs.) ateﬂ, anemi, kilo kayb›, yutma güç- Tespit ve Tavsiyeler (3):
si alt›nda olan hastalarda, Hp testi yap›lmal› ve
Tablo 1. Maastrich 3-2005 Konsensüs raporuna göre, Hp eradikasyon tedavisi verece¤imiz endikasyonlar ﬂun- pozitif olanlarda eradikasyon yap›lmal›d›r (14).

Alarm semptomlar›:

lard›r (3, 4).
Kuvvetle tavsiye edilen endikasyonlar:
Bilimsel Delil Seviyesi
1. DÜ veya GÜ ( aktif veya komplikasyon içermeyen)
1
2. MALT-lenfoma (Mide de)
2
3. Atrofik gastritis
2
4. Daha önce mide ameliyat› olanlar
3
5. Birinci derecede ailesinde mide kanseri hikayesi olanlar
3
4
6. Hasta bizzat kendisi Hp için tedavi arzu ediyorsa
Tavsiye edilen endikasyonlar ve ilgili durumlar:
Bilimsel Delil Seviyesi
1. Dispepsi’li hastalar
2
2. GÖRH
3
3. NSA‹‹
2 -1
4. ‹diopatik trombositopeni (‹TP)
3-4
5. Aç›klanamayan Demir eksili¤i anemisi (DEA)
3-4
6. Di¤er tart›ﬂmal› ekstra gastrik ( ‹KH, Serebro Vasküler Aksedan , Kronik Bronﬂit, Ast›m, KOAH, Kronik idiopatik
Nötropeni, Safra kesesinde kolesterol taﬂ› oluﬂumu, ‹BH, Kolorektal Kanser, Kolonun Adenomatöz Polibi, ‹dipatik
Anteriör Üveit, Blefaritis, Otitis Media, ‹dipatik Urtiker, Çoçuklarda otoimmün troit hastal›¤›, Tekrarlayan aftöz stomatit, Glossitis, Halitosis, Lingual hiperplazi, Plazma Gherelin dinamiklerini etkileyerek, nöroendokrin, nörotoksinleri ve dopaminerjik nöronlar› etkileyerek parkinsonizmi h›zland›rma) endikasyonlar (4).

Clopidogrel G‹S kanama riskini art›rmaktad›r.
Bu durumda Hp’nin rolü de¤erlendirilmemiﬂtir.
Serebrovasküler hastal›kta sinerjik etki ile yarar
sa¤layan Aspirin ve Clopidogrel kombinasyon
tedavisinde daha ileri çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r
.
Ülseri iyileﬂmiﬂ ve aspirine ba¤l› ülser kanama
anamnezi olan hastalarda, tekrarlayan ülser kanamalar›n› önlemede, aspirin ve PPI, clopidogrel’den daha üstündür. Bu günkü tavsiye, sadece aspirine karﬂ› G‹S uyumsuzlu¤u olan hastalarda clopidogrel verilmelidir. Ancak bu ispatlanmam›ﬂt›r (15-17).

Hp ve COX-2 inhibitörleri aras›ndaki iliﬂki
önemli idi. Fakat bu ilaçlar›n yan etkileri nedeniyle tüm çal›ﬂmalar durdurulmuﬂtur.

5
Tespit ve Tavsiyeler (3):

NASIL TEDAV‹ ED‹LECEK?

1. Hp eradikasyonu kronik NSA‹‹ kullananlarda de¤erlidir. Fakat NSA‹‹’a ba¤l› ülser hastal›¤›n› önlemede tam olarak yeterli de¤ildir.

Hp enfeksiyonun tedavisindeki amaç mikroorganizmay› tamamen elimine etmekdir. Bu nedenle günümüzde Hp’ye etkili antibiyotiklerin
yan› s›ra mide asit sekresyonunu inhibe eden
ajanlar da kullan›lmaktad›r. Maalesef günümüzde Hp’yi eradike edecek tek antibiyotik
yoktur. Yan etkiye sahip olmayan, rezistans geliﬂtirmeyen ideal antibakteriyel ajana bugün
sahip de¤iliz.

2. ‹lk kez NSA‹‹ kullanacaklarda Hp test edilmeli, e¤er pozitif ise peptik ülser ve/veya kanamas›n› önlemek için eradikasyon tedavisi verilmelidir.
3. Uzun süre aspirin kullanacak olan ve kanam›ﬂ olan hastalarda Hp testi yap›lmal› ve pozitif ise eradikasyon tedavisi verilmelidir.
4. Uzun süre NSA‹‹ ve PÜ ve/veya ülser kanamas› olanlarda, PPI idame tedavisi; ülser nüksünü ve/veya kanamas›n› önlemede Hp eradikasyonundan üstündür.

4. ‹diopatik Trombositopeni (‹TP):
Literatürler incelendi¤inde ‹TP’li hastalar›n
%58’nin Hp ile infekte oldu¤u görülmektedir.
‹TP’li hastalarda Hp eradikasyonu yap›l›nca
trombosit say›s›nda önemli bir art›ﬂ gözlenmiﬂtir.
Eradikasyon tedavisi vakalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda k›smi veya tam olarak trombosit say›s›nda art›ﬂ yapm›ﬂt›r. Bu trombosit yüzeyindeki
antijenik çapraz reaksiyonu ile ilgilidir. Bu konunun plesabo kontrollü çal›ﬂmalar ile desteklenmeye ihtiyac› vard›r (3, 18-19).

5. Aç›klanamayan Demir Eksili¤i Anemisi
(DEA)
Hp gastriti ile aç›klanamayan demir eksili¤i
anemisi aras›nda, iliﬂkinin oldu¤u giderek artmaktad›r .
Tespit ve Tavsiyeler:
1- Hp enfeksiyonu ‹TP’li ve aç›klanamayan demir eksili¤i anemisi olanlarda tedavi edilmelidir (3, 20).

Di¤er Tart›ﬂmal› Ekstra Gastrik Endikasyonlar:
Hp ile mide d›ﬂ›ndaki sistemlerle ilgisini araﬂt›rmak için bir çok sistemde araﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r. Ancak bunlarla ilgili olarak kesin bir sonuca varmak için çok erkendir. Baz› yay›nlar lehte baz› yay›nlar ise ilgisiz sonuçlara varm›ﬂlard›r.
‹skemik kalp hastal›¤›, serebro vasküler aksedan, kronik bronﬂit, ast›m, KOAH, kronik idiopatik nötropeni, safra kesesinde kolesterol taﬂ›
oluﬂumu, inflamtuvar barsak hastal›¤›, kolorektal kanser, kolonun adenomatöz polibi, idipatik
anteriör üveit, blefaritis, otitis media, idipatik
urtiker, çoçuklarda otoimmün troid hastal›¤›,
tekrarlayan aftöz stomatit, glossitis, halitosis,
lingual hiperplazi gibi. Bu konuda karﬂ›laﬂt›rmal› ileri araﬂt›rmalara ihtiyaç vard›r (4, 2130).

NASIL TANI KOYULACAK?
Hp infeksiyonunun birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde teﬂhisi için, üre nefes testi (ÜNT)
veya d›ﬂk›da antijen arayan test uygulanmas›
ﬂiddetle önerilmektedir. Hp eradikasyon tedavisi sonras›nda ilk uygulanacak test üre nefes testi’dir. Bu test yoksa, d›ﬂk›da antijen arayan test
kullan›labilir.
Birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde “test et ve
tedavi et” stratejisinin uygulanabilmesi için, Hp
infeksiyonunun non-invazif yöntemlerle teﬂhis
edilmesi gerekir. UNT ve d›ﬂk›da antijen arayan testler bu amaçla tercih edilir.
Hastaya endoskopi düﬂünülmüyorsa Hp için
non-invaziv testlerden Üre Nefes testi veya Hp
gaita antijen testi yap›lmal›d›r. Her ikisi de aktif enfeksiyonun varl›¤›n› gösterir. Hasta daha
önce Hp’ye yönelik tedavi görmemiﬂse Anti Hp
IgG serolojik testi de yap›labilir. Bu test mevut
veya geçirilmiﬂ enfeksiyonu gösterir. Serolojik
test hariç, PPI kullan›lmas› tüm testler için yalanc› negatifli¤in bir kayna¤›d›r. Testten iki
hafta önce PPI kesilmelidir.

Hp infeksiyon eradikasyonunda ilk seçenek tedavi (First-line therapies) Maastrich-3 2005 uzlaﬂ› raporundaki tavsiye; hala PP‹ + klaritromisin + amoksisilin yada Metronidazol ile kombinasyonunu içeren üçlü tedavidir.
Birinci basamak tedavide bu rejimin bir-iki hafta süreyle kullan›lmas›n›n efektif oldu¤u ve
eradikasyon oranlar›n›n %75-90 aras›nda de¤iﬂti¤i bildirilmektedir. Ülkemizde, malasef ayn› kombinasyon kullan›larak de¤iﬂik bölgelerde
yap›lan çal›ﬂmalarda, eradikasyon oran› yaklaﬂ›k olarak %45-60 aras›nda bulunmuﬂtur.
Tedavi baﬂar›s›zl›¤›ndaki ana neden antibiyotik
direncidir. Rezistans oranlar› bölgelere göre
çok farkl›l›k göstermektedir.
Bugün için ABD’de Hp suﬂlar›n›n %12’si
Klarithromsin’e rezistand›r. Bu Almanya’da
%9.8, ‹talyada %26.7’dir. Direnç Türkiye’de
%25-40 seviyesindedir.
Geliﬂmiﬂ bat› ülkelerinde metranidazol’e karﬂ›
Hp’deki mevcut rezistans %10-50 s›kl›ktad›r.
Geliﬂmekte olan ülkelerde ise Hp suﬂlar›nda
metranidazole rezistans %80-90’lara ulaﬂmaktad›r. Hp’nin amoxicilline ve tetracycline’e karﬂ› nadir de olsa rezistans geliﬂtirdi¤i bilinmektedir (31-35).
Eradikasyon oranlar› %80’nin alt›na düﬂen bölgelerde alternatif tedavi yaklaﬂ›mlar› önerilmektedir (31). Bunlar;
1. Tedavi süresinin uzat›lmas›
2. Dörtlü tedaviler
3. Ard›ﬂ›k tedaviler
4. Adjuvant tedavi
5. Farkl› antibiyotiklerin (furazolidon, tinidazol, levofloksasin) bulundu¤u protokolleri içeren tedavi ﬂemalar› (36).
Üçlü tedavinin süresi konusunda tart›ﬂma halen
devam etmektedir. Baz› araﬂt›r›c›lar 7-10 günlük bir süreyi uygun görürken di¤erleri en uygun sürenin 14 gün oldu¤unu kabul etmektedir.
Üçlü tedavi 2 hafta yap›l›rsa eradikasyon oran›
7 günlük tedaviden %7-9 daha iyidir (31, 36).
Dörtlü tedaviler (PPI, bizmut, tetrasiklin ve
metranidazol)’le özellikle yaﬂl›larda memnuniyet verici oranlar elde edilmiﬂtir (37).
Ard›ﬂ›k tedavi ﬂemalar› ile (14 gün PPI, ilk 7
gün amoksisilin, 8-14 günler metronidazol , tetrasiklin)’le %90 üstünde eradikasyon oranlar›
gözlenmiﬂtir. Klaritromisine resistan hastalarda, ‹talyan grubu ard›ﬂ›k (sequential) tedavi ile
7 gün PPI, amoxicilin takiben 7 gün PPI, tetrasiklin, medranidazole ile %90 üstü bir eradikasyon sa¤lam›ﬂlard›r. (38).
Ülkemizde klini¤imizce yap›lm›ﬂ araﬂt›rmada
ayn› protokolle, eradikasyon oran› ancak %80.1
bulunmuﬂtur (39).
Adjuvan tedavi ve farkl› antibiyotikler ile eradikasyon oranlar› artt›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, ancak
umulan sonuç al›namam›ﬂt›r. Bovine lactoferrin
ile yap›lan adjuvan tedavide Hp koloni oran›n›
azaltmakta, fakat tam eradikasyon sa¤lamamaktad›r. Sonuçlar tart›ﬂmal›d›r. Farkl› antibiyotiklerin (furozolidon, tinidazol, levofloksasin) bulundu¤u protokoller genelde 2’ci basamakta kullan›lmakta fakat eradikasyon oran›
düﬂtükçe bu antibiyotikler 1’ci basamak tedavide kullan›lmaktad›r (40, 41).
Tedavi seçiminde basit bir kural olarak, bat›
toplumlar›nda, penisilin allerjisi olan olgularda

