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TÜRK TORAKS 
DERNEĞİ VE 
KURUM KÜLTÜRÜ

Kurumların varoluş nedenlerini 
sağlam değerler oluşturur. Va-
roluş nedenlerinden yola çıkan, 
kurumların kişiliğini oluşturan ve 
davranış biçimlerini belirleyen 
bu değerlere KURUM KÜLTÜ-
RÜ denir. Kurumlar kültürleri ve 
gelenekleriyle, yazılı ve yazılı 
olmayan kuralları, genel kabul 

görmüş uygulamalarıyla vardır. Kültür topluluktaki insanların daha 
iyi yaşamaları için onları birbirine bağlar dış etkenlere karşı korur, di-
ğer kurumlarla ilişkileri de tanımlar, geleceği doğru yönetebilmek için 
rehberdir.  

Yıllarca işlenerek derin bir bağ oluşturan ve üyelerinin adeta içlerine 
işleyen bu değerlere yaslanarak, kendi değerlerini ilmek ilmek örerek 
ortaya çıkan kurumlar sert rekabet karşısında üstün performans göste-
rebilirler. 

Ancak değerlerin varlığı yeterli değildir, doğru ve etkin bir şekilde yö-
netilmesi, zamana uygun olarak kültürün yenilenmesi, daha iyi bir ya-
şam için değişmesi gerekir. Değerleri sağlam, kültürü zamanın ruhuna 
göre değişerek yenilenen yapılar ancak sürdürülebilir olur.

Türk Toraks Derneği 2005 yılından bu yana yaptığı arama ve gelecek 
planlama toplantılarında ortak akılla bu değerlerini oluşturmuştur. Bu 

değerler şunlardır. 

•	 Demokrasi, çoğulculuk, katılımcılık, dayanışma,

•	 İnsana, hasta haklarına, emeğe ve çevreye saygı,

•	 Saydamlık, hesap verebilirlik,

•	 Bilimsel ve kanıta dayalı tıp,

•	 Etik kurallara uyum

Tüm üyelerin kurumun politikasını şekillendirmede eşit söz hakkına 
sahip olması, demokratik örgüt yapımız ve tüzüğümüz bu değerler 
için güvencemizdir. Tüzüğümüz der ki “TTD, demokratik, çoğulcu, 
katılımcı ve saydam bir dernektir.

Çoğulculuk toplumsal yaşamda her türlü düşüncenin eğilimin var ol-
masını ve bu değişik katmanların yönetimi eşit etkileme hakkı olma-
sı anlamına gelir. Katılımcılık demokrasinin vazgeçilmez özelliğidir. 
Üyelerin kendilerini daha çok ifade edebilmesi, karar süreçlerinde 
aktif rol alması amacımızdır. MYK ve GMDK’larda kararların oylama 
ile alınıp herkesin eşit oy hakkı olması, görevlerin belli sürelerde de-
ğişmesi bu değerler uygun davranışlarımızdır. 

İnsana, hasta haklarına, emeğe ve çevreye saygı çerçevesinde, sağlığın 
sosyal bileşenleri konusunda yaptığımız çalışmalarımız tütün, biber 
gazı, hava kirliliği, meslek ve kadın çalışmalarımız bizi bir sadece bir 
uzmanlık derneği olmaktan ayıran, sivil toplum kuruluşu olma yolun-
da sınırları zorladığımız çalışmalardır.

Yaptığımız tüm etkinliklerimizde çerçevemiz 

STE KOMİTEMİZ VE KURALLARIMIZ

Endüstri ilişkileri yönergesi,

Çevre ve iklim yönergesi,

Sağlık politikaları yönergesidir.

TTD olarak amacımız bu değerlerimiz korumak, zamanın değişime 
ayak uydurarak değiştirmek, içselleştirmek olmalıdır.

Nice 25 yıllara;  temel değerlerimiz koruyarak, zamana ayak uydura-
rak, gerektiğinde değişip olgunlaşarak ama hep aynı sevgi ve saygıyla. 

Dr. Arzu Yorgancıoğlu 
Türk Toraks Derneği 2014-2016 Dönem Başkanı

SON DÖNEM 
BAĞ DOKUSU VE 
MESLEKİ AKCİĞER 
HASTALIKLARININ 
TEDAVİSİNDE 
AKCİĞER NAKLİ

Günümüzde son dönem akciğer has-
talıklarının sağaltımında tek ve en 
etkili tedavi yöntemi akciğer nakli-
dir. Akciğer nakli birçok merkezde 
güvenle uygulanmakta olup her yıl 
4500’ün üzerinde hastaya akciğer 

