Türkiye Ulusal Verem Savaﬂ› Dernekleri Federasyonu
Sa¤l›k Bakanl›¤› Verem Savaﬂ› Dairesi Baﬂkanl›¤›
‹stanbul Verem Savaﬂ› Derne¤i

PROGRAM VE B‹LD‹R‹ K‹TABI

XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI KONGRES‹

18 - 20 Eylül 2008

De¤erli Meslektafllar›m›z,
XXV. Ulusal Tüberküloz ve Gö¤üs Hastal›klar› Kongresi Türkiye Ulusal Verem Savafl› Dernekleri Federasyonu, Sa¤l›k
Bakanl›¤› Verem Savafl› Dairesi Baflkanl›¤› ve ‹stanbul Verem Savafl› Derne¤i taraf›ndan 18-20 Eylül 2008 tarihleri
aras›nda ‹STANBUL'da düzenlenecektir.
Uluslararas› bilim insanlar›n›n da kat›l›m› ile gerçeklefltirilecek kongrede tüberküloz her yönüyle ele al›n›rken tütün kullan›m› ve halk sa¤l›¤› aç›s›ndan önem teflkil eden di¤er gö¤üs hastal›klar› konular› da ele al›narak tart›fl›lacakt›r.
Günümüzde ülkemizde ve dünya’da önemli bir tehdit olan çok ilaca dirençli tüberküloz'un ayr›ca ele al›naca¤› kongrede,
sa¤l›k politikalar›ndaki de¤iflimlerin yafland›¤› koflullarda tüberküloz kontrolü ayr› bir bafll›k olarak de¤erlendirilecektir.
Araflt›rma ve önerilerinizle bu kongreye kat›l›p yeni bir yol haritas›n›n çizilmesine katk› sa¤layabilir, baflar› öykülerinizle kat›l›mc›lar› heyecanland›rabilir, hepimizin ufkunu geniflletebilirsiniz.
Ülkemizin olanaklar› ile önlenebilecek olan bu sa¤l›k sorunlar›ndan halk›m›z› korumak için kongremize kat›lman›z› ve
katk› vermenizi bekliyoruz.

Kongre Baflkanlar›

Kongre Sekreteri

Dr. Ferit KOÇO⁄LU
Dr. Feyzullah GÜMÜfiLÜ
Dr. Ahmet Refik EREM

Dr. Gül ÖNGEN
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XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI KONGRES‹

ONURSAL KURUL:
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Prof. Dr. Recep AKDA⁄ (Sa¤l›k Bakan›)
Muammer GÜLER (‹stanbul Valisi)
Mimar Kadir TOPBAfi (‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan›)
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Prof. Dr. Gül ÖNGEN
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Ayhan fiENPINAR
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Fuat DEM‹R
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Gül Öngen (Kurul Baflkanı ve ‹st. Verem Savaflı Derne¤i Sekreteri)

Türkiye U.V.S.D.F. Yönetim Kurulu

İstanbul Verem Savaşı Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ferit KOÇO⁄LU

fief. Dr. Ahmet Refik EREM

Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN

Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN

Dr. Ali R›za ERDO⁄AN

Prof. Dr. Gül ÖNGEN

Ayhan fiENPINAR

Doç. Dr. Esin TUNCAY

‹smail AKÇAN

Doç. Dr. Haluk ÇALIfiIR

fief Dr. Ahmet Refik EREM

Doç. Dr. Atilla SAYGI

Av. M. Erbil KURU

Uzm. Dr. Özlen TÜMER
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Dr. Salih AKGÜN

Veli ÖZTÜRK

Dr. Filiz ÖZTÜRK

Süleyman TÜRKER

Fethi ATALAR
Yusuf NOMAL
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KONUfiMACILAR VE OTURUM BAfiKANLARI
Betül Abdülo¤lu
Esen Akkaya
Serir Akto¤u
Remzi Alt›n
Peri Arbak
Seren Arpaz
Orhan Arseven
‹zzettin Bar›fl
Çi¤dem Biber
Hayati Bilgiç
Emel Ça¤lar
Haluk Çal›fl›r
Güngör Çamsar›
Faruk Çiftçi
Ça¤lar Çuhadaro¤lu
Elif Da¤l›
Charles Daley
Hüseyin Demirel
Erhan Ekinci
Osman Elbek
Donald Enarson
Haluk Eraksoy
Ahmet Refik Erem
Onur Fevzi Erer
Müzeyyen Erk
Feyza Erkan
Feyzullah Gümüfllü
Asena Günal
Hakan Günen
Arma¤an Hazar
Fazilet Karakoç
Remzi Karfl›
Zeki K›l›çaslan
Ali Kocabafl
Tan›l Kocagöz
Ferit Koço¤lu
Hatem Sözen Konaflo¤lu
Kaya Köksalan
Emel Kurt
Melahat Kurutepe
Muhammed Reza Masjedi
Sevim Mavi
Emine Mert
Arzu Mirici
Benan Müsellim
Stefan Niemann
Gönenç Ortaköylü
Füsun Öner Eyüpo¤lu
Gül Öngen
Süha Özkan
fieref Özkara
Selahattin Öztafl
Filiz Öztürk
Mehmet Polatl›
Lee Reichman
Hans Rieder
Attila Sayg›
Engin Seber
Tülin Sevim
Gönül fiengöz
Kemal Tahao¤lu
Özgül Torun
Esin Tuncay
Baht›nur Tunç Coflkun
Özlen Tümer
Hatice Türker
Eyüp Sabri Uçan
Sema Umut
S.Arma¤an Y›ld›z
Veysel Y›lmaz
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Denizli Verem Savafl› Derne¤i
Süreyyapafla Gö¤üs Kalp Damar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Dr. Suat Seren Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi Cerrahi E¤itim Araflt›rma Hastanesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi T›p Fakültesi
Nazilli Verem Savafl Dispanseri
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi
Emekli Ö¤retim Üyesi
Ankara Atatürk Sanatoryumu
GATA
Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi
Süreyyapafla Gö¤üs Kalp Damar E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi
Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi
Gata Haydarpafla E¤itim Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar› Servisi
‹stanbul Ünivesitesi T›p Fakültesi
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Jewish Medical Center , Denver
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Verem Savafl› Daire Baflkanl›¤›
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi
The Union
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi
‹stanbul Verem Savafl› Derne¤i
Dr.Suat Seren Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi Cerrahi.E¤itim.Araflt›rma Hastanesi
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Verem Savafl› Daire Baflkanl›¤›
Bo¤aziçi Üniversitesi
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi
Süreyyapafla Gö¤üs Kalp Damar E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Verem Savafl Dispanseri , Samsun
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi
Yeditepe Hastanesi
Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi
Süreyyapafla Gö¤üs Kalp Damar E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi
‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi
Osmangazi Üniversitesi
Süreyyapafla Gö¤üs Kalp Damar E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi
National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases
Ba¤c›lar Verem Savafl Dispanseri
Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi
18 Mart Üniversitesi
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi
National Reference Center for Mycobacteria
Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi
Ankara Veremle Savafl Dispanseri
Atatürk Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi Merkezi
Süreyyapafla Gö¤üs Kalp Damar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Ümraniye Verem Savafl Dispanseri
Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi
University of Medicine and Dentistry of New Jersey
The Union
Süreyyapafla Gö¤üs Kalp Damar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
fiiflli Kent T›bbi Tahlil Merkezi
Süreyyapafla Gö¤üs Kalp Damar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
Medikal Park Göztepe
Gata Çaml›ca Gö¤üs Has. Hastanesi
Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Kartal Verem Savafl Dispanseri
Süreyyapafla Gö¤üs Kalp Damar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Süreyyapafla Gö¤üs Kalp Damar E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi
‹stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi
Yedikule Gö¤üs Hastal›klar›.ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

KONUfiMACILAR VE OTURUM BAfiKANLARI INDEKS‹

B. Abdülo¤lu
E. Akkaya
S. Akto¤u
R. Alt›n
P. Arbak
S. Arpaz
O. Arseven
‹.
Ç.
H.
E.

Bar›fl
Biber
Bilgiç
Ça¤lar

H. Çal›fl›r

G.
F.
Ç.
E.

Çamsar›
Çiftçi
Çuhadaro¤lu
Da¤l›

C. Daley

H. Demirel
E. Ekinci
O. Elbek
D. Enarson

H.
A.
O.
M.
F.

Eraksoy
R. Erem
F. Erer
Erk
Erkan

F. Gümüfllü
A. Günal
H. Günen
A.
F.
R.
Z.

Hazal
Karakoç
Karfl›
K›l›çaslan

A. Kocabafl

Oturum Tarihi
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
20 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
20 Eylül 2008
20 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
20 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
20 Eylül 2008
20 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008

Oturum Salonu
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
‹nönü
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
‹nönü
‹nönü
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
Barbaros
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
Poster Alan›
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
Barbaros
‹nönü
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
‹nönü
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
Poster Alan›
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer

Oturum Saati
08:30-10:30
15:15-16:45
15:15-16:45
13:30-15:30
08:30-10:30
08:30-10:30
08:30-10:30
08:30-10:30
15:45-16:45
15:45-16:45
16:45-17:45
13:30-15:30
15:15-16:45
13:30-15:30
10:45-11:15
10:30-12:00
16:45-17:45
08:30-12:30
10:45-12:00
13:30-15:30
08:30-10:30
15:45-16:45
08:30-10:30
08:30-10:30
12:00-12:30
15:15-16:45
13:30-15:30
13:30-15:30
16:45-18:00
16:45-18:00
11:00-12:00
13:30-15:30
16:45-18:00
16:45-17:45
15:45-16:45
10:45-12:30
15:45-16:45
16:45-17:45
16:45-18:00
13:00-15:00
15:15-16:45
15:15-16:45
10:45-11:15
10:30-12:00
16:45-18:00
13:00-15:00
11:15-12:00
11:00-12:00
15:15-16:45
08:30-10:30
10:30-12:00
13:00-15:00
08:30-10:30
10:30-12:00
16:45-18:00

Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Kurs Sorumlusu
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
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KONUfiMACILAR VE OTURUM BAfiKANLARI INDEKS‹

T. Kocagöz
F. Koço¤lu
H.
K.
E.
M.
M.
S.
E.
A.
B.
S.
G.
F.
G.

S. Konaflo¤lu
Köksalan
Kurt
Kurutepe
R. Masjedi
Mavi
Mert
Mirici
Müsellim
Niemann
Ortaköylü
Ö. Eyüpo¤lu
Öngen

S. Özkan
fi. Özkara

S.
F.
M.
L.

Öztafl
Öztürk
Polatl›
Reichman

H. Rieder

A. Sayg›
E. Seber
T. Sevim
G. fiengöz
K. Tahao¤lu
Ö.
E.
B.
Ö.

Torun
Tuncay
Tunç Coflkun
Tümer

H. Türker
E. S. Uçan
S. Umut

S. A. Y›ld›z
V. Y›lmaz
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Oturum Tarihi
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
20 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
18 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
18 Eylül 2008
19 Eylül 2008
20 Eylül 2008
19 Eylül 2008

Oturum Salonu
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
Poster Alan›
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
Barbaros
Barbaros
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
30 A¤ustos Zafer
Barbaros
Poster Alan›
30 A¤ustos Zafer
‹nönü
‹nönü
‹nönü
30 A¤ustos Zafer
‹nönü

Oturum Saati
10:45-12:30
10:30-12:00
12:00-12:30
08:30-10:30
10:45-12:30
08:30-10:30
11:15-12:00
12:00-12:30
08:30-10:30
08:30-10:30
13:00-15:00
10:45-12:30
13:00-15:00
10:45-12:30
12:30-13:30
13:00-15:00
16:45-17:45
10:45-12:30
08:30-10:30
10:30-12:00
13:00-15:00
15:45-16:45
10:45-12:30
08:30-10:30
13:00-15:00
10:30-12:00
13:00-15:00
15:15-16:45
15:45-16:45
15:45-16:45
08:30-10:30
10:45-12:30
10:45-12:30
10:45-12:30
10:45-12:30
10:45-12:00
08:30-10:30
15:15-16:45
16:45-17:45
08:30-10:30
10:45-12:30
08:30-10:30
15:15-16:45
08:30-12:30
12:30-13:30
13:00-15:00
13:00-15:00
13:00-15:00
08:30-10:30
10:45-11:15
10:45-12:30

Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Konuflmac›
Konuflmac›
Kurs Sorumlusu
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›
Konuflmac›
Oturum Baflkan›

B‹L‹MSEL PROGRAMA GENEL BAKIfi
18 Eylül Perflembe, 2008
30 A⁄USTOS ZAFER SALONU
‹NÖNÜ SALONU
09:00-10:00 AÇILIfi TÖREN‹
10:00KAHVE ARASI
10:00-10:30
10:30-12:00 Türkiye’de Ulusal Tüberküloz Program› Deneyimi
12:00-13:00
Ö⁄LE YEME⁄‹
13:00-15:00 Büyükflehirlerde Tüberküloz Kontrolü

Birinci Basamak Hekimler için KOAH ve Tedavisi

Tüberküloz Moleküler Epidemiyolojisi

KOAH Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri

Büyükflehirlerde Tüberküloz

KOAH Tan› ve Ay›r›c› Tan›

‹stanbul Verileri

KOAH Akut Atak

Di¤er Büyük Kentlerde Tüberküloz
15:00-15:15
KAHVE ARASI
15:15-16:45 Dünyada ve Türkiye’de Çok ‹laca Dirençli
Tüberküloz ve Yayg›n ‹laç Direnci:
Epidemiyolojiden Tedavi Sorunlar›na
Dünyada MDR/XDR Epidemiyolojisi

KOAH Tedavisi
Birinci Basamak Hekimler için Ast›m Tedavisi
Eriflkin Ast›m›
Çocuk Ast›m›
‹nhalasyon Teknikleri

Türkiye MDR/XDR Epidemiyoloji
MDR/XDR Güncel Tedavisi ve Tedavi Sonuçlar›

16:45-17:45 Tüberküloz Kontrolünde Duyarl›l›k Testleri Gerekli mi? Osmanl›da Tüberküloz
19:00-20:30

AKfiAM YEME⁄‹
Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray› - Marmara Salonu

19 Eylül Cuma, 2008
30 A⁄USTOS ZAFER SALONU
08:30-10:30 Türkiyede Do¤rudan Gözetimli Tedavi
Deneyimi ve Uygulama Sorunlar›

‹NÖNÜ SALONU
Meslek Hastal›klar› Tan›s›nda Birinci Basamak Sa¤l›k
Hizmetlerinin Rolü
Birinci Basamak Sa¤l›k Organizasyonlar› ve
Meslek Hastal›klar›na Yönelik Sorumluluklar›
Mesleki Ast›m ve KOAH Yaklafl›m›
Pnömokonyoz Tan›s› ve Radyolojik ‹ncelemede
Pratisyen Hekimin Rolü