bizmut içeren dörtlü tedavinin, penisilin allerjisinin olmayan olgularda klaritromisin tabanl›
üçlü tedavinin seçilmesinin göz önünde bulundurulmas› önerilmektedir. Ancak bu tedavi ile
eradikasyon oran› ortalama %50 olan ülkemizde kullan›lmamal›d›r.
Kullan›lan rejimlerde amoksisilin, ampisilin
ile, tetrasiklin, doksisiklin ile ve klaritromisin,
eritromisin ile de¤iﬂtirilmemelidir.
Ayr›ca antibiyotik kombinasyonunda ﬂu noktalar dikkate al›nmal›d›r;
Bakterinin DNA ve RNA yap›s›n› etkileyip,
nükleik asit sentezini bozarak etkili olan, kinolonlar (ciproxin, levofloxacin, moxifloksasin),
nitroimidazoller (metronidazol), rifampisin ayn› grupta yer almamal›d›r.
Bakterinin ribozom fonksiyonunu bozarak etkili olan tetrasiklinler ile makrolid grubu (clarithromycin, erithromycin, azithromycin) antibiyotikler ayn› grupta yer almamal›d›r.
Hücre duvar sentezini bozan penisilinler ile ribozomal fonsiyonu bozan tetrasiklinler mümkünse bir arada kullan›lmamal›d›r. Çünkü tetrasiklin protein sentezini inhibe etti¤i için penisilinlerin antibakteriyel etkinli¤ini antagonize etmektedir. Hp eradikasyonunda yap›lan çal›ﬂmalarda invitro olarak antibakteriyel etkide azalma olmad›¤›, fakat invivo olarak bu iki ilaç
kombinasyonunun eradikasyonda düﬂük oranda
tespit edilmesi nedeniyle Hp tedavisinde kullan›lmamas› önerilmektedir.
Proton pompa inhibitörlerinin üçlü tedavide
birbirlerinden etkinlik yönünden farkl›l›¤› yoktur.
Omeprazole 20 mg, lansoprazole 30 mg, rabeprazole 20 mg, esomeprozole 40 mg, pantoprazole 40 mg günde iki kez kullan›lmal›d›r.
Clarithromycine 500 mg günde iki kez, amoxicilline 1 gram günde iki kez, ranitidine bismuth
citrate 400 mg günde iki kez, bismuth subsitrate 300 mg günde dört kez, metranidazole 500
mg günde üç kez, tetracycline 500 mg günde
dört kez kullan›lmal›d›r.
Baz› araﬂt›rmac›lar üçlü tedavilerde proton
pompa inhibitörlerini ya da bizmut tuzlar›n› üçlü tedavi tamamland›ktan sonra 2 hafta daha devam etmeyi önermektedir.
Ranitidine bizmuth citrate ile yap›lan üçlü tedavilerde antibiyotik rezistans› daha az geliﬂir.
PPI’l› üçlü tedavilerde eradikasyon sonuçlar›n›n klaritromisin rezistans› nedeniyle düﬂük olmas› sebebiyle ülkemizde ilk seçenek tedavinin
ranitidine bizmuth citrat’l› üçlü tedavi olmas›
yada PPI, bismuth subsitrate, tetracycline, medranidazole 4’lü kombinasyonu önerilmektedir.
Birinci basamakta ayr›ca, PPI, amoxicilin, levofloksasin ve PPI, clarithromycine, tinidazol
kombinasyonlar› da kullan›labilir.
PPI, clarithromycine, medranidazole kombinasyonu, PPI, clarithromycine, amoxicilline
kombinasyonununa oranla daha iyi bir eradikasyon oran› sa¤lamaktad›r.
Ancak PPI, clarithromycine ve metronidazol tedavisi alan ve kür sa¤lanamayan hastalarda
Hp’nin hem klaritromisine hem de metronidazole direnç kazanabilece¤inin önemi hat›rlanmal› ve kurtarma tedavilerinde seçeneklerin
azalt›lmamas› için bu rejimin penisilin alerjisi
olan yada bizmutlu dörtlü tedaviyi tolere edemeyen olgulara saklanmas› önerilmektedir.
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ANAL A⁄RI NEDENLER‹
Richard L Nelson (Md FACS) Çeviri: O¤uz ÜSKÜDAR, D›ﬂkap› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara
Fissür, Apse ve Fistül
Birisinin ne zaman makattan a¤r› veya kanama ﬂeklinde bir yak›nmas› olsa ilk olarak hemoroide ba¤l› oldu¤u varsay›l›r. Bu,
s›kl›kla doktorun da varsay›m› olmas›na
ra¤men, bu bölgede ﬂikayete neden olacak
sebebi hala belli olmayan, spesifik ve farkl› tedavileri olan baﬂka durumlar da vard›r.
Bunlar aras›nda en s›k ve anlaﬂ›lmas› en
önemli olanlar fissür, anal apse ve fistüldür.
ANAL F‹SSÜR
Anal fissür mukokütanöz bileﬂkenin hemen ötesinde s›kl›kla arka orta hatta yer
alan skuamoz epiteldeki ülserdir. S›kl›kla
defekasyon s›ras›nda ve sonras›nda 1-2 saat süre ile a¤r›ya neden olur. Birden fazla,
orta hat d›ﬂ›nda, geniﬂ, düzensiz atipik fissürlerde olabilir. Bunlar inflamatuvar barsak hastal›klar›, lokal veya sistemik maligniteler, zührevi hastal›klar, travma, tüberküloz veya kemoterapiye ba¤l› geliﬂebilir.
Tipik veya benign fissürün ne nedeni aç›kt›r ne de kabul görmüﬂ bir önleme yöntemi
vard›r.Tipik bir fissürde en s›k görülen
bulgu internal anal sfinkterdeki spazmd›r.
Spazm o kadar ﬂiddetlidir ki fissür a¤r›s›n›n iskemiye ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir. Spazm›n giderilmesine a¤r›n›n giderilmesi ve fissürün tekrarlamaks›z›n iyileﬂmesi eﬂlik eder.
Geçmiﬂte spazm›n giderilmesindeki en s›k
görülen yaklaﬂ›m cerrahi olmuﬂtur. Kronik
anal fissürler için kullan›lan cerrahi teknikler anal germe (esnetme), aç›k lateral
sfinkterotomi, kapal› lateral sfinkterotomi,
posterior orta hat sfinkterotomi ve az oranda fissürün dermal flep ile kapat›lmas›d›r.
Bu iﬂlemlerdeki özellikle inkontinans ﬂeklindeki morbiditelerin baﬂlang›çta çok nadir oldu¤u düﬂünülürken son zamanlardaki
yay›nlarda daha s›k belirtilmekte ve bu da
sfinkter ayr›m›n› kapsamayan tedaviler
için ﬂevk oluﬂturmaktad›r. 2005 ﬁubatta
güncellenen Cochran Review, anal fissür
cerrahi tedavilerinin etkinlik ve morbiditesini de¤erlendirmiﬂtir. Bu gözden geçirmede yeterli takip süresi olan yay›nlarda,
sfinkterotomi ile yüzde doksan oran›nda
kür elde edilmekte ve inkontinans riskinin
%10 oldu¤u bildirilmektedir. ‹ki çal›ﬂma,
sfinkterotomi ile hastalar›n yaﬂam kalitesinin büyük oranda artt›¤›n› belirtmiﬂtir. Bununla birlikte cerrahi sonras› inkontinans,
inkontinans riskini azaltacak alternatif tedavilere ilgiyi art›rmaktad›r. Bu alan son
on y›lda büyük bir h›zla geliﬂmiﬂtir.
Medikal Tedavi
On y›l öncesine kadar anal fissürün cerrahi
d›ﬂ› tedavileri, ya¤lama, laksatifler, antiinflamatuvarlar (kortizon) ve anestezikler
(lidocaine) idi. Bu tedaviler kronik fissürler için palyatif, sadece akut fissürler ve
çocukluk ça¤› fissürleri için tedavi edici
olarak düﬂünülürdü. Kal›c› sfinkter fonksiyon bozuklu¤u yapmadan, fissürün iyileﬂmesini sa¤layacak kadar bir sürede internal
anal sfinkterde geçici gevﬂeme sa¤layan
kimyasal sfinkterotomi kavram› büyük bir
ﬂevkle karﬂ›lanm›ﬂ›r.

Geliﬂen bu t›bbi tedavi 2002 y›l›na kadar
olan yay›nlar› kapsayacak ﬂekilde baﬂka
bir Cochrane derlemede özetlenmiﬂtir.
Bu özet cerrahi d›ﬂ› tedavilere randomize
edilen çal›ﬂmalar içermekteydi. Karﬂ›laﬂt›r›lan gruplar, cerrahi grup, cerrahi d›ﬂ› medikal tedavi ve placebo gruplar›n› içermekteydi. Placebo grubu en iyi destek tedaviyi
kapsamaktayd› (oturma banyolar›, topikal
anestezikler, bulk aperients). Çal›ﬂmaya
kat›lanlar esas olarak kronik anal fissürü
olan eriﬂkin hastalard›. Kronik fissürün
hem anatomik hem de durumsal tan›m›
vard›r. Hikayede 4 haftadan uzun süren a¤r› veya daha k›sa süreli fakat geçmiﬂte benzer süreçlerin olmas›ndan kronisite sonucuna var›ld›. Kronisitenin fiziksel bulgular› fissürün distal taban s›n›r›nda sentinel
y›¤›n›, kenarlar›n›n kolluk olmas›, görülebilen sfinkter liflerinin olmas›, iç kenar›nda inflamatuvar polip olmas›d›r. Herhangi
bir belirti veya semptomlar›n varl›¤› kronisite tan›m› için yeterlidir. Baz› çal›ﬂmalarda çocukluk ça¤› fissürleri ve akut fissürler
yer al›rken baz› çal›ﬂmalarda d›ﬂlanm›ﬂ, fakat atipik fissürler (çok, düzensiz, orta hat
d›ﬂ›, sfinkter spazm› ile olmayan, s›kl›kla
‹BH’n›n veya kanserin eﬂlik etti¤i) çal›ﬂmaya al›nmam›ﬂ ve analiz d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.

davi oldu¤u sonucuna var›l›r; zira, Nidokaine seri çal›ﬂmalarda üstün bulunmuﬂ veya
birbirlerine denk bulunmuﬂtur. Ne var ki
GTN ve botoxun placebo kontrollü çal›ﬂmalar› önerilmiﬂ ancak hydrocortisone veya kepek bu aç›dan uzun y›llar araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Eldeki veriler, baﬂ a¤r›s›na neden
olmayan, denk etkinli¤e sahip alternatif bir
ilaç geliﬂirse GTN’nin terk edilebilece¤ini
göstermektedir. CCBs ile daha fazla deneyimlere ihtiyaçlar› vard›r. Botox henüz bilmece durumundad›r. Baz› çal›ﬂmalarda etkili baz› çal›ﬂmalarda etkisizdir ve hala pahal›d›r.
Hikaye bitmemektedir ve bu yüzden 2002
y›l›ndan bu yana bir çok yeni çal›ﬂma yay›nlanm›ﬂt›r. Cochrane Review’da güncellemeyi önemli k›lmaktad›r. Çal›ﬂmalar devam etmektedir zira 2003’den beri medikal
tedavi ile ilgili birçok problem ortada durmaktad›r.:
-GTN merhemi bulmak zor.
-S›kl›kla ﬂiddetli baﬂ a¤r›s›na yol açar.
-Ancak yar›s›nda iﬂe yarar.
-Yay›nlanan çal›ﬂmalar klinik ve istatistiki
olarak heterojendir.
Sfinkterotomi ile yaﬂam kalitesi çal›ﬂmalar›nda hasta memnuniyeti ve inkontinans
riski aras›nda büyük farkl›l›klar bulunmaktad›r. Sorun gerçekte inkontinans›n ne kadar kötü oldu¤udur. Botox çok pahal› ve
GTN’den daha üstün görünmemekle, birlikte çal›ﬂmalarda belirgin klinik heterojenite vard›r. CCBs umut vaad etmekte ancak topikal tedavi bulmak mümkün olmamaktad›r ve veriler tek tük ve seyrektir.

Botulinum toksini (Botox); do¤rudan internal anal sfinktere enjekte edilerek gevﬂeme sa¤lan›r. Bir kez uygulanmas› yeterlidir. Bu ilaç kozmetik amaçla yüz çizgileri gibi kas spazm› olan baz› hastal›klarda
da kullan›lmaktad›r.
Kalsiyum kanal blokerleri (CCBs) ‘diltiazem, nifedipine gibi’ merhem olarak anal
kanala uygulanabilir veya hap olarak al›nabilir. Bu tedavi 6-8 hafta uygulan›r ve topikal uyguland›¤›nda baﬂ a¤r›s›na neden olmaz.
Cochrane Review da çok say›da t›bbi tedaviyi karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalar vard›r. Bunlardan GTN, botox, CCBs, hydrocortisone,
kepek, hepsinin anal fissürler için etkili te-

Çocuklardaki fissürün eriﬂkinlerdeki kronik anal fissürle tam karﬂ›laﬂt›r›labilir olup
olmad›¤›, veya kronik spazm, hipertrofi ve
iskeminin fissürün devam etmesinde rolü
olup olmad›¤› tam olarak bilinmemektedir.
Bu nedenle çocuklarda fissür nedeni ile
cerrahi son zamanlara kadar nadiren uygulanmaktayd›, laksatifler ve kayganlaﬂt›r›c›lar tedavinin temelini oluﬂturmaktayd›. Bu
tedavilerin baﬂar›s›zl›¤› çocuklarda yeni tedavilerin araﬂt›r›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Akut anal fissürü, kronik fissürün takip
etti¤i düﬂünülmektedir. Pediyatrik anal fissürün patolojik anatomisindeki benzerlik
nedeniyle agressive medikal tedavi ile
iyileﬂtirilmesi ile kronik fissür geliﬂmesi
engellenebilir.
ANAL APSE ve F‹STÜL
Anorektal apse ve fistül tüm dünyada cerrahlar›n hakk›nda en çok yazd›klar› durumdur. Bu büyük ilgi ayn› zamanda hastal›¤›n yayg›nl›¤›n›n ve cerrahlar›n karar
vermekte güçlük oluﬂturmas›n›n da bir kan›t›d›r. Bu zor kararlar›n nedeni bellidir..
Bir tarafta sepsis ve eﬂlik eden baﬂta a¤r›
gibi
semptomlar›n
çözülmesi
gereklili¤idir. Di¤er taraftan yap›lan iﬂlem
anal kanal fonksiyonlar›n› korumal›d›r,
mesela inkontinans› engellemelidir..
Demografi

Sfinkter Gevﬂemesi veya Kimyasal
Sfinkterotomi
‹nternal anal sfinkteri kesmeden sfinkteri
gevﬂeten ve fissür iyileﬂmesini sa¤layan
ilaçlar aras›nda nitrogliserin (GTN) topikal
olarak, anal kanala merhem olarak veya
fissürden uzak bir yerde patch olarak cilde
uygulan›r. GTN kardiyak anjinas› olan kiﬂilerde koronerleri geniﬂletmek için hap
veya patch olarak da kullan›lmaktad›r. Fissürler için de günde birkaç kez merhem
olarak uygulan›r. S›kl›kla baﬂ a¤r›s›na neden olur ve kardiyak dozundan 1/10
oran›nda azalt›larak kullan›l›r.