nakli yapılmaktadır. İnsanda ilk akciğer nakli girişimleri 1960’lı yıl-
larda başlamakla birlikte, ilk başarılı akciğer nakli 20 yıl sonra gerçek-
leştirilebilmiştir.
. 
Ülkemizde ilk başarılı akciğer nakli 2009 yılında Süreyyapaşa Göğüs 
Hastalıkları ve Cerrahisi EAH’de gerçekleştirilmiş ve günümüze kadar 
diğer merkezlerle birlikte 250 hastaya akciğer nakli yapılmıştır. Halen 
ülkemizde yılda 30-40 civarında akciğer nakli yapılmaktadır. Akciğer 
naklinde sonuçlar yıllar içerisinde oldukça iyileşmiştir. Kümülatif me-
dian sağkalım 7.6 yıla kadar uzamıştır.  Bir yıl içerisinde ölmeyen has-

talarda median sağkalım 10 yıla kadar çıkmaktadır.
.
Bağ dokusu hastalıkları sitemik, otoimmun ve ilerleyici karakterli bir 
gurup hastalıktan oluşur. Bunların içerisin de en fazla bilinen endikas-
yonu sistemik skleroz ile ilişkili akciğer tutulumudur ki bu tutulum kar-
şımıza en sık olarak akciğer fibrozu ve/veya pulmoner hipertansiyon 
olarak çıkar. Bağ dokusu hastalıkları genel akciğer nakli endikasyonla-
rının %0.9’u gibi oldukça küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. 
 
Hastalığın sistemik olması, immunmodülasyon bozukluğu akciğer 
nakli sonrasında nakil akciğerinde hastalığın tekrarlayabileceği ve re-
jeksiyonun önlenmesi konusunda güçlükler yaşanabileceği endişeleri-
ni doğurmaktadır. Bununla birlikte bağ dokusu hastalıklarında akciğer 
nakli sonuçlarını olumsuz etkileyeceği düşünülen birçok patolojinin 
varlığı da çekinceleri artırmaktadır.

Bağ dokusu hastalıklarında tecrübeler oldukça kısıtlı olmakla birlikte 
elde edilen sonuçlar duyulan endişelerin yersiz olduğunu göstermekte-
dir. Son zamanlarda çıkan serilerde sağkalım, primer greft disfonksiyo-
nu, akut ve kronik rejeksiyon gelişimi açısından bağ dokusu hastalık-
larının diğer endikasyonlarla kıyaslanabilir olduğu bildirilmiştir. 5 yıl 
sağkalım %60 civarındadır. 

Mesleki akciğer hastalıkları akciğer nakli endikasyonları içerisinde 
diğer bir küçük gurubu oluşturmaktadır. Silikoz, pnömokonyoz ve as-

bestoz en sık karşılaşılan hastalıklardır. Bu grupta silikoz akciğer nakli 
endikasyonları içinde en bilineni olup, %0.3’ünü teşkil eder. Bu hasta-
larda etken tozların maruziyeti bitse bile hastalığın ilerlemesi devam 
edebilir ve tek etkili tedavi yöntemi akciğer naklidir. 

Mesleki akciğer hastalıklarında akciğer nakli ile ilgili deneyimler bağ 
dokusu hastalıklarında olduğu gibi kısıtlıdır. Akciğer nakli sonrası 
ölüm riskinin diğer endikasyonlara kıyasla arttığını bildiren yayınlar 
mevcut olmakla birlikte, erken postoperatif sonuçlar, kronik rejeksi-
yon ve sağkalım açısından diğer endikasyonlarla anlamlı fark olma-
dığını bildiren yayınlar da mevcuttur. Medyan sağkalım 6.6 yıl olarak 
bildirilmiştir.

Sonuç olarak; bağ dokusu ve mesleki akciğer hastalıklarında akciğer 
nakli güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Bu hastalıklar akciğer nak-
li için bir kontrendikasyon değildir. Akciğer nakli sonrası elde edilen 
sonuçlar diğer endikasyonlar ile benzerdir. Elde edilen sonuçlar duyu-
lan kaygıların yersiz olduğunu göstermektedir.

Dr. Ali Yeğinsu
SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi

HÜCREDEN ORGANİZMAYA 
BİYOLOJİK SAAT

Sirkadiyen ritim birçok organizmada bulunan ve gece 
gündüz döngüsü ile koordine olarak yaklaşık 24 saatte bir 
salınım gösteren biyolojik bir ritimdir. Organizmalarda 
gün içerisindeki fizyolojik, ruhsal ve davranışsal 
salınımları oluşturur. Bu ritim diyabet, kanser, şizofreni, 
metabolik sendrom, otizm ve depresyon gibi birçok 
hastalık ile ilişkisi gösterilmiş olduğu için, fizyolojik 
ve davranışsal durumlar üzerindeki etkisi olduğu 
düşünülmektedir. 

Moleküler düzeyde rirkadiyen ritim, negatif ve pozitif trans-
kripsiyonal geri besleme döngüleri içeren kompleks bir meka-
nizma üzerine kuruludurlar. Memelilerde BMAL1 ve CLOCK 
proteinleri saat kontrolü altındaki genler için transkripsiyonel 
aktivatörler olarak işlev görürken, Kriptokrom ve Periyod 
proteinleri ise BMAL1 ve CLOCK proteinlerine karşı birer 
baskılayıcı görevi görerek saat kontrolündeki genlerin eks-
presyonunu azaltırlar. Bu kritik saat genlerindeki tek nükleo-
tid polimorfizmleri moleküler saat mekanizmasının aksama-
sına sebebiyet vererek sirkadiyen saat ile ilişkilendirilebilen 
hastalıklara yol açabileceği birçok çalışmada gösterilmiştir. 

