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HEMOGLOBÜN VE DEMÜR
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Hemoglobin (bakÝnÝz 2e) zelleßmiß bileßik bir protein molekldr. Kan
hcrelerinde bulunur. En nemli fonksiyonu vcudun neresinde ihtiya
duyulursa oksijeni oraya taßÝmaktÝr.
Her bir kÝrmÝzÝ kan hcresinde 300 milyon hemoglobin molekl mevcuttur.
Hemoglobin moleklleri 2 paradan olußur.
(i) Globin olarak adlandÝrÝlan protein eßleßmiß iftler halinde 4 protein
zincirinden olußur. Birka tip zincir vardÝr. Bunlar α-zinciri; α2 zinciri yada
α olmayan zincirler; β2, γ2, δ2, ζ2, ε2. Bunlar da α2γ2, α2β2, α2δ2, α2ζ2
ve α2ε2 olarak eßleßirler. (bakÝnÝz 2f)
(ii) Hem -demir- mitokondri ve sitozol hcrelerinde halka ßeklinde
sentezlenirler. Hem demirde bulunan demir molekl vcuttaki oksijen
taßÝnÝmÝnÝ saÛlar. Bu demirin kolaylÝkla baÛlanmasÝnÝ ve oksijenin doku ve
hcrelere mkemmel taßÝnmasÝnÝ saÛlar.
Normal bir yetißkinin vcudunda 4 gram demir bulunur ki bunun %75 i
yani yaklaßÝk 3 gramÝ hemoglobin sentezinde kullanÝlÝr.
Hemoglobinin (Hb) retimi ve sentezi birka genin kontrolndedir. Kromozom
16 daki α-genleri ve kromozom 11 deki β-, γ-, ve δ- genleri. Alfa zinciri
kodlanmasÝnda 4 gen bulunmasÝna karßÝn beta zinciri kodlamasÝnda 2 gen
vardÝr.(bakÝnÝz 2g). Alfa ve beta zincirinin sentezinini kontrol eden genlerin
sayÝsÝna bakÝlmaksÝzÝn her iki zincir de eßit sayÝda retilir.
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AßaÛÝdaki tabloda gsterildiÛi gibi deÛißik zincirlerin birleßimi neticesinde deÛißik tipte hemoglobin meydana
gelir ve ayrÝca hayatÝn eßitli evrelerinde deÛißik tipte hemoglobin retilir.
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B LM 1

1a

KÝrmÝzÝ = Temiz kan
Mavi = Kirli kan

KAN VE TALASEMÜ
Talasemiler, vcudun yeterli miktarda ve yksek kalitede kan
retimini engelleyen bir grup hastalõktõr. GrebileceÛimiz gibi,
insan vcudunun yaßamõnõ srdrebilmesi iin kana ihtiyacõ olup,
bu nedenle insan vcudunun kanla ilgili problemleri ve vcudun
bununla baß etmesi yollarõnõ iyi anlamamõz nem kazanõr.
KAN Ð ÔHAYATIN SUYUÕ
Kan, vcudun organ ve dokularõnõ besleyen ve atõklarõ uzaklaßtõran
hayati bir sõvõdõr. SaÛlõklõ bir yetißkinin vcudunda 5-6 litre arasõ
kan bulunur; bu da toplam aÛõrlõÛõnõn % 7-8 Ô ini teßkil etmektedir.
Kalp kanõ, kan damarlarõ denilen ÔborucuklarÕ aßõyla btn vcuda
pompalar. Her biri farklõ byklk ve i_leve sahip arterler, venler
ve kõlcal damarlar olmak zere 3 eßit kan damarõ vardõr.(bakõnõz
1a, 1b). Bunlar hep birlikte dolaßõm sistemi olarak bilinir.(bakõnõz
1a).
KANIN ROL
Kan birok nemli fonksiyonu yrtr:
(Ý) Oksijen taßõnõmõ: Vcudun, yaßayabilmek iin kanõn taßõdõÛõ
besleyici maddelere ihtiyacõ olduÛu gibi ; zehirli atõk maddelerden
kurtulmak iin de yine kana ihtiyacõ vardõr. rnek olarak , btn
hcrelerin ve yaßayan organizmalarõn kana ihtiyacõ vardõr.
Yaßayabilmemiz ve fonksiyonlarõmõzõ kullanabilmemiz iin havada
bulunan oksijeni soluruz. Kan da akciÛerlerimizle soluduÛumuz
oksijeni vucudumuzun diÛer blmlerine taßõr.
(ÝÝ) Ayrõca vcudumuzdaki hcrelerden salõnan atõk gaz karbon
dioksidi de havaya atõlabilmesi iin tekrar akciÛerlerimize taßõr.
Bunun yanõ sõra kan, vcudumuzun rettiÛi re ve rik asit gibi
diÛer atõk maddeleri de toplayarak bbreklere ve karaciÛere taßõr.
Ve son olarak zararlõ maddeler kandan idrar ve fees yoluyla
atõlõrlar.(bakõnõz 1c)
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Hava yoluna
giden kan

Hava yolundan
Ýkan kan
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Kapiller duvarlarda doku,
sÝvÝ ve kan arasÝnda deÛißmeler

Deri
AkciÛerler

KaraciÛer

Bbrekler

(iii) Kan, vcudumuzun endokrin, seksel ve reme sistemleri
gibi nemli sistemlerinin alõlmasõnõ ve regle edilmesini saÛlayan
ve hormon olarak adlandõrõlan zel kimyasallarõ taßõr.
(Ýv) Yiyeceklerin sindirim sistemi tarafõndan paralanmasõyla elde
edilen protein, yaÛ ve karbonhidrat gibi besin maddelerini vcudun
ayrõ kõsõmlarõna taßõr. (bakõnõz 1d, 1e)
(v) Vcudun, enfeksiyonlara ve hastalõklara karßõ koyan baÛõßõklõk
sistemi yoluyla savaßmasõna yardõmcõ olur.

Damak
AÛÝz boßluÛu
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Sindirim sistemi

Dil

Nefes borusu
Yemek borusu
Diafram
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KANIN KOMPOZÜSYONU
Kan, kemiklerin orta kanalÝnda bulunan ve kemik iliÛi
denen bir doku tarafÝndan retilir. ocuklarda kan hcreleri
ayrÝ ayrÝ vcut dokularÝ tarafÝndan yapÝlÝr. Yetißkinlerde
ise kan hcreleri yalnÝzca kafatasÝnda, omurgada,
kaburgalarda ve pelvisteki kemik iliÛinde retilir.
(bakÝnÝz 1f).

1g

ekirdek
ekirdekik

TAM KAN
Tam kan iki paradan olußur:
(i) Hcresel olmayan : Hi hcre taßÝmayan
(ii) Hcresel olan
: Hcre taßÝyan
VcutlarÝmÝz trilyonlarca mikroskopik nitelerden olußur.
Kk yapÝ taßlarÝ denen bu hcreler Ýplak gzle
grlmeyecek kadar kktr. oÛu dokularda bunlar
birbirlerine yapÝßmÝß vaziyettedir. Fakat kanda , bu hcreler
yzer durumdadÝr. Her hcre  ana para veya blmden
olußur: Nkleus denen i blm, ve nkleusun stn
saran sitoplazma ve de hcrenin stn saran hcre
zarÝ.(bakÝnÝz 1g). AyrÝca bu hcre yapÝsÝnda herbiri zel
fonksiyonu olan sayÝsÝz daha bir ok yapÝlar vardÝr. Bununla
beraber, hcrenin byk bir blm sudan olußur; yanÝ
sÝra proteinler, yaÛlar, karbonhidratlar, nkleik asitler,
zlmß molekller ve inorganik iyonlardan olußur.
Hcrelerimizin ykn eken atlar ise proteinlerdir ve de
vcudumuzda 100.000 deÛißik tipte protein
bulunur. Hcrelerimizdeki proteinlerin bazÝ
fonksiyonlarÝ ßunlardÝr:
¥ Hcrelerimizin yapÝ taßlarÝnÝ olußturur
¥ Enzimler olarak grev yaparak
kimyasal reaksiyonlarÝ katalizler
¥ Hcre yzeyleri arasÝndaki iletißimi kontrol eder
¥ Genlerin ekspresyonunu kontrol eder
¥ Genetik materyalin replikasyonu
(i) Total kan hacminin %55' ini olußturan kanÝn hcresel
olmayan sarÝmsÝ blmne plazma denir.

Hcre

Hcre zarÝ
Stoplazma

Tipik insan hcresi

1g

Kemik iliÛi

Plazma, su ve tuzlar kadar ok nemli olan proteinlerin de
vcutta taßÝnmasÝnÝ saÛlar.
Bunlar:
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Kan yapÝsÝ

Ntrofil

Lenfosit

KÝrmÝzÝ hcreler

¥ Albmin : kandaki ana proteindir.
¥ Globlinler : enfeksiyonlara ve hastalÝklara karßÝ
vcudun savunmasÝna yardÝmcÝ olan antikorlarÝ ieren
gama globlinler bu grupta yeralÝr.
¥ Fibrinojen : KanÝn pÝhtÝlaßmasÝna yardÝmcÝ olarak,
yaralanma sonrasÝ kanamanÝn durmasÝnÝ saÛlar.

Trombositler
Plazma

Monosit

1f
KEMÜK
Periost

Kompakt kemik
Sinir

Yumußak kemik

Kan damarÝ

Kemik iliÛi

(ii) KanÝn hcresel blm  tip farklÝ hcre tarafÝndan
olußturulur:
¥ KÝrmÝzÝ kan hcreleri = eritrositler (alyuvarlar)
¥ Beyaz kan hcreleri = lkositler (akyuvarlar)
¥ Kan pulcuklarÝ
= rombositler
Alyuvarlar (eritrositler): Vucutta toplam 4,500,0005,000,000/mm3 arasÝnda eritrosit bulunur. Bu da
total kan volmnn % 45'ini olußturmaktadÝr.
Eritrositler 100-120 gn ile kandaki hcresel elemanlar
iinde en uzun mre sahip kan elemanÝdÝr. Eritrositlerin
ana fonksiyonu, oksijeni vcutta her bir dokuya ulaßtÝran
hemoglobin denen bileßiÛe baÛlayarak, bu oksijeni
vcuda taßÝmaktÝr. Eritrositler kana kÝrmÝzÝ rengini
veren 300 milyon kadar ok hemoglobin molekl
ierir. AslÝnda eritrositler hemoglobinle ylesine doludur
ki, diÛer hcrelerde bulunan nkleus gibi hcre
elemanlarÝnÝ iermezler. (bakÝnÝz 1h).
Eritrosit membranÝ veya dÝß tabakasÝ, sabun kpÛ
gibi olduka bklebilirdir. Bu, hcrenin gereken yerlere
oksijeni taßÝmak iin en ince kan damarlarÝ olan
kapillerlerden geerken bile kÝrÝlmadan birok yne
kÝvrÝlabilmesini saÛlar.
Eritrositler aynÝ zamanda karbondioksidin dokulardan
akciÛere taßÝnmasÝnda nemli bir rol oynayan karbonik
anhidraz olarak bilinen enzimi mhim miktarda ierirler.
Beyaz kreler veya lkositler kanÝn sadece %1' ini
olußtururlar. Bunlar; bakteri, virs, mantar ve parazit
gibi istilacÝ ajanlara karßÝ vcudun birinci sÝradaki
savunmasÝnda hayati bir rol stlenirler. Lkositler her
biri farklÝ savunma ve infeksiyonlarÝn ve doku hasarÝnÝn
nlenmesine katkÝda bulunan eßitli grup hcre tiplerini
ierir. Bunlar genellikle morfolojik zelliklerine gre
sÝnÝflandÝrÝlÝrlar:

4
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¥Granlositler veya paralÝlar granler grnmleri ve loblu nkleuslarÝ
nedeniyle byle adlandÝrÝlÝrlar. Bunlar da laboratuvarda boyanmalarÝna
yani renklerine gre alt gruplara ayrÝlÝrlar:
-ntrofiller (bakÝnÝz 1i) (beyaz krelerin %72'si), mavi renkte
boyanÝrlar
-eozinofiller (bakÝnÝz 1j) (beyaz krelerin %1.5'i), kÝrmÝzÝ renkte
boyanÝrlar
-bazofiller (bakÝnÝz 1k) (beyaz krelerin %0.5'i), mor renkte
boyanÝrlar

1i

Ntrofil

1j

Eozinofil

1k

Bazofil

1l

Monosit

¥DiÛer beyaz kreler:
-monositler (bakÝnÝz 1l) (beyaz krelerin %4')
-lenfositler (beyaz krelerin %24') (bakÝnÝz 1h)
Beyaz kreler, kÝrmÝzÝ krelerden daha byk hcreler olup sayÝca
daha azdÝrlar (kanda 7000/mm3'de) ve yarÝ mrleri 18-36 saat
kadar olup daha kÝsadÝr.
Trombositler kanda tek ve nemli bir role sahiptirler; bunlar, vcutta
hasarlÝ damarlardan kan kaybÝnÝ nlerler ve kanÝ pÝhtÝlaßtÝrarak
koaglasyon yolunu baßlatÝrlar. Trombositler vcudun en kk kan
hcreleridirler (bakÝnÝz 1h). Kanda yaßam sresi 97-100 gn olan,
mm3'de yaklaßÝk 200.000 trombosit mevcuttur.
Hem lkositler hem de trombositler her ikisi de nkleus denen
merkezi blm ierirler ve bunun dÝß blmnde ise sitoplazma
bulunur.
Eritrositler, lkositler ve trombositlerin her  de hemapoietik kk
hcre olarak bilinen tek bir ncl hcreden gelißirler. ncl hcreler
olduka hÝzlÝ oÛalÝrlar. Sadece drt hafta iinde 10 ncl hcre,
vcutta her kan hcresinin yerine koymaya yetecek kadar 30 trilyon
eritrosit, 30 milyar lkosit ve 1.2 trilyon trombosit yapabilirler.
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1m

Trombositler ne yapar

Zedelenmiß
kan damarÝ

Trombosit

Fibrin
olußumu

KAN GRUPLARI

KAN HASTALIKLARI

ABO sisteminde A, B, AB ve O diye bilinen drt temel kan grubu
mevcuttur. Eritrositlerin yzeyinde taßÝdÝklarÝ belirte veya antijen
olarak bilinen proteinin tipine gre belirlenir. Her kißinin kanÝ A, B,
AB ve O' Ý ieren bu drt ana gruptan sadece birini taßÝyan eritrositlere
sahiptir.

Bir ok hastalÝk kandaki anormalliklerden
meydana gelir. Bu anormallikler kanÝn hangi
blm etkilendiyse ona gre kategorize edilir.
Bunlar kÝrmÝzÝ kan hcrelerinde, beyaz kan
hcrelerinde veya koaglasyon hastalÝklarÝnda
olabilir.

A kan grubu
B kan grubu
AB kan grubu
taßÝrlar
O kan grubu :
taßÝrlar.

: Bu eritrositler yzeylerinde A belirteci taßÝrlar
: Bu eritrositler yzeylerinde B belirteci taßÝrlar
: Bu eritrositler yzeylerinde A ve B belirtelerini
Bu eritrositler yzeylerinde ne A ne de B belirtelerini

Eritrositler, kan gruplarÝ ile ilißkisiz olan Resesus (Rh) antijeni denen
baßka bir antijen de ierirler. Rh belirteci ieren kan: Rh pozitif olarak;
Rh belirteci iermeyen kan ise Rh negatif olarak adlandÝrÝlÝr.

PÝhtÝ

Yirmiden fazla eritrosit hcre tipi bulunmußsa da, yukarda belirtilenler
en nemli en ok bilinenleridir.
Bir kißinin kan grubunu Ûrenmesi iin bir ok neden vardÝr. En nemlisi
bir kißiye kan transfzyonu gerektiÛinde bir baßka kißiden kanÝn temini
iindir.(bakÝnÝz 1w). Kan transfzyonu ncesinde donrn (kan veren
kißi) ve alÝcÝnÝn (kan alacak kißinin) kanlarÝ dikkatli bir biimde
karßÝlaßtÝrÝlmalÝdÝr ki alÝcÝda vericinin kanÝna karßÝ red ortaya ÝkmasÝn.
apraz karßÝlaßtÝrma veya uyußma testi denilen, vericinin kan grubu
ve Rh'ÝnÝn alÝcÝ ile karßÝlaßtÝrÝlmasÝ kan bankasÝ laboratuvarÝnda
yapÝlmaktadÝr.
EÛer kan grubu ve Rh'Ý uyumlu deÛil ise alÝcÝnÝn vcudu baÛÝßlanan
kanÝ yabancÝ misafir olarak algÝlar ve yÝkmaya alÝßÝr. Vcudun yabancÝ
uygunsuz kanla savaßmasÝ eÛer hÝzlÝ bir ßekilde tanÝnmaz ve tedavi
edilmezse ciddi hastalÝklara hatta lme bile neden olabilir.
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1w
Grup

Verebilir

Alabilir

A
B

A ve AB
B ve AB

A ve 0
B ve 0

AB
0

AB
Tm gruplar

Tm gruplar
0

KÝrmÝzÝ kan hcreleri hastalÝklarÝnÝn iinde talasemi de vardÝr. Ancak
kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin en sÝk rastlanan hastalÝÛÝ anemi olup vcuttaki
kÝrmÝzÝ kan hcreleri sayÝsÝnÝn veya hemoglobin seviyesinin ok dßk
olmasÝ nedeniyle ortaya Ýkar. KanÝn oksijeni taßÝma ve iletme kapasitesinin
ok dßk olmasÝ nedeniyle hastalarda grlen en sÝk semptom gszlk
ve yorgunluktur. En sÝk grlen anemi tipi kemik iliÛinin yeterli sayÝda
kÝrmÝzÝ kan hcresi retememesi neticesi grlen demir eksikliÛi
anemisidir. Bu durumda hastalar demir takviyesi verilerek tedavi edilirler.
Aneminin diÛer tipleri ise ok daha ciddidir. rnek olarak hemolitik anemilerde
vcut kÝrmÝzÝ kan hcrelerini ok hÝzlÝ bir ßekilde yok eder. Talasemi majorda,
kÝrmÝzÝ kan hcreleri meydana gelir gelmez yok edilir ve kemik iliÛi bunu yeterli
miktarda retip telafi edemez. Bu hastalÝklar kalÝtÝmsaldÝr- ebeveynlerinden
ocuklarÝna geer ve ok ßiddetli seyreder. Uzun seneler boyunca bu hastalarÝn
tedavi edilemiyeceÛi ve kaÝnÝlmaz olarak gen yaßta lecekleri dßnlmßt.
Fakat ßimdi biliyoruz ki uygun bir tedavi ile hastalar uzun ve daha uygun bir
ßekilde hayatlarÝnÝ srdrebilirler.

TALASEMÜ MAJOR
Daha nceleri Akdeniz Anemisi veya Cooley Anemisi olarak da bilinen Talasemi
Major'un sadece Akdeniz etrafÝndaki lkelerde grldÛ sanÝlÝrdÝ. Akdeniz
Anemisi veya talasemi Yunanca anlamÝ olarak 'Thalassa'=Deniz bir baßka deyimle
deniz etrafÝnda bulunan lkelerde grldÛ iin deniz anemisi olarak ta bilinirdi.
lkelerinde. HastalÝk Cooley anemisi olarak da bilinir. Bunun nedeni Dr Perl Lee
ile birlikte AmerikalÝ pediatrist Thomas Cooley'in 1927 yÝlÝnda ilk olarak hastalÝÛÝn
karakteristik klinik bulgularÝnÝ Ütalyan hastalar zerinde yaptÝÛÝ alÝßmalarda
saptamasÝndandÝr.
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Talasemi hastalÝÛÝnÝn en ßiddetli ßekli olan Talasemi Major bu kitabÝn ana konusudur. Bu hastalÝk
dnyanÝn ÝlÝman blgelerinde sÝka grlmektedir. Ancak gler nedeniyle bu hastalÝk daha nce
grlmeyen blgelerde de grlmeye baßlanmÝßtÝr. zellikle Kuzey lkeleri olan Üngiltere, Amerika
Birleßik Devletleri, Kanada ve Almanya'da , Gney Avrupa ve Asya'dan gelen glerle bu sayÝ olduka
artmÝßtÝr.
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DNA

GENETÜK VE TALASEMÜ
Talasemi ocuklara ebeveynlerinden genler yoluyla geen kalÝtÝmsal genetik
bir hastalÝktÝr. Bu kan yoluyla, havadan, sudan, fiziksel veya cinsel ilißki
yoluyla hastadan bulaßmaz ve ne kt beslenme ne de medikal durumlar
bunun bir nedenidir.
GENLER
Genler kalÝtÝmÝn biyolojik niteleri olup, organizmaya hayatÝ boyunca
bymeyi ve gelißmeyi saÛlamak iin btn biyolojik bilgiyi saÛlayan
benzersiz mavi noktacÝklardÝr. Her bir genin anahtar blm (deoksiribonkleik
asit = DNA) kimyasal bir maddedir.
DNA (bakÝnÝz 2a) : DNA'nÝn merdivene benzer bir yapÝsÝ vardÝr ve bir
seri basamaklarÝn baÛlandÝÛÝ iki adet paralel yapÝdÝr. Her bir basamak bazlar
olarak adlandÝrÝlan ift olarak bulunan iki kimyasaldan olußur. Her bir baz
deÛißik harflerle adlandÝrÝlÝr: C,G,A,T.
C: sitozin
G: guanin
A: adenin
T: timin'dir
Bu drt baz daima kurallarÝ dahilinde eßleßirler:
2a
A-T ile C-G ile (bakÝnÝz 2a). BazlarÝn merdiven
boyunca sÝralanÝß halleri organizmanÝn genetik
kodunu belirler. Beraber ele alÝndÝÛÝnda
organizmanÝn DNA sÝ genom diye anÝlÝr.
(bakÝnÝz 2 b) ve insan genomu binlerce gen
ierir.
OrganizmanÝn biyolojik fonksiyonlarÝnÝ yrtebilmesi ve
2b
yapÝlandÝrÝlabilmesi iin -protein gibi- gerekli molekllere emri DNA
saÛlar. Genden molekl yapma ißlemi, hcre iinde biyolojik bir mekanizma
neticesi genle taßÝnan bilginin okunmasÝ sayesinde olur. Bu bilgi DNA
benzeri olan ribonkleik asit veya bir baßka deyißle RNA moleklne
kopyalanÝr. DNA gibi RNA da guanin adenin ve timin (G;A;T) bazlarÝnÝ
ierir fakat sitozinin (C ) yerine RNA daki drdnc baz urasildir. RNA
nÝn DNA dan farkÝ ift iplikli merdivene benzer yapÝ yerine tek olmasÝdÝr.
MesajcÝ RNA (mRNA), DNA nÝn biyolojik mekanizmalarÝnÝ alÝßtÝrarak protein
gibi biyolojik rnlerini hcrelere ulaßtÝrÝr.
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2c

Kromozomlar

Ünsan organizmasÝnÝn karmaßÝk biyolojik fonksiyonlarÝnÝ yrtebilmesi
iin ok byk sayÝda genlere ihtiyacÝ vardÝr. Bu genler birbirine
kenetlenmiß hcreler halinde DNA denen olduka uzun paralar
zerindedir ve kromozom olarak adlandÝrÝlÝr. Her bir insan hcresinde
( sperm ve yumurta hcreleri hari ) biri anneden biri de babadan olmak
zere herbir kromozomdan iki kopya vardÝr.
DeÛißik trde organizmalar deÛißik sayÝda kromozomlara sahiptir.
Ünsanlarda toplam 46 adet olmak zere 23 ift kromozom vardÝr
(bakÝnÝz 2 c). 22 ift veya 44 adeti erkeklerde ve dißilerde aynÝdÝr ve
otozom olarak adlandÝrÝlÝr. Sadece bir ift iki seks kromozomumuz
cinsiyeti belirler. Ünsan herbir ift kromozomun birini annesinden diÛerini
de babasÝndan alÝr.

(ii) Her iki ebeveynin katkÝsÝ ile (otozomal resesif) veya
(iii) Seks belirleyici kromozomun bir ebeveyndeki anormalliÛinde (X'e baÛlÝ dominant)
(iv) Seks belirleyici kromozomun her iki ebeveynin etkisiyle (X'e baÛlÝ resesif)
Talasemi tek gen bozukluÛu olup anne- babadan ocuÛa geen ve otozomal resesif olarak adlandÝrÝlan bir
kalÝtÝmsal motiftir.
Otozomal bir hastalÝk erkekleri ve kadÝnlarÝ anormallik otozomlarÝn birinin zerindeyse aynÝ ßekilde etkiler;
ocuÛun cinsiyetini belirleyen kromozomun zerindeyse etkilemez.
Resesifin manasÝ; ocuÛun defektif geni hem annesinden hem de babasÝndan almasÝ gerekir ki; kliniÛi
ßiddetli giden talasemi major gelißebilsin.

Genetik bozukluklar 4 kategoriye ayrÝlabilir:
1- Kromozom anormallikleri: Btn bir kromozomun veya byk bir
blmnn yokluÛu, duplikasyonu veya deÛißmesiyle olur.

Hem anneden hem de babadan kalÝtÝmsal olarak defektif gen alanlar homozigot olarak adlandÝrÝlÝr, β-talasemi
durumunda bunlar homozigot β-talasemi hastalarÝ olarak isimlendirilir. Ülaveten bunlar Talasemi Major,
Akdeniz Anemisi veya Cooley Anemisi olarak da bilinirler. Bu kißilerde bu hastalÝkla ilgili her trl semptom
gelißebilir.

3- Multifaktriyel : Bu bozukluk evre etkisi sonucu genlerin deÛißimi
( mutasyonu ) ile sonulanÝr. Patolojik durumun adlandÝrÝlabilmesi iin
eßitli faktrlerin biraraya gelmesi gerekmektedir.

Mitokondri

(ii) Otozomal resesif
(iii X'e baÛlÝ dominant
(iv) X'e baÛlÝ resesif

Seneler sren araßtÝrmalar neticesinde hastalÝklara ve genetik bozukluklara
sebep olan ok sayÝda gen tespit edilmißtir.

2- Tek gen bozukluklarÝ : Bunlar gen seviyesindeki deÛißiklik veya
mutasyondan meydana gelir ve tek genin sentezini deÛißtirir veya
engeller.

2d
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4- Mitokondrial : Bu bozukluk hcre sitoplazmasÝnÝn iinde kk bir
yapÝ iine yerleßmiß, hcrenin enerji istasyonu olup mitokondri olarak
bilinen non-kromozomal DNA'nÝn deÛißimi (mutasyonu)
neticesinde ortaya Ýkar.(bakÝnÝz 2d).

Birebeveynden normal gen, diÛerinden ise bozuk gen alanlar heterozigot veya β-talasemi durumunda
β-talasemi heterezigot olarak adlandÝrÝlÝrlar. KullanÝlan diÛer ifadeler karekteristik talasemi taßÝyÝcÝlarÝ veya
talasemi minrdr. Bu kißilerde hastalÝÛÝn semptomlarÝ grlmese de, bunlarÝn hasarlÝ genlerini kendi
ocuklarÝna geirme olasÝlÝklarÝ vardÝr.
TALASEMÜ MAJORU OLUÞTURAN KIRMIZI KAN HCRELERÜNÜN HASARI
Blm-1 de anlatÝldÝÛÝ gibi talasemi kalÝtsal yoldan geen ve kanÝn genetik bozukluÛundan meydana gelen
ve spesifik olarak kÝrmÝzÝ kan hcrelerindeki hemoglobin molekllerinin anormal sentezi sonucu ortaya Ýkar.

Talasemi tek gen bozukluÛu olarak bilinir. Tek gen
bozukluklarÝ 1865'te bir din adamÝ olan Gregor Mendel
tarafÝndan aÝklanan 4 ana biimden biriyle
ebeveynlerinden ocuklarÝna geer:
(i) Otozomal dominant
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HEMOGLOBÜN VE DEMÜR

Hem

Oksijen

Oksijen

Globin

Globin

Oksijen

Oksijen

Hem

2f

Hemoglobin (bakÝnÝz 2e) zelleßmiß bileßik bir protein molekldr. Kan
hcrelerinde bulunur. En nemli fonksiyonu vcudun neresinde ihtiya
duyulursa oksijeni oraya taßÝmaktÝr.
Her bir kÝrmÝzÝ kan hcresinde 300 milyon hemoglobin molekl mevcuttur.
Hemoglobin moleklleri 2 paradan olußur.
(i) Globin olarak adlandÝrÝlan protein eßleßmiß iftler halinde 4 protein
zincirinden olußur. Birka tip zincir vardÝr. Bunlar α-zinciri; α2 zinciri yada
α olmayan zincirler; β2, γ2, δ2, ζ2, ε2. Bunlar da α2γ2, α2β2, α2δ2, α2ζ2
ve α2ε2 olarak eßleßirler. (bakÝnÝz 2f)
(ii) Hem -demir- mitokondri ve sitozol hcrelerinde halka ßeklinde
sentezlenirler. Hem demirde bulunan demir molekl vcuttaki oksijen
taßÝnÝmÝnÝ saÛlar. Bu demirin kolaylÝkla baÛlanmasÝnÝ ve oksijenin doku ve
hcrelere mkemmel taßÝnmasÝnÝ saÛlar.
Normal bir yetißkinin vcudunda 4 gram demir bulunur ki bunun %75 i
yani yaklaßÝk 3 gramÝ hemoglobin sentezinde kullanÝlÝr.
Hemoglobinin (Hb) retimi ve sentezi birka genin kontrolndedir. Kromozom
16 daki α-genleri ve kromozom 11 deki β-, γ-, ve δ- genleri. Alfa zinciri
kodlanmasÝnda 4 gen bulunmasÝna karßÝn beta zinciri kodlamasÝnda 2 gen
vardÝr.(bakÝnÝz 2g). Alfa ve beta zincirinin sentezinini kontrol eden genlerin
sayÝsÝna bakÝlmaksÝzÝn her iki zincir de eßit sayÝda retilir.

alfa-zincir
dõßõ

Hb

Hemoglobin adõ

Hayatõn hangi evresinde retildiÛi

ζ

ε

ζ2ε2

Gower 1

HamileliÛin ilk 8haftasõ

α

ε

α2ε2

Gower 2

HamileliÛin ilk 8haftasõ

ζ

γ

ζ2γ2

Hb
Portland

HamileliÛn ilk haftalarõ, homozigot
dÝß talasemiye baÛlõ hidrops fetalis

α

γ

α2γ2

Hb F

Hamilelikte 6. haftadan sonra
baskõn SaÛlõklõ erißkinde <%1

α

β

α2β2

HbA

Normal fetste %10 a kadar
SaÛlõklõ erißkinde baskõn olan Hb

α

δ

a2δ2

HbA2

HbAÕnõn 1/30Õu kadar retilen
minr hemoglobin SaÛlõklõ
erißkinde <%3

Megaloblast

Makrosit

Normosit

2h

2h

Her safhada
farklÝ globinlerin
gelißmesi sresince
eritropoez

11. ve16. Kromozomlarda
α ve β globin gruplarÝ
Total globin sentez oranlarÝ

2g

alfazincir

Hcre
tipi

Heboglobin

Eritropoez
yeri

2e

AßaÛÝdaki tabloda gsterildiÛi gibi deÛißik zincirlerin birleßimi neticesinde deÛißik tipte hemoglobin meydana
gelir ve ayrÝca hayatÝn eßitli evrelerinde deÛißik tipte hemoglobin retilir.

Embriyo

12

Ftus

Erißkin
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GLOBÜN SENTEZÜNÜ KONTROL EDEN GENLER
β-talasemi majorun olußmasÝna sebep olan en nemli bozukluk hemoglobinin globin kÝsmÝnÝ kontrol eden
β-zincirinin olußumunda etken olan gene baÛlÝdÝr.
Bu genin bozulmasÝ halinde ya hibir β-zinciri retilmez veya ok az miktarda retilerek kÝrmÝzÝ kan hcrelerini
birtek alfa zinciriyle bÝrakÝr. Bu dengesizlik hemoglobinin fonksiyonunu en iyi ßekilde yrtebilmesi iin alfa
ve beta zincirlerinin her ikisini de iermesini engeller. Netice olarak eritropoezis (yunanca erythra-kÝrmÝzÝ hcre
ve poesis retme kelimeleri bileßimi) olarak bilinen kÝrmÝzÝ hcrelerin olußumunu ßiddetle etkiler.
Beta globin zincirinin bozulmasÝna sebebiyet veren genden daha nce bahsetmißtik. Beta globin geninin
normal fonksiyonunu etkileyen 200 den fazla mutasyon tespit edilebilmißtir. Mutasyonun tipine baÛlÝ olarak
globin sentezinin ok fazla veya daha az etkilenmesi ise talasemi hastalÝÛÝnÝn hafif veya aÛÝr seyrini belirler.
BazÝ mutasyonlar ÝlÝmlÝ ( β++) sahip olup ( zincirinin olußmasÝnda gerekli (β+) zerinde etkendir. Oysa diÛerleri
(βo) kaÝnÝlmaz olarak retimi ortadan kaldÝrÝr.
Bu nedenle her iki ebeveynden (+ geni almÝß olan hastalarda byk bir olasÝlÝkla daha hafif bir talasemi formu
gelißtirirken, tersine her iki ebeveyninden (o geni alanlarda ( globinin nerdeyse hi olmamasÝndan dolayÝ
byk bir olasÝlÝkla en aÛÝr talasemi formu grlr. KalÝtÝmsal olarak karÝßÝk gen alanlarda ise sonu olarak nasÝl
bir fenotip gelißeceÛinin sylenmesi zordur. β+β++ veya β+βo veya β++β+o gibi.
(§- talasemilerde grlebilecek olasÝlÝk rnekleri aßaÛÝdadÝr.
βo/βo
β+/β+
β++/β++
β+/β++

-- Talasemi major
-- Talasemi major
-- Talasemi intermedia (hastalÝÛÝn daha hafif ßekli)
-- Talasemi major/Talasemi intermedia
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AÛÝr (o), az aÛÝr (+) ve hafif mutasyonlar (++) aßaÛÝda gsterilmißtir:
β++ mutasyonlar

β+ mutasyonlar

βo mutasyonlar

-101,-87, -88, 28

IVS1-110

IVS1-1

IVS1-106

IVS11-745

IVS11-1

IVS1-5

IVS1-(-25)
C39

Birka sayÝda baßka genetik durumlar hastalÝÛÝn aÛÝrlÝÛÝnÝ azaltabilir. Bunlar:
(i) AzalmÝß alfa zincir sentezi. rnek olarak bazÝ talasemi major hastalarÝ kalÝtÝmsal olarak alfa zincir sentezini
azaltan mutasyona, ilaveten de α- zincir sentezini azaltan mutasyona sahip olurlar. Byle durumlarda alfa
ve beta zincirleri arasÝndaki dengesizlik azalarak hastalÝk daha zayÝf seyreder.
(ii) Gama zincir sentezinin artmasÝ. Normal yetißkin kanÝnda bir ift alfa zinciri ve bir ift gama zinciri
bulunan (α2Y2) yaklaßÝk %1 fetal hemoglobin HbF bulunur. Talasemi hastalarÝ HbA yokluÛunu HbF in retimini
artÝrarak dengelemeye alÝßÝrken, gama zinciri retimini artÝrmÝß olurlar. Ancak bu ykselme, HbA fonksiyonunun
yerini tutmasÝ iin yeterli deÛildir. Bununla beraber bazÝ talasemi hastalarÝnda fetal hemoglobinin (HPFH 'nin
=fetal hemoglobinin kaÝtÝmsal srekliliÛi) kalÝtÝmsal direnci saptanÝr ki HbF daha yksek seviyelerde grlebilir
ve yetißkinlik aÛlarÝnda da devam eder. Hastalar ayrÝca gama globin genlerinin uyarÝlmasÝyla ilgili baßka
kalÝtÝmsal mutasyonlar almÝß olabilirler. rnek (xmn polimorfizmi) veya baßka durumlar; δβ-talasemi ki fetal
hemoglobinin sentezini yetißkinlerde %5-20 artÝrarak globin zincirlerinin dengesizliÛini azaltmak suretiyle
talaseminin aÛÝr seyrini azaltÝr.

GENOTÜP/FENOTÜP
Belli bir genin mutasyonu (genotip) ile hastalÝÛÝn klinik olarak aÛÝrlÝÛÝ arasÝnda bir korelasyon bulunur (fenotip);
yukarda anlatÝldÝÛÝ gibi ok nemlidir.  deÛißik genin β++, β+ ve βo kombinasyonlarÝ hastalÝÛÝn aÛÝr veya
hafif seyirlerinin derecesini belirler. AynÝ zamanda deÛißik lkeler kendilerine zg gen kombinasyon ve
mutasyon sÝklÝklarÝ gsterir.
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TALASEMÜNÜN PATOFÜZYOLOJÜSÜ
BETA ZÜNCÜR EKSÜKLÜÚÜ VE ALFA ZÜNCÜR FAZLALIÚI

AßÝrÝ α

β
Denaturasyon
Degregasyon

Hemoliz
KK
harabiyeti
Dalak
byklÛ

Anemi

Ünefektif
entropoez

Eritropoetin

Doku
hipoksisi
Kemik iliÛi
genißlemesi ArtmÝß
demir
emilimi
Üskelet
deformitesi

Transfzyon
Demir
yk
Endokrin bozukluk
Siroz
Kalp yetmezliÛi

Hamilelik dneminde fetusun kanÝnda (HbF) fetal hemoglobin
mevcuttur ve daha nce de bahsedildiÛi gibi bir ift alfa ziniri ve
bir ift de gama zinciri bulunur (α2Y2). Bu hemoglobin de daha
byk ocuklarda ve yetißkinlerde bulunan hemoglobin gibi aynÝ
grevi grr ve oksijeni vcudun diÛer kÝsÝmlarÝna taßÝr. DoÛumdan
sonra altÝ ay sreyle fetal hemoglobin grevini srdrr. Bundan
sonra yerini ise aßamalÝ olarak iki alfa zinciri ve iki beta zincirinden
(α2β2) olußan yetißkin hemoglobini alÝr.(HbA)
Talasemi majorda ise ya hi beta zinciri retilmeyip ya da ok az
miktarda retildiÛinden bu normal yetißkin hemoglobin sentezini
engelliyerek kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin oksijen taßÝma kapasitesine
ciddi ßekilde zarar verir. Bu duruma ocuÛun vcudu fetal hemoglobin
retme ßeklinde reaksiyon verir. Ancak bu da ocuÛun bymekte
olan vcudunda yetißkin hemoglobinin oksijen taßÝma kapasitesinin
yerini alamaz.
Beta zincirinin yokluÛu veya azlÝÛÝ daha baßka olumsuz etkiler de
yaratÝr. Vcut yeterli miktarda β-zinciri retimine devam edip,
onlarla eßleßme yaratacak β-zincirini yeterli miktarda retemeyince
fazla kalan β-zinciri birikmeye baßlar. β-zincirinin fazlalÝÛÝ kÝrmÝzÝ
kan hcrelerinin olußumunu engelleyerek retimi %95 oranÝnda
dßrr ve olgun kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin az miktarda olmasÝ
nedeniyle ßiddetli anemi gelißtirir.
Buna ilaveten sistemde dolaßan olgun kÝrmÝzÝ kan hcreleri, kendi
zarlarÝna zarar vererek, kendi yÝkÝmlarÝnÝ hÝzlandÝrÝrlar ve bu da
aneminin ßiddetini arttÝrÝr. KÝrmÝzÝ kan hcrelerinin yÝkÝmÝ hemoliz
olarak bilinir.(Latince haem-kan ve lysis-yÝkÝlma anlamÝndadÝr.)
Hemoliz hemoglobin metabolizmasÝnÝn bir rn olan ve kÝrmÝzÝ
kan hcre lerinin hasarÝ neticesinde salÝverilen sarÝ kimyasal bir
madde olan bilirubini ykseltir. Bilirubinin yksek seviyede salÝnÝmÝ,
talasemi major hastalarÝnÝn gzlerinin ve derilerinin sarÝmsÝ bir
renk almasÝna neden olur. (Bazen 'ikterik' olarak olarak anÝlÝr.)
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Talaseminin yol atÝÛÝ ßiddetli anemi nedeniyle, hastalar solgun,
yorgun- anormal hÝzlÝ kalp atÝßÝ olan taßikardiden mustariptirler.
nk kalp kanÝn oksijen taßÝma kapasitesinin azalmasÝnÝ telafi
etmek iin daha hÝzlÝ atmaya baßlar. Ancak bu da kalbi bytr.
Hastalar fiziksel olarak daha az gelißirler ve normal fiziksel
aktivitelerini yrtmek zorlaßÝr. IsrarlÝ anemi tedaviye cevap vermez
olur. ocuklar gsz, laterjik (uykulu), huzursuzdur ve gerektiÛinden
ok aÛlarlar.

AßÝrÝ α globin zincirleri
¥ Esas anemi sebebi
¥ Kemik iliÛinde ekirdekli
hcreler ker

Þiddetli anemi vcutta eßitli savunma mekanizmalarÝnÝ da tetikler.
BunlarÝn en nemlisi kemik iliÛinin oÛalmasÝ (hiperaktivitesi) dir.
Daha nce de anlatÝldÝÛÝ gibi kÝrmÝzÝ kan hcreleri kemik iliklerinde
yapÝlÝr. Sistemdeki dßk kÝrmÝzÝ kan hcrelerini karßÝlayabilme ve
daha fazla hcre retebilmek iin kemik iliÛi byklÛnn 30 katÝ
genißler. Bu genißleme kemiklerde de genißlemeye, kafatasÝ
deformasyonuna, st dißlerin protrzyonuna, kaburga kemiklerinin
ve omurganÝn arpÝklÝÛÝna yol aar. Kemikler daha incelir (osteopeni)
ve kolay kÝrÝlÝr hale gelirler.
KÝrmÝzÝ kan hcreleri dalak ierisinde filtre edilirler. Bu organ normal
olarak kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin yaßam dnglerinin sonunda
paralanmalarÝndan sorumludur. Ancak talasemi hastalarÝnda dalak,
hiperaktive kemik iliÛi tarafÝndan retilen ok fazla sayÝda kÝrmÝzÝ
kan hcreleri ile baßetmek zorunda kalÝr. Bunun sonucu olarak
dalaÛÝn kendisi fazla kan hcrelerini paralamak iin (hipersplenizm
olarak bilinir) fazla aktif hale gelir ve bymeye baßlar. Eskimiß
kan hcrelerini paralamasÝnÝn yanÝ sÝra fazla aktif olan dalak, bazÝ
beyaz kan hcrelerini, trombositleri ve gen kÝrmÝzÝ kan hcrelerini
de paralayarak anemiyi daha da ktleßtirir. Normal Hb moleklleri
olmadÝÛÝ iin talasemi hastalarÝnÝn sistemde dolaßan kÝrmÝzÝ kan
hcreleri anormal ßekildedirler ve genelde dalakta yakalandÝklarÝ
(biriktikleri) iin dalaÛÝn genißlemesini saÛlar. Sonunda da dalaÛÝn
kendisi de karßÝ ataÛa geerek kÝrmÝzÝ kan hcreleri retmeye
baßlar ve anemiyi arttÝrÝr (ekstramedullar eritropoiez) ve kendi
bymesini arttÝrÝr.

¥ Ünefektif eritropoeze yol aar
¥ Olgun kÝrmÝzÝ hcreler ker
¥ Hemolize yol aar
¥ Proteolize yol aar

Normal retiklositte α ve β
globin dengesi

Absorbans
Radyoaktivite

Beta talasemide aßÝrÝ α
globin sentezi

Absorbans
Radyoaktivite

Talaseminin patofizyolojisindeki ana neden α-zincirindeki fazlalÝk
ve buna baÛlÝ α ve β-zincirlerindeki sayÝsal dengesizliktir ve bu
hastalÝÛa fonksiyonel deÛißikliklerin eßlik etmesi sz konusudur.
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TALASEMÜNÜN TANISI

TALASEMÜ MAJOR TANISINDA KULLANILAN
HEMATOLOJÜK METODLAR

Talasemi ile doÛan bir ocuk, hastalÝkla ilgili gzle grlebilir herhangi bir belirti gstermez. zellikle ebeveynler
testten geirilmemißse, doÛum ncesi testler yapÝlmamÝßsa ve de ailede etkilenen baßka bir ocuk bulunmuyorsa,
laboratuvar testleriyle bile bir tanÝ konulamayabilir. Bu erken dnemde talasemi tanÝsÝnÝn konulamamasÝnÝn
sebebi HbF i olußturan alfa ve gama globin zincirlerinin yeterli miktarda fetal hemoglobinin mevcut olmasÝ
nedeniyle dengelenmiß olmasÝ ve kk ocuÛun daha nce anlatÝlan kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin retilmesinden
etkilenmemiß olmasÝdÝr.
Bu ok kk yaßta da ocuÛun talasemi tanÝsÝ molekler tekniklerle belirlenip ebeveynlerinden aldÝÛÝ mutasyonlar
saptanabilir. Ancak bu test anne babanÝn doÛumdan sonra taßÝyÝcÝ olduklarÝnÝ Ûrenmeleri halinde bir soru
ißareti doÛurup incelenebilir. Fakat ne yazÝk ki ok iyi yrtlen yenidoÛan tarama programlarÝnda bile talasemi
major tanÝsÝ bu kadar erken dnemde netice vermeyebilir. Ancak taramadan hemoglobin E veya hemoglobin
S farklÝlÝklarÝnÝ ortaya koyma aÝsÝndan yararlanÝlabilir.
oÛu durumlarda talasemi major tanÝsÝ 2 yaßÝndan nce konulabilir. Fakat talasemi intermedia tanÝsÝnÝn
konulmasÝ daha uzun sreyi alabilir. AßaÛÝdaki tablo bazÝ araßtÝrmacÝlarÝn yaptÝklarÝ neticeleri gstermektedir.
Talasemi major (TM) ve talasemi intermedia (TÜ)
(Modell ve Berdovkas 1981) da grlme yaßlarÝ
YAÞ (SENE)

TM

TÜ

<1

%75-62

%4-11

1-2

%35-29

%11-30

>2

%9-11

%22-59

1. Hematolojik endeks.
Bu hematojik parametreler elektronik bir aygÝt (kÝrmÝzÝ hcre sayÝcÝ) tarafÝndan llr.
Bununla kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin byklÛ, hacmi ve ihtiva ettikleri hemoglobin
miktarÝ llr. KÝrmÝzÝ kan hcrelerinin byklÛ hacmi ve ilerindeki hemoglobin
miktarÝ 2-6 g/dl gibi belirli bir ßekilde azalÝr veya dßerse talasemi tanÝmÝ yapÝlabilir.
Talasemi hastalarÝnda sÝklÝkla bulunan hematolojik gstergeler aßaÛÝdaki gibidir:
Ortalama
Hb

g/dl

AralÝk

6,8

3,9-9,3

MCH pg

20,9

15-26

MCV

65,8

57-75

30,9

26-34

FL

MCHC g/dl

ok sayÝda olgunlaßmamÝß kÝrmÝzÝ kan hcreleri (ekirdekli), beyaz kan hcrelerinde
artÝß olarak gzkebilir. Bunlar hcre sayÝcÝ tarafÝndan yanlÝßlÝkla beyaz kan hcresi
olarak bildirilirse de daha ileri yapÝlan tetkikte yanlÝß sayÝm olduÛu ortaya Ýkar.
2. Kan filmi ve KÝrmÝzÝ kan hcreleri morfolojisi
Mikroskop altÝnda incelendiÛinde kÝrmÝzÝ kan hcreleri
normallerinden daha soluk (hipokromik) ve daha kk
(mikrositik) ve ok nemlisi oÛunlukla anormal ßekillerde
(anizositozis ve poikilositozis) grlrler.

2k

3. Hemoglobin elektroforezi
Bu ißlemde hemoglobin molekllerini HbA, HbA2 ve HbF
yapan proteinlerin ayrÝßmasÝ saÛlanÝr. Fetal hemoglobinin
normalden yksekliÛinde ve %20-90 arasÝnda deÛißmesinde
talasemi tanÝsÝ endikedir. Normal yetißkin hemoglobininde
HbA2 %3'e kadar olabilir, hi grlmeyebilir, azalmÝß veya
biraz ykselmiß olabilir.
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4 -Molekler metodlar
Bunlar tanÝda doÛrulama ve daha spesifik bilgi elde etmek iin kullanÝlan (rneÛin bu duruma neden olan
mutasyonlarÝn bakÝldÝÛÝ ) DNA araßtÝrmasÝ ile yapÝlan zelleßmiß yollardÝr. Bu bilgilendirme tanÝ koymanÝn
yanÝsÝra hastalÝÛÝn klinik ßiddetini de belirtmektedir.
Hematolojik parametrelerin yanÝsÝra α, β, ve Y genlerindeki kalÝtÝmsal mutasyonlarÝn araßtÝrÝlmasÝ talasemi
teßhisinin doÛrulanmasÝnda ve ne tr bir klinik tedavi verileceÛinde en nemli klinik adÝmlardÝr. Geri (βtalasemi major teßhisi olduka dmdz basit bir teßhistir ama bazÝ zorluklar Ýkabilir; zellikle sÝtma gibi yaygÝn
bir hastalÝÛÝn sz konusu olduÛu gelißmekte olan lkelerde, teßhis biraz karmaßÝk olabilir. rnek olarak sÝtma
anemiye ve dalak byklÛne (splenomegali) sebep olur. Geri laboratuvar bulgularÝ olduka farklÝ olsa da,
hastalarÝn durumunun tam kontrol edilebilmesi ve teßhisin doÛru konulabilmesi iin bu hastalarÝn ilk nce anti
malaryal ilalarla tedavileri gerekir.
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β-TALASEMÜ MAJORUN TEDAVÜSÜ
Son  dekaddan fazladÝr klinik inceleme ve araßtÝrmalarla belirlenmißtir ki talasemi major tedavi edilebilir
bir durumdur. alÝßmalar gsteriyor ki gvenli ve uygun kanÝn verildiÛi dzenli transfzyon tedavisi ile beraber
etkili demir ßelasyonu hastalarÝn yaßam sresi ve kalitesini arttÝrmaktadÝr.
Talasemide bu tavsiye edilen tedavi rejimi anemi ile savaß ve bunun sonucunda hastalÝÛÝn kendisi ve anemiyi
tedavi iin verilen kan transfzyonlarÝ sonucu gelißen progresif doku demir birikiminin nlenmesi zerine
odaklanmÝßtÝr.