GTN fitilleri kadar etkin olmas›na ra¤men
neden hala GTN fitillerinin kullan›l›yor
olmas›na ra¤men, GTN patchleri de her
yerde bulunabiliyor, temiz, ucuz ve ayn›
morbiditeye sahiptir. Botox ve CCBs etkinli¤i konusunda ise daha ö¤renilecek çok
ﬂeyler vard›r.

Son yay›nlarda bu meselelerin ço¤una de¤inilmemektedir. Birçok yeni çal›ﬂmada,
cerrahi anal fissürün iyileﬂmesinde hala,
cerrahi medikal tedavilere göre çok daha
üstün gösterilmiﬂtir. GTN, t›bbi alt›n standart olarak tan›mlanabilse de sonuçlar› en
iyi ihtimalle ortad›r ve hiçbir yeni çal›ﬂma
daha iyisini yapman›n yolunu gösterememiﬂtir. Botox ve CCBs ile de çok çal›ﬂmalar ortaya ç›kmas›na ra¤men bu konu net
de¤ildir.
‹lginç olan yeni ve farkl› medikal tedavi
yaklaﬂ›mlar›n›n örne¤in, indoramin, arginine, minoxidil ve sildenafil’in denenmesidir. Bunlardan hiçbirisi cerrahi sfinkterotomiye denk durmamakta ancak bu alanda
daha fazla araﬂt›rmalar yap›labilece¤ini
göstermektedir. Bu alan son 10 y›lda ilerlemiﬂ olup gelecek için umut vermektedir.
Burada anlaﬂ›lamayan bir mesele de neden
anal fissürün medikal tedavisinde hala
GTN ile placebo kontrollü çal›ﬂmalar›n yap›l›yor olmas›d›r. Di¤er bir soru da anjina
için s›kça kullan›lan GTN patchlerinin de

Finlandiya-Helsinki’de 1969-1978 aras›nda tedavi edilen hasta say›s›na göre fistül
insidans› kaydedilmiﬂ, bu insidans
100.000’de 8.6 bulunmuﬂtur. ABD’de y›ll›k tedavi edilen hasta say›s› 20.00025.000 vakad›r. Bu say›lar National Center
of Health Statistics’in ayaktan bak›m araﬂt›rmas› kay›tlar›na benzerdir. 1979’da
24.000 birey ABD hastanelerinde anal fistül tan›s› alm›ﬂt›r. Erkek kad›n oran› 2:1
bulunmuﬂtur. Bu fark anal kanal›n, hemoroid ve fissür gibi, di¤er hastal›klar›nda
yoktur.
Fistül verilerinden perianal apse insidans›n› tahmin etmek mümkündür. Apse drenaj› s›ras›nda fistülün oran› veya apse drenaj› sonras› fistül geliﬂimi gösteren hastalar›n
yüzdesini belirten baz› seriler yay›nlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalarda fistül oran› %26-37
aras› de¤iﬂmektedir. Geriye dönük bak›ld›¤›nda, ABD’de anal apse insidans› y›ll›k
68.000-96.000 aras›nda tahmin edilmektedir. Irk ve sosyoekonomik koﬂullardaki
prevelans› hakk›nda anekdotal gözlemler
olmas›na ra¤men, farkl› ›rk ve ekonomik
s›n›f için risk hesaplayabilecek güvenilir
veri yoktur.
Etyoloji
Vakalar›n büyük ço¤unlu¤unda fistül önceden var olan bir apseden geliﬂir. Anal
fistülün di¤er nedenleri aras›nda anal fissüre eﬂlik eden yüzeysel fistül ve anorektal
travma vard›r. Ülseratif kolit ve Crohn
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hastal›¤›nda göreceli fistül prevelans› tan›mlanm›ﬂt›r, fakat ço¤u cerrah fistülü
olan bir ‹BH hastas›n›n Crohn hastal›¤›n›
iﬂaret etti¤ini varsaymaktad›r. Goligher ﬂu
anda çok nadir bir durum olan anal kanal
tüberkülozunu tan›mlam›ﬂt›r. Anorektal
apse etyolojisi muhtemelen biraz daha tart›ﬂmal›d›r. Ço¤u fistülün etyolojisinde,
Morgagni kriptindeki anal bez düzeyinde
iç aç›l›m› olmas›, apsenin bezin enfeksiyonundan kaynakland›¤›n› düﬂündürmektedir.
Risk Faktörleri/Önleme
Bu konunun geniﬂ tan›m›na ra¤men, fistül
riskini art›ran veya geliﬂimini azaltan hiçbir kiﬂisel al›ﬂkanl›k, barsak al›ﬂkanl›¤› veya toksik madde tan›mlanm›ﬂ de¤ildir. Asl›nda kolon kanseri, meme kanseri veya
koroner arter hastal›¤› için yaz›ld›¤› gibi
anorektal apse veya fistül için analitik epidemiyoloji uygulanm›ﬂ de¤ildir. Neden erkeklerde ve 20-45 yaﬂ aras›nda daha s›k
görüldü¤ü bilinmemektedir.
Tan›
Apsenin ana belirtisi a¤r›d›r. Bu nedenle
apse tan›s› anal a¤r›n›n ay›r›c› tan›s› yap›l›rken konulur. Bunlar aras›nda apse ve fistül, anal fissür, tromboze hemoroid, proktit, levator spazm›, zührevi hastal›klar ve
kanserler vard›r.
Sebep oldu¤u anal a¤r›n›n ﬂiddetli olmas›
ve tan›n›n gecikmesiyle oluﬂacak morbidite nedeni ile a¤r›n›n kayna¤›n›n saptanmas› önemlidir. Apseli hastalar›n ço¤unda
muayenede klasik k›zar›kl›k, ﬂiﬂlik, ›s› art›ﬂ› üçlüsü ile anüs çevresinde s›cak k›rm›z›
hassas alan görülür. Bununla birlikte ço¤u
apse derin pelvik tabandan kaynaklanabilir
ve d›ﬂardan muayene ile klinik olarak görülemeyebilir. Ek olarak anal a¤r›s› olan
hasta, anal kanal›n parmakla muayenesi ve
endoskopisine a¤r› ve hassasiyet nedeni ile
direnç gösterir.
Anal apseyi ortaya koyabilecek BT, MRI,
beyaz küre iﬂaretli sintigrafi gibi tetkikler
olmas›na ra¤men hiçbirisi anal kanal›n
anestezi alt›nda operasyon odas›nda detayl› muayenesi ile karﬂ›laﬂt›r›labilir de¤ildir.
Bu da en iyi bölgesel anestezi alt›nda, kendi nefesini kontrol ederek, diz-dirsek pozisyonunda yap›l›r.
Bazen cerrahi s›ras›nda fistül anatomisini
ortaya koymak imkans›z olabilir. ERCP’de
kullan›lan kateter gibi küçük bir kateter
fistüle sokularak buradan peroxide enjeksiyonu ile cerrahi s›ras›nda, ya da radyolojik
radyoopak madde verilerek, fistülün iç aç›l›m› belirlenebilir. Radyoaktif iﬂaretli beyaz küre fistül hastalar›nda kullan›labilirse
de esas kullan›m alan› proksimal ‹BH’y›
d›ﬂlamakt›r.

Apse ve Fistül Morbiditesi
Apseli hastalar›n hemen tamam› anorektal
a¤r› ile gelir. Bu a¤r›ya sistemik sepsis eﬂlik edebilir. Nadiren apsesi olan hastalar›n
lokalize edici belirtisi olmadan sepsis bulgular› olabilir ve anal kanaldan yola ç›karak kaynak bulunabilir. Fistülü olan hastalar a¤r› veya sepsisle gelebilece¤i gibi, s›kl›kla perianal bölgeden defekasyonla iliﬂkisiz olarak irin veya kanl› ak›nt› ile gelir.
Baz› perianal apse vakalar›nda sepsis hayat› tehdit edebilir. Özellikle diyabetik veya immünsuprese, gangrenöz cilt de¤iﬂiklikleri olan böyle hastalar cerrahi aciliyet
teﬂkil ederler. Kolostomi ile birlikte tekrarlayan debridmanlar kabul edilen tedavidir.
Anal fistülü olan hastalarda sepsisin tekrarlama riski her zaman vard›r. Özellikle
septik tablodaki bir hastada apseden ﬂüphelenilmiﬂ ise tan›sal tetkikler yerine acil
cerrahi eksplorasyon yap›lmal›d›r.
Gangrenöz enfeksiyonu olan diabetiklerde
sepsis ve diabetin birinci basamak kontrolü erken eksplorasyon, drenaj ve debridmand›r. Do¤ru cevab›n yakalanmas› güç
olan bir örne¤i, belki kemik ili¤ine haz›rlanan veya yeni kemik ili¤i yap›lm›ﬂ pansitopenili ve akut lösemili hastadad›r. Bunlarda perinede endurasyon s›kt›r ve insizyon
riskli olabilir.
Görülebilir yüzeysel apsesi olan hastalarda
drenaja ra¤men sepsis veya a¤r› düzelmemiﬂ ise, derinlerde apse lokülasyonu olabilece¤i düﬂünülmeli ve gizli lokülasyonlar›
drene etmek için haz›rl›klar yap›lmal›d›r.
Drenaj› yap›lm›ﬂ perirektal apsesi olan
hastalar iyileﬂmenin oldu¤unu gözlemek için yak›n takip edilmelidir. ‹nkontinans göz önüne al›nd›¤›nda, fistül anatomisi s›kl›kla karmaﬂ›k, her
zaman ilginç ve bazen de ﬂaﬂ›rt›c›d›r.
Bu anatomiye dikkat etmemek fistülün tekrar›na veya devam etmesine
ve morbiditeye yol açar. Buna karﬂ›l›k aﬂ›r› agresif yaklaﬂ›mlar inkontinans gibi anorektal fonksiyon bozuklu¤una sebep olabilir. Fistül s›n›flamas› bu nedenle esas olarak fistülün
anatomisini tan›mlamaya yard›mc›
olmak için geliﬂtirilmiﬂtir. Goodsall
taraf›ndan kullan›lan fistülün radial
anatomisini tan›mlayan sistemde,
sfinkter kesiminde inkontinans ihtimalini tahmin etmek mümkündür.
Goodsall’›n kural›n›n gerçek önemi
ço¤u fistülün arka orta hattan köken
almas›d›r. Herhangi bir derecede
sfinkter kesiminde inkontinans riskinin tam bir göstergesi yoktur. Cerrahlar hastalar›n daha sonra olabilecek inkontinans problemleri ile ilgilenmeye haz›rl›kl› olmal›d›rlar.
Özellikle kad›n hastada ön orta hattaki anal sfinkteri büyük bir oranda
çevreleyen yüksek fistüller bu kategoridedir.
Kronik formdaki ço¤u anorektal hastal›kta kanser geliﬂme riski belirtilmiﬂtir. Bir çal›ﬂmada 13.8 y›lda önceden fistülü olan 6 kanser bulunmuﬂtur. 6 vakan›n hiçbirinde lümen
içi rektal kanser görülmemiﬂtir. 6
hastan›n 3’ünde cerrahi s›ras›nda
kanserden ﬂüphelenilmemiﬂ, sadece

3 gün sonra patolo¤un telefonla bildirmesiyle anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Fistüle ba¤l› anal kanser riskini hesaplayan baz› vaka kontrol ve
cohort çal›ﬂmalar› yay›nlanm›ﬂt›r. Bunlarda fistül ve sonras›nda kanser geliﬂimi aras›nda anlaml› birliktelik gösterilmiﬂtir.
Kanser tan›s›n›n fistül tan›s›ndan k›sa süre
sonra konuldu¤u cohortlarda, fistül ile
kanser geliﬂiminin eﬂ zamanl› oldu¤u veya
fistülün kansere ba¤l› geliﬂti¤i düﬂünülebilir. Bununla birlikte anal kanser agresiv olma e¤ilimindedir. Fistül tan›s›ndan y›llar
sonra kanser ortaya ç›km›ﬂsa, bunun fistül
zemininde geliﬂmiﬂ kanser olmas› muhtemeldir. Fistül gibi benign bir durumda inflamatuvar oda¤›n eradikasyonu minor cerrahi ve düﬂük morbidite ile sa¤lanabilir.
Bu anorektal apse fistülün cerrahi tedavisi
lehine güçlü bir destek ifadesidir.
Ortaya Ç›kar›lacak Çok ﬁey Var
Durumun geniﬂçe tart›ﬂ›lmas›na ra¤men,
apse ve fistüllerin, fissürler kadar klinik
çal›ﬂmalarla iyi çal›ﬂ›lmad›¤› konusunda
fikir birli¤i vard›r.
Anal fistülü olan bir hasta ile karﬂ›laﬂan bir
cerrah için en büyük problem inkontinans
oluﬂturmadan fistülün nas›l yok edilece¤idir. Bu bir zamanlar önemsiz bir problem
olarak düﬂünülüyordu. Bununla birlikte
baz› eski çal›ﬂmalarda bile özellikle at nal›
apselerin fistülotomi ile tedavisinde %55’e
varan inkontinans oranlar› gösterilmiﬂtir.
Aksine fistül ameliyat› geçiren hastalar›n
büyük ço¤unlu¤u iﬂlemden memnundur.
Ço¤u fistül cerrahisi raporlar›nda inkontinans oran› s›f›r olarak bildirilmektedir.