Bu konuşmada, sirkadiyen saati düzenleyen ve birçok hasta-
lıkta kullanılma potansiyeli taşıyan moleküllerin bulunması 
anlatılacaktır. 

Dr. İ. Halil Kavaklı 
Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Müh, Moleküler 
Biyoloji ve Genet

KİRLETEN ENERJİ

Enerjinin insan hayatının önemli bir 
parçası olduğu tartışma götürmez bir 
gerçek. Aldığımız gıdalar vücudu-
muzun hareket etmesini ve hayat-
ta kalmasını sağlayacak enerjiyi 
sağlasa da endüstrileşmiş bir dünya-
da yaşayan insanların enerji talebi 
bunun çok üstünde. Bir yerden bir 
yere gitmek, ısınmak, üretmek, il-
etişim kurmak ve karanlıkta kalmam-
ak gibi onlarca faaliyetimiz enerjiye 
muhtaç. Ödediğimiz bedel ise sadece 

faturalardan ibaret değil.  

Küresel enerji talebinin %80’ini fosil yakıtlar dediğimiz kömür, petrol 
ve doğalgaz karşılıyor. Fosil yakıtları kullanmanın hem yerel hem de 
küresel etkileri var. İçinde bulunduğumuz iklim krizinin bir numaralı 
sorumlusu enerji ve fosil yakıtlar. Küresel seragazı emisyonlarının 
%25’i elektrik ve ısı üretiminden, %24’ü tarım ve ormansızlaşmadan, 
%21’i sanayiden, %14’ü ulaşımdan, %9,6’sı diğer enerji kullanımından 
ve %6’sı da binalardan kaynaklanıyor . Burada ayrı başlıklar altında de-
taylandırılsa da, ulaşım, diğer enerji, sanayi ve tarım gibi sektörlerden 
çıkan sera gazı emisyonlarının büyük bir bölümü enerji kullanımıyla 
ilişkili. 

Türkiye’de de durum farklı değil. Emisyonların %72,8’i enerji sek-
töründen geliyor. Onu %12,6 ile endüstriyel işlemler, %11,4 ile tarım 
ve %3,3 ile atıklar izliyor. Aslan payına sahip enerji sektörü içindeki 
emisyonların %97’si fosil yakıtların yanmasından kaynaklanıyor; 
doğalgaz veya kömürü yakıp elektrik üretmek ya da petrolle araçlarınızı 
çalıştırmak gibi. Buradan da anlayacağımız üzere, iklim krizinden çık-
mak istiyorsak hem Türkiye’de hem de dünyada fosil yakıtlardan biran 
önce ve sonsuza dek kurtulmalıyız. 

Bunu başarabilirsek sadece iklimi değil, asit yağmurlarından, kalıcı 
organik kirleticilere ve hava kirliliğine kadar insan ve diğer canlıların 
yaşamını tehdit eden birçok tehlikeyi de önlemiş olacağız. Fosil yakıt-
lar yerine yenilenebilir enerjiyi ve enerjiyi verimli kullanmayı öne 
çıkarırsak bunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz ama aynı zamanda 
bu dönüşümünü oldukça hızlı yapmak zorundayız. Dünyanın yüzey sı-
caklığındaki artışı bilim insanlarının tavsiye ettiği 1,5 derecenin altında 
tutmak için insan kaynaklı karbondioksit (CO2) emisyonlarının, 2030 
yılında, 2010 yılına göre yüzde 45 oranında azaltılmalı . Halihazırda 
sıcaklık artışı 1 dereceyi garantilemiş durumda.

Yenilenebilir enerjiye geçişin önündeki engel ekonomik değil. Güneş, 
rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları artık 
pahalı değil. Fosil yakıtlarla ekonomik rekabetten galip çıkıyorlar. 
2009-2017 arasındaki sekiz yılda güneş enerjisinden elektrik üret-
menin maliyeti yüzde 86, rüzgardan elektrik üretmenin maliyeti ise 
yüzde 67 oranında ucuzladı. Şu anda bu iki kaynaktan elektrik üretmek 

gaz, kömür ve nükleere kıyasla daha ucuz. Aynı zaman aralığı içer-
isinde gazdan elektrik üretmenin maliyeti yüzde 27, kömürden üret-
menin maliyeti ise sadece yüzde 8 oranında ucuzladı. Nükleer atık ve 
kaza gibi sorunlara neden olan nükleer enerjinin maliyeti ise yüzde 20 
oranında arttı  ve şu anda bu seçenekler içinde en pahalı olanı. 