DiÛer baßka durumlar da aneminin ve splenomegalinin artmasÝna, HbF seviyesinin ykselmesine neden
olabileceÛinden ilave klinik ve laboratuvar testlerinin uygulanmasÝ zorunlu olur. Talasemide tedaviye baßlanmadan
nce hatÝrlanmasÝ gereken en nemli faktr doÛru teßhisin konup ondan sonra tedaviye geilmesidir.

Temel Hemoglobin BozukluklarÝ
α-globin zincir bozukluklarÝ
a-talasemiler

β-globin zincir bozukluklarÝ
Orak hcre bozukluklarÝ

HbH hastalÝÛÝ

Orak hcre anemisi (HbSS)

α-talasemi hidrops fetalis

HbS/ β-talasemi

(=Hb Bart's hidrops fetalis)

HbSC hastalÝÛÝ
HbSD hastalÝÛÝ
DiÛer nadir oraklaßma bozukluklarÝ
(β-talasemiler
β-talasemi major
β-talasemi intermedia
HbE/β-talasemi
DiÛer nadir talasemiler
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B LM 3

KAN TRANSFZYON TEDAVÜSÜ
Dzenli kan transfzyonu talasemi majorlu hastalarÝn yaßam
srelerinin uzamasÝ ve kalitesinin artmasÝnÝ saÛlayan en nemli
etkenlerden biridir. 1960 lar dan sonra talasemi tedavisinde ki
en can alÝcÝ noktadÝr.
EÛer etkin bir ßekilde dzenlenmezse ciddi anemi ve talasemi
majora zg kemik iliÛi aßÝrÝ genißlemesi ßunlara nclk eder.
¥ Gelißmede gerilik
¥ Yz ve diÛer kemiklerde deformiteler
¥ KÝrÝlgan kemikler ve kemik kÝrÝklarÝ
¥ Normal fiziksel aktivitelerde bozulma
Hayat boyu dzenli kan transfzyonu en azÝndan talasemi
majorun tam ßifasÝ gerekleßene kadar yan etkilerin olußumunu
engellemek iin kullanÝlacaktÝr.. Bununla beraber kan
transfzyonuna baßlamadan nce bir ok faktr gz nnde
tutulmalÝdÝr. Bu blmde ßu konular tartÝßÝlacaktÝr.
1. Kan transfzyonu ne zaman baßlanmalÝdÝr?
2. Gvenli transfzyon nasÝl temin edilebilir?
3. Ne transfze edelim?
4. En uygun kan transfzyon tedavi rejimini nasÝl yerleßtirelim?
Transfzyon tedavisine ne zaman baßlanmalÝ
Transfzyon tedavisi ancak talasemi major tanÝsÝ kesinleßince
baßlanmalÝdÝr. Daha nce de belirtildiÛi gibi talasemi major
tanÝsÝ aßaÛÝdaki kriterlerle kesinleßtirilmelidir.
1. Laboratuar testleri ( rn: Hematolojik, molekler yada
hemoglobin elektroforez ve diÛer laboratuar testleri (HPLC
yksek performanslÝ sÝvÝ kromotografisi)
2. Genetik analiz: ( ve ( talasemi mutasyonlarÝ, Xmn1 restriksiyon
enzim blgesinin analizi (Bu analiz hastalÝÛÝn ciddiyetinin
ngrlmesi ve tedavi rejiminin belirlenmesinde faydalÝdÝr.)

22

talasemi
hakkÝnda
talasemi
hakkÝnda herßey

Aneminin ciddiyeti genellikle kandaki hemoglobin (Hb) dzeyi ile
belirlenir. Kanda desilitrede (dl=1/100 litre) gram (gr) olarak
llr. Hemoglobin sÝklÝkla laboratuarda kan sayÝmÝ yapan zel
aletler ile yapÝlÝr. Sahli denilen eski hemoglobin lme metodu da
gvenilirdir. Normal hemoglobin erkeklerde 13-16gr/dl, kadÝn ve
ocuklarda 11-14gr/dl dir. Hem kadÝn hem de erkekte 8-11gr/dl
seviyeleri orta dereceli anemi, 8 gr/dl den dßk deÛerler ciddi
anemi olarak kabul edilir.
Hastalara transfzyon tedavisi laboratuar ve molekler alÝßmalar
ile talasemi tanÝsÝ kesinleßtikten sonra ßu durumlarda baßlanmalÝdÝr.
¥ Üki hafta aralÝkla iki defa hemoglobinin 7 gr/dl altÝnda saptanmasÝ.
ok sÝklÝkla 6-7 gr/dl arasÝ deÛerleri hastalar tolere edebilirler
ancak bu hastalarÝn transfze edilmemesi kararÝ kuvvetli klinik
deneyim ve ok yakÝn izlem gerektirir.
¥ Hemoglobin dzeyleri 7 gr/dl zerinde olunca ßu fiziksel zellikler
eßlik ediyorsa;
- Yz deÛißiklikleri
- Gelißmede gerilik ve kilo kazanÝmÝnda kÝsÝtlanma
- Kemik kÝrÝklarÝ
- Tmr kitleleri olußturan ekstrameduller
hematopoez.
Bu kriterler saptanÝyorsa
kan transfzyonu
geciktirilmeden
baßlanmalÝdÝr.
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Gvenli transfzyon temin edilmesi

Ne transfze edelim

Yeterlilik ve ulaßÝlabilirlik
¥ Talasemililer iin kan transfzyonu hayat boyu devam edeceÛi iin saÛlÝk
otoriteleri bu hastalara yeterli, devamlÝ kan desteÛi saÛlayabilmek iin kan
donasyon politikalarÝ gelißtirmelidirler.

Vericiden elde edilen kana tam kan denir. Alyuvarlar, plazma, akyuvarlar
ve trombositleri ierir. Bir nite denen tam kan 450 ml den olußur.
Plazma, akyuvarlar ayrÝßtÝrÝldÝktan sonra 250 ml alyuvar (Eritrosit) kalÝr.
Buna bir nite eritrosit sspansiyonu denir. TorbanÝn iine antikoagulan
sÝvÝlar, besleyici maddeler eklenir. Eklenen maddeler kanÝn nasÝl ißlem
grdÛne gre deÛißir.

Enfeksiyon ajanlarÝnÝn geißinin engellenmesi
¥ Kan transfzyon tedavisi hasta iin mmkn olduÛunca en gvenilir
ßekilde olmalÝdÝr. Bunun anlamÝ kan yolu ile geme riski olan enfeksiyon
ajanlarÝ virusler, bakteriler ya da parazitler aÝsÝndan rn mmkn olduÛunca
en az riski taßÝmalÝdÝr. Kan donasyonlarÝ ile geen enfeksiyon ajanlarÝnÝn
nakil olasÝlÝÛÝnÝ azaltmak iin saÛlÝk otoriteleri ßu konularÝ saÛlamalÝdÝr.
- SaÛlÝklÝ donorlerin dzenli, gnll olarak kan vermesi iin kan donasyon
hizmetleri gelißtirmelidir. ParalÝ donasyon nlenmelidir.
Gerekli kan nitelerine karßÝlÝk olarak hasta yakÝnlarÝ veya arkadaßlarÝndan
kan vermeleri istenmemelidir.(Yerine koyma donasyonu)
- Tm donor kanlarÝ hepatit (B,C), HIV1+2 (AÜDS nedeni) sifiliz aÝsÝndan
taranmalÝdÝr. BazÝ lkelerde sÝk grlen enfeksiyonlar-sÝtma gibi- taranmalÝdÝr.
- Kan bankalarÝna hizmet veren kan transfzyon servisleri, laboratuarlar
kanÝ depolama, kanÝn nakli gibi durumlarda uluslararasÝ standartlar
saÛlamalÝdÝr.
Kan grup genotipi
DiÛer faktrlere ek olarak hastalar mmkn olduÛunca nemli kan grup
sistemleri aÝsÝndan test edilmeli, tiplendirilmelidir. rneÛin hastalarÝn kan
gruplarÝ, Rhesus pozitif veya negatif olarak belirlenmeli ayrÝca Kell, Kidd,
Duffy gruplarÝ da belirlenmelidir. Bir kere transfzyon baßladÝktan sonra
mevcut tm kan gruplarÝnÝ saptamak zorlaßacaktÝr. Bu nedenle ilk transfzyon
baßlanmadan tm eritrosit genotipinin belirlenmesi nem kazanmaktadÝr.
Üdeal olarak her transfzyondan nce hastalar yeni antikorlar aÝsÝndan test
edilmelidir. Hasta ile verici uyumsuzluÛunu en aza indirmek iin hasta ile
verici kan grup sistemleri mmkn olduÛunca uyumlu olmalÝdÝr. Tmn
uydurabilmemiz mmkn olmadÝÛÝnda en azÝndan en sÝk grlen sistemler
ABO, Rhesus ve Kell sistemleri aÝsÝndan uyumlu olmalÝdÝr.
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Talasemi majorlu hastalarÝn eritrositleri azdÝr. Bu nedenle hastalar tam
kanÝn iindeki plazma, akyuvar, trombositleri iermeyen ve kendilerinde
eksik olan yalnÝzca eritrosit sspansiyonunu almalÝdÝrlar. EÛer hasta
tam kan alÝrsa hastanÝn dolaßÝm sistemi yklenecektir. Kalp yetmezliÛi,
akciÛerde sÝvÝ tutulumu gibi istenmeyen etkiler olußabilir. Tam kandan
akyuvar ve trombositlerin uzaklaßtÝrÝlmasÝ ile kan transfzyonu sÝrasÝnda
ve sonrasÝnda olabilecek ateß gibi yan etkilerin azaltÝlmasÝ mmkn
olabilecektir. Her ne kadar bu bulgular tedavi edilebilirse de komplikasyonlarÝn azaltÝlabilmesÝ iin hastanÝn ihtiyacÝ olan rn verilmelidir.
Eritrosit sspansiyonlarÝ nasÝl elde edilir
Eritrosit sspansiyonu tam kanÝn zel aletler ile laboratuarda santrifj
edilerek elde edilir. Tam kanÝn iindeki plazma ve akyuvarlar % 70
oranÝnda ayrÝlmÝß olur. Santrifgasyondan sonra eritrositler torbanÝn
dibinde kalÝr, plazma, akyuvarlar, trombositler yukarÝda kalÝp kolayca
ayrÝlabilir.
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Eritrosit sspansiyonu iine antikoagulan gibi bazÝ solsyonlar konur. Bu
madde hcrelerin birbirine yapÝßmasÝnÝ engeller. Besleyici solsyonlar ise
eritrositlerin hem yaßamÝnÝ uzatÝr hem de kalitelerini korur. SAGM (Salin,
adenin, glukoz, mannitol), PAGGS-M (Fosfat, adenin, glukoz, guanozin, salin,
mannitao), AS-3 (Nutrisel sistemi) ve ADSL (adenin, dekstroz, salin, mannitol)
bazÝ eklenen maddelerdir. CPD (sitrat, fosfat, dekstroz), CPDA-1 (sitrat, fosfat,
dekstroz, adenin) ve CP2D (sitrat, fosfat, ift dekstroz) antikoagulan maddelerdir.
Avrupa'da eritrositlerin yaßamÝnÝ idame ettirebilmeleri ve 42-48 gn
saklanabilmeleri iin CPD/SAG-M, Amerika'da CPDA-1/AS-3 ya da CP2D/AS3 kullanÝlmaktadÝr.
Talasemili hastalar 7 gnden daha eski eritrosit sspansiyonu almamalÝdÝrlar.
YukarÝda bahsedilen eklenen maddeler olsa da hastalara 2 haftalÝktan daha
eski kan verilmemelidir. nk uzun sreli saklanan eritrosit sspansiyonlarÝnÝn
talasemili hastalara faydalÝ olduÛuna dair alÝßma mevcut deÛildir.
KanÝn kalitesi ve gvenliÛini arttÝrabilmek iin ßunlar yapÝlabilir:
1. YÝkanmÝß eritrosit sspansiyonu: Transfze edilen kanda proteinlerin
olmasÝ orta- ciddi reaksiyonlara neden olur. Santrifj etme ile % 70 oranÝnda
tam kandan plazma ve proteinlerden temizlenebilir. Eritrosit sspansiyonlarÝnÝn
kalitesinin daha da arttÝrÝlabilmesi mevcut plazma ve proteinden tuzlu su
ile eritrosit sspansiyonunun yÝkanmasÝ ile saÛlanabilir. oÛu hastaya bu
ißlem gerekmemektedir. Eritrositler bir defa yÝkandÝktan sonra 24 saat iinde
kullanÝlmalÝdÝr.:
2. Lkositten fakir eritrosit sspansiyonu: Lkositlerin en az dzeye
indirilebilmesi istenmeyen yan etkilerin azaltÝlmasÝ iin UluslararasÝ kÝlavuzlar
uyarÝnca akyuvarlarÝn (Lkositler) 1x106hcre/eritrosit sspansiyonu az
olmalÝdÝr. Bu reaksiyonlarÝn nedeni olarak lkositler, onlardan salÝnan
kemokinler sorumlu tutulmakta ve ateße neden olmaktadÝr. Ek olarak
lkositlerden arÝndÝrma ile normal kan bankacÝlÝÛÝ pratiÛinde taranÝlmayan
lkositler tarafÝndan taßÝnan enfeksiyon ajanlarÝ (yersinia enterokolitica, CMV,
EBV, B19 ve HAV) uzaklaßtÝrÝlmÝß olur.
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Lkositleri azaltma yntemleri (Lkosit azaltÝlmasÝ yada lkosit
deplesyonu)
1. Filtrasyon. Verici kanÝnda ki lkositlerin uzaklaßtÝrÝlmasÝnÝn en iyi
yolu kan torbalarÝna baÛlanan zel filtrelerdir. UluslararasÝ kÝlavuzlar
filtrasyonun kan alÝndÝktan 4-8 saat sonraya ertelenmesini ve bu
srete rnn kan dolabÝnda saklanmasÝnÝ nermektedir. Filtrasyonda
ki bu gecikme lkositlerden bazÝ maddelerin salÝnmasÝna ve zellikle
yersinia enterokolitica gibi bakterilerin ldrlmesini saÛlamaktadÝr.
Filtrasyon kan bankasÝnda yada hasta baßÝnda uygulanabilir. Bununla
beraber yatak baßÝ filtrasyon baßarÝ ile lkositleri uzaklaßtÝrÝr ancak
kalite kontrol konusunda garanti verilemez.
Gen talasemi majorlu hastalarda kemik iliÛi nakli planlanÝyorsa yada
uygulanmÝßsa lkosit filtrasyonu daha da nem kazanmaktadÝr. nk
lkositler sitomegalovirus (CMV) denen virus ile ilißkilidir. CMV; ilik
nakli yapÝlmÝß hastalar gibi yoÛun savunma sistemi zayÝflamÝß
hastalarda lme dahi varabilen ciddi enfeksiyonlara neden olmaktadÝr.
EÛer bir kan bankasÝ plazma ayÝrÝmÝ, yÝkama yada filtrasyon
yapamÝyorsa vericiden alÝnan tam kan 40C de 24-48 saat tutulmalÝ,
istenen eritrositlerin dipte toplanmasÝ iin fÝrsat verilmelidir. Bylece
torbanÝn st kÝsmÝnda buffy coat denen; iinde plazma, lkosit,
trombosit ieren blm bazÝ laboratuar aletleri ile ayrÝlabilir. Ancak,
bu girißim filtrasyona gre 1000 defa daha az etkindir.

Kan filtresi

Bakteri ile
dolu fagosit

DeÛißik lkosit ayrÝßtÝrma tekniklerinin etkinlikleri
¥ Dolapta bekletilip doÛal olarak buffy coat ayrÝßtÝrÝlan kanda (1.2x109
lkosit/nite) kalÝr.
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¥ Santrifgasyon ile ayrÝlan eritrosit sspansiyonunda veya salin ile yÝkanmasÝ ile kanda (1x107 lkosit/nite)
kalÝr.
¥ Yatak baßÝnda filtre edilen eritrosit sspansiyonunda (5x106 lkosit/nite) kalÝr.
¥ Kan bankasÝ laboratuarÝnda filtre edilen eritrosit sspansiyonunda (5x106 lkosit/nite) kalÝr.
¥ Depolama ncesi filtre edilen eritrosit sspansiyonunda (1x106 lkosit/nite) kalÝr.
Üdeal olarak tm talasemi majorlu hastalar depolama ncesi filtre edilmiß, yÝkanmÝß, tam uyumlu, tam
aprazlaßtÝrmasÝ yapÝlmÝß, antikoagulan ve besleyici maddeleri eklenmiß eritrosit sspansiyonlarÝ almalÝdÝrlar.
Ancak bazÝ hastalarda zel nlemler alÝnmalÝdÝr.
1.YÝkanmÝß eritrosit sspansiyonu; kanÝnda IgA denen zel proteini iermeyen hastalar ve kan transfzyon
tedavisi ile allerjik reaksiyon gzlenen hastalarda uygulanmalÝdÝr. IgA eksikliÛi olan hastalarda filtrasyona
raÛmen ateß gzlenmektedir. Bu olgularda transfzyon ncesi yÝkama ißlemi gerekebilir.
2. Tam olarak aprazlama yapÝlamayan nadir kan grubu antijenleri olan hastalarda dondurulmuß eritrositler
temin edilmelidir. Avrupa ve Amerika'da nadir kan gruplarÝna ait eritrositler %40 lÝk gliserol denen zel
solsyonlarda -600C de 10 seneye kadar saklanabilmektedir.
3. Graft versus host hastalÝÛÝnÝ nleyebilmek iin kemik iliÛi nakli uygulanmÝß yada uygulanmasÝ planlanan
hastalarÝn eritrositleri ÝßÝnlanmalÝdÝr.
4. Kan transfzyonu sonrasÝnda lkositler ile sÝk sÝk reaksiyon gzlenenlerde lkositi azaltÝlmÝß eritrositler
kullanÝlmalÝdÝr. AyrÝca lkosit azaltÝlmasÝ yeni tanÝ almÝß gen, kemik iliÛi nakli planlanan hastalarda
sitomegalovirus (CMV) enfeksiyonunu nlemek yada transplant sÝrasÝnda CMVin yeniden ÝkmasÝnÝ nlemek
amacÝyla uygulanmalÝdÝr.
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Transfzyon rejiminin dzenlenmesi
Gereken kan hacminin hesaplanmasÝ
HastanÝn hemoglobininde
Hastaya verilecek kan hacminin miktarÝ ve ne hÝzda verileceÛi hastanÝn yaßÝna,
3a
1 gr ykseltmek iin
kan miktarÝ
klinik durumuna, transfze edilecek rnde ki
koruyucu maddeye, vericinin hematokriti
( hemoglobine benzer bir parametre),
hedef hemoglobine gre belirlenir.
Orta dereceli transfzyon rejimlerinde
(Hiper yada super de olabilir.)
hastalara sÝklÝkla oÛu talasemi
uzmanÝnca nerildiÛi gibi kilogram
baßÝna 10-15ml konsantre eritrosit
verilir. Transfzyon 3-4 saatte
uygulanÝr (Vericinin eritrositlerinin
hematokriti %75 kabul edilerek). Her
2-5 haftada bir transfzyon uygulanÝr.
Splenektomi yapÝlmamÝß hasta ortalama
olarak her yÝl kilogramÝ baßÝna 180 ml ,
TIFÕÝn Talaseminin klinik dzenleme rehberinden
splenektomi yapÝlmÝß hastalar ise 133 ml saf
eritrosit ihtiyacÝ duyarlar
EÛer hastada kalp sorunlarÝ varsa yada transfzyon 5 g/dl altÝnda iken
baßlanÝyorsa ufak miktarda kan yavaß hÝzda uygulanmalÝdÝr. rneÛin: Saatte
kilogram baßÝna 2-5 ml eritrosit. Bir hastanÝn tam olarak ne kadar kan
ihtiyacÝ olduÛunu hesaplamak iin deÛißik tablolar ve grafikler
tÝp alÝßanlarÝ iin olußturulmußtur. Tablo 3a Tablo 3b

3b

Kan transfzyon rehberi

Donr hematokrit yzdesi

Transfzyon rejimleri hastanÝn hemoglobinini
transfzyon ncesi 9-10.5gr/dl ve
transfzyon sonrasÝ da 15gr/dl yi
aßmayacak ßekilde olmalÝdÝr. Bu rejim
uygulanarak hastalar ßunlarÝ
yaßayacaklardÝr.

Hedeflenen
Hb deÛeri

TIFÕÝn Talaseminin klinik dzenleme rehberinden

¥ Kemik iliÛinde en az genißleme
¥ Normal byme ve artmÝß fiziksel aktivite
¥ Dalakta genißleme olmamasÝ veya minimal olmasÝ
¥ Baß aÛrÝsÝ ve burun kanamasÝ gibi artmÝß viskoziteye baÛlÝ tromboembolik
komplikasyonlarÝn azalmasÝ
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¥ Demirin organlarda birikiminin azalmasÝ
Transfzyon aralÝklarÝ belirlenirken hastanÝn ißi yada okul programÝ,
transfzyon merkezine uzaklÝÛÝ gz nnde tutulmalÝdÝr. Mmkn
olduÛunca hastanÝn hayat tarzÝ ile tÝbbi ihtiyalarÝnÝ en uygun
ßekilde karßÝlayacak transfzyon programÝ yapÝlmalÝdÝr.
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TR transfzyon sÝrasÝnda yada sonrasÝnda olußan tm istenmeyen olaylarÝ kapsar. YaklaßÝk olarak kan
transfzyonlarÝnÝn % 4 nde istenmeyen yan etkiler olußmaktadÝr. Bu oran kanÝn kalitesi yetersiz ise daha da
ykselecektir. Bir kan transfzyonu yabancÝ bir maddenin --vericinin kanÝnÝn-- hastaya verilmesini kapsar. AynÝ
organ veya kemik iliÛi nakillerinde olduÛu gibi hastanÝn baÛÝßÝklÝk sisteminin yanÝt vermesi beklenir. EsasÝnda
her tÝbbi girißimin hem faydasÝ hem de zararÝ vardÝr. Ancak bu olasÝ yan etkiler konusunda tÝp personeli eÛitimli
olmalÝdÝr.

Kan transfzyon rejiminin etkinliÛini deÛerlendirme
Kan alan bir hastanÝn karßÝlaßabileceÛi reaksiyonlar iki kategoriye ayrÝlabilir.
Bir kan transfzyon programÝnÝn etkinliÛi her hafta
hemoglobindeki dßme ile llr. Bu deÛer dalaÛÝ alÝnmamÝß
hastalarda haftada 1g/dl/hafta, dalaÛÝ alÝnmÝß hastalarda ise
1.5 gr/dl/haftayÝ gememelidir.
EÛer hemoglobin daha fazla bir hÝzla dßyorsa ßu nedenler
araßtÝrÝlmalÝdÝr:
¥ Eritrositlere karßÝ alloimmunizasyon (BakÝnÝz:Transfzyon
ilißkili reaksiyonlar)
¥ Genißlemiß, bymß dalak (hipersplenizm), ve/veya
karaciÛerde byme (Hepatomegali). EÛer bir hasta yÝlda
kilogram baßÝna 200ml den fazla kana ihtiya gsteriyorsa
bymß dalak araßtÝrÝlmalÝdÝr.
¥ KanÝn kalitesinde yetersizlik, eritrositlerin yaßam mr kÝsa,
fonksiyonlarÝ daha etkin.
¥ Kanama ( rneÛin:gastroentestinal sistemden)
¥ Enfeksiyona baÛlÝ eritrosit yÝkÝmÝnÝn artmasÝ ( rneÛin:SÝtma)
Tedavi rejiminin etkinliÛinin deÛerlendirilebilmesi iin hemoglobin
dzeyleri her transfzyon ncesi ve sonrasÝ llmelidir. EÛer
bu mmkn olamazsa, hemoglobin dzeyleri haftada bir, 15
gnde bir yada hasta transfzyon aldÝka llmelidir.
Transfzyon ilißkili reaksiyonlar
Kan transfzyonu bir hastada istenmeyen yan etki denen yada
komplikasyon olarak tanÝmlanan reaksiyonlara neden olabilir.
Genel olarak transfzyon reaksiyonlarÝ (TR) denir
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1.Ümmun mekanizma ile olußan transfzyon reaksiyonlarÝ--hastanÝn baÛÝßÝklÝk sistemi transfuze edilen kana
yanÝt verir.
2.Ümmun mekanizma dÝßÝ nedenlerle olan transfzyon reaksiyonlarÝ-HastanÝn baÛÝßÝklÝk sistemi dÝßÝnda nedenlerle
olußan reaksiyonlar
Tm reaksiyon tipleri transfzyon sÝrasÝnda yada hemen sonra olabilir. (Akut reaksiyonlar) --transfzyonun
baßlangÝcÝndan sonra hemen daha birka mililitre kan gittikten sonra yada transfzyon ißlemi bittikten hemen
sonra --yada reaksiyon daha gecikmeli olup muhtelif gnler, haftalar yada ok daha uzun sre sonra ortaya
Ýkar.
AßaÛÝdaki tablolar (1,2,3) olußabilecek kategori 1 ve 2 reaksiyonlarÝ, sÝklÝÛÝnÝ gstermektedir. (Bu blmde oÛu sÝradan
okuyucunun anlayamayacaÛÝ bazÝ tÝbbi terimler kullanÝlmaktadÝr. Bu nedenle kitabÝn arka blmndeki aÝklamalÝ szlk
kullanÝlabilir. HastalarÝn ve yakÝnlarÝnÝn bu terimlere ulaßabilmelerinde kolaylÝk saÛlanmasÝ ile tÝp alÝßanlarÝ ile daha iyi
iletißim kurabilmeleri umut edilmektedir.)

Immun mekanizma ile olußan transfuzyon reaksiyonlarÝ

3c

Tablo 1

Akut

SÝklÝk

Gecikmiß

SÝklÝk

Hemolitik (Üntravaskuler)

1/25000

Alloimmun

1/100

Anaflaktik

1/50000

Hemolitik(Ekstravaskuler)

1/2500

Febril Non-hemolitik

1/100

Trombosit refrakterliÛi

1/10

Allerjik (Urtikarial)

1/100

Graft vs Host HastalÝÛÝ (GVHD)

nadir

Transfuzyon Ülißkili Akut
AkciÛer HasarÝ(TRALI)

1/10000
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Tablo 2

Immun DÝßÝ mekanizma ile olußan transfuzyon reaksiyonlarÝ
Akut

SÝklÝk

Hemolitik(In vitro)
Metabolik

Transfzyon ilißkili reaksiyonlarÝn nedenleri, olußum zamanÝ, semptomlarÝ

Gecikmiß

SÝklÝk

Reaksiyon ZamanÝ

Zamanlama

Nedeni

Semptomlar

Metabolik demir yk
Enfeksiyz

uzun srete

Akut hemolitik

Birka ml kan
infuzyonu sonrasÝnda

ABO
uyumsuzluÛu

Dispne, gÛste sÝkÝßma,
hipotansiyon, ßok,bbrek
yetmezliÛi

Anaflaktik

Ò

Konjenital IgA
EksikliÛi

KÝzarÝklÝk, kaßÝntÝ,nefes
darlÝÛÝ, kusma,ishal,gÛs
AÛrÝsÝ,hipertansiyon, ßuur

Hava embolisi

Ò

Sisteme hava
girmesi

ksrk, dknt, gÛs
aÛrÝsÝ,ßok

Bakteryal bulaß
Üshal Sepsis

Transfzyonun sona
ermesine yakÝn yada
bittikten sonra

Transfze edilen
kanda bakteri geißi

Ateß, dknt, kusma,
ishal hipotansiyon, ßok,
bbrek yetmezliÛi, DÜK

DolaßÝm AßÝrÝ
Yk

Ò

Transfzyonun
ok hÝzlÝ verilmesi

Nefes darlÝÛÝ, siyanoz,
sistolik basÝncÝn artmasÝ

Transfzyon
Ülißkili akut AkciÛer
hasarÝ TRALI

Ò

HastanÝn lkositleri
ile vericinin anti lkosit
antikorlarÝnÝn etkileßmesi

Nefes darlÝÛÝ, siyanoz
ksrk, hipotansiyon

Febril hemoliz dÝßÝ
Transfuzyon
Reaksiyonu
(FNHTR)

Ò

HastanÝn antilkosit
antikorlarÝ ile vericinin
lkosit antijenlerinin
etkileßmesi depolama
sÝrasÝnda olußan sitokinler
neden olur

Baßka bir tÝbbi nedenle
aÝklanamayan 10C
veya daha fazla
ateßte ykselme

Allerjik( Urtiker)

Ò

verici kanÝndaki Allerjik
yabancÝ allergenler ile
hastanÝn antikorlarÝnÝn
hasta allergenlerinin
etkileßmesi

urtiker, dknt,
lokalize dem

Koagulopati

nadir

Hipotermi

nadir

Gram negatif

1/15000

Sitrat toksisitesi

nadir

Gram pozitif

1/2000

Hipokalsemi

nadir

2. Viral*

Hiperkalemi

nadir

HBV

1/60000

HCV

1/100000

HIV 18x 2

1/700000

HTLV 18x 2

1/650000

CMV

7/100

E-B

1/200

B19

nadir

Embolik

nadir

DolaßÝm yk

1/10000

1. Bakteriyel

3. Prionlar: Creutzfeld Jakob

?

4. Parazitik** ( rn SÝtma)

nadir

* Viral bulaß sÝklÝÛÝ lkeler arasÝnda toplum saÛlÝÛÝ ve kan bankalarÝnÝn kalitesi ve bu hastalÝklarÝn lokal sÝklÝÛÝna
gre belirgin fark gsterir. Bu tabloda belirtilen sÝklÝklar son yÝllarda Avrupa lkelerinden bildirilen verilere
dayanmaktadÝr.
** Gelißmekte olan lkelerde sÝklÝÛÝ daha fazladÝr.
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Tablo 3

Transfzyon ilißkili reaksiyonlarÝn nedenleri, olußum zamanÝ, semptomlarÝ
Reaksiyon ZamanÝ

Zamanlama

Nedeni

Semptomlar

GVHD Graft vs
Host hastalÝÛÝ

3-30 gn

HastanÝn HLA antijenleri
verici T lenfositlerini
Aktive eder.
*Immun yetm. Hastalar

Ateß, enterokolit
Sulu ishal, dermatit
eritrodermi, pansitopeni

Konjenital IgA EksikliÛi
*Intrauterin transfuzyon
alan ftusler *Exchange
transfuzyon yapÝlan yeni
doÛanlar *akrabalarÝndan
kan alanlar
Alloimmun
Reaksiyonlar

Gecikmiß hemolitik

3-7 gn

Belli eritrosit antijenlerine
karßÝ hastanÝn antikor
gelißtirmesi verilenin kanÝn
Hemoliz olmasÝ

* DolaßÝm sisteminin aßÝrÝ yklenmesi oksijen ve diretikler ile tedavi edilebilir.--Üdrar ÝkÝßÝ iin
* Transfzyon ilißkili akut akciÛer hasarÝ -TRALI uygun solunum desteÛi ile aßÝlabilir.
* Gecikmiß hemolitik anamnestik yanÝt ve alloimmunizasyon kortikosteroidler ile azaltÝlabilir.
* Graft vs Host HastalÝÛÝ GVHH iin uygun destek tedavi yapÝlmalÝdÝr.
* Virus bulaßÝ varsa hangi virus sz konusu ise ona gre tedavi edilir.
Hafif komplikasyonlar
* Febril hemoliz dÝßÝ transfuzyon reaksiyonlarÝ FNHTR Antipiretikler ile aßÝlabilir.
* Allerjik (Urtikeryel) Dknt ve kaßÝntÝ antihistaminikler ile azaltÝlabilir.
Transfzyon reaksiyonlarÝnÝn nlenmesi
Transfzyon servisleri; optimal transfzyon prosedrlerinin devam ettirilmesi ve kontrolu ayrÝca hastalarÝn
saÛlÝk ve gvenliklerini saÛlanmasÝnÝ temin etmelidirler.TÝp personeli transfzyon standartlarÝ ve protokollarÝna
ok sÝkÝ uymalÝdÝrlar. Transfzyon ilißkili lmlerde en sÝk bildirilen hata yanlÝß hasta dolayÝsÝ ile yanlÝß kan
grubu tayinidir.

hafif ateß, dknt,
hafif sarÝlÝk, Hb de
aÝklanamayan dßme
olußumunu azaltmak iin
transfzyon 3 yaßÝndan
nce baßlanmalÝdÝr.

YukarÝdaki gibi
transfzyon ncesi
testlerde Antikorlar
saptanamayabilir.

1. KanÝn tiplendirilmesi ve apraz karßÝlaßtÝrÝlmasÝ ok net olmalÝdÝr. rnek alÝnmadan nce hastanÝn tm ismi
ve soyadÝ, doÛum tarihi tpteki etikete yazÝlmalÝdÝr. AyrÝca transfzyon istem formundaki veriler ile
karßÝlaßtÝrÝlmalÝdÝr.
2. Infzyon sÝrasÝnda kullanÝlan tm aletler retici firmanÝn nerileri doÛrultusunda kullanÝlmalÝdÝr.
3. Her kan rn uygulanmadan nce acaba bakteriyal kontaminasyon ipucu var mÝ -koyu mora giden renk
deÛißikliÛi, pÝhtÝ yada hemoliz ve son kullanÝmÝ gemiß mi kontrol edilmelidir.
4. Hasta ile kan nitesi arasÝnda uygunluk testlerinin sonucu nitenin zerindeki etiketten kontrol edilmelidir.

Transfzyon reaksiyonlarÝnÝn tedavisi
Transfzyon ilißkili reaksiyonlarÝn prognozu reaksiyonun ciddiyetine baÛlÝdÝr. AßaÛÝda bu reaksiyonlarÝn nasÝl
tedavi edilebileceÛi zetlenmißtir.
Ciddi komplikasyonlar:
* Akut hemolitik transfzyon reaksiyonu AHTR, anaflaktik, sepsis ( bakteriyal bulaß) ve hava embolisi Transfzyon durdurulur. Intravenz olarak sÝvÝ verilir. DÜK, bbrek yetmezliÛi, ßok olußmamasÝ yada olußtu ise
tedavi etmek iin deÛißik ilalar kullanÝlÝr.
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5. HastanÝn kayÝtlarÝna transfze edilen kanÝn tm detaylarÝ not edilmelidir. Bylece eÛer gerek olursa vericilere
geri dnlebilir.
6. Hasta transfzyon boyunca zellikle transfzyon reaksiyonlarÝnÝn en sÝk olußtuÛu erken dnemlerde ok
dikkatli olarak gzlenmelidir.
7.
8.
9.
10.

Kan komponentleri nerilen srede klinik olarak etkinlik, gvenilirlikleri bozulmadan verilmelidir.
SoÛuk kanÝn hÝzla verilmesi zararlÝ olabilir. Dondurulmuß rnekler ok zenle taßÝnmalÝdÝr. ok kolay kÝrÝlabilir.
Transfzyonun etkinliÛinin takip edilebilmesi iin transfzyon ncesi ve sonrasÝ parametreler not edilmelidir.
Gzlenen herhangi bir reaksiyon dikkatle not edilmeli ve rapor edilmelidir. Tm ciddi komplikasyonlar
araßtÝrÝlmalÝdÝr. (Transfzyon sonrasÝ alÝnan kan rneÛi, kullanÝlmayan kan rn, kan verme seti serolojik
uyumsuzluk olasÝlÝÛÝ ve bakteryal kontaminasyon aÝsÝndan kltr almak aÝsÝndan kan bankasÝna gnderilir.)
11. Tekrarlayan TR olursa ABO ve Rh dÝßÝ dzensiz antikorlarÝn varlÝÛÝ araßtÝrÝlmalÝdÝr. Tekrarlayan febril hemoliz
dÝßÝ transfzyon reaksiyonu olursa lkositten fakir rnler kullanÝlmalÝdÝr.
12. AkÝlda tutulmasÝ gereken bir konu da ge ortaya Ýkan kan transfzyonu ilißkili bir hastalÝÛÝn baßlamasÝdÝr.
EÛer bir verici serolojisinde deÛißiklik oluyorsa bu vericiden kan alan hastalar tÝbbi takibe alÝnmalÝdÝr.
13. Kan bankalarÝnÝn kullanÝlan kan rnlerinin kalitesini garantileyen bir kalite kontrol sistemini oturtmalarÝ
gerekir.
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2. alÝßanlarÝn grevleri ve sorumluluklarÝ ok aÝk belirlenmelidir.
3. DoÛru materyal kullanÝlmalÝdÝr.
4. Ünternal kalite kontrol sistemi dzenli olarak yerine getirilmelidir.
5. Olabilecek hatalar tamamiyle rapor edilmelidir ve bu hatalardan ders alÝnmalÝdÝr.
Avrupa'da ve Amerika'da oÛu hastanede Kan Transfzyon Komiteleri mevcuttur. Komite; kan transfzyon
servisi ve en ok transfzyon yapan kliniklerin temsilcilerinden olußmaktadÝr. Bu komiteler transfzyon pratiÛinin
etkinliÛini arttÝrmak amacÝyla ßunlarÝ uygulayabilirler.
1. Lokal klinik aktivitelere uyarlanabilen kan transfzyon politikalarÝnÝ belirlemek
2. Kan transfzyon pratiÛinde dzenli gelißmeleri iletmek
3. Kan transfzyonuna baÛlÝ olasÝ istenmeyen etkileri analiz etmek, gerekli dzeltici nlemleri almak

Bu sistem ßu konularÝ temin etmelidir:
1. Verici seimi, kanÝn alÝnmasÝ, retim, laboratuarda testlerin yapÝlmasÝ, depolama ve kan rnlerinin daÛÝlÝmÝ
Good Manufacturing Practice -Üyi Klinik Uygulamalar-erevesinde yapÝlmalÝdÝr.
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B LM 4

>
4a

DEMÜR YK VE DEMÜR ÞELASYONU

Diyet demir
Duodenum
ortalama 1 - 2
mg/gn

KullanÝm

KullanÝm

Plazma
transferrin
(3 mg)
Kemik iliÛi
(300 mg)

Kas
miyoglobin
(300 mg)

Dolaßan
eritrositler
(1800 mg)

Depo
demir
KaraciÛer
parankim
(1000 mg)

Retikulo endotel
makrofaj
(600 mg)
Mukozal hcre
Deskuamasyon
Mensturasyon
DiÛer kayÝplar
ortalama (1 - 2 mg /gn)

Demir kayÝbÝ

Bu kitapta daha nce ki blmlerde de anlatÝldÝÛÝ zere talasemi
vcutta demir birikmesine neden olur. Talasemili hastalarda
demir iki ana yoldan gelir: * dietten* transfze edilen kandan.
EÛer bu fazla demir yerinden kaldÝrÝlmazsa karaciÛer ve kalp gibi
nemli organlarda hasara neden olur. Bu nedenle talasemili
hastalarÝn vcutlarÝndan demiri uzaklaßtÝrmak iin ßelatrler
denen zel ilalar kullanÝlmalÝdÝr.
SaÛlÝklÝ bedende demir
Normal saÛlÝklÝ bir erißkinde demir depolarÝ yaklaßÝk olarak 4
gram olup bunun 3 gramÝ eritrositlerde hemoglobin yapÝmÝ iin
kullanÝlÝr. Daha nce de anlatÝldÝÛÝ gibi eritrositler olgunlaßÝnca
ve lnce hemoglobinleri hem ve globin denen paralara ayrÝlÝr.
Ortaya Ýkan hem;transferin denen bir protein molekl ile
taßÝnarak yeni eritrosit yapÝmÝ iin kullanÝlÝr. Globin denen protein
amino asid denen molekllerden olußmaktadÝr ve yeni globin
yapÝmÝnda yeniden kullanÝlÝr.
Tm bu ißlemler gstermektedir ki normal saÛlÝklÝ bir erißkinde
en kÝymetli demir yeniden kullanmakta, ancak ok az bir kÝsmÝ
atÝlmaktadÝr. SaÛlÝklÝ bir erißkinde gnde sadece 1 mg demir
atÝlmaktadÝr. KayÝp oÛunlukla idrar, gaita ve deri, kadÝnda adetler
ile olmaktadÝr. Bu yollan kaybedilen demir diyet ile gastroentestinal
sistemden emilen demir ile yerine konur.4a
Talasemide demir
Hi transfzyon almamÝß talasemi intermedia ve talasemi majorlu
hastalar ciddi boyutta ki anemiyi karßÝlamak iin belirgin olarak
gastroentestinal sistemden demir emilimini (saÛlam bireylerde
yÝlda 0.0015gram iken talasemililerde 2-5 gram emilmektedir.)
ne kadar demir emileceÛini aneminin ciddiyeti, arttÝrmakta yeni
eritrosit yapÝmÝnda kullanmaktadÝrlar.
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Ne kadar demir emileceÛini aneminin ciddiyeti belirler zetle anemi
derin olduka kemik iliÛi genißleyerek daha fazla daha fazla eritrosit
retmeye alÝßÝr ve sonuta daha fazla demire ihtiya duyulur.
Gastroentestinal sistemden demir emilmesinde etkili baßka faktrlerde
rol oynar. rneÛin C vitaminin varlÝÛÝ emilen demir miktarÝnÝ
arttÝrÝrken ay ve bazÝ tahÝl cinsleri azalmaya neden olur. Bununla
beraber gastroentestinal sistemden demir emilimini azaltmanÝn
en etkin yolu hastaya iyi bir hemoglobin dzeyi saÛlanmasÝdÝr.
Bu nedenle transfzyon ncesi hemoglobin dzeyi 9 gram/dl
olacak ßekilde dzenli kan transfzyonu yapÝlmasÝ ok nem
kazanmaktadÝr. Yetersiz transfzyon yapÝlan hastalarda fazladan
1-5 mg/gn (yada ortalama 0.4-2gr/yÝl) demir gastroentestinal
sistemden emilebilir.

DEMÜR DENGESÜ
¥ G.I. EMÜLÜM
¥ Normal = 1 mg/gn
¥ Talasemi = 1 - 5 mg/gn

KAN
TRANSFZYONU
200 mg/unit
5 - 15 mg/gn

Bununla beraber hastalardaki demir yknn ana kaynaÛÝ kan
transfzyonlarÝdÝr. Gerekte kan transfzyonlarÝ ile alÝnan demir diyet
yoluyla gastroentestinal sistemden emilenden ok fazladÝr. Sonu
olarak dzenli kan transfzyonu alan hastalar iin demir
baÛlayÝcÝ ve vcuttan atÝcÝ ilalarÝn kullanÝlmasÝ ok nemlidir
Transfzyon Demiri (g)
Her eritrositin mililitresinde (ml) yaklaßÝk olarak 1.16 mg
120
demir vardÝr.
Ortalama olarak bir torba kanda 250 ml eritrosit vardÝr.
80
250x1.16 yada 200-290mg demir ierir. Hayat boyu kan
transfzyonu alan hastalarda eritrositlerin yÝkÝmÝ sonucu
ortaya Ýkan demir vcutta biriken demirin ana kaynaÛÝnÝ
40
olußturmaktadÝr. rneÛin: yÝlda 30 nite kan alan bir hastada
yÝlda fazladan 6 gram (15-16mg/gn) demir birikecektir.
Vcut bu fazla demiri atabilecek yetenekte deÛildir. Sonuta
3
5
5
7
dokularda ve organlarda yÝÛÝlma olußur. EÛer bu biriken
Yaß (YÝllar)
demir tÝbbi girißimlerle yerinden kaldÝrÝlamazsa ileri derecede
zararlÝ olup ( talaseminin oÛu bilinen komplikasyonlarÝna
neden olur.

Yaßla transfzyon artÝßÝna baÛlÝ
transfzyon demir artÝßÝ

4b

7

7

VCUT ÜDRAR DIÞKI
DEMÜR DÜÚER KAYIPLAR
1 mg/gn
YK

10

12

14

15

16

16

16

18

Demirin aßÝrÝ birikimine baÛlÝ olarak olußan klinik semptomlar genellikle
10 yaß civarÝnda ortaya Ýkar ancak karaciÛerde demirin zararlÝ etkileri
ok daha gen ocuklarda grlmektedir. KaraciÛer hasarÝ ki fibrosis
olarak bilinir transfzyon baßladÝktan sonra 2 yÝl iinde baßlar. Ciddi
karaciÛer hasarÝ (siroz) eÛer fazla olan demir temizlenmezse ayrÝca
hastada

39

talasemi
hakkÝnda
talasemi
hakkÝnda herßey

hepatit B ve/veya hepatit C varsa 10 yaßÝndan evvel olußabilir. Kalp
hastalÝÛÝ talasemi majorda en sÝk grlen lm nedeni olup transfzyon
tedavisinin baßlamasÝndan sonra 10 yÝl iinde bildirilmißtir. Kalp
yetmezliÛi sÝklÝkla 15 yÝl veya daha fazla zamanda olußur.
Demir birikimi talasemili hastalarda gecikmiß seksel gelißime neden
olmakta kÝz ve erkek hastalarÝn yarÝsÝnÝ etkilemektedir. Ek olarak
kadÝnlarda demir birikimi gebe kalmalarÝnda zorluklara (olgularÝn %25i)
neden olmaktadÝr. SÝklÝkla diabetes mellitus gelißimine yol amaktadÝr.
Uzun dnem sonra fazla demir kemik komplikasyonlarÝna neden olur.
Tiroid ve paratiroid gibi nemli organlara hasar verir. Bu nedenle
hastalara fazla demirin temizlenmesi iin gerekli tedavi uygulanmalÝdÝr.
Aksi taktirde hastanÝn hem hayat kalitesini hem de sresini etkileyen
ok ciddi yan etkiler olußacaktÝr.
AßÝrÝ demir nasÝl zarar veriyor?