Yap›lan araﬂt›rmalar, hastalar›n hiçbir zaman kendili¤inden, bir cerrah›n ofisinde,
inkontinans ifade etmediklerini belirtmektedir. ‹nkontinans özellikle sorguland›¤›nda fistülotomi sonras› %10 oran›nda belirtilmektedir. Derinlemesine sorgulamada
bu oran %50’ye f›rlamaktad›r. Operasyon
sonras› inkontinans de¤erlendirmesinde
sorgulama alt›n standart bir yöntem olmamakla birlikte bu sorunu çözmenin bir yolu olabilir. Kesin inkontinans riski de¤il
ama göreceli inkontinans riski, yürümekte
olan baz› çal›ﬂmalarla ortaya konulabilir.
Gelecekte standart bir kontinans ölçüm cihaz› ve daha önemlisi kontinans de¤erlendirme zaman›na ihtiyaç olacakt›r.
Apse ve fistül için bir kontrol grubu kabul
edilebilir alt›n standard› oluﬂturmal›d›r.
Bu, apse için tavan› açma ve temizleme,
fistül için fistülotomi olacak gibidir. Baz›
yeni iﬂlemler önerilmekte, ancak bunlar›n
kullan›ﬂl›l›¤› net olarak ortaya konmuﬂ de¤ildir. Mesela seton yerleﬂtirme veya fistül
bölme ilk olarak Hippocrates taraf›ndan
2500 y›l önce önerilmiﬂ idi. Her iki yöntem
de hala s›k olarak uygulanmaktad›r. ‹ç
aç›kl›¤›n mobilize rektal mukozal flap,
anoderm flap veya fibrin yap›ﬂt›r›c› enjeksiyonu ile kapat›lmas› gibi yeni iﬂlemler
sfinkter kesimi olmad›¤›ndan çekici görünmektedir. Bu iﬂlemler ile kayda de¤er baﬂar› oranlar› bildirilmiﬂtir. Bununla birlikte
fistülotomi ile karﬂ›laﬂt›rmal› fistül eradikasyonunun, sepsisi önleme ve kontinans›
korumadaki kullan›ﬂl›l›¤› konusunda bilgiler yetersizdir.
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Nükleozid Analoglar›yla Tedavinin Kronik Hepait B’nin
Morbidite ve Mortalitesi Üzerine Olan Etkisi
Berlian I IDRIS, Erasmus Medical Center, Rotterdam
ronik HBV infeksiyonu, hastalar›n yaklas›k
%15-40’›nda siroz ve HCC’ye ilerler. Hastal›k
ayn› zamanda yaﬂam kalitesini de düﬂürür. Aktif
hastal›k art›k etkili antiviral ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Hastal›¤›n Immun sistemin kontrolü alt›nda oldu¤u
%60-85 hastada yak›ndan izlenmeli, kalan %15-40’da ise
s›k› bir antiviral tedavi uygulanmal›d›r. Mevcut antiviral
ilaçlardan Lamivudin bugün için dünyada en yayg›n olarak kullan›lan›d›r. Ancak Lamivudinin etkinli¤i, özellikle
uzun süre kullan›mda daha da artan direnç geliﬂimi ile
azalmaktad›r. Klinik olarak direnç geliﬂimi, bir sürelik
kullan›m› takiben HBV DNA düzeylerinde art›ﬂ olmas›
(fenotipik direnç) ve polimeraz geninde bir mutasyonun
gösterilmesi (genotipik direnç) ile tesbit edilir. Bu çal›ﬂmada, Lamivudin kullan›m› ve ona karﬂ› geliﬂen direncin,
kronik HBV enfeksiyonunda mortalite (yaﬂam beklentisi
ve sa¤kal›m olas›l›¤›) ve morbidite (10 y›lda HCC geliﬂmesi riski) üzerindeki uzun dönemdeki etkisini, Markov
Cohort simulasyonu kullanarak ölçtük. Bu yöntem, iyi tan›mlanm›ﬂ evrelerden geçerek ilerleyen hastal›klarda yayg›n olarak kullan›l›r. Evreler aras›nda geçiﬂ, genellikle 1
y›l olan her bir siklus için, geçiﬂ olas›l›klar› taraf›ndan belirlenir.

K

Markov Kohort Simulasyonu
Senaryolar
Kanval ve arkadaﬂlar›n›n yak›n zamanda yay›nlad›klar›
modelleri modifiye ederek, ﬂu üç senaryonun sonuçlar›
analiz edildi.
1. Tedavisiz izlem
2. Lamivudinle monoterapi (etkinlik ve y›ll›k direnç konusunda yay›nlanm›ﬂ veriler kullan›larak)
3. Ayn› etkinlikte ve fakat uzun süreli kullan›mda %0 direnç geliﬂimi olas›l›¤› olan hipotetik bir nükleozid analo¤u ile tedavi

Çeviri: Selçuk D‹ﬁ‹BEYAZ, Türkiye Yüksek ‹htisas Hastanesi Gastroenteroloji Klini¤i, Ankara
durdu¤u ve bunlarda mortalitenin normal populasyondan
farks›z oldu¤u, yan›ts›z veya viral dirençli hastalarda ise
hastal›¤›n do¤al seyrindeki gibi ilerledi¤i kabul edildi.
Viral direncin etkisini tam olarak ölçebilmek için 3. senaryoda kullan›lan hipotetik ilac›n %0 direnç geliﬂtirmesi
d›ﬂ›nda Lamivudin ile tamamen ayn› özelliklere sahip oldu¤u varsay›ld›. Bu çal›ﬂmada tüm senaryolarda, di¤er
bat› Avrupa ülkelerindekilerle ayn› olan Hollanda’n›n genel populasyon ölüm oranlar› da dikkate al›nm›ﬂt›r. Bu
makaledeki tüm tan›mlamalar profesyonel k›lavuzlardan
al›nm›ﬂt›r.
Modelin Geçerlili¤i
Model, 40 yaﬂ›ndaki genel populasyonun yaﬂam beklentisi olan 39.1 y›l›n tahmininde kullan›larak geçerli k›l›nd›.
Buna gore, HBe Ag (+) ve (-) hastalarda yaﬂam beklentisi s›ras›yla 39.77 ve 39.09 y›l olarak hesapland›. Model
ayr›ca, ”Hepatitis B, natural history, cohort“ anahtar kelimeleri kullan›larak yap›lan pubmed veritaban› araﬂt›rmas›nda, önceden belirlenen kriterlere uygun (100’den fazla
denek bulunan, ko-infeksiyonun ve di¤er komorbiditelerin d›ﬂland›¤›, karaci¤er hastal›¤›na ait ölümlerin tam verilerine sahip olan) original kohort çal›ﬂmalar ile de karﬂ›laﬂt›r›larak geçerli k›l›nd›. Bulunan bir çal›ﬂmada bildirilen tedavisiz kompanse sirozlu 162 hastadaki 5 y›ll›k sa¤kal›m oran› (%86), bu model ile de aynen tahmin edildi.
Model Varsay›mlar›
Hastal›¤›n ilerlemesinde etkili, tedavi ile ilgili durumlar
d›ﬂ›nda baﬂka varsay›mlar da kullan›ld› ve model di¤er
farkl› prognostik belirleyicilerin olas›l›¤›n› ve hastal›¤›n
ilerlemesini h›zland›ran di¤er eﬂ-faktörleri (yaﬂ, histolojik
evre, di¤er hepatit viruslar› veya HIV ile koinfeksiyon ve
alkol tüketimi gibi) dikkate almad›.
Mortalite Üzerindeki Etki
Yaﬂam Beklentisi

Model, kronik hepatitten siroz, dekompanse siroz, hepatoselluler kanser, KC transplantasyonu ve ölüme geçiﬂ
olas›l›klar›n› tan›mlad›. Kanval ve arkadaﬂlar›n›nkiyle ayn› varsay›mlar ve geçiﬂ olas›l›klar› kullan›ld›. Analizlerde, 40 yaﬂ›nda, hiç tedavi görmemiﬂ, sirozu olmayan kronik aktif hepatitli hastalardan oluﬂan hayali bir grup takip
edildi. Analizler prognozlar› farkl› olmas› nedeniyle,
HBe(+) ve (-) hastalarda ayr› ayr› yap›ld› (Tablo-1).

Tablo-2’de “Üç Senaryonun Yaﬂam Beklentisi ve KaliteDüzeltilmiﬂ Yaﬂam Beklentisi” üzerindeki etkilerini özetlenmektedir. HBe Ag (+) Kronik Hepatit B, 40 yaﬂ›ndaki
hastalar›n yaﬂam›n› 7 y›l azaltarak 32.1 y›la indirmiﬂtir.
Karaci¤er hastal›¤›na sahip olman›n getirdi¤i yaﬂam kalitesi düﬂüklü¤ü oranlar› hesaba kat›ld›¤›nda, kaliteye göre
düzeltilmiﬂ yaﬂam beklentisi, 30.8 y›l ve düﬂüﬂ oran› da
%21’dir. HBe Ag (-) hastalarda etki daha da büyüktür
Tablo 1. Kronik Hepatit B’nin do¤al seyrinde y›ll›k ilerleme oranlar (%)
ve yaﬂam beklentisi 32 y›l
Baﬂlang›ç Durumu
‹lerleme
Olas›l›k
HBeAg (+) HBeAg(-)
ve kaliteye göre düzeltilmiﬂ
Kr.Hepatit B
Spontan iyileﬂme
6.9
1.6
yaﬂam beklentisi düﬂüﬂ oraKompanse Siroz
3
4.6
n› da %37’dir.
Hepatosellular CA
1.5
1.5
Ölüm

Kompanse Siroz

Dekompanse Siroz

Hepatoselluler CA
Karaci¤er Transplantasyonu

0

0

Dekompense Siroz

7.3

7.3

Hepatoselluler CA

3.4

3.4

Ölüm

4.9

4.9

Hepatosellular CA

3.4

3.4

Karaci¤er Transplantasyonu*

21

21

Ölüm

19

19

Karaci¤er transplantasyonu*

25

25

Ölüm

43.3

43.3

Ölüm

6.9

6.9

HBeAg (+) hastalar› Lamivudin ile tedavi etmek, hastal›¤›n neden oldu¤u toplam
yaﬂam y›l› kayb›ndan, 2.3
(%34) yaﬂam y›l›n›, kaliteye
gore düzeltilmiﬂ yaﬂam y›l›
beklentisinden ise 2.9
(%35) y›l› kurtarabilecektir.
HBe (-) hastalar için bu ra-

*Y›ll›k olas›l›k

Tedavi almayan grubun incelendi¤i senaryoda, Kronik B
hepatitinin do¤al seyrindekiyle ayn› oranlarda ilerledi¤i
kabul edildi.