Rakamlardan da anlaşılacağı gibi temiz enerjinin önündeki engeller 
daha çok politik ve bürokratik. Yeni bir enerji düzeni mevcut sistemin 
oyuncularını zorluyor. Çünkü yenilenebilir enerji üretim ve sahiplik 
konusunda farklı kavramları da beraberinde getiriyor. Enerji artık es-
kisi gibi merkezi santrallar, büyük şirketler yoluyla değil bireyler ve 
kooperatifler gibi gücü halka veren daha yatay örgütlenmeler yoluyla 
üretilecek. Bu da fosil yakıt imparatorluğunun sonu ve güneş cumhuri-
yetinin başlangıcı demek. 

Özgür Gürbüz
Serbest Gazeteci-Enerji analisti

1 Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Climate Change Synthesis     Re-
port 2014, s 47.
 2 Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 1,5 derece Küresel Isınma Özel 
Raporu.
3 Lazard’s 2017 Levelized Cost of Energy Analysis.



İDİYOPATİK 
PULMONER 
FİBROZİSDE 
ALEVLENME

İdiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) et-
yolojisi bilinmeyen, kronik, progresif 
ve prognozu kötü bir akciğer hastalı-
ğıdır. Sağkalım süresi, tanıdan sonra 
ortalama 2.5-3.5 yıldır. İPF alevlen-
meleri, hastalığın seyrinde hızlı bo-
zulmalara neden olup, İPF ile ilişkili 

mortalitenin %40’ından sorumludur. Epidemiyolojik çalışmalarda İPF 
alevlenme yıllık insidansı %4-20 arasında bildirilmiştir. İPF alevlen-
meleri tanı kriterleri 2016 yılında revize edilmiştir. Bu kriterler, önce-
den veya eş zamanlı olarak İPF tanısı almış bir hastada bir aydan daha 
kısa süre içerisinde ortaya çıkan dispnede artış, yüksek çözünürlüklü 
bilgisayarlı tomografide olağan interstisyel pnömoni (OİP) zemininde 
yeni gelişen bilateral buzlu cam ve/veya konsolidasyon alanları olması 
ve bu tablonun kalp yetmezliği veya artmış sıvı yükü ile açıklanamıyor 
olmasıdır. İPF alevlenmenin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. En-
feksiyöz etkenler, gastroözefageal reflü ile ilişkili mikroaspirasyonlar, 
interferon gibi ilaçlar, bronkoskopik girişimler, akciğer biyopsisi, ak-
ciğer kanser rezeksiyonu, kemoterapi ve radyoterapinin İPF’de alev-
lenmeye neden olduğuna dair veriler mevcuttur. Patogenezde epitelyal 
disfonksiyon, fibroblast birikimi ve aktivasyonu gibi kronik faktorler 
ile birlikte akut stres ve akut akciğer hasarına neden olan faktorler yer 
almaktadır. OİP zemininde gelişen diffuz alveoler hasar, İPF alevlen-
menin en sık görülen histopatolojik bulgusudur. Ayrıca organize pnö-
moni, tip 2 hücre metaplazisi ile görülen alveoler septal ödem bulgula-
rı, hyalin membran formasyonu, yaygın fibroblastik odak saptanabilir.

İPF alevlenmesinin risk faktörleri; düşük zorlu vital kapasite (FVC), 
karbonmonoksit difüzyon kapasitesi (DLCO), altı dakika yürüme me-
safesi ve parsiyel oksijen (PaO2) basıncı, artmış pulmoner arter basıncı, 
genç yaş, eşlik eden koroner arter hastalığı ve artmış vucut kitle indeksi 
(VKİ) olarak saptanmıştır.

İPF alevlenme tedavisi ile ilgili spesifik olarak yapılmış randomize 
kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Rehberler destek tedavi ve düşük 
kanıt düzeyinde kortikosteroidleri önermektedir. Kortikosteroidlerle 
birlikte veya tek başına diğer immunsupresif ajanların (siklofosfamid, 
siklosporin, takrolimus, sivelestat) az sayıda çalışmalarda veya olgu 
serilerinde etkinlikleri bildirilmiştir. İPF alevlenmede, genellikle ateş, 
grip benzeri semptomlar, BAL’da nötrofili saptanması nedeniyle, yara-
rını gösteren randomize bir çalışma olmamasına rağmen, enfeksiyonun 
dışlanamadığı hastalara ampirik antibiyotik tedavisi önerilmektedir. 
Gereksiz, uzamış antibiyotik tedavileri dirençli organizmaların ortaya 
çıkmasına, yüksek maliyete ve istenmeyen antibiyotik yan etkilerine 
neden olacağından İPF alevlenme hastalarına prokalsitonin düzeyi-
ne göre antibiyotik tedavisi uygulanması önerilmiştir. Prokalsitonin 
>0.25ng/mL ise antibiyotik verilmesi ve takipte prokalsitonin düzeyi 
<0.25ng/mL olduğunda antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile anti-
biyoterapi süresi kısaltılabilmiştir.   