4c

Ferritin molekl

Vcutta demir biriktike (ister talaseminin kendisinden, ister kan
transfzyon sonrasÝ ister her ikisinin sonucu olarak) demir esas taßÝyan
protein transferrin doyma noktasÝna gelir. Demir baÛlanmamÝß transferrin
bulamayÝnca baÛlÝ olmayan demir ki vcut iin ok zararlÝdÝr kanda
serbest dolaßmaya baßlar. Demir dokularda depo proteinleri olan ferritin
4c veya hemosiderine baÛlanarak depolanÝr. Bu proteinlere baÛlanan
demir serbest demire gre daha az zararlÝdÝr. Bununla beraber ferritin
ve hemosiderin yÝkÝlarak yeniden serbest demir olußmaktadÝr. Hasta
her hangi bir nedenle hastalandÝÛÝnda da demir depolarÝndan
salÝnmaktadÝr.
Transferrine baÛlÝ olmayan demir yani transferrine baÛlanacak yer
kalmayÝp aÝkta kalan demir; stabil deÛildir. ok kolaylÝkla negatif yk-elektron-- kazanabilir veya kaybedebilir. EÛer demir elektron kazanÝrsa
 deÛerlikli halinden --ferrik form yada 3+ demir--iki deÛerlikli haline
-ferrz form yada 2+-- dner. Demir byle iki ve  deÛerlikleri arasÝnda
devamlÝ deÛißim yaßarsa serbest radikaller denen fazlalÝÛÝnda vcutta
ileri derecede hasara yol aan ok zararlÝ maddeler olußur.
Serbest radikallerin olußtuÛu en iyi bilinen tepkime Fenton reaksiyonu
olarak bilinmekte ve ßyle basite zetlenebilir.
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Hidroksil HO radikal olußumu
O2 + Fe3+ ( O2 + Fe2+
H2O2 + Fe2+ ( OH- + HO- + Fe3+
Desferrioksamin (DFO) ya da Desferal

4d

Desferalin aktif maddesi
Desferrioksamin B

4e

Ferrioksamin B

Vcut demiri atmada etkin olamadÝÛÝ iin demiri
uzaklaßtÝrmanÝn tek yolu demir baÛlayÝcÝ denen demir
ßelatrleri denen ilalardÝr. Demir ile bileßik yapÝp idrar
ve/veya gaitadan atÝlmasÝnÝ saÛlar.
Desferrioksamin (DFO) retime giren ßelatr ilatÝr. Ülk defa
1960 da retilmißtir. 4d 1970 baßlarÝnda talasemi major
tedavisinde piyasaya sunulmußtur.
DFO iki yolla alÝßmaktadÝr: Birinci yol yavaß olup DFO demiri baÛlayarak
ferrioksamin 4e denen maddeyi olußturarak vcuttan atÝlÝmÝnÝ saÛlar.
DFO nun ikinci rol hÝzlÝ olup serbest radikaller zerinden demirin zararlÝ
etkilerinin azaltÝlmasÝdÝr.
DFO vcuttaki iki ana demir kaynaÛÝnÝn -havuzunun- demirini baÛlar.
Birinci havuz eritrositlerin yÝkÝmÝ ile olußan demirdir. DFO tarafÝndan
baÛlanan demir havuzunun % 70 ini olußturmakta olup idrar ile atÝlÝr.
DFO tarafÝndan baÛlanan ikinci demir havuzu karaciÛerde olup vcuttaki
en byk demir deposunu olußturmaktadÝr. KaraciÛerde depolanan
demir iki maddenin- ferritin ve hemosiderin- karaciÛer hcreleri
tarafÝndan paralanmasÝ ile elde edilir. Hepatositlerdeki DFO demir ile
baÛlanÝr ve gaita ile atÝlÝr. DFO halen baÛlÝ demir ile baÛlanmaz.
Her DFO molekl bir atom demiri baÛlayarak ferrioksamin olußur.4e
Bu demektir ki eÛer DFO %100 etkili ise her gram DFO yaklaßÝk 93 mg
demir atÝlÝmÝnÝ saÛlar. Bununla beraber gerekte byle olmaz. Etkinlik
seviyesi DFO dozuna, veriliß yoluna, demir molekllerinin boyutuna,
vcuttaki C vitamini dzeyine ve ßelatr tedavisine hastanÝn uyum
derecesine gre deÛißir.
Vitamin C nin rol: Vitamin C bir redkte edici ajandÝr. Demirin 3+ den
2+ dnßmn saÛlar. 2+ deÛerlikli demir 3+ deÛerlikli demire gre
vcutta daha kolay hareket eder.
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AyrÝca DFO gibi ßelatrlere ok daha kolay baÛlanan demir tipidir. Bu
nedenle 2+ deÛerlikli demir--ferrz form-''baÛlanabilir '' demir olarak
kabul edilmektedir. 3+ deÛerlikli demir ise immobil demir olup karaciÛer
gibi organlarda ferritin yada hemosiderin ßeklinde depo edilir. Bu
proteinlerden demir ayrÝlmasÝnÝ arttÝrmanÝn bir yolu DFO ile birlikte
vitamin C eklenmesidir.
Uzmanlar talasemili hastalarÝn her gn vitamin C almasÝnÝ nermektedirler.
Üdeali DFO ile aynÝ anda uygulanmasÝdÝr. Bununla beraber vitamin C
eklenmesi DFO tedavisi baßlanmasÝndan birka hafta sonra baßlanmalÝdÝr.
nerilen gnlk vitamin C dozlarÝ 10 yaßÝn altÝndaki ocuklarda 50 mgr,
daha byk ocuklarda 100 mgr. dÝr. Dozlar 200mg/gn gememelidir.
Diyetinde dzenli taze portakal suyu veya portakal olan hastalara ek
olarak vitamin C desteÛi gerekmez. rneÛin bir byk portakalda 75
mg vitamin C varken 100 ml taze portakal suyunda 50mg mevcuttur.
Hem ilalar hem de destek tedavilerde dozlar mutlaka hekim kontrol
altÝnda ayarlanmalÝdÝr. ok fazla vitamin C nin ok fazla demiri ayrÝßtÝracaÛÝ
ve hastaya zararlÝ olabileceÛi unutulmamalÝdÝr. Bu nedenle DFO almayan
hastalara vitamin C zellikle zararlÝ olabilir. nk vitamin C ile ayrÝlan
ve serbest kalan demir doku hasarÝna yol aar.
Demir ßelasyon tedavisine ne zaman baßlanmalÝ
Talasemi majorlu hastalar dzenli kan transfzyonu almaya baßladÝktan
sonra hemen mutlaka DFO tedavisi baßlanmalÝdÝr. DFO yetersiz kan
transfzyonu nedeni ile olußmuß problemleri rneÛin anemi, kemik
deÛißiklikleri, karaciÛer, dalak byklÛ gibi problemleri zemez. DFO
hi transfzyon almamÝß yada 10 yaßÝn zerinde olsalar da yetersiz
transfzyon almÝß hastalar yada demir yk olduÛuna dair bulgularÝ
olan hastalara verilmemelidir.
Genel kural olarak hastalar 10-20 transfzyon aldÝktan sonra yada ferritin
dzeyi 1000μg/l dzeylerine ÝktÝktan sonra ßelasyon tedavisi
baßlanmalÝdÝr.
Desferrioksamini hazÝrlama, saklama ve kullanÝmÝ
DFO nun vcuttan demiri ayÝrabilmesi iin en etkin yolun bulunmasÝ ve
ilacÝn aßÝrÝ kullanÝmÝna baÛlÝ toksik etkilerini en aza indirmek iin
alÝßmalar bilim adamlarÝ ve doktorlarÝn 30 yÝldan daha fazla zamanÝnÝ
almÝßtÝr.
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DFO moleklleri byk olduÛu iin gastroentestinal sistemden
emilimi ok azdÝr. DFO uygulamanÝn en iyi yolu ya subkutan (deri
altÝ) yada venden intravenz uygulamadÝr. AynÝ zamanda DFO ok
hÝzla elimine olduÛu iin (yarÝ mr 5-10dakika) ila kanda sabit
bir deÛere ulaßmak iin mmkn olan en uzun srede verilmelidir.
DFO; zel olarak tasarlanmÝß bir pompa yoluyla deri altÝnda--8-12
saati geecek ßekilde-haftada en az 6 gn enfze edilmelidir. Her
hasta iin tam doz; hastanÝn yaßÝ, demir yk, klinik durumuna
gre hesaplanmalÝdÝr. Genel olarak, ocuklarda ortalama doz beden
aÛÝrlÝÛÝ baßÝna 20-40mg/kg gememelidir. nk yksek dozlar
bymeyi geciktirecektir. Erißkinlerde standart doz 30-50mg/kg
dÝr.
DFO hazÝrlanmasÝ
DFO ; 500 mg ya da 2 gramlÝk niteleri olan beyaz toz formunda
bir ilatÝr. Her nite kuru beyaz tozu ieren cam ßeklinde olup
kullanÝmÝndan nce %10 dilue edilmelidir. rneÛin 500mg lÝk
ilatan %10 luk solsyon yapabilmek iin 5 ml distile su toza
eklenir. (Distile su eczanelerden elde edilebilir). Tozun tamamÝ ile
erimesi iin solsyon birka dakika bekletilir. Solsyonun
alkalanmamasÝ gerekir. Tozun erimesine yardÝmcÝ olmak iin ßiße
elin iinde veya masa gibi bir dz yzeyde dndrlmelidir. Toz
tamamÝ ile zldkten sonra solsyon enjektre ekilmeli ve
kk pompaya yerleßtirilmelidir. Pompa yaklaßÝk olarak 8-12
saate gidecek ßekilde ilacÝn vcuda verilmesini ayarlar. ÜlacÝn
verileceÛi saatin ayarÝna gre enjektrden ila serbestleßtirilir.
BazÝ ok kullanÝlan pompalarda ;enjektrde tÝkanma olduÛunda
ya da ila bittiÛinde uyarÝcÝ ses veren sistem mevcuttur.
DFO nun saklanmasÝ
HazÝrlanmÝß DFO solsyonu oda ÝsÝsÝnda (230C) de en fazla 24 saat
saklanabilir. SÝcak iklim blgelerinde hazÝrlanan solsyon eÛer
hemen kullanÝlmayacaksa daha serin bir yerde rneÛin buzdolabÝnda
40C de saklanmalÝdÝr. Solsyon buzdolabÝnda beß gne kadar
saklanabilir. Bununla beraber, eÛer solsyon renk deÛißtirirse,
bulanÝk olursa hemen imha edilmelidir.
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DFO solsyonu; kullanÝmÝndan 2 saat nce buzdolabÝndan dÝßarÝ ÝkarÝlmalÝ
ve vcut ÝsÝsÝna gelmesi iin imkan verilmelidir.
DFO ayrÝca bir eczacÝ tarafÝndan steril ßartlar altÝnda subkutan yada
intravenz kullanÝm iin hazÝrlanabilir. nceden hazÝrlanan DFO 40C de
2 hafta stabil kalÝr. HazÝrlama ißlemi eczacÝ tarafÝndan deÛil de hasta
tarafÝndan yapÝldÝ ise solsyon bir veya iki gnden fazla bekletilmemelidir.
nk steril olmayabilir. Steril olmayan solsyonun enjekte edilmesi ok
zararlÝ olabilir.
DFO nun subkutan uygulanmasÝ
DFO yu subkutan uygulamak iin ilacÝ ieren enjektr pompanÝn iine
oturtulur. Deriye uygulanacak ok ince iÛne ile sonlanan plastik tple
baÛlantÝ kurulur.Daha sonra DFO deri ile kas yada yaÛ arasÝndaki boßluÛa
serbest bÝrakÝlÝr.
YÝllar getike eski modellere gre pompalar daha kk, daha hafif hale
getirilmektedir. Bylece pompalar daha az belirgin hale gelmißtir. Gn
boyu giysilerin altÝndan rahatlÝkla uygulanabilmektedir. Bununla beraber
oÛu hasta gnlk aktivelerini engellememesi iin gece boyu pompayÝ
kullanmak istemektedirler.
DFO nun dzenli olarak kullanÝmÝ talasemili hastalarÝn saÛlÝklÝ bir hayat
srmesinde ok nemli rol oynar. Fakat, DFO ile demir ßelasyon tedavisi
zor-aÛrÝlÝ--zaman isteyen, gnlk yaßam ile zor uyußan bir tedavi yntemidir.
Bu nedenle hastalar baßta olmak zere hastayÝ takip eden kißiler-doktor,
hemßire, ebeveynler-tedavinin daha kolay olabilmesi iin yollar
aramaktadÝrlar. zellikle adelosanlar tedavini daha etkin olmasÝ iin
yapÝlacak alÝßmalarÝ daha da nemsemektedirler. AyrÝca DFO nun
yapabileceÛi lokal reaksiyonlar ve diÛer komplikasyonlar aÝsÝndan aba
sarf edilmelidir.
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Bununla beraber devamlÝ intravenz infzyon belirgin riskler taßÝmaktadÝr. zellikle kateterin devamlÝ kalmasÝ
pÝhtÝlarÝn olußumuna ve enfeksiyonlara neden olmaktadÝr. Bu nedenlerle bu metod ancak ok zel, istisna
durumlarda kullanÝlmalÝdÝr:
1. Ciddi demir yk- rn: sebat eden ferritin yksekliÛi >2500μg/l ve/veya karaciÛer demir konsantrasyonu
>15μg/g/kuru karaciÛer aÛÝrlÝÛÝ -KaraciÛer biopsisi ile belirlenir.
2. Demir yk sonucunda olußan kalp komplikasyonlarÝ
3. Yksek serum ferritin ve/veya karaciÛer demir konsantrasyonu olan gebelik planlayan bayan hastalar
4. Ferritin ve karaciÛer demir birikimine bakÝlmaksÝzÝn kemik iliÛi nakli planlanan veya kronik aktif hepatiti olan
hastalarda devamlÝ intravenz yol demirin uzaklaßtÝrÝlmasÝ iin kullanÝlabilir.
DFO nun devamlÝ intravenz infzyonu 50mg/kg/gn haftanÝn yedi gn zel byk venlere ulaßan kalÝcÝ
kateterler ile yapÝlmaktadÝr.
Bu tip kateterler nispeten daha pahalÝdÝr. Bu hastalar ok sÝkÝ ve dikkatli tÝbbi takip gerektirir. Bu metodun en
sÝk grlen komplikasyonu ciddi enfeksiyonlar ve trombozdur. Antikoagulan denen zel ilalar pÝhtÝlaßmayÝ
nlemek amacÝyla kullanÝlabilir. Enfeksiyonu nlemek amacÝyla kateter evresindeki derinin temiz tutulmasÝ
iin gerekli azami zen gsterilmelidir. Hastalar cilt bakÝmÝ, temizliÛi konusunda bilgilendirilmeli ve eÛer
beklenmeyen bir etki gzlendiÛinde, dknt, ateß, ciltte kÝzarÝklÝk hassasiyet artÝßÝ olduÛunda hemen tÝbbi
yardÝm almasÝ konusunda

DFO nun diÛer veriliß yollarÝ
YukarÝda tarif edildiÛi zere DFO nun subkutan uygulamasÝ dÝßÝnda ila
birka deÛißik yoldan da verilebilir. Her birinin kendince avantaj ve
dezavantajlarÝ mevcuttur.
24 saat devamlÝ infzyon
Bu metod DFO nun venden verilmesini kapsar. Ciddi demir yk olan ve
kardiak komplikasyonlarÝ olan hastalarda infze edildiÛi srece diÛer
metodlara gre ok hÝzlÝ bir ßekilde demirin toksik etkilerini azaltmaktadÝr.
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8-12 saatlik intravenz infzyon
Subkutan ve 24 saatlik uygulamalara alternatif bir diÛer uygulama yolu da DFO nun 8-12 saatlik uygulanmasÝdÝr.
Subkutan uygulamada ciddi, lokalize problemler olußursa bu yol kullanÝlabilir. Subkutan infzyonda olduÛu gibi
40-50mg/kg/gn, 8-12 saat sre ile haftada 5 gnden fazla olmak zere uygulanabilir. Bununla beraber ciddi
demir yk olan ve ek olarak kardiak komplikasyonlarÝ olan olgularda 24 saatlik infzyon kadar etkin bir yntem
deÛildir.
Intravenz DFO kullanÝmÝ ok dikkatli olarak, zen gsterilerek ve mutlak gerekli olduÛunda yapÝlmalÝdÝr. nk
kullanÝlan damarlar hasarlanmakta kan transfzyonu iin uygunluÛunu kaybetmekte ayrÝca yksek enfeksiyon
riski taßÝmaktadÝr.
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DFO intramuskler uygulanmasÝ
Talasemi tedavisinde DFO ilk defa intramuskler yolla kullanÝlmÝßtÝr. Bununla beraber bu uygulama yolu subkutan
yada intravenz yol kadar etkin deÛildir.
Intramuskler ßu zel durumlarda halen kullanÝlmaktadÝr: rneÛin: DFO nun ok pahalÝ olduÛu ve bu nedenle
ok az dozlarda kullanÝlabildiÛi yada infzyon pompalarÝnÝn temin edilemediÛi lkelerde. DiÛer taraftan ßunu
da belirtmek gerekir ki hangi yolla alÝnÝrsa alÝnsÝn en az miktarda da olsa DFO almak hastalar iin iyidir. Sonu
olarak herhangi bir alternatif yoksa DFO intramuskler kullanÝlabilir.
DiÛer bir teknik ise 500 mg Ý 5 ml distile suda eritmek ve kol veya bacak kasÝndan uygulamaktÝr. Doz ikiye
blnp, gnde 2 dozda verilir. Bu yntem de bazÝ araßtÝrÝcÝlar tarafÝndan etkin bulunmußtur.

Kan transfzyonu sÝrasÝnda intravenz DFO uygulanmasÝ
BazÝ tÝp merkezleri hastaya kan transfzyonu uygularken aynÝ zamanda da DFO da vermektedirler. Bununla
beraber DFO kesinlikle direkt olarak hastaya verilen kanÝn iine katÝlmamalÝdÝr. nk kanÝ kontamine edebilir
yada reaksiyona neden olabilir. Genel olarak hastanÝn transfze edilen kanÝnÝn iine bilimsel olarak zarar
vermeyeceÛi gsterilmedike kesinlikle hibir madde eklenmemelidir.
Kan transfzyonu sÝrasÝnda DFO intravenz vermek iin ihtiya duyulan DFO dozu normal salinde zlmelidir.
DFO solsyonunu taßÝyan torbanÝn iÛnesi kan torbasÝnÝn y-birleßtirici noktasÝna baÛlanmalÝdÝr. Hastaya 4 saat
zerinde srede verilmelidir. EÛer tercih edilirse infzyon sÝrasÝnda bir pompa takÝlabilir. SÝklÝkla DFO nun
infzyonu iin gerekli sre kan transfzyonu iin gerekli olandan daha uzundur.

DFO tedavisinin etkinliÛinin deÛerlendirilmesi
HastanÝn tedavisinin etkinliÛini deÛerlendirmede kullanÝlabilecek bir yntem karaciÛer ve diÛer dokularda
depolanmÝß demirin tahmin edilmesidir.

Kan transfzyonlarÝ sÝrasÝnda sadece DFO uygulanmasÝ-rn: Her 2-4 haftada bir-son derece sÝnÝrlÝ etkiye sahiptir.
Bununla beraber DFO desteÛi yetersiz ise bu tek seenek olabilir. DiÛer taraftan bazÝ merkezler hastalarÝn
gnlk tedavilerine ek olarak kan transfzyonlarÝ sÝrasÝnda intravenz DFO uygulamakta bylece demir ßelasyon
tedavisinin etkinliÛini arttÝrmaya alÝßmaktadÝrlar.

Kanda ferritinin (yada serum ferritini) normal deÛeri erkeklerde 250(g/l, kadÝnlarda 10-120(g/l dÝr. Kanda
1(g ferritin depolardaki 8 mgr demire karßÝlÝk gelir. Talasemi majorlu hastalarÝn demir seviyeleri yksek olduÛu
iin ferritin deÛerlerinin de belirgin yksek olacaÛÝ n grlebilir.

KaraciÛer ok yksek miktarda demiri depolayabilir. Bu miktar tm demir depolarÝnÝn % 70 yada daha fazlasÝ
yaklaßÝk olarak 20 gramdÝr. Vcutta fazladan demir olunca karaciÛerde depolanabilir. EÛer karaciÛer dolu ise
baßka dokularda birikir. Demir kanda transferin denilen proteine baÛlanÝrken karaciÛer ve diÛer dokularda
depolanmÝß demir ferritin ve hemosiderin denen proteinlere baÛlanÝr. Ferritinin ufak bir kÝsmÝ karaciÛerden
kaarak kan dolaßÝmÝna karÝßÝr. Bylece demir ykn belirlemek iin kanda ferritin dzeyine bakÝlÝr.

Ferritin seviyeleri karaciÛer demir depolarÝ hakkÝnda bilgi verirken diÛer dokularda ki zellikle kalp gibi organlarda
depo hakkÝnda yeterli fikir verememektedir. Ek olarak; enflamasyon, viral yada bakteriyal enfeksiyonlar, kronik
karaciÛer hastalÝÛÝ ve vitamin C eksikliÛinde serum ferritin deÛeri etkilenmekte, demir depolarÝ gereÛinden
yksek veya dßk saptanmaktadÝr.
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Bununla birlikte serum ferritin dzeyleri olasÝ demire baÛlÝ komplikasyonlarÝn belirlenmesinde nemli bir
endekstir. rneÛin seneler boyunca serum ferritin dzeyleri devamlÝ olarak 2500μg/l altÝnda ise hastada kalp
komplikasyonlarÝnÝn grlmesi dßk olasÝlÝktadÝr. Bu nedenle ama ferritin dzeylerini 1000-2000μg/l arasÝnda
tutup, her 3 ayda bir ferritin dzeyine bakarak gerekirse tedavide ayarlama yapÝlmasÝdÝr. DiÛer bir nemli konu
ise DFO ya baÛlÝ toksik etkilerin ortaya ÝkÝßÝnÝ gzlemektir. nk bu etkiler DFO yksek dozlarda verildiÛinde
ve ferritin 1000μg/l altÝna dßtÛnde gzlenmektedir.
Ferritin dzeylerinin DFO dozlarÝnÝn ayarlanmasÝnda kullanÝlmasÝ
Teraptik indeks (TI) denen forml ile hastaya verilecek ideal DFO dzeyi ferritin seviyeleri kullanÝlarak
hesaplanÝr.
TI=

Ortalama gnlk doz (mg/kg)*
Serum ferritin (mg/l)

Hedef TI deÛerinin her hangi bir zamanda 0.025 altÝnda tutulmasÝdÝr.
* DFO nun ortalama gnlk dozu her tedavide uygulanan doz, haftada uygulanan total sayÝ ile arpÝlÝr ve
haftanÝn gn sayÝsÝ 7 ye blnr.
Son yÝllarda vcut demir miktarÝnÝ daha saÛlÝklÝ belirleyebilmek amacÝyla bir ok yeni testler gelißtirilmißtir.
Bu testler serum ferritini ile kombine bir ßekilde alÝßÝlmakta zellikle karaciÛer ve kalpte ki demir yk hakkÝnda
daha doÛru tahmin elde edilmeye alÝßÝlmaktadÝr.
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KaraciÛer biopsisi zel bir iÛne ile karÝna ve karaciÛere girilerek
yapÝlÝr. Genellikle lokal anestezi uygulanÝr. Üßlem sÝrasÝnda ultrason
rehberliÛi tercih edilir. Demir yknn en doÛru ßekilde tahmini
iin en az 1mg kuru aÛÝrlÝk olmalÝ, doku rneÛinde siroz yada
fibrosis olmamalÝdÝr. Ünceleyecek tÝp personelinin bu konuda
deneyimli olmasÝ son derece nemlidir. Her ne kadar ultrason
rehberliÛinde hastane ßartlarÝnda yapÝlan karaciÛer biopsisinin ok
dßk komplikasyonu varsa da sonuta girißim invaziv bir ißlem
olup hastalarÝn ve/veya ebeveynlerinin tam olur desteÛi gereklidir.
YapÝlan araßtÝrmalar sonucunda eÛer demir seviyeleri 7mg/g kuru
karaciÛer aÛÝrlÝÛÝnÝn altÝnda tutulabilirse kalp yada karaciÛer
hastalÝklarÝ riskinin daha dßk olduÛu gsterilmißtir. 15 mg/g dan
yksek deÛerlerde ise yksek kardiak lm tehlikesi mevcuttur.
Bununla beraber yukarÝda sz edilen karaciÛer demir
konsantrasyonlarÝnÝn kardiak risk aÝsÝndan ne kadar gereÛi
yansÝttÝÛÝ konusunda araßtÝrmalar devam etmektedir. Serum ferritin
sz konusu olduÛunda total demir yk zellikle de kalpte demir
yk konusunda bu tekniÛin ne kadar doÛruyu ifade ettiÛi
tartÝßmalÝdÝr. Son yapÝlan alÝßmalar vcut total demir ykn
gstermede en gvenilir yntemin karaciÛer demir
konsantrasyonunun 10.6mg/kg faktr ile arpÝlmasÝ ile elde edilen
deÛer olduÛunu gstermißtir.

KaraciÛer Demir Konsantrasyonu (KDK)
KaraciÛer demir konsantrasyonunun llebilmesi iin karaciÛer biopsisi denen ißlemle bir para karaciÛer
dokusu alÝnÝp demir miktarÝ llmelidir.

KaraciÛer biopsisi ayrÝca demirin hepatositler ve kupffer hcreleri
arasÝnda daÛÝlÝmÝ, karaciÛerde inflamasyon, fibrosis yada siroz gibi
hasar varlÝÛÝ hakkÝnda fikir verir.

4f

SQUID (KaraciÛer demir
lm sistemi)

Yeni non-invaziv metodlar; SQUID-Superconducting Quantum
Interface Device- gibi demir depolarÝnÝn en doÛru gsterilmesi iin
kullanÝlmaktadÝr. SQUID; demirin konsantrasyonunu lmede demirin
paramagnetik zelliklerini kullanmaktadÝr. Mutfak buzdolabÝnÝn
mÝknatÝs kuvveti kadar bir magnetik alan yaratmaktadÝr. Üßlemden
nce ultrason desteÛinde rahat bir ßekilde yatar pozisyonda
karaciÛerin yeri birka dakikada belirlenir. Sonra yatak SQUID
aletinin altÝna gelecek ßekilde yerleßtirilir.
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Aletin vcuda deÛen tek parasÝ ÝlÝk su ile doldurulmuß balondur. Balon yavaßa st abdomene yerleßtirilir.
Alet lmlerini yaparken nefesini birka defa 1-2 saniyeliÛine tutmalÝdÝr. AltÝ yaßÝn altÝndaki ocuklarÝn dzgn
durabilmeleri iin sedatize edilmeleri gerekebilir. Obez yada 10 kilogramdan zayÝf hastalar bu yntem iin
uygun deÛillerdir. Maalesef bu teknik ok pahalÝ olup her yerde ulaßÝlamamaktadÝr. Þu anda Avrupa'da beß
merkezde ve Kuzey Amerika'da mevcuttur. Bununla beraber eÛer tedavi eden hekim mutlaka gerekli gryorsa
diÛer lkelerden hastalar bu merkezlere gidip tetkiklerini yaptÝrabilirler.
Demir ykn len bir diÛer yntem yine demirin paramagnetik zelliÛinden faydalanarak lm yapan
magnetik rezonans grntleme (MRI) yntemidir. Bu metotla elde edilen sonular karaciÛer biopsisi ile elde
edilen kimyasal analiz sonularÝ ile korelasyon gstermißtir. MRI Ýn avantajÝ ulaßÝlabilme kolaylÝÛÝdÝr. AyrÝca
MR Ýn kalpteki demir ykn belirlemede en faydalÝ yntem olduÛu gsterilmißtir.
Üdrarda demir miktarÝ
DFO ile ßelasyon tedavisinin etkinliÛini gstermek iin kullanÝlabilecek bir diÛer yntem 24 saatlik idrarda demir
miktarÝnÝn llmesidir. Bununla beraber DFO ile idrarda atÝlan demir miktarÝ gnden gne deÛißim gsterdiÛi
iin test sÝnÝrlÝ klinik nem taßÝmaktadÝr.
DFO ilißkili komplikasyonlar ve bunlarÝn zm yollarÝ
Lokal deri reaksiyonlarÝ
En sÝk grlen lokalize reaksiyon kaßÝntÝ, kÝzarÝklÝk, ßißme, aÛrÝ ve yaygÝn rahatsÝzlÝk hissidir. AßaÛÝdaki ipularÝ
bu tip reaksiyonlarÝn azaltÝlmasÝnda yardÝmcÝ olacaktÝr:
1. ÜÛneyi kan damarlarÝ yada sinirlere yakÝn yerlere uygulamaktan sakÝnmak, bylece hasar verme ve/veya
kanama riskini azaltmak
2. DFO nun doÛru oranlarda eritildiÛinden emin olmak (500mg DFO iin 5 ml su). EÛer gerek duyulursa ekstra
su dilsyon iin eklenebilir.
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3. Enjeksiyon iin seilen blgeler deÛißtirilmelidir. BatÝn sÝklÝkla en
uygun blgedir. BazÝ hastalar st kol ve bacaÛa uygulamayÝ tercih
etmektedir. Bununla beraber, lokalize reaksiyonlar her hangi bir zamanda
her hangi bir blgede gelißebilir. Bu nedenle vcudun deÛißik blmlerini
kullanmak nem kazanmaktadÝr. Zaman iinde uzun sreli kullanÝm ile
enjeksiyon yerlerinin evresinde ßißlikler olußmasÝna neden olmaktadÝr.
Uygulama yerlerinin devamlÝ deÛißtirilmesi ile bu durum nlenebilir.
Bir diÛer yol ise pompayÝ ayarlarken hiyaluronidaz denen bir maddenin
plastik enjektre az miktar ekilmesi ve uygulanmasÝdÝr.

Ünfzyon yerleri

4. DFO tedavisine baßlamadan 30-60 dakika ncesi Emla denen topikal
anestetik kremlerin uygulanmasÝ aÛrÝyÝ azaltabilir. DFO uygulamadan
sonra ßißme olursa etkilenen blgeye ÝlÝk kompres uygulanabilir.
KÝzarÝklÝk, hassasiyet artÝßÝ, kaßÝntÝ yada ßißme iin bazÝ doktorlar heparin
kremlerini nermektedirler.
5. EÛer DFO uygulamasÝ ok hÝzlÝ olursa ßißlik olußabilir. Bu nedenle
enfzyon hÝzÝ kontrol altÝnda olmalÝdÝr.
6. DFO enfzyonu ncesi antihistaminik verilebilir yada ok ciddi
olgularda 5-10 mg hidrokortizon DFO solsyonu iine eklenebilir.
7. Piyasada deÛißik tipte enfzyon pompalarÝ bulunmaktadÝr. Hastalar
bazen pompalarÝnÝn tipini deÛißtirerek daha rahat edebilmektedirler.
Balon pompalar en yeni tiplerdir. Bunlar eskilere gre daha kk, hafif
ve sessizdirler. Zaman kaybÝ azalmaktadÝr. AyrÝca eczacÝ tarafÝndan
steril olarak nceden hazÝrlanmÝß DFO kullanÝmÝ ok daha rahattÝr. Bu
pompalarÝn avantajlarÝ sonucunda hastalar demir ßelasyon tedavisine
daha sÝcak bakmaktadÝr. Bununla beraber bu pompalarÝn ok pahalÝ
olmasÝ geniß aplÝ kullanÝmÝnÝ kÝsÝtlamaktadÝr.
8. Hastalar deÛißik tipte iÛneleri kullanmak istemektedirler. BazÝ hastalar
ufak, hafif iÛneler tercih etmektedirler. Bunlar 25 gauge yada daha
ufak kelebek set denen iÛneler olup deri yzeyine 45 derece aÝ ile
uygulanmaktadÝr. BazÝ hastalar ise deriye dik olarak uygulanÝp zel
bantlar ile tesbit edilen iÛneleri tercih etmektedirler.
DFO ilißkili reaksiyonlar eÛer yukarÝda ki belirtilen metodlar ile
engellenemezse DFO ya intra venz yolla verilebilir yada alternatif
ßelatrler gndeme gelebilir.
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DFO ya ciddi alerji
DFO ya karßÝ ciddi alerji nadirdir. Semptomlar genel olarak kendini
kt hissetme, baß dnmesi, yaygÝn kÝzarÝklÝk yada ßißme ve nefes
almada zorluk, ateß, kas aÛrÝlarÝ ßeklindedir. EÛer bu semptomlar
gzleniyorsa DFO uygulamasÝ durdurulmalÝdÝr.
Bu genel reaksiyonlar DFO tedavisinin baßlamasÝndan hemen sonra
grlme eÛilimindedir. Bununla beraber dzenli tedavi alan hastalar
gelißmekte olan semptomlarÝ fark edeceklerdir. Her hangi bir olguda
ciddi alerji grldÛnde desensitizasyon denen yntem ile tedavi
edilmelidir. DFO ufak miktarlar ile baßlanarak hidrokortizon desteÛinde
giderek artan dozda arttÝrÝlarak uygulanmaktadÝr. Bu tedavi yntemi
ok yakÝn tÝbbi gzlem gerektirmektedir. Semptomlar ortadan kaybolana
kadar tekrar edilerek sonuta baßarÝlÝ olunmaktadÝr. EÛer bu tedavi ile
baßarÝsÝz olunursa hastalarÝn DFO kullanmasÝ durdurulmalÝ alternatif
ßelasyon yollarÝ -deferipron gibi- denenmelidir.
DFO nun yanlÝß kullanÝmÝna baÛlÝ komplikasyonlar
AßaÛÝda belirtilen komplikasyonlar esas olarak gen hastalarda yksek
dozlarda DFO kullanÝmÝ ve ferritini dßk yani demir yk az olan
hastalara uygulanÝmÝ sonucu olußmaktadÝr.
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EÛer grme ve/veya duyma problemi gelißirse belli bir zaman iin DFO kesilmelidir. Komplikasyon ortadan
kalktÝÛÝ yada dzeldike dßk dozlarda ila yeniden baßlanmalÝdÝr. Bu komplikasyonlar erken tanÝnÝr ve gerekli
nlemler alÝnÝrsa geri dndrlebilir. Bu nedenle DFO alan hastalarÝn muayenelerinin zellikle audiometrik
(kulakla ilgili) ve oftalmolojik (gzle ilgili) dahil olmak zere dzenli yapÝlmasÝ ok nem kazanmaktadÝr.
Bymede yavaßlama ve kemik (iskelet) deÛißiklikleri: Ferritini dßk hastalara yksek dozda DFO
uygulanÝrsa byme gecikebilir. Risk faktrleri tedaviye 3 yaßÝndan nce baßlanmasÝ ve nerilen dozdan -ok
kk ocuklarda > 35mg/kg -yksek verilmesidir. DozlarÝn azaltÝlmasÝ byme gelißimini hemen DFO ncesi
seviyelerine getirir. DFO nun byme zerindeki etkisi kollar yada vcudun kÝsa kalmasÝdÝr. Bu etki kemik veya
eklemlerde metafizlerde displazi sonucu olup X-ray filmler ile saptanÝr. Demir birikimi gibi diÛer faktrler de
talasemide bymeyi etkiler. Bununla beraber yksek DFO dozuna baÛlÝ byme geriliÛi olduÛunu tanÝmak
zor deÛildir. Bu hastalarÝn byme hormonuna yanÝt vermeyeceÛini unutmamak gerekir. Bu tip deÛißiklikleri
olan hastalar dzenli kontrol edilmelidirler nk bunlar geri dnßmszdr.
Yersinia enterokolitika ile enfeksiyon: DFO kullanÝmÝ ile yersinia enterokolitika denen bakteri ile enfeksiyonlar
sÝklÝkla gzlenmektedir. Bakteri, parazit ve diÛer patojenler gibi tm canlÝlar byyebilmek iin demire ihtiya
duyarlar. Demiri elde edebilmek iin oÛunun zel yapÝlarÝ mevcuttur. Bununla beraber yersinia kendi kendine
demir elde edebilme yeteneÛinde deÛildir. Aksine ferrioksamin reseptrlerine baÛÝmlÝdÝr. Ferrioksamin demir
DFO ya baÛlandÝktan sonra olußan komplekstir. DFO demirin doÛal olarak taßÝndÝÛÝ molekldr. Buna siderofor
denir. (Latincede sidero demir, for taßÝma) Sonuta DFO yersiniaya demir saÛlayarak onun bymesine imkan
verir. Demir yk olan hastalarda Yersinia enfeksiyonlarÝ son derece ciddi olmaktadÝr. EÛer DFO uygulanmaya
baßladÝktan sonra risk daha da artmaktadÝr. Bu nedenle yersinia enfeksiyonlarÝnÝn hÝzla tanÝnmasÝ ve uygun
antibiotiklerle tedavisi ok nem kazanmaktadÝr. Enfeksiyon semptomlarÝ karÝn aÛrÝsÝ, ishal,

* Duyma problemi (ototoksisite) Kulak ÝnlamasÝ, zellikle yksek
frekanslÝ seslere karßÝ ißitme kaybÝ
4g

* Grme problemleri (okuler toksisite) Gece krlÛ, grmede
kÝsÝtlanma, renkli grmede bozulma, katarakt, diÛer gz
bozukluklarÝ

Beynin grev
yerleri

Dokunma
Koklama

Koordinasyon
blgeleri

Tatma

Motor blge
Grme

Beyincik
Koordinasyon blgesi
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Üßitme

Medulla

EÛer DFO dolaßÝmda demire baÛlanmadan dolaßÝrsa
yksek dozlarda kullanÝldÝÛÝnda grme ve duymada
problemlere neden olmaktadÝr. Bununla beraber
diabetes mellitusu olan yada psikotropik ila
kullanan hastalar uygun dozda DFO alsalar dahi
bu komplikasyonlarÝn gelißme riski mevcuttur.
nk mevcut durumlar DFO nun santral sinir
sistemine ulaßmasÝnÝn artÝßÝna neden olur.
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eklem aÛrÝlarÝ, ateß yada boÛaz aÛrÝsÝ olabilir. EÛer bu semptomlar
gzlenirse DFO kesilmeli ve bulgular ortadan kalkana ve antibiotik
tedavisi sona erene kadar kadar baßlanmamalÝdÝr. DFO kullanÝmÝ ile
ilißkili olabilecek klebsiella yada mantar enfeksiyonlarÝ bildirilmißtir.
Ancak yersinia gibi sÝklÝkla bildirilmemißtir. Hastalar sÝk aralÝklarla kontrol
edilmelidir. AÝklanamayan ateß olduÛunda mutlaka tÝbbÝ yardÝm almalarÝ
gerekliliÛi hastalara vurgulanmalÝdÝr. Byle bir durum olduÛunda kesin
tanÝ konana kadar DFO kullanÝmÝ durdurulmalÝdÝr.
DFO ile ilißkili nadir komplikasyonlar: DFO ok hÝzlÝ infze edilmemelidir.
nk aniden kÝzarma, kan basÝncÝnÝn dßmesi (hipotansiyon), kalp
hÝzÝnÝn (taßikardi) artmasÝ hatta ßok gelißebilir. Bbrek hasarÝ ve ciddi
solunum problemleri (ARDS Erißkin solunum sÝkÝntÝsÝ sendromu) DFO
yksek dozda intravenz yolla 10mg/kg/saatte veya daha fazla dozda
verildiÛinde gzlenir.
Gebelik
ZamanÝmÝza kadar yapÝlan alÝßmalar halen gebelik sÝrasÝnda DFO nun
gvenilirliÛi konusu netleßmemißtir. Þu an iin demir ßelasyonu ihtiyacÝ
olan gebelerin ilk  aylarÝnda DFO kullanmamasÝ nerilmelidir. Yksek
oranda demir yk olan yada ciddi kalp problemleri olan gebeler
gebeliÛin daha ileri evrelerinde dßk dozda 20-30mg/kg/gn ile
belirgin yan etki olmadan kullanÝlabilir. DFO tedavisi emzirme dneminde
tekrar baßlanmalÝdÝr.
Desferrioksamin tedavisi ile uyum
DFO kullanÝmÝna baÛlÝ aÛrÝ ve diÛer komplikasyonlar aÝsÝndan hastalar
her konuda tedavileri iin desteklenmelidir. Doktorlar, hemßireler,
psikologlar, sosyal hizmet uzmanlarÝ gibi profesyoneller aile bireyleri
ile dayanÝßma iinde hastalara DFO tedavisinin devamÝ iin umut vermeli
teßvik etmelidirler.
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DFO tedavisi zor, zaman isteyen, aÛrÝlÝ ve pahalÝ ve hayat boyu
devam edecek bir tedavidir. Her ne kadar DFO tedavisi hayat
kurtarmakla birlikte ani bir fayda saÛlamaz. rneÛin bir kan
transfzyonundan sonra rahatlama olmaktadÝr ancak DFO nun
faydalarÝ uzun dnemde demir yknn zararlÝ etkileri nlenince
ortaya ÝkacaktÝr. DFO nun faydalÝ etkileri hemen belirmediÛi
iin oÛu hasta demir ykne ait problemleri yaßar. Hatta
gelißmiß
lkelerde dahi DFO ya ok rahatlÝkla ulaßÝlabilmesine karßÝn
tedavinin uygulanmasÝnda zorluklar yaßanmaktadÝr. Hastalar
adelosan ve erißkin dneme getike gnlk fizik, mesleki,
sosyal ve ßahsi aktivitelerini kÝsÝtlayacak bu tedavide sorunlar
yaßanmaya baßlar.
Gelißmekte olan lkelerde dßk survival hÝzlarÝ genellikle ilaca
ve pompalara ulaßmada zorluklara baÛlÝ iken gelißmiß lkelerde
tedaviye uyumdaki yetersizliÛe baÛlÝdÝr. Fakat her ne kadar
hastalara tedavileri, pompalarÝ temin edilse, uyumlarÝ saÛlansa
da hastalar her zaman ulusal talasemi dernekleri, tÝbbÝ personel,
ebeveynler ve diÛer hastalar tarafÝndan yardÝma ve teßviÛe
ihtiya duyarlar. TIF destek aÝsÝndan ok nemli bir kaynaktÝr.
Hkmetlerin tedavileri desteklemesi ve korunma programlarÝnÝn
gelißtirilmesinde rol oynamaktadÝr.
Demir ßelasyonunda diÛer ilalar
Deferipron (1.2 dimetil-3-hidroksipirid-4-bir,L1)
Deferipron ya da L1 diÛer haplar gibi aÛÝzdan alÝnan bir ilatÝr.
Bilim adamlarÝ gelißiminin erken evrelerinde uzun dnem
anlaßmaya varamamÝßlardÝr. ÜlacÝn uzun dnem gvenilirliliÛi
ve hayvanlar zerinde ki yan etki alÝßmalarÝnÝn yetersizliÛi
ruhsat alÝmÝnda gecikmelere neden olmußtur. Deferipron 1995
de Hindistan'da ilk defa ruhsat almÝßtÝr.

4h

L1 Molekl
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zellikle toksisite nedeniyle DFO verilemeyen yada nerilen dozda ilacÝn uygulanamadÝÛÝ hastalarda kullanÝlmÝßtÝr.
2000 de Avrupa'da da zel izin ile yada 'istisna durumlar' baßlÝÛÝ altÝnda uygulanmaya baßlanmÝßtÝr. Deferipron
Avrupa'da Nisan 2002 de Apotex firmasÝnÝn sorumluluÛunda piyasa sunulmußtur. Bununla beraber Amerika
Birleßik Devletlerinde FDA onayÝ halen alÝnmamÝßtÝr. Avrupa TopluluÛunun saÛladÝÛÝ onay ile deferipron yalnÝzca
DFO kullanamayan veya DFO nun etkisiz olduÛu gsterilmiß hastalarda kullanÝlabilir.
Zaman ile Avrupa ve Amerika'da deferipron kullanÝlarak kontrollu alÝßmalar baßlanmÝßtÝr. Üla 1990lardan beri
gelißme iinde olan firma tarafÝndan olasÝ yan etki ve etkinlik alÝßmalarÝ amacÝyla saÛlanmÝßtÝr. Esas Hindistan'da
olmak zere bazÝ gelißmekte olan lkelerde deferipron yasal izninden ok nce kullanÝlmÝßtÝr. Bir ok sebeple
ilacÝn kullanÝmÝ klinik alÝßmalarÝn dÝßÝnda kalmÝßtÝr. nk alternatifi olan DFO ok pahalÝ olup hastalarÝn buna
ulaßÝmÝ ok gtr. AyrÝca Hindistan'da yerel reticiler tarafÝndan ila nispeten ucuz satÝlmaktadÝr.
Deferipron (L1) nasÝl alÝßÝr?
 molekl L1 bir demir atomu baÛlayarak kompleks olußturur. Bu kompleks idrar ile atÝlÝr. DFO gibi gaita ile
atÝlmaz. Molekl aÛÝrlÝÛÝ kk olduÛu iin deferipron mideden hÝzla absorbe olarak 45-60 dakika iinde kanda
yksek konsantrasyona ulaßÝr. DFO ya gre daha yavaß olarak kandan temizlenir. rneÛin oÛu hastanÝn kanÝnda
uzun sre aktif kalÝr. Üla alÝmÝndan sonra 5-6 saat iinde %90 serbest ila olarak bulunur.
Deferipron (L1) kullanÝmÝ
oÛu hastaya hastanÝn kilosu baßÝna 75mg L1 ,3 doza blnerek nerilmektedir. Bu doz ve ßekilde L1 verme
ile DFO nun demiri ayÝrma etkisinin % 65i oranÝnda etki saÛlanabilmektedir. (1a) Ferritin dzeyi ok yksek
olan ve daha nce DFO yu iyi kullanamamÝß olan hastalar ferritini 2500μg/L dßk olanlara gre L1 tedavisinden
en byk faydayÝ grmektedirler.
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Deferipron ve DFO birlikte kullanÝmÝ
Son yÝllarda yapÝlan bir alÝßma sonucunda L1 ile
DFO nun kombine edilmesi atÝlacak demirin
artÝßÝna neden olduÛu gsterilmißtir. nk iki
ila vcudun deÛißik yerlerinden demiri ayÝrmaktadÝr. alÝßmada ferritin dzeyleri birbirine
benzer 2 grup alÝndÝ. Bir gruba DFO, diÛerine L1
verildi. Kalbin MRI grntleri iki grup arasÝnda
karßÝlaßtÝrÝldÝ. DFO ya gre kalpten demiri
ayÝklamada deferipron daha etkili iken karaciÛerden ayÝrmada DFO daha etkin bulunmußtur.
YukarÝdaki bulgular araßtÝrÝcÝlarÝ kalpten daha
fazla demir ayÝrabilmek amacÝyla DFO ile L1
kombinasyonu fikrine gtrmßtr. Ufak hasta
gruplarÝ ile yapÝlan alÝßmalarda hastanÝn yiyecek
ve kan transfzyonu ile vcuda giren demir ile
idrar ve gaitada ne kadar demir atÝlmakta olduÛu
hesaplanmÝßtÝr. Sonuta her iki ilacÝn birlikte
verilmesi ile dÝßarÝ atÝlan demir daha fazla
olmußtur. (2)
L1 ve DFO nun kombine edilmesi alÝßmasÝnÝn
ncl sonularÝ gstermektedir ki deferipron daha
kk moleklldr. Hcrelere daha kolay ve
hÝzla girebilmektedir. DFO molekl byk olduÛu
ve yavaß hareket ettiÛi iin bu blgelere ulaßamamaktadÝr. Deferipron bu nedenle hcrelerin iine
girer ve demiri baÛlar. Bylece daha stabil ßelatr
olan DFO hazÝr hale getirir. Bu yolla idrar yada
gaitadan atÝlÝr. Bununla beraber deferipron ve
DFO deÛißik yollarla etkili olduÛu bilinse de demiri
ayÝklamada kesin mekanizma halen aydÝnlatÝlabilmiß deÛildir.
Son yÝllarda L1 ve DFO ile ilgili deÛißik protokoller
Avrupa'daki tÝp merkezleri tarafÝndan uygulanÝr
hale gelmißtir.
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Üki ilacÝn birlikte kullanÝmÝ ile belirgin bir yan etki gzlenmeksizin en azÝnda bir yÝl veya daha fazla verilmesi
sonucunda etkinlikte belirgin artÝß gzlenmißtir. Bu sonular ilalarÝ daha uzun kullanÝlabilirliÛi konusunda
alÝßmalar yapÝlmasÝna neden olmußtur. Bylece ilalarÝn aynÝ anda birlikte, arka arkaya yada deÛißimli olarak
kullanÝmÝ ile hangisinin daha faydalÝ olacaÛÝ sorularÝnÝn yanÝtlarÝ alÝnabilecektir.
L1 in yan etkileri
L1 in istenmeyen en ciddi yan etkisi lkositlerde zellikle ntrofillerde sayÝsal azalma olmasÝdÝr. Bu hcreler
vcudun enfeksiyonlara karßÝ nemli rol oynayan hcrelerdir.
Ntrofillerde orta derecede dßme (500-1500/mm3) ntropeni, 500/mm3 olunca agranulositoz olarak kabul
edilir. L1 etkinliÛi zerindeki alÝßmalar ntropenin daha sÝk grldÛ, agranulositozun ise ok az olguda
izlendiÛini gstermißtir. Bununla beraber deferipronun kesilmesi ile bu etki geri dnebilir. Bu nedenle L1
kullanan hastalarÝn lkosit sayÝmlarÝ ve forml lkositerin en az 2-3 haftalÝk aralÝklarla yapÝlmasÝ gerekir. EÛer
hastalarda enfeksiyona ait bulgular ortaya Ýkarsa kontrollar daha sÝk yapÝlmalÝdÝr. Enfeksiyonun ilk bulgusu
ateß, boÛaz aÛrÝsÝ gelißirse L1 hemen kesilmeli ve tam kan sayÝmÝ yapÝlmalÝ, uygun antibiyotik baßlanmalÝdÝr.
oÛu vakada beyaz kre sayÝlarÝ normale dner ve deferipron yeniden baßlanabilir. Ancak L1 tedavisi beyaz
kre sayÝsÝnÝn 3000/mm3, ntrofil sayÝsÝnÝn 1000/mm3 ve trombosit sayÝsÝnÝn 100000/mm3 ve zeri
olmasÝndan sonra yeniden baßlanmasÝ nerilmektedir. Bu yan etkilerin ÝßÝÛÝ altÝnda L1 reete etmeden nce
hepatit B ve/veya C ile enfekte; interferon tedavisine aday talasemili hastalara azami zen gsterilmelidir.
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Deferipronun diÛer yan etkileri
1. L1 kullanan bazÝ hastalarda eklemlerde zellikle diz, dirsek, ayak,el bileklerinde aÛrÝ ve ßißme, sertlik,
hareketlerde kÝsÝtlanma olmaktadÝr. Eklemlerde ßißme; yksek ferritin deÛeri olup yksek dozda (75/mg/kg/gn
daha yksek) L1 alan hastalarda grlmektedir. Her ne kadar bu yan etkinin olußum mekanizmasÝ tam
anlaßÝlamamÝßsa da L1 ile baßka havuzlardan eklemlere demirin yer deÛißtirmesi sonucu olußan enflamasyon
ile olußtuÛu sylenebilir. Doz azaltÝlmasÝ yada ilacÝn tamamen kesilmesi bu yan etkiyi geri dndrecektir. Eklem
aÛrÝlarÝ iin aÛrÝ kesiciler nerilebilir. EÛer analjezikler ve/veya L1 dozunun azaltÝlmasÝ semptomlarda dzelme
saÛlamazsa hastanÝn tmyle ilalarÝ kesmesi gerekmez. Bununla beraber eÛer eklem aÛrÝsÝna ßißlik eßlik
ederse hastalara ilacÝ kesmesi nerilmelidir. Daha sonra ufak dozlarla ila yeniden baßlanabilir. Ancak hasta
ok sÝkÝ takip edilmelidir. nk eklemlerde aÛrÝ ve ßißme yeniden olußabilir.
2. BulantÝ, baß dnmesi, kusma, ishal ve karÝn aÛrÝsÝ L1 kullanan hastalarda gzlenebilir. Semptomlar sÝklÝkla
hafif olup tedaviye ihtiya duyulmaz. Antiasitler ve antiemetikler genellikle semptomlarÝ azaltÝr. Ek olarak L1
yiyecek ile alÝnÝrsa bulantÝ azalÝr.
3. L1 kullanan hastalarda inko eksikliÛi gelißebilir. inko; cildin gelißimi ve byme gibi birok fonksiyonda
gerekli bir madde olup L1 demiri olduÛu gibi inkoyu da baÛlamaktadÝr. zellikle diabet riski olan hastalarda
inko dzeylerinde dßme gzlenmektedir. Bu problem L1 alan hastalara inko verilmesi ile aßÝlabilir. L1
tedavisi ile gelißim iin gerekli baßka maddelerin de azalmasÝ olußuyor mu kontrol edilmelidir. Talasemi majorlu
hastalarÝn demir ßelasyon tedavisinde hedef yalnÝzca zararlÝ, toksik, fazla demirin vcudu terk etmesi ancak
yararlÝ metallerin kalmasÝdÝr.
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4. KaraciÛer toksisitesi: ok merkezli bir alÝßma sonucunda karaciÛer fonksiyon testlerinde ALT de ykselme
ßeklinde gzlenmektedir. Geici olup sÝklÝkla Hepatit C li hastalarda izlenmektedir, karaciÛer fonksiyonlarÝnda
dalgalanma olan az bir hasta grubunda L1 Ý kesmek gerekir. Bir alÝßmaya gre DFO ya gre L1 kullanan
hastalarda karaciÛer fibrosisi daha hÝzlÝ gelißebilir (4). Ancak Ütalya'dan 56 talasemili hastanÝn karaciÛer
biopsilerini 3 baÛÝmsÝz patolog incelemiß ve fibrosis gelißimini destekler bulgu saptamamÝßlardÝr (5). Bununla
beraber bu konunun aydÝnlatÝlmasÝ iin prospektif alÝßmalar yrtlmelidir. L1 tedavisi ile olußan yan etkiler
nedeniyle ilacÝn kesilmesi oÛu alÝßmalarda %13-30 olarak bildirilmißtir(7).
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Bu verilerin zeti ßyledir (6).
* Deferipron bazÝ hastalarda serum ferritinini ve demir konsantrasyonunu
dßrmektedir. Üla 4 yÝl veya daha fazla gvenle verilebilir. Üdrarla
atÝlan demir miktarÝ arttÝrÝlabilir.
1. Deferipron dozunu 75/mg/kg/gn dozu arttÝrmak
2. Deferipron tedavisine DFO eklemek.