Tablo 2. HBe(+) ve(-) Kronik HepatitB’deüç senaryodaki yaﬂam

Lamivudin senaryosunda hastalar ilac› 100 mg/gün dozunda ald›lar ve ilaç virolojik yan›ttan 6 ay sonra kesildi.
Baﬂlang›ç tedavisine yan›t vermeyenler veya relaps görülenlerde ve direnç geliﬂenlerde tedaviye kal›c› yan›t elde
edilene kadar uzun süreli devam edildi. Mevcut bilgilerin
sistematik gözden geçirilmesiyle sa¤lanan bilginin de ›ﬂ›¤›nda, kal›c› yan›t elde edilenlerde hastal›k ilerlemesinin

(YB), y›l (%)

Do¤al Seyir

HBeAg-pozitif
Yaﬂam Beklentisi
Kalite Düzeltilmiﬂ

Lamivudin

kamlar 2.8 (%22) ve 3.1 (%22)’dir. HBe (+) hastalar›n hipotetik ilaçla tedavi etmek ise 3.9 (%55) yaﬂam y›l› ve 4.7
(%57) kaliteye göre düzeltilmiﬂ yaﬂam y›l›n› kurtarabilmektedir. Bu ilaçla tedavi edilen HBe (-) hastalar içinse
bu rakamlar daha düﬂük olup, s›ras›yla 5.5 (%44) ve 6.5
(%45)’dir.
Lamivudinle bu hipotetik ilaç karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, antiviral ilaç direnci nedeniyle yaﬂam beklentisi ve kaliteye
göre düzeltilmiﬂ yaﬂam beklentisi kay›plar› HBeAg (+)
hastalarda s›ras›yla 1.5 (%39) ve 1.8 (%38) iken, HBe (-)
hastalarda daha yüksek olup, 2.7 (%49) ve 3.3 (%52)’dir.
40 yaﬂ›ndaki hastalarda yaﬂam boyu (39 y›l) hayatta kalma olas›l›¤›, HBe (+) hastalar için do¤al seyir, lamivudinle tedavi ve hipotetik ilaçla tedavi senaryolar›na göre s›ras›yla %40, 46 ve 51’dir. Lamivudinle tedavi yaﬂamda
kalma olas›l›¤›n› %16, hipotetik ilaçla tedavi ise %22 oran›nda iyileﬂtirmiﬂtir. Her iki ilaç karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yaﬂamda kalma olas›l›¤›n› düzeltme oran›nda antiviral dirençten kaynaklanan %27’lik bir kay›p vard›r. HBeAg (-)
olanlarda düzeltme oran› s›ras›yla Lamivudin ve hipotetik
ilaç için s›ras›yla %24 ve 44 olup, antiviral dirençten kaynaklanan potansiyel kay›p HBeAg hastalardaki kadar çok
de¤ildir (%22 ve %27).
Morbidite Üzerindeki Etkisi

HCC Geliﬂtirme Riski
HBeAg (+) hastalarda, 10 y›l içinde HCC geliﬂtirme riskini %5 puan, ya da baﬂka bir deyiﬂle do¤al seyir durumundaki total %18 oran›ndaki riskin %28’i oran›nda
azaltm›ﬂt›r (%18’den %13’e). Hipotetik ilaç ise, bu oran›
%38’e ç›kartm›ﬂt›r (%18’den %11’e). Bu durumda, Lamivudinle tedavide viral dirençten kaynaklanan potansiyel riski azaltmada %26’l›k bir kay›p mevcuttur. HBeAg
(-) hastalarda ise Lamivudin tedavisi ile do¤al seyire göre risk azalmas› %19 oran›nda olup, hipotetik ilaçla bu
oran %26’d›r. Direnç nedeniyle risk azaltmadaki kay›p
HBe (-) hastalarda %27’dir.
ETK‹N B‹R STRATEJ‹ GEREKL‹L‹⁄‹
Çal›ﬂmam›z göstermiﬂtir ki, Lamivudinle tedavi hastalar›n yaﬂam beklentisini uzatm›ﬂ, sa¤ kal›m oranlar›n› artt›rm›ﬂ ve karaci¤er kanseri geliﬂtirme riskini de azaltm›ﬂt›r.
Ancak ilaça karﬂ› direnç geliﬂimi, yararlar›n› önemli bir
oranda azaltm›ﬂt›r.
Modellemenin bilinen do¤al k›s›tlamalar›na ek olarak, bu
çal›ﬂman›n analizlerinde di¤er pekçok s›n›rlamalar da
mevcuttur. Bu çal›ﬂmada ifade edilen ilaca karﬂ› viral dirençin etkisi, kulland›¤›m›z varsay›mlar nedeniyle çok
konservatiftir. Örne¤in, viral dirençli hastalardan sirozlu
olanlarda hastal›¤›n ilerlemesi, sirozu olmayanlardaki gibi do¤al seyirdeki ile ayn› olarak varsay›lm›ﬂt›r. Oysa bir
çal›ﬂmada, sirozlu hastlarda lamivudin rezistans› geliﬂti¤inde, hastal›¤›n ilerlemesinin h›zlanabilece¤i bildirilmiﬂtir. E¤er bunu do¤rulayan baﬂka çal›ﬂmalar da yay›nlan›rsa, biz de ileride modelimizi düzeltece¤iz. Biz ayr›ca kal›c› viral yan›t elde edilen sirozlu hastalarda hastal›k ilerlemesinin tamam›yla duraca¤›n› varsayd›k. Oysa bu hastalarda özellikle HBeAg (-) olanlarda az da olsa HCC geliﬂtirme riski vard›r.

Hipotetik ilaç

V.R nedeniyle kay›p *

De¤er

Kay›p

De¤er

Kurtulan

De¤er

Kurtulan

32.1

7.0 (18)

34.4

2.3 (34)

36.0

3.9 (55)

1.5 (39)

30.8

8.3 (21)

33.7

2.9 (35)

35.5

4.7 (57)

1.8 (38

(YB), y›l (%)

HBeAg-negatif
Yaﬂam Beklentisi

26.6

12.5 (32)

29.4

2.8 (22)

32.1

5.5 (44)

2.7 (49)

24.6

14.5 (37)

27.7

3.1 (22)

31.0

6.5 (45)

3.3 (51)

(YB), y›l (%)
Kalite Düzeltilmiﬂ
(YB), y›l (%)
*Formül: (Hipotetik ilaçla kurtar›lan y›llar – lamivudin) / Hipotetik ilaçla kurtar›lan y›llar

Kronik Aktif Hepatit-B’nin
tedavisinde direnci de hesaba
katmak, uzun dönemde ilac›n
morbidite ve mortalite üzerindeki etkisini de¤iﬂtirebilece¤inden önemlidir. Bu nedenle
viral direnci önleyen ve kal›c›
viral yan›t› artt›ran etkin bir
stratejiye gereksinim vard›r.
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Hepatit B Virüs Yönetimi
Dr. Geoffrey DUSHEIKO*

H

epatit B tedavisinde ki yenilikler Dr. Geoffrey Dusheko’nun European Gastroenterology 2005’de yay›nlanan yaz›s› ile bizlere sunulmuﬂtur. Buna göre Hepatit
B virüsü (HBV) tedavisinde yeni bir ça¤ baﬂlam›ﬂt›r. Mevcut
yaz›s›nda oral uygulanan ajanlar ve desteklenmiﬂ antiviral aktiviteye sahip yeni interferonlar (IFN) tan›t›lmaktad›r. Bu ilaçlar kronik HBV’nin kötü sonucunu düzeltmek için umut vericidir.
KL‹N‹K PROBLEM
HBV kronik progresif bir hastal›k olup tedavi gereklidir. Aﬂa¤›da kronik hepatit olarak tan›mlanan üç hasta grubu sunulmuﬂtur.
I. Hepatit B e- antijen pozitif hastalar
Hepatit B e-antijen (HBeAg) pozitif hastalar genellikle gençtirler ve serumlar›nda wild-tip HBV mevcuttur. Bu hastalarda
aktif hepatit B olabilir. HBV bu hastalarda s›kl›kla çocukluk
döneminde kazan›lm›ﬂ olup HBV DNA titreleri yüksektir (s›kl›kla >107-109 kopya/mL). Hastal›¤›n “immüntoleran döneminde” aminotransferaz düzeyleri (ALT) normal veya normale yak›nd›r. Minimal hepatitli normal ALT seviyesine sahip hastalarda hastal›k progresyonu yavaﬂt›r. HBeAg pozitif hastalar›n
bir bölümü hastal›¤›n aktif döneminde ALT seviyelerinde yükselme gösterir. Aktif dönemde hastal›¤›n IFN ve nukleozid/
nukleotid tedavisine yan›t vermesi daha muhtemeldir.
II. Anti HB e pozitif hastal›k
Anti HBe pozitif hastalarda hepatit B yüzey antijen (HBsAg)
ve anti HBe pozitiftir. HBV DNA tipik olarak 105-108 kopya/mL aras›ndad›r. Serum ALT seviyesi yüksek ve ALT –
HBV DNA fluktuasyonlarla karakterizedir. Karaci¤er biopsisi
nekroinflamasyon ve de¤iﬂik derecede fibrozis gösterir. Progresyon h›z›, hafif derecede HBeAg pozitif hastalara oranla daha h›zl›d›r.
III. ‹naktif taﬂ›y›c›l›k
HBeAg pozitif hastalar›n bir bölümünde hastal›k aktivitesinde
spontan remisyon geliﬂir ve anti-HBe serokonversiyonu olur.
Bu safhada HBV DNA seviyesi düﬂük (<104 kopya/mL), nekroinflamasyon ve fibrozis (serokonversiyon geliﬂim zaman›na
ba¤l› olarak) hiç veya çok az saptan›r, baz› hastalarda ise reaktivasyona e¤ilim mevcuttur.
HBV TEDAV‹ HEDEFLER‹
HBV tedavisinde hedef, hastal›k progresyonunu önlemektir.
E¤er hastal›k siroza ilerlememiﬂ ise hedef ileri derecede fibrozis geliﬂimini veya siroz geliﬂimini önlemektir. E¤er siroz geliﬂmiﬂ ise amaç dekompanzasyon, HCC veya ölümü önlemektir. HBV replikasyonu bask›lan›r ise eﬂlik eden azalm›ﬂ histolojik aktivite hastal›k progresyon riskini azaltacakt›r. Buna karﬂ›l›k Taiwan’da yap›lan çal›ﬂmalar siroz ve HCC’nin kümülatif insidans›n›n hastal›k aktivitesinden ziyade HBV DNA seviyelerine ba¤›ml› oldu¤unu göstermiﬂtir.
HBV tedavisinde son noktalar› de¤iﬂmektedir. HBeAg kayb›
ve anti-HBe serokonversiyonu tedaviyi durdurma noktas›d›r.
HBeAg kayb› HBsAg kayb›na yol açabilir. Takiben histolojik
düzelme ve hücre içerisinde DNA (cccDNA) kayb› oluﬂur. Ancak bu son nokta çok az hastada oluﬂmaktad›r. ALT ve DNA
seviyelerinde ki rölatif veya kesin azalman›n histolojik düzelmeyi ne kadar iﬂaret etti¤i aç›k de¤ildir.
Anti HBe pozitif hastalarda da ALT ve HBV DNA’da azalma
ve eﬂlik eden cccDNA’daki azalma ile histolojik düzelme son
noktalard›r. Son nokta nadiren baﬂar›lmaktad›r, ancak rezistans
veya relaps geliﬂmez ise progresyon durdurulabilmektedir.
HBV TEDAV‹ YAKLAﬁIMLARI
Teorik olarak tedavi, devam eden, uzun süreçli ve bir çok hasta için geçerli olan tedavi süresi belirsiz ve yan›ta ba¤l› olarak
de¤iﬂmektedir. Monoterapi veya kombine tedavi seçilmesi konusunda bir çok belirsizlikler mevcuttur. Bu nedenle tedavi seçimini de zorlaﬂt›ran çesitli tedavi seçenekleri mevcuttur.

Çeviri: Dr. Esin KORKUT, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dal›, Ankara
L‹SANSLI AJANLAR
LAM‹VUD‹N
Lamivudin, sitidin analo¤u olup hepatit B virüs (HBV) tedavisinde onay alm›ﬂt›r. ‹laç HBV DNA konsantrasyonunu 2-4 log
güçlü ve güvenli olarak azaltmaktad›r. Tedavi baﬂlang›c›nda
yüksek ALT seviyelerine sahip hastalar›n HBeAg kayb› oluﬂturmas› daha muhtemeldir. Lamivudin rölatif olarak daha ucuz
ve daha az yan etkiye sahip seçenektir. Sonuç olarak Lamivudin HBV tedavisinde geniﬂ olarak kullan›m bulan birinci tercih
ilaçt›r. Lamivudin tedavisinde majör dezavantaj yüksek oranda
rezistans geliﬂimidir. Lamivudin rezistans› tipik olarak ard›ﬂ›k
Adefovir tedavisi ile yönetilir. Ancak bu stratejinin avantaj›
kombinasyon tedavisine k›yasland›¤›nda ﬂüphelidir. Son çal›smalar ile 3 y›ll›k Lamivudin tedavisinin plaseboya k›yasla sirozu geriletti¤i gösterilmiﬂ ise de Lamivudin rezistans›n›n geliﬂmesi tedavi edilmiﬂ hastalarda klinik yarar› azaltmaktad›r.
PEGYLATED IFN- α
Pegylated (PEG)-IFN-α'n›n etkisi HBeAg pozitif ve negatif
kronik HBV üzerinde gösterilmiﬂtir. IFN-α tedavisinin akut
veya fulminant tedavi üzerinde rolü yoktur.
HBeAg-pozitif hastalar;
Son y›llarda PEG- α IFN’un HBeAg negatif ve antiHBe pozitif kronik hepatitlerde etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Verilere göre en yüksek HBeAg serokonversiyon oran› standart PEGIFN-α tedavisi ile sa¤lanmaktad›r.
PEG-IFN-α tedavisine Lamivudin ilavesi serokonversiyon
oran›n› artt›rmam›ﬂt›r. Ancak Lamivudin’e karﬂ› direnç azalmas› gibi ilginç ilave etkilere yol açm›ﬂt›r.
Anti HBe pozitif hastalar;
Anti HBe pozitif hastalar PEG IFN tedavisinin kesilmesinden
48 hafta sonra yüksek oranda relaps ile birliktedir ve bu hastalar›n ço¤unda uzun süreli tedavi gerekmektedir. Bu hastalarda
uzun süreli PEG IFN tedavi kabul edilebilirli¤i belirsizdir.