Antifibrotiklerin İPF alevlenme tedavisinde kullanımı için spesifik ola-
rak yapılmış bir çalışma henüz yayınlanmamıştır. Pirfenidonun, faz 2 
çalışmasında, pirfenidon grubunda plaseboya göre alevlenme sıklığı 
anlamlı olarak az bulunmuş ancak faz 3 çalışmalarında İPF alevlen-
meye etkisi saptanmamıştır. Nintedanibin faz 2 çalışmasında ninteda-
nib alan hastalarda yıllık alevlenme insidansı plaseboya göre düşük 
bulunmuş. Faz 3 çalışmalarından birinde ilk alevlenmeye kadar gecen 
süre, plasebo grubuna göre uzun bulunmuş. 

İPF alevlenme hastalarında BAL’da pepsin düzeyi stabil İPF hastala-
rına göre artmış bulunmuş. Bu nedenle GER ile ilişkili mikroaspiras-

yonların İPF alevlenme etyolojisinde yer alabileceği düşünülmektedir. 
Üç randomize kontrollü çalışma verileri değerlendirildiğinde; antiasit 
tedavi (proton pompa inhibitöru veya H2 antagonisti) alan İPF hastala-
rında, almayanlara göre daha az alevlenme geliştiği saptanmıştır. 

İPF alevlenmelerinde potansiyel tedavi olarak araştırılan henüz az 
sayıda hasta ile kısıtlı verileri olan umut vadeden tedavi yöntemleri 
bulunmaktadır. Bunlardan biri; polimiksin B (PMX) ile hemoperfuz-
yondur. PMX, endotoksinleri ve reaktif oksijen radikallerini abzorbe 
ederek, dolaşımdaki aktifleşmiş nötrofillerin endotel hasarına yol ac-
masını engeller. Az sayıda hasta üzerinde yapılan çalışmalarda, nötrofil 
ve sitokin düzeylerinin azaldığı, alveoler-arteriyel gradiyentte düzelme 
olduğu, PaO2/FiO2 düzeyinde iyileşme, başarılı weaning uygulandığı 
ve sağkalımı arttırdığı gösterilmiştir. 

İPF alevlenme patogenezinde otoimmunite ile ilişkili hücresel apopi-
tozis de etkili olabildiğinden mevcut antikorların ve immunkompleks-
lerin azaltılmasının tedavide yeri olabileceği düşünülmüştür. Yoğun 
bakımda plazmaferez, rituksimab ve intravenöz immunglobulin (IVIG) 
tedavisi verilen İPF alevlenme hastalarında gaz değişiminde duzelme, 
sağkalımda artış saptanmış. 
Vaskuler koagulopatilerde kullanılabilen rekombinant human trom-
bomodulin (rhTM), İPF-alevlenmesinde az sayıda olgu içeren çalış-
malarda kullanılmış ve oksijenizasyonda iyileşme, mortalitede azalma 
sağladığı bildirilmiştir
Sonuc olarak, İPF alevlenme tedavisiyle ilgili henüz randomize kont-
rollü bir çalışma yoktur. Mevcut veriler tedavide genel yaklaşımın 
kortikosteroidler, geniş spektrumlu antibiyotikler ve bazen immun-
supresif tedavilerin kullanıldığı destekleyici tedavi şeklinde olmasını 
desteklemektedir. 

Dr. Züleyha Bingöl
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

SAĞLIKLI BİR NEFES 
İÇİN HAREKETE 
GEÇİN

KOAH’LI HASTANIN 
KADERİ EVDE 
OTURMAK DEĞİLDİR

Türkiye’de 40 yaş üstü her 5 kişiden 
birisinde KOAH saptanmıştır. Nefes 
darlığının; hastalara hayatı güçleşti-
ren, eve kapanmaya mahkum eden bir 

sorun olmaktan çıkması ‘PULMONER REHABİLİTASYON’ prog-
ramlarına katılım ile mümkündür. Günümüzde sadece KOAH’da değil 
ama tüm  kronik solunum hastalarının medikal tedavisinin standart bir 
bileşeni olarak kabul edilen Pulmoner Rehabilitasyon programları bu 
hastaların kendi kendilerine yetebilmeleri, iş hayatından kopmamaları 

ve yaşama aktif katılabilmelerini sağlar. KOAH’ta atak sayıları azalır, 
hastane başvuruları ve sağlık maliyetleri düşer.

Birçok başlıkta etkin olduğu yüksek kanıt düzeyleri ile gösterilmekle 
birlikte ne yazık ki ülkemizde de Pulmoner Rehabilitasyondan fayda-
lanabilen hasta sayısı çok azdır. Bu nedenle hem sağlık çalışanlarında, 
hem de hasta ve ailelerinde Pulmoner Rehabilitasyon konusunda far-
kındalık ve bilgi düzeyini arttırmaya yönelik girişimlerin hayata geçi-
rilmesi büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili uzmanlık dernekleri-
nin, hasta derneklerinin ve sağlık politikalarında belirleyici olanların 
sorumluluğu paylaşması ve birlikte hareket etmesi sorunun çözümüne 
ışık tutacaktır. 

