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İYİ BAYRAMLAR

“Ülkemizde İlaç Ruhsatlandırma ve Geri
Ödeme Süreci Nasıl İşliyor?”
Dün bilimsel programda yer alan,
“Ülkemizde İlaç Ruhsatlandırma ve
Geri Ödeme Süreci Nasıl İşliyor?”
başlıklı panelde; Dahiliye branşının
yaşadığı sorunlar, ilaç geri ödeme
mevzuatı gibi önemli konular, yetkili
isimlerin katılımıyla masaya yatırıldı.
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AKUT PANKREATİT

Akut pankreatit, karın ağrısı ve pankreas
enzim yüksekliği ile karakterize
pankreasın inflamatuar bir hastalığıdır.
Yıllık insidans 5-30/100.000 kişi
arasında
değişmektedir.
Obezite
ve safra taşı artışına paralel olarak
dünya genelinde pankreatit sıklığı
artma eğilimindedir. Mortalite oranı
interstisyel pankreatitte %3 düzeyinde iken nekrotizan
pankreatit de %17 düzeyine kadar yükselmektedir. Etyolojide
en sık sebep olarak %40-70 safra taşları, %25-35 alkol yer
almaktadır. Bununla birlikte hipertrigliseridemi, ERCP işlemi,
hiperkalsemi, ilaçlar (azatiopürin, diüretikler, aminosalisilatlar,
sulfonamid, östrojen, steroidler) infeksiyonlar, travma,
vasküler hastalıklar ve genetik anomaliler de pankreatit
sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Etyoloji araştırılır iken
ilaçlar özellikle sorgulanmalı ve neden olan ilaç var ise tekrar

kullanılmamalıdır. Ancak tüm araştırmalara rağmen %15-25
hastada sebep bulunamaz ve idiopatik pankreatit olarak kabul
edilirler. Tanıda 3 kriterden (I; karakteristik karın ağrısı, II;
amilaz veya lipazın normalin üst sınırından 3 kat daha yüksek
olması, III; radyolojik olarak pankreatit bulguları) ikisinin var
olması yeterlidir. Vakaların %80-85’i intertisyel (hafif), %1520’si nekrotizan (ağır) formda gelişebilir. Hastalığın şiddetini
tayin etmede amilaz ve lipaz değeri belirleyici değildir.
Biyokimyasal testlerden CRP ve hematokrit değeri erken
dönemde hastalık şiddetini belirlemede yardımcıdır.
İleri yaş, obezite, alkolik pankreatit ve erken dönemde inatçı
organ yetmezliğinin olması kötü prognoz göstergesidir.
Pankreatik nekroz varlığını göstermek için batın CT ya da
MR görüntülemesinin 3. günden sonra yapılması gerekir.
Tedavide erken dönemde gereği kadar parenteral sıvı tedavisi
ve ağrı kesildikten sonra mümkün olan en kısa zamanda oral
ya da enteral beslemeye başlanmalıdır. Enfekte olmayan

hastalarda proflaktik antibiyotik tedavisinin yeri yoktur. Biliyer
pankreatite kolanjit eşlik etmiyor ise acil ERCP gerekli değildir,
ancak kolesistektomi pankreatit tablosu yatıştıktan sonra
hasta taburcu edilmeden yapılabilir. Tekrarlayan pankreatit
atakları pankreas bezinde fibrozis ve atrofi sonucunda kronik
pankreatite neden olur. Kronik pankreatit de hastada kilo
kaybı, karın ağrısı ve yoğun ağrı kesici ilaç kullanımına sebep
olur ve hastanın yaşam kalitesini bozar. Uzun hastalık süresine
bağlı olarak da zaman içinde pankreas kanseri riskinde artışa
neden olur. Bu yüzden akut pankreatite neden olan etyolojinin
saptanıp tedavi edilmesi hem tekrarlayan atakları hem de
bezdeki hasarlanmaları önlemek açısından önemlidir. Akut
pankreatit geliştiğinde de erken dönemde tanıyıp tedaviye
başlamak komplikasyon gelişimini de azaltacaktır.
Prof. Dr. Birol Özer