Deferipron etkinliÛi
L1 ilacÝnÝn etkinliÛini gzlemlemek ve yan etkilerini kontrol edebilmek amacÝyla ßu aßamalarÝn adÝm adÝm
geilmesi gerekir.
1. Her 3 ayda bir ferritin llmelidir.
2. Her hafta yada en az 2-3 haftada bir tam kan sayÝmÝ yapÝlmalÝdÝr.
3. Her 3 ayda bir 24 saatlik idrar tetkiki yapÝlmalÝdÝr. zellikle L1 da nemlidir nk DFO ya gre L1 tm demiri
idrar yolu ile atar.
4. Ayda bir karaciÛer fonksiyonlarÝna bakÝlmalÝdÝr.
5. 3-6 ayda bir inko dzeylerine bakÝlmalÝdÝr.
HastanÝn klinik durumunu en iyi bilen hekim testlerin aralÝklarÝnÝ belirlemelidir. Mmkn olduÛu oranda karaciÛer
biopsisi (a), SQUID kullanÝmÝ (b), MRI (c) karaciÛer (a+b) ve kalp (c) demir ieriÛi hakkÝnda en doÛru fikri verir.
Son 15 yÝl iinde L1 etkinliÛi ve gvenilirliliÛi konusunda veriler toplanmaya baßlanmÝßtÝr.
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Tm bilim adamlarÝ talasemi tedavisinde ilacÝn yksek dozda kullanÝmÝ
yada DFO ile kombine edilmesi ile olußabilecek etkilerin belirlenebilmesi
iin ileri alÝßmalarÝn yapÝlmasÝ konusunda hem fikirdirler. Bylece
kullanÝlacak hasta profili daha aydÝnlanmÝß olacaktÝr.
Maalesef hem deferipron hem de DFO gelißmekte olan lkelerde
fiatlarÝ nedeniyle gerek yerini bulamamaktadÝr.
Demir atÝlÝmÝnda yeni ilalar
4k

ICL670A Molekl

Oral ßelatr olarak yeni ilalar araßtÝrÝlmaktadÝr. DFO yu reten Novartis
firmasÝnÝn rettiÛi ICL670 denen ila ßu an insanlarda alÝßÝlmaya
baßlanmÝßtÝr. ÜlacÝn gvenilirliliÛi,etkinliÛi ve uygun dozlarÝ belirlenmiß
olup insanlarda alÝßmalarÝ faz III aßamasÝndadÝr. 2002 sonularÝ ok
umut vericidir. 20 mg/kg/gn kullanÝmÝ ile karaciÛerden demir atÝlÝmÝ
DFO nun 40mg/kg/gn dozu ile aynÝ etkinliÛe sahiptir. 2005 yÝlÝ
itibariyle ilacÝn Avrupa ve Amerika'da kullanÝm onayÝ olacaktÝr (8).
Talasemili hastalarÝn tedavi seeneklerinin iyileßtirilebilmesi iin yeni
oral aktif ilalarÝn ÝkmasÝ umut edilmektedir.
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B LM 5

TALASEMÜ ÜLE ÜLGÜLÜ MEDÜKAL SORUNLAR VE
TEDAVÜSÜ
Talasemi major tedavisi son yirmi yÝlda dramatik bir gelißme
gstermißtir. zellikle batÝ lkelerinde olmak zere hastalarÝn
yaßam sreleri ve yaßam kalitelerinde ciddi iyileßme grlmßtr.
Buna raÛmen halen talasemi major hastalarÝnÝn bir kÝsmÝnda,
yetersiz kan transfzyon tedavisi, kan ve kan rnlerinin
gvenirliÛinin dßk olmasÝ veya desferioksamine tedavisinin
yetersiz kullanÝmÝ gibi hastalÝÛa yada yetersiz veya dßk kaliteli
tedaviye baÛlÝ problemlerle karßÝlaßÝlmaktadÝr.

KARACÜÚER
KaraciÛer

Mide

Dalak

Duodenum
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Hipersplenizm
Bir ok talasemi major hastasÝ dalak ile ilgili komplikasyonlarla
karßÝlaßmaktadÝr. Normalde dalak 20-30 ml kÝrmÝzÝ kan hcresi
iermektedir. Oysaki yetersiz transfzyon alan, srekli olarak
orta dereceden ciddi dereceye anemisi mevcut olan hastalarda,
dalak 1000 ml veya daha zerinde kan bulundurabilir. Sebebi
dalaÛÝn ekstra medller eritropoez grevine baÛlÝ olarak kÝrmÝzÝ
kan hcresi sentezlemesidir. Ekstramedller eritropoez vcudun
anemi ile mcadelesi esnasÝnda kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin normal
retim yeri olan kemik iliÛi dÝßÝndaki organlarda retilmesine
denir.
DalaÛÝn vcuda giren bakteri parazit gibi mikroplarÝ szerek
vcudu enfeksiyonlardan korumak gibi grevleri vardÝr. (5b)
Bunun yanÝnda mrleri tkenmiß olan kÝrmÝzÝ kan hcrelerini
yÝkarak hemoglobini globulin ve demir paralarÝna ayÝrarak
tekrar kullanÝlabilir hale getirmekte bir diÛer grevidir. Talasemi
major hastalarÝnda bu dng ißlememekte, bunun yerine demir
ya dalakta depolanmakta veya kan dolaßÝmÝna salÝnarak tekrar
dalaÛa transfer edilmektedir.Talasemi hastalarÝnda ayrÝca kÝrmÝzÝ
kan hcreleri anormal ßekillidir ve dalaktan geerken dalaÛa
yapÝßÝp kalmaktadÝr. Sonu olarak dalak gitgide byr ve
beraberinde karnÝda bytr.
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HastalÝkla mcadele eden dalak hiperaktif hale gelir ve buna
hipersplenizm denir. Dalak hastalÝk nedeniyle transfzyon yapÝlan
kÝrmÝzÝ kan hcrelerini de yÝkar, bunlarÝn sonucunda hasta her kan
transfzyon sonrasÝ daha fazlasÝna ihtiya duyar ve anemi ile
mcadelede transfzyon yetersiz hale gelir. YanÝ sÝra hiperaktif bir
dalak sadece kÝrmÝzÝ kan hcrelerini deÛil beraberinde beyaz kan
hcreleri ve trombositleri de yÝkar.

5b

Bakteri Dolu
fagosit
Bakteri

Hipersplenizm nlenemezse, dalak vcuda zararlÝ hale gelmeye
baßlar ve bu dnemde dalaÛÝn ameliyat ile alÝnmasÝ gerekir, bu
ißleme splenektomi denir. Splenektomi talasemi hastalÝÛÝnÝ tedavi
etmez sadece byk bir dalaÛÝn ortaya ÝkardÝÛÝ sorunlarÝ zmler.
DalaÛÝn ameliyat yoluyla alÝnmasÝna karar vermeden nce bazÝ
faktrlerin dikkatlice gzden geirilmesi gerekir.
Bu faktrleri ßylece sÝralayabiliriz:
1. Dalak 6 cmden uzun olmalÝ veya karÝnda rahatsÝzlÝÛa neden olmalÝ
2. DiÛer talasemi komplikasyonlarÝ olmaksÝzÝn hastanÝn transfzyon
ihtiyacÝ artmasÝ: transfzyon ihtiyacÝnÝn 1,5 kat artmasÝ veya 200220ml/kg/yÝldan daha fazla kan transfzyonu ile ortalama hemoglobin
seviyesinin saÛlanmasÝ
3. HastanÝn yaßÝnÝn 5'ten byk olmasÝ. Daha nceden de vurgulandÝÛÝ
gibi dalak vcudu enfeksiyonlardan koruyan nemli bir organdÝr.
DalaÛÝn alÝnmasÝ hastanÝn ciddi enfeksiyonlarla karßÝlaßma riskini
artÝrmaktadÝr.5 yaßÝndan kk ocuklarda immn sistemde yeterince
gelißmediÛinden bu risk ciddi derecede artmaktadÝr.
Splenektomi nemli bir semptomatik tedavi yntemi olarak
dßnlmekte ve eskiden belirtildiÛi kadar tehlike arz etmemektedir
ve ek olarak parsiyel splenektomi ve embolizasyon teknikleri gelißmißtir
ve bu yntemlerle immn fonksiyonlar korunabilmektedir.

Bakteri tespit etmiß
bir ntrofil

Splenektomi ve enfeksiyonlar
Splenektomiyi takiben en nemli risk ciddi enfeksiyonlarla karßÝ
karßÝya kalmaktÝr. Splenektomili hastalarda en ufak bir enfeksiyon
bile lmcl olabilecek kadar ciddi boyutlara ulaßabilir.
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Bu enfeksiyonlar genellikle streptokokal enfeksiyonlar veya menenjitlerdir.
5 yaßÝndan kk hastalarda bu risk daha yksektir. 2 yaßÝn altÝndaki hastalarda ise bu risk ok daha fazla
artabilmektedir. zellikle splenektomiden sonraki 1-4 yÝlda olmak zere hastalar hayatlarÝ boyunca enfeksiyonlara
karßÝ daha yksek risk taßÝmaktadÝr.
Splenektomili hastalarda enfeksiyon riskini azaltmaya ynelik baßlÝca uygulamalar ßyle sÝralanabilir.
1. Immnoprofilaksi: Pnmokok,heamofilus influenza ve meningokok aßÝlarÝ ile aßÝlama: Ameliyat yapÝlmadan
2 hafta nce aßÝlama yapÝlmalÝ ve tavsiye edilen dnemlerde dozlarÝ tekrarlanmalÝdÝr.
2. Kemoprofilaksi: Antibiyotikler zellikle oral penisilin preparatlarÝ, 2 yaßÝndan kklerde 125 mg bid, 2
yaßÝndan byklerde 250 mg bid olacak ßekilde kullanÝlmalÝdÝr; fakat hastanÝn penisilin kullanmasÝnda bir sorun
varsa diÛer antibiyotiklerde kullanÝlabilir. Antibiyotik kullanma sresi klinikten kliniÛe deÛißiklik gstermektedir,
rneÛin bazÝ uzmanlar antibiyotik kullanÝmÝnÝ 18 yaßÝna kadar bazÝlarÝ mr boyu, bazÝlarÝ ise splenektomiyi
takiben 2 yÝl boyunca kullanmayÝ tavsiye etmektedir. Hastalar enfeksiyon riskini deÛerlendirmek amalÝ yakÝndan
takip edilmelidir.
3. EÛitim: Hastalar ve aileleri enfeksiyon belirtileri aÝsÝndan eÛitilmeli, yurt dÝßÝna gidecek olan hastalar
seyahat ncesi gidecekleri yerde sÝk grlen enfeksiyonlar aÝsÝndan kemoprofilaksi yapÝlmasÝ gerekliliÛi
konusunda bilgilendirilmelidir.
4. Trombosit sayÝsÝnÝn ykselmesi aÝsÝndan yakÝn takip gerekir. zellikle trombosit sayÝsÝnÝn 800.000/mm3
zerine ÝkmasÝ halinde 50-100mg aspirinin gnlk kullanÝmÝ trombosit sayÝsÝ normale gelinceye kadar tavsiye
edilir.
Splenomegali ve hipersplenizm nlenmesi aÝsÝndan Hb seviyelerinin 9-10g/dl stnde tutarak dalaÛÝ korumaya
almak gerekir.
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Bylece dalaÛÝn bymesi geciktirilebilir, dahasÝ nlenebilir. Dalak boyutlarÝnÝ
normal sÝnÝrlarda tutmak ayrÝca kan transfzyon ihtiyacÝnÝ minimalde tutmak
aÝsÝndan da nemlidir.
Kalp ve Endokrin komplikasyonlar
Genellikle aßÝrÝ demir yklenmesine ikincil olarak talasemi major hastalarÝ
sÝklÝkla kalp,karaciÛer ve endokrin organlarla ilgili problemler yaßarlar. Kalpten
farklÝ olarak yetersiz veya az kan transfzyonu yapÝlan hastalarda nadiren
karaciÛer ve endokrin organlarÝn fonksiyon problemi yaßanÝr. nk endokrin
problemler oÛunlukla kan transfzyonlarÝ ve beraberinde yetersiz demir
ßelasyon tedavisi alan hastalarda grlr ve yetersiz transfzyon alan hastalar
bu komplikasyonlarÝn gelißmesine zaman kalmadan lrler.
Fazla demir alÝmÝnÝn sonularÝ;
Kalp

: Biventrikler yetmezlik, Aritmiler

Pititer bez : Hipogonadotropik hipogonadizm, Osteoporoz
Endokrin bez : Diabet,Hipotiroidi, hipoparatiroidi
KaraciÛer

: Fibrozis, siroz, zellikle aktif hepatit C durumunda

Kalp KomplikasyonlarÝ
Kalp komplikasyonlarÝ transfzyonu yetersiz
yapÝlan hastalarda sÝktÝr.Bu hastalarda kronik
anemi varlÝÛÝnda kalpte artan demir yk
sonucu kalp zorlanÝr ve kalp yetmezliÛine
neden olabilir. Transfzyon yapÝlmayan veya
az yapÝlan hastalar yirmili yaßlara ulaßamazlar
ve bu hastalarda lmn en sÝk nedeni olarak
kalp rahatsÝzlÝklarÝ karßÝmÝza Ýkar.

Aort
Superior vena kava
Pulmoner
arter
Pulmoner venler

Pulmoner ven

Sol atrium

SaÛ atrium
Trikuspid kapakÝk

Aort kapakÝk

Mitral kapakÝk

Ventrikl
Ünferior vena kava
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Yeterli transfzyon alan hastalarda Desferoksamin rejimi doÛru ve yeterli uygulanmazsa veya hastalar
desferoksamin temininde glklerle karßÝlaßÝrlarsa demir yklenmesine baÛlÝ kalp sorunlarÝ ile karßÝlaßabilirler.
Daha nceden de belirtildiÛi gibi, kan transfzyonlarÝ ile vcutta nemli derecede demir yk olußur, ve eßitli
organlarda depo edilir. Kalpte biriken ekstra demir yk kalbin fonksiyonlarÝnÝ azaltÝr ve enfeksiyonlara ve
hastalÝklara karßÝ daha hassas hale getirir.Sonu olarak kalp kasÝ gcn kaybeder, kalbin vcuda kan pompalama
miktarÝ kÝsÝtlanÝr.Yeterli transfzyona raÛmen yetersiz ßelasyon yapÝlan hastalar yirmili yaßlara ulaßamadan
lrler.
Kalbin perikardÝ, miyokardÝ, kapaklarÝ ve ileti sistemi gibi paralarÝ aßÝrÝ demir yknden etkilenebilir. Kalbin
her bir parasÝ aßÝrÝ demir yk sonucu farklÝ fonksiyon bozukluklarÝna yol aar,(aritmiler) kalp atÝm hÝzÝ
bozukluklarÝ,kalp kasÝnÝn gevßeme kusurlarÝ,(diastolik disfonksiyon), pompa gcnn azalmasÝ (sistolik
disfonksiyon), dokularda sÝvÝ birikmesi (plevral efzyon, perikardiyal efzyon, asit, periferal dem) ve kalp
yetmezliÛinin diÛer belirtileri ortaya Ýkabilir.
AynÝ zamanda aßÝrÝ demir yknn sonucu olarak hibir semptom olmadan ciddi kardiak hastalÝklarda gelißebilir.
arpÝntÝ, senkop, nefes darlÝÛÝ,mide zerinde aÛrÝ,egzersiz esnasÝnda kolayca yorulma, bacaklarda ßißlik gibi
semptomlarÝn varlÝÛÝ aÝsÝndan talasemi major teßhisi konulduÛu andan itibaren yakÝn takip altÝna alÝnmalÝ,ve
kalp komplikasyonlarÝ gelißmeden nlem alÝnmalÝdÝr. nk bu semptomlar gelißtiÛi esnada kalp hastalÝÛÝ
oktan ileri dzeye gelmiß olabilir. Fakat kalp hastalÝÛÝ gelißse dahi etkin ßelasyon tedavisi ile kalbin fonksiyonlarÝ
tekrar normal dzeylere getirilebilir.
Kalp fonksiyonlarÝnÝn monitorizasyonu
Talasemi hastalarÝ senede en az bir kere tam bir kardiolojik deÛerlendirmeden gemelidir. EÛer kardiolojik
problemleri varsa bu sayÝ daha da artÝrÝlabilir.
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YÝllÝk muayenede yapÝlmasÝ gereken testleri ßyle sÝralayabiliriz:
¥ yk (tm semptomlarÝn detaylÝ olarak tanÝmlanmasÝ) ve fizik
muayene
¥ AkciÛer filmi: Kalbi deÛerlendirmek amalÝ ok daha teknolojik
metodlar mevcut olsa da hem bu metodlarÝn uygulanamayacaÛÝ
gz nnde tutularak hem de akciÛer filminin tek baßÝna bize
kalp, kalp byklÛ, akciÛerler hakkÝnda deÛerli bilgiler vermesi
aÝsÝndan, aynÝ zamanda herhangi bir ekstra medller kitle
hakkÝnda uyarÝcÝ olmasÝndan gnmzde hala nemini
korumaktadÝr.
¥ EKG (elektrokardiogram): zellikle beraberinde egzersiz yapÝlÝrken
deÛerlendirilirse aritmiler ve kalp odalarÝnÝn fonksiyonunu deÛerlendirmek aÝsÝndan nemlidir.
¥ 24 saat EKG: Holter (24 saatlik kalp fonksiyonlarÝnÝ
deÛerlendirilmesi) KÝsa EKG kayÝtlarÝyla gsterilemeyen patolojileri
deÛerlendirmek amalÝ kullanÝlabilecek bir yntemdir.
¥ Ekokardiyogram: Kalp odalarÝnÝn byklklerinin
deÛerlendirilmesinde ve kalbin her blmnn fonksiyonlarÝnÝn
deÛerlendirilmesinde baßvurulabilir.
¥ MUGA SCAN: Kalp fonksiyonlarÝnÝn deÛerlendirilmesinde
kullanÝlan radyoizotop incelemesidir. Egzersiz yaparken daha
doÛru bilgi edinilmesine raÛmen,hasta istirahat halindeyken
deÛerlendirme tercih edilmelidir..

5c

Kalbin Homeostatik
kontrol zeti

Kan
pH

Beyinde
kalp
merkezi
Kalp
akciÛerlere
yavaß
pompalar

Kalp
akciÛerlere
hÝzlÝ
pompalar
Kalp

YukarÝ doÛru
hÝzlÝ akÝm

AßaÛÝ doÛru
yavaß akÝm

Kalp hastalÝÛÝnÝ nlemek veya hastalÝkla mcadele etmek amalÝ
bir dizi nemli husus mevcuttur.
¥ Kardiyak komplikasyon olmayan hastalarda hemoglobin
seviyeleri tavsiye edilen dzeylerde tutulmalÝ. (hemoglobin
seviyesi:9,5-10 gr/dl)
¥ Kardiak komplikasyonu olan hastalarda kalbin iyi oksijenizasyonu
saÛlamak amalÝ transfzyon ncesi hemoglobin seviyesi 1011 gr/dl arasÝnda bulundurulmalÝ ve hastalara sÝk ama az
miktarda eritrosit transfzyonu yapÝlmalÝ , kalp yetmezliÛi teßhisi
konulmuß hastalarda doktor nerisiyle her transfzyon esnasÝnda
diretik verilmeli. Kalp hastalÝÛÝ olan hastalarda veya yksek
demir yk olan hastalarda 24 saatlik desferoksamin infzyonu
(subkutan veya intravenz kataterle 50-60 mg/kg/gn dozunda)
gibi yoÛun bir demir ßelasyon tedavisi programÝna alÝnmalÝ.
¥ Desferoksamin ve deferipron beraber kullanÝmÝnÝn daha kÝsa
srede kardiak demir ykn azalttÝÛÝ yapÝlan son alÝßmalarda
gsterilmißtir.
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Gnmzde ciddi kalp hastalÝklarÝnda dahi yoÛun ßelasyon tedavisinin varolan patolojiyi kÝsa srede geriye
evirdiÛi gsterilmißtir. Buna raÛmen en iyisi daha hastalÝk gelißmeden talasemi hastalarÝnÝ ßelasyon tedavisi
programÝna almaktÝr. Kalp dokusundaki demir ykn deÛerlendirmak gtr. Magnetik resonans grntleme
konusunda ki son gelißmeler kalpdeki demir ykn deÛerlendirmek aÝsÝndan bize umut vaat etmektedir.
KÝsacasÝ,talasemi major hastalarÝnda kalp komplikasyonlarÝ depo edilen doku demirini uzaklaßtÝrmak iin
ßelasyon tedavisinin yanÝnda kalp kasÝ fonksiyonlarÝnÝ koruyan konvansiyonel ilalarÝ da iermelidir, rneÛin;
¥ Kalbin pompa fonksiyonunu koruyan ilalar: anjiotensin dnßtrc enzim inhibitrleri (ACEÜ)
¥ Konjestif kalp yetmezliÛinde solunum sÝkÝntÝsÝnÝ gideren diretikler
¥ Kalp ritmindeki bozukluklarÝ gideren ilalar (anti aritmik ilalar)
Hipotiroidizm ve hipoparatiroidizm gibi endokrinolojik problemler veya vitamin C eksikliÛide kalp hastalÝklarÝna
sebep olabilir. Ama genellikle altta yatan sebebi dzeltmekle kalp problemleri zlebilir.
ENDOKRÜN KOMPLÜKASYONLAR
Endokrin sistem iinde birok glanduler doku mevcuttur.-pititer, tiroid, paratiroid, adrenaller, pankreas
beta.hcreleri, erkeklerde testis ve kadÝnlarda yumurtalÝklar.

talasemi
hakkÝnda
talasemi
hakkÝnda herßey

Bu bezler hormonlarÝn olußturulup
salgÝlanmasÝnda grevlidir. AyrÝca bu
dokular demir depolanmasÝna maruz
kalacak kadar duyarlÝdÝr.HayatlarÝnÝn
erken dnemlerinde ßelasyon
tedavisi almaya baßlasalar dahi
talasemi hastalarÝ sÝklÝkla endokrin
komplikasyonlarla karßÝlaßÝrlar.
Endokrin komplikasyonlar byme
geriliÛi , puberte gecikmesi , diabet,
hipotiroidizm, hipoparatiroidizm ve
yetißkinlerde seksel fonksiyon
bozukluÛu olarak sÝralanabilir (5d)

Tiroid

Pitutiar

Pankreas

Testisler

Endokrin Bez

YumurtalÝklar

Hormonlar

Yeterli tedavi almayan hastalarÝn yoÛun olduÛu lkelerde,
kronik anemi ve beslenme bozukluklarÝ byme geriliÛinin
temel sebebi iken, iyi tedavi alan hastalarÝn yoÛun bulunduÛu
lkelerde ßelasyon tedavisinin yeterli yapÝlmamasÝna baÛlÝ
demir yk byme geriliÛinin olasÝ nedenidir.
Yeterli transfzyon ve ßelasyon tedavisi alan hastalarda
yksek doz desferioksamine tedavisi kemik seviyesinde
toksisiteye sebep olarak byme geriliÛine sebep olabilir.
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HormonlarÝn grevi

Tiroid bez
Tiroksin
Byme:
Paratroid bez
Paratroid
Talasemi major hastalarÝnÝn 30Langerhans
Ünslin
Glucagon
Langerhans
50%sinde byme geriliÛi
Adrenal
Aldosteron
grlmektedir.Kronik anemi,
Adrenal
Adrenalin
hipersplenizm, demir yk, desferokTestisler
Testosteron
Overler
Estrogen
samin toksisitesi, hipotiroidizm,
Overler
Progesteron
puberte gecikmesi, hipogonadizm
Pituitar bez
Tropik Hormonlar
Pituitar bez
Prolactin
ve kronik karaciÛer hastalÝklarÝnÝn
Pituitar bez
Byme hormonu
hepsi byme hormonu eksikliÛi
veya resistansÝ, beslenme bozukluklarÝ, genetik predispozisyon, emosyonel stresler eßliÛinde
bymeyi negatif ynde etkiler.

Byme
Kalsiyum kontrolu
Þeker kontrolu
Þeker kontrolu
Sodyum kontrolu
Stress
Erkek seks karakterleri
KadÝn seks karakterleri
Ftus iin terusu hazÝrlar
Bez kanallarÝ kontrol
St yapÝmÝ
Byme kontrol

5d

Talasemi majrde
endokrin komplikasyonlarÝn
yzdesi
Sekonder amonere
KÝsa boy

Hipogonadopik - hipoganadizm
Bozulmuß glukoz tolerans
Ünslin baÛÝmlÝ diabet
Erkeklerde sekonder hipogonadizm
Primer hipotroidizm
Hipoparatiroidizm
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Byme geriliÛinin etkili tedavisi altÝnda yatan sebebi iyi ayÝrt etmekle baßlar.ocukluk dneminden baßlayarak
yetißkinliÛe kadar dikkatli ve dzenli kontroller ok nemlidir.Byme hormonu salgÝlama ve fonksiyonu
lmleri, farklÝ sonular vermesine baÛlÝ olarak byme hormonunun tedavi amalÝ kullanÝmÝ halen tartÝßmalÝdÝr..
Byme geriliÛi ve hipogonadizm
Puberte baßlangÝcÝnda, hipotalamus-beynin pititer beze en yakÝn kÝsmÝ-gonadotropin salgÝlatÝcÝ hormon adÝnda
bir hormon salgÝlamaya baßlar. GnRH pititer bezi uyarÝr ve pititer bez gonadotropinleri salgÝlamaya baßlar:
folikl uyarÝcÝ hormon, lteinizan hormon. Bu hormonlar testis ve yumurtalÝklardan;erkeklerde testesteron ve
dißilerde progesteron ve estradiol salgÝlanmasÝna neden olur. Bu hormonlar tm vcutta dolaßarak erkek ve
dißi cinsiyet organlarÝnÝn gelißmesi ve reme kapasitesine ulaßmasÝnÝ saÛlar. Pititer bezden retilen FSH ve
LH serbest demirin zararlÝ etkilerine karßÝ daha duyarlÝdÝr.
Gecikmiß puberte ve hipogonadizm deÛißik lkelerden bildirilen eßitli yayÝnlarda en sÝk endokrinolojik problem
olarak karßÝmÝza ÝkmaktadÝr. Gecikmiß puberte seksel gelißimin hi olmamasÝ olarak tanÝmlanÝr. Bir baßka
deyißle dißilerde13 yaßÝna kadar meme gelißimi, erkeklerde 16 yaßÝna kadar testikler bymenin olmamasÝdÝr.
EÛer 16 yaßÝna kadar hi puberte ile ilgili belirti yoksa hastada hipogonadizm teßhisi konulur. Erkeklerde testis
ve penis kk kalÝr, dißilerde memeler gelißmez ve menstrel sikls baßlamaz (primer amenore).Bu durum
genel olarak nemli psikolojik problemlere sebep olur.
Gecikmiß pubertenin etkin tedavisi altÝnda yatan sebebin belirlenmesi ile baßlar. Fazla demir depolanmasÝ
bireysel farklÝlÝklar gstererek farklÝ gelißim basamaklarÝnÝ etkiler. Her vaka detaylÝ incelemeye ihtiya gsterir.
Demir ßelasyon tedavisi bu komplikasyonlarÝn nlenmesinde hayati nem taßÝr.Buna ek olarak seks steroidleri
(erkeklerde testesteron ve bayanlarda strojen) reete edilerek seksel gelißim ve cinsiyet organlarÝn gelißimi
saÛlanÝr.
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Hasta normal seksel gelißimde olsa bile cinsiyet organlarÝ
fazla demir yk nedeniyle etkilenebilir. Fazla demir pititer
ve cinsiyet organlarÝna zarar verebilir. Bu durumda dißilerde
menstrel sikls durabilir (sekonder amenore),erkeklerde
azalmÝß semen ve impotans infertiliteye sebep olur.
Hipotiroidizm
Tiroid bezi boyunda yer alÝr ve hayatÝn ilk yÝllarÝnda beyin
gelißiminde sonraki yÝllarda ise byme ve gelißmede nemli
grevleri vardÝr. Tiroid bezinde retilip salgÝlanan tiroxin,
bireyin tm vcudunun enerji ihtiyacÝnÝ ve metabolizmayÝ
karßÝlar.Oysaki fazla demir tiroid bezinde depolanÝnca salgÝlama
fonksiyonunu kaybeder ve primer hipotiroidizme neden olur.
Primer hipotiroidizmi olan hastalar aßÝrÝ ßrler ve kendilerini
uykulu hissederler ve genellikle mental ve fiziksel yavaßlama
grlr.Tiroid dokusunun demir nedeniyle zarar grmesi
kalbin fonksiyonlarÝnÝda bozar.Fakat patolojiye her zaman
klinik belirtiler eßlik etmez ve tanÝ sadece laboratuar testleri
ile konabilir.(TSH,T3 ve T4)10 yaßÝndan sonra bu testlerin
yÝllÝk olarak kontrol edilmesi gerekir. Laboratuvar testleri ile
hipotiroidizm teßhisini konursa (TSH ykselmesi normal
veya azalmÝß T4 seviyeleri ile birlikte),klinik semptomlar
ortaya ÝkmÝß olsun yada olmasÝn, tedavide tiroksin
kullanÝlabilir.

Pankreas

DEMÜR
Kemik

Tiroid

Pitutiar

Paratiroid

Hipoparatiroidizm
Tiroid bezine yapÝßmÝß ßekilde bulunan 4 adet paratiroid bezi
mevcuttur. Bu bezlerin temel fonksiyonu PTH uyarÝsÝ ile
birlikte vcut kalsiyum seviyelerinin kontroldr. Demir yk
paratiroid fonksiyonlarÝnÝ baskÝlar ve hipoparatiroidizme
neden olur, vcutta kalsiyum seviyesinin dßmesine neden
olur, bu duruma hipokalsemi denir aynÝ zamanda fosfor
seviyesindeki deÛißikliklerde kliniÛe eßlik eder.
Vcutta kalsiyum ve fosfor seviyelerinin deÛißmesi bazÝ klinik
semptomlara sebep olur. Dßk kalsiyum seviyesi bacaklarda
ve kollarda seyirmelere, kramplara ve kas spazmlarÝna neden
olur.
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Generalize konvlziyonlar ve kalp fonksiyonlarÝndaki bozulmalar
daha ge bulgulardÝr. Serum kalsiyum, fosfor, PTH lmleri
teßhis koymada yardÝmcÝdÝr. Vitamin D ve kalsiyum verilmesi
metabolik bozukluÛu dzeltmede etkilidir. Nadir vakalarda
ciddi spazm mevcutsa intravenz kalsiyum verilebilir.
Diabetus mellitus
Kronik demir eßliÛinde kronik karaciÛer hastalÝÛÝ,viral
enfeksiyonlar ve genetik faktrler glukoz dengesinde bozulmalara sebep olarak diabet gelißimine sebep olur. Diabetus
mellitus alÝk kan ßekerinin 126 mg/dl 'nin stnde olmasÝ,
spot kan ßekerinin 200 mg/dl'nin zerinde olmasÝ olarak
tanÝmlanÝr. Glukoz intoleransÝ ise glukoz alÝmÝnÝ takiben yeterli
inslin cevabÝnÝn olußmamasÝdÝr. Talasemi major hastalarÝnÝn
yaklaßÝk yarÝsÝnda glukoz intoleransÝ mevcuttur, 10-30%'i
hayatlarÝnÝn bir devrinde diabetes mellitus gelißtirir. Aile
fertlerinin zellikle birinci derece akrabalarÝn birinde-anne,
baba-diabet varsa diabet gelißme riski artar.

Langerhans
adacÝklarÝ

UyarÝr

seltir

BaskÝlar

Glucagon

Y k

Dßrr

Ünslin

Kan glukoz
konsantrasyonu

Safra kesesi

Aksessuar
Pankreas yolu

Pankreas ve
safra yolu birleßkesi
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Safra yolu

Diabet vcudun glukoz metabolizmasÝnÝn bozulmasÝ ve glukozun
hcre iine alÝnarak kullanÝlmasÝnda bozukluÛa baÛlÝ olarak
gelißir. Glukoz metabolizmasÝndan sorumlu organ pankreastÝr,
pankreas midenin yanÝnda yer alÝr ve beta hcreleri aracÝlÝÛÝyla
inslin retir. Demir beta hcrelerine zarar
Pankreas gvde
verebilir, vcudun ßekeri kullanma
fonksiyonu kaybolur, ve ßeker
Pankreas kuyruk
vcutta birikir.

Pankreas baßÝ
Duodenum

Orta ciddiyette diabeti olan
hastalarda, hi klinik semptomu
olmayan ve ancak laboratuar testleri ile
teßhis edilebilen glukoz intoleransÝ mevcuttur.
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AraßtÝrmalar diabet gelißmeden nce glukoz intoleransÝnÝn olduÛunu
gstermektedir. Ünslin rezistansÝ olarak adlandÝrÝlan dnemde dikkatli
monitorizasyon gereklidir. YoÛun ßelasyon tedavisinin yanÝnda hastalar
diyet yapmalÝ ve kilo vermelidir.
Glukoz intoleransÝ ve diabetes mellitus tanÝsÝ yemeklerden nce ve
sonra kan glukoz seviyeleri llerek konulur. rneÛin, sabah kahvaltÝ
yapmadan nce a olarak 7 mmol/lt =126 mg/dl seviyesinde veya
stnde glukoz seviyesi diabet tanÝsÝnÝ koydurur. Kan glukoz seviyesinin
yemeklerden sonra 11mmol/lt ;200mg/dl stnde olmasÝ diabet teßhisi
koydurur.75 gram glukozun verilmesinden 2 saat sonraki lmde 811 mmol(140-200mg/dl) olmasÝ bozulmuß glukoz toleransÝnÝ gsterir.10
yaßÝndan sonraki her talasemi major hastasÝna yÝlda en az bir kere
glukoz tolerans testi yapÝlmalÝdÝr.
Diabetus mellitus varlÝÛÝnda, hastalÝÛÝn daha ciddi bir formu olarak,
inslin yapÝmÝ ciddi ßekilde bozulmußtur, ve hastalar subkutan inslin
enjeksiyonuna ihtiya duyarlar. Diabet tedavi edilebilir bir hastalÝktÝr.
Fakat tedavinin en nemli basamaklarÝndan birisini de ailenin ve
arkadaßlarÝn desteÛi olußturur. Diabet hastalarÝnÝn kan ßekeri seviyelerini
gnde 3 veya 4 kere lmeleri gereklidir. Evde glukometre ile yapÝlan
bu monitorizasyonun doktorun hastanÝn ihtiyalarÝna gre inslin
seviyelerini ayarlamasÝ aÝsÝndan faydasÝ vardÝr. DiÛer laboratuar ve
klinik testler diabet komplikasyonlarÝnÝn takip edilmesi aÝsÝndan nemlidir.
Bbrek fonksiyonlarÝnÝn ve gz fundus zelliklerinin aralÝklÝ deÛerlendirilmesi de diabetin en nemli iki komplikasyonunun yakÝndan takibi
aÝsÝndan nemlidir. Talasemi hastalarÝnÝn dzenli desferrioksamine
tedavisi almasÝ diabet gelißme riskini dßrr.

5e

Osteoporotik
kÝrÝklarÝn tipik yerleri

Osteoporoz
Talasemi hastalarÝnda ince ve kÝrÝlgan kemikler eßitli faktrlere baÛlÝ
olarak gelißir. Osteoporoz, anemi, kemik iliÛinin aktivitesinin artmasÝna
baÛlÝ, diette kalsiyumdan fakir gÝdalarÝn alÝnmasÝ, kemiklerde demir
miktarÝnÝn artmasÝ, beslenme bozukluklarÝ, gecikmiß puberte veya
hipogonadizm ve diÛer ilgili endokrin problemlere baÛlÝ, genetik faktrler,
osteoporoz gelißmesine neden olur.
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5f

Osteoporozu olan hastalarda fiziksel aktivite kÝsÝtlanÝr ve
kemiklerde deformiteler gelißir,ciddi kÝrÝklar olußabilir.
Omurga ve kala kemiklerinin DEXA metodu ile kemik
dansitelerinin llmesi ile osteoporoz teßhisi konulabilir.
Dnya SaÛlÝk rgt'ne gre osteopeni kemik dansitesinin
-1 ve -2.5 arasÝnda olmasÝ ,-2.5 in altÝnda altÝnda olmasÝ
ise osteoporoz olarak adlandÝrÝlmaktadÝr.

Osteoporozlu bir hastada
DEXA sonu rneÛi

Kemik hastalÝklarÝnÝn nlenmesinde ilk planda, dzenli
kan transfzyonu, iyi bir ßelasyon, endokrinopatilerin
tedavisi, dzenli egzersiz ile nlenmesi nemlidir.
Osteoporozu nlemek iin hastalarÝn sigara kullanmamasÝ,
kalsiyumdan zengin gÝdalarla beslenmesi, dzenli egzersizin
yanÝnda vitamin D preparatlarÝnÝn kullanÝlma-sÝyla saÛlanÝr.
Osteoporoz gelißtiÛinde bifosfonatlar gibi bazÝ ilalarÝn
kullanÝmÝ (pamidronat,aledronat) fayda saÛlayabilir.
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HastanÝn hamile olduÛu anlaßÝldÝÛÝ anda ßu incelemelerin yapÝlmasÝ
gerekir:
1. Desferoksamin kullanÝmÝ gebelik anlaßÝlÝr anlaßÝlmaz kesilmeli,
nk ilacÝn fetse etkisi aÝk deÛildir. Fakat hayvan deneyleri
embriyoya ciddi zarar verdiÛini gstermißtir. EÛer hastanÝn demir
yk kalp yetmezliÛine sebep olacak kadar fazla ise gebeliÛin
son dnemlerinde dßk doz 20-30 mg/kg /gn desferoksamin
kullanabilir.

Plasenta

Uterus

Gbek
kordonu

2. Hemoglobin seviyesini normal sÝnÝrlarda tutmak amalÝ (1015 gr/dl) gebelere daha sÝk transfzyon yapÝlmalÝdÝr.
3. Kalp fonksiyonlarÝ yakÝndan takip edilmelidir. Dßk ferritin
seviyeleri ile gebeliÛe baßlayan kadÝnlar, yksek ferritin dzeyleri
olanlara gre daha iyi kalp fonksiyonlarÝna sahiptirler.

Toplam

KMD

reme
Talasemili kadÝn hastalar gvenle gebe kalabilirler. Fakat
gebe kalmaya karar vermeden nce doktoruyla birlikte
hastalÝÛÝn durumunu iyice deÛerlendirmeleri gerekebilir.
Gebe kalmaya karar veren hastalar ncelikle detaylÝ bir
klinik ve psikolojik muayeneden gemelidir.

Yaß

DEXA sonularÝ zeti:
Blge

Alan

BMC

BMD

(g/cm2)

Score

L3

13.78

5.93

0.430

-6.1

L4

14.83

7.30

0.492

-5.9

Toplam

28.61

13.23

0.463

-6.0

(cm2)

(g)

DS Klasifikasyonu: Osteoporoz
KÝrÝk riski:Yksek
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T-

Normal menstrel sikls
olan talasemili kadÝn
hastalar kolayca gebe
PR
ZAM
kalabilir ama primer veye
(%)
Score
(%)
sekonder amenoresi olan
39
-5.9
40
kadÝn hastalar gebelik
43
-5.7
44
ncesi ovulasyon indksi41
-5.8
42
yonu amalÝ hormrnal
tedaviye ihtiya gsterebilir. Azospermisi olan
erkek hastalar ise oÛunlukla bir yÝllÝk hormon tedavisine cevap verirler.

4. Diabetes mellitusu veya diÛer endokrinopatileri olan hastalar
daha yakÝndan monitorize edilmelidir
reme problemleri iin etkin tedavi alan birok hasta son yÝllarda
ok saÛlÝklÝ ocuklar doÛurabilmißtir.
Eßlerin her ikisi de talasemi major hastasÝysa ve saÛlÝklÝ ocuk
doÛurmak istiyorsa dllenme laboratuar ortamÝnda tamamen
vcut dÝßÝnda yapÝlmalÝ ve bu hastalara multidisipliner yaklaßÝlmalÝdÝr:kardiyolog, jinekolog, hematolog, pediatrist, endokrinolog
alÝßma ekibinde bulunmalÝdÝr.
Sonu olarak ,talasemi major ve talasemi intermediyada hastalarÝn
ocuk sahibi olmak istemesi doÛaldÝr. rneÛin KÝbrÝs'ta talasemili
62 kadÝnÝn 50'si talasemi major 12'si talasemi intermediya olmak
zere ortalama yaßÝ 25 olan 90 gebelik takip edilmißtir:
¥ 14 tanesinde invitro fertilizasyon ve inseminasyon tekniÛiyle
gebelik saÛlanmÝß.
¥ 87 saÛlÝklÝ bebek doÛmuß, 69 miadÝnda doÛum;4 ikiz gebelik
ve 1 z gebeliÛi ieren 12 preterm eylem;7 dßk;2 l doÛum
olmuß.Eylem komplikasyonu hibir vakada gelißmemiß,
geici kalp komplikasyonlarÝ 9 hastada grlmß.

BabanÝn semeni ile
yumurtalar karÝßtÝrÝlÝr

YumurtalÝklardan
olgun yumurtalar ÝkarÝlÝr

Dllenmiß
yumurta
annenin uterusuna
yerleßtirilir
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B LM 6

TALASEMÜ HASTALARINDA ENFEKSÜYONLAR
Talasemi hastalarÝnÝn normal poplasyona gre daha yksek enfeksiyon riski var, buna sebep olan faktrleri
ßylece sÝralayabiliriz:
¥ Anemi
¥ Splenektomi
¥ Demir yk
¥ Kan transfzyonlarÝ
¥ Desferoksamin kullanÝmÝ
Anemi
Transfzyonu yeterli yada hi almayan hastalarda anemi pnmoni gibi enfeksiyonlarÝn temel sebebiyken batÝ
lkelerinde bu problemle daha nadir karßÝlaßÝlmaktadÝr. Gelißmekte olan lkelerde kan transfzyon olanaklarÝ
daha kÝsÝtlÝ olmasÝ nedeniyle anemi daha sÝklÝkla enfeksiyonlarÝn altÝnda yatan sebep olarak yer almaktadÝr.
Splenektomi
Erken dnemde tedaviye baßlanmamÝß veya dalaÛÝn alÝnmasÝ zorunlu hale gelmiß hastalarda streptokokus
pnmoni, hemofilus influenza ve neiseria menenjit gibi patojenlere baÛlÝ olarak ciddi enfeksiyonlarla
karßÝlaßÝlmaktadÝr. DalaÛÝ alÝnmÝß hastalarda diÛer bakteriyal, viral, parazit ajanlarda kolayca ciddi enfeksiyonlara
sebep olabilmektedir. Daha nceden de belirtildiÛi gibi dalak vcudu enfeksiyonlardan koruyan nemli bir
organdÝr.
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Bu konuda en iyi tanÝmlanan enfeksiyz ajan yersinya enterokolitikadÝr. SaÛlÝklÝ bireylerde bu mikroorganizmanÝn
hibir zararlÝ etkisi yoktur,oysaki demir yk fazla olan hastalarda yersinya kolayca rer ve hayatÝ tehdit eden
ciddi enfeksiyonlara sebep olur.
Bakteriyel enfeksiyonlara sebep olma aÝsÝndan demirin fonksiyonunu deÛerlendirmek amalÝ daha ileri
incelemelere gerek olsa da viral enfeksiyonlarda demirin fonksiyonunu irdeleyen gvenilir bir alÝßma mevcuttur.
Bu alÝßmayla (hepatitlerve AIDS gibi) enfeksiyz ajanlarÝn patojenitesinde demirin fonksiyonlarÝnÝ ve uygun
tedavilere cevabÝnÝ incelenmißtir. alÝßmanÝn sonularÝ talasemi major hastalarÝnda kronik viral hepatit B ve
C gibi hastalÝklarÝn ok kt prognozu olduÛu grlmß. Kronik viral hepatitler tedaviye daha az cevap vermißler.
Kronik viral hepatiti olan hastalarda ßelasyon tedavisinin prognozda nemli rol vardÝr.
HIV'i olan talasemi major hastalarÝnda 40 mg/kg'Ýn altÝnda desferrioksamine tedavisi ile birlikte 1935
μg/litrenin stndeki ferritin seviyeleri sonucu enfeksiyon kliniÛi ok daha kt olabiliyor.
zet olarak demir yk talasemi hastalarÝnda enfeksiyonlarÝn daha ciddi olmasÝna sebep olabiliyor nk:
1. Patojenlerin bymesi iin besin kaynaÛÝ olabiliyor.
2. Enfeksiyz mikroorganizmalarÝn oÛalmasÝnÝ saÛlayan enzimlerin bileßenleri olarak grev alÝr.
3. Vcut hcrelerinin inflamasyon karßÝsÝnda koruyan antioksidanlarÝn uzaklaßtÝrÝlamasÝna sebep oluyor.
4. Vcudun enfeksiyonlara karßÝ korunmasÝnda nemli fonksiyonu olan hcrelerin zarar grmesine sebep
oluyor.
Transfzyona baÛlÝ gelißen enfeksiyonlar
Kan transfzyon yoluyla enfeksiyonlarÝn yayÝlmasÝ sÝklÝkla karßÝlaßÝlan bir problemdir. Kan transfzyonu hayat
kurtarÝcÝ olsa da hayatÝ tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilmektedir.

Demir yk
Üyi transfzyon alan fakat yeterli ßelasyon tedavisi almayan hastalar enfeksiyon aÝsÝndan yksek risk taßÝmaktadÝr.
Bunun sebebi enfeksiyona neden olan patojenlerin demirin stnde taßÝnmasÝ; demir vcutta ne kadar fazla
ise bu organizmalarÝn bymesinin o kadar kolay olmasÝ, ve ciddi enfeksiyonlara sebep olmasÝ yatar.
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Kan herhangi bir sayÝda
enfeksiyon
ajanlarÝ ierebilir

talasemi
hakkÝnda
talasemi
hakkÝnda herßey

Hepatit B virs enfeksiyonu
Etkili ve gvenilir aßÝlarÝ ve yksek kaliteli, laboratuar tarama
testlerine raÛmen kronik hepatit B enfeksiyonu gelißmekte olan
lkelerde halk saÛlÝÛÝ problemi olarak ciddiyetini korumaktadÝr.
Hepatit B virs enfeksiyonlarÝ kan transfzyonlarÝ ile,cinsel ilißki
ile gebelik veye doÛum esnasÝnda anneden ocuÛuna
bulaßtÝrÝlabilir.Talasemi major hastalarÝ hepatit B enfeksiyonuna
kan transfzyonu yolu ile yakalanabilir .
HBV enfeksiyonlarÝ bazÝ kurallara uyularak nlenebilir, bunlar;
HBVÕnin ßematik temsili

...fakat sizin transfzyonunuz
hibirßey iermemelidir

1. Vericilere uygun kan tetkikleri yapÝlarak,
2. HBV aßÝlama ve sterilizasyon programlarÝ hazÝrlanarak,
3. Vertikal bulaßmayÝ nleyerek;enfekte anneden ocuÛa geiß
gibi,

DNA polimerez

HBV DNA
HB yzey antigeni
ieren dÝß zarf

Ü protein
ekirdeÛi

HBeAg

Bir ok organizma kanda bir sre canlÝlÝÛÝnÝ koruyabilir ve transfzyon
esnasÝnda hastalarÝ enfekte edebilir.
Hepatit B, Hepatit C, HIV 1-2 baßta olmak zere klinik olarak nemli
olan bir ok mikroorganizma ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Avrupa
ve Kuzey Amerika'da gelißmiß kan transfzyon merkezleri, aßÝlama
programlarÝ, verici kan taramalarÝ ve yksek kalite halk saÛlÝÛÝ merkezleri
ile bu hastalÝklarÝn daÛÝlmasÝ belirgin derecede azalmÝßtÝr. Bu lkelerde
HBV, HCV, HIV enfeksiyonlarÝ neredeyse sÝfÝra inmißtir. Oysa gelißmekte
olan birok lkede olanaklarÝn yetersizliÛine baÛlÝ olarak, kan
transfzyonlarÝ nedeniyle gelißen hastalÝklar hala ok sÝktÝr.Sonu
olarak ,gelißmekte olan lkelerde talasemi major hastalarÝ gnmzde
de kan transfzyonu yoluyla enfekte olabilmektedir. Hepatit B ve
hepatit C enfeksiyonu olan hastalarda enfeksiyon yanÝnda tedavilerle
de karaciÛer ciddi hasar grmektedir.KaraciÛer hastalÝÛÝ endstrileßmiß
lkelerde zellikle talasemili yaßlÝ hastalarda sekellerin ve lmlerin
temel sebebi iken, gelißmekte olan lkelerde neredeyse tm hastalarÝn
lmnn temel sebebidir.
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HBV DoÛal Seyri
HBV ile enfekte olan hastalarÝn 5-10%'u kronik aktif hastalÝk
gelißir veya kronik taßÝyÝcÝlar olur ve eÛer nlem alÝnmazsa
enfekte anneden doÛan ocuklarÝn karaciÛer hastalÝÛÝ gelißtirme
riski ok yksektir.Hepatit B ile enfekte olan hastalarÝn 25-30
%'unda ilerleyici karaciÛer hastalÝÛÝ gelißir. HBV ile enfekte olmuß
talasemi major hastalarÝnÝn ciddi karaciÛer hastalÝÛÝ gelißtirme
riski lkeden lkeye aßÝlama programlarÝ,tarama metodlarÝnÝn
kullanÝm oranlarÝ,blgesel hastalÝk prevalansÝna gre deÛißiklik
gsterse de yksektir.
YayÝnlanan bilgilere gre, tm dnyada ki 2-35 % talasemi
major hastasÝ hepatit B taßÝyÝcÝlarÝdÝr. HastalarÝn 20-90 % 'Ý
hayatlarÝnÝn bir yerinde bu hastalÝkla bir ßekilde karßÝlaßmÝßtÝr.
Gelißmiß lkelerde hepatit B hastalarÝnÝn oÛunluÛu yaßlÝ ve daha
aßÝlama ve tarama proÛramlarÝ gelißmeden nceki dnemlerde
enfekte olmuß hastalardÝr.Gelißmekte olan lkelerde ise her
yaßtan hasta hepatit B virs ile enfekte olmaya devam
etmektedir.