ADEFOV‹R D‹P‹VOX‹L
HBeAg pozitif hastal›k
Adefovir çal›ﬂmalar› iyi yürütülmüﬂtür, ancak klinik denemelerde tedavi yan›t› aç›k de¤ildir. Tedavi ile HBeAg kayb› ve
ALT normalizasyonu sa¤lanmaktad›r. 3 y›ll›k tedavi sonunda
%46’l›k HBeAg serokonversiyonu, düﬂük derecede rezistansa
sahip ilaçlar ile sürekli tedavinin yeterli oranda HBeAg serokonversiyonuna yol açt›¤›na iﬂaret etmektedir.
HBeAg pozitif yüksek vücut kitle indeksine sahip ve yüksek
viral yüklü hastalarda tedaviye yan›t yavaﬂ ve kötüdür.
HBeAg negatif hastal›k
3 y›ll›k güvenirlilik ve etkililik verileri yeni yay›nlanm›ﬂt›r.
192. Haftada hastalar›n %77’sinde HBV DNA seviyeleri 1,000
kopya/mL alt›na düﬂerken, hepatik fibrozis %63 vakada gerilemiﬂtir.
Lamivudin rezistans›na karﬂ› Adefovir
Lamivudin tedavisine baﬂar›s›z olan hastalarda Adefovir tedavisinin baﬂar›s› aç›kt›r. Transplant bekleyen Lamivudin direnci geliﬂmiﬂ hastalarda Adefovir,
sonucu düzeltmektedir. Her ne kadar kompanze karaci¤er hastalar›nda Adefovire dönüﬂüm güvenilir ise de Lamivudin tedavisi kesilmeden önce overlap süreci önerilmektedir.
Adefovir HIV tedavisinin gerekli
olmad›¤› HIV koinfekte HBV hastalar›nda
faydal›d›r.
‹laç
10mg/gün dozunda HIV üzerine
etkisizdir. HIV tedavisi gerekli
olan HIV-HBV koinfekte hastalarda her iki virüse de etkin olan
Tenofovir daha iyi bir seçenektir.
Adefovir rezistans›
Hem HBeAg pozitif hem de nega-

tif hastalarda Adefovir monoterapisine karﬂ› rezistan mutasyon
geliﬂimi bildirilmiﬂtir. ‹ki farkl› Adefovir mutasyon tipi tan›mlanm›ﬂt›r: N236T ve A181V. Bugüne kadar naïve hastalarda
Adefovir ve Emtricitabine (FTC) veya ADF ve Lamivudin
kombinasyon tedavilerinde ADF’e karﬂ› rezistans bildirilmemiﬂtir.
48. Haftada HBV DNA seviyeleri rezistans oranlar›na iﬂaret etmektedir. 144. haftada 3 log10 dan az süpresyon %4 ADF rezistans› ile, 144. haftada HBV DNA konsantrasyonu >6log ise
%67 rezistans ile iliﬂkin oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Özel durumlar
ADF monoterapisinin yeterli olabilece¤i özel hastalar› tan›mlamak önemlidir. Anti HBe pozitif hastalar›n ço¤unlu¤u ADF
monoterapisi ile tedavi edilebilir. Bu hastalarda uzun süreli tedavi gereklidir ve Lamivudin tedavisine k›yasla rezistans daha
düﬂük rapor edilmiﬂtir. HBeAg pozitif, dekompanze sirozlu veya yüksek viral yüklü anti Hbe-pozitif hastalarda HBV DNA
h›zl› süpresyonunun düﬂük derecede yan›ts›zl›k veya rezistans
ile yap›lmas› önemlidir ve kombinasyon tedavileri avantajl›
olabilir. Ancak kombine tedavilerin sinergistik davranaca¤›n›n
ya da Lamivudin rezistans›n› azaltaca¤›na dair deliller mevcut
de¤ildir.

YEN‹ GEL‹ﬁEN AJANLAR
Çok say›da yeni nükleozid ve nükleotidler mevcuttur. Nükleozidler: Lamivudin, entecavir, emtricitabine, telbivudine, clevudine, elvucitabine, valtorcitabine, amdoxovir, racivir, MIV
210 ve b-L- FddC. Nukleotidler: Tenofovir, alamifovir ve
hepavir B.
Tenofovirin kronik HBV tedavisi üzerinde etkinli¤i ile ilgili
deliller mevcuttur. Tenofovir ile Adefoviri karﬂ›laﬂt›ran küçük
çal›ﬂmalarda HBV monoinfekte ve HIV-HBV koinfekte hastalarda tenofovir 300 mg ile büyük oranda süpresyonu elde etmiﬂtir (5.5 log’a karﬂ›l›k 2.8 log). ACTG 51272 çal›ﬂmas›nda
ADF 10 mg ile 3.9 log azalma sa¤lan›rken 300 mg tenofovir 48
haftada 4.8 log azalma sa¤lam›ﬂt›r. Di¤er küçük çal›ﬂmalar da
tenofovirin lamivudin rezistan hastalarda etkinli¤ini desteklemektedir. ADF ve tenofovir disoproxil’in HBeAg-pozitif ve
negatif hastalarda etkinli¤ini karﬂ›laﬂt›ran randomize faz 3
çal›ﬂmas› devam etmektedir.
Entecavir (ETV), yeni deoxyguanosine anolo¤u, potent HBV
inhibitörüdür. Faz 3 çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂt›r. Randomize
kontrollü çal›ﬂmalarda HBV DNA yükünde 48 haftada
Lamivudin ile 5.5 log10 azalma sa¤lan›rken ETV ile 0.5
mg/gün dozunda 7 log10 azalma gözlenmiﬂtir. Bununla birlikte
48 hafta serokonversiyon oranlar› rölatif düﬂük kalm›ﬂt›r
(%21‘e karﬂ›l›k %18).
*Geoffrey Dusheiko t›p profesörüdür. Kronik viral hepatit ile
ilgilenmekte olup, hastal›¤›n epidemiyolojisi, do¤al seyri,
moleküler viroloji, immunoloji ve antiviral tedavi konular›
üzerine odaklanm›ﬂt›r. Dr Dusheiko Journal of Viral Hepatitis
and Hepatology, Best Practice and Research, Clinical Gastroenterology ve Gut dergileri editörlerindendir. Kronik viral
hepatit, hepatosellüler karsinoma ve benzer konularda 250’den
fazla yay›nlanm›ﬂ makalesi mevcuttur. Dr. Dusheiko Witwatersrand Üniversitesi mezunudur.
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HÜRR‹YET KAS‹DES‹

A s p i r i n - HP Proton Pompa ‹nhibitörleri

Görüp ahkâm-› asr› münharif s›dk u
selâmetten
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-›
hükûmetten

Prof. Dr. Ali ÖZDEN
Düﬂük Doz Aspirin Üst Gastro-intestinal Sistemde Hasar Yapar m›?

Usanmaz kendini insan bilenler halka
hizmetten
Mürüvvetmend olan mazlûma el çekmez iânetten

Kardio-vasküler hastal›klar› önlemek için düﬂük doz Aspirin (75325 mg/gün) yayg›n ﬂekilde kullan›lmaktad›r. Aspirin COX
(cycloxygenase) üzerine etkisi nedeniyle üst gastrointestinal sistemde mukozal hasara yol açarak ülser ve kanamalara neden olur.

Hakir olduysa millet ﬂân›na noksan
gelir sanma
Yere düﬂmekle cevher sâk›t olmaz kadr
ü k›ymetten

Düﬂük doz Aspirin’in gastrointestinal yan etkisi Non-Selektif-NonSteroid Antiinflamatuvar ilaçlardan daha az olmakla birlikte, yine
de vard›r.

Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i
vatandand›r
Ne gam râh-› vatanda hâk olursa cevr ü
mihnetten

Aspirin kullananlarda gastrointestinal yan etkilerin oluﬂmas›nda risk
faktörleri;
1. Aspirinin dozu,

Muîni zâlimin dünyâda erbâb-› denâettir
Köpektir zevk alan sayyâd-› bî-insâfa
hizmetten

2. Ülser, üst gastrointestinal kanama hikayesi,
3. Hastan›n 70 yaﬂ›n üstünde olmas›,
4. Aspirin ile birlikte Non-steroid Antiinflamatuvar veya SelektifNSA‹ (COX-2 selektif) kullan›m›,

Hemen bir feyz-i bâkî terkeder bir
zevk-i fânîye
Hayât›n kadrini âlî bilenler hüsn-i
ﬂöhretten

5. Helicobacter pylori enfeksiyonu.
Düﬂük doz (75-325 mg/gün) Aspirin kullananlarda üst gastrointesti-

Nedendir halkda tûl-i hayâta bunca
ra¤betler
Nedir insâna bilmem menfaat h›fz-›
emânetten

nal yan etkileri azaltmak için Proton Pompa ‹nhibitörü kullanmak
yararl›d›r. Helicobacter pylori enfeksiyonunun tedavisi de gastrointestinal yan etki riskini azaltmaktad›r.

Cihanda kendini her ferdden alçak
görür ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de âr eyler
melâmetten

Risk faktörlerine sahip hastalarda (daha önce ülser, kanama hikayesi
olan, yaﬂ› 70’in üstünde olan, Hp ile enfekte olan, NSA‹ ilaç almak

Felekten intikam almak demektir ehl-i
idrâke
Edip tezyîd-i gayret müstefîd olmak
nedâmetten

durumunda olan) di¤er trombosit agregasyonunu önleyen ajanlar
(clopidogrel vs.) gastrointestinal yan etkiler bak›m›ndan düﬂük doz
aspirinden daha güvenli de¤ildir.

Durur ahkâm-› nusret ittihâd-› kalb-i
millette
Ç›kar âsâr-› rahmet ihtilâf-› re’y-i
ümmetten

Düﬂük doz Aspirin gasrointestinal yan etki bak›m›ndan yüksek risk
oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle risk taﬂ›yan hastalarda Hp eradike
edilerek ve sonra birlikte Proton Pompa ‹nhibitörü kullan›larak yan

Eder tedvîr-i âlem bir makînin kuvve-i
azmi

etkiler önlenebilir ya da en aza indirilebilir.

Cihan titrer sebât-› pây-› erbâb-›
metânetten
Kazâ her feyzini her lûtfunu bir vakt
için saklar
Fütûr etme sak›n milletteki zâ’f u
betâetten
De¤ildir ﬂîr-i der-zencîre töhmet acz-i
akdâm›
Felekte baht utans›n bi-nasib erbâb-›
himmetten
Ziyâ dur ise evc-i rif’atinden ›zt›rârîdir
Hicâb etsin tabiat yerde kalm›ﬂ kaabiliyetten
Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i
Osmâniyân›z kim
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-i
hamiyetten
Biz ol âlî-himem erbâb-› cidd ü içtihâd›z kim
Cihangîrâne bir devlet ç›kard›k bir
aﬂîretten
Biz ol ulvî-nihâdân›z ki meydân-›
hamiyette
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i
mezelletten
Ne gam pür-âteﬂ-i hevl olsa da gavgâ-y›
hürriyet
Kaçar m› merd olan bir cân için meydân› gayretten
Kemend-i can-güdâz› ejder-i kahr olsa
cellâd›n
Müreccaht›r yine bin kerre zencîr-i
esâretten
Felek her türlü esbâb-› cefâs›n toplas›n
gelsin
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir
azîmetten
An›ls›n mesle¤imde çekti¤im cevr ü
meﬂakketler
Ki ednâ zevki âlâd›r vezâretten sadâretten

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza
dönmüﬂ kim
Ay›rmaz sâd›kân-› aﬂk›n› âlâm-› gurbetten
Müberrây›m recâ vü havfden indimde
âlîdir
Vazifem menfaattten hakk›m â¤râz-›
hükûmetten
Civanmerdân-› milletle hazer gavgâdan
ey bidâd
Erir ﬂemﬂîr-i zulmün âteﬂ-i hûn-i
hamiyetten
Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-y›
hürriyet
Çal›ﬂ idrâki kald›r muktedirsen
âdemiyetten
Gönülde cevher-i elmâsa benzer
cevher-i gayret
Ezilmez ﬂiddet-i tazyîkden te’sîr-i
s›kletten
Ne efsunkâr imiﬂsin âh ey didâr-› hürriyet
Esîr-i aﬂk›n olduk gerçi kurtulduk
esâretten
Senindir ﬂimdi cezb-i kalbe kudret setri hüsn etme
Cemâlin tâ ebed dûr olmas›n enzâr-›
ümmetten
Ne yâr-› cân imiﬂsin âh ey ümmid-i
istikbâl
Cihân› sensin âzâd eyleyen bin ye’s ü
mihnetten
Senindir devr-i devlet hükmünü
dünyâya infaz et
Hüdâ ikbâlini h›fzeylesin her türlü âfetten
Kilâb-› zulme kald› gezdi¤in nâzende
sahrâlar
Uyan ey yâreli ﬂîr-i jeyan bu hâb-›
gafletten

Nam›k Kemal

HÜRR‹YET KAS‹DES‹ (Özgürlü¤e Övgü)
Bugünkü dile çeviren : Orhan ÜLKÜLÜ
Sapm›ﬂ görüp yüzy›l›n yarg›lar›n› do¤ruluktan ve