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

MALPRAKTİS VE HUKUKİ SORUMLULUKLARIMIZ
Tıbbi uygulamalardaki hatalar ilk
önce Amerika Birleşik Devletleri’nde
dile getirilmiştir. 1960’lı yıllarda
başlayan sağlık hizmetinde standart
kavramı ile birlikte 1970 yılından
itibaren
medikal
malpraktis
sosyal bir sorun olarak yargısal
düzenlemeye
konu
olmuştur.
Dünya Tıp Birliği’nin 1992 yılında
İspanya’da Marbella’da yapılan
toplantısında “Medikal Malpraktis”
kavramı değerlendirilerek bir tebliğle konu hakkında açıklama
yapılmıştır.
Türk Tabipleri Birliği’nin 1998 yılında yapılan 47.
Büyük Kongresinde kabul edilen “Hekimlik Meslek Etiği
Kuralları”nın 13. maddesinde yer alan “Hekimliğin Kötü
Uygulanması” başlığı altında verilen tanıma göre; bilgisizlik,
deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar
görmesi “hekimliğin kötü uygulaması” anlamına gelmektedir.
Bu tanımın çok yalın bir tanım olduğu gerçeğinden hareketle
tanımın genişletilmesi özellikle yargıya intikal etmiş olgularda
gereklilik oluşturmaktadır.

MESLEK
HASTALIKLARINDA
TÜRKİYE’DE
NEREDEYİZ?
Meslek Hastalığı, Dünya Sağlık
Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre, “işyeri ortamında bulunan
faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların” ortak
adıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü, (ILO) “iş aktivitesi
sırasında oluşan risklerden dolayı ortaya çıkan herhangi
bir hastalık” olarak tanımlamaktadır. “Meslek Hastalığı”
TC Anayasamızın İş Sağlığı ve güvenliği Kanununda da
“mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık”
olarak tanımlanmıştır. Dünyada her yıl, her bin çalışanda
4-12 meslek hastalığının ortaya çıkması beklenmektedir.
Türkiye’de 2015 istatistiklerine göre yaklaşık 14 milyonu
sigortalı işçi olmakla birlikte 20 milyona yakın sigortalı
çalışan olduğu bilinmektedir. Bu hesapla ülkemiz için
beklenen meslek hastalığı sayısı 56.000 ila 168.000 iken,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2015 yılı itibariyle
597 meslek hastalığı olgusu olduğu açıklanmıştır. Bu sayı
beklenen sayıların çok altındadır ve bunun nedeni meslek
hastalıklarının tespit edilememesidir. Meslek hastalıkları
sayılarının beklenenin altında olmasının birçok nedeni
vardır: çalışan, işveren, idareci ve hekimin farkındalığının
ve önceliklerinin olmaması, tanım ve kapsamın sınırlı
olması, tanı koyabilmek ve tanıyı doğrulamak için yeterli
olanakların olmaması, kayıt ve bildirimlerin eksik olması,
kurumlar arasında işbirliğinin olmaması ve tazminata
ve cezaya konu olması bu engellerin başında sayılabilir.
Hekimler açısından bakıldığında, bu konudaki farkındalık
ve bilgi boşluklarının giderilmesine yönelik adımlar hızlıca
atılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Buradan hareketle biri
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde olmak
üzere 5 tıp fakültesinde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Ana
Bilim Dallarının işbirliği ile İş ve Meslek Hastalıkları yan dal
uzmanlık eğitim programları oluşturulmuştur. Türkiye’nin
ilk Meslek Hastalıkları uzmanları bu programlardan mezun
olmuştur. Meslek Hastalığı uzmanlarının yetiştirilmesinin
yanında, yürütülen faaliyetlerle, meslek hastalığına ilişkin
farkındalığın artırılması, tanı-tedavi ve önleyici yaklaşımların
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Dr. Nursel Çalık Başaran
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı

Ülkemizde ikinci milenyumdan itibaren hatalı tıbbi uygulama
iddiası ile açılan davalarda önemli bir artış gözlenmiştir. Hiç
kuşkusuz ki bu artışın çok farklı bileşenleri vardır. Bireylerin
yaşam hakkı ve onun en önemli bileşeni olan sağlık hakkı ile
ilgili farkındalığın artışı, 1998 yılında yürürlüğe giren “Hasta
Hakları Yönetmeliği” gibi yasal düzenlemelerin yapılması,
sosyal paylaşım ağlarının yaygınlaşması, sağlıkta okuryazarlığın
artışı, tıp hukuku alanında çalışan başta avukatlar olmak üzere
hukukçu sayısındaki artış bu bileşenlerden ilk akla gelenlerdir.
Paternalist düşünceye dayalı hekim odaklı Hipokratik tıp
anlayışının, hastanın özerkliğine dayanan hasta odaklı tıp
anlayışına evrilmesi ve özerliğin klinikteki somut sonucu
olarak kabul edilen aydınlatılmış onam (bilgilendirilmiş
rıza) uygulaması ile hekim hasta ilişkisinde yeni bir dönem
başlamıştır.
Medikal malpraktisle ilgili olarak başta hekimler olmak üzere
sağlık meslek mensuplarına ve sağlık kurumu yöneticilerine
karşı açılan davaların artışı domino etkisi göstererek sağlık
politikalarının ve başta hekimler olmak üzere sağlık mesleği
mensuplarının eğitimlerini sorgulanır hale getirmiştir.
Yargıya intikal etmiş medikal malpraktis iddialarında söz konusu
kavramın pratik olarak ortaya konmasında komplikasyon

tanımının iyi yapılması, olası komplikasyonun önlenebilmesi
için nelerin yapılması gerektiği, ortaya çıkan komplikasyonun
en iyi şekilde nasıl yönetilmesi gerektiği belirlenmelidir. Bu
amaçla, medikal malpraktisle birlikte tıp literatürüne uygulama
kılavuzları, hayatın tıpsallaşması, kanıta dayalı tıp, aydınlatılmış
onam, sağlık okuryazarlığı gibi yeni kavramlar girmiştir.
Medikal malpraktis olgularının en aza indirilmesi hem devlet
için, hem meslek insanı için en önemlisi de hasta ve hasta
yakınları için çok önemli bir amaçtır. Bu amaca ulaşabilmek
için sağlık politikalarının iyi belirlenmesi, sağlık personelinin
en iyi şekilde yetiştirilmesi, sağlık hizmeti alıcısı olan hastaların
sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi öncelikli esaslardır.
20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde bu konunun ele alınarak
klinisyen hekim meslektaşlarımızla bilgi paylaşımı yapılacak
ve ayrıca yaşanmış sorunlar da ele alınarak olası sorunların
bundan sonra yaşanmaması için tecrübeler paylaşılacaktır. Bu
bağlamda Kongre Düzenleme Kurulu’na medikal malpraktis
oturumuna kongre programında yer vermeleri nedeni ile en
içten teşekkürlerimi saygı ile sunarım.
Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