Ülkemizde yetersiz olan Pulmoner Rehabilitasyon merkez/ünite sayı-
larının arttırılmasına yönelik alt yapı, mevzuat eksiklikleri giderilmeli, 
akreditasyon kriterleri belirlenmelidir. Akreditasyon standartlarının 
belirlenmesi Pulmoner Rehabilitasyon programlarının kalitesini de 
arttıracaktır. Farklı Pulmoner Rehabilitasyon programlarının enteg-
rasyonu, bu programlara tele-tıp sistemlerinin entegre edilmesi hem 

daha fazla sayıda hastaya ulaşılmasını, hem de Pulmoner Rehabilitas-
yon programlarından elde edilen kazanımların  uzun süreli olmasını 
sağlayabilecektir.

Kronik hasta yükünün giderek arttığı ülkemizde Pulmoner Rehabili-
tasyon ile hem iş gücü kayıpları önlenecek, hem de sağlık maliyetleri 
azalacaktır. 

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu adına, 
 
Dr. Dicle Kaymaz  
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs-
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PSİKOLOJİK TRAVMA 
TEDAVİSİNDE YENİ 
YAKLAŞIMLAR: 
KONTROL ODAKLI 
DAVRANIŞ TEDAVİSİ

Deprem, savaş, politik şiddet ve terör 
olayları gibi kitlesel felaketler ve aile 
içi şiddet, fiziksel / cinsel saldırılar, 
trafik kazaları ve yaşamı tehdit eden 
fiziksel hastalıklar gibi travmatik 
olaylar toplumlar için ciddi bir ruh 
sağlığı sorunu yaratmaktadır. Trav-

manın en sık olarak yol açtığı sorunlar Travma Sonrası Stres Hastalı-
ğı (TSSH) ve depresyondur. TSSH tedavi edilmediği taktirde oldukça 
ağır seyredebilen, uzun yıllar ve hatta yaşam boyu sürebilen ve önemli 
yaşam işlevlerini engellediği için yarattığı iş gücü kaybıyla topluma 
ciddi ekonomik maliyet getiren bir hastalıktır. 

Batı ülkelerinde travma için bazı psikoterapi yöntemleri geliştirilmiş 
olmakla birlikte kitlesel ve bireysel travmaların milyonlarca insanda 
yarattığı ruh sağlığı sorunlarına ekonomik bir çözüm getirebilecek bir 

ruh sağlığı modeli bulunmamaktadır. Bu amaçla kullanılacak tedavilerin 
sağlam bir kuramsal temele dayanması, etkilerinin kanıtlanmış olması, 
kısa süreli olması, farklı kültürlerde uygulanabilmesi ve medya 
araçlarıyla kitlelere iletilebilmesi gerekmektedir. Mevcut tedavilerin 
hiçbiri bu kriterlerin tümünü karşılamamaktadır. Kuramsal temelleri 
sorunludur, etkileri sınırlıdır, farklı kültürlerde uygulama güçlükleri 
vardır ve terapist yardımı olmadan uygulanabilirliklerine dair kanıtlar 
yetersizdir. Davranış Bilimleri Araştırma ve Tedavi Merkezi (DABA-
TEM) olarak son 30 yılda, birçoğunu Türkiye’de yaptığımız araştırma-
larla geliştirdiğimiz Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi ve bu tedavinin 
en ekonomik bir biçimde kitlelere iletilebilmesini mümkün kılan ruh 
sağlığı modeli yukardaki kriterlerin tümünü karşılamaktadır. 

Tedavide amaç kişinin travmanın yarattığı sıkıntı veya korkuların üze-
rine gitmesini sağlayarak kontrol duygusunu ve strese karşı psikolo-
jik bağışıklığını arttırmaktır. Normal koşullarda 4-6 seansta verilen 
bu tedavi gerektiği zaman (örneğin, kitlesel felaketler sonrası) tek bir 
seansta da verilebilmekte veya bir kitapçıkla kitlelere iletilebilmekte-
dir. Depremzedelerle yaptığımız çalışmalar her iki iletim yönteminin 
de vakaların en az %80’inde iyileşmeye yol açtığı göstermiştir. Araş-
tırmalarımız tedavinin diğer tedavilerden daha etkili olduğunu göster-
mektedir. Ağır savaş ve işkence travmasına maruz kalmış mültecilerle 
Türkiye’de yaptığımız bir tedavi çalışması vakaların %93’ünde ileri 

derecede iyileşme olduğunu göstermiştir. Tedavi ayrıca insanlara ge-
lecekte yaşayabilecekleri travmatik olaylara karşı psikolojik bağışıklık 
kazandırmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Tedavinin dayandığı 
kuramsal modele ve tedavi sonuçlarına ilişkin yıllar boyunca yaptığı-
mız yayınlar psikiyatri ve psikoloji dışında sosyal / siyasal bilimler, 
halk sağlığı ve uluslararası hukuk çevrelerinde de ilgi uyandırmış ve 
dünya medyasında da yankı bulmuştur. 