HBsAg

HBV doÛal seyri
Ünfekte
100,000

Sessiz akut enfeksiyonu
90,000

Akut hepatit
10,000
Fulminant hepatit
100

Kronik enfeksiyon
10,000

Semptomatik
taßÝyÝcÝ
4,000

Kronik hepatit
6,000

Ciddi hepatit
3,000

Orta hepatit
3,000

Siroz
3,000
Hepateselluler
karsinom
300
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Talasemi hastalÝÛÝ teßhisi konur konmaz, transfzyonlar
baßlamadan nce, hastanÝn hepatit B enfeksiyonu ile daha
nceden karßÝlaßmÝß olma ihtimali veya taßÝyÝcÝ olma aÝsÝndan
deÛerlendirilmesi gerekir.
6a

Kronik HBVÕ nin
serolojik profili

Aylar

reme fazÝ

YÝllar

Üntegre fazÝ

EÛer hastada bulaßma yoksa yaßÝna bakmaksÝzÝn aßÝlanmalÝdÝr.
Talasemili her hasta yÝllÝk olarak hepatit B enfeksiyonu aÝsÝndan
deÛerlendirilmelidir. Bu testler yzey antijeni (Hbsag) ,HBV 'ye
karßÝ antikorlarÝ (anti-HBs), e-antijeni(eAg), e antijenine karßÝ
antikorlarÝ (anti HBe), ekirdeÛe karßÝ antikorlarÝ (anti-HBc)
iermektedir. Kronik hepatit B taßÝyÝcÝlarÝnÝ belirlemek amalÝ
sÝk olarak test yapÝlmasÝ tedaviye doÛru zamanda baßlamak
aÝsÝndan nemlidir. Talasemi major hastalarÝnda HBV' ye baÛlÝ
karaciÛer hasar, artmÝß demir yk ile birlikte daha da artabilir,
bu nedenle tedaviye erken zamanda baßlanmasÝ gerekir.
Kronik HBV enfeksiyonu tedavisi
Kronik HBV enfeksiyonu tedavisinin amacÝ HBV enfeksiyonunu
baskÝlamak ve HBV enfeksiyonunun sonularÝnÝ nlemektir.
HBV enfeksiyonunun tedavisi son yÝllarda nemli derecede
gelißmißtir. HBV enfeksiyonu alfa rekombinan interferon ile
birlikte antiviraller ve diÛer ilalar kombine edilerek tedavi
edilir. Alfa interferon immn sistemi modle edebilen bir
kimyasal olarak kronik aktif hepatiti olan 25-40 % hastada
tam tedavi saÛlayabiliyor. Son gnlerde gelißtirilmiß olan bir
diÛer ilata Lamivudindir. Lamivudin (epivir TM-HBV 3TC) yalnÝz
baßÝna veya interferon ile birlikte kronik HBV tedavisinde
kullanÝldÝÛÝnda ok baßarÝlÝ sonular alÝnmaktadÝr. Fakat bu ilata
14-32 % civarlarÝnda ilk yÝlda 67% ilerleyen 4 yÝlda rezistans
gelißme ihtimali mevcuttur ve bu major dezavantaj olarak
kabul edilir. Adefovir dipivoxil adlÝ oral olarak kullanÝlabilen ve
yeni kullanÝma girmiß olan ilalar, Lamivudine kadar etkilidir
ve rezistans oranÝ dßktr. Pegylated interferon, interferonun
yeni bir tr olarak ve entecavir HBV enfeksiyonunun tedavisinde
araßtÝrma aßamasÝnda olan yeni ilalardÝr.
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Tedavide hangi ilacÝn kullanÝlacaÛÝ konusunda
uzman karar vermeden nce mutlaka bir
hepatolojist ile birlikte hastayÝ deÛerlendirmelidir.
Kronik hepatit tedavisinde kullanÝlan bu ilalar
yurtdÝßÝndan olsa bile ulaßÝlabilir ve karaciÛer
hastalÝklarÝnÝ siroz ve hepatoselller karsinoma
dahil tedavi edebilir.
Hepatit C nin doÛal seyri (6b)
HCV enfekte olmuß insanlarÝn 80 %'inde bir mr
boyu kalÝcÝ kronik enfeksiyona sebep olur. HCV kan
transfzyonu dÝßÝndaki yollarla kolayca bulaßmaz.
HCV iin henz etkili ve gvenilir bir aßÝ gelißtirilememißtir. HCV enfeksiyonunun nlenmesinde en etkili
yntem vericinin kanÝnÝ titiz bir ßekilde incelemektir.
HCV diÛer ajanlardan farklÝ olarak uzun bir
inkbasyon dnemine sahiptir, bu yzden uzun
sre yaygÝn olarak kullanÝlan laboratuar teknikleriyle
kanda tespit edilemeyebilir. Bu dnem iinde
enfekte kan, transfzyon yapÝlabilir ve hasta enfekte
olabilir. HCV testi yapmak bu pencere dnemini
atlamamak amalÝ daha fazla dikkat gerektirir.
HCV hastalÝÛÝ
Kronik taßÝyÝcÝlarÝn 20%'si orta derecede karaciÛer
hastalÝÛÝ gelißtirir (fibrosis), 20%'si daha ciddi
hastalÝk gelißtirir (siroz ve hepatoselller karsinoma).
Siroz kronik hepatit C hastalÝklarÝnÝn 10-20%'sinde
10 yÝl iinde gelißir. Hepatit C enfeksiyonu karaciÛer
transplantasyonunun en sÝk nedenidir.
Hepatit C enfeksiyonlarÝnÝn 6 baßlÝca eßidi vardÝr.
Hepsinin farklÝ coÛrafik daÛÝlÝmÝ ve klinik nemi
vardÝr. Dnya genelinde talasemi major hastalarÝnÝn
10-80 %'i virsle enfekte haldedir ve talasemi
major hastalarÝnda kronik karaciÛer hastalÝÛÝnÝn
baßlÝca nedenlerinden biridir.

HCV virus
Zarf
Nukleokapsid protein
Tek zincirli
RNA

YaklaßÝk
10,000 nukleotid

HCV doÛal seyri
Akut HCV enfeksiyon
15-30%
Üyileßme

70-85%
Kronik HCV enfeksiyon
Kronik Hepatit C
Hafif

Orta

AÛÝr

Siroz
KaraciÛer son safhasÝ
KaraciÛer nakli

Hepatoselller kalsinum
lm

6b
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6c

6d

HCV genotiplerinin
global coÛrafik daÛÝlÝmÝ

HCVÕnin serolojik seyri

1. Jenerasyon test
2.-3. Jenerasyon test

SaÛlÝklÝ karaciÛer

Fibrozis
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Hepatit B 'de olduÛu gibi demir yk karaciÛer hasarÝnÝn
artmasÝna yol aan ek faktr olarak yer alÝr. HCV ile enfekte
talasemi major hastalarÝnÝn hepsinin etkin demir ßelasyon
tedavisi almasÝ ve yÝlda bir HCV aÝsÝndan inceleme yapÝlmasÝ
gerekir.HCV ve HBV 'nin her ikisinin de aynÝ anda olmasÝ talasemi
major hastalarÝnda olduka sÝktÝr (10-80%) ve karaciÛer
hastalÝÛÝnÝn ok hÝzlÝ ilerlemesine neden olur.

HBV ve HCV hastalÝklarÝnÝn her ikisinin de tedavisi ok pahalÝdÝr
ve bir ok gelißmekte olan lkede bu ilalara ulaßmak ok
gtr.
HBV ve HCV enfeksiyonunun bulaßma ßansÝ yksek olan diß
fÝralarÝ, jiletler bireye zel olmalÝdÝr. HBV enfeksiyonu ok daha
bulaßÝcÝdÝr, fakat aßÝlama programlarÝyla neredeyse tamamen
bulaßma riskini ortadan kaldÝrmÝßtÝr.

Kronik hepatit C tedavisi
Ülk olarak, tedaviye yanÝt 10-25 % gibi dßk olsada monoterapi
a-interferondur. Buna raÛmen kronik hepatit C tedavisi son
yÝllarda nemli derecede ilerleme kaydetmißtir. Son gnlerde
tavsiye edilen tedavi rejimi a-interferon tedavisi ile birlikte
ribavirin kombine etmektir. Ribavirin tedavisi hemolize (=kÝrmÝzÝ
krelerin paralanmasÝ) neden olabilir. Bunun sebebi kÝrmÝzÝ
kan hcrelerin ATP seviyesinin nemli derecede dßmesi olabilir.
Talasemi major hastalarÝ ribavirin tedavisi alÝrken daha ciddi
hemoliz olußur ,daha sÝk transfzyon ihtiyacÝ gsterir, ve ek
olarak daha sÝk ßelasyon tedavisine ihtiya duyar. Son gnlerde
pegylated interferon yalnÝz ya da ribavirin ile kombine ßekilde
kullanÝlarak cevap oranlarÝ ykseltilebilir.Tedavinin sresi ve tipi
hangi hepatit alt sÝnÝfÝ ile enfekte olduÛuna gre deÛißir, ve,
zellikle tip 1 daha zor tedavi edilir.

Ünsan immn yetmezlik virs (HIV)
HIV kazanÝlmÝß immn yetmezlik sendromuna neden olan
virstr(AIDS).

Tedavi seeneÛi bir hepatolojistle birlikte belirlenmelidir Yeni
tedavi rejimleri ile birlikte baßarÝ oranÝ 10-25%'ten tip 1
dÝßÝndakilerde 60%'lara, tip 1'de ise 48%lere kadar ykselmißtir.

HIV retrovirs ailesine mensup vcutta saldÝrdÝÛÝ hcre ve
oÛalma aÝsÝndan farklÝlÝk gsteren bir patojendir. Lenfositler
(CD4 +) beyaz kan hcreleri vcutta virs taßÝyan en nemli
hcrelerdir.Virs hcrelere girdikten sonra DNA'nÝn bir parasÝ
haline gelir ve kalÝcÝ hale geldikten sonra lenfositler iinde
oÛalarak hcrelere zarar verir. Lenfositlerin baÛÝßÝklÝk sisteminde
nemli grevleri vardÝr.Fakat lenfositler bir kere bir retrovirs
tarafÝndan enfekte edilince ,enfeksiyonlara karßÝ vcudu koruma
fonksiyonlarÝnÝ kaybederler. Tedavisiz HIV hastalÝÛÝ 7-11 yÝl
iinde ciddileßir klinik semptomlar daha erken ortaya Ýkabilir
ve ciddi hastalÝk haline gelmesi iin zaman kalmayabilir. Erken
dnemde enfekte birey hi klinik laboratuar bulgusu
gstermeyebilir ve bu hastalar asemptomatik olarak adlandÝrÝlÝr.
Bir kere semptomlar gelißtiÛinde ve laboratuar bulgularÝ ortaya
ÝktÝktan sonra hastalÝk hÝzla ilerler,virs oÛalma hÝzÝ artar ve
birey AIDS hastasÝ olarak adlandÝrÝlÝr.

6e
HÜV
apraz seksiyonlu Genetik
virs
materyal

Virs dÝß
kabuÛu

HÜV virsleri

6f

HÜV reme siklusu

CD4 reseptrl virs zarf
glikoprotein interaksiyonu

Tedavi edilmemiß AIDS hastalarÝnda lmn temel sebebi etkin
immn sistem yokluÛunda hayatÝ tehdit eden enfeksiyonlardÝr.
Neredeyse her patojen lmcl hastalÝÛa neden olabilir ve
bunlarÝn arasÝnda pnmosistis kaninide yer alÝr.
AIDS bireyden bireye kan yoluyla ,korunmasÝz cinsel ilißki yoluyla
yada anneden bebeÛine geer.(=buna vertikal yolla geiß denir)

Siroz
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HBV,HCV 'de olduÛu gibi HIV aÝsÝndan da transfzyon
ncesi gelißmiß merkezlerde zenli incelemeler
yapÝlmalÝdÝr. HIV yayÝlÝmÝnÝ nlemek amalÝ ok
sayÝda partnerle ilißkiden kaÝnÝlmalÝ ve korunmamÝß
cinsel ilißki nlenmelidir. HCV 'de olduÛu gibi HIV
iinde henz bir aßÝ gelißtirilememißtir.

ok geniß miktarda mikroorganizmada kan yoluyla geebilmektedir.
Bu enfeksiyonlar normalde klinik olarak ok nemli olmasada talasemi
major hastalarÝnda hemolitik sre nedeniyle yada baÛÝßÝklÝk
sistemlerinin baskÝlanmasÝna baÛlÝ olarak nemli hale gelebilir.

Antiretroviral ilalar gibi virslerin hcreye girißleri
veya oÛalmalarÝ esnasÝnda veya deÛißik viral gelißim
evrelerinde etki eden sayÝsÝz ila 1996 yÝlÝndan beri
klinik olarak kullanÝma girmißtir. Ükili,l,veya daha
oklu kombinasyonlar halinde kullanÝlan ilalar,
uluslar arasÝ rehberler yoluyla srekli olarak
gncelleßtirilmektedir.Bu ilalar hastalÝklarÝn gelißimini
bilimsel olarak deÛißtirmeyi saÛlamÝßtÝr. HIV
hastalarÝnÝn yaßam sreleri ve yaßam kaliteleri bu
ilalar sayesinde nemli derecede gelißmißtir. Anti
retroviral ilalar sayesinde vertikal (anneden ocuÛa
gebelik yada doÛum esnasÝnda geiß) geißte nemli

Parvovirs B19
Parvovirs B19 gibi viral ajanlarda kan yoluyla geebilir. Normalde
bu virsn geiß yolu kan deÛildir. Virsn talasemi major hastalarÝ
yada orak hcreli anemide nemi kÝrmÝzÝ kan hcrelerine etki ederek
aplastik krizlere yol amasÝdÝr. Parvovirs B 19 enfeksiyonunun tipik
klinik prezantasyonu hastalarÝn hemoglobin seviyesinde ani bir
dßme ve retiklosit sayÝsÝnda azalmadÝr. HastalÝk kesin olarak teßhis
edildiÛinde, tedavisi bu ajanla mcadele edecek olan yeterli antikorla
ykl tam kan transfzyonlari yoluyladÝr. BaÛÝßÝklÝk sistemi baskÝlanmÝß
olan kemik iliÛi transplantasyonuna gitmiß olan yada HIV ile enfekte
olan hastalarda, virs daha ciddi kronik ve klinik komplikasyonlara
sebep olabilir.

Virs zarf
proteini
RNA

HIV

RNA
DNA

CD4 Protein
Blokerler

6g

Üla etkileßimi iin
HÜV yaßam sirklsn
gsteren fÝrsatlar

DNA

Revers
Transkriptaz

Ünhibitr

ekirdek

Proteaz

RNA
Kromozomal DNA

Ünhibitr

Dzenlenmiß
kopyalama
Ünhibitr

Viral RNA
evirimi

DiÛer virsler

Sitomegalovirs
BaÛÝßÝklÝk sistemi baskÝlanmÝß hastalarda sitomegalovirs enfeksiyonlarÝ
ok ciddi olabilir. Transplantasyon hastalarÝnda bu virs nemli
enfeksiyonlara sebep olabilmektedir. Bu virsn en nemli zelliÛi
enfekte ettiÛi hcrelerde kalÝcÝ olmasÝ ve ansÝzÝn tekrar aktive
olabilmesidir.Bu virs talasemi major hastalar, transplantasyon adayÝ
ise yada transplantasyon yapÝlacaksa daha da nemli olmaktadÝr.

Viral proteinler

Ünhibitr
Ünterferonlar

derecede azalma grlmßtr. Fakat HBV, HCV'de
olduÛu gibi HIV tedavisinde de kullanÝlan ilalarÝn
maliyeti ok pahalÝdÝr, zellikle fakir lkelerde bu
ilalar, ulaßÝlamayacak kadar pahalÝ olabilmektedir.
Talasemi major hastalarÝnda HIV diÛerlerine gre
daha az sÝklÝkla karßÝlaßÝlsa da, ok merkezli yapÝlacak
alÝßmalarla bu sayÝlarÝn artmasÝ olasÝdÝr.
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Endemik lkelere gidilmesi sonucunda endemik lkelerden endemik
olmayan lkelere malarya ve jagas hastalÝÛÝnÝn yayÝlÝmÝ olmaktadÝr,
bu nedenle Dnya SaÛlÝk rgt, Avrupa BirliÛi, Amerikan saÛlÝk
otoriteleri, Uluslar arasÝ kan transfzyon Servisleri, beraberce kan
yoluyla geen bu hastalÝklarÝnÝn nlenmesine ynelik alÝßmalar
yapmaktadÝr ve transfzyon kanlarÝnÝ zenli bir ßekilde test
etmektedir.
Yeni Patojenler
Yeni patojenler;1995-1998 yÝllarÝ arasÝnda tanÝmlanmÝß olan yeni
hepatit virsleridir, bunlar;hepatit G (HGV veya GBV-C), SEN-V ve
TT virsleridir.
Bu patojenlerin kan yoluyla getiÛi ispatlanmÝß olsa da karaciÛere
ne lde zarar verdiÛi halen aÝk deÛildir.
Eski Patojenlerle ilgili yeni bilgiler
Creutzfeld Jacobs ve bu ajanÝn yeni bir eßidi, (vCJD) ve deli dana
hastalÝÛÝ gibi hastalÝklar sinir sistemini etkileyen lmcl hastalÝklardÝr.
Bu hastalÝklar gerek bir virs yerine prion proteini tarafÝndan
olußturulur. YapÝlarÝ nedeniyle diÛer. patojen ajanlar arasÝnda
sÝralanamaz (mikroplar, bakteriler, parazitler). Bu hastalÝklar hakkÝnda
bilinenler kesin veya tam olarak aÝk olmamakla birlikte insan
vcudu bu prion proteinleri, zararlÝ yapÝlar haline getirerek yavaß
ilerleyen nrolojik lmcl hastalÝklara sebep olmaktadÝr.HastalÝk
yÝllardan beri bilinmekle birlikte Creutzfeld Jakob hastalÝÛÝnÝn ve
yeni eßitlerinin nemi 1990 'lÝ yÝllardan itibaren lm sonrasÝ
yapÝlan incelemeler sonucu anlaßÝlmÝßtÝr. 2001 AralÝk'tan
itibaren,113 vaka Birleßik KrallÝk'tan, 4 vaka Fransa'dan ve 1 'er
tane Ürlanda cumhuriyeti ve Hong Kong'dan bildirilmißtir.
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CJD hastalÝÛÝnÝn tm yeni varyantlarÝ dana eti yenmesi ile birlikte
ortaya ÝkmÝßtÝr. Geiß insanlardan retilen hormonlarÝn (byme
hormonu) kullanÝmÝyla ve kornea transplantasyonu ile de
bildirilmißtir. Beyin cerrahi operasyonlarÝ esnasÝnda yetersiz
sterilizasyona baÛlÝ veya elektroenselografik aletlerin kullanÝmÝyla
da ortaya ÝkmaktadÝr. Kan transfzyonu ile getiÛine dair henz
elimizde bir bilgi bulunmamaktadÝr.Buna raÛmen hastalÝÛÝn
ciddiyetinden dolayÝ ve lenfatik dokuda prion protein bulunmasÝndan
dolayÝ, Birleßik KrallÝkta bu hastalÝklarÝn kan yoluyla gemesini
nlemeye ynelik eßitli politikalar gelißtirilmeye alÝßÝlmaktadÝr.Bu
politikalara bir rnek olarak kan rnlerinin tmnn lkosit
filtresinden beyaz kan hcrelerini uzaklaßtÝrmak amalÝ geirilmesidir.

AntikorlarÝn olußumu
Virs

Her deÛerler

Malarya ve Jagas HastalÝÛÝ
Transfzyon sonrasÝ malarya ve jagas hastalÝÛÝnÝn grldÛ
neredeyse 50 yÝldan beri bilinen bir gerektir. Plasmodium eßitleri
ve tripanozoma kruzi eßitleri sÝrayla malarya ve jagas hastalÝÛÝnÝn
patojen mikroorganizmalarÝdÝr, buzdolabÝnda saklanmÝß kan
rnlerinde en az 2 hafta, ve hatta taze donmuß plazmada bile
yaßayabilir.
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T1

T2

Time

Ünfeksiyon
zamanÝ

Kan GvenliÛi
Transfzyonla enfeksiyz mikroorganizmalarÝn gemesini nlemeye
ynelik uluslar arasÝ alÝßmalar yapÝlmaktadÝr. Kan gvenliÛini
saÛlayÝcÝ kurallar ßyle sÝralanabilir:
1. Dzenli olarak gvenilir, gnll vericilerden, kan alÝnmasÝnÝ
saÛlanmalÝ
2. HIV,HBV,HCV,Sifiliz ve bunun gibi sÝk hastalÝklar, kan transfzyon
merkezlerinde serolojik olarak transfzyon ncesi incelenmeli
3. AßÝlama ve sterilizasyon gibi diÛer nleyici yntemleri kullanmak
Son yÝllarda bazÝ merkezlerde zelleßmiß DNA laboratuar teknolojileri
ile nkleik asit testleri (NAT) ile tarama yapmak mmkn hale
gelmißtir ve bu sayede kan transfzyonlarÝ sonucu gelißen
enfeksiyonlardan korunma daha olasÝ hale gelmißtir.
Bakteriyel kontaminasyon
Virslere ek olarak bakteriler gibi diÛer mikroorganizmalarda
kolaylÝkla kanda kolonize olabilir ve hastalarÝ kolaylÝkla enfekte
edebilir. Gerekte bakteriyel kontaminasyon, viral kontaminasyona
oranla 50-250 kere daha fazladÝr. Genellikle kontaminasyon
kolayca gelißebilir,ve kolayca nlenebilir. rneÛin, kontaminasyonun
en basit sebebi, hijyen kurallarÝna uyulmamasÝdÝr.

87

talasemi
hakkÝnda
talasemi
hakkÝnda herßey

Vericinin derisi, iÛne, derisinden girmeden nce zenle
temizlenmelidir. Aksi takdirde, iÛne, vcuda girdiÛi esnadan
itibaren deri yzeyindeki bakteriler hÝzla kan iinde kontamine
olmaya baßlar.

Helikal blge
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Tedavi edilmeyen talasemi majrl hastada olan
olaylarÝn zeti
Yetersiz transfzyonla
etkilenen organlar

Kan transfzyonu gvenliÛi ile ilgili yeni alÝßmalar
Patojenlerin kontaminasyonunu nleyici yeni yntemler yeni
teknikler sayesinde (patojenlerin DNA 'larÝnÝn yok edilmesi gibi
yntemler) sayesinde enfeksiyonlarÝn nlenmesi daha olasÝ hale
gelmektedir.Bu ynteme kÝsaca patojen inaktivasyonu denmektedir.
Bu yntemle, ilk aktivasyon ncesi dnemde, daha patojenler
bilinmeden, kontaminasyonu nlemek mmkn olacaktÝr.
AraßtÝrmalar ve klinik alÝßmalar son safhalarda olmakla birlikte
Avrupa'da trombositler iin uygulanmaya baßlanmÝßtÝr. Daha
gelißmiß alÝßmalar kÝrmÝzÝ kan hcrelerini de kapsar ßekilde
yapÝlmak zere alÝßma aßamasÝndadÝr.

Yz deformitesi

Yetersiz ßelasyonla
etkilenen organlar
Pitutuar bez

Tiroid bez
Paratiroid bez

Kalp

KaraciÛer

Gelißmekte olan lkelerde kan gvenirliÛi ve ulaßÝlabilirliÛi
oÛu gelißmekte olan lkede, endstrileßmiß lkelere oranla,
kan yoluyla geen enfeksiyon sÝklÝÛÝ yksektir. oÛu gelißmekte
olan lkede, hastalarÝn kan rnlerini temini gtr. Kan transfzyon
servislerinin, aßÝlama programlarÝnÝn, verici seme programlarÝnÝn
standartlarÝ Avrupa ve Birleßik Amerika'ya gre ok daha dßktr.

Hipersplenizm

Pankreas

Kan (anemisi)

Finansal kaynaklar, ihtiyalar ve politik dengesizlik, kan gvenirliÛi
konusunda olmasÝ gereken kalitenin dßk olmasÝna neden
olabilmektedir.
Dnya SaÛlÝk rgtnn yaptÝÛÝ bir araßtÝrmaya gre talasemi
major hastalarÝnÝn 80%'i gelißmekte olan lkelerde yaßamakta
fakat hastalarÝn sadece 40%'Ý gereksinimleri olan kan rnne
ulaßabilmektedir. Sadece vericilerin 16%'sÝ kan transfzyon
gvenliÛi aÝsÝndan tam incelemeye alÝnabilmekte, 43% kan tam
olarak test edilmemektedir.Sonu olarak HIV, HCV,HBV enfeksiyonlarÝ
kan transfzyonlarÝ yoluyla rahatlÝkla geebilmektedir. Hem ulusal,
hem de evrensel olarak kan transfzyonlarÝnÝn gvenliÛi ve
ulaßÝlabilirliÛi aÝsÝndan daha dikkatli ve zenli alÝßÝlmasÝ
gerekmektedir.

Deri pigmentasyonu

Genital

Patalojik kÝrÝklar

Erken epifiz kapanmasÝ

*
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Kemik ve eklem aÛrÝsÝ
osteoporoz

Kemik iliÛi genißlemesine baÛlÝ
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B LM 7

TALASEMÜ ÜNTERMEDÜA VE DÜÚER
TALASEMÜLER
Talasemi intermedia, hem anne hem babasÝndan etkilenmiß
olan β−genini alan bireyleri ifade eden bir tÝbbi durumdur. Bir
baßka deyißle bu kißiler β-Talasemi iin homozigot olan
bireylerdir. Fakat bu olgular, talasemi majorlu hastalardan
daha hafif bir klinik gidiß gsterirler. Talasemi intermedialÝ
hastalarÝn izleminde hemoglobin dzeyi 6-9 g/dl arasÝnda
tutulmaya alÝßÝlÝr ve bunun saÛlanmasÝ iin dzenli olarak kan
transfzyonu gerektirmezler.
Ancak, talasemi intermedia hakkÝnda yapÝlmÝß olan araßtÝrmalar
gerekte bu hastalÝÛÝn klinik bulgular bakÝmÝndan ok geniß
bir yelpazeye sahip olduÛunu ve bir kÝsmÝnÝn da aÛÝr olabileceÛini
gstermektedir. AÛÝr olgularÝn oÛunda 2 - 6 yaß arasÝnda iken
hastalÝÛa ait klinik ve laboratuvar bulgular ortaya ÝkmaktadÝr.
Bu hastalarÝn byme ve fiziksel gelißimleri normale gre
daha yavaß olmakla beraber, β-Talasemi majorlu hastalar iin
ßart olan dzenli kan transfzyonlarÝna gerek duymaksÝzÝn iyi
bir yaßam kalitesine sahip olabilirler. Daha hafif olan talasemi
intermedialÝ olgularda ise erißkin dneme kadar herhangi bir
klinik bulgu grlmeyebilir. Bu olgularda sadece hafif dzeyde
bir anemi (8 - 10 g/dl) vardÝr ve nadiren kan transfzyonu
gerektirirler.
Eritrositlerin hÝzlÝ yÝkÝmÝ ve organ iinde birikimi nedeniyle
talasemi majorlu olgularda olduÛu gibi dalak byyebilir
(splenomegali). Bu durum, talasemi intermedialÝ hastalardaki
aneminin daha aÛÝr seyretmesine neden olabilir. Byle
durumlarda hastalar daha dzenli kan transfzyonuna ihtiya
duyabilirler. Bu olgularda dalaÛÝn cerrahi olarak ÝkarÝlmasÝ
(splenektomi) komplikasyonlarÝ dzeltebilir. Ancak, splenektomi
gibi olduka ciddi bir kararÝn yetkin bir uzman tarafÝndan
alÝnmasÝ gerekir. Aneminin iyileßtirilmesi yanÝnda hastanÝn
saÛlÝÛÝ ile ilgili tm ayrÝntÝlarÝn ve olasÝ bir enfeksiyon riskinin
en iyi ßekilde deÛerlendirilmesi gereklidir.
Blm 2'de tanÝmlandÝÛÝ zere, talasemi majordaki semptomlarÝn ana nedeni,
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β− zincirlerinin doÛal bir eßi olan β-zincirlerinin aßÝrÝ artmasÝ ve bu serbest β-zincirlerinin eritrositler iinde
anormal olarak birikmesidir. β-zincirleri tek baßlarÝna kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin olgunlaßma srecinin hemen
hemen tm evrelerini bozar ve ciddi bir anemi yanÝnda daha nce anlatÝlan diÛer durumlara neden olur.
YukarÝda daha nce belirtildiÛi gibi, aßÝrÝ artmÝß olan β-zinciri miktarÝnÝn azaldÝÛÝ durumlarda talasemili hastalarÝn
daha hafif bir klinik tablo sergilemelerini beklemek mantÝklÝdÝr. Molekler dzeyde yapÝlan alÝßmalar bunun
gibi pek ok durumun varlÝÛÝnÝ gstermißtir :
(i) Normale gre daha az olmakla beraber bir miktar β−zinciri retebilen β+ geni varlÝÛÝnda, bu zincirler βzincirleri ile ift olußtururlar ve bylece serbest β-zincirlerinin sayÝsÝ azalÝr. ok hafif klinik durumlar ile ilißkili
olan β+ mutasyonlarÝ bazen β++ olarak ifade edilmektedir.
(ii) α-zinciri sentezinden sorumlu olan gen zerindeki defekt sonucunda α-zincir retimi azalÝr. Bu durum, α
ve β zincirleri arasÝndaki bozulmuß olan dengenin dzelmesini saÛlayabilir.
(iii) γ-zincir retiminden sorumlu γ gen aktivitesinin artmasÝyla bu zincirler α-zincirlerine baÛlanarak ftal
hemoglobin (α2γ2) retiminin artmasÝna ve bylece serbest α-zinciri miktarÝnÝn azalmasÝna neden olmaktadÝr.
δβ-Talasemi, herediter persistan ftal hemoglobinemi (HPFH) ve γ geninin Xmnl olarak adlandÝrÝlan zel bir
blgesindeki deÛißiklikler γ-zincir retimini kolaylaßtÝran durumlardÝr.
YukarÝda belirtildiÛi gibi uzman doktorlar bir hastanÝn DNA'sÝnda meydana gelen hasarÝn tipini ortaya koyarak
o hastanÝn durumu hakkÝndaki bilgilerini byk lde arttÝrÝrlar. Bylece o hasta iin en uygun olan tedavi
programÝnÝn hazÝrlanmasÝ kolaylaßÝr. Bu tip molekler araßtÝrma yntemleri talaseminin tedavisinde nemli
lde yarar saÛlar.
TanÝ
Talasemi intermedianÝn tanÝsÝnda, talasemi intermediayÝ talasemi majordan ayÝrt etmek iin bazÝ klinik ve
laboratuvar bilginin ortaya konmasÝ gerekir. Ancak molekler laboratuvar tekniklerdeki etkileyici ilerlemeye
raÛmen bu her zaman kolay deÛildir. Yine de aßaÛÝdakiler bazÝ yararlÝ ve basit ayÝrÝm kriterleri olarak kullanÝlabilir
(Tablo 7a).
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TALASEMÜ BELÜRTÜLERÜ
MAJ R

INTERMEDIA

MIN R

Bebeklikte baßlayÝß

Ge baßlayÝß

Asemptomatik

DolaßÝm

++++

+++-++++

0-+

SarÝlÝk

+++

+-+++

0-+

Kemik deÛißikliÛi

++++

++-++++

0

++-++++

0-++++

0

++++

++-+++

0-+

KÝrmÝzÝ kre

↓

↓

N-

Mikrositoz

+

+

+

++-+++

+-+++

0

HbF

10-95+%

10-95+%

N veya <10%

HbA2

N veya

Klinik

Yz DeÛißikliÛi

Hematolojik

ekirdekli hcreler

↓

Anemi

Biokimyasal
N veya

↓

↓

N veya

Sonu olarak,
talasemi intermedia terimi,
homozigot βTalasemiden daha hafif hasta-lÝk
formlarÝ ile heterozigot taßÝyÝcÝlardan daha aÛÝr
formdaki hastalÝÛa sahip olgulardaki son derece geniß klinik ve
hematolojik bulgularÝ tanÝmlamak iin kullanÝlÝr.

(>3.5%)

↓

TALASEMÜ ÜNTERMEDÜANIN ÜZLEMÜ
Talasemi intermediada en nemli soru kan transfzyon tedavisine ne
zaman baßlanmasÝ gerektiÛidir. Kronik anemi sonucu gelißen aßaÛÝdaki
durumlar kan transfzyon tedavisini gerektirir :
¥ Byme geriliÛi
¥ Anormal kemik kÝrÝklarÝ
¥ Kalp ile ilißkili komplikasyonlar
¥ Yzde olußan kemik deformiteleri
¥ Normal fiziksel aktivitenin azalmasÝ
¥ Hipersplenizm (dalaÛÝn aßÝrÝ bymesi nedeniyle kan hcrelerinin anormal
yÝkÝmÝ)

nk bu reaksiyonlar sÝklÝkla ge yaßta baßlayan transfzyonlarda ortaya Ýkar. Bu nedenle hastanÝn ve donrn
kanlarÝnÝn tiplendirilmesi ve uygunluÛunun dikkatlice yapÝlmasÝ gerekir. Talasemi intermedialÝ hamile kadÝnlarÝn
kan transfzyonuna gereksinimleri olabileceÛi ayrÝca vurgulanmasÝ gereken bir noktadÝr.
DEMÜR ÞELASYONU
Talasemi majorda olduÛu gibi, talasemi intermedialÝ hastalarda aßÝrÝ demir yklenmesinin nedenleri ßunlar
olabilir :
(i) KÝrmÝzÝ kan hcrelerinin bozulmuß retimi
(ii) KÝrmÝzÝ kan hcrelerinin artmÝß paralanmasÝ
(iii) Barsaklardan demir emiliminin artmasÝ
Talasemi intermedialÝ hastalarda demir birikimi ile ilgili daha az araßtÝrma bulunmaktadÝr. Ancak bir alÝßma
her yÝl talasemi intermedialÝ bir hastanÝn vcudunda 2-5 gram (0.1 mg/kg/gn) demirin biriktiÛini gstermißtir.
Buna gre normalden % 20-70 oranÝnda daha fazla demir diyetten emilmektedir. Daha ge yaßlarda (oÛu
olguda 10 yÝl sonra) talasemi intermedialÝ hastalar dzenli kan transfzyonu alan talasemi majorlu hastalar
ile aynÝ oranda demirle ilißkili komplikasyon riskine sahiptir.
Talasemi intermedialÝ hastalarda demir ßelasyonuna ne zaman baßlanacaÛÝna karar verirken karßÝlaßÝlan bir
zorluk hastanÝn gerek vcut demir yknn tayinidir. nk serum ferritin dzeyleri, talasemi majorda olduÛu
gibi, ok saÛlÝklÝ bir deÛerlendirme kriteri deÛildir. Bu nedenle karaciÛer biyopsisi veya daha yeni, daha duyarlÝ
ve daha az travmatik yntemler olan SQUID veya MRI aracÝlÝÛÝyla demir konsantrasyonunun ortaya konulmasÝ
nerilir.
Demir ßelasyon tedavisine baßlama kararÝ alÝndÝÛÝnda talasemi majorda olduÛu gibi desferrioksamine (Desferal)
kullanÝmÝ nerilmektedir. Ancak talasemi intermediada bir haftada en ok 2 veya 3 gn cilt altÝ infzyonu
gereklidir. Demir ßelasyon tedavisi alan talasemi majorlu hastalarda kullanÝlan izlem protokolnn benzeri
talasemi intermedialÝ hastalarda da kullanÝlabilir.
Talasemi intermedialÝ hastalar barsaktan normale oranla ok daha fazla demir emdikleri iin demir ieren
yiyeceklerden (rneÛin; Ýspanak, karaciÛer ve bazÝ kuru baklagiller) ve demir takviyesinden uzak durmalÝdÝrlar.

Talasemi majorda olduÛu gibi, herhangi bir komplikasyonun ortaya ÝkÝßÝnÝn
hÝzlÝ bir ßekilde tanÝmlanmasÝ amacÝyla hastalarÝn dzenli fiziksel ve
laboratuvar kontrollerinin yapÝlmasÝ gereklidir. AyrÝca talasemi intermedialÝ
hastalar, talasemi majorlu hastalara gre daha ge yaßlarda kan
transfzyonuna baßladÝklarÝ iin daha nce tanÝmladÝÛÝmÝz reaksiyonlarÝn
(alloimmunizasyon) olasÝ gelißimine karßÝ zellikle dikkat gstermek
nemlidir.
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Siyah ayÝn Ûnlerle beraber iilmesi barsak tarafÝndan emilen demir miktarÝnÝ azaltmaya yardÝm eder.
TALASEMÜ ÜNTERMEDÜALI HASTALARDAKÜ MEDÜKAL SORUNLAR
(1) Kemik DeÛißiklikleri : Anemiyi yenebilmek iin vcudun daha fazla kÝrmÝzÝ kan hcresi retmeye alÝßmasÝnÝn
bir sonucu olarak gelißen hiperaktif kemik iliÛi kemiklerin daha kÝrÝlgan, ince ve eÛri olmasÝna neden olur.
Bylece hastalarÝn bymesi olumsuz etkilenir ve kÝrÝklara karßÝ duyarlÝ hale gelirler. Ancak dzenli kan
transfzyonlarÝ sayesinde ciddi kemik problemlerinin stesinden gelinebilir.
Osteoporoz : Hastalara osteoporozdan korunmak iin egzersiz yapmalarÝ ve diyetlerindeki kalsiyumu arttÝrmalarÝ
nerilir. Kalsiyum ve D vitamini kapslleri de ayrÝca yarar saÛlayabilir. Sigaradan uzak durulmalÝdÝr. BazÝ doktorlar
bifosfonatlarÝn aÛÝz veya damar yoluyla kullanÝmÝnÝn yararlÝ olduÛunu gstermißlerdir. Ancak bifosfonatlarÝn
osteoporozu engellediÛi konusundaki kanÝtlar halen yetersizdir.
(2) Kemik iliÛinin genißlemesi veya hiperaktivitesi ve folik asit : Talasemi intermedialÝ hastalarÝn kemik
iliÛi anemiyi yenmek iin daha fazla kÝrmÝzÝ kan hcresi yapmaya alÝßÝr. Kemik iliÛi her zamankinden daha
aktif olduÛu iin hasta bazÝ vitaminlere zellikle de folik asite normalden daha ok ihtiya duyar. Yetersiz folik
asit talasemi intermedialÝ hastalardaki anemiyi alevlendirebilir. Folik asit doÛal olarak et ve yeßil sebze gibi
yiyeceklerde bulunur. Ancak ilave olarak gnde bir tablet folik asit alÝnmasÝ hastanÝn btn ihtiyalarÝnÝ karßÝlar.
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Bu lserler direnli ve tedavisi zor olma eÛilimindedir. Ancak, hemoglobin dzeylerini ykseltmek amacÝyla
uygulanan dzenli kan transfzyonlarÝ ve bylece dokulara giden oksijen miktarÝnÝn arttÝrÝlmasÝ, gnde 1-2
saat ayak ve bacaklarÝn kalp seviyesinin zerine ykseltilmesi ve ayak bileklerini koruyan orap giyerek ayak
ucu hafif ykseltilmiß yatakta uyunmasÝ bir miktar rahatlama saÛlayabilir. inko-slfat tabletleri, ftal hemoglobini
arttÝrabilecek eritropoetin ve btiratlar gibi ajanlarla birlikte veya tek baßÝna hidroksire kullanÝmÝ da bazen
yardÝmcÝdÝr.
(5) Bbrek komplikasyonlarÝ : Talasemi intermedialÝ hastalar arasÝnda bildirilen diÛer bir tÝbbi problem de
kandaki aßÝrÝ rik asit varlÝÛÝ sonucunda gelißen bbrek hasarÝdÝr. rik asit, aßÝrÝ aktif kemik iliÛi sonucunda
olußan nemli bir atÝk rndr. Alloprinol adÝ verilen bir ila retilen rik asit miktarÝnÝ azaltmaya yardÝmcÝ
olabilir.
(6) Ekstramedller eritropoez - Kemik iliÛi dÝßÝndaki blgelerde kÝrmÝzÝ kan hcresi yapÝmÝ : Erken
yaßlardan baßlayarak dzenli kan transfzyonu alan talasemi majorlu hastalarda kemik iliÛinin aßÝrÝ aktivitesi
baskÝlanÝr. Ancak talasemi intermedialÝ hastalar byle dzenli kan transfzyonu almazlar. Bu nedenle de
zellikle kaburga ve omurga kemiklerindeki ilik dÝßÝnda baßka alanlarda da yksek dzeyde kÝrmÝzÝ kan hcresi
yapmaya devam ederler. Bu alanlarda kan yapan dokularÝn olußturduÛu kitleler X ÝßÝnlarÝ ile grntlenebilir.

(3) Safra kesesi taßlarÝ : Talasemi intermedialÝ hastalar normale oranla daha sÝk safra kesesi taßÝ (kolelitiazis)
gelißtirebilirler. Safra kesesi taßlarÝ kÝrmÝzÝ kan hcreleri paralandÝÛÝ zaman ortaya Ýkan yan rnlerden (safra
pigmentleri) yapÝlÝr. Safra taßlarÝ karaciÛerin yakÝnÝndaki bir organ olan safra kesesinde birikirler ve burada
karÝn aÛrÝsÝna yol aacak ßekilde tÝkanmaya neden olabilirler. Safra taßlarÝnÝn varlÝÛÝ ultrason ile ortaya konabilir.
KarÝn aÛrÝsÝ eÛer devam edecek olursa safra taßlarÝ cerrahi olarak alÝnabilir.
(4) Bacak lserleri : Talasemi intermedialÝ hastalarda vcudun bazÝ blgelerindeki yetersiz dolaßÝm ve
oksijenlenme sonucu zellikle daha ge yaßtaki hastalarda ayak bileÛi etrafÝnda sÝklÝkla lserler gelißir.
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ANORMAL HEMOGLOBÜNLERÜN β-TALASEMÜ ÜLE BÜRLÜKTELÜÚÜ

Omurgaya yakÝn blgelerde kÝrmÝzÝ kan hcresi retimi omuriliÛin etrafÝnda aßÝrÝ basÝya neden olduÛunda
nrolojik komplikasyonlar ortaya Ýkabilir. Bu tip bir aktivite X ÝßÝnlarÝ veya daha duyarlÝ bir yntem olan
manyetik rezonans grntleme (MRI) aracÝlÝÛÝyla ortaya konabilir. Bu tip durumlar genellikle fazladan kan
yapÝmÝnÝ baskÝlayan ve bylece olußan kitleleri azaltan kan transfzyon tedavisiyle kontrol altÝna alÝnabilir.
Ciddi nrolojik komplikasyonlar ortaya ÝktÝÛÝnda radyoterapi gibi daha aktif tedavi yntemleri gerekebilir.

β-Talasemilerin en sÝk birlikte grldÛ anormal hemoglobinler ßunlardÝr :
¥ HbS / β-Talasemi
¥ HbE / β-Talasemi

(7) Kalp ve karaciÛer komplikasyonlarÝ : Kronik anemi kalp problemlerine yol aarken aßÝrÝ demir yk
hem kalp hem de karaciÛerde hasar olußturabilir. Her iki durum da talasemi majorda olduÛu gibi tedavi edilir.

HbS / β-Talasemi : Talasemi major veya talasemi intermediadan ok orak hcreli anemiye benzer bir klinik
durum olußturur.

"ANORMAL HEMOGLOBÜN" VEYA YAPISAL HEMOGLOBÜN
VARYANTLARI ÜLE ÜLÜÞKÜLÜ TALASEMÜLER

HbE / β-Talasemi : Talasemik zelliklere sahip anormal hemoglobin varyantÝnÝn en sÝk karßÝlaßÝlan ßeklidir.
GneydoÛu Asyada ok yaygÝndÝr. Bu birliktelik ok geniß klinik semptom yelpazesine sahiptir. Klinik aÝdan
β-Talasemi / HbE semptomlarÝn ciddiyetine baÛlÝ olarak  dzeyde sÝnÝflandÝrÝlabilir :

Anormal hemoglobinlerin yapÝlarÝ normal hemoglobinden farklÝdÝr bazen davranÝß farkÝ da gzlenmektedir.
nemli anormal hemoglobinler ßunlardÝr :
¥ Hemoglobin S (HbS)
¥ Hemoglobin C (HbC)
¥ Hemoglobin E (HbE)
¥ Hemoglobin D (HbD)
¥ Hemoglobin Lepore
Bu hemoglobinlerin genetik geißleri β-Talasemide olduÛu gibidir. rneÛin, normal hemoglobin aÝsÝndan bir
gen ve anormal hemoglobin S, C, E veya D aÝsÝndan bir gen alan bireyler sÝrasÝyla HbS, HbC, HbE ve HbD
taßÝyÝcÝlarÝ olarak adlandÝrÝlÝrlar. TaßÝyÝcÝlar aynÝ β-Talasemi taßÝyÝcÝlarÝnda kullanÝlan laboratuvar testleriyle
saptanÝrlar.
HOMOZÜGOT ANORMAL HEMOGLOBÜN
Bireyler ebeveynlerinin birinden bir anormal hemoglobin (HbS, C, E veya D) ve diÛer ebeveyninden bir baßka
anormal hemoglobin (HbS, C, E veya D) geni alabilirler. Ancak, her iki ebeveyninden de hemoglobin S geni
alan bireyler klinik aÝdan nemli bir hastalÝÛa sahip olurlar. Bu hastalÝÛa homozigot HbS veya Sickle Cell Anemi
(Orak Hcreli Anemi) adÝ verilir. Homozigot HbS, C, E veya D'ye sahip olgularÝn oÛunluÛunda bir hastalÝk
gzlenmez. Bu yzden klinik aÝdan nemli deÛildirler.
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¥ hafif β-Talasemi / HbE : GneydoÛu Asyadaki hastalarÝn % 15'ini olußturur. Bu hasta grubu hibir klinik
probleme sahip deÛildir ve hemoglobin dzeyleri 9-12 g/dl arasÝnda seyreder.
¥ orta β-Talasemi / HbE : Bu grup hastalarÝn oÛunluÛu β-Talasemi intermediadakilere benzer klinik semptomlar
gelißtirir. Hemoglobin dzeyleri 6-7 g/dl arasÝndadÝr.
¥ aÛÝr β-Talasemi / HbE : Bu gruptaki hastalar talasemi majordaki kadar ciddi bir kliniÛe sahiptir. Hemoglobin
dzeyleri 4-5 g/dl seviyesindedir. Bu hastalar talasemi majorlu hastalar gibi tedavi edilir.
Kan transfzyonlarÝ : Bu hastalÝÛa sahip olgular hipertansiyon, konvlsiyon (havale) ve serebral hemoraji (beyin
kanamasÝ) gibi nemli komplikasyonlar aÝsÝndan transfzyon sÝrasÝnda yakÝndan izlenmelidir. Serebral hemoraji
nedeniyle lmlere yol aan yksek kan basÝncÝnÝ kontrol edebilmek iin antihipertansif ilalar kullanÝlabilir.
Ciddi anemisi olmayan hastalar kan transfzyonu almamalÝdÝrlar.
α-TALASEMÜLER
Ünsan α-globin geni ifttir (hem anne hem de babadan bir ift gen gelmektedir) ve16. kromozom zerinde
bulunur. Byk bir DNA parasÝnÝ ieren bir veya her iki α-globin geninin kaybÝ sentezlenen α-zinciri miktarÝnÝ
azaltÝr.
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EÛer bir gen kaybedilirse, birey sessiz veya taßÝyÝcÝ tip αα / α- ßeklinde tanÝmlanÝr.

>

8a

EÛer 2 gen kaybedilirse birey α α/-- veya α-/α- olarak tanÝmlanÝr. EÛer 3 gen kaybedilirse aßÝrÝ β-zinciri
yapÝmÝ sonucunda olußan Hb/H hastalÝÛÝna sahip olur.
Bu hastalÝk orta dereceli bir hemolitik anemi, splenomegali ve bazÝ ila ve enjeksiyonlara karßÝ gelißen akut
hemolitik krizler ile karakterizedir. EÛer 4 gen de kayÝp ise Hidrops Fetalis (veya Hb Barts) ortaya Ýkar. Bu
durumda fetus rahim iinde lr.

B LM 8

KULLANILAN TERAP TÜK REJÜMLER
VE YENÜ YAKLAÞIMLAR
Tonsil ve
Adenoidler

Tims
Lenf NodlarÝ

KEMÜK ÜLÜÚÜ TRANSPLANTASYONU (NAKLÜ) =
(KÜT)
BaßarÝlÝ bir ßekilde uygulandÝÛÝ takdirde, kemik
iliÛi transplantasyonu Talasemi Major hastalarÝna
tam bir iyileßme saÛlayabilir. 1981 yÝlÝnda baßlayan
KÜT bu gne kadar 1500 vakada uygulanmÝßtÝr.

Dalak

'KEMÜK ÜLÜÚÜ TRANSPLANTASYONU' NEDÜR?
Kemik iliÛi kemiklerin iinde bulunan (bakÝnÝz
8a) kandaki btn hcreleri olußturan sngerimsi
bir dokudur. Yetißkinlerde kaburga kemiklerinde,
sternumda, kafatasÝnda, kala kemiklerinde ve
omurga kemiklerinde bulunur; ancak yeni
doÛanlarda daha baßka kemiklerde de bulunur.
Kemik iliÛinde kÝrmÝzÝ kan hcreleri, beyaz kan
hcreleri ve trombositlerin retildiÛi kk hcreler
bulunur.