PULMONER HİPERTANSİYONU NASIL
TANIYALIM? NASIL TEDAVİ EDELİM?
Pulmoner hipertansiyon (PH), herhangi
bir neden olmaksızın veya altta yatan
birden fazla durumdan kaynaklanabilen,
pulmoner dolaşımın küçük damarlarını
etkileyen; kronik, progresif ve ölümcül bir hastalık grubudur.
Hemodinamik olarak PH, sağ kalp kateterizasyonu ile dinlenme
durumunda ölçülen ortalama pulmoner arter basıncının >25
mm Hg ve pulmoner vasküler direncin 3≤ wood ünite olması
şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzde PH insidansına yönelik
veriler yetersizdir. Farklı PH gruplarının prevalansına ilişkin
karşılaştırmalı epidemiyolojik veriler olmamasına rağmen
ağır PH’nin göreceli olarak daha seyrek görüldüğü, sol kalp
hastalıklarının ise PH’nin en sık rastlanan nedeni olduğu
düşünülmektedir. Az sayıdaki kayıt çalışmaları verilerine
dayanarak idiyopatik pulmoner hipertansiyonun insidansının
yılda milyonda 5-10, prevalansının ise milyonda 15-60 olduğu
söylenebilir. Her yaşta ortaya çıksa da, genellikle doğurganlık
çağındaki kadınlarda görülür. Ortalama tanı yaşı 36’dır.
Pulmoner hipertansiyon semptomları özellikle ilerleyici sağ
ventrikül disfonksiyonu ile ilişkilidir ve ilk olarak egzersiz ile
ortaya çıkar. Nefes darlığı, halsizlik, bitkinlik, kuru öksürük,
angina ve senkop görülebilir. Semptomlar spesifik olmayıp pek
çok hastalıkta görülebildiği için genellikle kişiler hastalığın
ilerleyen evrelerinde tanı alabilirler. Bu yüzden PH’den
şüphelenilen hastadan alınan dikkatli ve ayrıntılı bir hikaye

tanı için yol göstericidir. Semptom ve fizik muayeneye dayanan
bu şüpheden sonra hemodinamik kriterlerin doğrulanması ve
etiyolojinin belirlenmesine yönelik kapsamlı incelemelerin
yapılması gerekir.
Pulmoner hipertansiyon temel olarak beş grupta sınıflanmaktadır.
Bu sınıflamaya göre grup 1; pulmoner arteryel hipertansiyon,
grup 2; sol kalp hastalığına bağlı PH, grup 3; akciğer
hastalıklarına ve /veya hipoksiye bağlı PH, grup 4; kronik
tromboembolik PH, grup 5 ise mekanizmaları belirsiz ve / veya
çok faktörlü PH’nu temsil etmektedir.
Son 10 yılda, pulmoner hipertansiyon tedavisinde olağanüstü
bir gelişme kaydedilmiştir. Günümüzde ilaç tedavisiyle
hastaların semptomlarında anlamlı bir düzelme sağlanırken,
klinik tablonun da kötüleşme hızı yavaşlamaktadır. Ancak bu
ilaçlar oldukça pahalı olup, hiçbiri hastalığın tamamen ortadan
kalkmasını sağlama gücüne sahip değildir. Bu nedenle PH
tanısı için yapılacak kapsamlı incelemeler ve tedavi yaklaşımı
göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve radyoloji alanında uzmanlık
gerektiren çok disiplinli bir ekip tarafından değerlendirilmeli;
aynı zamanda PH’li olgular bu spesifik merkezler tarafından
takip edilmelidir.
Prof. Dr. N. Gülfer Okumuş
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