Tedavi yalnızca travma sonrasında değil, travmatik olayların uzun sü-
reler devam ettiği durumlarda da (savaş, deprem, aile içi şiddet gibi) 
verilebilmektedir. Kronik solunum güçlüğü de sürekli travmalar ara-
sındadır. European Respiratory Journal için yazdığım bir makalede 
belirttiğim gibi, solunum güçlüğü insanların yaşayabileceği en ağır 
travmalardan biridir ve ihmal edilmesi uluslararası insan hakları hu-
kukuna aykırı bir durum yaratabilir. Bu kongredeki konuşmamda bu 
sorunun yarattığı travmanın geliştirdiğimiz psikoterapiyle nasıl tedavi 
edilebileceği konusundaki düşüncelerimi aktardım.

Dr. Metin Başoğlu
Davranış Bilimleri Araştırma ve Tedavi Merkezi (DABATEM)

TEHLİKE 4.0

Günümüzde  bilimsel ve teknolojik 
ilerlemenin sonucu olarak ortaya çı-
kan 4. endüstri devriminin faydaları 
yanında zararları da mevcuttur. Son 
30-40 yılda hızla değişen dünya dü-
zeninde yaşantımız içinde ihtiyaç 
duyduğumuz elektrikli cihazlar ve 
haberleşme araçları elektromanyetik 
kirlilik (elektrosmog)  kaynağıdır. Bu 
kirlilik artık hayatımızın bir parçası 
haline gelen ve insanlığı tehdit eden 
en önemli halk sağlığı sorunlarından 

biridir.

Günlük yaşantımızda ne kadar süre temasta olduğumuzun farkına 
bile varmadığımız elektronik cihazlar elektromanyetik dalgalar ya-

yarak elektrosmoğa neden olmaktadır. Özellikle baz istasyonları, TV 
ve radyo antenleri, cep telefonları, mikrodalga fırınlar, yüksek gerilim 
hatlarının yaydığı elektromanyetik dalgalar son derece toksik sonuçlar 
doğurabilir. Sağlığımıza olan zararlı etkilerinin önümüzdeki yıllarda 
artacağı düşünülen bu dalgalar vücuttaki dokuları ısıtarak ve   kimya-
sal değişimlere yol açarak birçok organı etkileyebilir. Yayılan elektro-
manyetik radyasyonun vücudumuza verdiği potansiyel zararlar; stres, 
uykusuzluk, migren, çeşitli cilt hastalıkları, Parkinson, Alzheimer, 
felç, kanserler ve daha sayamadığımız birçok hastalık olabilir. Örneğin 
elektrosmog ile lösemi gibi kanser türlerinin oluşumu arasındaki meka-
nizma tam olarak aydınlatılamamış olsa da tümör hücrelerini yok eden 
immun sistem hücrelerinin etkinliğini azalttığı gösterilmiştir.

Sonuçta yerkürenin doğal elektromanyetik alanına hızla artan şekilde 
insan yapımı elektromanyetik alanların eklenmesi ile canlılar geçmişe 
göre çok daha yüksek düzeyde radyasyona maruz kalmaktadır.   

Yaşamımızın ayrılmaz parçası olan elektrosmogdan, özellikle kentsel 

alanlarda seçimimiz dışında karşılaştığımız elektromanyetik alanlar yü-
zünden bireysel önlemler ile korunma olanağımız yoktur. Çevremizde 
ne kadar elektromanyetik enerji seviyesine izin vermeliyiz? Bu soru-
nun cevabı henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak tıpkı  “ilaç ile 
zehiri birbirinden ayıran dozudur” deyişinde olduğu gibi, hayatımızdan 
çıkaramayacağımız elektronik cihazları daha az elektrosmoğa yol aça-
cak düzeylerde radyasyon yayacak hale getirebilirsek zehirin etkisini 
azaltabiliriz. Elektromanyetik alanın biyolojik zararlarından korunmak 
için belirlenecek sınır değerler ile etkilenim değerlendirilmeli ve sınır 
değerlerin aşılmaması için koruma programlarının oluşturmalıdır. So-
nuçta elektrosmog ile yaşamamız kaçınılmaz ise olumsuz etkilerinden 
korunmak için insan sağlığını ve esenliğini önceleyen bir tutum zo-
runludur.