10:30-10:45
10:45-12:30 Yeni Tan› Yöntemleri

KAHVE ARASI

Olgu Sunumu

Tüberküloz’da Moleküler Tan› Yöntemleri
Yeni Kültür Yöntemleri
Tan› Yöntemlerinin Klinik Kullan›m› ve Yorumu
12:30-13:30
Ö⁄LE YEME⁄‹ VE POSTER BAfiI TARTIfiMA
Sözlü Bildiri Oturumu
13:30-15:30 Risk Gruplar›nda Tüberküloz
Sa¤l›k Çal›flanlar›nda Tüberküloz ‹nfeksiyonu Kontrolü
Dünyada /Ülkemiz Cezaevlerinde Tüberküloz
Di¤er Risk Gruplar›nda (askeri/bak›m evleri/
ak›l hastaneleri/ evlilik/ifl girifli)
15:30-15:45
KAHVE ARASI
15:45-16:45 Temasl›larda Tüberküloz
Dünyada Temasl› Taramas›n›n ‹lkeleri

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlar› ve Tedavisi

Temasl› Çocu¤a Yaklafl›m

Alt Solunum Yollar› ‹nfeksiyonunda Hastaya Klinik
Yaklafl›m

Temasl› Eriflkine Yaklafl›m

ASYH Hastas›nda Antibiyotik Kullan›m›

16:45-18:00 Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n›n Tüberküloz

Sosyal Komite Toplant›s›

Kontrolüne Etkileri
Dönüflüm Gelifltirir mi?
Türkiye’de Sa¤l›kta Dönüflüm ve Tüberküloz Kontrolü
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n›n ‹zmir’de Etkileri
Neden Sa¤l›kta Dönüflüm?
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B‹L‹MSEL PROGRAMA GENEL BAKIfi

20 Eylül Cumartesi, 2008
30 A⁄USTOS ZAFER SALONU
‹NÖNÜ SALONU
08:30-10:30 Tüberküloz Kontrolünde Hemflirenin Yeri Sigara ve Akci¤er
Hastanede Do¤rudan Gözetimli Tedavi
Uygulamas› ve Sorunlar›

Türkiye’de Tütün Kontrolü

BARBAROS SALONU *
Tüberküloz Epidemiyolojisi ve Kontrolü Kursu

POSTER ALANI

Tüberküloz Kontrolu ve Epidemiyolojisinde
Temel Prensipler

Sigara B›rakma Yöntemleri
Hastanede Tüberküloz ‹nfeksiyon
Kontrolünde Hemflirenin Rolü

Tüberküloz Kontrolünde Uygulamalar
(intervention)

Dispanserde Do¤rudan Gözetimli Tedavi
Organizasyonunda Hemflirenin Rolü
10:30-10:45
10:45-11:15 Hasta Gözü ‹le Tüberküloz

KAHVE ARASI
Sözlü Bildiri Oturumu

Tüberküloz Epidemiyolojisi ve Kontrolü Kursu
Tüberküloz Kontrolünde Tan› Örgütlenmesi
Tüberküloz Kontrolünde Tedavi Örgütlenmesi

11:15-12:00 Sözlü Bildiri Oturumu

Tüberküloz Kontrolü Performans› Nas›l Ölçülür

12:00-12:30 Ortado¤u’da Tüberkülozun Kontrolünde
IUATLD’nin rolü
KAPANIfi

* Tüberküloz Epidemiyolojisi ve Kontrolü Kursuna s›n›rl› say›da davetli ile yap›lacakt›r.
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11:00-12:00
Poster Bafl› Tart›flma

KONGRE PROGRAMI
18 Eylül 2008, Perflembe
09:00-10:00

AÇILIfi TÖREN‹

10:00-10:30

KAHVE ARASI

10:30-12:00

Türkiye’de Ulusal Tüberküloz Program› Deneyimi
Oturum Baflkanlar›: Ferit Koço¤lu / Ali Kocabafl

30 A⁄USTOS ZAFER SALONU

Ülkemizde Tüberküloz Kontrol Program› - Feyzullah Gümüfllü
Tart›flmac›lar: Zeki K›l›çaslan, Lee Reichman, Haluk Çal›fl›r, fieref Özkara
12:00-13:00

Ö⁄LE YEME⁄‹

13:00-15:00

Büyükflehirlerde Tüberküloz Kontrolü
Oturum Baflkanlar›: Gül Öngen / Eyüp Sabri Uçan
Tüberküloz Moleküler Epidemiyolojisi - Stefan Niemann
Büyükflehirlerde Tüberküloz - Lee Reichman
‹stanbul Verileri - Zeki K›l›çaslan
Di¤er Büyük Kentlerde Tüberküloz - fieref Özkara

15:00-15:15

KAHVE ARASI

15:15-16:45

Dünyada ve Türkiye’de Çok ‹laca Dirençli Tüberküloz ve Yayg›n ‹laç Direnci: Epidemiyolojiden
Tedavi Sorunlar›na
Oturum Baflkanlar›: Kemal Tahao¤lu / Hayati Bilgiç
Dünyada MDR/XDR Epidemiyolojisi - Hans Rieder
Türkiye MDR/XDR Epidemiyoloji - Özlen Tümer
MDR/XDR Güncel Tedavisi ve Tedavi Sonuçlar› - Charles Daley

16:45-17:45

Tüberküloz Kontrolünde Duyarl›l›k Testleri Gerekli mi?
Oturum Baflkanlar›: Zeki K›l›çaslan/ Donald Enarson

Haluk Çal›fl›r, Kemal Tahao¤lu
18 Eylül 2008, Perflembe
13:00-15:00

‹NÖNÜ SALONU

Birinci Basamak Hekimler için KOAH ve Tedavisi
Oturum Baflkanlar›: Müzeyyen Erk / Sema Umut
KOAH Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri - Hakan Günen
KOAH Tan› ve Ay›r›c› Tan› - Arzu Mirici
KOAH Akut Atak - Mehmet Polatl›
KOAH Tedavisi - Sema Umut

15:00-15:15

KAHVE ARASI

15:15-16:45

Birinci Basamak Hekimler için Ast›m Tedavisi
Oturum Baflkanlar›: Feyza Erkan / Esen Akkaya
Eriflkin Ast›m› - Feyza Erkan
Çocuk Ast›m› - Fazilet Karakoç
‹nhalasyon Teknikleri - Esen Akkaya

16:45-17:45

Osmanl›da Tüberküloz
Oturum Baflkanlar›: Ahmet Refik Erem

‹zzettin Bar›fl
19:00-20:30

AKfiAM YEME⁄‹ / Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray› - Marmara Salonu *
*Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›'na geçifl Askeri Müze bahçesinde yer alan Ahmet Fethi Pafla Binas› taraf›ndaki kap›dan yap›lacakt›r.
Yeme¤in verilece¤i salon kongre merkezine sadece 3 dakika yürüme mesafesindedir
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KONGRE PROGRAMI
19 Eylül 2008, Cuma
08:30-10:30

30 A⁄USTOS ZAFER SALONU

Türkiye’de Do¤rudan Gözetimli Tedavi Deneyimi ve Uygulama Sorunlar›
Oturum Baflkanlar›: Zeki K›l›çaslan / Gönül fiengöz
Dispanser Hekimleri:
Remzi Karfl›, Samsun - Filiz Öztürk, ‹stanbul - Sevim Mavi, Ba¤c›lar - Suha Özkan, Ankara Betül Abdülo¤lu, Denizli

10:30-10:45

KAHVE ARASI

10:45-12:30

Yeni Tan› Yöntemleri
Oturum Baflkanlar›: Attila Sayg› / Engin Seber
Tüberküloz’da Moleküler Tan› Yöntemleri - Tan›l Kocagöz
Yeni Kültür Yöntemleri - Kaya Köksalan
Tan› Yöntemlerinin Klinik Kullan›m› ve Yorumu - Tülin Sevim

12:30-13:30

Ö⁄LE YEME⁄‹ VE POSTER BAfiI TARTIfiMA
Oturum Baflkanlar›: Hatice Türker / Füsun Öner Eyüpo¤lu

13:30-15:30

Risk Gruplar›nda Tüberküloz
Oturum Baflkanlar›: Serir Akto¤u/ Charles Daley
Sa¤l›k Çal›flanlar›nda Tüberküloz ‹nfeksiyonu Kontrolü - Charles Daley
Dünyada /Ülkemiz Cezaevlerinde Tüberküloz - Osman Elbek
Di¤er Risk Gruplar›nda (askeri/bak›m evleri/ak›l hastaneleri/ evlilik/ifl girifli) - Faruk Çiftçi

15:30-15:45

KAHVE ARASI

15:45-16:45

Temasl›larda Tüberküloz
Oturum Baflkanlar›: fieref Özkara / Hans Rieder
Dünyada Temasl› Taramas›n›n ‹lkeleri - Hans Rieder
Temasl› Çocu¤a Yaklafl›m - Elif Da¤l›
Temasl› Eriflkine Yaklafl›m - Donald Enarson

16:45-18:00

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n›n Tüberküloz Kontrolüne Etkileri
Oturum Baflkanlar›: Hüseyin Demirel / Ali Kocabafl
Dönüflüm Gelifltirir mi? - Asena Günal
Türkiye’de Sa¤l›kta Dönüflüm ve Tüberküloz Kontrolü - Osman Elbek
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n›n ‹zmir’de Etkileri - Onur Fevzi Erer
Neden Sa¤l›kta Dönüflüm? - Hüseyin Demirel
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KONGRE PROGRAMI
19 Eylül 2008, Cuma
08:30-10:30

‹NÖNÜ SALONU

Meslek Hastal›klar› Tan›s›nda Birinci Basamak Sa¤l›k Hizmetlerinin Rolü
Oturum Baflkanlar›: Sema Umut / Peri Arbak
Birinci Basamak Sa¤l›k Organizasyonlar› ve Meslek Hastal›klar›na Yönelik Sorumluluklar› - Peri Arbak
Mesleki Ast›m ve KOAH Yaklafl›m› - Emel Kurt
Pnömokonyoz Tan›s› ve Radyolojik ‹ncelemede Pratisyen Hekimin Rolü - Remzi Alt›n

10:30-10:45

KAHVE ARASI

10:45-12:30

Olgu Sunumu
Oturum Baflkanlar›: Gül Öngen / Veysel Y›lmaz
Sunucular: Esin Tuncay, Selahattin Öztafl, Gönenç Ortaköylü, Benan Müsellim

12:30-13:30

Ö⁄LE YEME⁄‹ VE POSTER BAfiI TARTIfiMA
Oturum Baflkanlar›: Hatice Türker / Füsun Öner Eyüpo¤lu

13:30-15:30

Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Baflkanlar›: Erhan Ekinci / Çi¤dem Biber

15:30-15:45

KAHVE ARASI

15:45-16:45

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlar› ve Tedavisi
Oturum Baflkan›: Orhan Arseven
Klinik Yaklafl›m - Orhan Arseven
Antibiyotik Kullan›m› - Haluk Eraksoy

16:45-18:00

Sosyal Komite Toplant›s›

20 Eylül 2008, Cumartesi
08:30-10:30

30 A⁄USTOS ZAFER SALONU

Tüberküloz Kontrolünde Hemflirenin Yeri
Oturum Baflkanlar›: Seren Arpaz / Özgül Torun
Hastanede Do¤rudan Gözetimli Tedavi Uygulamas› ve Sorunlar› - Emine Mert
Hastanede Tüberküloz ‹nfeksiyon Kontrolünde Hemflirenin Rolü - Hatem Sözen Konaflo¤lu
Dispanserde Do¤rudan Gözetimli Tedavi Organizasyonunda Hemflirenin Rolü - Baht›nur Tunç Coflkun

10:30-10:45

KAHVE ARASI

10:45-11:15

Hasta Gözü ‹le Tüberküloz
Oturum Baflkanlar›: Feyza Erkan / Emel Ça¤lar

S. Arma¤an Y›ld›z
11:15-12:00

Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Baflkanlar›: Melahat Kurutepe / Hakan Günen

12:00-12:30

Ortado¤u’da Tüberkülozun Kontrolünde IUATLD’nin rolü
Oturum Baflkanlar›: Ferit Koço¤lu / Elif Da¤l›

Muhammed Reza Masjedi
12:30

Kapan›fl
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KONGRE PROGRAMI

20 Eylül 2008, Cumartesi
08:30-10:30

‹NÖNÜ SALONU

Sigara ve Akci¤er
Oturum Baflkan›: Elif Da¤l›
Türkiye’de Tütün Kontrolü - Elif Da¤l›
Sigara B›rakma Yöntemleri - Ça¤lar Çuhadaro¤lu

10:30-10:45

KAHVE ARASI

10:45-12:00

Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Baflkanlar›: Güngör Çamsar› / Tülin Sevim

20 Eylül 2008, Cumartesi
08:30-10:30

BARBAROS SALONU

Tüberküloz Epidemiyolojisi ve Kontrolü Kursu *
Sorumlular: Özlen Tümer / Haluk Çal›fl›r
Tüberküloz Kontrolu ve Epidemiyolojisinde Temel Prensipler - Hans Rieder
Tüberküloz Kontrolünde Uygulamalar (intervention) - Hans Rieder

10:30-10:45

KAHVE ARASI

10:45-12:30

Tüberküloz Epidemiyolojisi ve Kontrolü Kursu *
Sorumlular: Özlen Tümer / Haluk Çal›fl›r
Tüberküloz Kontrolünde Tan› Örgütlenmesi - Donald Enarson
Tüberküloz Kontrolünde Tedavi Örgütlenmesi - Donald Enarson
Tüberküloz Kontrolü Performans› Nas›l Ölçülür - Hans Rieder

20 Eylül 2008, Cumartesi
11:00-12:00

POSTER BAfiI TARTIfiMA
Oturum Baflkanlar›: Erhan Ekinci / Arma¤an Hazal

* Tüberküloz Epidemiyolojisi ve Kontrolü Kursuna s›n›rl› say›da davetli ile yap›lacakt›r.
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POSTER ALANI

XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI KONGRES‹

18 - 20 Eylül 2008

SÖZLÜ B‹LD‹R‹LER
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XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ⁄ÜS HASTALIKLARI KONGRES‹

18 - 20 Eylül 2008

S-1
‹ZM‹R ‹L‹ TÜBERKÜLOZ ‹NS‹DANSLARININ YAKALA-TEKRAR YAKALA YÖNTEM‹ ÜÇ L‹STEL‹
LOG-L‹NEAR MODELLER ‹LE TAHM‹N‹
Sema Özgür SAKARYA