SUBKLİNİK HİPERTİROİDİ
Subklinik hipertiroidi serbest T4 ve T3
değerlerinin normal veya normalin üst
sınırına yakın olduğu, buna karşılık
TSH (thyrotropin) konsantrasyonunun
düşük
olduğu
bir
durumdur.
Aşikar hipertiroidi semptomlarının
olmadığı durumlarda testlerin 2-3
ay sonra tekrarlanması doğru olur,
çünkü hafif hastalık durumlarında
vakaların %50’sinde değerler normale
döner. Subklinik hipertiroidiye yol
açan nedenler, aşikar hipertiroidi
nedenleri ile aynıdır. Aşikar hipertiroidiye gidişin en önemli
belirleyicisi hastalığı meydana getiren sebebten çok, başlangıç
TSH değeridir. Eğer TSH 0.1 mIU/L altında ise hastalık kalıcı
olacaktır veya aşikar hipertiroidiye doğru ilerleyecektir. Bilhassa
nodüler guvatrı olan hastalar iyot ile kontamine olurlarsa aşikar
hipertiroidiye doğru ilerlerler. Genel olarak rehberler 65 yaş
üzerinde olup TSH düzeyleri 0.1 mIU/L altında olan subklinik
hipertiroidili hastalarda tedavi önermektedirler. Buna karşılık
premenopozal kadın hastalarda ve daha genç erkeklerde TSH
0.1 mIU/L altında olduğunda ancak semptomlar varsa veya
osteoporoz, osteopeni ve kardiyovasküler hastalıklar eşlik
ediyorsa tedavi önerilmektedir. Genç insanlarda TSH değeri
0.1-0.4 mIU/L olduğunda ve birlikte osteoporoz, osteopeni ve
kardiyovasküler hastalıklar yoksa tedavi önerilmemektedir.

SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ
Subklinik hipotiroidi biyokimyasal olarak yüksek TSH
değerleri olmasına rağmen serum T4 konsantrasyonunun
normal popülasyon referans değerleri içinde kalması olarak
tarif edilmektedir. Subklinik hipotiroidili hastaların büyük
çoğunluğu semptomsuz olmasına rağmen, eğer çok iyi
sorgulanırsa kendi sağlıklı yaşıtlarına oranla daha fazla aşikar
hipotiroidi semptomlarından yakınırlar. Bu semptomlar
elbette aşikar hipotiroidili hastalarınkinden daha hafiftir ama
TSH değerlerinin yükselmesi ile hem şiddet, hem de sayıca
semptomlar artar. Subklinik hipotiroidinin aşikar hipotiroidiye
ilerlemesi yılda %2-6 düzeyindedir ve bu risk kadınlarda
erkeklere nazaran daha yüksektir. Ayrıca anti TPO düzeyi
yüksek olanlar ve serbest T4 düzeyi alt-normale daha yakın
olanların aşikar hipotiroidiye dönme oranları daha yüksektir.
Tek defalık ölçümde TSH 7 mIU/L ve altında olanların 2 yıllık
takip süresinde normalleşme oranı %46 olarak bildirilmektedir.
Subklinik hipotiroidi uzun vadede kardiyovasküler istenmeyen
etkilere yol açabilir. Meta-analizlerde gösterildiği gibi özellikle
TSH 7 mIU/L ve üzerinde olduğunda konjestif kalp yetmezliği,
ölümcül inme ile sonuçlanabilir. Subklinik hipotiroidi tanısı
konulmadan önce geçici TSH yükselmesine yol açan durumlar

NON-ÇÖLYAK GLÜTEN DUYARLILIĞI – VAR MI?

Tahıl proteinleri çözünürlük özelliklerine
göre 4 gruba ayrılır:
1. Suda çözünenler albümin
2. %10 NaCl içinde çözünenler globulin
3.

Alkolde çözünenler prolamin

4.

Dilüe asid veya alkali çözeltilerde kısmen çözünenler
ise gluteninler olarak isimlendirilir.

Prolaminler buğday kaynaklı ise gliadin, çavdar kaynaklı ise
sekalin, arpa kaynaklı ise hordein olarak isimlendirilir. Her
üçü de aynı ailenin üyesi olduklarından immünolojik çapraz
reaksiyon gösterirler.
Ekmeğe kıvamını veren prolamin ve glutenin içeriğidir ki, her

ikisi birlikte gluten başlığı altında toplanır.