Dünyada kendini herkesten alçak görür o kimse ki

Biz gayret sahibi gerçek görüﬂlü o kiﬂileriz ki

Kendini ulusuna adayanlarla sak›n kavgadan ey

güven vermekten

Utanmaz kendinden de utan›r k›nanmaktan

Ülkeler fetheden bir devlet ç›kard›k bir aﬂiretten

hain

Felekten öç almak demektir ak›ll› olanlar için

Yurtseverlik alan›nda biz o yüce yarad›l›ﬂl›lardan›z

Gayreti artt›rarak yararlanmak piﬂmanl›ktan

ki

Elde mi özgürlü¤ü yok etmek bask›yla iﬂkenceyle

Bize mezar topra¤› ye¤ gelir alçalma topra¤›ndan

Çal›ﬂ anlay›ﬂ› kald›r gücün yetiyorsa insanl›ktan

Hay›rl› eserler ç›kar toplumun görüﬂ

Korku ateﬂiyle dolu olsa da özgürlük kavgas› ne

Gönülde elmas cevherine benzer çaba gösterme

ayr›l›klar›ndan

gam

cevheri

Erir zorbal›¤›n k›l›c› yurtseverlik kan›n›n ateﬂinden

Çekildik bütün kap›lar aç›kken önümüzde hükümet
kap›s›ndan

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
‹yiliksever olan el çekmez ezilene yard›m etmekten

Durur zafer yasalar› ulusun kalp birli¤inde

Güçten düﬂtüyse millet ﬂan›na noksan gelir sanma

Kaçar m› bir can için mert olan çaba gösterme

Yere düﬂmekle cevher bir ﬂey yitirmez öneminden

Yönetir dünyay› bir direniﬂ savaﬂç›s›n›n karar gücü

de¤erinden

Cihan titrer metin olanlar›n ayak diremesinden

Vücut hamurunun mayas› ki vatan topra¤›ndand›r

Kader her zenginli¤ini her iyili¤ini bir zaman için

Ne gam vatan yolunda toprak olursa eziyetten ve

saklar

haks›zl›ktan

Umutsuz olma sak›n milletteki a¤›r davran›ﬂtan

Ezilmez bask›n›n ﬂiddetinden a¤›rl›¤›n etkisinden

alan›ndan
Ne büyüleyiciymiﬂsin ah ey özgürlü¤ün yüzü
Can al›c› kemendi amans›z ejderha olsa da cellad›n
Yine bin kere iyidir kölelik zincirinden
Kader her türlü ac›lar›n› toplas›n gelsin

Aﬂk›n›n kölesi olduk kurtulduksa da kölelikten
Senindir ﬂimdi kalbi çeken güç gizleme güzelli¤ini
Güzelli¤in sonsuza dek uzak olmas›n milletin
bak›ﬂlar›ndan

Dönersem kahpeyim millet yolunda bir gidiﬂten
Zorban›n yard›mc›s› dünyada alçaklard›r

De¤ildir zincire vurulmuﬂ aslan›n suçu

Ne can sevgiliymiﬂsin ah ey yar›nlar›n umudu

ayaklar›ndaki güçsüzlük

An›ls›n mesle¤imde çekti¤im çileler, güçlükler

Dünyada felek utans›n yard›m edicilerin

Ki en küçük zevki üstündür vezirlikten baﬂ vezir-

yoklu¤undan

likten

Iﬂ›k uzaksa doruk noktas›ndan zorunluluktand›r

Vatan vefas›z bir alayc› güzele dönmüﬂ ki

Utanç duysun do¤a yerde kalm›ﬂ yetenekten

Ay›rmaz sad›k aﬂ›klar›n› ayr›l›¤›n ac›lar›ndan

Biz o soylu kuﬂa¤›y›z ki Osmano¤ullar›n›n

Özgürüm rica ve korkudan kan›mca yüksektir

Nedendir halkta uzun yaﬂamaya bunca istekler

Mayam›z yu¤rulmuﬂtur baﬂtanbaﬂa vatanseverlik

Vazifem menfaatten hakk›m hükümetin niyet-

Bilmem yarar nedir insana emaneti saklamaktan

kan›ndan

lerinden

Köpektir zevk alan ac›mas›z avc›ya uﬂakl›k etmekten

Hemen bir kal›c› bollu¤u terk eder geçici bir zevke
Hayat›n de¤erini yüksek bilenler ﬂöhretin

Dünyay› kurtaran sensin bin ac› bin kederden
Bugün senin günündür dünyaya geçir sözünü
Tanr› mutlulu¤unu esirgesin her türlü kötülükten

güzelli¤inden

Zorbal›k köpeklerine kald› gezdi¤in o güzel k›rlar
Uyan ey kükreyen yaral› aslan bu gaflet uykusundan

Nam›k Kemal
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ﬁER‹FE ANA’YA A⁄IT
ﬁerife Ana Kurtuluﬂ Savaﬂ› günlerinde ‹nebolu’dan cepheye ka¤n›lar› ile cephane taﬂ›yan kahraman kad›nlar›m›zdan biridir. Kastomunu k›ﬂlas›na
yaklaﬂt›¤› s›rada ka¤n›daki mermileri örttü¤ü yorgan alt›ndaki yavrusu kundaktaki S›d›ka’n›n üzerine e¤ilmiﬂ oldu¤u halde donarak ölmüﬂtür. Bu ﬂiir
onun an›s›na ve kahraman Türk kad›nlar›na bir arma¤an olsun.
Y›l 1921, ta iliklere iﬂleyen bir so¤uk ﬁubat,

Nas›l b›rak›rd›n umutsuzlar›, umutsuz,

Son bir çaba ile ç›k›nca düze,

çaresizleri, çaresiz...

Dinlenmek için bir nebze

Her biri bir kahramanl›k örne¤i

Deh dedin emektar sar› öküze, sakar öküze;

Yaslad›n baﬂ›n› ka¤n›ya;

Çilekeﬂ Anadolu kad›n›n›n,

Haydi dedin. yürüyün yavrular›m, yürüyün,

S›d›ka’c›¤›n›n yüzünü ac›p

Yal›n ayak, yal›n kat

Durmak zaman› de¤il bu gün;

Onun uyuyan gözlerine baka baka,

Cephane taﬂ›d›¤› günlerdi cepheye...

Düﬂman girmiﬂ yurdumuza, can evimize,

Her taraf yang›n, her tarafta kan,

Yak›ﬂ›r m› bize,

Ta Bursa’ya, Eskiﬂehir’e dayanm›ﬂt› da
düﬂman,

Ama her yerde kar, her yer kara k›ﬂ,

Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n en karanl›k günleri!...

oturup kalmak bir köﬂede!...

Üstelik so¤uk ve yokluk
Daha ac›, daha ac›mas›zd› silahlardan!...
Boﬂalm›ﬂt› köyler ve evler;

babadan, o¤uldan, kocadan!...
Ya sen, Kastamonu’nun Sat› Köyü’nden

Canl›yd›, yaﬂ›yordu ya hala!...
Oh! dedin, geldik dedin en sonra!
Bunlar kentin ayd›nlanan sokaklar›,

Bir b›çak gibi iﬂliyordu kemiklere

Hayvanc›klar da biraz dinlensin;

So¤uk, ayaz ve tipi...

Onlar da can taﬂ›yor,
Dinlenmek onlar›n da haklar›

Bu nas›l gece olmuyor ki sabah,

Ama o ne, güneﬂ mi do¤du nedir?

Nas›l so¤uk dinmek bilmiyor,

Bu ne ›l›k hava, ne rahatl›k, ne s›cakl›k!

Nas›l bir yol ki gelmiyor sonu!..

Art›k üﬂütmüyordu kar!
Dondurmuyordu so¤uk!

Küçük S›d›ka’n›n anas› ﬁerife!
‹ﬂte sevin, gül, gül ve sevin art›k!

Y›ld›zlar göz mü k›rp›yordu?
Gökte ay da var m›yd›?
ﬁerife, güzel ﬁerife, ölüm güzel
Ölüm güzeldi gitti¤in yolda!...

ﬁükürler olsun Tanr›’ya!

Çamur desen diz boyu, buz desen en azdan
bir kar›ﬂ;

Cephedeydi her eli silah tutan.
ﬁimdi yoksundu sofralar

bir soluk almak istedin...

Yoksa sabah m›yd›, gece miydi?

Seydiler Buca¤›n›n Sat› Köyü’nden,
Yi¤it ﬁerife, ölümsüz ﬁerife sen!
Yurdun kurtuluﬂunda aktan daha ak, ak bir
an›t›
Sen diktin Kastamonu k›ﬂlas›n›n önüne o an
kardan ve buzdan;
Uyu, rahat uyu ve o karl› gecede;
Kurtuldu u¤runda öldü¤ün Vatan,

Kalkt› ortal›ktan sanki bu beyaz karanl›k!..

Kesildi ayaklar›ndaki, parmaklar›ndaki s›z›
birden bire;

‹ﬂte bunlar,

Sonra rüyas›z derin bir uyku;

Kastamonu’nun ilk evleri, ilk sokaklar›, ilk
›ﬂ›klar›,

Düﬂmüﬂtü göz kapaklar›n
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Düﬂtün de yollara geldin buralara!...

Tüm güzelliklerin ve ac›lar›n üstüne!..

E¤itim Sendikas›, 2. Kad›n Kurultay›nda

Daha çok var m› varaca¤›n yere?

‹ﬂte sana söyledikleri k›ﬂla..

Solgun yüzünden öpen rüzgar m›yd›?

kat›l›mc›lar› a¤latan bu ﬂiirdir.

Güzel ﬁerife, Kad›n ﬁerife, Yavuz ﬁerife!

Geldik dedin yenip de ayaz›, tipiyi,

Nereye kodun evinin s›cak yata¤›n›,
Tüten oca¤›n› nereye kodun,
Nereye kodun komﬂular›n›, ahretli¤ini,

Sab›r denilen bir savaﬂta öyle mi?
Sar› öküze, sakar öküze deh diye diye
Yolun böyle nereye, nereye?

Ama yorgundun ve bitkindin iyiden
iyi,
Gene de dehledin hayvanlar›n›,

Biter mi, dolar m› bu çile?
Hem de mermilerin üstüne ›slanmas›n diye

Yürüdün son bir güçle, son bir istekle
Yi¤it ﬁerife, Yavuz ﬁerife

Yorgan›n› örtmüﬂsün S›d›ka’n›n;
Aha koca k›ﬂlan›n duvarlar›,
Çocuk de¤il ki onlar ›slan›p donsun,
Bunlar top mermisi a k›z!...

Aha askerlerin talim yeri, Nizamiye
Kap›s› iﬂte ﬂurac›kta

Top mermisi bunlar ilahi kad›n!...

Ve malzeme deposu az ötede, orada;

Otlarla sar›p sarmalam›ﬂs›n bir bir;

Küçük S›d›ka’n m›ﬂ›l m›ﬂ›l uyuyor ya,

Bu senin yapt›¤›n

B›rak uyusun yavrucak;

Bu senin yapt›¤›n ﬁerife,

Nas›l olsa uyanacak,

Erkek iﬂi, koca adam iﬂi!...

Az sonra ve az sonra

Hem sonra,

Anas›n›n s›cak s›mc›cak bak›ﬂlar›ndan
uzak,

Çeker mi bu hayvanlar bu kadar yükü?

bir boﬂlu¤a açacak gözlerini!..

Nas›l kalkarlar alt›ndan
bu kadar a¤›rl›¤›n

Art›k yürümüyordu, durmuﬂtu öküzler;
Ve bu incecik yorgan

Yoktu bir ad›m bile atacak halleri

korur mu onlar› tipiden, ayazdan, ya¤murdan!..

Deh dedin para etmedi;

Ya S›d›ka’n, o gençli¤inin çice¤i,

Hadi yavrular›m, haydi arslanlar›m
dedin boﬂuna,

bahar› ömrünün,
Donup kal›rsa bu so¤ukta;

Boﬂunayd› yalvar›p yakarman,
bunca çaban, bunca ç›rp›nman,

Ya uçup giderse, yitip giderse elinden!...
Ama sen, nas›l oturur kal›rs›n köyde,
hal böyle iken;
Ölürken cephede cephanesiz,
o bütün sevdiklerin,

Yürümüyordu yürümüyordu domuzun
mallar›!..
Art›k a¤armak üzereydi tan yeri;
Saplan›p kalm›ﬂt› kara
ka¤n›n›n gittikçe a¤›rlaﬂan tekerleri;

Kurtuldu güzel S›d›ka’n!
Orhan ÜLKÜLÜ
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Proton Pompa ‹nhibitörleri ve Kemik K›r›klar›
Dr. Fatih O¤uz Önder, Prof. Dr. Ali Özden
Ankara Üniversitesi, T›p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal›, Ankara

roton pompa inhibitörleri (PPI) genellikle iyi tolere edilen ve yan etki görülme s›kl›¤› göreceli olarak nadir olan ilaç-lard›r. Mide asidine ba¤l› olarak
ortaya ç›kan hastal›klar›n tedavisinde önemli aﬂamalar
kaydedilmesini sa¤lam›ﬂlard›r. Bu ilaçlar› sürekli veya
uzun süreli¤ine kullanan hastalar›n say›s› milyonlar ile
ifade edilmektedir (1). Bu nedenle bu ilaçlara ba¤l› ortaya ç›kabilecek yan etkiler hakk›nda dikkat çekici araﬂt›rmalar yay›nlanmaktad›r.