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
Girifl ve Amaç: Tüberküloz bildirimi zorunlu bir hastal›kt›r. Bildirim sistemindeki aksakl›klar, kurumlararas› iletiflim sorunlar› nedeniyle
ülkemizde kay›t d›fl› tüberkülozlu bir olgu toplulu¤u oldu¤u bilinmektedir. Bu çal›flman›n amaçlar›, 2003, 2004, 2005 y›llar› ‹zmir ili
tüberküloz olgular›n›n Verem Savafl Dispanserlerinde kay›tl›l›k oranlar›n›, tüberküloz insidanslar›n› ve tahmini insidanslar›n› saptamak, kay›p
olgu say›s›n› gerçe¤e yak›n olarak tahmin etmek, bildirim sistemindeki aksayan yönleri de¤erlendirmektir. Gereç-Yöntem: Çal›flmada, ‹zmir
ilinde bakteriyolojik ve histopatolojik yöntemler ile TB tan›s› konulabilen hastane ve laboratuvarlardan (Hast-lab), TB olgular›na ait üç y›ll›k
veriler toplanarak, Verem Savafl Dispanserleri (VSD) kay›tlar› ve ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü (‹SM) bildirim kay›tlar› ile karfl›laflt›r›lm›flt›r. Y›llara
göre insidanslar belirlenmifl, yakala-tekrar yakala yönteminin üç listeli log-linear modelleri ile de tahmini insidanslar hesaplanm›flt›r.
Bulgular: ‹zmir’de tüberküloz tan› yöntemleri kullanan kamu ve özel kurumlar›n %30.2’den üç y›ll›k toplam 3568 pozitif sonuçla ilgili veri
toplanm›flt›r. Çal›flmada üç y›ll›k toplam gözlenen yeni olgular›n %79.7’nin VSD, %86.4’nün ‹SM, %60.5’nin Hast-lab kayd›na ulafl›lm›flt›r.
Üç y›lda toplam 3377 yeni olgu ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü bildirim kay›tlar›nda yer alm›fl, bunlar›n %84.5’i dispanser kay›tlar›na girmifl ve takip
edilmifltir. VSD’lerinde kay›tl› üç y›ll›k toplam 3119 yeni olgunun %91.5’nin ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nde bildirim kay›tlar›na ulafl›lm›flt›r. Y›ll›k
insidanslar VSD’lerinde kay›tl› olgular üzerinden hesapland›¤›nda 2003’de yüz binde 32.5 , 2004’de yüz binde 28.6 , 2005’de yüz binde 26.3
olarak bulunurken, yakala-tekrar yakala yönteminin üç listeli log-linear modelleri ile 2003’de yüz binde 46.2 (%95 GA’da yüz binde 43.553.1), 2004’de yüz binde 42.6 (%95 GA’da yüz binde 39.3-50.0) , 2005’de yüz binde 33.1 (%95 GA’ da yüz binde 32.4-34.0) olarak tahmin
edilmifltir. Bu tahminler ‹zmir ilinde VSD’lerinde kay›tl› olarak izlenen olgular d›fl›nda yüz binde 6.7-14 aras›nda kay›t d›fl› olgu olabilece¤ini
göstermifltir.
Sonuç ve Öneriler: Tüberküloz hastal›¤› ‹zmir ili için halen önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Tüberküloz olgular›yla ilgili verilerin sa¤l›k
kurumlar›ndan ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne yeterli düzeyde ve kalitede ulaflmad›¤› saptanm›flt›r. Üç listeli yakala-tekrar yakala yöntemi TB
hastal›¤›n›n bildiriminin taml›¤›n›n saptanmas›nda, insidans ve prevalans h›zlar›n›n do¤ru olarak tahmin edilmesinde alternatif bir yöntem
olarak kullan›labilir. Uygulanmakta olan bildirim ak›fl›n›n daha verimli olmas› için Form 014-TB etkin olarak kullan›lmal›, kurumlararas›
iletiflim sa¤lanmal› ve sürekli e¤itim çal›flmalar› yap›lmal›d›r. Ulusal TB Kontrol Program›m›z›n içinde önemli bir yeri olan Verem Savafl
Dispanserlerinin ve buralarda halen görev yapan yetiflmifl sa¤l›k insan gücünün korunmas› TB hastal›¤›n›n kontrolü için gereklidir.

S-2
KOSOVADA TUBERKULOZ 2000-2007
Rukije MAHMETI1, Zoja BUJUPI1, Xhevat (Cevat) KURHASANI2, Bahri TIGANI2, Gazmend ZHURI3,
Nazmije KAMBERI3

T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Bölümü
Global Fund – Manager/Sa¤l›k Bakanl›¤›
3
T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Bölümü
1
2

Tüberküloz (TB) genellikle yoksul ülkelerde görülen bir hastal›kt›r. Bilindi¤i gibi Dünya'da TB vakalar›n›n %95'i ve tüberküloza ba¤l› ölümlerin %98'i yoksul ülkelerde kaydedilmektedir. Öte yandan TB ekonomik olarak geliflmifl ülke-lerde de görülmektedir. TB hastal›¤› Kosova'da
uzun zamandan beri endemik olarak bulunmaktayd›. 1996 y›l›nda da 100.000 nüfus içinde 77 yeni vaka kaydedilmiflti. 1997-1999 y›llar›
aras›ndaki ekonomik ve siyasal kriz yan›nda yaflanan savafl›n da etkisi ile 2000 y›l›nda 1775 yeni vaka ortaya ç›km›fl bu y›l içinde TB insidans› 100.000 de 83 olmufltur. Bu dönemde Do¤rudan Gözetimli K›sa Tedavi stratejisi baflta olmak üzere TB kontrolünde yeniden yap›lanma
bafllam›fl ve bunun sonucunda olumlu neticeler al›nmaya bafllam›flt›r. Öyle ki 2007 y›l›nda 930 vaka kaydedilmifl TB hastal›¤› 100.000 nüfus
içinde 43'e düflmüfltür. Bu dönem içinde hastal›¤›n en fazla görüldü¤ü yafl grubu 20-34 idi. Bu dönem içinde TB hastalar› içinde tedavisi olumlu olanlar›n oran› %90'› geçmifltir.
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S-3
FETH‹YE VEREM SAVAfi D‹SPANSER‹ 2006-2008 YILLARI HASTA PROF‹L‹
Rabia SOHBET, Cemil YAVUZ, Halise Taflk›n DUMAN, Nefle ERDEM

Mu¤la Üniversitesi Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu
Araflt›rma Fethiye ilçesi verem savafl dispanserine ocak 2006 haziran 2008 döneminde baflvuran 50 tbc. hastan›n demo¤rafik, tan› ve tedaviye
iliflkin özelliklerini incelemek amac› ile yap›lan retrospektif tan›mlay›c› bir çal›flmad›r. Veriler, dispanser kay›t defteri ve hasta dosyalar› kullan›larak toplanm›fl ve spss paket program›nda da¤›l›mlar› incelenmifltir.
Hastalar›n %48'i 2006, %18'i 2007, %34'ü 2008 y›l› kay›tlar›d›r. Hastalar›n %60' evli, %34'ü serbest meslek sahibi, %4 iflsizdir, %34'ünün
sosyal güvencesi SSK, %24'ünün yeflil kart, %16's›n›n Ba¤kur, %8'inin Emekli Sand›¤›d›r. %18'inin sosyal güvencesi yoktur, yafl ort:
42.9’dur.
Tüm vakalar›n %52 si nisan, may›s, haziran aylar›nda baflvurmufltur. Hastalar›n %94'ü ferdi baflvuru yapm›fl, %4'ü temas %2'si organize tarama sonucu tespit edilmifltir. Vakalar›n %80'i yeni vakad›r. Nüks oran› %8, tedavi baflar›s›zl›¤› oran› %2, d›flardan nakil gelen hasta oran›
%10'dur. Vakalar›n %68'i akci¤er %32'si akci¤er d›fl› tüberkülozdur. Tüm vakalar›n %64'üne bakteriyolojik tan› yöntemi kullan›lm›flt›r.
Bakteriyolik incelemede ilk s›rada %58 ile balgam, %10 ile BAL (bronfl lavajı) gelirken; histopatolojik inceleme yap›lan hasta oran› %18'idir.
Hastalar›n %74'ünde temas öyküsü yokken %20'inde eviçi, %6's›nda evd›fl› temas vard›r. En s›k saptanan semptomler öksürük(%18), öksürükbalgam (%14), öksürük-halsizlik(%10)dir. Hastalar›n %22'sinin BCG afl›s› yoktur. Hastalar›n %8'inde PPD incelemesi kayd› bulunmufltur.
Tüm hastalara yap›lan 29 mikrobiyolojik incelemenin 20'sinde pozitif sonuç, 15 kültür incelemesinin 10’unda pozitif sonuç bulunmufltur.
Hastalar›n %92'sinde ilaç duyarl›l›¤› araflt›r›lmam›fl, %4'ünde drenç, %4'ünde duyarl›l›k saptanm›flt›r. Tedavi özellikleri incelendi¤inde
%48'inin tedavisi tamamland›¤›, %34'inin tedavisi devam etmekte oldu¤u, %2’ s›n›n tedaviyi terk etti¤i, %2’sinin nakil gitti¤i, %2’sinin ölüm
nedeni ile tedavisinin sonland›¤› tespit edilmifltir.

S-4
‹ZM‹R ‹L‹ VEREM SAVAfi D‹SPANSERLER‹NDE 2003-2005 YILLARINDA TAK‹P ED‹LEN TÜBERKÜLOZ
OLGULARININ TEDAV‹ SONUÇLARI
Sema Özgür SAKARYA

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤›
Girifl ve Amaç: Tüberküloz (TB) hastal›¤›n›n kontrolünde, saptanan olgular›n baflar› ile tedavi edilmesi ve tedavinin do¤rudan gözetimli tedavi
(DGT) fleklinde uygulanmas› önemlidir. ‹zmir ili metropolünde DGT uygulamas› 2004 y›l›nda bafllam›flt›r. Çal›flmada DGT uygulamas› öncesi 2003 y›l› ile sonras›ndaki 2004, 2005 y›llar›nda ‹zmir ili Verem Savafl Dispanserlerinde (VSD)takip edilen tüberkülozlu olgular›n tedavi
sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r. Gereç-Yöntem : Veriler 2003-2005 y›llar›nda ‹zmir ili Verem Savafl Dispanserlerinde tedavi
alan tüm tüberküloz olgular›n›n kaydedildi¤i TB Hasta Kay›t Defterlerinden elde edilmifltir. Veriler istatistik paket program ile de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Üç y›lda VSD'lerinde takip edilen toplam olgu say›s› 3449 olup, olgular›n % 68.3’ü (2354) erkek, % 31.7’si (1095) kad›nd›r. Yafl
ortalamalar› 39,3 + 18.3 (min:0, max:93) tür. TB olgu h›z› y›llara göre s›ras›yla yüz binde 34.8, 32, 29.8’dir. TB insidans› 2003’de yüz binde
32.5, 2004’de 28.6, 2005’de 26.3’tür. Olgular›n 3119’u (%90.4) yeni, 330’u (%9.6) eski olgudur. Yeni akci¤er TB olgular›n›n %70.5’i , tüm
akci¤er TB olgular›n›n %71.5’i yayma(+)’tir. Yeni yayma(+) TB olgular›nda kür oranlar› 2003'de 24.8, 2004'de %60.3 , 2005 y›l›nda %57.1
olup, ortalama %46.8, tedavi baflar›s› ise %87.6’d›r. Olgular›n yeni akci¤er ve akci¤er d›fl› TB olgular›nda tedavi baflar›s› %89.1’dir. Tedaviyi
terk eden olgu %4.2’dir. Eski yayma(+) 227 olguda kür oran› %45.4, tedavi baflar›s› %71 olup, tedavi terk %10.6’d›r. Tüm TB olgular›nda
tedavi baflar›s› %87.7, terk oran› ise %4.6'd›r.
Sonuç ve Öneriler: 2003-2005 y›llar›nda ‹zmir ili VSD’lerinde izlenen yayma(+) TB olgular›n›n oran›, DSÖ’nün ön gördü¤ü %70 de¤erini
yakalam›fl olmakla beraber, tedavi sonuçlar›nda %85’lik kür oran›n›n çok alt›ndad›r. Tedavi takibi ve sonunda olgulardan yeterince balgam
al›namad›¤› görülmektedir. Tedavi terk oranlar› yüksektir. Kür oranlar›n›n yükseltilmesi için tedavi takibinde olgulardan mutlaka balgam istenilmesi ve al›nmas› gereklidir. 2005 y›l›nda dispanserlerde çal›flan hekim ve hekim d›fl› sa¤l›k personelinin döner sermayeden yap›lan ek
ödemelerdeki adaletsizlik nedeni ile kendi istekleri do¤rultusunda sa¤l›k ocaklar›, AÇSAP ve 112 birimlerine geçici görevlendirilmelerle yer
de¤ifltirmeleri sonucunda ortaya ç›kan ifl gücü kayb› DGT çal›flmalar›nda ve tüberküloz kontrolünde sorunlara yol açm›fl, kür oranlar› olmas›
gerekenin aksine düflmüfltür. Tüberküloz kontrolünün sa¤lanabilmesi için uygun bir çal›flma ortam›nda, yeterli donan›m ve mali kaynak, bu
konuda e¤itilmifl, yeterli beceri ve kapasiteye sahip sa¤l›k çal›flanlar› ile iyi bir organizasyona ihtiyaç vard›r. Ülkemizde Ulusal TB Kontrol
Program›m›z›n uygulama merkezleri niteli¤indeki Verem Savafl Dispanserleri iyi bir halk sa¤l›¤› alt yap›s› olarak vard›r, varl›¤› korunmal›,
say›lar› giderek azalan hekim ve yard›mc› sa¤l›k personelinin kayb› engellenmeli, dispanserlerde kal›c› olmalar› için özlük haklar› iyilefltirilmelidir.
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S-5
KL‹N‹⁄‹M‹ZDE YATAN TÜBERKÜLOZ HASTALAR‹N‹N KOHORT ANAL‹Z‹
Özlen TÜMER, Melahat KURUTEPE, Eylem ACARTÜRK, Selahattin ÖZTAfi, Sema SARAÇ, Yelda TEZEL,
A.Vefa ÖZTÜRK

Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Istanbul
Amaç: ‹ki y›l boyunca klini¤imize yat›r›lan tüberküloz hastalar›n› analiz etmek
Metod: Hastalar yafl, bakteriolojik durum, hastal›¤›n yerleflim yeri, ek hastal›klar, ilaç yan etkileri ve tedavi sonucu yönünden dosyalar› taranarak irdelenmifltir.
Bulgular: Ocak 2006 ile Aral›k 2007 tarihleri aras›nda klini¤imize yat›r›lan 302 erkek hasta çal›flmaya al›nm›flt›r. Ortalama yafl 43(20-80 aras›)
olarak bulunmufltur. Hastalar›n yüzde 4’ünde akci¤er d›fl› tüberküloz tan›s› konmufltur. Balgam tetkiki yaln›z 2 hastada yap›lamam›fl, hastalar›n
%78’inde ARB pozitif bulunmufltur. 223 hasta yeni olgu olarak tan›mlanm›flt›r. ‹stanbul verem savafl› dispanserlerinden 185 hasta, Istanbul
d›fl›ndan 117 hasta sevk edilmifltir.69 hastada tüberkülozla birlikte diyabet, böbrek yetmezli¤i gibi ek hastal›k saptanm›flt›r. 29 hastada ilaçlara
ba¤l› yan etki geliflmifltir. En s›k toksik hepatit görülmüfltür (%10).Bu sure içinde baflvuran hastalar›n içinde 15 hastaya çok ilaca dirençli
akci¤er tüberkülozu tan›s› konarak ikinci s›ra ilaçlarla tedaviye bafllanm›flt›r. ‹stanbulda yaflayan 149 hastan›n tedavi sonuçlar›na
ulafl›labilmifltir. 27 hasta halen tedavidedir, toplam tedavi baflar›s› %89 (108 hasta ) bulunmufltur. 7 hasta tedaviyi terk etmifl(%6), 6 hasta
nakil edilmifl 1 hasta ölmüfltür. Eski hastalar›n hepsi yayma pozitif bulunmufltur. Kür oran› %60, terk %16, tedavi tamamlama %12 bulunmufl,
2 hasta nakledilmifl ve 1 hasta ölmüfltür.
Yeni hastalarda kür oran› % 86, tedavi tamamlama %9, terk %5 dir.
Sonuç: Istanbul da do¤rudan gözetimli tedavi stratejisi 2006 y›l›nda aflamal› olarak uygulamaya bafllanm›flt›r. Tedavi takibinin iyileflmesi ve
kür oranlar›n›n artmas› beklenmektedir.