Gluten Gİ traktusta amino asidlerine kadar sindirilemez;
parçalanması ile 33 mer uzunluğa erişebilen oligopeptidler
açığa çıkar.
Bu oligopeptidler, epitelyal örtüde, innate immun yanıt
mekanizmaları ile IL-15 salınımını uyarabilir; IEL’de NK
reseptörlerini upregüle edebilir; hücre ölümünde hızlanmaya,
permeabilite artışına yol açabilir. Dolayısı ile gliadinler, normal
bireylerde de, klinik karşılığı olmayan, Gİ permeabilite artışı
sebebi olabilir.
Bu değişiklikler sindirim sistemi yakınmaları ile bir arada ve
çölyak hastalığı ya da buğday allerjisi söz konusu değil ise,
nonçölyak gluten duyarlılığı söz konusu olabilir.
Non-çölyak gluten duyarlığında, yakınmalar, çölyak hastalığı

(amiodaron, lityum, tiroid dışı hastalık, subakut tiroidit)
dışlanmalıdır. En az 2-3 ay sonra bir kez daha TSH, serbest T4,
anti TPO ölçülmelidir. Ultrasonografide hipoekoik, heterojen
tiroid doku paterni tiroid otoimmünitesini gösterirse de subklinik
hipotiroidi incelemesinde rutin tiroid ultrasonografisinin yeri
yoktur. Başlangıçta çok hafif semptomları olan ve hafif TSH
yüksekliği bulunan hastalarda levotiroksin tedavisinin anlamlı
bir değişiklik yapması beklenmez. Buna karşılık TSH düzeyi
10 mIU/L üzerinde olan semptomatik hastalarda yarar beklenir.
Bu sebeple 70 yaş altında olan ve TSH 10 mIU/L üzerinde
olan hastaların tedavi edilmesi önerilmektedir. Buna karşılık
70 yaş üzerinde olup TSH 4-10 mIU/L arasında olanlarda
tedavinin yan etkileri de göz önüne alınarak bireysel bazda
karar verilmelidir. TSH progresyonu, semptomlar ve tiroid
otoantikorları değerlendirilmelidir. Tedavi başlanırsa yan etkiler
açısından gözlemlenmeli, yan etkiler çıkarsa veya semptomlar
düzelmezse 3-6 ay sonra tedavi kesilmelidir. Tanıda ve tanı
sonrası tedavide hedeflenen TSH değerleri gençler ve yaşlılarda,
gebelerde farklıdır.
Prof. Dr. Refik Tanakol
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Endokrinoloji Bilim Dalı

ile benzerdir; glutensiz diyete yanıtlıdır; çölyak hastalığının
serolojik ve histolojik bulguları ise bulunmaz; çölyak
hastalığının komplikasyonları gelişmez. Semptomlar FODMAP
fakir diyete de yanıtlı olabilir. Gluten duyarlılığı, yaşam boyu
devam etmeyebilir.
Özgün standart testlerin olmayışı ve İBS hastalarında da
yakınmaların kimi kez glutensiz diyet ile rahatlaması, nonçölyak gluten duyarlılığı tanısını güçleştirmektedir.
Genetik zemin nedir? Niçin aniden gluten intoleransı
gelişmektedir? Histolojik özellikleri, duyarlılık ve risk
faktörleri, tetikleyen mekanizmalar nelerdir? – yanıtlanması
gereken sorulardır.
Prof. Dr. Fatih Beşışık
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dal