P

Yang ve arkadaﬂlar›n›n JAMA dergisinin Aral›k 2006 say›s›nda yay›nlanan çal›ﬂmas›nda uzun süreli PPI kullanan
hastalarda görülen kalça k›r›¤› s›kl›¤› araﬂt›r›lm›ﬂt›r (2).
Çal›ﬂma plan›, ‹ngiltere’nin “Birinci Basamak Sa¤l›k
Hizmetleri Araﬂt›rmalar›” veri taban›ndan (kay›t y›llar›
1987-2003) yararlan›larak 50 yaﬂ üzeri PPI kullanan veya
hiç mide asidi salg›s›n› bask›lay›c› ilaç kullanmayan hastalar›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› kohort bir araﬂt›rma olarak düzenlenmiﬂtir. Çal›ﬂmaya veri taban›ndaki tüm kalça k›r›¤›
olan hastalar ve bunlar ile yaﬂ, cinsiyet ve takip süresi aç›s›ndan eﬂleﬂen kontrol vakalar› al›nm›ﬂ. Araﬂt›rmada, ülser tan›s› olmas›, steroid veya steroid d›ﬂ› anti-enflamatuvar ilaç kullan›m›, H2 reseptör antagonisti kullan›m›,
mide rezeksiyonu hikayesi önceki k›r›k hikayesi gibi birçok parametre dikkate al›nm›ﬂt›r. Sonuçta, kalça k›r›¤›
olanlarda bir y›ldan daha uzun süreli PPI kullan›m› di¤er
hastalara göre daha s›k tespit edilmiﬂtir (OR 1,44 CI %95
1.30-1.59). Ayr›ca uzun süreli ve yüksek doz PPI reçete
edilmiﬂ hastalarda kalça k›r›¤› görülme riskinin de yüksek
oldu¤u bulunmuﬂtur (OR 2,65, CI%95 1.80-3.90,
p<0.01). Tespit edilen bu iliﬂkinin derecesinin PPI kullan›m süresi ile do¤ru orant›l› olarak artt›¤› görülmüﬂtür

(OR 1 y›l, 1.22 [95% CI, 1.15-1.30]; 2 y›l, 1.41 [95% CI,
1.28-1.56]; 3 y›l, 1.54 [95% CI, 1.37-1.73]; ve 4 y›l, 1.59
[95% CI, 1.39-1.80]; P<.001 tüm de¤erlendirmelerde).
Yazarlar tüm de¤iﬂkenleri kontrol alt›nda tutmaya çal›ﬂt›klar›n› iddia etmelerine ra¤men, k›r›k görülen grupta anti-konvülzanlar›n (OR, 3.42; 95% CI, 3.0-3.9), anksiyolitiklerin (OR, 1.76; 95% CI, 1.67-1.85), anti-depresanlar›n
(OR, 2.17; 95% CI, 2.03-2.32), veya anti-psikotiklerin
(OR, 3.34; 95% CI, 3.03-3.67) kullan›m s›kl›¤› daha yüksek tespit edilmiﬂtir. Benzodiazepinlerin ve fenitoinin
kalça k›r›¤› riskini artt›rd›¤› daha önce tespit edilmiﬂtir
(3). Gruplar aras›ndaki bu farkl›l›k sonuçlar›n yanl› olmas›na neden olmuﬂ olabilir. Ayr›ca bu çal›ﬂmada istatistiksel incelemelerde dikkate al›nmam›ﬂ birçok ilac›n da kemik metabolizmas› üzerinde etkisi bilinmektedir (Tablo).

Tablo: Kemik metabolizmasını etkileyen ilaçlar
ølaç
laç

Etki Mekanizması
Mekanizması

Heparin

Kesin Bilinmiyor. Kemik oluúumunu baskılar, rezorpsiyonu arttırır. Kırık sıklı÷ını arttırır.

Varfarin

Osteokalsinin gamma karboksilasyonunu engeller ve kemik kalsifikasyonunu bozar.

Siklosporin

Artan kemik döngüsüne ve net olarak kemik dokusunun kaybına neden olur.

Merdoksiprogesteron
asetat

Yüksek dozlarda (kontraseptif) sekonder hipoöstrojenemi oluúturur ve kemik
kaybı artar.

A vitamini ve sentetik
retinoidler

Osteoblastik aktiviteyi baskılar, D vitaminin etkinli÷ini azaltır.

Tiazid diüretikler

Böbrekte kalsiyum atılımını azaltır, kemik mineral yo÷unlu÷unu arttırır.

Kulp diüretikleri

Böbrekten kalsiyum atılımını ve kırık riskini arttırır.

Beta blokörler

Hayvan çalıúmalarında kemik oluúumunu arttırır. ønsan çalıúmaları yetersiz.

Statinler

Kesin bilinmiyor. Uzun süreli kullanımda postmenapozal dönemde kırık
riskini azaltır.

Anti-epileptik ilaçlar

P-450 enzim sistemini uyararak D vitamini yıkımını arttırılar. Kırık riskini
arttırılar.

Benzer bir amaçla yap›lan bir di¤er çal›ﬂma 2006 y›l›nda
yay›nlanm›ﬂ olan Vestergaard ve arkadaﬂlar›n›n araﬂt›rmas›d›r. Bu epidemiyolojik çal›ﬂmada da hasta ve kontrol
gruplar› ülser, mide rezeksiyonu, kemik metabolizmas›n›
etkileyen ilaç kullan›m› (kortikosteoid, vitamin deste¤i
vs) gibi faktörler aç›s›ndan eﬂleﬂtirilmiﬂlerdir. Sonuç olarak son bir y›l içinde PPI kullanan hastalarda k›r›k riskinde art›ﬂ tespit edilmiﬂtir (OR= 1.18, 95%CI 1.12-1.43 genel k›r›k riski; OR = 1.45, 95% CI 1.28-1.65 kalça k›r›¤›
riski; ve OR = 1.60, 95% CI 1.25-2.04 for omurga k›r›¤›
riski). Tüm vakalarda riskteki de¤iﬂimin istatistiksel de¤eri s›n›rl› bulunmuﬂtur.
Yukar›da de¤inilen her iki çal›ﬂmada da yazarlar, k›r›k
riskindeki art›ﬂ›, PPI tedavisinin iyonize kalsiyumun emilimini olumsuz etkileyebilmesine ba¤lam›ﬂlard›r.
y›k›m›n› engelledi¤i bilgisine dayan›larak (ﬁekil) (5-7),
Bu konudaki literatürdeki üçüncü çal›ﬂma Mizunashi ve ülser nedeniyle H2 reseptörü antagonisti kullanan hastalar
arkadaﬂlar› taraf›ndan 1993 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r (4). Bu iki gruba (omeprazol ile tedaviye devam edenler ve plaçal›ﬂmada, omeprazol tedavisinin in vitro olarak kemik sebo alanlar) ayr›lm›ﬂlard›r. Sonuç olarak, omeprazol
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‹nan›lmaz bir
Gastroenteroloji olay›!

Birgün tüm hekimlerin
kendi kendilerine endoskopi
yapmaya baﬂlayaca¤›n›
yak›ndan görece¤iz.

“Nereye gidiyoruz
diye herkes kendisine
sormal›d›r.”

‹STANBUL’DA B‹L‹MSEL B‹R HAFTA ‹LE TAR‹H YAZILDI
alk’›n 159. Symposium’u “IBD 2007 Achievements in Research and Clinical,
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Practice” 4-5 May›s 2007’de ‹stanbul Hilton’da gerçekleﬂti. ‹nfarmatuvar Barsak
Haslal›klar› Derne¤i’ne ve Prof. Dr. Nurdan Tözün ile Doç. Dr. Ülkü Da¤l›’y› bu

baﬂar›l› organizasyondaki çal›ﬂmalar› için kutluyoruz.
Prof. Dr. Peter Malfertheiner ve Prof. Dr. Zeynel Mungan taraf›ndan organizasyonu gerçekleﬂtirilen “EAGE Postgraduate Course” 6 May›s 2007’de yine Hilton’da gerçekleﬂtirildi. Tytgat yine toplant›ya damgas›n› vurdu. Prof. Dr. Ömer Özütemiz’de toplant›ya
canl›l›k getirdi. Tek konulu toplant› devrinin baﬂlamas›n›n bilimsel geliﬂmemize de katk›da bulunaca¤›n› düﬂünmekteyiz. Tebrikler.

De¤erli Hekimlerimiz,
Sizleri, Ekim 2003’den beri Türkiye’de IBS ve kronik kab›zl›k tedavisinde hekim ve hastalar›m›z›n hizmetinde bulunmuﬂ ve bir çok hastay› tedavi etmenize
yard›mc› olmuﬂ olan Zelmac® adl› tegaserod maleat etkin maddeli ilac›m›zla ilgili bir geliﬂme konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
Novartis, ürünleri ile ilgili olarak dünyada yap›lan tüm klinik çal›ﬂmalar›n sonuçlar›n› ortak bir veri taban›nda sürekli olarak izlemekte ve sa¤l›k otoritelerini
düzenli olarak bilgilendirmektedir.
Zelmac® ile ilgili yürütülen ve 18.000’den fazla hastay› kapsayan tüm klinik araﬂt›rma sonuçlar›n›n analizi s›ras›nda, kardiyovasküler iskemik olaylar›n
say›s›nda küçük fakat plaseboya göre istatistiksel olarak anlaml› say›sal bir fark saptanm›ﬂt›r.
• Klinik çal›ﬂmalarda, Zelmac® tedavisi gören hastalar›n % 0,11’ inde (11.614 hasta içerisinde 13 hasta) miyokard infarktüsü, stabil olmayan anjina ya da inme
gibi kardiyovasküler iskemik olaylar gözlenmiﬂtir. Bu oran, toplum genelinde bildirilen kardiyovasküler iskemik olay oranlar›na benzerdir. Ancak,
yukar›daki klinik çal›ﬂmalarda plasebo verilen gruplarda bulunan oran›n, toplum genelinde saptanan oranlar›n alt›nda, % 0,01 oldu¤u saptanm›ﬂt›r (7.031
hasta içerisinde 1 hasta).
• Bunun yan›s›ra, saptanan kardiyovasküler iskemik olaylar, ço¤unlukla altta yatan kardiyovasküler hastal›¤› ve/veya kardiyovasküler risk aktörleri olan
hastalarda gözlenmiﬂtir.
Bu olaylar›n tedaviye baﬂland›ktan sonraki ortaya ç›k›ﬂ zamanlar› aras›nda bir iliﬂki bulunamam›ﬂ, kullan›lan doz ile ilgili herhangi bir ba¤lant› da
saptanmam›ﬂt›r. Ayr›ca, tegaserod’un etki mekanizmas›n›n izlendi¤i tüm çal›ﬂmalardan elde edilen bulgular, bu maddenin arteriyel vazokonstriktif etkisi
olabilece¤ini göstermemektedir.
Elde edilen yeni verilere dayal› olarak Novartis, dünya sa¤l›k otoritelerine bu durumu bildirmiﬂ ve ilac›n prospektüs bilgilerinin revize edilmesini talep etmiﬂtir.
Amerikan G›da ve ‹laç Dairesi (FDA), 30 Mart 2007’de Novartis’den Zelmac® sat›ﬂ›n›n ilave incelemeler yap›lana kadar ABD’de ask›ya al›nmas›n› istemiﬂtir.
Konuyu derhal görüﬂ ve talimatlar›na sundu¤umuz T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, ‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ü de karar›n› ayn› do¤rultuda vererek, Zelmac®
sat›ﬂ›n›n ve tan›t›m›n›n Türkiye’de de ask›ya al›nmas›n›, hasta, eczane ve ecza depolar›ndan geri çekilmesini talep etmiﬂtir
Bu nedenle, Zelmac® sat›ﬂ ve tan›t›m faaliyetlerimiz, 2 Nisan 2007 tarihi itibar› ile ask›ya al›nm›ﬂ olup, stoklar›m›z›n Eczaneler ve Ecza Depolar›m›zdan geri
çekilmesi iﬂlemlerine baﬂlanm›ﬂt›r.
Ask›ya alma süreci içerisinde Novartis Merkez, Zelmac®’› fayda/risk oran› yüksek olabilecek hastalara sunabilmeye devam etmenin sa¤l›k otoriteleri taraf›ndan
onaylanacak yollar›n› de¤erlendirmek amac›yla FDA ve tüm dünya sa¤l›k otoriteleri ile çal›ﬂmaya devam edecek, bu ilac›n risklerinin ve faydalar›n›n
saptanmas› amac›yla ba¤›ms›z bir Dan›ﬂma Kurulu oluﬂturacakt›r.
Bu beklenmedik durum ne kadar üzücü olsa da, Novartis ﬂimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da, hastalar›n yaﬂam sürelerini uzatmak ve yaﬂam kalitesini
artt›rmak için, etkili ve iyi tolere edilebilen tedavi yollar›n› araﬂt›rmaya ve geliﬂtirmeye ve tüm enerjisini bu misyona adamaya devam edecektir.

Durumu bilgilerinize sunar›z.
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