Dr. Serap Duru
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Göğüs Hast. Kliniği

TOPLUM KÖKENLİ 
PNÖMONİ

Önceden sağlıklı olan, 
yakınmalarının başlangıcından 14 
gün öncesine kadar hastanede yatış 
öyküsü olmayan bir kişide, toplumda 
günlük yaşam sırasında ortaya çıkan 
pnömoni toplum kökenli pnömoni 
olarak adlandırılmaktadır. DSÖ 
5 yaşından küçük çocuklarda her 
yıl 156 milyon pnömoni vakası 
görüleceğini ve 20 milyonunun 

hastane yatışı gerektirecek kadar ağır vaka olacağını öngörmektedir. 
Pnömoni 1 ay – 5 yaş arası çocuk ölümlerinin en sık sebebi olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Beş yaş altı çocuklarda en sık etken virüsler olup yenidoğan dönemi 
hariç en sık bakteriyel etken pnömokoklardır, yaş arttıkça bakteriyel 
etkenlerin sıklığı artar. Etyolojiye yönelik yakın zamanlı meta-analiz-
lerde klinik pnömoninin birden fazla mikroorganizmanın sıralı ya da 
birlikte görülmesi ile ortaya çıktığı görülmektedir.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında tanı; öykü ve fizik muayene bul-
gularına dayandırılır. DSÖ kılavuzuna göre takipne ve retraksiyon alt 
solunum yolu enfeksiyonunun en iyi iki belirleyicisidir.

Başvuruda pnömonin ağırlığını belirleyecek şekilde hastanın değerlen-
dirilmesi, altta yatan sorunu olan yüksek risk grubundaki çocukların 
belirlenmesi ve hipoksi mortalite riskini arttırabileceğinden, oksijen 
saturasyonunu değerlendirilmesi önerilir.

Tanı için rutin akciğer grafisi önerilmez. Klinik bulgularda belirsizlik 
varsa, ağır veya çok ağır pnömoni bulguları varsa, komplikasyon ge-
lişiminden şüpheliniliyorsa, ayaktan standart tedaviye yanıtsızlık ve 
uzamış klinik seyir varsa, hasta 5 yaşından küçük olup >39°C odağı 
belli olmayan ateşi varsa ve beyaz küre sayısı 20.000/mm3’nin üzerin-
de ise, tekrarlayan pnömoni varsa, akciğer tüberkülozu ya da yabancı 
cisim aspirasyonu kuşkusu varsa, solunum güçlüğüne neden olan diğer 
nedenlerin dışlanması isteniyorsa akciğer grafisi çekilebilir. Akut faz 
reaktanları (AFR); bakteriyel - atipik ve viral etkenleri ayırmada hassas 
değildir ve pnömonin ağırlığı ile ilişkili değildir. Komplike olmayan, 
ayaktan izlenen pnömoni yönetiminde ESR, CRP, PCT’nin izlem değe-
ri olmayıp AFR; hastanede yatan hasta izleminde kullanılabilir. Tanısal 
araştırmalar hastaneye yatırılan çocuklar için gereklidir.

Tedavide; bakteriyel pnömoni düşünülen vakalara antibiyotik başlanır. 
İlk seçenek amoksisilindir. Ağır pnömonide ise ampisilin + gentamisin, 

sefotaksim veya seftriakson ile IV antibiyotik tedavisi önerilir. Herhan-
gi bir yaşta 48 saat içerisinde ilk basamak tedaviye cevap yoksa, her 
türlü ağır klinik tabloda, M. pneumonia ve C. pneumoniae kuvvetli şüp-
hesi varsa tedaviye makrolid antibiyotikler eklenir. Göğüs fizyoterapi-
si, mukolitik ajanlar, antitusif ilaçlar, nebülize bronkodilatörler, oral ya 
da inhale steroidlerin toplum kökenli pnömoni tedavisine herhengi bir 
katkısı yoktur. Tedavi ile klinik iyileşme 48-72 saat arasında beklenir, 
radyolojik düzelme ise 4-6 haftayı bulabilir. Beklenen seyrin değişmesi 
durumunda komplikasyondan şüphe edilebilir.

Pnömoniden ölümleri önlemenin en etkin yolu rutin aşılamadır. 
Çocuklar, S. pneumoniae, Haemophilus influenzae tip b ve boğmacaya 
karşı aşılanmalıdır. Altı aylıktan büyük tüm infantlar, çocuklar ve ad-
olesanlara yıllık grip aşısı önerilir. Yüksek riskli bebeklerde RSV’ye 
özgül monoklonal antikorla koruma tedavisi RSV’ye bağlı ağır pnö-
moni riskini ve hastane yatışını azaltmaktadır. Sigara dumanından (ev 
içi - ev dışı) da uzak kalınmalıdır.

Dr. Zeynep Seda Uyan 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları

Müzik eğitimine Anadolu Üniversitesi opera şan 
bölümünde başlamış olan Elis Dubaz, daha sonra 
Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarına geçiş 
yaptı. Klasik müzik eğitiminin yanı sıra farklı türlere 

olan ilgisi nedeniyle birçok değişik türde şarkı söyleyen 
Dubaz’ın, özellikle etnik müziklere ilgisi nedeniyle 
repertuarında birbirinden çok farklı eserler bulunuyor. 
Kongremizin ikinci gününde sahne alan Elif Dubaz, 

etkileyici yorumuyla katılımcılara eğlenceli bir 
akşam yaşattı. Seslendirdiği birbirinden keyifli 
şarkılarla katılımcılara eşsiz bir akşam yaşatan Dubaz, 
katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

ELİS DUBAZ’DAN KEYİFLİ KONSER


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