ROMATİZMAL HASTALIKLAR ÖNEMLİ KARARLAR-GEBELİK
Romatolojik hastalıkların çoğu doğurganlık çağındaki bireyleri etkiler. Bu nedenle romatolojik hastalık
ve gebelik etkileşimi sık karşılaşılan bir durumdur. Her romatolojik
hastalığın gebeliğe yanıtı farklılıklar
gösterir. Sistemik lupus eritrematozus (SLE)’lu hastaların önemli bir
kısmında alevlenme deneyimi yaşanırken, romatoid artrit (RA)
gibi kronik artritlerin bir kısmında gebelikte hastalık aktivitesi
ve eklem semptomlarında yatışma gözlenebilir. Klinik deneyimlerimize ve son yıllardaki prospektif çalışmalara göre kronik artritlerde önceden düşünüldüğü düzeyde hastalık aktivitesi
ve semptomlarda azalma olmadığı görülmekte ve önemli sayıda
hastada maalesef gebelikte tedavi ihtiyacı devam edebilmektedir. Ayrıca, gebelik dönemindeki intra-vasküler hacim ve kalp
debisinde artma gibi fizyolojik hemodinamik değişiklikler, hastalık tutulumuna bağlı akciğer, börek ve kalp fonksiyonlarında
dekompanzasyona neden olabilir. Gebelikte görülen cilt değişiklikleri, glomerülar filtrasyon hızında değişme ve proteinüri,
trombositopeni ve anemi gibi değişiklikler romatizmal hastalık
aktivitesini değerlendirmede güçlüklere yol açabilir.

Günümüzde gebelik sonuçları daha iyi olsa da romatoloji hastalarında gebelik zaman zaman yakın takip gerektiren yüksek
riskli durumlarla birlikte olabilmektedir. İdeal olan tüm hastaların konsepsiyon öncesi dönemde; anne ve fetüs için komplikasyonlara neden olabilecek faktörler açısından ayrıntılı değerlendirilmesidir. Planlı gebeliklerde hastalık alevlenme oranlarında
azalma ve daha iyi obstetrik sonuçlar elde edildiği bilinmektedir. Bu durum hasta ve yakınları ile paylaşılmalı, iyi gebelik
sonuçları için planlı gebeliğin önemi anlatılmalıdır. Hastalar;
yaş, önceki gebeliklerinin komplikasyonları ve sonuçları, organ
tutulumlarının derecesi, kalıcı organ hasarının varlığı, hastalık
aktivitesi, son hastalık alevlenmesinin şiddeti/zamanı ve otoantikor profilleri açısından değerlendirilmelidir. Gebelik öncesi
değerlendirmede aktif hastalık varsa mutlaka tedavi edilmeli ve
gebelik öncesi klinik remisyon ya da düşük hastalık aktivitesi
sağlanmalıdır. Tedavi sonrası hastalığı kontrol altına alınan ve
en az 3-6 ay süre ile remisyonda olan hastalarda gebelik planı
yapılabilir. Ancak, özellikle böbrek, santral sinir sistemi, akciğer veya kalp gibi hayati organlarda aktif hastalık veya kalıcı
hasar varlığı gebelik açısından yüksek risk oluşturur. Bu tür
klinik tutulumlarda gebelik kararı almada dikkatli olunmalıdır.
Romatizmal hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar

doğurganlığı etkileyebilir ve/veya düşük/konjenital anomali
riskini artırabilir. İlaçların bu özellikleri hastalar ile paylaşılmalıdır. Klinisyen klinik bir tanı veya laboratuvar test sonucunu değil, aktif hastalık semptomlarını ve bulgularını tedavi
etmelidir. Bu nedenle gebelikte gereksiz ilaç kullanımından,
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Tüm ilaçların konsepsiyon
öncesinde kesilmesi ve bunun sonucunda hastalığın alevlenmesi
kadar; ilaçların devamı sonucu teratojenik bir etki görülmesi de
benzer derecede kötü sonuçlar doğurabilir. Teratojenik ilaçlar,
gelişen fetusta yapısal anomalilere neden olan ilaçlardır. Annenin hastalığının tedavisi için gerekli durumlarda; beklenen
fayda fetüs için potansiyel risklerden fazla ise gebelikte yaygın
olarak tecrübe edilmiş ilaçlar minimum dozlarda kullanılmaya
çalışılmalıdır. Teratojenik riskin en yüksek olduğu dönem konsepsiyondan sonraki 3-8. haftalardır. Bu nedenle bir ilacı gebelik anlaşıldıktan sonra kesmek teratojenisite sorununu ortadan
kaldırmayacaktır. Bu da ‘planlı gebeliğin’ önemini ortaya koymaktadır.
Dr. Levent Kılıç
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Romatoloji Bilim Dalı