S-6
HASTANEM‹Z‹N TEDAV‹ SONUÇLARI (2002-2006)
Hatice KAYA1, Faruk Ç‹FTÇ‹1, Dilaver TAfi1, Mesut BIÇAK1, M.Harun UGAN1, Ömer AYTEN1, Erkan BOZKANAT1
O¤uzhan OKUTAN1, Erdo¤an KUNTER1, Ogün SEZER2, Zafer KARTALO⁄LU1
1
2

GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Gö¤üs Hst. Srv., ‹stanbul
GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Gö¤üs Hst. Srv., Mikrobiyoloji Lab., ‹stanbul

Türkiye’deki tüberküloz (TB)’li asker hastalar›n ço¤unlu¤unun tan›lar› ve tedavilerinin bafllang›ç dönemi hastanemizde yap›lmaktad›r.
Tedavilerinin idame dönemi memleketlerindeki Verem Savafl Dispanserleri taraf›ndan yap›lmaktad›r. Ülkemizde askerli¤in genç erkeklere
zorunlu oldu¤u bilinmektedir. Bu yafl grubunun oldukça iyi bir örneklemi olarak kabul edilebilecek olan asker popülasyonundan ç›kan hastalar› retrospektif olarak inceleyen bu çal›flma, ülkemizdeki TB kontrolü ve gidiflat› hakk›nda önemli ipuçlar› vermektedir. Bu sonuçlara göre
son befl y›lda giderek artan kür oranlar›na karfl›n düflmekte olan hasta say›s›, gelece¤e umutla bakmam›za neden olmaktad›r.
Tüberkülozlu asker hastalar›n son 5 y›ll›k tedavi sonuçlar› (2002-2006)
Akci¤er tüberkülozu (ATB)
n (%)

Hasta say›s›
Kür
Tedavi tamamlama
Tedavi baflar›s›
Tedavi baflar›s›zl›¤›
Nakil+Sonucu bilinmeyen
Ölüm

Yayma (+)
827 (69,4*)
631 (76,3)
109 (13,2)
740 (89,5)
24 (2,9)
58 (7,0)
5 (0,6)

* ATB içindeki yüzdeleri verilmifltir.
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Yayma (-)
365 (30,6*)
347 (95,1)
347 (95,1)
3 (0,8)
15 (4,1)
-

Toplam
1192 (84,5)
1087 (91,2)
27 (2,3)
73 (6,1)
5 (0,4)

Akci¤er d›fl›
tüberküloz (ADTB)
n (%)

TB toplam
n (%)

218 (15,5)
208 (95,4)
208 (95,4)
10 (4,6)
-

1410 (100)
1295 (91,8)
27 (1,9)
83 (5,9)
5 (0,4)
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S-7
GÜNGÖREN VEREM SAVAfi D‹SPANSER‹N‹N 3 YILLIK ÇALIfiMALARI
fievket SAYACI1, fiebnem KOTAN1, Ayfle AKDA⁄1, Zeki KILIÇASLAN2
1
2

Güngören Verem Savafl Dispanseri
‹stanbul T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› A.D.

Güngören Verem Savafl Dispanserinde (VSD) Do¤rudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulamas› 2006 Eylül ay›nda bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flmada
dispanserimizin2005-2007 y›llar›ndaki tüberküloz tan› ve tedavi sonuçlar› geriye dönük olarak incelenip karfl›laflt›r›ld›. Üç y›ll›k dönem içinde
toplam 557 olgu tedaviye al›nm›flt›. Olgular›n 350 (%62.8)’si erkek 270 (%37.2)’ i kad›nd›. 394 olgu (%70.7) Akci¤er, 163 (%29.3) olgu
Akci¤er D›fl› Tüberküloz tan›s› alm›flt›. Toplam olarak Akci¤er TB olgular›n›n 240’›nda (%60.9) yayma muayenesi pozitif bulunmufl 89
(%22.6) olguda yayma muayenesi yap›lmam›flt›. 2005 y›l›nda Akci¤er TB olgular›nda %50 (69/138) olan yayma pozitiflik oran› 2007 y›l›nda
69/112 (%61.6)’ ye yükselmifl, yayma muayenesi yap›lmayan akci¤er TB olgu oran› 2005 y›l›nda %38.4 (53/138) iken 2007 y›l›nda bu oran
%16.1’e (18/112) düflmüfltür. Yayma pozitif bulunan akci¤er TB olgular›nda tedavi sonuçlar› toplu olarak de¤erlendirildi¤inde kür oran›
%49.6 (119/240) bulundu.2005 y›l›nda %16 olan kür oran›n›n 2007 y›l›nda %75.5’e ç›kt›¤› saptand›. Tüm olgular›n tedavileri
de¤erlendirildi¤inde; T.Baflar›s› : %87.4 (487/557), terk: %7.7 (43/557), ölüm %1.4 (8/557) bulundu. T.Baflar› oran› 2005 y›l›nda %85.3
iken(168/197) 2007 y›l›nda %89.8’e (150/167) ç›km›fl, T.terki %11.2 den (22/197) %4.2’ye (7/167) düflmüfltür. Bu sonuçlar 2005 y›l›ndan
sonra Güngören VSD’nin tan› ve tedavi etkinliklerinde önemli iyileflmeler sa¤land›¤›n› göstermektedir. 2006 y›l›n›n son aylar›nda bafllayan
DGT uygulamas› kür oranlar›n›n iyileflmesine önemli katk› sa¤lam›flt›r.

S-8
TÜBERKÜLOZ VE MESLEK ‹L‹fiK‹S‹
Aylin ÖNGEL, Korkmaz ORUÇ, Gülgün ÇETINTAfi, fiule KIZILTAfi, Sinem ALTUNBEY, Haluk C. ÇALIfiIR
Süreyyepafla Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi
Tüberküloz, madenciler ve sa¤l›k çal›flanlar›nda di¤er meslek gruplar›na göre daha s›k görülmektedir.
Tüberküloz ve meslek iliflkisini araflt›rmak için klini¤imize 2004-2007 y›llar› aras›nda tüberküloz tan›s› al›p tedavi gören, yafl ortalamas›
38.72± 16.65 olan 757 tüberküloz hastas›n›n meslekleri retrospektif olarak araflt›r›ld›. Hastalar›n meslekleri T.C. Baflbakanl›k Devlet ‹statistik Enstitüsünün haz›rlad›¤› Ulusal Meslek Listesi 2002’ye göre 10 ana gurup ve ilgili subgruplar›na göre s›n›fland›r›ld›
757 hastan›n meslekleri, s›n›flamada yer alan 10 temel meslek gruplar› ve 57 subgrubu içermekteydi. Bu s›n›flamada yer almayan %18,9 hasta
ev han›m›, %5,8 i ise ö¤renci idi. 10 ana grup içinde en çok (%32,0) “Sanatkârlar ve ‹lgili ‹fllerde Çal›flanlar”; bu ana grubun da en büyük
bölümünü (%40,5’ini) “Tekstil ve Giyim Eflyas› ‹le ‹lgili Mesleklerde Çal›flanlar” oluflturmaktayd›.bu grupta olan hastalar›n özellikleri (cinsiyet, yafl, eski veya yeni vaka olmas›), di¤er gruplarda yer alan hastalar›n özellikleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, tekstil iflkolunda çal›flan ve 35
yafl›n alt›nda olanlarda tüberküloz hastal›¤› geliflimi yönünden di¤er ifl kollar›na göre daha riskli oldu¤u saptanm›flt›r. (OR: 3.353 CI: 2.0365.536)
Hastalar aras›nda 7 meslek subgrubu, tüm di¤er 57 subgrubun içinde daha s›k görülmüfltür. 7 subgrubun yafl da¤›l›mlar› incelendi¤inde dikkati
iki nokta çekmektedir. “Tekstil ve Giyim Eflyas› ‹le ‹lgili Meslekler” de çal›flanlar›n genç yafllarda (yafl ort: 29:53±11.08), “Madencilik ve
‹nflaat Sektöründeki Nitelik Gerektirmeyen ‹fller”de çal›flanlar›n (yafl ort: 63.95±7.93) ve “Pazara Yönelik Bahç›vanlar ve Bitkisel Ürün
Yetifltiricilerinde Çal›flanlar”›n (yafl ort:56.33±19.51) daha ileri yafl gruplar›nda oldu¤u saptanm›flt›r.
‹fl yeri; tüberküloz bulafl›c› aç›s›ndan risk halkas›nda ev içi ortam›ndan sonra ikinci s›rada yer almaktad›r. Tekstil iflkolunda çal›flan kiflilerde
tüberkülozun daha s›k görüldü¤ü gözlemlerimiz üzerine yapt›¤›m›z bu çal›flmada, hastalar›m›z›n ço¤unun bu ifl kolundan geldi¤i saptanm›flt›r.
Tekstil iflkolunda çal›flan, 35 yafl alt›ndaki hastalar›n; di¤er ifl kollar›na göre risk alt›nda oldu¤u saptanm›flt›r.
Bu konu üzerinde çok az say›da çal›flma olmas› nedeniyle, daha fazla say›da de¤iflik birimlerde yap›lm›fl çal›flmalara ihtiyaç vard›r.
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S-9
EV‹Ç‹ TEMASLILARDA TÜBERKÜLOZ R‹SK FAKTÖRLER‹
Filiz ÖZTÜRK1, Dilflad SAVE2, P›nar AY2
1
2

Ümraniye Verem Savafl Dispanseri
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Halk sa¤l›¤› Bölümü

Amaç: Ümraniye; nüfusun, çarp›k yap›laflman›n ve göçlerin sürekli artt›¤› bir ilçedir. Amaç bu dispansere kay›tl› tüberküloz hastalar›n›n ev
içi temasl›lar›n›n tüberküloz risk faktörlerinin ve iki y›ll›k hastal›k insidanslar›n›n saptanmas›d›r.
Yöntem: Tipi prospektif kohort olan çal›flmada A¤ustos 2004-Kas›m 2005 tarihleri aras›nda tedaviye al›nan yayma pozitif ve yayma negatif
kültür pozitif 160 tüberküloz hastas›n›n 642 sa¤l›kl› temasl›s› iki y›l boyunca izlendi. Temasl›lara 0., 3., 6. aylarda mikrofilm çekildi, PPD
yap›ld›, gerekti¤inde balgam al›nd›. 12, 18 ve 24. aylarda ise telefon kontrolü yap›ld›. Veriler ki kare testi ve lojistik regresyon analizleriyle
de¤erlendirildi.
Bulgular: ‹ki y›ll›k izlem sonucunda 642 sa¤l›kl› ev içi temasl› aras›ndan 19 hasta bulundu ve iki y›l›k insidans % 3 idi. Temasl›lardan hastalananlar›n hepsi yayma pozitif hastalar›n temasl›s› idi ve %94,7’si ilk bir y›l içinde hastalanm›flt›. BCG afl›s› olmayanlarda olanlara göre istatistiksel olarak anlaml› risk art›fl› saptand› (Rölatif Risk; 2.4; GA %95 1.1-7.0). 14-35 yafl grubunda yer alman›n R.Riski 4.7 kat (GA % 95,
1.1-20.6), kilolu grup referans kategorisi olarak al›nd›¤›nda; normal grupta olman›n R.Risk’ i 4,7 kat (%95 GA 1,0–20,9 p=0,03), zay›f grupta olman›n ise 2,2 kat artt›¤› bulundu (%95 GA 0,4–12,2 p>0,05). Lojistik regresyon analizinde; temasl›larda PPD’nin pozitif olmas›n›n tahmini rölatif riski 11.31 kat; GA %95, 2.99-42.66), kirada oturman›n ise TRR’i ise, 4.41kat (GA 95%, 1.25-15.55) art›rd›¤› bulundu.
Sonuç: Bu çal›flmada yayma pozitif tüberküloz hastalar›n›n yayma negatif hastalara göre daha bulaflt›r›c› oldu¤u ve BCG’nin koruyucu oldu¤u
bulundu. PPD pozitifli¤i ve yaflan›lan evin kira olmas› da ba¤›ms›z risk faktörleri olarak saptand›.