Apendiks
Kemik iliÛi

8b
Ana hcre

Myloid ana
hcre

Lempoid ana
hcre

Tromosit
Monosit

Eozinofil

YardÝmcÝ
hcre

BaskÝlayÝcÝ hcre
Sitotoksik hcre
B Hcre

Ntrofil
Mast hcre
Bazofil
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Makrofaj

Plazma hcre

Kemik iliÛi transplantasyonu donr olarak
adlandÝrdÝÛÝmÝz saÛlÝklÝ bir kißiden alÝnan ve alÝcÝ
olarak adlandÝrdÝÛÝmÝz hastaya verilen (baÛÝßlanan)
kemik iliÛidir. HastanÝn saÛlÝksÝz kemik iliÛi ilk
nce ilalarla veya ÝßÝnlama ile tahrip edilir.
Genellikle donrn kala kemiÛinden alÝnan
saÛlÝklÝ ilik, hastanÝn damar yoluna normal kan
nakline benzer bir ßekilde sÝvÝ olarak verilir.
Donrn iliÛi alÝcÝnÝn kanÝna verildikten sonra
donrn kemik iliÛi hcreleri, normal saÛlÝklÝ kan
hcrelerini retebilecekleri byk kemiklere
ulaßÝrlar ve ißlem 2-3 hafta srer.
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RÜSKLER NELERDÜR?
Her ne kadar ißlem ok ok baßarÝlÝ olsa da bazÝ riskler taßÝr. Bu
nedenle her bir vakada riskler ve kazanÝmlar hesaba katÝlmalÝ ve
ondan sonra transplantasyon yrtlmelidir. En iyi neticenin elde
edilebilmesi iin kemik iliÛi, tam doku uyußmasÝnÝn saÛlanabileceÛi
erkek veya kÝz kardeßlerden alÝnmalÝdÝr.
Donrn iliÛi alÝcÝnÝn yerini almadan nce enfeksiyon veya kanama
ßeklinde komplikasyonlar gelißebilir. Daha ileri bir komplikasyon
ise (greft versus host hastalÝÛÝ ) vericinin hastayÝ yabancÝ olarak
algÝlamasÝdÝr ki; bu da deride, barsaklarda ve karaciÛerde hafif- ciddi
hatta lmcl problemlere neden olur.
Uzmanlar talasemi ile ilgili olarak aßÝrÝ demir yklenmesi, kronik
hepatit, kalp ve endokrin problemleriyle KÜT'den sonra daha kolay
baßedildiÛini hatta bazÝ hasarlÝ organlarÝn bile iyileßtiÛinin saptandÝÛÝnÝ
belirtmißlerdir. Bununla beraber hastalar mrleri boyunca dikkatlice
takip edilmelidirlirler. KÜT'den sonra hastada transplantasyondan
nce birikmiß fazla demirin atÝlmasÝ gerekmektedir. Bu, ßelasyon
veya sadece haftada 1-2 kan alÝmÝyla baßarÝlabilir. rnek olarak
damardan 14 gnde bir kilo baßÝna 6 ml kan alÝmÝ yapÝlabilir.
Ancak KÜT'in sadece kemik iliÛini tedavi ettiÛinin anlaßÝlmasÝ ok
nemlidir. Bu nedenle hamile kalmayÝ planlayan hastalarÝn genlerinin
talasemiden etkilenmesinin kalÝcÝ olduÛu ve bu etkilenen genlerin
bebeklerine geebileceÛi hatÝrlatÝlmalÝdÝr.
RÜSKLER NASIL EN AZA ÜNDÜLÜR?
a) Donrn seimi: Riskin en aza indirgenmesinde en nemli yol,
hastanÝn doku tipiyle vericinin doku tipinin tam uyußmasÝdÝr.
Üdeal donr, alÝcÝnÝn HLA'sÝna tam uyan ikiz kardeß olanÝdÝr. Ükinci
en uygun verici ise alÝcÝnÝn kardeßlerine en yakÝn HLA karekteristiÛi
gsterendir. Erkek veya kÝz kardeßten uygun verici 4'de 1 (%25)'dir.
Aile dÝßÝnda uygun verici bulmak ise ok zordur.
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Doku tiplerini belirleyen genler beyaz kreler zerinde belirlenen Ünsan
lenfosit antijeni (HLA) genleri olarak adlandÝrÝlÝr. Bu antijenler arasÝnda HLAA, HLA-B, HLA-C, HLA-DR kemik iliÛi transplantasyonunda en nemli rol
oynarlar. HLA-A blgesinde 59; HLA-B'de 118; HLA-C'de 36; HLA-DR'de ise
137 antijen bulunur. Btn bu sistemde daha birka HLA lokusu ve 500 gen
bulunur ki bunlar milyonlarca mmkn kombinasyonlar yaratabilir. Ancak
bu genler zincirler halindedir ve takÝm olarak miras alÝnÝrlar.
KÝz ve erkek kardeßler, anne ve babalarÝnÝn her birinden birer takÝm aldÝÛÝndan
takÝmlarÝn benzeme oranlarÝ %25 olabilir. Her hangi kardeßten birinin
dokularÝnÝn uyußmasÝ ve aynÝ zamanda talasemi olmamasÝ ihtimali byk
oranda ailenin genißliÛine baÛlÝdÝr. Ortalama olarak KÜT yapÝlacak hastalarÝn
sadece %30'u uygun akraba donr bulabilirler.
Bu nedenle akrabalÝk dÝßÝ uygun ilik bulma arayÝßlarÝnÝn zorluÛu tasavvur
edilebilir. Teorik hesaplamalar HLA profilinin kißiden kißiye deÛißtiÛini ve
akrabalÝk dÝßÝ faktrn milyona ulaßtÝÛÝnÝ gsteriyor. AlÝcÝ ve verici kemik
ilikleri arasÝndaki uyum emniyet aÝsÝndan ok nemli olup, uyum azaldÝka
baßarÝ da belirli bir ßekilde azalÝr. Bu nedenle birinci derece akrabalar ve
aile arasÝnda uygun donr bulunmasÝ ihtimali kalmazsa diÛer kißilere
ynelinebilinir. Buna ilaveten donrn kemik iliÛi fonksiyonlarÝnÝn
olgunlaßabilmesi iin en az 3 yaßÝnda olmasÝ gerekmektedir.
YakÝn senelerde akraba baÛÝ olmayan donrler ve alÝcÝlar arasÝndaki
transferi gerekleßtirebilmek
8c
iin eßleßme teknikleri gelißtirmeye odaklanÝldÝ ve donrler
apraz karßÝlaßtÝrma testi
adÝna geniß bir havuz olußturuldu; kayÝtlar olußturul-du.
Kemik iliÛi
DnyanÝn drt bir yanÝn-dan
tedavisi
Verici
gnll olan donr-lerin test
edilebilmeleri iin isim ve
adresleri alÝnarak HLA karakteristikleri listelendi. Bylece
HLA eßleßmesine uygun bir
alÝcÝ bulunduÛu an donr
haberdar edilerek transplant
olanaÛÝ saÛlandÝ.

AlÝcÝ
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AkrabalÝk dÝßÝ kayÝt alma fikri ilk 1987 yÝlÝnda baßlatÝdÝ ve ßu anda kayÝtlÝ 3.5 milyon potansiyel donr listelenmiß
ve kayda alÝnmÝß durumda ki bunlarÝn oÛu Amerika Birleßik Devletleri'nde ve Avrupa'da bulunmaktadÝr. Her
ne kadar akrabalÝk dÝßÝ donrlerle alÝßmalar yrtlse de riskleri azaltabilmek iin daha fazla alÝßma ve
araßtÝrma yapmak gerekir. nk bu riskler hala akrabalar arasÝ eßleßmelerden bir hayli yksektir.
b) AlÝcÝnÝn (hastanÝn) seimi: BazÝ hastalar KÜT (kemik iliÛi nakli) 'nde diÛerlerinden daha fazla risk altÝndadÝr.
BazÝ risk faktrleri ve sÝnÝflandÝrmasÝ ßunlardÝr:

- 6 HLA uygun akraba
- 2 uyußmayan akraba

Bu faktrler doÛrultusunda hastalar  kategoriye ayrÝlÝrlar ve her birinin baßarÝ oranÝ deÛißiktir.
Mesela;1.kategoride risk faktrnn bir tanesi varsa 3.'de btn risk faktrleri bulunur.
Daha ileri baÛÝmsÝz bir risk faktr de hastanÝn yaßÝdÝr. 16 yaß zeri hastalardaki baßarÝ oranÝ, daha gen
hastalardan daha zayÝftÝr. (AßaÛÝdaki tabloya bakÝnÝz.)

SayÝ

Yaßam yzdesi

HastalÝksÝz yaßam yzdesi

Grup 1

121

95

90

Grup 2

272

85

81

Grup 3

125

78

59

Yetißkinler (17-22y)

70

70

66

(Pesaro Deneyimi 1995)
Üdeal olarak KÜT yapÝlacak hastanÝn 16 yaß altÝ, saÛlam karaciÛere sahip, demir yklenimi az ve de HLA
eßleßmesine uygun kardeßinin olmasÝ gerekmektedir. YukarÝdaki tabloda da belirtildiÛi gibi transplantasyonda
saÛkalÝm oranlarÝ 16 yaß zeriwalarda daha dßktr.
TAM UYGUN KEMÜK ÜLÜÚÜ TRANSPLANTASYONUNDA
DÜÚER YAKLAÞIMLAR
Doktorlar transplantasyonla ilgili olarak baßarÝ oranÝnÝ arttÝrmak ve komplikasyonlarÝ gidermek iin uygun aile
dÝßÝ donrleri,
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Talasemide alternatif donrlerin KÜT neticeleri
¥ 29 talasemi major hastasÝ, yaßlarÝ 1.1-33y (ortalama 6 yaß)

¥ Bymß karaciÛer; 2cm'den daha byk
¥ HasarlÝ karaciÛer; karaciÛer fibrozisi veya skarÝ
¥ Demir yklenmesinin kt kontrol

ocuk (16 yaß)

uygun kardeß olmayan aile fertlerini ve uygun olmayan anne ve babalarla ilgili olarak alÝßmaktadÝrlar. Bir
grß tedaviyi deÛißtirmek ve transplantasyondaki prosedrnde riski azaltÝcÝ deÛißiklik yapmak. Ancak sonular
genelde deÛißiklik gsterdiÛinden riskler ve faydalar her vakada ayrÝ ayrÝ deÛerlendirmeye alÝnmalÝdÝr.
(AßaÛÝdaki tabloya bakÝnÝz.)

- 13 uyußmayan erkek - kÝz kardeßler
- 8 uyußmayan anne -baba
¥ Reddetme / baßarÝsÝz %55 (uyußmayan tiple ilgili deÛil)
¥ Akut GVHD I-IV

%47

¥ Kronik GVHD

%38

¥ SaÛ kalÝm (FU 7.5y)

%65

¥ Transplant lm

%34 (%50 GVHD, %30 infeksiyon)

(Gaziev ve ark., Pesaro BMT 2000)
SONU
Kemik iliÛi transplantasyonu tam anlamÝyla uyan kardeßlerden yapÝldÝÛÝ takdirde iyileßme ßansÝ ok yksektir
ve lm riskini iyi seim yapÝlmÝß hastalarda %5'lere indirir.Transplantasyonda riskleri daha da azaltma alÝßmalarÝ
srdrlmekte olup, buna tam uyußma gstermeyen donr kardeßler de dahildir.
KORDON KANI TRANSPLANTASYONU
Bir baßka transplant tekniÛinde etkilenmiß bir byk ocuÛu olan annenin karnÝndaki fetsn HLA karekteristiÛinin
incelenmesidir. EÛer fetsn HLA'sÝ byk ocuÛunkine uygun ise kan hcrelerinin yapÝmÝndan sorumlu kk
hcrelerden zengin plasenta ve gbek kordonunda kalmÝß kan hasta ocuÛa kemik iliÛi yerine verilir.
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Ancak bu teknikteki en nemli kÝsÝtlama donrn kordon kanÝnÝn alÝcÝnÝn kilosu baßÝna minimum sayÝda ekirdekli
hcre (>1x107) bulundurulmasÝ gerekmektedir.
Ülk baßarÝlÝ kordon kanÝ transplantasyonu yapÝlalÝ 10 seneden fazla olmußtur. O zamandan beri dnya apÝnda
500 operasyon yapÝlmÝßtÝr. AyrÝca bu tedavi talasemi major hastalarÝnÝn iyileßtirilmesinde de baßarÝlÝ olmußtur.
Ancak baßarÝ oranlarÝnÝ arttÝrabilmek iin daha fazla araßtÝrma yapÝlmasÝna ihtiya vardÝr.
Talasemiler iin kordon kanÝ transplantÝ:
Transplantasyon yapÝlmÝß ocuk sayÝsÝ:

10

Hayatta kalan ocuk sayÝsÝ:

10

Üyileßen ocuk sayÝsÝ:

4

Talasemi tekrar etmiß ocuk sayÝsÝ:

4

(Rocha et al, 1998, Eurocord)
Bu tip transplantasyonlarÝn avantajlarÝ:
¥ Kordon kanÝ greceli olarak enfeksiyz mikro organizmalardan arÝnÝktÝr
¥ Transplante dokunun reddedilmesi riski daha azdÝr, nk GVHD'e neden olan T-lenfositler doÛumda tam
anlamÝyla fonksiyonel deÛildir. (bu talasemi hastalarÝnda tam teyid edilmelidir)
¥ Konvansiyonel KÜT'na gre daha az HLA uygunluÛu gerekmektedir
Mmkn avantajlarÝn daha iyileßtirilmiß neticelere vardÝÛÝnÝ gsteren sonular ßu ana kadar yetersizdir.
AynÝ gnll kan bankalarÝnda olduÛu gibi ßimdi de kordon kanÝ saklama aÛÝ merkezleri kurulma alÝßmalarÝ
yavaß yavaß baßlamaktadÝr. Uygun muameleden geirilmesi halinde kordon kanÝ -19 0C'de 20 yÝl saklanabilir.
200 transplant vakasÝnÝn yararlandÝÛÝ, 7000 rneÛin toplandÝÛÝ en byk kordon kanÝ bankasÝ New York Kan
Merkezidir. Bu merkezden kan elde edilip transplant yapma ederi 28000 $'dÝr. AyrÝca Almanya, Fransa, Üngiltere,
Ütalya, Belika, Hollanda, Üspanya'da kurulmuß kordon kanÝ bankalarÝ mevcuttur.
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GEN TEDAVÜSÜ
Talasemi major tedavisindeki son yaklaßÝm kemik iliÛindeki kk hcrelerin iine saÛlÝklÝ genlerin transferidir.
Son 10 yÝlda hastalarÝn kk hcrelerine saÛlÝklÝ genlerin transferi zerine yapÝlan biyolojik alÝßmalar konusunda
mthiß gelißme olmußtur.Son yÝllarda transfer iin retrovirslerin kullanÝlmasÝ mit vaat etmektedir. Fakat
nemli bir problem saÛlÝklÝ genlerin beta zincir miktarÝnda ve kalitesinde artÝß olmasÝna sebep olmasÝdÝr.
Ek olarak, virslerin yerleßtirilmesinin transfer esnasÝnda sonularÝ tartÝßmalÝdÝr ve diÛer geblerle interferansda
olasÝ bir problemdir.
ÜMPLANTASYON NCESÜ HLA-UYGUNLUÚUNUN TEÞHÜSÜ
Son yÝllarda ,pre-implantasyon genetik teßhis veya PGD adÝndaki yeni bir teknik zerinde durulmaktadÝr,etkilenmiß
ocuÛun HLA 'sÝ ile talasemi olmayan HLA'sÝ uygun dllenmiß yumurtanÝn kadÝnlarÝn dl yataÛÝna implante
edilmesi tekniÛidir. Bylece yeni ocuk ikizine mkemmel bir kemik iliÛi vericisi olabilmektedir. Bu metod
gerek bir etik tartÝßma olsada tedavi aÝsÝndan umut vaat etmektedir. YakÝn gelecekte gelißmiß teknikler
sayesinde yaygÝn olarak kullanÝlabilecektir.
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HASTA
DiÛer kronik hastalÝklarda olduÛu gibi, talasemi major hastalarÝ
ciddi engellere sahiptir.HastalÝÛÝn fiziksel ihtiyalarÝ,etkilenmiß
lkelerde toplumun bilgisizliÛi hastalarÝn,ebeveynlerin ve ailelerin
talasemi ile mcadele ederken ciddi, emosyonel streslere maruz
kalmasÝna neden olur.HayatlarÝ sresince , hastalar eßitli
duygulara sahip olmasÝna neden olur.
¥ Engellenme, keder, dßmanlÝk, dßkÝrÝklÝÛÝ
¥ Depresyon, endiße, lm korkusu, gven eksikliÛi,
¥ Üzolasyon, sinirlilik, aresizlik, sevgisizlik hissi, gvensizlik,
korunmasÝz hissetme
¥ Kendine saygÝ eksikliÛi hissetme ve bunun gibi bir ok durum.
¥ Oysaki, hastalarÝn pozitif duygulara sahip olmasÝ da saÛlanabilir,
gven, cesaret, daha abuk olgunlaßmalarÝ iin, daha yaratÝcÝ,
cesur, gl olabilmeleri iin teßvik edilmeleri gerekir.
AÜLE
Benzer pozitif ve negatif duygulara ocuklarÝ zerinde sorumluluk
hisseden ailelerin kendiside sahiptir. Ülk teßhis anÝnda oÛu aile
ßok geirir. HastalÝk ve tedavisi hakkÝnda yeterli bilgilendirilmemiß
lkelerde,ocuklarÝnÝn uzun sreli prognozu aÝsÝndan nemli
olan yoÛun ev bakÝmÝ hakkÝnda hazÝrlÝksÝzdÝrlar. Talasemi teßhisi
iftlerin ilißkisi aÝsÝndan da nemli problem yaratabilir,bazen
boßanma ve ayrÝlmaya neden olabilir. Bazen hastalÝk teßhisi
ocuklarÝna destek ve korumayÝ saÛlayabilmek iin ailelerin
ilißkisini glendirebilir. Talasemi teßhisi almÝß ocuklarÝn aileleri
daha fazla ilgi gstermek isteyebilir,ve ailenin diÛer mensuplarÝna
olan ilgi azabilir.
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HASTALAR VE EBEVEYNLERÜ
Uzun sreli kan transfzyon ve demir ßelasyon tedavisinin
getirdiÛi baskÝ ile hastalar ve aileleri tarafÝndan hissedilen duygular
oÛunlukla ciddi davranÝß bozukluklarÝna neden olabilir. DiÛer
kalÝtsal hastalÝklarda olduÛu gibi, sosyal baskÝlar nedeniyle
talasemi hastalarÝ ve aile mensuplarÝ hastalÝÛÝ ok yakÝn
akrabalarda dahil saklayabilir. Gelißmiß lkelerde dahi bilgilendirme
yeterli olsada, ve hastalarÝn yaßam kaliteleri ve beklentileri ok
daha yksek olsa dahi, hasta ve tm ailesi benzer duygulara
sahip olabilir. HastalarÝn ve ailelerin hastalÝÛÝ kabullenmesi iin
bir miktar srenin gemesi gerekmektedir gl negatif duygularÝn
gemesi ve hastalÝkla beraber yaßamayÝ Ûrenmeleri iin gerekli
olan zaman hastalara verilmelidir. UzmanlarÝn desteÛi bu dnemde
gereklidir.
Hikayenin zc kÝsmÝ, yeterli tedavi olanaklarÝnÝn olmadÝÛÝ veya
fakir lkelerde ailelerin hastalÝkla mcadele esnasÝnda ailelerin
kÝsÝtlÝ olanaklarÝnÝn olduÛunu anlamalarÝdÝr. Bu durum mr boyu
engellenme, mitsizlik, depresyon ve sosyal izolasyona neden
olur. Bu lkelerde hastalar ok gen yaßta lmektedir,genellikle
teßhis edilemez veya yanlÝß teßhis konur, yetersiz veya hi tedavi
edilmezler.
BÜLGÜLENDÜRME VE DESTEK
Talasemi hakkÝnda tm hastalarÝn bilgilendirmeye ihitiyacÝ vardÝr,
-ktphane, internet, talasemili ocuÛu olan ailelerden bilgi
edinebilirler.

talasemi
hakkÝnda
talasemi
hakkÝnda herßey

Ailelere bilgi kaynaÛÝ ve destek saÛlayarak, ocuklarÝn hastalÝkla
yaßamayÝ Ûrenmeleri ve yaßamlarÝ aÝsÝndan duygusal destek
saÛlamakta Ulusal Talasemi kurulußlarÝ ve UluslarasÝ Talasemi
Federasyonu anahtar rol oynayabilir. HastalÝk ve tedavisi
hakkÝnda iyi bilgilendirilmiß aileler ocuklarÝna destek vermeleri
aÝsÝndan en baßarÝlÝ olanlardÝr ve bu aileler ikinci bir hasta
ocuÛa sahip olmaktan korunabilir. Doktorlar ikinci olarak nemli
bilgi kaynaklarÝdÝr,rehberlik ve destek aÝsÝndan da nemlidirler.
Hemßirelerin rolde byktr, bazÝ vakalarda hemßire hasta
ilißkisi doktor hasta ilißkisi aÝsÝndan daha ok nem kazanabilir.
Regler aralÝklarla ve uzun srelerde hastalarla birlikte
olduklarÝndan onlarÝn problemleri ile daha yakÝndan ilgilenebilirler.
DahasÝ transfzyon nitelerinin bilgilendirme erevesinden
dolayÝ hemßireler aileleri ve arkadaßlarÝn hastalÝÛÝ tanÝmasÝna
yardÝmcÝ olabilirler. oÛunlukla hastalÝk hakkÝnda bilgilendirilmek
aÝsÝndan evredekiler hastalardan daha isteklidirler. Fakat
doktorlarÝn tedavi seeneklerini kullanmalarÝ iin, bu iletißim
hakkÝnda mutlaka bilgilendirilmesi gerekir.
DoktorlarÝn ve hemßirelerin dikkat etmesi gereken bir husus
tedavi gcn saÛlamaktÝr. oÛu aile ve hasta tedavide en zor
adÝmÝn demir ßelasyon tedavisine baßlamaktÝr. Aileler ve hastalar
aylÝk demir ßelasyon tedavisi almak konusunda endißelidir. Bu
geiß dnemini daha rahat ve baßarÝlÝ tedavi programÝ ile
sonulanacaÛÝ aÝsÝndan tÝbbi ve bakÝmsal destek saÛlanmalÝdÝr.
BEBEK,OCUK,ADOLESAN VE YETÜÞKÜN TALASEMÜ MAJOR
HASTALARI
Bebek hasta: HayatÝn erken dnemlerinde hastalÝÛÝn kendisi
hakkÝnda habersiz olarak tedavinin verdiÛi acÝyÝ hissederler. Fakat
bu dnemde hastanÝn kißisel gven ve yeterliliÛin gelißtiÛi dnem
olmasÝ aÝsÝndan nemlidir. Ailelerin bu dnemde ocuklarÝna
ihtiyalarÝ olan gveni saÛlamalarÝ aÝsÝndan en erken dnemde
hastalÝÛÝ kabullenmeleri gerekir.
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Zorluklar daha belirgin olarak oyun ocuÛu dneminde belirir,
aÛrÝlar ve tedavinin komplikasyonlarÝna ek olarak, hastalarÝn
diÛer insanlardan farklÝ grndklerini anlamalarÝ, kemik
deÛißikliklerinin olmasÝ, gelißme geriliÛi yetersiz tÝbbi bakÝm,gen
hastalarÝn iyi ruh halini bozucu bir durum yaratÝr. Bu dnemde
hastalar aÝklamalarÝ Ûrenmek iin daha baskÝcÝ olurlar. Burada
doktor ve aileler hastalÝÛÝ anlatmakta nemli bir yere sahiptir,
hastanÝn gvenini kazanmasÝ iin desteÛi saÛlamalÝdÝr.ok
korumacÝ olmadan eÛitim ve destek saÛlanÝrsa hastalar kendine
gvenen gen, yetißkin olurlar.
Adolesan dnem: Bu dnem gerekten en zor dnemdir,
ocukluktan genliÛe geiß devresinin getirdiÛi problemlere birde
hastalÝk eklenmißtir. Talasemi hastalÝÛÝnÝn getirdiÛi problemlerin
belirginleßtiÛi dnemdir ve hastanÝn hastalÝÛÝnÝ Ûrenmesinin
yaßam kalitesini artÝrma ihtimalinin yksek olduÛu dnemdir.
DavranÝßlarÝn gelißmesi diÛer saÛlÝklÝ genlerde olduÛu gibi
talasemili genlerde de olmalÝdÝr. Talasemi hastalarÝnda zellikle
demir ßelasyon tedavisi aÝsÝndan olmak zere tedaviyi kabul
etmek aÝsÝndan isyan olabilir. Aileler kardeßler ve saÛlÝk ekibi,
doktorlar, hemßireler, psikologlar, talasemili gen hastalara
destek verme aÝsÝndan zerlerine dßen grevi yapmalÝdÝr.
Kendilerine gveni saÛlamak,mutlu etmek, tedaviye uyumu
saÛlamak ve doktorlarÝnÝn tavsiyelerini dinlemedikleri takdirde
hastalÝÛÝn getirebileceÛi problemler aÝsÝndan bilgilendirilerek
destek saÛlanmalÝdÝr.
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Yetißkinlik: Hastalar yetißkinlik dnemine geldiklerinde yeni problemlerle karßÝlaßÝrlar.Yetißkinlik dneminde
ocukluk dneminde olmayan gven duygusu ve hastalÝkla mcadele gc olußur. Aileleri ve ebeveynleri
gibi, hastalar daha gl ve cesur hale gelir, kendilerini ailelerine ve diÛer hastalara karßÝ rnek olduklarÝnÝ
hissederler.Yine de hastalar yaßam tarzÝnÝ olußturmak amalÝ, uzun sreli ilißkilere hazÝrlamak aÝsÝndan yksek
eÛitim yapmak amalÝ, iß bulmak ve evlenmek gibi dßnceler nedeniyle tedavinin beklentileri rahatsÝz edici
olabilir. Hastalar cesaretlendirilmek isterler. Hastalar anne yada baba olamayacaklarÝnÝ anladÝklarÝnÝ anladÝklarÝnda
yeni problemler olußmaya baßlar.
lm dßnceleri en belirgin problemleri olur. zellikle tedavinin komplikasyonlarÝnÝ bilen yetißkin hastalar
ve tedavi sreci nedeniyle arkadaßlarÝnÝ kaybeden hastalar daha stresli olabilirler. DeÛißik yaßlarda ve zamanlarda
karßÝlaßÝlan problemler nedeniyle hastalar aileleri, arkadaßlarÝ, saÛlÝk alÝßanlarÝ tarafÝndan srekli destek ve
cesaretlendirilmeye ihtiya duyarlar. Talasemi major hastalarÝnÝn gvenli ve olgun olmalarÝ aldÝklarÝ destekle
yakÝndan ilißkilidir.Hastalar ßunu bilmelidir ki eÛer kendileri mcadele etmezse, hibir savaß kazanÝlamaz.
DoÛru tedavi verilirse ve yeterli destek saÛlanÝrsa oÛu hasta kronik hastalÝÛÝn getirebileceÛi negatif
taraflarÝndan kendilerini kurtarabilirler. Tm isteklerini ve ryalarÝnÝ yerine getirebilirler.
Ne ßanssÝzlÝktÝr ki talasemi majorn etkilediÛi oÛu lke gelißmekte olan lkeler olmasÝ nedeniyle yeterli tÝbbi
ve emosyonel destek saÛlanmasÝ aÝsÝndan kaynaklar yeterli deÛildir. Talasemi uluslar arasÝ rgtnn en
nemli grevi, ulusal talasemi rgtlerine ihtiyalarÝ olan desteÛi saÛlamak, hastalÝÛÝn etkilerini ve problemi
anlaßÝlÝr hale getirilmezse bu durumun bir halk saÛlÝÛÝ problemi haline gelebileceÛini bildirmektir.
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Yaßam sresi ve yaßam kalitesi
Son 10-20 yÝl ierisinde talasemi majorun klinik kontrolndeki
dramatik ilerleme nerilen tedavi rejimlerine ulaßabilen ve
uygulayan hastalarÝn yaßam sresini ve yaßam kalitesini etkileyici
ßekilde arttÝrmÝßtÝr. Ancak her hastaya uygun klinik bakÝmÝn
mmkn olabildiÛi lkelerde bile demir ilißkili komplikasyonlar
talasemili hastalar arasÝnda lmn en nemli nedeni olarak
kalmaya devam etmektedir.
Hem gelißmiß hem de gelißmekte olan lkelerde desferrioksamin
ile demir ßelasyon tedavisine uyum hasta yaßam sresi iin
belirleyici bir faktrdr. Ama gelißmekte olan lkelerde oÛu
hastanÝn karßÝlaßtÝÛÝ problem desferrioksaminin bulunabilmesi
ve/veya ekonomik gcn yetmemesi iken bu ilaca kolaylÝkla
ulaßÝlabilen gelißmiß lkelerde problem, zor ve aÛrÝlÝ olan tedavi
rejimine hastanÝn baÛlÝ kalamamasÝ ve kullanmasÝ gerektiÛi
kadar kullanamamasÝdÝr.
A. Piga ve arkadaßlarÝ tarafÝndan 1996'da yayÝnlanan araßtÝrmada
yÝlda 225'den fazla desferrioksamin infzyonu alan hastalarda
yaßam sresi oranlarÝ en yksek iken, daha az sayÝda infzyon
alan hastalarda yaßam sresinin giderek kÝsaldÝÛÝnÝ belirtmißlerdir.
Demir ßelasyon tedavisine uyum saÛlanmasÝnda doktorlar ve
aileler hastalarÝ desteklemek ve cesaretlendirmekte nemli rol
oynarlar.
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Yazar

YÝl

Hasta sayÝsÝ

Hipertransfzyon ve DFO ßelasyonualan
hastalardaki yaßam oranlarÝ

Model ve ark.

1982

92

1963'den sonra doÛan 25 yaßÝndaki ve hem
uzmanlaßmÝß hem uzmanlaßmamÝß nitelerde
tedavi olan Üngiliz hastalarÝn % 25'i; haftada 4
g zerinde DFO dozualanlarda daha iyi yaßam
oranlarÝ vardÝr.
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Yazar

YÝl

Hasta sayÝsÝ

Hipertransfzyon ve DFO ßelasyonualan
hastalardaki yaßam oranlarÝ

Zurio ve ark.

1989

1087

1965-69 yÝllarÝ arasÝnda doÛan 15
yaßÝndaki hastalarÝn % 84.2'sine karßÝlÝk
1970-74 yÝllarÝ arasÝnda doÛan 15
yaßÝndaki hastalarÝn % 96.9'u; toplam 7
uzman merkezde tedavi edilen hastalar.

Brittenham ve ark.

1994

59

1963-1987 yÝllarÝ arasÝnda doÛan ve 25
yaßÝn zerindeki iyi ßelate edilen hastalarÝn
% 100' ile kt ßelate edilen hastalarÝn
% 32'si; tek bir merkezdeki uzmanlar
tarafÝndan periyodik olarak izlenen
hastalar.

Olivieri ve ark.

1994

97

Tedavinin 15 yÝlÝndan sonra iyi ßelate
edilen hastalarÝn % 91'ine karßÝlÝk kt
ßelate edilen hastalarÝn % 18'i; toplam 3
uzman merkez tarafÝndan izlenen hastalar

Giardina ve ark.

1996

88

1963'den sonra doÛan ve tek uzman
merkez tarafÝndan tedavi edilen
hastalardaki 29 yÝllÝk ortalama yaßam
sresi

Piga ve ark.

1996

257

1958-1993 yÝllarÝ arasÝnda doÛan ve bir
uzman merkez tarafÝndan izlenen 25
yaßÝndaki hastalarÝn % 66'sÝ.

Borgna-Pignatti ve ark.

1998

1146

1970 ile 1974 yÝllarÝ arasÝnda doÛan ve
7 uzman merkez tarafÝndan izlenen 25
yaßÝndaki hastalarÝn % 82'si.

Model ve ark.

2000

796

Uzman ve uzman olmayan merkezler
tarafÝndan izlenen Üngiliz hastalar arasÝnda
35 yaß ncesindeki % 50'lik lm oranÝ

Davis ve ark.

2001

103

1974 sonrasÝnda doÛan 25 yaßÝndaki
hastalarÝn % 100' ile 1957-1997 arasÝnda
40 yaßÝnda olan hastalarÝn % 78'i;
Üngiltere'de tek bir uzman merkez
tarafÝndan tedavi edilen hastalar.
(Advances in experimental medicine and
Biology volume 509, p125)

YukarÝdaki tablo son 20 yÝl iinde yapÝlmÝß talasemi majordaki yaßam sresiyle ilißkili
oÛu alÝßmanÝn sonularÝnÝ gstermektedir. Bu tablo desferrioksaminin en iyi
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kullanÝmÝyla ilißkili bilginin Ýkmaya baßladÝÛÝ 1974 yÝlÝndan sonra doÛan ve
hastalÝÛÝn baßÝndan itibaren tedavi edilen ve tedavi rejimine uyum gsteren
hastalarÝn uzun yaßam sresi ve iyi yaßam kalitesine sahip olduÛunu
gstermektedir. Birok lkede talasemi majorlu hastalarÝn yaßam kalitesini
arttÝrmadaki anahtar faktr, hastalarÝn en iyi kalitedeki tedaviyi alabilecekleri
iyi bir tÝp merkezinin saÛlanabilmesidir. Ne yazÝk ki bazÝ gelißmekte olan
lkelerde talasemili hastalarÝn klinik bakÝm standartlarÝnÝ arttÝrabilmek iin
yapÝlmasÝ gereken ok iß vardÝr.
HastalarÝ ve/veya ailelerini dßndren diÛer sorular ise evlilik, aile, beslenme
ve fiziksel aktivite ile ilgili olanlardÝr.
Diyet ve talasemi
Genel olarak talasemili hastalar zel bir diyeti takip etmek zorunda deÛildirler.
Ancak hastalar demirden zengin yiyeceklerden uzak durmalÝdÝrlar. AyrÝca
alkoll ikilerden uzak durmak veya ll imek akÝllÝca olacaktÝr. nk
talasemide karaciÛerdeki demir depolarÝnÝn dzeyi ve hastalarÝn hepatit ile
karßÝlaßmÝß olma olasÝlÝÛÝ nedeniyle karaciÛer kolaylÝkla zarar grebilir (ayrÝntÝlÝ
bilgi beslenme ile ilgili blmde anlatÝlmÝßtÝr).
Spor ve talasemi
Talasemi hastalarÝ oÛu spor faaliyetine katÝlabilir. Bu spor faaaliyetinin ßekli
ve ne sÝklÝkta olacaÛÝ hastanÝn klinik durumuna baÛlÝdÝr ve doktor tavsiyesi
alÝnmalÝdÝr.
Tatiller ve talasemi
TIF btn dntada talasemi majorlu hastalara tedavi saÛlayabilen tÝp uzmanlarÝ
ve tÝp merkezlerinin listesini olußturmußtur (bu bilgiler TIF sitesinde bulunabilir).
Seyahatten nce hastalar gidecekleri yerin yakÝnÝndaki bir tÝp
merkezinin yerini Ûrenmelidirler. Evlerinden ayrÝlmadan nce
kendi ßehirlerinde bulunan doktorlarÝ ile temas kurmalÝdÝrlar. Bir
lkeyi ziyaret etmeden nce gerekli olan btn aßÝlarÝ (her zaman
doktorlarÝna danÝßarak) yaptÝrmalÝdÝrlar ve gidecekleri blgedeki
yaygÝn olan enfeksiyonlardan haberdar olmalÝdÝrlar. Dnya SaÛlÝk
rgtnn web sitesinde gezi tavsiyeleri baßlÝÛÝ altÝnda bu bilgilere
ulaßÝlabilir. HastalarÝn tedavi rejimlerinde gerekli olan antibiyotik
ve steril malzemeler de dahil olmak zere tm ilalar dikkatlice
paketlenip el bagajÝnda taßÝnmalÝdÝr.
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Yksek daÛlÝk blgeleri ziyaret etmeyi planlayan hastalar normal
hemoglobin dzeylerine sahip olmalÝdÝrlar ve yksek rakÝma
alÝßabilmek iin kendilerine zaman tanÝmalÝdÝrlar. Bu nedenle
hastalar 3 bin metreden daha ykseÛe ÝkmamalÝdÝrlar veya
ykseÛe Ýkmadan hemen nce bir transfzyon almalÝdÝrlar.
Bunun dÝßÝnda hastalarÝn seyahatlerinde herhangi bir sÝnÝrlandÝrma
yoktur.
Evlilik ve aile
Talasemi majorlu hastalar kesinlikle evlenebilir ve ocuk sahibi
olabilirler. ocuklarÝnÝn saÛlÝklÝ olup olamayacaÛÝ eßlerinin saÛlÝklÝ,
taßÝyÝcÝ ya da talasemi hastasÝ olup olmadÝklarÝna baÛlÝdÝr. EÛer
bir hasta talasemili baßka bir hasta ile evlenirse doÛan btn
ocuklar hasta olur. EÛer bir hasta, β− talasemi taßÝyÝcÝsÝ ile
evlenirse ocuklarÝn % 50'si hasta, % 50'si taßÝyÝcÝ olur. EÛer bir
hasta, saÛlÝklÝ bir bireyle evlenirse doÛacak olan ocuklarÝn
tamamÝ (% 100) talasemi taßÝyÝcÝsÝ olur.
KÝsaca nerilen tedavi rejimlerine uyum gsteren hastalar
neredeyse normal ve mutlu bir yaßam srerler. rneÛin KÝbrÝs'ta
Talasemi hastalarÝnÝn % 83' yksek Ûrenimi tamamlarken %
25'i niversiteden mezun olmußtur. HastalarÝn % 22'si evlenmiß,
evlenenlerin % 73' ocuk sahibi olmußtur. -drt ocuk sahibi
olanlar da olmußtur.
KÝbrÝs'taki hastalarÝn % 79'u el sanatlarÝnda, tarÝmda, sekreter,
Ûretmen, hemßire olarak alÝßmaktadÝrlar.
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TALASEMÜNÜN EPÜDEMÜYOLOJÜSÜ VE
TALASEMÜNÜN NLENMESÜ
EPÜDEMÜYOLOJÜ
nceleri talaseminin sadece Akdeniz blgesine sÝnÝrlÝ bir hastalÝk
olduÛu dßnlmekteydi. Acak ßu anda talaseminin dnyanÝn
pek ok yerinde ortaya ÝktÝÛÝ bilinmektedir. Talasemi Portekiz'den
Üspanya, Ütalya ve Yunanistan'a dek tm gney Avrupa'da, bazÝ
orta Avrupa lkelerinde ve daha nceleri Sovyetler BirliÛi olarak
bilinen lkenin bazÝ blgelerinde gzlenmektedir. Talasemi
ayrÝca, Üran, Pakistan, Hindistan, Bengladeß, Tayland, Malezya,
Endonezya, gney in, tm ortadoÛu, AfrikanÝn kuzey kÝyÝlarÝndaki
lkeler ve gney Amerika'da grlmektedir.
Talasemi zellikle sÝtmanÝn ßu anda veya gemißte yaygÝn olarak
grldÛ blgelerde sÝktÝr (bakÝnÝz 12a). Anofel adlÝ sivrisinek
tarafÝndan taßÝnan enfeksiyon ajanÝ olan sÝtma paraziti insan
vcuduna bir sivri sinek ÝsÝrÝÛÝ ile girer ve insanlarda kÝrmÝzÝ kan
hcrelerine saldÝrarak hastalÝÛa yol aar (bakÝnÝz 12b). SÝtma
hastalÝÛÝnÝn yaygÝn olduÛu blgelerde yaßayan insanlarda kk
bir genetik deÛißiklik meydana geldiÛi dßnlmektedir. Bu
deÛißikliÛe sahip olan kißilerin sahip olmayanlara gre hastalÝÛa
yakalanmamak gibi bir avantajÝ bulunmaktadÝr. Bu genetik
deÛißiklik sayesinde kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin i ortamÝ parazitin
yaßamasÝ ve oÛalmasÝ iin uygun olmayan bir hal alÝr. Bu sz
konusu genetik deÛißiklik β − talasemi taßÝyÝcÝlÝÛÝna yol aar.
β − talasemi ve orak hcre anemisi hastalÝÛÝnÝn taßÝyÝcÝlÝÛÝnda
olduÛu gibi β − talasemi taßÝyÝcÝlarÝ da normal insanlara gre
sÝtmaya daha dayanÝklÝ hale gelmißtir. Bylece yÝllar ierisinde
sÝtmanÝn yaygÝn olduÛu blgelerde saÛlÝklÝ bireyler sÝtma
enfeksiyonu yznden lrken β − talasemi taßÝyÝcÝlarÝ sayÝsÝnÝn
arttÝÛÝna inanÝlmaktadÝr. Son yÝllardaki eradikasyon programlarÝ
ile dnyanÝn pek ok yerinde sÝtma grlme oranÝ nemli lde
azalmasÝna karßÝn talasemi ve diÛer ciddi hemoglobin bozukluklarÝ
nemli bir sorun olarak varlÝklarÝnÝ srdrmektedirler.
ÜnsanlarÝn g ve farklÝ etnik gruplar arasÝndaki evlilikler
sonucunda Kuzey Avrupa gibi daha nceleri talaseminin hi
grlmediÛi pek ok dnya lkesinde bu hastalÝk yaygÝnlaßmÝß
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12a

Kontrol programlarÝndan
nce malarya tarafÝndan
etkilenen lkeler

12b

Malarya parazitleri
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ve gnmzde ncelikli bir toplumsal saÛlÝk sorunu haline
gelmißtir. Gvenilir kaynaklara gre dnya nfusunun % 1.5'u
(80 - 90 milyon insan) β − talasemi taßÝyÝcÝlÝÛÝndan etkilenmißtir.
Gelißmekte olan lkelerde her yÝl yaklaßÝk 60 bin ocuk bu
hastalÝkla doÛmaktadÝr. Bu rakamlar kayÝtlara geen
sayÝlar olup gerekte bu oranÝn daha yksek olduÛu
tahmin edilmektedir. zellikle dnyada bu
hastalÝÛÝn yaygÝn olarak grldÛ alanlarda taßÝyÝcÝ
oranlarÝna (gen frekanslarÝna) ait kesin veriler ok
azdÝr. Ancak TÜF (UluslararasÝ Talasemi Federasyonu)
kayÝtlarÝna gre talasemi majorlu hastalarÝn sadece
200 bin tanesi hayattadÝr ve dnyanÝn eßitli
yerlerinde tedavi almaktadÝrlar. Bu durumda
etkilenmiß olan ocuklarÝn oÛunluÛunun gelißmekte
olan lkelerde doÛduÛunu, tanÝ almadan veya
yanlÝß tanÝ alarak ldÛn, normal standartlarÝn
altÝnda tedavi aldÝklarÝnÝ ya da tamamen tedavisiz bÝrakÝldÝklarÝnÝ
sylemek mmkndr.

12c

TIF Klinik dzenleme rehberinden

Harita β − talasemiden etkilenmiß olan lkeleri gstermektedir
(bakÝnÝz 12c). Orak hcre anemisi ve HbE/β − talasemi gibi
ciddi hemoglobin bozukluklarÝ da dahil olmak zere dnya
nfusunun yaklaßÝk % 5'i bu hastalÝklardan etkilenmektedir.

NLEME
Talasemi Ütalya, Yunanistan ve KÝbrÝs gibi
lkelerde de grldÛ gibi nlenebilir bir
hastalÝktÝr. Bu lkeler baßarÝlÝ ulusal bir program
uygulayarak hasta ocuk doÛum oranlarÝnÝ
nemli lde azaltmÝß ve neredeyse sÝfÝra
indirmißlerdir. Tersine, ingiltere'de kaliteli
koruyucu programlar sadece belirli bir sre
iin uygulandÝ. Bu nedenle etkilenen hasta
ocuk doÛum oranÝ % 50 oranÝnda
azaltÝlabilmißtir (bakÝnÝz 12d).

Beklenen talasemili doÛumlar %

12d

YÝl
Üngiltere
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BaßarÝlÝ olmuß pek ok koruyucu programÝn anahtar
ynleri diÛer lkelerdeki programlarÝn temelini
olußturur. Bunlar :
¥ Bu konuda olußturulan koruyucu bir devlet politikasÝ
¥ Toplum ve saÛlÝkla ilgili bilinci arttÝran gl saÛlÝk
eÛitim kampanyalarÝnÝn yapÝlmasÝ
¥ DoÛum ncesi tanÝ ve taramalar iin gerekli olan
kaliteli laboratuarlarÝn kurulmasÝ
¥ Genetik ve doÛum kliniklerinin olußturulmasÝ

Bir hastanÝn yÝllÝk maliyesi

Uygun ßelasyon

USD Dolar
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Uygun olmayan ßelasyon
Þelasyon tedavisi yok

Program baßlama yÝllarÝ

KorunmanÝn nemi
WHO (Dnya SaÛlÝk rgt)'ya gre oÛu lkede yurt apÝnda
koruyucu bir programÝn yÝllÝk tutarÝ aßaÛÝ yukarÝ bir yÝl iinde
doÛan hastalarÝn bir yÝllÝk tedavi masraflarÝna eßittir. YÝllÝk koruma
giderleri nispeten sabit kalÝrken yÝllÝk tedavi giderleri yÝldan yÝla
artmaktadÝr (figr A). Bylece nleyici bir programÝn maliyet
verimliliÛi her yÝl daha iyi olmaktadÝr. Dnya saÛlÝk rgt
(WHO)'ne gre, hasta bebek doÛumlarÝnÝ nleyici programlarÝ
olmayan lkeler talasemi hastalarÝnÝn hepsine birden standart
tedaviyi saÛlama konusunda yetersiz kalacaklardÝr. Bu nedenle
yaßamakta olan hastalarÝn tedavi giderlerini karßÝlayabilmek iin
verimli bir koruma programÝ uygulanmasÝ ßarttÝr.
Talasemi nasÝl geer ?
Birinci blmde szedildiÛi gibi β − talasemi taßÝyÝcÝlÝÛÝ ebeveynden
ocuÛa otozomal resesif karakterli bir kalÝtÝm ile taßÝnÝr. ocuk
birer tane β globin genini her bir ebeveyninden alÝr. Üki ebeveyn
de normal β globin geni taßÝdÝÛÝnda ocuk ßekilde gsterildiÛi
gibi iki normal β globin genine sahip olacaktÝr.

SaÛlÝklÝ ocuklar

SaÛlÝklÝ anne - babalar

KÝbrÝs
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% 50
SaÛlÝklÝ

TaßÝyÝcÝ bir
anne - baba

% 50
taßÝyÝcÝ

Þekilde grldÛ gibi, ebeveynlerden biri etkilenmiß
bir β globin geni taßÝyor ise yani bir β − talasemi
taßÝyÝcÝsÝ ise ve diÛer ebeveyn de normal bir β globin
geni taßÝyorsa bu ebeveynlerin ocuklarÝnÝn her biri
taßÝyÝcÝ ebeveynden etkilenmiß talasemi genini alma
aÝsÝndan % 50 olasÝlÝÛa sahiptir.
Bu ocuklar ßu ßekilde isimlendirilirler:
(i) Beta talasemi taßÝyÝcÝlarÝ
(ii) Heterozigot beta talasemi olgularÝ veya
(iii) Beta talasemi minrl olgular.

β − talasemi taßÝcÝlÝÛÝ hakkÝnda
β − talasemi taßÝyÝcÝlarÝ bir hastalÝÛa sahip bireyler deÛildirler. Bu kißiler herhangi
bir fiziksel veya zihinsel semptoma sahip olmadÝklarÝ gibi zel bir diyet veya
tÝbbi tedaviye gereksinim de gstermezler. Bu kißiler zamanla ciddi bir hastalÝÛa
sahip bireyler haline gelmezler. Bu nedenle zel bazÝ testlerle taßÝyÝcÝlÝk durumu
ortaya konulana dek gizli kalabilirler. Ancak bazen β − talasemi taßÝyÝcÝlarÝ hafif
anemilerinden dolayÝ yanlÝß olarak demir eksikliÛine baÛlÝ anemi tanÝsÝ alabilirler.
Ancak bazÝ laboratuar testleri ile bu iki durum kolaylÝkla birbirinden ayrÝlabilir.
Hamile bayan taßÝyÝcÝlarda demir preparatlarÝ ile tedavi edilebilen orta dereceli
bir anemi gelißebilir.

% 25
hasta

her ikisi
taßÝyÝcÝ
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% 25
saÛlÝklÝ

% 50
taßÝyÝcÝ

TaßÝyÝcÝlÝÛÝn bilinmesi neden nemlidir ?
Talasemi taßÝyÝcÝsÝ olmanÝn saÛlÝk bakÝmÝndan zararlÝ bir
yn bulunmamasÝna karßÝn iki taßÝyÝcÝ bireyin evliliÛinden
doÛacak olan ocuklarÝn % 25 olasÝlÝkla talasemi hastasÝ
olma riski bulunmaktadÝr.
Figrde de grldÛ zere her iki ebeveynin talasemi
taßÝyÝcÝsÝ olduÛu durumda doÛacak olan ocuklarÝn %
25'inin talasemi hastasÝ, % 50'sinin talasemi taßÝyÝcÝsÝ
ve % 25'inin tamamen normal bireyler olma olasÝlÝÛÝ
bulunmaktadÝr.
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DiÛer anormal hemoglobinler ve hemoglobin bozukluklarÝ
Hem yapÝsal hem de klinik bulgularÝ itibariyle pek ok anormal
erißkin hemoglobin varlÝÛÝ tanÝmlanmÝßtÝr. YapÝsal hemoglobin
varyantlarÝ olarak bilinen bu anormal hemoglobinler iinde baßlÝca
hemoglobin S (HbS), hemoglobin E (HbE), hemoglobin C (HbC),
hemoglobin D (HbD) ve hemoglobin Lepore bulunmaktadÝr. Bu
anormal hemoglobinlerin kalÝtÝm ßekli de aynen β − talasemide
olduÛu gibidir. Bu durumlardan sadece hemoglobin Lepore ve
HbS diÛerlerinden farklÝ olarak nemli klinik bulgulara yol aan
hastalÝk tablosuna neden olmaktadÝr. Her iki ebeveynden kalÝtÝlan
hemoglobin Lepore, β − talasemi intermediadan β − talasemi
majora kadar deÛißen bir klinik tabloya neden olabilirken, HbS
ise hem klinik sonularÝ hem de uygulanan tÝbbi tedavi bakÝmÝndan
β − talasemi majordan olduka farklÝ bir hastalÝÛa neden
olmaktadÝr. Her iki ebeveynin de HbC, HbD veya HbE taßÝyÝcÝsÝ
olduÛu durumla ilißkili olan ciddi bir hastalÝk tablosu tanÝmlanmamÝßtÝr. Ancak, bu varyant hemoglobinler β − talasemi taßÝyÝcÝlÝÛÝ
ile kombine olabilir ve klinik olarak anlamlÝ olan bozukluklarÝn
olußmasÝna yol aabilirler.
HbE/β - talasemi
En sÝk rastlanan anormal hemoglobinlerden birisi olan HbE
zellikle Kamboya, Vietnam ve Tayland gibi gneydoÛu Asya
insanlarÝ arasÝnda yaygÝndÝr.
Ebeveynlerden biri β − talasemi taßÝyÝcÝsÝ ve diÛeri de HbE
taßÝyÝcÝsÝ ise her gebelikte doÛacak olan ocuÛun % 25 olasÝlÝkla
HbE/β − talasemili olma riski vardÝr.
HbE/β − talasemili olgularda genellikle β − talasemi intermediada
olduÛu gibi orta derecede ciddi bir anemi tablosu olmakla beraber
bazen β − talasemi majordaki kadar aÛÝr anemi tablosu da
olabilmektedir. HbE/β − talaseminin klinik bulgularÝ ve tedavisi
bu kitabÝn diÛer blmlerinde anlatÝlmÝßtÝr.