YAĞLI KARACİĞER: YENİ EPİDEMİDE İLAÇTAN CERRAHİYE TEDAVİ ALTERNATİFLERİ
Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı prevalansı tüm dünyada
ortalama %20-30 arasında değişmektedir. Epidemiyolojik veriler
total prevalansda gittikçe hafif bir artışı, ciddi karaciğer hastalığı
sıklığında ise daha belirgin bir artışı ortaya koymaktadır. Aynı
şekilde yağlı karaciğer hastalığı için risk faktörü teşkil eden obezite,
metabolik sendrom ve diabet sıklığı da tüm dünyada artmaktadır.
Başlangıçta yağlı karaciğer hastalığı olarak tanılanan hastaların
%30-40’ında NASH (nonalkolik steatohepatit) vardır. NASH’li
hastaların kardiovasküler hastalıklar, malignite, diabet, karaciğer
sirozu ve hepatosellüler karsinoma’ya bağlı mortalitesi basit yağlı karaciğeri olanlara kıyasla çok
yüksektir. Yağlı karaciğer hastaları arasında diabetik, obez veya gittikçe kilo alan, hipertansif,
postmenaposal ve NASH ile ilişkili belirli genetik polimorfizmlere sahip olanlar progresif
karaciğer hastalığı riskindedir. Karaciğer hastalığının progresyonu, fibrozisin artması yani
karaciğer hastalığının evresinin ilerlemesi demektir. İleri evre fibrozisli hastalarda hem karaciğer
hastalığına bağlı, hem de tüm sebeplere bağlı mortalite riski, erken evre hastalara kıyasla çok
ciddi olarak artmıştır.
Yağlı karaciğer hastalığında en etkili tedavi “hipokalori, hiperaktivite” sloganıyla hayatı
yeniden planlamaktır. Kilosunun en az %7-10’unu verenlerde yağlı karaciğer hastalığında ciddi
iyileşmeler meydana gelmektedir. Ancak şehir hayatına alışmış insanları tekrar köylerine geri
döndürmek nasıl çok zorsa, maalesef yaşam tarzı değişikliklerini başaranların oranı da %10’ları

geçmemektedir. Bugün elimizdeki
ilaçlar insülin direncini yenmeye
yardımcı ilaçlarla (pioglitazon,
metformin), hepatositi koruyan
antioksidan etkili bazı ilaçlar (E
vitamini, pentoksifilin), liraglutide
ve
özellikle
kardiovasküler
komorbiditelere yönelik lipid
düşürücü
ilaçlarla
(statinler,
fenofibrat, ezetimib) sınırlıdır.
Morbid obez ve nonsirotik
hastalarda
mideye
yönelik
bariyatrik cerrahi girişimleri ciddi
bir tedavi opsiyonudur. Ancak
gelecek kesinlikle bugünden
daha iyi olacaktır. 2020 yılından itibaren onay almaya başlayacak yeni ilaçlar (obetikolik asid,
elafibranor, cinicriviroc, selonsertib), özellikle ileri fibrozis evreli hastalarda faydalı tedavi
alternatifleri olarak devreye gireceklerdir.
Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı

Gala Yemeği

CANDAN ERÇETİN
13 Ekim 2018, Cumartesi - Saat 20:00
Titanic Deluxe Hotel & Kongre Merkezi

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi kapsamında
gerçekleştirilecek gala yemeğinde sizleri de
aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

TİHUD Yönetim Kurulu

Başöğretmen Cd. Mor Orkide Sk. No:3
K.Bakkalköy,Ataşehir-İSTANBUL/TÜRKİYE
T: +90 (216) 594 58 26 • F: +90 (216) 594 57 99