S-10
TNF-ALFA ANTAGON‹ST‹ KULLANIMI SIRASINDA TÜBERKÜLOZ GEL‹fiEN OLGULARIMIZIN ÖZELL‹KLER‹
Münevver MERTSOYLU, Sinem KARAOSMAN, Gülseren SA⁄CAN, Bahar ÖZÇEL‹K, Tülin ÇA⁄ATAY,
Zeki KILIÇASLAN

‹Ü ‹TF Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
TNF- alfa antagonistleri de¤iflik romatolojik, dermatolojik ve inflamatuar hastal›klar›n tedavisinde son seçenek olarak kullan›lmaktad›r. En
önemli riskleri ise baflta tüberküloz(TB) olmak üzere enfeksiyon hastal›klar›d›r. Agustos 2005-Temmuz 2008 y›llar› aras›nda izledi¤imiz TNF
antagonisti kullanan 632 olgumuzdan 5 inde TB geliflti¤i gözlendi. Olgu I: 53 Y, Kad›n, RA (23 y›l), daha önce diz TB geçirmifl, TB temas›(+),
BCG(-), PPD 13 mm, doku kültürü pozitif plevral TB, hastal›k geliflimi TNF antagonistinin 4.üncü ay›nda,1 ay önceden olmak üzere toplam
6 ay INH profilaksisi ald› Olgu II: 24 Y, K, RA (4 y›l),ARB(+) TB, hastal›k geliflimi TNF antagonistinin 7.inci ay›nda olmufl. Olgu III: 26 Y,
E, AS(26 y›l), TB temas›(+), hastal›k TNF antagonistinin 10. ay›nda geliflmifl. 9 ay düzensiz INH profilaksisi verilmifl. Olgu IV: 25 Y, K, FMF
ve Seronegatif artrit(3 y›l), TB temas›(+), TNF antagonistinin 22.ay›nda hastal›k geliflmifl. Hastal›¤›n 1 ay öncesinde INH profilaksisini
tamamlam›fl. Olgu V: 46 Y, K, RA(17 y›l), geçirilmifl sol omuz eklem TB(+), TNF antagonistinin 18. ay›nda hastal›k geliflmifl, hastal›¤›n 1 ay
öncesinde INH profilaksisini tamamlam›fl. Sonuç: Rehberlere uyularak Latent TB tedavisi uygulanmas›na ra¤men , takipte 5 (% 0.8) olgumuzda TB geliflmesi ülkemizdeki y›ll›k TB insidans ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda (yüz binde 26) oldukça yüksektir. Ancak bu olgular düzenli takipte
olduklar›ndan TNF antagonistlerinin büyük boyutlarda sa¤l›k sorunu oluflturmayacaklar› düflünülmüfltür.
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S-11
LATENT VE AKT‹F TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA T-SPOT.TB TEST‹ ‹LE TÜBERKÜL‹N C‹LT TEST‹ SONUÇLARININ
KARfiILAfiTIRILMASI
Asl› Görek D‹LEKTAfiLI, Füsun Öner EYÜBO⁄LU

Gö¤üs Hastal›klar› AD Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi
Girifl: Aktif ve latent M. tuberculosis enfeksiyonu (LTBI) tan›s›nda güçlükler yaflanmaktad›r. Tüberküloz (TB) kontrolünde önemli hedeflerden biri LTBI bulunan bireylerin saptanmas›d›r. LTBI tan›s› pek çok dezavantaj› bulunan tüberkülin cilt testi (TCT)’ne dayanmaktad›r.
TCT’nin özgüllü¤ü, M. bovis BCG afl›s› ve çevresel mikobakterilerle pürifiye protein deriveleri aras›ndaki çapraz antijenik reaksiyon
nedeniyle düflüktür.
Amaç: Bu araflt›rmada TB hastalar›, bilinen M. tuberculosis temas› bulunan sa¤l›k çal›flanlar› ve sa¤l›kl› gönüllü olgularda tüberkülin cilt testi
(TCT) ve interferon-gamma enzyme-linked immunospot analiz (T-Spot.TB) test sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›. Ayr›ca, indükte
balgamda M. tuberculosis-spesifik T-lenfositlerin say›lmas› yönteminin, aktif akci¤er tüberkülozunun h›zl› tan›s›nda rutin kullan›labilecek bir
yöntem olup olmad›¤› araflt›r›ld›.
Metod: Bu amaçla BCG afl›lamas›n›n rutin oldu¤u ülkede, yeni tan› kültür pozitifli¤i saptanan TB hastalar› (n=31), bilinen M. tuberculosis
temas› bulunan sa¤l›k çal›flanlar› (n=30) ve geçirilmifl TB hastal›¤› ile bilinen TB temas› bulunmayan (n=30) toplam 91 olgunun dahil edildi¤i
prospektif bir çal›flma yürütüldü.
Sonuçlar: T- Spot.TB ve TCT’lerinin özgüllükleri %75.9 ve %56.7; duyarl›l›klar› %79.3 ve %25.8’dir. Negatif prediktif ve pozitif prediktif
de¤erler T-Spot.TB ve TCT için s›ras›yla %78.6, %76.7 ve %42.5, %38.1 olarak saptand›. TB temasl›lar›n›n %26.7’si T-Spot.TB ile, %60’›
TCT ile pozitif saptand›. T-Spot.TB ve TCT sonuçlar›n› etkileyen faktörler de¤erlendirildi¤inde, indeks vakaya yüksek maruziyet derecesinin
TCT pozitifli¤i için 11.3 kat risk oluflturdu izlendi. TB hastalar›n›n %74.2’sinde TCT negatif iken bu hastalar›n %6,5’inde T-Spot.TB negatif
idi. Aktif TB’lu hastalar›n %72.5’inde indükte balgam T-Spot.TB test sonuçlar› “belirsiz” olarak yorumland›.
Yorum: T-Spot.TB testinin özgüllü¤ü TCT’den daha yüksektir. TB flüphesinin bulundu¤u durumlarda T-Spot.TB testi ile hastal›k, TCT’den
daha çabuk ekarte edilebilmektedir. LTBI bulunan bireylerin saptanmas›nda T-Spot.TB testi, TST’den daha do¤ru bir yaklafl›m sa¤lamaktad›r.

S-12
KAV‹TE VARLI⁄INDA KISA SÜREL‹ KEMOTERAP‹ MOD‹F‹YE ED‹LMEL‹ M‹?
Filiz OZTURK, Dilek POLAT

Tüberkuloz Ümraniye Verem Savafl Dispanseri
Amaç: Standart tedavi alan akci¤er tüberkülozu hastalar›nda ve tedavinin ikinci ay› sonunda kültür pozitifli¤i bulunanlarda direnç ve kavite
varl›¤›n›n tedavi sonuçlar›na etkisini araflt›rmak
Yöntem: 2005 y›l›nda Ümraniye Verem Savafl Dispanserine kay›tl› yayma pozitif ve yayma negatif kültür pozitif 239 hastan›n dosyas› retrospektif olarak incelendi. Veriler ki kare testi ve lojistik regresyon analizleriyle de¤erlendirildi.
Bulgular: Tedaviye al›nan 402 hastan›n %65,7’si (157) erkek idi. %70,4’ü (283) akci¤er tüberkülozu idi. Bunlardan yayma pozitif, yayma
negatif kültür pozitif yeni ve eski 239 hasta çal›flmaya al›nd›. Tedaviye al›nan hastalar›n %90,4’ yeni olgu idi. Hastalar›n %73,6’s› (176) yayma
pozitif idi. Hastalar›n %47’sinin (111) kavitesi vard›. Tedavinin ikinci ay› sonunda kaviteli hastalar›n %12,6’s›nda (14) kültür pozitif,
%64,9’unda (72) kültür negatif bulunmufl, %22,5’u¤una ise (25) kültür yap›lmam›flt›. Hastalar›n %11,3’ü (27) herhangi bir ilaca dirençli idi.
Bunlar›n da %18,5’inde (5) INH+RIF direnci vard›. Hastalar›n %83,3’ü standart tedavi alm›flt›. Bu hastalar aras›nda kavitenin tedavi
sonuçlar›na etkisi araflt›r›ld›¤›nda kavite varl›¤› ile yoklu¤u aras›nda tedavi sonuçlar› aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmam›fl (p>0.05), ancak
dirençli tüberküloz olmas›, olmamalar›na göre tedavi sonuçlar› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur. Standart tedavi al›p 2. Ay›n
sonunda kültürü pozitif olan hastalarda kavitenin varl›¤› ve yoklu¤una göre tedavi sonuçlar› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
bulunmam›flt›r. Yine ayn› hastalarda direnç varl›¤›, yoklu¤una göre tedavi sonuçlar› aç›s›ndan anlaml› bulunmufltur (p<0.005). Hastalar›n
direnç varl›¤›nda standart tedavi al›p almamalar› tedavi sonuçlar› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›flt›r (p>0.05). Yap›lan lojistik analizde tedavi sonuçlar›n› etkileyen faktörün INH+RIF direnci oldu¤u bulunmufltur (p<0.05).
Sonuç: Kavite ve direnç varl›¤› ya da tedavinin ikinci ay›nda kültür pozitifli¤inin devam etmesi halinde standart tedavi ile modifiye edilmifl
tedavi aras›nda tedavi sonuçlar› aç›s›ndan bir fark bulunamam›flt›r.
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S-13
ÇOK ‹LACA D‹RENÇL‹ TÜBERKÜLOZ OLGULARINDA SIGARA ‹Ç‹C‹L‹⁄‹N‹N TEDAV‹ BAfiARISI ‹LE ‹L‹fiK‹S‹
P›nar PAZARLI1, Dildar Yetifl DUMAN2, Zeynep DÖRTBUDAK3, Turan KARAGÖZ2
1

Sakarya Üniversitesi, Sa¤l›k Yüksek Okulu
S.B. Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi
3
Koç Üniversitesi, Sa¤l›k Yüksek Okulu
2

S.B. Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E.A. Hastanesi’ nde fiubat 2000 – Mart 2005 tarihleri aras›nda tedavi gören, 103 çok
ilaca dirençli tüberküloz ( Ç‹D-TB ) olgusunun, demografik ve radyolojik bulgular› ile tedavi sonuçlar› prospektif olarak de¤erlendirildi.
Olgular›n % 78,6’ s› erkek ( n=81); yafl ortalamas› 40,5 ±13,5 ( 14-72 ) idi. Hepsi HIV ( - ) olgulard›. % 78,6’ s› (n=81 ) ilkö¤retim düzeyinde
e¤itime sahipti, % 45,6’ s› ( n=47 ) ‹stanbul d›fl›nda yafl›yordu. Radyolojik bulgulara göre hastal›k; s›n›rl› ve yayg›n tutulum olarak
s›n›fland›r›ld›. Yayg›n tutulum, kavite çaplar› toplam›n›n en az 15 cm olmas› ya da akci¤er alan›n›n en az % 75’ ini kapsayan infiltratlar›n
bulunmas› olarak tan›mland›. Olgular›n % 21,4’ ünde (n=22 ) yayg›n hastal›k mevcuttu. % 40,8’ i ( n=42 ) sigara içmiyorken, % 33’ ü (n=34
) aktif içici, % 26,2’ si ( n= 27 ) eski içiciydi. Tedavi sonucu, tedavi baflar›s› ( n=89 ) ve tedavi baflar›s›zl›¤› (n=14) fleklinde s›n›fland›r›ld›.
Tedavi baflar›s› sa¤lanan grupta sigara kullan›m›, ortalama 14,7 ± 19,9 paket-y›l; tedavi baflar›s›zl›¤› grubunda 40,5 ± 44,4 paket-y›ld›. Fark
istatistiksel olarak anlaml›yd› ( p=0.0001 ). Radyolojik olarak s›n›rl› hastal›¤› olanlarda tedavi baflar›s› (% 91,4), yayg›n hastal›¤› olanlar›n
tedavi baflar›s›na ( % 68,1 ) göre anlaml› derecede yüksekti (p= 0,005 ). Radyolojik tutulumun tedavi sonucuyla iliflkisinin, sigara kullan›m
kategorisine ( içmeyen, aktif içici, eski içici ) göre karfl›laflt›rmal› analizinde; yayg›n hastal›¤›n tedavi baflar›s›na olumsuz etkisi, yaln›zca aktif
sigara içicisi olan hasta grubunda tespit edildi ( p= 0,018 ). Yafl, cinsiyet ve sosyo- demografik indikatör olarak ö¤renim durumu ve yerleflim
yeri kontrol alt›nda tutularak yap›lan lojistik regresyon analizinde en uygun modelleme sonucu, yayg›n hastal›k ve içilen sigara miktar›, tedavi
baflar›s›n› olumsuz etkileyen ba¤›ms›z prediktörler olarak saptand›.{ s›ras›yla OR – 7,066 ( Cl:1,59-31,349), OR= 1,032 ( Cl: 1,006 – 1,059 )
}. Sonuç olarak; sigara içicili¤inin önlenmesi, Ç‹D – TB gibi tedavisi zor bir hastal›k grubunda da ek fayda sa¤layacakt›r.

S-14
KOT KUMLAMACILI⁄I VE S‹L‹KOZ‹S (12 OLGU )
Emel ÇA⁄LAR, M.Gönenç ORTAKÖYLÜ, Ayfle BAHADIR, Figen ALKAN, Güler ÖZGÜL, Sevilay B‹RER

Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 5. Dahiliye Klini¤i
Çal›flanlar›n yüksek konsantrasyonda toz ile karfl›laflmalar› nedeniyle, silikozis oluflmas› aç›s›ndan en tehlikeli olan ifl, s›kl›kla cam ve metal
üzerine bas›nçl› hava yard›m›yla ö¤ütülmüfl silika kumu püskürtülmesi ifllemi olan kumlamac›l›kt›r.ülkemizde son y›llarda kot kumlamac›l›¤›
sonucu oluflmufl silikozis olgular› gittikçe artan say›da bildirilmektedir.Bizde 2006 y›l›ndan beri servisimizce tan› koyularak takipleri yap›lm›fl
ve daha önce hiçbiri yay›mlanmam›fl 12 silikozisli hastam›z› sunmay› uygun bulduk. Hastalar›m›z 24-49 yafllar›nda olup ortalama yafllar›
33,08 idi.En az bir y›l en fazla 6 y›l kot kumlamac›l›¤› ifli yapm›fllard›. Müraccat ettiklerindeki bafll›ca semptomlar› nefes darl›¤› idi.Zay›flama,
halsizlik, öksürük di¤er semptomlard›.Bir hastada minimal hemoptizi bir di¤er semptomdu.‹ki hastada baflvuru an›nda pnömotoraks
saptand›.En s›k görülen radyolojik bulgu diffüz mikronodüler dansite art›fl› idi.Olgular›n 3’üne (% 25 ) aç›k akci¤er biyopsisi ile 3’üne (% 50
) transbronflial akci¤er biyopsisi ile, 6’s›na (% 50 ) anamnezlerine dayanarak tan› konuldu.Üç hastada (%25) ayn› zamanda tüberküloz da (2’si
akci¤er TB, biri adenit TB) mevcuttu.Hastalar› 4’ü (%33) tan› konulduktan sonra (2’ si üç y›l, 1’i 6 ay, 1’i 3 ay sonra) solunum yetmezli¤i
nedeniyle exitus oldu. Tedavisi olmayan, ifl kolundan uzaklafl›lsa bile parankimal bozulman›n fliddetlenebildi¤i, genç insanlar› öldüren ciddi
bir sa¤l›k sorunu olarak karfl›m›za ç›kan kot kumlamac›l›¤› silikozisi için gerekli önlemler al›nmal› ve halen hasta veya maruz kalm›fl olgular›n
haklar› için gerekli mücadele verilmelidir.
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S-15
2007-2008 YILLARI ARASINDA KL‹N‹⁄‹M‹ZDE KOT KUMLAMA ‹fi‹NE BA⁄LI SL‹KOZ‹S TANISI ALAN 36 OLGU
Zeki KILIÇASLAN, Bahar ÖZÇEL‹K, Sinem KARAOSMAN, Fatma ÇÖMÇE, Feyza ERKAN

‹.Ü ‹stanbul T›p.Fak. Gö¤üs Hastal›klar›
Silikozis çevresel ya da mesleksel maruziyet ile kristal silika inhalasyonu sonucu geliflen diffüz intersitisyel akci¤er hastal›¤›d›r. Silikaya
maruz kal›nan ifl kollar› aras›nda yer alan kot kumlama; kotun yumuflat›l›p renginin aç›lmas› amac›yla bas›nçl› havayla birlikte kum partiküllerinin kot üzerine püskürtülmesi ifllemidir.
Olgular: Kot kumlama iflinde çal›flm›fl ve 2007-2008 y›llar›nda klini¤imizde silikozis tan›s› alan 36 erkek olgu vard›. Ortalama yafl: 31, ortalama çal›flma süreleri : 4.7 y›l (n: 31, min: 5 ay, max:15 y›l) idi. Hastalar ortalama olarak 2.3 ayr› iflyerinde ayn› ifli yapm›fllard›. ‹flçilerin
verdi¤i bilgiye göre bu iflyerlerinin hiçbirinde tozu giderecek bir mühendislik önleminin olmad›¤› saptand›. Olgular›n sadece 7 sinin sa¤l›k
güvencesi vard› (SSK %13.8 ,YK %5.5). 7 olgu (%19.4 ) herhangi bir nedenle tüberküloz (TB) tedavisi alm›flt›. 26 olguda (%72) eforla nefes
darl›¤›, 10 olguda (%27) öksürük, 7 olguda (%19) gö¤üs-s›rt a¤r›s› mevcuttu. Radyolojilerinde 35 olguda akci¤erde küçük opasiteler olmak
üzere parankimal tutulum , bunlardan 28 olguda (%80) ek olarak hiler adenopati , 4 olguda (%11) mediastinal adenopati ve 4 olguda (%11)
plevral tutulum saptand›. Sadece bir olguda tek bafl›na hiler tutulum vard›.
Sonuç: Mesleksel maruziyete ba¤l› slikozis basit koruyucu yöntemlerle önlenebilen ancak tedavisi olmayan bir meslek hastal›¤›d›r. ‹stanbul’daki kot kumlama iflçilerinde çok say›da silikozis olgusunun saptanmas› bu ifl kolundaki çok kötü çal›flma koflullar›na ve denetim eksikli¤ine
ba¤l›d›r.