% 25 HbE
talasemi

Bir talasemi taßÝyÝcÝsÝ
bir HbE taßÝyÝcÝsÝ

% 25 HbE
taßÝyÝcÝ

% 25 talasemi
taßÝyÝcÝ

% 25 saÛlÝklÝ

Hb Lepore/β - talasemi
Hb Lepore'nin β − talasemi ile olan birlikteliÛi sonucunda β −
talasemi majordakine benzer aÛÝr bir anemi kliniÛi olußmaktadÝr.
KalÝtÝm ßekli ise yukarÝda HbE/β − talasemide olduÛu gibidir.
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% 25 HbS
talasemi

Bir HbS taßÝyÝcÝsÝ
Bir talasemi taßÝyÝcÝsÝ

HbS/β talasemi

% 25 HbS
taßÝyÝcÝ

% 25
taßÝyÝcÝ
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% 25
saÛlÝklÝ

Ebeveynlerden biri β talasemi taßÝyÝcÝsÝ ve diÛeri
de HbS taßÝyÝcÝsÝ ise her gebelikte doÛacak olan ocuÛun
HbS/β talasemili olma olasÝlÝÛÝ % 25'dir.
HbS, Afrika veya Akdeniz kkenli insanlarda sÝk
grlr. Durumun ciddiyeti β geni tarafÝndan retilen normal
β globin miktarÝna gre deÛißir. β geni tarafÝndan retilen
β globin hi yok ise klinik seyir orak hcre anemi hastalÝÛÝ
ile ok benzerdir. β geni tarafÝndan bir miktar β globin
retiliyor ise durum daha az ciddi olabilir. Daha fazla bilgi
iin bu konuyla ilgili internetteki web sitesine baßvurabilirsiniz.

Her ikisi de talasemi intermediayÝ andÝran δβ/Hb Lepore ve HbO Arap/β ve
HbS/HbC, HbS/HbD Punjab ve HbS/HbO Arap gibi farklÝ klinik aÛÝrlÝÛa sahip ve
orak hcre hastalÝÛÝnÝ andÝran diÛer varyant hemoglobin durumlarÝ da kalÝtÝlabilir.

α-Talasemi

Dnyada 260 milyondan fazla sayÝda a-talasemi taßÝyÝcÝsÝ olup
bunlarÝn oÛu Hindistan, GneydoÛu Asya ve Afrika'da, daha azÝ
ise Akdeniz ve nadiren de Kuzey Avrupa'da bulunmaktadÝr.
β-globinin tersine α-globin geni, kromozom 16'nÝn her bir
allelinde 2 adet bulunan 4 genden olußmaktadÝr.
α-talasemi genleri farklÝ ßekillerde birbirleriyle birleßerek hafiften
ciddiye kadar deÛißen kan bozukluklarÝna neden olurlar.
Hb Bart's hidrops ftalis sendromu (bakÝnÝz ii) homozigot aotalasemi durumudur ve en ciddi α-talasemiye yol amaktadÝr.
Drt α-globin genlerinin tm alÝßmamaktadÝr ve α zinciri hi
retilmemektedir. Bu durum ftsn lmne yol aan ciddi bir
anemiye neden olur.
HbH hastalÝÛÝnda ise (bakÝnÝz iii) klinik gidißdeki eßitliliÛe
raÛmen olgularÝn oÛunluÛu saÛlÝklÝdÝr. HbH hastalÝÛÝnÝn tek ciddi
formu ok nadir grlen HbH hidrops ftalistir.
β talaseminin klinik seyrinde α talaseminin nemi
Homozigot β-talasemili hastalarda α-talasemi taßÝyÝcÝlÝÛÝnÝn
olmasÝ hastalar iin nemlidir. nk α ve β globin zincirleri
arasÝndaki dengesizliÛi azaltÝr ve β talaseminin daha hafif bir
klinik gidiße sahip olmasÝnÝ saÛlar.

(i)

α talasemi
taßÝyÝcÝsÝ

Her ikisi
α talasemi
taßÝyÝcÝsÝ

(ii)

α talasemi
taßÝyÝcÝsÝ

her ikisi α talasemi
taßÝyÝcÝsÝ

Normal

Hidrops
ftalis

(iii)
Normal

TaßÝyÝcÝ olup olmadÝÛÝnÝzÝn ortaya konmasÝ

α
taßÝyÝcÝ

Genetik DanÝßma

Normal α genleri

α talasemi taßÝyÝcÝ

α talasemi taßÝyÝcÝ

sessiz taßÝyÝcÝ

α-talasemi, β-talasemiden ok farklÝdÝr. Bu kitapta a-talasemi ile ilgili yeterli
bilgi yoktur. Gerekli olan daha fazla bilgi WHO'nun internet sitesinden edinilebilir.
Ancak a-talaseminin epidemiyolojisi ve kalÝtÝm yollarÝyla ilgili bazÝ temel bilgiler
aßaÛÝda verilmißtir.
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oÛu olguda basit laboratuvar testleri bir insanÝn talasemi taßÝyÝcÝsÝ
olup olmadÝÛÝnÝ tanÝmlayabilir. Ancak herhangi bir laboratuvar
testinin yapÝlmasÝndan nce insanlarÝn genetik danÝßma almasÝ
nemlidir. Genetik danÝßma sÝrasÝnda kißiler neden test edilmeleri
gerektiÛini ve bu testlerin sonularÝnÝn ne anlama geldiÛi
konusunda bilgilendirilmeli, onlara nerilerde bulunulmalÝ ve
rehberlik edilmelidir. Bir genetik danÝßman zel olarak yetißtirilmeli,
hastalÝktan korunmanÝn nemini tartÝßabilmeli ve ayrÝca ßu
konularda bilgi verebilmelidir :
¥ Testlerin yaptÝrÝlacaÛÝ merkezler
¥ Test sonularÝnÝn yorumlanmasÝ

Her ikisi α talasemi
taßÝyÝcÝsÝ

α
taßÝyÝcÝ

Hb H
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¥ TaßÝyÝcÝ olmanÝn anlamÝ. Bir ocuÛa sahip olmak isteyen veya sahip olan iki
taßÝyÝcÝnÝn yani risk altÝndaki iftlerin nndeki olasÝlÝklar.
¥ Talasemi major veya diÛer hemoglobin bozukluklarÝ veya genetik hastalÝklarÝn
tedavisi ve doÛasÝ
¥ Bir danÝßman, bireylere ve iftlere kendileri hakkÝnda karar vermelerine izin
vererek onlarÝ bilgilendirmelidir. Ancak bir danÝßman tarafÝndan nerilenler ve
risk altÝndaki ift tarafÝndan alÝnan karar sÝklÝkla dini ve kltrel inanÝßlardan
etkilenir. "Talasemi ve diÛer hemoglobin bozukluklarÝnÝn nlenmesi" volum 1
isimli TIF'in (UluslararasÝ Talasemi Federasyonu) yayÝnÝ bu konularla ilgili olarak
okuyucuya daha ayrÝntÝlÝ bilgi verebilir.
Bir kißinin β talasemi taßÝyÝcÝsÝ olduÛunu
ortaya koyan laboratuvar testler
Talaseminin laboratuvar testleri tam kan sayÝmÝ olarak da bilinen rutin bir kan
testini ierir. Tam kan sayÝmÝnda hemoglobin dzeyi, kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin
hacmi ve sayÝsÝ ile ilißkili diÛer parametreler (rneÛin ortalama eritrosit hacmi
(MCV) ve ortalama eritrosit hemoglobini (MCH)) bulunur. rneÛin erißkinlerde
MCV'nin 75'in altÝnda olmasÝ taßÝyÝcÝlÝk durumunun bir belirtisidir veya alternatif
olarak demir eksikliÛinin de gstergesi olabilir. Hangisi olduÛuna karar vermek
iin daha ileri testler yapÝlmalÝdÝr. ocuklarda MCV dzeyleri daha dßk olabilir
ve yaßa baÛlÝ olarak deÛißiklik gsterir. KÝrmÝzÝ kan hcrelerinin ßekil ve
byklklerinin ortaya konulmasÝ iin mikroskop altÝnda inceleme gerekir.
β-talasemi taßÝyÝcÝlarÝnÝn kÝrmÝzÝ kan hcreleri, daha kÝrmÝzÝ ve yuvarlak-konkav
ßekilli olan normal
kÝrmÝzÝ kan hcreleriyle
β - talasemi taßÝyÝcÝlarÝnda ve taßÝyÝcÝ olmayan normal kißilerdeki
(bakÝnÝz 12e)
sÝk bulunan hematolojik deÛerler
kÝyaslandÝÛÝnda, soluk
kÝrmÝzÝ ve ßekil eßitliliÛi
TaßÝyÝcÝ olmayan (normal) bireyler
β-Talasemi taßÝyÝcÝlarÝ
(poikilositozis) gsteHb
13.5 g/dl
Hb
14.2 g/dl
ririler (bakÝnÝz 12f).

12 4

Hct

% 42

Hct

% 42.5

MCV

88.8 fl

MCV

61.2 fl

MCH

28.5 pg

MCH

20.5 pg

MCHC

32.1 g/dl

MCHC

33.4 g/dl

RDW-CV

% 13.1

RDW-CV

% 15.9

A2

% 5.3
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β - Talasemi taßÝyÝcÝlÝÛÝ formlarÝ
Anemi

Mikrositoz
(MCV<75 fl

HbA2

HbF

Klasik

0-+

+

>3.5%

1-5%

βδ

0-+

+

<3.5%

5-10%

Lepore

0-+

+

<3.5%

1-5%

0

0

<3.5%

<2%

Sessiz taßÝyÝcÝ

EÛer daha ileri testler (rneÛin; total demir baÛlama kapasitesi
ve ferritin) dßk MCV'nin nedeni olarak demir eksikliÛini ekarte
ettiriyorsa Talasemi taßÝyÝcÝlÝÛÝnÝn varlÝÛÝnÝ kanÝtlamak ve tipini
belirlemekte baßka testler de yapÝlÝr. β talasemi kalÝtÝmÝnÝn varlÝÛÝnÝ
saptamada erißkin hemoglobinlerinin ana komponentini olußturan
HbA ve daha kk bir blmn olußturan HbA2'nin kantitatif
lmne olanak veren hemoglobin elektroforezi kullanÝlÝr.
Elektroforez aracÝlÝÛÝyla erißkin kÝrmÝzÝ kan hcrelerinde normalde
var olan ftal hemoglobin (HbF) gibi diÛer hemoglobinler de
llebilir. oÛu olguda yukarÝda belirtilen testler bireyin taßÝyÝcÝ
olup olmadÝÛÝnÝ saptamada yeterlidir.
α talasemi taßÝyÝcÝlÝÛÝnÝn varlÝÛÝ genellikle ekarte etme veya ÝkarÝm
yoluyla tanÝmlanÝr. Demir eksikliÛine baÛlÝ olmayan dßk MCV'ye,
β talasemi taßÝyÝcÝlÝÛÝ ile baÛdaßmayan normal hemoglobin
elektroforezine ve uygun bir etnik kkene sahip insanlar β talasemi
taßÝyÝcÝsÝ olarak kabul edilir. BazÝ durumlarda, α veya β talasemi
taßÝyÝcÝlÝÛÝnÝn varlÝÛÝna veya yokluÛuna karar vermek iin DNA
testlerinin yapÝlmasÝ gerekebilir. Bu tip genetik testler talasemi
taßÝyÝcÝlÝÛÝnÝn test edilmesinde giderek daha yaygÝn kullanÝlmaya
baßlamÝßtÝr.

DiÛer

5-10%
Lepore Hb

12e

Normal bir kan yaymasÝ

12f

β Talasemi taßÝyÝcÝ
kan yaymasÝ

Kimlere kan testi yapÝlmalÝdÝr ?
Bu hastalÝÛÝn neredeyse dnyanÝn her yerinde grlyor olmasÝ
nedeniyle talasemi taßÝyÝcÝlÝÛÝ taramasÝ evlilik veya hamilelik
ncesinde olacak ßekilde erken yaßta baßlatÝlacak ulusal bir korunma
programÝna dahil edilmelidir.
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AßaÛÝdaki durumlarda tarama gznnde tutulmalÝdÝr:
a. Herhangi bir akrabanÝn talasemi taßÝyÝcÝsÝ veya hastasÝ olduÛu biliniyor ise
b. Talasemi grlme oranÝnÝn yksek olduÛu lkelerde veya o lkelerden gelen kißilerde
AkrabalÝk
AkrabalÝk, benzer kana sahip olma anlamÝna gelir. Bylece yakÝn akraba olan kißiler arasÝndaki evlilik akraba
evliliÛi adÝnÝ alÝr. DnyanÝn pek ok farklÝ kltrlerinde bu tip evlilikler desteklenmekte ve yapÝlmaktadÝr. Ancak
ebeveynler arasÝndaki akrabalÝk ne derece yakÝnsa ocuklarÝnda da talasemi gibi konjenital bozukluklarÝn ortaya
Ýkma riski o kadar fazladÝr.
Akraba olmayan iftlerin saÛlÝklÝ ocuk sahip olma olasÝlÝÛÝ yaklaßÝk % 98'dir. Birinci dereceden kuzen olan
iftlerde saÛlÝklÝ ocuÛa sahip olma ßansÝ % 96'dÝr. Anneleri veya byk anneleri de akraba olan birinci derece
kuzenlerin saÛlÝklÝ ocuÛa sahip olma ßansÝ % 94'tr.
Benzer ßekilde ebeveynler arasÝ ilißki ne derece uzak ise hasta ocuÛa sahip olma riski giderek dßer. AkrabalÝk
ilißkisi olmayan ebeveynlerin sahip olduklarÝ her bin ocuktan 2 veya 3'nde resesif hastalÝk grlr. AkrabalÝk
ilißkisi olan ebeveynlerin akrabalÝk ilißkisinin ne derece yakÝn olduÛuna baÛlÝ olarak sahip olduklarÝ her bin
ocuktan 2 ila 20'si resesif bir hastalÝÛa sahip olur.
Risk altÝndaki iftler iin var olan seenekler
DoÛum ncesi testler
Beta talasemi taßÝyÝcÝsÝ olan bir kadÝn ocuk sahibi olmak istiyor veya zaten hamile ise ve eßinin taßÝyÝcÝlÝk
durumu da bilinmiyorsa, eßinin talasemi taßÝyÝcÝsÝ olup olmadÝÛÝ bir an nce test edilmelidir. Her ikisi de taßÝyÝcÝ
olmalarÝna raÛmen ocuk sahibi olmakta kararlÝ iseler veya zaten bir hamilelik sz konusu ise ftusun talasemi
aÝsÝndan test edilmesi mmkndr. EÛer ftusun hasta olduÛu tespit edilirse hamilelik tÝbbi olarak sonlandÝrÝlabilir.
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Risk altÝndaki iftler tarafÝndan gznn de bulundurulan diÛer
seenekler ise ayrÝlmak, evlat edinmek, yabancÝ saÛlÝklÝ bir sperm
veya yumurta ile in-vitro fertilizasyonu denemek olabilir.
Ebeveynler dinsel inanÝßlarÝ nedeniyle ocuÛun durumunu
araßtÝrmamaya ve gebeliÛi devam ettirmeye karar verebilirler.
Bir ftusun talasemi aÝsÝndan test edilmesi
DoÛmamÝß bir ocuÛun talasemiye sahip olup olmadÝÛÝnÝ anlamaya
yarayan 3 test bulunmaktadÝr.
(i) Amniosentez : Amniosentez, hamileliÛin yaklaßÝk 15 haftasÝndan
sonra (18-22) yani hamileliÛin ikinci 3 aylÝk dneminde uygulanÝr.
EÛitimli bir kadÝn doÛumcu ultrason eßliÛinde ok ince bir iÛneyi
annenin karnÝna uygulayarak 20-30 ml. amniotik sÝvÝ eker. SÝvÝda
var olan ftal hcreler (doÛmamÝß ocuÛun hcreleri) talasemi varlÝÛÝ
aÝsÝndan laboratuvarda analiz edilir.
Bu test hamileliÛin ilerlemiß evrelerinde kullanÝlÝr anne aÝsÝndan hibir
risk taßÝmaz. Ancak testtten sonraki birka gn veya birka hafta
ierisinde dßklere neden olabilir.
(ii) Kordosentez : Ultrason eßliÛinde ok ince bir iÛne karÝn ierisinden
ftal gbek kordonuna uygulanÝr. YaklaßÝk 2-3 ml. kan aspire edilir ve
laboratuvarda ftal kan ayrÝlÝr. Üßlemi yapan kißi deneyimli ise oÛu
olguda ilk denemede % 100 saf ftal hcreler elde edilir. Saf ftal
kan elde edilemeyißinin nedenleri; hamileliÛin erken aylarÝ (18 haftadan
daha ncesi), annenin aßÝrÝ kilolu olußu ve plasentanÝn anormal
yerleßimli olmasÝdÝr. Erken gebelik evreleri kordosentezin ciddi
komplikasyonlarÝnÝn ortaya ÝkmasÝnÝn en nemli nedenidir.
Jel elektroforezi ile globin zincir separasyonu sÝklÝkla kullanÝlan
laboratuvar yntemidir. Molekler metodlarÝn kullanÝlarak erken
dnemde spesifik tanÝnÝn yapÝlmasÝ kordosentez ynteminin yerini
almÝßtÝr. Kordosentez artÝk sadece ge dnemde baßvuran hamile
hastalarda koryonik villus rneklemesi sonusuz kaldÝÛÝ zaman kullanÝlÝr.
(iii)Koryonik villus rneklemesi (CVS) : CVS amniyosentezden bir
miktar nce yaklaßÝk 10-11. gebelik haftalarÝnda uygulanÝr.
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Ultrason eßliÛinde kadÝn doÛumcu, ileride plasentayÝ olußturacak olan
ve fts ile aynÝ genetik bilgiyi taßÝyan, koryonik villus hcrelerinden
bir rnek alÝr. Hcreler ya annenin karnÝndan uygulanan ince bir iÛne
ile ya da annenin vaginasÝndan uygulanan ince bir katater ile
(transservikal) alÝnÝr. Hcreler daha sonra analiz edilir ve tanÝ konulur.
AynÝ amniosentezde olduÛu gibi CVS anne aÝsÝndan nemli bir risk
taßÝmaz. Ancak yine kk bir dßk yapma riski bulunmaktadÝr. EÛer
bir dßk ortaya Ýkarsa bunun CVS'den kaynaklanÝp kaynaklanmadÝÛÝnÝ
bilmek zordur. nk genel olarak dßklerin oÛu hamileliÛin 12.
haftasÝ civarÝnda ortaya ÝkmaktadÝr.
CVS eÛer hamileliÛin ok erken dneminde yani son kanamadan sonraki
8 hafta ierisinde gerekleßtirilirse bebeÛin uzuvlarÝnda yapÝsal anormallik
grlme olasÝlÝÛÝ artar. Ancak CVS, son kanamanÝn baßlangÝcÝndan 9
hafta sonra yapÝldÝÛÝnda malformasyon riskinin arttÝÛÝna dair hibir kanÝt
yoktur. Bu nedenle CVS, son kanamanÝn baßlangÝcÝndan genellikle 10
hafta sonra yapÝlÝr.
Genetik testler nasÝl alÝßÝr
Amniosentez ve CVS, DNA testlerine dayandÝrÝlÝr ve ebeveynlerde var
olan genetik anormalliklerin (mutasyonlarÝn) tanÝmlanmasÝ veya ekarte
edilmesini ierir. Bu yntem, kalÝtÝm yoluyla geen hastalÝklarÝn tanÝsÝndaki
en doÛru yntemdir. Ancak ok kk olmakla beraber tm testlerde
olduÛu gibi bir yanÝlma olasÝlÝÛÝ bulunmaktadÝr.
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HamileliÛin sonlandÝrÝlmasÝ
EÛer testler bebeÛin etkilendiÛini ortaya koyarsa ift hamileliÛi sonlandÝrmaya karar verebilir. Byle durumlarda
genetik danÝßman ve kadÝn doÛumcunun rol son derece nemlidir. BazÝ iftler ocuÛun hasta olacaÛÝnÝ
Ûrenseler bile doÛumdan sonraki yaßam boyu srecek olan tedaviye raÛmen gebeliÛe devam kararÝ
alabilmektedir. EÛer gebeliÛi sonlandÝrma kararÝ alÝndÝysa hamileliÛin bulunduÛu evreye gre bu iß 2 ßekilde
yapÝlabilir.
Erken sonlandÝrma, 14. haftadan daha erken evrede bulunan hamileliklerde gerekleßtirilir. Bu sonlandÝrma
ißleminin kadÝnÝn baßka bir ocuk sahibi olma ßansÝnÝ azaltmadÝÛÝ konusunda ift bilgilendirilmelidir. Ancak,
risk altÝndaki iftlerin sahip olacaÛÝ her ocuÛun aynÝ oranda hasta olma olasÝlÝÛÝ taßÝyacaÛÝ da aÝklanmalÝdÝr.
Ge sonlandÝrma
14. gebelik haftasÝndan sonra gebeliÛin sonlandÝrÝlmasÝ rahim iine bazÝ hormonlar (prostoglandin) verilmesi
ile gerekleßtirilir. Bu ißlem birka saat srebilir ve kadÝn iin erken sonlandÝrmaya gre ok daha zcdr.
Yine bu tip sonlandÝrma da kadÝnÝn tekrar gebe kalma olasÝlÝÛÝnÝ etkilemez.
DiÛer yaklaßÝmlar
DoÛum ncesi tanÝ ve hamileliÛin sonlandÝrÝlmasÝ halen tartÝßmalÝ olan konulardÝr. KorunmanÝn diÛer yntemleri
giderek gelißtirilmektedir. Bunlardan biri anne kanÝndaki ftal hcrelerin analizidir. Ancak bu yntem bir takÝm
kÝsÝtlamalara sahiptir ve gnmzde klasik prenatal teste karßÝ gvenilir bir alternatif olußturamamaktadÝr.
DiÛer bir teknik ise preimplantasyon genetik tanÝ (PGD)'dir. Bu teknik sÝrasÝnda DNA teknolojisi kullanÝlarak
taßÝyÝcÝ bir kadÝndan laboratuvar ortamÝnda dllenmek zere saÛlÝklÝ bir yumurta seilir ve dlleme sonrasÝnda
uterusa yerleßtirilir. EÛer ileride bu ißlem daha ekonomik hale getirilir ve tekniÛi de daha kolay uygulanÝr hale
getirebilirse daha yaygÝn olarak kullanÝlabilir.

Hemoglobin de dahil olmak zere kalÝtÝm yoluyla bize geen tm
karakterlerin genleri DNA'dan yapÝlmÝßtÝr. BebeÛin plasentasÝ da dahil
olmak zere vcuttaki tm dokular bir insanÝn tm DNA modelini taßÝr.
CVS rneÛinde olduÛu gibi, rneÛin laboratuvar uzmanlarÝ bebeÛin
normal talasemi taßÝyÝcÝsÝ veya talasemi major hastasÝ olup olmadÝÛÝnÝ
ortaya Ýkarmak iin koryonik villus hcrelerindeki DNA'nÝn taßÝdÝÛÝ
hemoglobin genlerini alÝßÝrlar. rneÛin analizi sÝklÝkla bir hafta srer.

128

129

talasemi
hakkÝnda
talasemi
hakkÝnda herßey

talasemi
hakkÝnda
talasemi
hakkÝnda herßey

S ZLK

130

Agranlosit

SitoplazmasÝnda granl iermeyen beyaz kan hcresi (bkz. granlosit)

AIDS

(KazanÝlmÝß baÛÝßÝklÝk yetmezliÛi virusu) HIV ile enfeksiyonun neden olduÛu
hastalÝk, sÝklÝkla kan ve cinsel ilißki ile bulaßÝr

AkciÛer

Solunumda hava alÝß-verißinde kullanÝlan, omurga ve kaburgalar tarafÝndan
evrilmiß olan, temel olarak 2 paradan olußan organ Akut kÝsa sreli ve genel durumda
keskin deÛißikliklere neden olan ani hastalÝk tablosu (kronik ile karßÝlaßtÝrÝnÝz)

Albumin

Kan plazmasÝnda, kaslar, yumurta beyazÝ ve stte bulunan bir eßit protein

Aldosteron

Vcudun su ve tuz dengesinin dzenlenmesinde rol alan bir tr steroid hormonu

Alloimmun

YabancÝ proteinlere karßÝ antikor retimi, rneÛin; donr kanÝna karßÝ

Anaflaksi

AßÝrÝ duyarlÝk, rneÛin anaflaktik ßoka neden olan ila veya proteinlere karßÝ

Anamnestik

Allerjen bir maddeye karßÝ olußan ilk antikor yanÝtÝndan sonra aynÝ madde ile
ikinci kez karßÝlaßmada ortaya Ýkan ve ilkine gre daha hÝzlÝ gelißen antikor yanÝtÝ

Anemi

Kan ieriÛindeki kÝrmÝzÝ hcrelerin, hemoglobinin veya total kan hacminin kaybÝ

Antibiyotik

Bir mikroorganizmadan elde edilen ve diÛer mikroorganizmalarÝ etkisiz hale
getiren veya ldrebilen, doÛal veya yarÝ-sentetik bir madde Antihistamin allerjik
reaksiyonlarÝn tedavisinde kullanÝlan bileßiklerden biri

Antijen

bir baÛÝßÝklÝk yanÝtÝ olußmasÝnÝ uyarabilen madde

Antikor

Bir antijene karßÝ etkili olan protein, vcudun baÛÝßÝklÝk yanÝtÝnÝn bir blm

Antioksidan

Oksijen ve peroksidaz enzimi tarafÝndan tetiklenen reaksiyonlarÝ ve oksidasyonu
inhibe eden eßitli maddeler (rneÛin; beta-karoten, C vitamini, alfa-tokoferol gibi),
bu maddeler vcudu serbest radikallerin etkisinden korurlar

Antipiretik

Ateß dßrc

Antiretroviral

Retrovirusa karßÝ etkili olarak kullanÝlan rn

Antiviral

Viruslara karßÝ direkt etkili olarak kullanÝlan rn

Aritmi
Arter

Kalp ritminde meydana gelen deÛißiklik
Kalpten vcuda doÛru kan taßÝyan kas duvarlÝ damar

Asemptomatik

HastalÝÛÝn semptomsuz olan formu

AßÝ

zel bir hastalÝÛa karßÝ baÛÝßÝklÝk olußturmak veya arttÝrmak iin canlÝ ya da l
mikroorganizmalardan hazÝrlanan rnlerin vcuda enjekte edilmesi

BaÛÝrsak

Sindirim kanalÝnÝn bir kÝsmÝ
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Bakteri

HastalÝk yapabilme yeteneÛine sahip olan yuvarlak, spiral veya ubuk ßeklindeki
tek hcreli mikroorganizmalar

Doku

Bitki ve hayvanlarÝn bir eßit yapÝsal materyali olan hcrelerarasÝ madde ile
beraber zel trdeki hcrelerin olußturduÛu grup

Biliyer

Safra ile veya safranÝn taßÝnmasÝ ile ilgili olan

Ekstravaskler

DamarÝn dÝßÝndaki blge

Biyopsi

Dokunun ÝkarÝlarak incelenmesi, yaßayan vcuttan hcre veya sÝvÝnÝn alÝnmasÝ

Elektroforez

Bulgu

(Belirti) hastanÝn kendisinden ok bir doktor tarafÝndan gzlenen hastalÝÛa ait
objektif kanÝt

Bir sÝvÝ veya jel iinde bulunan paracÝklarÝn szkonusu zelti ile temas halinde
bulunan elektrotlara uygulanan elektrik gcne doÛru hareket etmesi

Embolizasyon

TÝkanma

Embolizm

Kan iindeki bir anormal partikl veya bir hava kabarcÝÛÝ ile kan
damarlarÝnÝn aniden tÝkanmasÝ ve dolaßÝmÝn bozulmasÝ

Embriyo

Anne rahmine yerleßmesinden sonra bir insan gelißiminin yaklaßÝk
sekizinci haftasÝ sonunda olußan formu

Bbrek

Metabolizma sonucunda olußan atÝk rnleri vcuttan uzaklaßtÝrmakla grevli olan
ve omurgaya komßu olarak bulunan 2 organdan herbirine verilen isim

Cooley anemisi

(Bkz. talasemi)

CreutzfeldJakob hastalÝÛÝ)

Bir prion tarafÝndan meydana getirilen ve beyin dokusunun gzenekli
bir hal almasÝna neden olan nadir ve ilerleyici bir hastalÝk olup unutkanlÝk ve kas
koordinasyonunun kaybÝ ile karakterlidir

endokrin

inko

Bitki ve hayvanlar iin esansiyel bir eser element olup mavimsi beyaz renkli kristal
ßeklinde bivalan metalik bir elementtir

AralÝklÝ olarak retilen ve kan dolaßÝmÝ ile vcudun deÛißik yerlerine ulaßtÝrÝlan bazÝ
salgÝlar

enfekte

HastalÝk yapan bir madde veya ajan ile bulaß

Dalak

KanÝn depolanarak filtre edildiÛi, eritrositlerin yÝkÝldÝÛÝ ve lenfositlerin retildiÛi
karÝn ii bir organ

enflamasyon

Hasarlanmaya karßÝ organizmanÝn gstermiß olduÛu yanÝt olup kÝzarÝklÝk, sÝcaklÝk
artÝßÝ, aÛrÝ, ßißlik ve fonksiyon kaybÝyla katrakterize olan durum

Deferiprone

Apotex adlÝ ila firmasÝ tarafÝndan retilen aÛÝz yoluyla kullanÝlan demir ßelate
edici ilacÝn ticari adÝ

enzim

Vcud ÝsÝsÝnda bazÝ kimyasal reaksiyonlarÝn olußumunu saÛlayan kompleks protein
yapÝlar

eritroblast

Eritrosit olußumun nceki basamaklarÝnda yer alan ve hemoglobin sentezinin yapÝldÝÛÝ
kÝrmÝzÝ kemik iliÛi hcresi

eritroblastozis
ftalis

(Rh hastalÝÛÝ) sarÝlÝk ve dolaßÝmdaki eritroblastlarÝn artmasÝ ile karakterli ftus ve
yeni doÛanÝn hemolitik bir hastalÝÛÝ. Rh negatif olan bir annenin, Rh pozitif olan
ocuÛu olmasÝ durumunda annede olußan antikorlarÝn plasenta aracÝlÝÛÝyla ocuÛa
gemesi sonucunda olußur

Demir

"Fe" olarak sembolize edilen olan aÛÝr metal elementlerinden biri olup vcutta
oksijenin taßÝnmasÝ gibi nemli biyolojik olaylarda rol alan madde
Deoksiribonkleik (DNA) kalÝtÝmÝn molekler temelini olußturan pek ok nkleik asidin olußturduÛu
ift sarmal asit ßeklindeki yapÝ
Desferal

Novartis-Pharma adlÝ ila ßirketi tarafÝndan retilen desferrioksaminin ticari adÝ

Diabetes mellits

Genetik ve evresel faktrlere baÛlÝ olarak olußan, inslinin yetersiz sentezi ve
kullanÝmÝna baÛlÝ olarak gelißen bir hastalÝk. Kan ve idrarda ßeker miktarÝnÝn aßÝrÝ
artmasÝ, aßÝrÝ yemek yeme, su ime, fazla idrar atÝlÝmÝ ve kilo kaybÝ ile karakterlidir

eritroderma

Ciltteki kÝrmÝzÝ renk deÛißikliÛi

Diagnoz

TanÝ, teßhis. Belirti ve semptomlardan faydalanarak hastalÝÛÝn tanÝmlanmasÝ

eritropoetin

DÜK

YaygÝn damar ii pÝhtÝlaßmasÝ

zellikle bbreklerde olußan ve kÝrmÝzÝ kan hcresi yapÝmÝnÝ arttÝran hormonal bir
madde

Dispne

Zorlukla nefes alÝp verme

eritrosit

KÝrmÝzÝ kan hcresi

Diretik

Üdrar olußumunu arttÝran bir ila

febril

Ateßli

Diyastol

Kalbin alÝßmasÝ sÝrasÝnda kalp boßluklarÝnÝn ritmik olarak pasif bir ßekilde kan
ile dolmasÝ

fees

(dÝßkÝ) Ans aracÝlÝÛÝyla dÝßarÝya boßaltÝlan vcut artÝklarÝ

fenotip

Genetik zellikler ve evresel faktrlerin etkisi sonucunda olußan organizmanÝn
grlebilir zellikleri

DNA
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Bkz. deoksiribonkleik asit
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ferritin

Demirin zellikle karaciÛer ve dalakta depolanmasÝnÝ saÛlayan, demir ieren bir protein

hemoraji

AÛÝr ve kontrol edilemeyen kanama

fibrinojen

KaraciÛerde retilen bir plazma proteini olup kanÝn pÝhtÝlaßmasÝ sÝrasÝnda fibrz bir protein
olan fibrin'e dnßr

hepatit

KaraciÛerin enflamasyonuyla karakterli bir hastalÝk

fibrozis

Fibrotik dokuda artÝßla karakterli bir durum

hepatit A

bir tr RNA virusu tarafÝndan olußturulan, akut ve genellikle iyi huylu bir karaciÛer hastalÝÛÝ
olup yiyecekler, su ve enfekte dÝßkÝ ile bulaßmaktadÝr (enfeksiyz hepatit olarak da bilinir)

folik asit
fosfor

Nutrisyonel anemilerin tedavisinde kullanÝlan bir kristal vitamindir Genellikle kombine
formlarda yaygÝn olarak bulunan, metalik olmayan multivalan bir element

hepatit B

ftal

Bkz. ftus

Bir tr DNA virusu tarafÝndan olußturulan, bazen lmcl seyreden ve etkenin kanda
bulunmaya devam etme eÛiliminde olduÛu bir karaciÛer hastalÝÛÝdÝr. Kan ve diÛer vcut
sÝvÝlarÝnÝn temasÝ ile (rneÛin cinsel ilißki) bulaßÝr

ftus

Anne rahmine yerleßmesinden sonra bir insan gelißiminin yaklaßÝk nc ayÝ sonunda
olußan formu

hepatit C

Bir tr RNA virusu tarafÝndan olußturulan, genellikle ila baÛÝmlÝlarÝ yanÝsÝra kan ansfzyonlarÝyla
veya enfekte kan rnlerinin kullanÝmÝyla bulaßan ve kronikleßme eÛiliminde olan bir
karaciÛer hastalÝÛÝdÝr

heterozigot

Belli bir genetik zelliÛi kontrol eden iki farklÝ allele sahip hcreleri taßÝyan insanÝ ifade
eder

HIV

(human immunodeficiency virus) baÛÝßÝklÝk sistemine zarar vererek AÜDS hastalÝÛÝna yol
aan retro virus grubundan olan bir virus

gamma globulin Antikordan zengin olan kanÝn protein fraksiyonu
gen

TaßÝyÝcÝlÝÛÝn geißini kontrol eden DNA veya RNA daki kalÝtÝmÝn fonksiyonel bir nitesi

genotip

Grup veya bir bireyin genetik yapÝsÝnÝn bir blm veya tamamÝ

globin

Hemoglobinden hem'in uzaklaßtÝrÝlmasÝ ile elde edilen renksiz bir protein

hidrops ftalis

Ftsn ok ciddi ve yoÛun demi

glukoz

YapÝsÝnda karbonil aldehid grubu bulunan tatlÝ, renksiz ve znebilir bir tr ßeker. DoÛada
karbonhidratlarÝn yapÝsÝnda yaygÝn olarak bulunur

hiperkalemi

Kandaki potasyum konsantrasyonunun anormal yksek olußu (hiperpotasemi olarak da
bilinir)

hiperpotasemi

Bkz. hiperkalemi

hipertansiyon

Kan basÝncÝnÝn anormal yksek olußu

hipogonadizm

Cinsel olgunlaßma ile ilgili bezlerin fonksiyonel yetersizliÛi

hipofiz

Beynin infundibulum blgesine tutunmuß olarak bulunan, kk, yuvarlak, kÝrmÝzÝmsÝ gri
renkte ve ok kanlanan bir hormonal organ
Kanda kalsiyum dzeyinin normalden dßk olußu

graft versus host Vericiye ait doku ve organlardaki T hcrelerinin alÝcÝnÝn hcrelerine saldÝrmasÝ
hastalÝÛÝ (GVHD) sonucu ortaya Ýkan durum
gram negatif

Gram boyama ynteminde mor renkte boyanmayan bakteriler

gram pozitif

Gram boyama ynteminde mor renkte boyanan bakteriler

granlosit ve
ntrofil gibi)

SitoplazmasÝnda granller bulunan polimorf ekirdekli beyaz kan hcresi (bazofil, eosinofil

hem

Hemoglobin ve myoglobinin yapÝsÝnda bulunan ve demir ieren kÝrmÝzÝ renkli madde

hipoparatiroidizm Vcuttaki paratiroid hormonunun yetersizliÛi

hematopoez

Kan veya kjan hcrelerinin olußumu

hipotalamus

hemoglobin

(Hb) kÝrmÝzÝ kan hcrelerinin demir ieren komponenti olup akciÛerlerden dokulara oksijen
taßÝnmasÝnda grev yapar. Alfa, beta, gamma ve delta olmak zere drt polipeptid zincirinin
deÛißik varyasyonlarda birleßmesinden olußur

hipotansiyon

Beynin diensefalon blgesinin alt kÝsmÝnda yer alan ve yaßamsal neme sahip bazÝ
otonomik olaylarÝn kontrolnn yapÝldÝÛÝ yer (rneÛin besin alÝmÝnÝn kontrol gibi)
Kan basÝncÝnÝn anormal dßk olußu

hipotermi

Vcut ÝsÝsÝnÝn normalin (36.6 o C) altÝnda olmasÝ

hemoglobin F

2 alfa ve 2 gamma zincirinden olußan hemoglobin, yenidoÛannÝn kanÝnda yksek oranda
bulunur ve aneminin bazÝ formlarÝnda yksek oranda kalmaya devam eder (talasemi gibi)

hipotiroidizm

Tiroid bezlerinin aktivitesinde azalmaya baÛlÝ olarak tm metabolizma hÝzÝnÝn azalmasÝ
ve genel bir kuvvet azlÝÛÝ tablosunun olußmasÝ

hemoliz

KÝrmÝzÝ kan hcresinin paralanmasÝ ve hemoglobinin aÝÛa ÝkmasÝ

homolog

AynÝ greceli pozisyon, deÛer veya yapÝya sahip olma
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homozigot

Bir hastalÝÛÝn kalÝtÝmÝnÝ kontrol eden birbirleriyle tamamen aynÝ olan 2 gen allelini taßÝyan
bireyleri tanÝmlamada kullanÝlan terim

hormon

Vcut sÝvÝlarÝnda dolaßan ve zel etkilere sahip olan canlÝ hcrelerin bir rn

hcre

BaÛÝmsÝz olarak yaßam fonksiyonlarÝnÝ yerine getirebilen en kk canlÝ parasÝ

idrar

Bbrekler tarfÝndan salgÝlanan, re, rik asit, kreatinin, tuzlar ve pigmentler ieren bir atÝk
materyali

immunglobulin

Antikor (yabancÝ maddelere karßÝ vcudun savunma hcreleri tarafÝndan olußturulmuß olan
bir tr savunma proteini)

immun sistem

YabancÝ maddelere karßÝ vcudun korunmasÝ

interferon

Virus, bakteri veya sentetik olarak retilen anti-viral ilalara maruz kalan hcreler tarafÝndan
retilen anti-viral zellikteki molekl

intravaskler

Kan damarlarÝnÝn ii

intravenz
in vitro

Bir venz damar aracÝlÝÛÝyla
CanlÝ organizmanÝn dÝßÝnda ve yapay bir ortam

kan grubu

zel bazÝ antijenlerin varlÝÛÝ veya yokluÛuna gre sÝnÝflandÝrÝlan ve kißilere zg oan A,
B, AB veya O kan gruplarÝndan biri kan plazmasÝ tam kanÝn protein, elektrolit, ßeker, lipid,
metabolik artÝk rnler, aminoasitler, hormonlar ve vitaminleri ieren soluk sarÝ renkli olan
sÝvÝ kÝsmÝ kan tipi bkz. kan grubu kapiller en kk kan damarÝ

karaciÛer

Safra salgÝlayan ve kandaki pek ok rnn metabolize edilme yeri olan insan vcudundaki
en byk organ

karbondioksid

Hayvan ve bitkisel maddelerin rmesi veya paralanmasÝ ve hayvanlarÝn solunumu
sÝrasÝnda olußan aÛÝr ve renksiz gaz
karbon, hidrojen ve oksijenden olußan, ßeker, nißasta ve oÛunlukla yeßil bitkilerde bulunan
sellloz gibi bileßiklerdir

karbonhidrat
kemik iliÛi

Pek ok kemiÛin iinde bulunan ve temel olarak yumußak baÛ dokusundan ibaret olan
kemik iliÛi baßlÝca iki formdan olußmaktadÝr. SarÝ ilik; temel olarak yaÛ hcrelerinden
olußur ve baßlÝca uzun kemik ilerinde bulunmaktadÝr. KÝrmÝzÝ ilik; kÝrmÝzÝ kan hcreleri ve
granulositlerin byk bir kÝsmÝnÝn retildiÛi yapÝ olup baßlÝca omurga kemiklerinin iinde
bulunmaktadÝr.
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kontaminasyon

bir temas sonucunda olan kirlenme, boyanma veya enfeksiyon

konvulziyon

kaslarÝn anormal ve istem dÝßÝ kuvvetli kasÝlmasÝ, havale

kortikosteroid

bbrek st bezinin bir rn, zellikle antienflamatuar etkili ila
olarak kullanÝlÝrlar

kk hcre

farklÝ zellikteki hcrelere dnßebilme potansiyeline sahip olan kemik iliÛindeki
hematopoezin ana hcresi
hcrenin ekirdeÛindeki iplik benzeri yapÝ, Bunlar gen adÝ verilen
ve hcrenin tm aktivitesi ve fonksiyonlarÝnÝ yneten kalÝtÝmsal bilgileri taßÝrlar

kromozom
kronik

sÝk tekrarlayan ve bazen aÛÝr formlara ilerleyen uzun sreli hastalÝk tablosu

lenfosit

Ünsanlardaki beyaz kan hcrelerinin % 20-30'unu olußturan, kemik iliÛindeki kk
hcrelerden kken alan, lenf ve immun sistemi olußturan hcreler lomber bel blgesi

lkosit

Beyaz kan hcresi

mantar

Spor reten parazitik organizmalarÝn bir grubu

manyetik rezonans Radyo dalgalarÝ uygulayarak vcut iindeki atomlarÝn manyetik rezonansÝnÝ
grntleme
lme esasÝna dayalÝ bir yntem olup i organ ve dokularÝn bilgisayar aracÝlÝÛÝyla
grntlerinin elde edilmesini saÛlar
menenjit

Bir virusun neden olabileceÛi hafif bir hastalÝk veya bir bakterinin neden olabileceÛi
ateß, baß aÛrÝsÝ, kusma ve ense sertliÛiyle karakterli aÛÝr hastalÝk tablosu

mikroorganizma

Mikroskopik veya ultramikroskopik organizmalar

mikrop

Mikroorganizma, hastalÝk yapan bakteri

mitokondria

Hcresel solunum aracÝlÝÛÝyla hcre iin enerji retiminden sorumlu olan organel

mutasyon

KalÝtÝmsal materyalde meydana gelen deÛißiklik

myokard

Kalp duvarÝnÝ olußturan orta tabakadaki kas katmanÝ

nroloji

Sinir sisteminin alÝßmasÝ

nkleus

karyotik hcrelerdeki nkleoproteinden zengin bir aÛ ieren ve bir zar yapÝ ile kesin
olarak ayrÝlmÝß olan ekirdek olarak da adlandÝrÝlan kÝsÝm, hcrenin tm fonksiyonlarÝndan
sorumlu olan esas kÝsÝm

koagulasyon

YapÝßkan, yarÝ katÝ veya jel benzeri bir yapÝnÝn olußumu

koagulopati

KanÝn pÝhtÝlaßmasÝnÝ etkileyen bir hastalÝk

oksijen

Atmosferik havanÝn % 21'ini olußturan renksiz, kokusuz ve tatsÝz bir gaz

konjenital

DoÛumda var olan, doÛußtan gelen

oksijenize

Oksijenle desteklenmiß
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oral

AÛÝz yoluyla alÝnan

polimorfizm

FarklÝ formlarÝ yapÝsÝnda gsterebilme

organ

Organizmada bazÝ zel fonksiyonlarÝ yerine getirmek zere biraraya gelmiß olan hcre
veya dokular

prion

Ssinir sisteminin eßitli enfeksiyonlarÝna neden olabilen bir protein paraÝÛÝ

organizma

Herbiri ayrÝ bir fonksiyon gren olan ancak birbirine baÛÝmlÝ alÝßan organlara sahip olan
canlÝ

proflaktik

HastalÝÛÝn geißtirilmesi veya nlenmesini saÛlamak

progesteron

organomegali

KaraciÛer ve dalak gibi organlarÝn boyutlarÝnÝn anormal bymesi

Rahim yzeyini gebeliÛe hazÝrlayan bir kadÝn seks hormonu. Bu hormon ve gbek
kordonu sayesinde gebelik boyunca embriyo ve ftsn anne karnÝndan dÝßarÝya
atÝlmasÝ engellenmektedir

osteoporoz

Kemik kitlesi ve dansitesinde azalma, kemik boßluklarÝnda artma ile karakterli, kemiklerde
kÝrÝlmalara eÛilim yaratan bir durum

prognoz

Bir hastalÝktan iyileßme ve hayatta kalma olasÝlÝÛÝ

otozom

Cinsiyet kromozomu dÝßÝndaki kromozom

protein

Yzbinlerce aminoasidin bir zincir ßeklinde baÛlanmasÝ sonucu
olußan byk molekller

over

KadÝn reme bezleri, genellikle bir ifttir

refrakter

Tedaviye direnli

dem

AßÝrÝ sÝvÝnÝn dokular arasÝnda birikimi

renal

Bbreklerle ilißkili olan

strojen

KÝzlara zg olan sekonder cinsel karakterlerin gelißimini saÛlayan bir tr seks hormonu

pankreas

Midenin arkasÝnda yatan ve onikiparmak baÛÝrsaÛÝna tutunmuß olan byk bir bez olup
sindirim enzimleri ve inslin, glukagon gibi hormonlarÝ salgÝlar

restriksiyon enzimi DNA moleklnn i yapÝsÝndaki zel blgelere etki ederek DNA'yÝ paralara
ayÝran enzim, sÝklÝkla molekler analizlerde kullanÝlÝr

pansitopeni

Kandaki trombositlerin, kÝrmÝzÝ ve beyaz kan hcrelerin sayÝsÝndaki anormal azalma

paratiroid bezi

Tiroid bezi iine veya etrafÝna gml olarak bulunan ve genellikle 4 paradan olußmuß
olan paratiroid hormonunu reten bezi

parazit

retrovirus

Hcreleri enfekte ederek onlarÝn DNA'larÝ aracÝlÝÛÝyla RNA'larÝnÝ oÛaltan bir grup
RNA virusuna (HIV) verilen isim

ribavirin

Sentetik bir antiviral ila

ribonkleik asit

(RNA)

Genellikle bir konakÝ organizma zerinde yaßayan, kendisi bundan yararlanÝrken konakÝya
zarar veren bir organizma

safra

YaÛ emilimine yardÝmcÝ olmak iin karaciÛerden salgÝlanÝp ince barsaÛa
geen sarÝ veya yeßil renkli sÝvÝ

patojen

HastalÝk nedeni olabilen virus veya bakteri gibi bir ajan

safra kesesi

KaraciÛerden gelen safranÝn depolandÝÛÝ kas yapÝlÝ bir kese

patoloji

HastalÝklarÝn doÛasÝ ve hastalÝklar tarafÝndan olußturulan yapÝsal ve fonksiyonel deÛißiklikleri

safra taßÝ

Safra kesesi veya safra yollarÝndaki sert yapÝlÝ kitle

penisilin

Ünceleyen bilim dalÝ eßitli bakterilere karßÝ gl etkili olan ancak toksik etkili olmayan
antibiyotik asitlerinin bir karÝßÝmÝ

salin

Tuz ieren veya tuzdan olußan

perikard

Kalbi ve kalpten Ýkan byk damarlarÝn kklerini iine alan konik ßekildeki kese

sarÝlÝk

perikardit

Kalbi evreleyen perikard zarÝnÝn enflamasyonu

KÝrmÝzÝ kan hcrelerinin aßÝrÝ yÝkÝmÝ veya safranÝn anormal retimi ve salÝnÝmÝ
sonucunda olußan cilt, dokular ve vcut sÝvÝlarÝnda grlen sarÝmsÝ pigmentasyona
baÛlÝ renk deÛißikliÛi

platelet

Bkz. trombosit

plazma

KanÝn sÝvÝ kÝsmÝ

pnmoni

Enfeksiyon veya iritan maddelerin neden olduÛu akciÛer enfeksiyonu
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sekonder amenore

ncesinde normal bir adet dzenine sahip olan kadÝnlarda adet grmenin kesilmesi

semptom

Hasta tarafÝndan gzlenen hastalÝÛa ait subjektif kanÝt

sentez

Btn olußturmak iin blmlerin birleßmesi, ya da birleßme veya diÛerlerinin yÝkÝmÝ
aracÝlÝÛÝyla bir maddenin retilmesi
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Sepsis

Bakterilerin yayÝlmasÝ sonucunda ortaya Ýkan toksik bir tablo

Serbest radikal

Reaksiyona girme yeteneÛi olduka yksek olan atom veya molekler para

Serum

PÝhtÝlaßma sonrasÝnda koagulasyon faktrlerinin uzaklaßmasÝyla kan plazmasÝndan
geride kalan aÝk sarÝ renkli sÝvÝ kÝsÝm

SÝÛÝr tipi spongioform Erißkin sÝÛÝrlarÝn santral sinir sisteminde grlen ilerleyici ve lmcl bir
ansefalopati
hastalÝktÝr. OlasÝlÝkla yiyecekler aracÝlÝÛÝyla geen prion denen bir tr yapÝyla bulaßÝr
(BSE; deli dana hastalÝÛÝ olarak da bilinir)
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Tiroid bezi

Boynun n yznde yerleßmiß olan ve tiroid hormonlarÝnÝ reten
byk bir hormon bezi

TRALI

(Transfusion Related Acute Lung Injury) transfzyonla ilißkili akut
akciÛer hasarÝ

Transfzyon

Transfer etmek iin (kanda olduÛu gibi) bir ven ya da arter iine
girmek

Trombofili

Genetik veya kazanÝlmÝß olarak trombus olußumuna karßÝ eÛilim varlÝÛÝ

Trombosit

Kemik iliÛinden kana salÝnan disk benzeri ßekilde en kk kan hcresi

Trombs

Kan damarÝ iinde olußan ve olußtuÛu yerde baÛlÝ olarak kalan kan pÝhtÝsÝ

lser

yzey dokunun kaybÝ ve sÝklÝkla cerahatla birlikte olan cilt veya mukoz membran hasarÝ

re

Protein yÝkÝmÝnÝn son rn ve memelilerdeki idrarÝn temel solid bileßeni

rik asit

Vcut hcrelerindeki nkleik asit yÝkÝmÝnÝn bir atÝk rn. Kk bir kÝsmÝ
besin maddeleri iindeki karaciÛer, bbrek gibi nkleik asitten zengin olan
besinlerin sindirimi sonucu olußur. rik asit rnlerinin oÛu bbrekler aracÝlÝÛÝyla
idrar yoluyla atÝlÝr.

rtiker

Kurdeßen

Valv

Ven, kalp vb. aracÝlÝÛÝyla sÝvÝ akÝßÝnÝn (kan gibi) dzenlenmesini baßlatan veya
durduran ve aÝlÝp kapanma yeteneÛi olan yapÝ

SÝtma

KÝrmÝzÝ kan hcreleri iindeki parazitlerin neden olduÛu akut veya kronik bir hastalÝk,
enfekte bireyleri ÝsÝran sivrisinekler ile bulaßÝr

Sifiliz

Genellikle cinsel ilißkiyle geen, sistemik lezyonlar, ßankr ve raß olußumuyla karakterize
kronik, bulaßÝcÝ bir hastalÝk

Siroz

Hepatit ve uzun sreli alkol kullanÝmÝ gibi nedenlere baÛlÝ olarak gelißen fibrozis
nedeniyle normal karaciÛer yapÝsÝnÝn byk lde tahrip olmasÝ

sistol

Kalbin kasÝlmasÝyla kan zerine uygulanan basÝnla dolaßÝmÝn saÛlanmasÝ

sitoplazma

Bir hcredeki ekirdek zarÝ dÝßÝnda kalan organik ve inorganik yapÝlar ile zarla evrilmiß
olan organelleri ieren kÝsÝm

sitrat

Bir sitrik asit tuzu

siyanoz

Kandaki oksijen eksikliÛine baÛlÝ olarak gelißen mavimsi-mor renkli renk deÛißikliÛi

splenomegali

DalaÛÝn boyutlarÝnÝn anormal artmasÝ

Ven

Kapiller damarlardan kalbe doÛru kan taßÝyan damarlar

streptokok

Ünsan ve evcil hayvanlarÝn nemli patojenlerini ieren bir bakteri grubu

Viral hepatit

Bir virusun neden olduÛu hepatit (rneÛin hepatit A)

subkutanz

Cilt altÝ

Virus

ßelasyon ajanÝ

Metaller ile birleßerek ßelat denilen bileßikleri yapabilen eßitli maddeler, bir kÝsmÝ
tÝbbi olarak eßitli metal zehirlenmelerinin tedavisinde kullanÝlÝr

Son derece basit olabileceÛi gibi insanlarda hastalÝÛa yol aabilecek kadar kompleks
molekller ßeklinde olabilen mikroskobik enfeksiyon ajanlarÝ

Vitamin D

ßelasyon tedavisi

Vcuttaki bir metalle baÛlanmasÝ iin ßelate edici ajanÝn kullanÝlmasÝ, bylece metalin
toksik etkisi ve fizyolojik aktivitesi kaybolur

Kimyasal olarak steroidlerle ilißkili olan ve yaÛda znebilen vitaminlerden birisi
olup normal kemik ve diß gelißimi iin esansiyeldir

YaÛ

Enerjiden zengin besinlerin ana kaynaÛÝ

taßikardi

Kalp atÝm hÝzÝnÝn artmasÝ

Zigot

Spermin yumurtayÝ dllemesi sonucunda olußan hcre

testesteron

Erkek cinse ait sekonder seks karakterlerinin gelißiminden sorumlu ve testisler
tarafÝndan retilen bir erkeklik hormonu

testis

Erkek cinse ait remeyle ilgili bezler
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globulin

4.

granlosit

33.

hemoglobin

4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 38, 39, 62, 63,
67, 85, 90, 91, 96, 97, 105, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 125, 128.

hepatit

24, 39, 45, 59, 65, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 100, 115.

HIV

32, 77, 78, 83, 84, 85, 87, 88.

hcreler

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 41,
48, 49, 58, 59, 62, 63, 67, 69, 72, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95,
99, 100, 103, 106, 117, 124, 125, 127, 128, 129.

idrar

2, 38, 41, 50, 56, 57, 58, 61.

immun sistem

2, 3, 31, 63, 80, 83, 85.
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anemi

7, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 38, 42, 62, 63, 65, 69, 71, 73, 76, 89, 90, 91, 92, 94, 96,
97, 98, 120, 121, 123.

dalak

17, 22, 29, 30, 42, 62, 63, 64, 65, 76, 90.

deferiprone

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68.

demir

7, 12, 18, 21, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
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demir aßÝrÝ yk

18, 32, 33, 39, 45, 65, 66, 69, 71, 72, 76, 77, 80, 82, 93, 96, 100, 102.

desferrioksamin

42, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 68, 69, 73, 76, 77, 113.

DNA

9, 10, 20, 83, 87, 88, 91, 98, 125, 128.

endokrin

2, 65, 68, 69, 71, 73, 100.

enfeksiyon

2, 5, 28, 30, 45, 46, 54, 59, 62, 63, 64, 66, 76, 77, 79, 80, 81, 82,
83, 85, 87, 90, 100, 103, 117.

eritrosit

4.

fagositoz

27.

fees (dÝßkÝ)

38.

intermedia (talasemi) 14, 18, 20, 38, 75, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 105, 121, 122.

ferritin

40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 59, 61, 75, 77, 93, 125.

ftus

13, 16, 84, 98, 103, 123, 126, 127.

gen(ler)

3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 90, 91, 96, 97, 98, 100, 101, 106,
118, 119, 120, 122, 123, 128.
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kalp

1, 17, 25, 38, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 58, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 95, 96, 100, 103.

kan
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karaciÛer

2, 22, 30, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 60, 61, 65, 69, 72, 78, 79, 80,
81, 82, 86, 93, 94, 96, 100.

kemik

22, 23, 27, 28, 40, 42, 53, 69, 74, 92, 94, 105, 110.

kemik iliÛi

3, 7, 17, 22, 27, 29, 31, 39, 45, 62, 73, 85, 89, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 105,
106.
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kromozom

10, 11, 12, 97, 122, 123.

lenfosit

5, 34, 83, 87, 104.

MRI

49, 50, 57, 68, 93, 96.

ntrofil

5, 59.

oral (ßelatr)

55, 61, 64, 80, 82.

osteoporoz

74, 89, 94.

sÝtma

20, 24, 30, 32, 86, 117.

splenektomi

63, 64, 65.

SQUID

49, 50, 93.

ßelasyon (demir)

21, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 55, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 89, 93, 100, 108, 109, 110, 113.

toksisite

32, 41, 45, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 69.

transfzyon

6, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,
40, 42, 46, 55, 58, 62, 63, 65, 67, 74, 76, 77, 78, 81, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 99, 105, 108, 109, 116.

virus

4, 24, 76, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 106.
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DÜYET ve TALASEMÜ
Yiyeceklerden emilen demirin azaltÝlmasÝ :
Talasemide her ne kadar demir yknn oÛu kan transfzyonlarÝna
baÛlÝ olsa da, diyetten demir emiliminin artmasÝ da nemlidir.
Diyetteki demirin sadece az bir kÝsmÝ vcudumuza emilmektedir.
Kan hemoglobin deÛeri dßk olduÛunda, diyetten emilen demir
miktarÝ da artmaktadÝr. Talasemi intermedia veya dzenli transfze
edilmeyen talasemi majorlu hastalar gibi dßk hemoglobini olan
kißiler diyetlerini yle bir ayarlayabilir ki, sadece diyetteki demir
deÛil, vcutlarÝndaki demir de azalÝr. Diyette iki eßit demir vardÝr:
kÝrmÝzÝ ette bulunan demir (et demiri) ve diyette geniß bir yelpazede
bulunan demir (et kaynaklÝ olmayan demir)
Et demiri:
Et demiri sÝÛÝr, koyun ve domuz etinde bulunduÛu gibi tavuÛun
kÝrmÝzÝ etinde ve sardalya, midye gibi deniz hayvanlarÝnda da
bulunur. KaraciÛer zengin bir demir kaynaÛÝdÝr. Bunlar azaltÝlÝp soya
proteinini et yerine kullanabilirsiniz. Fakat et, tavuk ve balÝÛÝ
diyetinizden tamamen ÝkarmanÝz iyi bir fikir deÛildir. nk, bu
besinler zellikle ocuklar iin gerekli olan baßka besinleri de
iermektedir. TavuÛun kÝrmÝzÝ yerinden ziyade beyaz yerini tercih
edebilirsiniz.
Ortalama olarak, kÝrmÝzÝ etli bir Ûnden sonra, demirin % 35'i
vcudumuza emilecektir. Bu oran diyetin st ve st rn ierip
iermemesine baÛlÝ olarak % 10 ile % 40 arasÝnda deÛißir. St,
peynir, yoÛurt ve kaymak ierisinde bulunan kalsiyum, et demirinin
emilimini azaltÝr. Etli bir yemekle beraber bir bardak st imeye
alÝßÝn veya st yemek pißirirken kullanmaya alÝßÝn. Bunlara iyi
rnek olarak beyaz peynir soslu lazanya ya da spagettiye bol bol
peynir eklenmesi ve yemeklerde st ile yoÛurdu bol kulanmak
olabilir.
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St alÝmÝnÝn gnlk en az bir su bardaÛÝ olmasÝ gerekir. nk, bu
osteoporozu engellemeye de yarar. EÛer kilo probleminiz varsa, yarÝm
yaÛlÝ veya yaÛsÝz stler en az tam yaÛlÝ stler kadar iyi kalsiyum
kaynaÛÝdÝr.
Et kaynaklÝ olmayan demir:
Et demiri olmayan demir diyette geniß bir yelpazede daÛÝlmaktadÝr.
Yumurta, ikolata, tahÝllar, sebze ve meyveler, kk sebzeler (patates),
baklagiller ve mercimekde bulunur. Üngiltere'de, kahvaltÝ tahÝlÝ, un ve
ekmek gibi birok besin demirle zenginleßtirilmißtir. Fakat bu baßka
lkelerde olmayabilir.
Et demiri olmayan demirin diyetten vcuda emilmesi et demirinden
daha az olmakla beraber diyetin ieriÛine baÛlÝ olarak 20 kat deÛißiklik
gsterebilir. Bu demirin emilimini azaltan ßeyler tahÝllar ve st rnleridir.
Demirin emilimini arttÝran ßeyler ise C vitamininden zengin sebze ve
meyveler, et, balÝk, midye, alkol, sirke, soya sosu, kmes hayvanlarÝ ve
turßudur.
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Soya proteini de vucuda emilen demir miktarÝnÝ azaltÝr. Soya proteini
birok yemekte kullanÝlabileceÛi gibi tadÝ deÛißik baharatlarÝn eklenmesiyle
iyileßtirilebilir.
2. AY, KAHVE ve BAHARATLAR:
ay, kahve ve oregano gibi bazÝ baharatlar demir emilimini azaltÝr. Gn
iinde bol miktarda ay ve kahve iebilirsiniz, zellikle Ûnlerde imeniz
iyi olacaktÝr. Hatta stle beraber ierseniz ok daha iyi olur. ay, aynÝ
zamanda iyi bir antioksidan kaynaÛÝdÝr.
3. ST RNLERÜ:
St, peynir ve yoÛurt vcuda emilen demiri azaltÝr. Kalsiyum aynÝ
zamanda osteoporoz iin de nemlidir. Bundan dolayÝ diyetle ne kadar
st ve st rn alÝnabilinirse o kadar iyi olur. YarÝm yaÛlÝ ve yaÛsÝz
stlerdeki kalsiyum miktarÝ azalmamaktadÝr. Bu nedenle eÛer kilo fazlalÝÛÝ
varsa bu rnleri de tercih edebilirsiniz. Gnde en azÝndan bir su bardaÛÝ
st tketmeniz gerekmektedir.
Et demiri olmayan demirin emilimini arttÝran gÝdalar:

Et demiri olmayan demirden kaÝnmak ok zordur. nk bu demir
birok yiyecekte bulunur. Fakat diyet, demirin emilimini azaltan
besinlerle zenginleßtirilebilir ve emilimi arttÝran gÝdalardan uzak duracak
ßekilde modifiye edilebilir.
Et demiri olmayan demirin emilimini azaltan gÝdalar:
1. TAHILLAR:
Beyaz bran, yulaf, arpa, pirin ve soya vcuda emilen demiri azaltÝr ve
vitamin C'nin etkisine karßÝ koyar. Vitamin C'den zengin olan gÝdalar
demir emilimini artÝrÝr. Diyette bol miktarda tahÝl bulunmasÝ iyi bir ßeydir,
fakat portakal suyu gibi C vitamininden zengin olan gÝdalarÝn beraber
alÝnmamasÝ gerekir. St ile tahÝllarÝn birleßtirilmesine alÝßÝlmalÝdÝr
(peynirli sandvi, FransÝz tostu, peynirli makarna, tahÝl ve st).
Üngiltere'de, kepekli unlar haricinde tm unlarÝn demirle zenginleßtirilmesi
kanuni bir zorunluluktur. Bundan dolayÝ kepekli un ve ekmeÛin seilmesi
nemlidir. AyrÝca kahvaltÝda kullanÝlan tahÝl gevreÛinin etiketine bu
aÝdan bakmak gerekir. Zenginleßtirilmemiß kahvaltÝ tahÝl gevrekleri
arasÝnda yulaf ile saÛlÝk marketlerinde satÝlan bazÝ tahÝllar vardÝr. Ancak
yine de etiketine demir ierip iermediÛini kontrol iin bakmak gerekir.
DiÛer lkelerde un ve kahvaltÝ tahÝlÝ demir ile zenginleßtirilmemiß olabilir.
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1. C VÜTAMÜNÜ:
C vitamini meyve, meyve sularÝ ve sebzelerde bulunur. Portakal suyu
gibi meyve sularÝnÝn yemeklerle alÝnmamasÝ veya sabah tostuyla beraber
iilmemesi nerilir. Bunun yerine, bir bardak ay veya bir bardak kahve
demir emilimini azaltacaÛÝndan daha iyi olabilir. Yine alternatif olarak
bir bardak stle iilebilir. Bira demir emilimini arttÝrÝr, bundan dolayÝ bu
ieceÛin de gÝdalarla beraber alÝnmasÝ nerilmez. Meyveler ve meyve
sularÝ iyi bir antioksidan kaynaÛÝdÝrlar ve yemeklerden ayrÝ olarak
alÝnmalÝdÝrlar. HaßlanmÝß sebzelerde az miktarda C vitamini kalÝr, nk
C vitamini suya geer.
2. ET, SAKATAT, BALIK ve DENÜZ RNLERÜ:
Et, sakatat, balÝk ve deniz rnleri sadece bol miktarda demir iermekle
kalmaz, diyetteki et demiri olmayan demirin de emiliminin artmasÝna
neden olur. Fakat bu gÝdalarÝn hepsinin tamamen diyetten ÝkarÝlmasÝ
da uygun deÛildir. nk bu gÝdalar zellikle ocuklar ve adolesanlar
iin hayati besinleri de ierirler.
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3. TURÞU, SOYA SÜRKESÜ, ALKOL SOSU:
Turßu, soÛanlar, ßalgam ve havularla beraber fermente soya rnleri
(rneÛin, soya sosu) demir emilimini artÝrÝr. Turßu sebzelerin ekmek
veya yulaf ieren Ûnlere katÝlmasÝyla emilen demir miktarÝ daha da
artar.
Genellikle dßk demirli bir diyet tahÝl, kk sebze ile beraber az miktarda
et, balÝk veya az miktarda C vitamininden zengin yiyecek ieren diyettir.
Orta derecede demir ieren bir diyette tahÝl, kk sebzelerle beraber
biraz C vitamininden zengin yiyecekler ve biraz et bulunmaktadÝr.
Yksek demir ieren bir diyet ise bol miktarda et, sakatat ve balÝk ieren
diyettir. C vitamininden zengin meyve sularÝ ve bazÝ sebzeleri de
iermelidir. Yksek demir ieren bir diyet orta derecede demir ieren
bir diyete dnßmesi demir emilimini azaltan st rnlerinin, tahÝllarÝn,
baklagillerin, ay ve kahvenin dzenli olarak tketilmesi ile mmkndr.
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E vitamini yaÛda znen bir vitamindir ve yksek yaÛ ieriÛi olan besinlerde bulunur. E vitaminin en iyi
kaynaklarÝ sÝvÝ yaÛlardÝr (zeytin yaÛÝ, ayiek yaÛÝ, soya yaÛÝ ve palmiye yaÛÝ). En iyisi muhtemelen zeytinyaÛÝnÝ
kullanmaktÝr. nk zeytinyaÛÝnÝn iindeki yaÛ tipi kalp hastalÝÛÝnÝ nlemektedir. Akdeniz lkelerinde (Yunanistan,
Portekiz, ispanya ve Ütalya) zeytinyaÛÝ ok tketildiÛinden Kuzey Avrupa lkelerine oranla daha az kalp hastalÝÛÝ
gzlenmektedir. Fakat akÝlda tutmak gerekir ki, vitaminler kÝzartma esnasÝnda yavaßa paralanmaktadÝr.
Bundan dolayÝ, zeytinyaÛÝnÝ yerken, yaÛÝ yemek pißmesinin sonuna doÛru eklemek, hatta yemek pißtikten
sonra stne dkmektir. Limon ile karÝßtÝrÝlmÝß zeytinyaÛÝ balÝk, tavuk, haßlanmÝß sebzeler ve salatalar iin
lezzetli bir ilavedir. EÛer zeytinyaÛÝnÝn aromasÝ, tadÝnÝ seviyorsan ekstra taze zeytinyaÛÝ kullanabilirsin veya
yemek pißirmek iin kullanacaksan, rafine edilmiß zeytinyaÛÝnÝ kullanabilirsin.
E vitaminin diÛer kaynaklarÝ arasÝnda st rnleri, tahÝllar, fÝndÝk, yumurta ve et gelir. St rnlerini diyetine
eklemek zellikle nemlidir. nk E vitamini iermelerinin yanÝ sÝra vcudun demir emilimini azaltÝrlar ve
osteoporozu engellemek iin nemli olan kalsiyumu ierirler. St yemek pißirmede kullanabileceÛin gibi her
Ûnde 1 bardak st de iebilirsin. YaÛÝ azaltÝlmÝß stler tam yaÛlÝ stlere oranla daha az E vitamini ierirler
ancak ierdikleri kalsiyum miktarÝ aynÝdÝr.

Yiyeceklerdeki antioksidanlar:
Antioksidanlar, adlarÝndan da anlaßÝlabileceÛi gibi vcuttaki oksidatif
hasarÝ engelledikleri iin her diyette nemlidirler. Bu ßekilde koroner
kalp hastalÝklarÝ ve kanser hastalÝklarÝn olußmasÝnÝ engellerler.

2. C VÜTAMÜNÜ:
C vitamini et demiri olmayan demirin emilimini artÝrÝr. Bundan dolayÝ her ne kadar C vitamini gl bir
antioksidan olsa da, C vitamini ieren yiyeceklerin et demiri olmayan demirden zengin yiyeceklerle beraber
alÝnmamasÝ gerekir. Bu zellikle dzenli olarak transfze edilmeyen Talasemi intermedia iin nemlidir.

Talasemide vcutta fazla miktarda demir olduÛundan oksidatif hasar
riski daha fazladÝr. Bu makalede, 4 ana antioksidan zerinde
yoÛunlaßÝlacaktÝr: E vitamini, C vitamini, karotenoidler ve flavonoidler.

Þunu unutma ki, et demiri olmayan demir yiyeceklerde geniß bir daÛÝlÝma sahiptir: Yumurta, ikolata, tahÝllar,
sebzeler, meyveler, patates, baklagiller ve ßalgam. Üngiltere'de birok yiyecek (kahvaltÝ tahÝlÝ, beyaz un ve
ekmek gibi) demirle zenginleßtirilmißtir. Ancak bu durum diÛer lkelerde olmayabilir.

1. E VÜTAMÜNÜ:
E vitamini diyetle alÝnan en nemli antioksidandÝr. Birok alÝßmada,
talasemi hastalarÝnÝn diÛer kißilere oranla kanlarÝnda daha az E vitamini
olduÛu belirtilmißtir. Bu talasemi hastalarÝnÝn yeterince E vitamini
almadÝklarÝndan kaynaklanabileceÛi gibi ihtiyalarÝnÝn normalden daha
fazla olmasÝndan da kaynaklanabiliyor olabilir. Birok alÝßmada, E
vitamini destek amalÝ olarak dÝßarÝdan verildiÛinde kan E vitamin
dzeylerinin iyileßtiÛi gsterilmißtir. Fakat doktor veya diyetisyen
tarafÝndan destek amalÝ bir ßey almamÝz sylense bile tm vitaminlerin
gÝda yoluyla alÝnmasÝ en iyisidir.
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C vitamini baßlÝca meyvelerde, meyve suyunda ve sebzelerde bulunur. Meyveyi yemeyi veya meyve suyunu
imeyi Ûnler arasÝnda almak, yemek esnasÝnda veya yemekten hemen sonra almaktan daha iyidir. SaÛlÝk
uzmanlarÝ, insanlara gnde 5 porsiyon meyve ve sebze tketmelerini nermektedir.
Bir porsiyon rneÛi olarak 1 bardak meyve suyu, elma gibi bir para meyve, armut, muz, portakal, yarÝm
greyfurt, bir domates, sebzelere rnek ise havu, FransÝz baklasÝ, kk bir salata olabilir. C vitamini suda
znmektedir, bu nedenle eÛer sebzeler kaynatÝlÝrsa, C vitamini suya geecektir. Buharla pißirmek yemekleri
daha iyi korur. ZeytinyaÛÝ ve limonla pißirilen yemekler ok lezzetli ve hafif bir Ûndr. E vitamini ve C vitamini
beraber olduklarÝnda daha iyi iß grrler. Bu nedenle sebzelere zeytinyaÛÝ eklenmelidir.
3. KAROTENOÜDLER:
Karotenoidlerin genel kaynaÛÝ havu, mÝsÝr, domates, sarÝ kabak, portakal, koyu yeßil yapraklÝ sebzelerdir. Yine,
bu yiyeceklerin oÛunda yksek oranda C vitamini vardÝr ve bu nedenle yukarÝdaki uyarÝ aynen geerlidir.
zellikle vurgulanmasÝ gereken bir nokta da karotenoidlerin diyetten emilimi, gÝda yaÛ ierirse daha fazla olur.
Bundan dolayÝ zeytinyaÛÝnÝ eklemeye devam! Karotenoidler yksek ÝsÝda paralanabilirler, eÛer mmknse
dßk ÝsÝda ve kÝsa srede yiyecekleri pißirmeliyiz.
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¥ C vitamini, meyve ve sebzelerde bulunur. EÛer talasemi intermedia hastalÝÛÝ varsa ve transfze edilmiyorsan,
C vitamininden zengin gÝdalarÝ et kaynaklÝ olmayan demirden zengin gÝdalarla beraber tketmemen daha iyi
olacaktÝr. Meyve ve sebzeleri Ûnler arasÝ alabilirsin. Sebzelerin zerine zeytinyaÛÝ ekle! nk E vitamini
ve C vitamini beraber daha iyi iß grecektir.
¥ Karotenoidler havu, mÝsÝr, domates, portakal, koyu yeßil yapraklÝ sebzeler, sarÝ kabak, papaya gibi sebzelerde
bulunur. Bu gÝdalar C vitamininden de zengin olacaÛÝndan yukarÝdaki uyarÝ geerlidir. UnutmayÝn ve zeytinyaÛÝ
kullanÝn .
¥ ay, kÝrmÝzÝ ßarap flavonoid ierir ve aynÝ zamanda antioksidanlardÝr. Bununla beraber ay demir emilimini
durdurur.

4. FLAVONOÜDLER:
Bunlar ay, kÝrmÝzÝ ßarap, meyve ve sebzelerde de bulunurlar. Yemeklerde bir bardak ay imek gzel olacaktÝr.
ay, sadece bir antioksidan saÛlamakla kalmayacak, aynÝ zamanda yiyeceklerinizde bulunan demirin de
emilimini azaltacaktÝr. Bu zellikle stle beraber iildiÛinde ok daha etkili olacaktÝr. Gnde 3-4 bardak ay
imeye alÝßÝn. UnutmayÝn ki, iyi bir ßekilde hidrate olmak iin gnde yaklaßÝk 8 bardak su imeniz gerekmektedir.
ZET:
¥ E vitamini baßlÝca zeytinyaÛÝ veya ayiek yaÛÝ gibi sÝvÝ yaÛlarda bulunur. zellikle zeytinyaÛÝnÝn kullanÝlmasÝ
en iyisidir, nk kalp hastalÝklarÝna karßÝ korur. ZeytinyaÛÝnÝ yemek pißmeye yakÝn veya yemek pißtikten sonra
koyabileceÛiniz gibi iÛ sebzelerin zerine de koyabilirsiniz, nk ÝsÝ vitaminlerin paralanmasÝna neden
olabilir.
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KALPTEKÜ DEMÜR ÜERÜÚÜNÜN T2* LMLERÜ
T2* dokudaki demir lmnde kullanÝlan bir mekanizmadÝr. T2*
lm standart Magnetik Rezonans Grntleme (MRI) ile saÛlanan
grntlerden elde edilir. MRI makinalarÝ vucut dokularÝnÝn
grntlenmesi iin kuvvetli ekim (mÝknatÝslanma=magnetik) ve
radyo dalgalarÝ kullanÝr. MRI makinasÝ vcuttaki manyetik zellikleri
ortaya ÝkarÝp, resme evirerek uzmanlarÝn bunlarÝ inceliyip eßitli
hastalÝklara tanÝ koymalarÝnÝ saÛlar. Fazla demir yk dokulardaki
manyetik zellikleri deÛißtirdiÛinden T2* deÛerinin dßk ÝkmasÝna
neden olur. Kalbin T2* lm ok nemlidir, nk bu hastalarda
kardiak T2* deÛeri 20 milisaniyenin altÝnda olanlardan sonra
(1 milisaniye=saniyenin 1/1000'dir) stnde olanlara gre demir
yk ile ilißkili kalp problemleri aÝsÝndan daha fazla risk altÝndadÝr.
T2* testi kapalÝ MRI makinesinde 45 dakikalÝk bir taramadÝr. Hasta
kalp hÝzÝnÝ monitrize edebilmek iin gÛsne zel elektrodlar baÛlÝ
olarak yastÝklÝ bir masaya yatÝrÝlÝr. Hastaya mikrofonlu bir kulaklÝk
takÝlarak teknisyenle iletißimi saÛlanÝr. Masa yavaßa MRI makinasÝnÝn
iine itilerek hastanÝn tm vcudunun tnelin iine girmesi saÛlanÝr.
(Bu MRI makinasÝ 'donut' ßeklinde derin bir tneldir.) MRI taramasÝ
sÝrasÝnda hastanÝn hi kÝpÝrdamadan yatmasÝ ve lm maksadÝyla
istenen kÝsa sreli nefes tutma direktiflerine uymasÝ gerekmektedir.
lmler toplanÝrken MRI makinasÝ yksek tonda zil ve arpma sesleri
ÝkarÝr. HastanÝn taktÝÛÝ kulaklÝk onu bu yksek volml seslerden
korur. Test tamamiyle non invaziv ve aÛrÝsÝzdÝr.
Bundan te T2* lm sÝrasÝnda MRI , alÝßan kalbin grntsn
aldÝÛÝndan kalp fonksiyonlarÝ da deÛerlendirilebilir. MRI tarafÝndan
yapÝlan kalp fonksiyonu lmleri rutin kardiyak ultrasondan daha
doÛru netice vermektedir. MRI aynÝ zamanda kalbin akciÛerlere kan
pompalayan blm olan saÛ karÝncÝÛÝn byklÛn (hacmini) ve
performansÝnÝ da ler. Talasemi hastalarÝ saÛ karÝncÝkta bymeye
neden olan pulmoner hipertansiyon (akciÛerlerde yksek basÝn) riski
altÝndadÝr. Bu da kan pompalanmasÝndaki etkinliÛin dßme nedenidir.
Ülgili bilim adamlarÝ ßimdi yukarÝda belirtilen klinik gzlemlerden yola
Ýkarak, btn bu metod ve yntemler doÛrultusunda alÝßmalar
yapmaktadÝrlar. Amerika Birleßik Devletleri TIF ve NIH'larÝ, bunlarÝ
parasal olarak desteklemektedir.
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AKIÞ ÞEMALARI
A TALASEMÜ MAJORLU HASTALARIN Y NETÜMÜ
KAN TEDAVISINE BAßLAMADAN NCE
Laboratuvar tanÝsÝnÝ kesinleßtir
ve olasÝ prognozu belirle
Tam kan sayÝmÝ
HEMOGLOBIN VE ELEKTROFOREZ
YKSEK PERFORMANSLÝ LIKID KROMATOGRAFISI
MOLEKLER ALIÞMALAR (β- ve α muyasyonlarÝ belirlemede)
TRANSFZYONLARA BAßLAMADAN NCE
LABORATUVAR VE KLINIK KRITERLERI BELIRLE:
Hemoglobin seviyesi < 7 g/dl (iki hafta ara ile, iki ayrÝ lmde)
Ve/veya Klinik gzlemler (hemoglobin > 7 g/dl olsa bile)
. YZDEKÜ DEÚÜÞÜKLÜKLER
. BYME GERÜLÜÚÜ
. KEMÜK KIRIKLARI
Transfzyona baßlama kararÝ kesinleßtirince aßaÛÝdakiler yapÝlÝr
Geniß laboratuvar araßtÝrmasÝ:
Kan grup genotipleri, serum ferritin seviyesi,
KaraciÛer fonksiyon testleri (KCFT),
Tam biyokimyasal profil,
HBV,HCV,HIV ve CMV serolojileri
Seroloji negatif ise HBV'ye karßÝ aßÝlama yapÝlÝr

HBV, HCV veya HIV serolojilerinden biri veya birkaÝ
pozitif ise zel testler yapÝlÝr
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B- β-TALASEMÜ MAJORLU HASTALARIN Y NETÜMÜ
Kan Transfzyonu
Kan iin:
¥ Gnlllerden, cretsiz olarak toplanmÝß
¥ HBV, HCV, HIV ve Sfilis iin taranmÝß
¥ Eritrosit konsantresi iin toplanmÝß
¥ Eritrositlerin kalitesini korumak iin antikoaglan
ve besleyicilerle zenginleßtirilmiß
¥ Filtre edilmiß (toplanmadan nce) ve yÝkanmÝß
Hasta iin:
a) Her bir transfzyondan nce antijen tarama testleri
b) Gerekli volm hesabÝ
c) Vcut aÛÝrlÝÛÝna gre 10-15 ml/kg eritrosit
transfzyonu
d) 3-4 saatten fazla
e) Kardiyak problemi olan hastalar iin
2-5 ml/kg eritrosit
Hemoglobin seviyesi 9-10.5 g/dl (transfzyon ncesi)
Transfzyon sonrasÝ st sÝnÝr 15 g/dl
Transfzyon monitrizasyonu, kaydÝ ve transfzyon
reaksiyonlarÝnÝn tedavisi

C- β-TALASEMÜ MAJORLU HASTALARIN Y NETÜMÜ

Demir Þelasyonu
¥ 10-20 kan transfzyonu sonrasÝ
¥ Ferritin > 1000g/dl olduÛunda
¥ KaraciÛer demir yk > 3.2 mg/g kuru aÛÝrlÝÛÝ veya
¥ 3 yaß ve zeri
DEMÜR SELASYONUNA BAÞLA
500 mg Desferrioksamin (DFO) solsyon
kullanÝmdan nce %10 dile edilir
ocuklar iin: 20-40 mg/kg
Erißkinler iin: 30-50 mg/kg

DESFERRÜOKSAMÜN ÜLE ÜLÜÞKÜLÜ
D- YAN ETKÜLER / KOMPLÜKASYONLARIN
TAKÜBÜ
¥

Cilt irritasyonlarÝ - hastaya farklÝ yerlere
uygulamasÝnÝ ner

¥

Ciddi allerjiler - DFO 'ni kes, desensitizasyona
ynelik spesifik tedavi ver

¥

DOZA BAÚLI OLABILECEK KOMPLIKASYONLARÝN TAKÜIBÜ:
Üßitme (ototoksisite) - Odyometri - YÝllÝk gz problemleri
(okler toksisite) - Fundoskopi - Elektroretinografi
YÝllÝk yavaß byme ve Kemik deÛißiklikleri

¥

Gastrointestinal semptomlar, abdominal aÛrÝ,
diare, ateß, Klinik olarak Yersina ßphesi varsa
( DFO'ni kes

Laboratuvar inceleme:
¥ Kan ve gayta kltr
¥ Seroloji
¥ BatÝn ultrasonu

C Vitamini ekle
ocuklar iin: 50 mg/gn
Erißkinler iin: 200 mg/gn
DFO tedavisinde nerilen kullanÝm:
. Subkutan (8-12 saat ) 6 gn/hafta'dan fazla veya
. ÜV 8-12 saat ( 6 gn/hafta) veya
. ÜV 24 saat infzyon

ANTÜBÜYOTÜKLERLE TEDAVÜ ET VE KLÜNÜK SEMPTOMLAR
TAMAMEN DZELÜNCE DFO TEDAVÜSÜNE TEKRAR BAÞLA

EtkinliÛini
deÛerlendir
Tedavinin efektifliÛinin deÛerlendirilmesi:
Splenektomi olmamÝß hastalarda hemoglobin dßß
1 g/dl/haftayÝ Splenektomi olmuß hastalarda
1,5 g/dl/haftayÝ aßmamalÝ

. 3 ayda bir serum ferritin deÛeri
. 24 saatlik idrarda demir miktarÝ
. KaraciÛer biyopsisi ve/veya SQUÜD ve/veya
MRI ile karaciÛer demir konsantrasyonu (LÜC) lm
. LF testleri
Hamilelik mevcutsa DFO kesilir.
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E HÜPERSPLENÜZMLÜ HASTALARIN TAKÜBÜ

F- YILLIK TAM KARDÜYOLOJÜK DEÚERLENDÜRME

AÞAÚIDAKÜ KRITERLER SAPTANDIÚINDA
DALAÚIN ALINMASI
(SPLENEKTOMI) DÞNLMELÜ:

Komplikasyonlar aÝsÝndan sÝklÝkla veya tedavi
eden doktor gerekli grdÛnde :
¥ Eforlu elektrokardiyogram (EKG)

¥ Eritrosit volmnde 1.5 kat veya daha fazla artÝß veya
¥ Ortalama bir hemoglobin seviyesini korumak iin gereken
eritrosit hacminin 200-220 ml/kg/yÝl olmasÝ
¥ Dalak boyutunun 6 cm'in zerinde olmasÝ
SPLENEKTOMÜDEN NCE
¥ Yaß dikkatli bir ßekilde deÛerlendirilmeli
(tercihan 5 yaß zeri)

¥ Ekokardiyogram - odacÝklarÝn boyutunu lmek
ve kalbin her iki tarafÝnÝn fonksiyonunun ne kadar
iyi olduÛunu deÛerlendirmek iin
(dinlenirken ve egzersizde)
¥ MUGA kalp fonksiyonu hakkÝnda ek bilgi saÛlayan
bir radyoizotopik testtir

¥ Uygun aßÝlamaya baßlanmalÝ:
Pnmokokal, Hemofilus ve Meningokokal
(Splenektomiden yaklaßÝk 2 hafta nce)

¥ Kalp demir ieriÛinin lm iin Manyetik
Rezonans Grntleme (MRI)

SPLENEKTOMÜDEN SONRA
AßÝlamanÝn
tamamlanmasÝ

!

¥ Kalp ritim anormalliklerini belirlemek iin
24 saatlik EKG monitrizasyonu

Antibiyotik baßlanmasÝ
(penisilin veya diÛer
lternatif antibiyotikler)
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TALASEMÜ MAJORLU HASTALARDA
ENDOKRÜN VE KEMÜK
GBOZUKLUKLUKLARININ Y NETÜMÜ
BYME ÜÜN:
Boy lm (oturma ve ayakta) - yÝlda 4 kez

H- DFO TEDAVÜSÜNÜN ETKÜNLÜÚÜNÜN ÜZLEMÜ
Serum ferritin
KaraciÛer demiri

SEKSEL GELÜÞÜM:
(i) Tanner 10 yaßÝndan sonra 6ayda bir
(ii) FSH, LH (Hormonlar) - 6 ayda bir
(iii) Estradiol, testesteron (Hormonlar) - 6 ayda bir

<1000Mg/L
veya
3,2-7 mg/g
kuru aÛÝrlÝk

KaraciÛer demiri

<3,2 mg/g
kuru aÛÝrlÝk

DFO'yu kesmeyi
dßn ve 6 ay sonra
tekrar deÛerlendir

Serum ferritini

>2,000Mg/L

Dozu veya
sÝklÝÛÝnÝ arttÝr

KaraciÛer demiri

7-15 mg/g
kuru aÛÝrlÝk

Serum ferritini

DevamlÝ
>2,500Mg/L

DÜYABET:
(i) Her visitte kan ve idrar glukoz lm
(ii) Glukoz Tolerans Testi (GTT) - yÝllÝk
HÜPOTÜROÜDÜZM:
T4, TSH

6 ayda bir

HÜPOPARATÜROÜDÜZM:
(i) Ca, PO4 3 ayda bir
(ii) Ca dßkse PTH ve Vitamin D
KEMÜK:
(i) Kemik yaßÝ - (Diz, el bilek grafisi)
Tedavinin baßÝnda ve byme tamamlanana
kadar yÝlda 1-2 kez

Teraptik seviye
<0,025 ise
devam et veya azalt

KaraciÛer demiri
>15 mg/g
kuru aÛÝrlÝk

24 saatlik DFO ÜV
infzyonu veya 24
saatlik subkutan
devamlÝ infzyonu
ferritin ve LIC
deÛerini dßrmede
etkili olabilir

(ii) Osteoporoz iin DEXA grntleme 8 yaßÝndan sonra yÝlda bir kez
(iii) Spinal X-ray - byme tamamlanana
kadar yÝlda bir

Transfzyona uygun ve
erken baßlanÝlmasÝ
splenektomiyi nler
veya geciktirir.
Platalet sayÝsÝna bak.
EÛer 800.000/mm3
zerinde ise aspirin ver
Doktorlar dalaÛÝ alÝnan hastalarÝ ciddi enfeksiyonlarÝn risklerine
karßÝ eÛitmeli ve Ateßli ataklar konusunda tÝbbi nerilerde bulunmalÝ
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KullanÝlan web SayfalarÝ

I HEPATÜT C VÜRS ENFEKSÜYONUNUN TAKÜBÜ
LABORATUVAR BULGULARI
Anti HCV POZÜTÜF ÜSE

Anti HCV NEGATÜF ÜSE
yÝllÝk takip et

Talasemi doÛrulandÝÛÝnda tanÝ iin btn
hastalar deÛerlendirilmeli
Negatif HBV
Serolojisi

Serolojik profil
geirilmiß HBV
enfeksiyonunu
gsteriyorsa

Kronik HBV
taßÝyÝcÝsÝ

HBV aßÝlamasÝ ve
immnite gelißimi
aÝsÝndan HBV
antikorlarÝnÝn
titresinin
deÛerlendirilmesi

AßÝlamaya
gerek yok

6 ayda bir ALT,
HBV-DNA
lm
HBV-DNA(+)
ve ALT
ykselirse

HCV RNA bak
¥ HCV RNA NEGATÜF
¥ Serum KaraciÛer fonksiyon testleri (ALT): normal sÝnÝrlarda
¥ 6 ayda bir HCV RNA monitrizasyonu
* HCV RNA - Negatif
* Ykselmiß ALT

3 ayda bir HCV RNA
(monitrizasyonu

TEDAVÜYÜ
PLANLA

POZÜTÜF HCV-RNA

Tedavi ncesi
histolojik ve
KaraciÛer demir
ieriÛi aÝsÝndan
KC biyopsisi
faydalÝ olur

Tedavi ve tedavinin devamÝ viral yk
ve genotipe dayandÝrÝlmakta.
Tedavinin baßlangÝcÝnda alÝnan KaraciÛer biyopsisi histolojik
ve KaraciÛer Demir ieriÛi aÝsÝndan faydalÝ olabilir.
YÝllÝk tatip

Ribavirinle kombine Rekombinant interferon ilk basamak
tedaviyi olußturmakta. Talasemi majorda Ribavirinle ilißkili
hemoliz olmasÝ ve daha sÝk transfzyona ihtiya duyulmasÝ
bazÝ doktorlarca tekli interferon tedavisi seimini arttÝrmakta
TEDAVÜ SRESÜNCE
TAKÜP ET:
¥ RBC 2 haftada bir
¥ AST, ALT 2 haftada bir
¥ Tiroid fonksiyonlarÝ 3 ayda bir
¥ HCV- RNA 12 haftalÝk ve sonra 3 ayda bir
HCV-RNA negatif olduÛu durumlarda tedavinin etkinliÛini
deÛerlendirmek iin ek lmler yapÝlmalÝ
Durdurma kararÝ ve tedaviye yanÝtÝn tahmini esas olarak ilk
3 ay sonunda viral ykn belirgin azalmasÝna dayandÝrÝlmakta.
Tedavi kararÝ ise bir hepatoloÛun nerisi ve grßleri
doÛrultusunda verilmelidir.
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YÝllÝk takip

a-rekombinant
INF,lamivudin
veya her ikisi.
DiÛer ilalar
kullanÝlabilir:
DiÛer ilalar
kullanÝlabilir:
Adefovir
AraßtÝrÝlmakta
olan:Entacavir

Tedavinin monitrizasyonu:
HBV-DNA
ALT
( 3 ayda bir
Anti-HBE Ag

Tedavi kararÝ, tedavi ßekli, sÝklÝÛÝ, testlerin monitrizasyonu
talasemi major hastalarÝnÝ tedavi eden doktor tarafÝndan ve
bir hepatolog/ gastroenterolog tarafÝndan verilmelidir.

¥ http://www.thalassaemia.org.cy
Bilgi:
1. Bilimsel danÝßmalar
2. Bilimsel ilißkiler
3. Ulusal talasemi dernekleri
4. EÛitim materyali
5. Gelecek olaylar
Seyahat Bilgisi:
DS 'nn 2002 yÝllÝk hazÝrladÝÛÝ seyahat ve saÛlÝk bilgisi
¥ http://www.who.int/ith
¥ email: cdsdoc@who.int
Dnya SaÛlÝk rgt
Merkez
¥ http://www.who.ch
Afrika
¥ http://www.whoafr.org
Avrupa
¥ http://www.who.dk
GneydoÛu Asya
¥ http://www.pado.org
Orta DoÛu
¥ http://www.who.sci.eg
BatÝ Pasifik
¥ http://www.who.org.ph
HÜV ve Hepatitis
¥ www.hivandhepatitis.com
HÜV
¥ www.who.int/hiv_aids/first.html
UluslararasÝ Kan Cemiyeti ve Konsarsiyumu
¥ www.icbs.com/about/htm
UluslararasÝ Kan Nakli DerneÛi
¥ isbt@eurocongress.com
Kan Emniyeti
¥ www.int/health_topics/blood_safety/en
TartÝßma Üin Ünteraktif Gruplar
¥ http://groups.msn.com/thalassemiapatientsandfriends/home.htm
DS rn DanÝßmanÝ
¥ www.inf/vaccines_documents/
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KullanÝlan YazÝßma ve DanÝßma
DS Merkez
Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland
Telephone: (41 22) 791-21-11 / Fax: (41 22) 791-07-46
Cable: UNISANTE GENEVA / Telex: 415 416
Email: info@who.int / Website: http://www.who.ch/
Afrika
Dr. Naomi Nhiwathiva, Chief DCP, Regional Office for Africa, World Healt Organization,
Parirenyatwa Hospital, P.O. Box BE 773, Harare, Zimbabwe
Telephone: (263) 407-69-51 or (263) 470-74-93
Fax: (263) 476-01-46 or (263) 479-12-14
Telex: 5217 or 5364 UNISANTE Cable: UNISANTE BRAZZAVILLE
Email: regafro@whoafr.org
Website: http://www.whoafr.org/
Avrupa
J.E. Asvall, Regional Director, Regional Office for Europe Accident Prevention Programme,
World Health Organization, 8, Scherfigsvej, DK-2100
Copenhagen 0, Denmark
Telephone: (45) 39-17-17-17 / Fax: (45) 39-17-18-18
Telex: 15348 or 15390 / Cable: UNISANTE COPENHAGEN
Email: postmaster@who.dk
Website: http://www.who.dk/
Amerika
George A.O. Alleyne, Regional Director, Regional Office for the Americas,
Emergency Preparedness & Disaster Relief Coordination, World Health Organization,
Pan American Sanitary Bureau, 525 23rd Street NW, Washington, DC 20037, USA
Telephone: (202) 974-3000 / Fax: (202) 974-3663
Telex: 248338-440057-64152-892744
Cable: OFSANPAN WASHINGTON
Email: postmaster@paho.org / Website: http://www.paho.org/
GneydoÛu Asya
Mrs Harsaran Bir Kaur Pandey, IO Regional Office for South East Asia World
Health Organization,World Health House Indraprastha Estate, Mahatma Gandhi Rd,
New Delhi, 110002 India
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OrtadoÛu
Hussein A.Gezairy, M.D., F.R.C.S., Regional Director Regional Office for the
Eastern Mediterranean World Health Organization, PO Box 1517, Alexandria, 21511 Egypt
Telephone: (203) 48-202-23 or (203) 48-202-24 or (203) 48-300-90
Fax: (203) 48-389-16 or (203) 48-243-29
Telex: 54028 or 54684 / Cable: UNISANTE ALEXANDRIA
Email: emro@who.sci.eg / Website: http://www.who.sci.eg
BATI PASÜFÜK
Dr. Shigeru Omi, Regional Director, Regional Office for the Western Pacific
Health Services, Development & Planning World Health Organization Po Box 2932,
1099 Manila, Philippines
Telephone: (632) 528-80-01 / Fax: (632) 521-10-36 or
(603) 536-02-79
Telex: 27652-63260-40365 / Cable : UNISANTE MANILA
E-mail: postmaster@who.org.ph
Website: http://www.who.org.ph/
Avrupa Bilgi
Mr Karl ¥ Friedrich Bopp
Administrative Officer, Health & Soucial Affairs
Directorate General Ill Social Chesion
67075 Strasbourg, France
Tel: 33388412214 / Fax: 3388412726
E-mail: Karl - friedrich.bop@coe.int
Avrupa Komisyonu
Dr Lieve Fransen, Principal Administrator, Health and Family Planning, AIDS Unit,
Rue de Geneve / Genevestraat 12, B1140, Bruxelles
Tel: +30-2 2963698/2969117
Fax: 2963697
FDA, ABD
Dr Jay Epstein, Director, Office of Blood Research and Rewiew,
Center for Biologics Evaluation and Research, Food and Drug Administration, HFM-300,
1401 Rockville Pike, Rockville, MD 20852
Tel: +13018273518 / Fax: +13018273533
E-mail: epsteinj@cber.fda.gov

Telephone: (91) 11-331-7804 or (91) 11-331-7823
Fax: (91) 11-331-8607 or (91) 11-332-7972
Telex: 3165095 or 3165031 / Cable: WHO NEW DELHI
Email: postmaster@whosea.org
Website: http://tron.um.u-tokyo.ac.jp/.
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UluslararasÝ Kan Emniyet Konsorsiyonu
International Consortium for Blood Safety (ICBS)
Dr Mohamed El-Nageh, Executive Director, Newyork Blood Center,
310E 67 th Street, New York, NY 10021, USA
Tel: +12125703319 / Fax: +12125703320
E-mail: elnagehmm@aol.com
UluslararasÝ Kan BaÛÝßÝ Organizasyonu Federasyonu
Mr Niels Mikkelsen, Secretary General, Bloddonorerne Denmark, Vesterbrogade 191,
1800 Frederiksberg, Denmark
Tel: +4570137014 / Fax: +4570127010
E-mail: mikkelsen@bloddonor.dk
UluslararasÝ KÝzÝlha ve KÝzÝlay BaÛIßcÝlarÝ Fedarasyonu
Mr Peter Carolan, Senior Officer, Case Postale 372, 1211 Geneva 19, Swetzerland
Tel: +41227304222
Fax: +41227330395
E-mail: carolan@ifrc.org
UluslararasÝ Kan Transfer DerneÛÜ
Dr Paul Strengers, Secretary General, PO Box 9190, NL 1006 AD Amsterdam,
The Netherlands
Tel: 31205123212 / Fax: 31205123560
E-mail: p_strengers@clb.nl
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