S-16
EV TEMELL‹ PULMONER REHAB‹L‹TASYONUN KOAH’LI HASTALARDA F‹Z‹KSEL VE PS‹KOLOJ‹K PARAMETRELERE
ETK‹S‹
Ayfle Çil AKINCI1, Nermin OLGUN2, Tunçalp DEM‹R3

Mustafa Kemal Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu
Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi
3
‹. Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›
1
2

Çal›flma, ev temelli pulmoner rehabilitasyonun KOAH’l› hastalarda fiziksel ve psikolojik parametrelere etkisini belirlemek amac›yla yap›ld›.
Çal›flmaya KOAH’a Karfl› Küresel Giriflim (GOLD) s›n›fland›rma sistemine göre 3. ve 4. evredeki KOAH’l› hastalar al›nd›. Çal›flma 16’s›
rehabilitasyon ve 16’s› kontrol olmak üzere toplam 32 hasta üzerinde yap›ld›. Fiziksel parametreler içinde solunum fonksiyon testleri, arter
kan gazlar›, yaflam kalitesi, dispne düzeyi ve fonksiyonel kapasite; psikolojik parametreler içinde anksiyete ve depresyon de¤erlendirildi.
Hastanedeki ilk de¤erlendirmelerden sonra evde rehabilitasyona baflland›. Rehabilitasyon program›nda hastalar e¤itildi, hastalara solunum, alt
ve üst ekstremite egzersizleri yapt›r›ld›. Hastalar ilk bir ay içerisinde 15 günde bir, 2. ve 3. aylarda da ayda 1 kez telefon ile aranarak egzersiz program›na uyumlar› de¤erlendirildi. Üç ayl›k rehabilitasyon program› sonras›nda pulmoner rehabilitasyon grubunda solunum fonksiyon
testlerinden Birinci Saniyedeki Zorlu Ekspirasyon Hacminde (FEV1) (p<0,05), FEV1 % beklenen de¤erde (p<0,05), Zorlu Vital Kapasitede
(FVC) (p<0,05), FVC % beklenen de¤erde (p<0,05), arter kan gazlar›ndan Parsiyel Karbondioksit Bas›nc›nda (PaCO2) (p<0,05), yaflam
kalitesinde (p<0,001) ve tüm alt boyutlar›nda (semptom [p<0,05], etki [p<0,001] ve aktivite [p<0,001]), dispnede (p<0,001), fonksiyonel kapasitede (p<0,001), anksiyete (p<0,05) ve depresyonda (p<0,05) anlaml› düzeyde iyileflme saptand›. Kontrol grubunda ise hem fiziksel hem de
psikolojik parametrelerde herhangi bir anlaml› de¤iflikli¤e rastlanmad›. Çal›flmada evde uygulanan pulmoner rehabilitasyonun KOAH’l› hastalarda fiziksel ve psikolojik parametrelerde iyileflme sa¤lad›¤› sonucuna ulafl›ld›. Bu sonuçlar do¤rultusunda ev temelli pulmoner rehabilitasyon programlar›n›n KOAH’l› hastalar›n bak›m ve yönetiminde rutin olarak kullan›lmas› önerilmektedir.
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S-17
KL‹N‹⁄‹M‹ZDE YATAN TOPLUM KÖKENL‹ PNÖMON‹LERDE A⁄IRLAfiTIRICI VE R‹SK FAKTÖRLER‹N‹N DA⁄ILIMI
S.ÖZTAfi, M.KURUTEPE, A.Vefa ÖZTÜRK, S.SARAÇ, Ö.TÜMER, E.ACARTÜRK, Y.TEZEL

Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹stanbul
Bu çal›flmada flubat 2006 ve flubat 2007 tarihleri aras›nda servisimizde yatarak tedavi gören toplum kökenli pnömonili hastalarda en çok
karfl›laflt›¤›m›z risk ve a¤›rlaflt›r›c› faktörler retrospektif olarak araflt›r›lm›flt›r.Toraks Derne¤i Pnömoni Rehberi’’ne göre ‘’Toplum Kökenli
Pnömoni’’ tan›m›na uyan 203 hasta çal›flmaya al›nd›.Hastalar›n 94 tanesi(%46) 65 yafl üstü ve, 137’ sinde (%67) pnomoni haricinde en az
birek hastal›k(KOAH,bronflektazi,DM,karaci¤er hast. ,KKY,KBY,serebrovaskül. hast.) mevcuttu. Radyolojik a¤›rlaflt›r›c› faktörleri (multilober,kavite,effüzyon,h›zl› progresyon)bulunan hasta say›s› 87(%42),biyokimya de¤erlerine göre a¤›rlaflt›r›c› faktörü(Na,BUN,APTT,PLT)
olanlar›n say›s› 27(%13) dir.Sonuç olarak klini¤imizde yatan toplum kökenli pnömonili hastalarda en s›k rastlanan risk faktörleri ek hastal›k
ve yafl,en s›k görülen a¤›rlaflt›r›c› faktörler ise radyolojik ve biyokimya de¤erlerindeki anormallikleri olarak saptand›.
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P-1
FETH‹YE ‹LÇESI ÜN‹VERS‹TE Ö⁄RENC‹LER‹N‹N SIGARA KULLANIM ÖZELL‹KLER‹
Cemil YAVUZ, Ferifltah KAYA

Mu¤la Üniversitesi Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu
Fethiye ilçesinde ö¤renim gören Üniversite ö¤rencilerin sigara kullan›m özelliklerini belirlemek amac›yla yap›lan tan›mlay›c› ve kesitsel tipte
bir çal›flmad›r.
‹lçede iki yüksekokul vard›r. (MYO: Meslek Yüksek Okulu ve SYO: Sa¤l›k Yüksek Okulu) Araflt›rma evrenini iki yüksek okulda 2006 güz
döneminde ö¤renim gören 1124 ö¤renci, örneklemini ise 265 ö¤renci oluflturmufltur. Örnekleme evrenin %25'i al›nm›fl, ö¤renciler okullar›n
ö¤renci say›lar›n›n evren içindeki a¤›rl›klar›na orant›l› olarak basit rastgele yolla seçilmifllerdir. Verilerin de¤erlendirilmesi frekans ve ki kare
kullan›lm›flt›r. Sigara içme s›kl›¤› %44.2 dir. Sigara kullan›m s›kl›¤› erkeklerde(%53,2), (k›zlarda %31,2) ve MYO’da okuyan ö¤rencilerde
(%49,2), (SYO:(%29,4)) anlaml› derecede yüksek bulunmufltur. Yafl artt›kça sigara kullanma s›kl›¤› artmaktad›r. Ö¤rencilerin %49'u sigaray›
denediklerini, belirtmifltirler. Düzenli sigara kullanan ö¤renciler %56,2 lik kesimi gelirlerinin %20 sini sigara sat›n almak için
kullanmaktad›rlar. MYO okuyan ö¤rencilerin sonraki %20 lik dilimlerde sigaraya ay›rd›klar› pay SYO dan daya yüksek bulunmufltur. Sigara
kullan›m s›kl›¤› ev-pansiyonda kalan ö¤rencilerde, mesleki ve çok programl› liselerden mezun ö¤rencilerde daha yüksek bulunmufltur. Ailenin
yerleflim yeri büyüdükçe, aile içi sorun ve kavgalar artt›kça sigara kullan›m s›kl›¤› artmaktad›r. . Sigara kullan›m oran› annesi ve a¤abeyi sigara
içenlerde, hiç arkadafl› olmayanlarda daha yüksek bulunmufltur. Sigaraya bafllamada en etkili faktörler arkadafl etkisi(%75), sorun-stres(%72)
ve merak(%53) olarak belirlenmifltir. Halen sigara kullananlarda düzenli sigara kullanmaya bafllama yafl› 16,2 (E: 15,9, K: 17) dir. Anne baba
mesle¤i, aile tipi, gelir durumu ve kardefl say›s›, sigara kullanan aile bireyi ile sigara içme s›kl›¤› aras›nda anlaml› iliflki saptanmam›flt›r.

P-2
FETHIYE SA⁄LIK YÜKSEKOKULU VE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇALIfiANLARININ S‹GARA KULLANIM ÖZELL‹KLER‹
Nefle ERDEM, Cemil YAVUZ, Ayflegül VAROL

Mu¤la Üniversitesi Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu
Araflt›rma Fethiye ‹lçesinde yer alan iki yüksekokulda (Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu:FESYO, ve Ali S›tk› Mefaret Koçman Meslek
Yüksekokulu: ASMKMYO) görev yapan personelin sigara kullan›m özelliklerini belirlemek üzere 2006 y›l› güz döneminde yap›lm›fl kesitsel
ve tan›mlay›c› tipte bir çal›flmad›r. Araflt›rma evrenini her iki okulda çal›flan 61 kifli oluflturmufltur. Örneklem alma yoluna gidilmeyip evrenin
tamam› örnekleme al›nm›flt›r. Verilerin toplanmas›nda 26 sorudan oluflan anket formu kullan›lm›flt›r. Verilerin de¤erlendirilmesi frekans ve ki
kare kullan›lm›flt›r.
Araflt›rmaya kat›lanlar›n 28 i FESYO, 33'ü ASMKMYO dan, %54'ü erkektir. %47'si 30-39 yafl grubunda, %41'i lisans üstü e¤itime sahip ve
%75'i evlidir. örneklem grubunun %54.1'i ö¤retim eleman›, %36.1'i idari personeldir. araflt›rmada düzenli sigara kullanma oran› %49dur.
Çal›flanlar›n %83,6 's› sigara içmeyi denemifltir. Düzenli sigara kullan›m› ile görev tipi aras›nda anlaml› iliflki bulunmufltur. Ö¤retim elemanlar›n›n %56.7's› 19 yafl›ndan sonra sigaraya bafllarken, idari çal›flanlar›n %71.4'ü 13-18 yafl aras›nda sigaraya bafllam›fllard›r. Ö¤renim durumlar›na görede sigaraya bafllama yafllar› aras›nda anlaml› derecede farkl›l›k saptanm›flt›r. ilk ö¤retim mezunlar›n›n %100'ünün, lise mezunlar›n›n
%54,5'inin 13-18 yafl grubunda sigaraya bafllad›¤›, lisans mezunlar›n›n %61,5'i ve lisansüstü e¤itime sahiplerin %45,5'inin 19 yafl üzerinde
sigaraya bafllad›¤› tespit edilmifltir. düzenli sigara kullanma al›flkanl›¤› ile yafl, cinsiyet, medeni durum, ö¤renim düzeyi ve görev yeri aras›nda
anlaml› iliflki saptanamam›flt›r. ‹çilen sigara miktar›yla yafl aras›nda analaml› ilikfli saptanm›flt›r. 30-39 yafl grubunda çal›flanlar›n %68.2'si
günde 10 adetten az sigara kulan›rken, 40 yafl üzeri grubun %40'› günde 21 adetten fazla sigara kullanmaktad›r. Ayr›ca FESYO da çal›flanlar›n
ve idari çal›flanlar›n tüketti¤i sigara mflktarlar› anlaml› olarak yüksek bulunmufltur.
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P-3
B‹R SA⁄LIK YÜKSEKOKULUNDA Ö⁄RENC‹LER‹N‹N S‹GARA KULLANMA ÖZELL‹KLER‹
Rabia SOHBET, Halise Taflk›n DUMAN, Cemil YAVUZ, Fatma GÜVEN

Mu¤la Üniversitesi Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu, Hemflirelik Bölümü
Tan›mlay›c› çal›flma 2007 nisan›nda Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencilerinin sigara kullanma özelliklerini belirlemek amac›yla, 282 ö¤renciden sistematik örnekleme yöntemiyle 134 ö¤renciye yap›lm›flt›r. Veriler 28 çoktan seçmeli, 2 aç›k uçlu sorudan oluflan 30 soruluk anket
formu ile toplan›p SPSS 11.0 program›yla istatistiksel sonuçlara ulafl›lm›flt›r.
Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin; %56,6’s› k›z, %52,2‘si 21-23 yafl›nda, %64’› sigara kullanmad›¤›, %19,1’i sürekli %13,2’si aras›ra kulland›¤›, %3,7’sinin b›rakt›¤›, %59,6’s›n›n ailesinde sigara kullanan oldu¤u saptand›.
Sigaraya bafllamalar›nda etkileyici faktör olarak, %22,1’i arkadafllar›n›, %11,8’i kendi iste¤ini, %2,2’si ailesinden etkilendikleri; %16,9’u
14–17, %14,7’si 18–20 yafllar›nda sigaraya bafllad›klar›; sigara kullananlardan %44,1’inin sa¤l›k sorunu olmad›¤›, %9,6’s›n›n küçük sa¤l›k
sorunlar› oldu¤unu; sigara içen ö¤rencilerin %12,5’inin 6 – 10 adet, %10,3’ünün 5 adet ve alt›, %7,4’ünün 16 – 20 adet, %4,4’ünün 11 -15
adet, %1,5’inin 21 adet ve üzerinde sigara kulland›klar› saptanm›flt›r.
Ö¤rencilerin %19,1’inin s›k›ld›klar›nda içtikleri; %25,7’sinin yo¤un olduklar›nda içti¤i; %28,7’sinin içeceklerle birlikte sigara kulland›¤›;
Araflt›rmaya göre ö¤rencilerin; %6,6’s› olgun göründü¤ünü düflünüyor; %30,1’i yemek sonras› sigara kullan›yor; %10,3’ü sigara içmekten
piflmanl›k duydu¤unu; %28,7’si s›nav zamanlar›nda sigara içti¤ini; %11’› yabanc›larla iletiflimi sa¤lamada sigaray› araç olarak kulland›¤›n›,
%19,1’i sigara kullanmayanlarla birlikteyken kullanmad›¤›, %10,3’ünün si¤ara içmeyenlerin yan›nda da kulland›¤›n›, %8,8’i sinirli oldu¤u
zamanlarda sigara kulland›¤› belirtmifltir.
Ö¤rencilerin yafl› ile sigaraya bafllama yafl›, sigara kullanma aras›nda ; aile tipi ile s›k›nt›l› anlar›nda sigara içme durumlar› ve kald›klar› yer
ile sigara kullanma, yo¤un zamanlar›nda sigara içme ve s›nav zamanlar›nda sigara içme aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir iliflki bulunmufltur(P<0.05)

P-4
ÜNIVERSITE Ö⁄RENC‹LER‹N‹N S‹GARA BA⁄IMLILI⁄I DURUMLARININ BEL‹RLENMES‹
Rabia SOHBET, Halise Taflk›n DUMAN, Cemil YAVUZ

Mu¤la Üniversitesi Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu, Hemflirelik Bölümü
Sigara ba¤›ml›l›¤› ülkemizde ve dünyada giderek yayg›nlaflan toplum sa¤l›¤›n› fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz yönden etkileyen bir sa¤l›k
problemi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu çal›flmada Üniversite ö¤rencilerinin sigara ba¤›ml›l›¤›na bak›fl aç›lar›n› saptamak amaçlanm›flt›r.
Araflt›rma 2003 Kas›m ay›nda Kilis Yusuf fierefo¤lu Sa¤l›k Yüksekokulu ve Kilis Muallim R›fat E¤itim Fakültesinde okuyan ö¤renciler
üzerinde tan›mlay›c› bir çal›flma olarak yap›lm›flt›r. Örneklem grubu tabakal› örneklem yöntemi kullan›larak oluflturulmufl ve toplam 100 kifli
seçilmifltir. Veriler yüz yüze görüflülerek veri toplama arac› ile toplanm›flt›r. Veri toplama formu 27 sorudan oluflmufl ve 13 soru sosyodemografik özellikleri 14 soru ö¤rencilerin sigara ba¤›ml›¤›na bak›fl aç›lar›n› belirleyici sorulardan oluflmufltur. Elde edilen veriler SPSS program›nda kodlanm›fl, verilerin de¤erlendirilmesinde yüzdelik kullan›lm›flt›r.
Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin %78’i bayan %22’si erkektir. Ö¤rencilerin %44’ü 17-18 yafllar› aras›nda bulunmufltur. Ö¤rencilerin % 93’ü
çekirdek, %4’ü genifl, %3’ü bölünmüfl aile yap›s›na sahiptir. Ö¤rencilerin %20’si ailesi ile aras›nda iletiflim problemi yaflad›klar›n› ifade
etmifllerdir. Çal›flmaya kat›lanlar›n %23’ü sigara ba¤›ml›s› olarak tespit edilmifltir. Araflt›rmaya kat›lan kiflilere sigaraya bafllama sebepleri
sorguland›¤›nda %9’u s›k›nt›, %2’si merak, %1’i arkadafl iste¤i, %1’i özenti, %10’u di¤er fleklinde yan›t vermifllerdir. Ö¤rencilerin %36’s›
sigara ba¤›ml›l›¤› hakk›nda görsel ve yaz›l› bas›ndan bilgi edindiklerini ifade etmifllerdir.
Araflt›rmaya kat›lanlar›n %6’s› sigaray› b›rakmak istediklerini ifade etmifllerdir.
Ö¤rencilere sigaray› b›rakmak için çevrenizden destek almak istermisiniz? Sorusuna %5’i evet cevab›n› verirken % 10’u hay›r fleklinde cevap
vermifl %85’i yan›ts›z b›rakm›flt›r.
Araflt›rmaya kat›lan sigara ba¤›ml›lar›n›n %1’i öksürük, %2’si bo¤az a¤r›s›, %3’ü öksürük ve sekresyon, %1’i bafl a¤r›s› ve halsizlik flikayetlerinin oldu¤unu bildirmifllerdir.
Ö¤rencilerin büyük bir bölümünün sigara kulland›klar› ve sigara hakk›nda bilgisini bas›ndan ö¤rendi¤i, sigara kullanan ö¤rencilerin fizyolojik olarak etkilendikleri bulunmufltur.
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P-5
MU⁄LA ‹L‹ FETH‹YE ‹LÇES‹ KARAÇULHA SA⁄LIK OCA⁄INA BAfiVURAN B‹REYLER‹N KOAH R‹SK PROF‹L‹N‹N
BEL‹RLENMES‹
Halise Taflk›n DUMAN, Cemil YAVUZ, Merve GEM‹C‹O⁄LU

Mu¤la Üniversitesi Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu, Hemflirelik Bölümü
Mu¤la ‹li, Fethiye ‹lçesi, Karaçulha Sa¤l›k Oca¤›na baflvuran hastalar›n KOAH risk profillerinin belirlenmesi amac›yla yap›lm›flt›r.
Araflt›rma kesitsel ve tan›mlay›c› olarak yap›lm›flt›r. Araflt›rman›n evreni ve örneklemini 1 Ekim-31 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda Karaçulha
Sa¤l›k Oca¤›na baflvuran KOAH tan›s› almam›fl 30 yafl üzeri 120 kifliden oluflmufltur. Veri toplama arac› olarak 30 soruluk anket formu kullan›lm›flt›r. Anket formunun birinci bölümünde; sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 6 soru, ikinci bölümünde KOAH risk faktörlerini belirlemeye yönelik 24 soru oluflturmufltur. Toplanan veriler SPSS bilgisayar paket program›nda yüzdelik ve ki-kare testleri ile
de¤erlendirilmifltir.
Araflt›rmada bireylerin %55’i 30-40 yafl grubunda, %72.5’i erkek, %65’i çiftçilerden oluflmaktad›r.
Çal›flmada bireylerin %26.7’sinde akci¤er hastal›¤› bulundu¤u, %45’inde haftalarca süren so¤uk alg›nl›¤› oldu¤u, %43.3’ünün balgam
ç›kard›¤›, %29.2’sinin birinci derece akrabalar›nda akci¤er hastal›¤› bulundu¤u, %80’inin bulundu¤u ortamda sigara içilmesine izin verdi¤i,
%50’sinin sigara içti¤i tespit edilmifltir.
Araflt›rmaya kat›lan çiftçi bireylerin %19.2’sinde akci¤er hastal›¤› bulundu¤u tespit edilmifltir. Bireylerin %8.3’ünün alerjisinin oldu¤u bulunmufltur.
Araflt›rmaya kat›lan bireylerin gö¤üs tipi problemi olanlar›n tamam›na efllik eden bir akci¤er hastal›¤› varl›¤› dikkati çekmifltir.
Araflt›rmada sigara içen bireylerin % 17.5’i gece 2 ve 2’den fazla yast›k kulland›¤›, % 41.3’ünün sabahlar› fliddetli öksürü¤ünün oldu¤u,
%26.7’sinin so¤uk alg›nl›¤›n›n haftalarca sürdü¤ü belirlenmifltir.
Çal›flmada;kiflilerin meslekleri, genetikleri, sigara içme durumlar›, gö¤üs tipleri, alerjileri durumlar› KOAH risk faktörlerini etkilemekte ve
herhangi bir akci¤er hastal›¤› görülme s›kl›¤›n› artt›rd›¤› tespit edilmifltir

P-6
FETH‹YE L‹SES‹ Ö⁄RENC‹LER‹N‹N S‹GARA KULLANIM SIKLI⁄I
Cemil YAVUZ, Gülter ACAR, Mustafa AYAZ

Mu¤la Üniversitesi Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu, Hemflirelik Bölümü
Araflt›rma Fethiye Lisesi Ö¤rencilerinin sigara kullan›m s›kl›¤›n› belirlemek amac›yla yap›lm›fl tan›mlay›c› bir çal›flmad›r. Çal›flma evreninin
2006-2007 e¤itim ö¤retim döneminde ö¤renim gören tüm ö¤renciler(1300 kifli) örneklemini ise evren bilindi¤i¤nde örneklem alma formulu
kullan›larak belirlenen 207 ö¤renci oluflturmufltur. veriler anket yöntemiyle toplan›lm›flt›r. verilerin de¤erlendirilmesinde ki kare testi
kullan›lm›flt›r. Ö¤rencilerin sigara kullanma durumu flöyledir; %61,8'i hiç sigara kullanmazken, %25,6 s› kullanmaya devam etmekte ve
%12,6's› deneyip brakm›flt›r. ö¤rencilerin sigaray› deneme oran› %38,2 dir. Deneme yafl› 6 yafla kadar inmekle birlikte en yo¤un (%48,1) 1114 yafl aras›ndad›r. ö¤rencilerin %25,6 s› sigaray› denedikten sonra kullanmaya devam etmifllerdir. ö¤rencilerin %33.9'u bir y›ldan daha uzun
sürelerde sdüzenli sigara kulanmaktad›r. Sigara kullanan ö¤rencilerin %17'si günde 10 adet ve üzerinde sigara içmektedir. ö¤rencilerin
%40'n›n anne ve babas› sigara kullanmamaktad›r. Sadece baban›n sigara kullanma oran› %37,2, sadece annenin sigara kullanma o›ran› %4,3
dür. sigara içen ö¤renciler sigaraya bafllama nedenlerini s›ras›yla %41,5 stres s›k›nt›, %16,98 arkadafl ortam›, %15,09 aile ve %15,09 özenti
olarak belirtmektedirler. düzenli sigara kullanan ö¤rencilerin %69.8'i b›rakmay› düflündü¤ünü belirtmktedir. sigara kullanan ö¤rencilerin
sigaray› ald›klar› yer sorguland›¤›nda %32,8'i arkadafllar›ndan, %11,4'ü anne babadan, %42,8'i büfe ve marketten, %12,8'i cafe ve barlardan
ald›klar›n› belirtmifllerdir. sigara çmede etkili faktörler incelendi¤inde yaflla sigara kullan›m› aras›nda anlaml› iliflki saptanm›flt›r. yafl art›kça
düzenli kullan›m oran› artmaktad›r. cinsiyete görede sigara kullan›m› aras›nda anlaml› iliflki saptanm›flt›r. k›zlarda deneme oran› ve halen kullanmaya devam edenlerin oran› anlaml› derecede daha düflüktür. s›n›f düzeyleri ile sigara kullan›m› aras›nda anlaml› iliflki saptanm›flt›r,
okunulan s›n›f yükseldikçe kullan›m oran› artmaktad›r. araflt›rman›n en ilginç sonuçlar›ndan biri okul baflar›s› ile sigara kullan›m aras›ndaki
anlaml› iliflki olmufltur. okul baflar›s› iyi olan ö¤rencilerde sigara kullanmaya devam edenlerin oran› %12 iken okul baflar›s› kötü olan ö¤rencilerde bu aran %50 dir.
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P-7
KOSOVA’DA DOTS (DO⁄RUDAN GÖZET‹ML‹ KISA SÜREL‹ TEDAV‹) UYGULAMASI
Rukije MAHMET‹1, Zoja BUJUP‹1, Xhevat (Cevat) KURHASAN‹2, Bahri T‹GAN‹2, Gazmend ZHUR‹1,
Gjyle MULL‹Q‹3, Salihu DR‹TA3, Arijana KALAVESK‹4, Buzhala PASH4
1
3

T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Bölümü, 2Global Fund – Manager/Sa¤l›k Bakanl›¤›
IPH Mikrobiyoloji Bölümü, 4Sa¤l›k Bakanl›¤›, Epidemiyoloji Ins.

Tüberküloz Kosova'da uzun zamand›r mediko-sosyal bir sorundur. Dünyan›n büyük bir k›sm›nda uygulanan DOTS stratejisi 2001 y›l›ndan bu
yana Kosova'da da uygulanmaya bafllam›flt›r. Dünyan›n bir çok ülkesinde DOTS stratejisinin çok yararl› bir yöntem oldu¤u kan›tlanm›flt›r. Bu
strateji tedavi baflar›s› ve maliyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Kosova'da da olumlu neticeler vermifltir.
Bu sunumun hedefi bakteriyolojik sonuçlar› ve tedavi süresini inceleyerek afla¤›daki hedeflerin kan›tlanmas› idi.
1.Do¤rudan gözetimli k›sa süreli tedavinin de¤erlendirmesini
2. Yayma (+) olgularin % 85’inde konversiyonun gösterilmesi.
3. Do¤rudan gözetimli k›sa süreli tedavi yönteminin eski yöntemlere göre maliyet aç›s›ndan k›yaslanmas›.
Bu neticelere dayanarak flu sorulara cevap vermeye çal›flaca¤›z.
1. K›sa süreli tedavi yöntemi TB hastalar› için bir sorun yaratabilir mi?
2. DOTS yöntemi uygulanarak Yayma (+) vakalar›n konversiyon oran› artt›r›labilir mi?
3. Görülebilir bir maliyet yarar› var m›d›r?
Kosovada 2001-2007 y›llar› aras›nda 8347 vaka tedavi görmüfltür. Bunlardan 6751'i akci¤er TB'u idi ve bunlar›n 2193'ü yayma pozitifti. Daha
önceden tedavi gören olgular›n say›s› 442 idi. En fazla TB vakas› 20-34 yafllar›nda görülmekteydi. ‹kinci ay›n sonunda balgam negatifleflme
oran› %83 bulunmufltur. DOTS stratejisi di¤er yöntemlere göre daha ucuz gibi görülmüfltür

P-9
B‹R SA⁄LIK YÜKSEKOKULUNDA ALKOL KULLANIM ÖZELL‹KLER‹
Rabia SOHBET, Mahmut BELER, Cemil YAVUZ

Mu¤la Üniversitesi Fethiye Sa¤l›k Yüksekokulu, Hemflirelik Bölümü
Tan›mlay›c› bu çal›flma; Fethiye sa¤l›k yüksekokulu erkek ö¤rencilerinin alkol kullan›m özelliklerini belirlemek amac›yla nisan 2007’de
yap›lm›flt›r. Toplam 131 erkek ö¤renciden 110’una gözlem alt›nda anket uygulam›fl, veriler SPSS 11.00 paket progam›nda de¤erlendirilmifltir.
Ö¤rencilerin yafl ort:20.7, %65.4’ü evde %33.6 yurtta kal›rken, %80’i il-ilçe do¤umlu, %60’›nda geliri gidere eflit, %42.7’sinin annesi,
%50.9’unun babas› ilkokul mezunu, %71’inin 1-4 aras› kardefle sahip, %89’inin anne-babas›n›n sa¤ oldu¤u, ö¤rencilerin %39.1’inin alkol kulland›¤›, bunlar›n %73,6’s›n›n 14 yafltan önce, %26.4’ünün 15-20 yafllar›nda alkole bafllad›¤›, %59.1’i haftada birkaç gün, %40.9’u ayda birkaç
gün ald›¤›n›, %59 u arkadafl etkisiyle, %41’i özentiyle alkole bafllad›¤›n›, %65.9’unun ailesinde alkol kullanan oldu¤unu, ailesinde alkol kullanan›n %17.6’s› anne , %44.6’s› baba %14.7’si kardefli oldu¤unu ifade etmifltir. %86.6’s› yaln›z yada arkadaflla, %11.4’ü ailesiyle içti¤ini,
%27.3’ü alkolün etkisini bildi¤ini, %72.7’si bilmedi¤ini, %95.5’i alkolün zarar›n› bildiklerini, %86.4’ü alkolü b›rakmak istemedi¤ini, %46.3’ü
sa¤l›k, %53.7’si dini nedenle kullanmad›g›n› söylemifltir.
Gelir seviyesi iyi olanlar›n kullanma oran›n›n yüksek olmas›;
Birinci s›n›fta alkol kullanmama daha yüksek olmas›;
Arkadafl etkisiyle alkol kullan›m›n›n daha yüksek olmas›;
Evde yaln›z/arkadafllar› ile kalanlar›n daha çok alkol almas› istatistiksel olarak anlaml›d›r.
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P-10
ER‹fiK‹NDE NAD‹R GÖRÜLEN B‹R TÜBERKÜLOZ; ÖZOFAGEAL TÜBERKÜLOZ VAKASI
Hatice Kutbay ÖZÇEL‹K, Sibel YURT, Gülflah GÜNLÜO⁄LU, Ayfle Filiz KOfiAR

Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar› Uzman Doktor
Geliflmekte olan ülkelerde intestinal tüberküloz önemli bir halk sa¤l›¤› problemidir. A¤›zdan anüse kadar gastrointestinal trakt›n herhangi bir
yerinde görülebilir. Özofageal tüberküloz ise % 0,014 gibi çok az bir oranda görülür. Genellikle mediastinel lenf nodlar›ndan direkt olarak
yay›l›r. Bizim vakam›z, poliklini¤imize disfaji, odinofaji, kilo kayb› ve 6 ayd›r devam eden epigastrik a¤r› flikayeti ile baflvuran 55 yafl›nda
bayan hasta idi. PA akci¤er grafisinde; sol HT’da hilustan perifere uzanan fibrotik bant izlenimi veren lineer opasite mevcuttu. Toraks BT’de
subkarinal ve sa¤ hiler milimetrik sekel kalsifik lenf nodlar›, torakal özofagusta karina düzeyinde ve hemen proksimalinde duvar kal›nlaflmas›
ve lümende daralma, sa¤ akci¤er orta ve sol akci¤er alt lobda subsegmenter atelaktazi alanlar› izlendi. Üst GIS endoskopisinde; özofagusta
19. cm’de arka duvarda yaklafl›k 1 cm çap›nda ülsere lezyon görüldü. Bu bölgeden al›nan biopside tüberküloz ile uyumlu nekrotizan ülserasyon görüldü. Hastaya 4’lü anti tüberküloz tedavi baflland›. Tedavinin 2. ay›nda yap›lan endoskopide ülsere lezyonun iyileflti¤i, al›nan biopsi
örne¤inde tüberküloza ait bir bulgunun görülmedi¤i saptand›.
Sonuç olarak; disfaji ve kilo kayb› ile poliklini¤imize baflvuran hastalarda ay›r›c› tan›da özofageal tüberküloz düflünülmelidir.

P-11
AKC‹⁄ER TÜBERKÜLOZUNA EfiL‹K EDEN ,TÜBERKÜLOZ PLÖREZ‹ VE D‹L TÜBERKÜLOZU OLGUSU
Hatice TÜRKER, Özge Ünal BAYRAKTAR, Sibel BO⁄A, Ayd›n KANT, Bahad›r ÜSKÜL, Fatma Emre TAfiOLAR,
Özkan DEVRAN

SB ‹stanbul Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi EA Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
Özet Tüberküloz; geliflmekte olan ülkelerde önemli bir sa¤l›k problemi olmaya devam etmektedir. Dil tüberkülozu, oral kavite
tüberkülozlar›n›n en s›k görülenidir. Primer ve sekonder tipte olabilir. Primer formu; seyrek olup s›kl›kla gençlerde görülür, organizman›n oral
mukozaya direkt inokulasyonuyla oluflur. Sekonder formuna ise ileri yafllarda rastlanmakta ve aktif akci¤er tüberkülozuna efllik etmektedir.
Lezyonlar genelde a¤r›l›, ülser, nodül, fissür, plak, vezikül, makroglossi fleklinde olabilir. 52 yafl›nda erkek hasta, 3 ayd›r devam eden yemek
yiyememe,konuflmakta zorlanma,dilde a¤r› , kilo kayb› , öksürük ve gece terlemesi yak›nmalar› üzerine klini¤imize baflvurdu. Özgeçmiflinde
ve soygeçmiflinde herhangi bir özellik olmayan hastan›n35 paket-y›l sigara kullan›m› mevcuttu.Fizik muayenesinde; hasta kaflektik
görünümde, a¤›z hijyeni kötü , dilde sa¤ lateralde dorsal yüzde 4x2 cm’lik beyaz renkli ülsere lezyon mevcuttu.Solunum seslerinde oskültasyonda sol altta solunum sesleri azalm›fl, perküsyonla ayn› alanda matite al›n›yordu. Akci¤er grafisinde, parankimde bilateral üst alanlarda
nonhomojen dansite art›fllar› ile sol akci¤erde daha belirgin olmak üzere mikronodüler infiltrasyonlar, sol paraaortik homojen dansite art›fl›,
solda plevral efüzyon mevcuttu.Akci¤er tomografisinde; sol akci¤er üst lob apikoposterior segmentte 3x3.5cm kalsifikasyonlar içeren lezyon,
sa¤ akci¤er üst lob posterior segmentte 3x4cm kaviter düzensiz s›n›rl› lezyon, bilateral solda daha belirgin en büyü¤ü sol akci¤er üst lob anterior segmentte plevraya oturan 1.5cm multipl nodüler lezyonlar, sol akci¤erde plevral efüzyon, 2R, 4R, 4L, 5 no’lu istasyonlarda multipl
milimetrik lenf nodlar› mevcuttu.Laboratuvar incelemelerinde, sedimentasyon:90 mm/saat, Lökosit:12400/µL, Hb:12,7g/dL, Htc:%38,1,
biokimyasal parametreler normal s›n›rlarda idi. HIV testi negatifti.Tuberkülin cilt testi pozitifti (11 mm endürasyon). Balgam yayma ARB (+)
ve kültür (+) tespit edildi.Dildeki lezyondan yap›lan biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde kazeifiye granülomatöz inflamasyon
saptand›.Sol hemitorakstan yap›lan torasentez ile sero-fibrinö mayi al›nd›.Biyokimyasal bulgularla eksüdatif karekterde olan s›v›n›n sitolojik
incelemesinde kronik iltihap,lenfosit hakimiyeti saptand›.ARB ( - ), ADA düzeyi 76 mmol/dL bulundu. Hastaya ‹zoniazid ( 300mg/gün ),
Rifampisin ( 600mg/gün ), Pirazinamid ( 1500 mg/gün ), Etambutol ( 1500 mg/gün )’den oluflan alt› ayl›k yeni olgu tedavisi baflland›.6.ay kontrolünde balgam ARB (-) bulunan hastan›n yak›nmas› yoktu,dil lezyonlar› tamamen geriledi, radyolojik olarak sol üst alanda fibrozis ve
plevrada pakiplörit saptanan hastan›n tedavisi kesildi.Halen yak›nmas›z olan hastan›n 6 ay aral›klarla kontrolleri yap›lmaktad›r.
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P-12
LAR‹NKS TÜBERKÜLOZU
Esen AKKAYA, Olga ÇELENK, Sinem GÜNGÖR, Murat YALÇINSOY, Belma Akbaba BA⁄CI,
Bilgen Begüm AFfiAR, Kezban YÖRÜKO⁄LU

TCSB Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
Geliflmifl ülkelerde son derece nadir karfl›lafl›lan Larinks tüberkülozu, geliflmekte olan ülkelerde halen görülmekte ve bir yandan hastal›¤›n
bulafl›c›l›¤›, di¤er yandan tümör ile kar›flmas› nedeni ile önem tafl›maktad›r. Bu nedenle klini¤imizde 2002-2005 y›llar› aras›nda tedaviye
al›nm›fl 5 larinks tüberkülozu olgusunu klinik özellikleri aç›s›ndan inceledik. Olgular›m›z›n K/E oran› _ olup,yafl ortalamalar› 48 (32-71) idi.
Olgular›m›zda ses k›s›kl›¤› (n:3), yutma güçlü¤ü (n:2), odinofaji (n:1), bo¤az a¤r›s› (n:1) semptomlar› vard›. 3 olguda ek olarak öksürük
gözlendi. 3 olguda akci¤er grafisinde patoloji görülürken, 2 olgunun akci¤er grafisi normaldi. Tüm olgularda tan› larinks biyopsisi ile koyulmufltu. Ayr›ca 1 olguda balgamda ARB müspetli¤i saptand›. Olgularda tan› gecikmesi 70 (5-166) gün, tedavi gecikmesi 31 (7-60) gün idi.
Tüm olgular HRZE ile tedaviye al›nd›lar.

P-13
SIGARANIN BIRAKILMASINI TAK‹BEN KL‹N‹K VE RADYOLOJ‹K OLARAK DÜZELEN B‹R HISTIOSITOZIS X OLGUSU
Bahad›r Taha ÜSKÜL, Fatma Emre TURAN, Göksan ACAR, Bilgen Begüm AFfiAR, Volkan BAYSUNGUR,
Canan TAHAO⁄LU, Hatice TÜRKER

SB ‹stanbul Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi EA Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar› Klinik flefi
29 yafl›nda erkek hasta 1.5 ayd›r devam etmekte olan kuru öksürük ve nefes darl›¤› flikayetleri ile klini¤imize baflvurdu. 12 y›ld›r günde 1 paket
sigara al›flkanl›¤› mevcuttu. Akci¤er grafisinde bilateral üst ve orta zonlarda yayg›n parenkimal nodüler dansiteler ve kistik aç›kl›lar görülmekte idi. Toraks HRCT de her iki akci¤erde üst ve orta zonlarda yo¤un olmak üzere yayg›n, yer yer birleflme e¤iliminde, büyü¤ü 1.5 cm çapa
ulaflan düzensiz konturlu parenkimal nodüller ile birlikte, santral kavitasyon gösteren nodüller ve büyü¤ü 2 cm çapa ulaflan, ince duvarl› kist
formasyonlar› izlenmekteydi. Yap›lan aç›k akci¤er biyopsisinde, sentrilobüler nodüller, eosinofilik infiltrasyon, vaskülit, S-100 (+) hücreler
rapor edildi. Hastaya histiositozis X kesin tan›s› kondu ve hastan›n derhal sigaray› b›rakmas› sa¤land›. Sigaran›n b›rak›lmas›ndan 4 ay sonra,
hastan›n semptomlar› ve radyolojik bulgular› belirgin olarak düzeldi. Bu radyolojik ve klinik düzelme, sigaran›n b›rak›lmas›yla iliflkili olabilece¤i için tüm pulmoner histiositozis X olgular›n›n sigara içimini b›rakmas› sa¤lanmaya çal›fl›lmal›d›r.

P-14
OSTEOGENEZ‹S ‹MPERFEKTALI GENÇ BAYAN HASTADA HODGKIN LENFOMA
Bahad›r Taha ÜSKÜL, Fatma Emre TURAN, Can ÜLMAN, Göksan AÇAR, Olga ÇELENK, fienol ÜREK,
Canan TAHAO⁄LU, Hatice TÜRKER

SB ‹stanbul Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi EA Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
22 yafl›nda bayan hasta yaklafl›k 7 ayd›r devam eden gö¤üs a¤r›s›, nefes darl›¤›, boyunda flifllik, zay›flama, bafl a¤r›s› flikayetleri ile klini¤imize
baflvurdu. Hastan›n özgeçmiflinde osteogenezis imperfekta hastal›¤› ve buna ba¤l› olarak çocukluk döneminde s›k s›k kemik k›r›klar› öyküsü
mevcuttu. Sigara al›flkanl›¤› yoktu. Fizik muayenesinde vital bulgular› normaldi. Gö¤üs ön duvarda kollateral damar geliflimi gözlendi. Yüzde
ve boyunda flifllik ve ödem mevcuttu. Skleralar› mavi idi. Solunum sistemi oskültasyonunda inspiryumda stridor ve bilateral nadir ronküs
duyuluyordu. Di¤er sistem bak›lar› normaldi. Çekilen gö¤üs radyografisinde üst mediastinal geniflleme görüldü. Laboratuvar incelemelerinden
eritrosit sedimantasyon h›z› 77 mm/saat, hemoglobin 9.7 g/dL, hematokrit %31.6 olarak ölçüldü. Biyokimyasal de¤erleri ve idrar analizi
normaldi. AFP, _-HCG ve CEA düzeyleri normal s›n›rlarda idi. Çekilen toraks bilgisayarl› tomografisinde (BT) anterior mediasteni tamamen
dolduran, lobüle kontürlü, trakea ve ana bronfllar› daraltan, içinde kalsifiye alanlar›n bulundu¤u nonhomojen dansite art›fl› oldu¤u gözlendi.
Toraks manyetik rezonans görüntülemede anterior mediasteni tamamen dolduran, damarsal yap›lar› komprese eden ancak invazyon görüntüsü
olmayan lobüle kontürlü, heterojen yap›da, kalsifiye alanlar ve farkl› dansiteler içeren kitlesel lezyon raporland›. Fiberoptik bronkoskopi
yap›ld› ve endobronfliyal sistemin normal oldu¤u görüldü. BT eflli¤inde transtorasik tru-cut biyopsisi yap›ld›, patolojik incelemede az say›da
uniform yap›da neoplastik hücreler rapor edildi. Sol anterior mediastinotomi ile al›nan punch biyopsiler sonucunda patolojik kesin tan› elde
edilemedi¤i için median sternotomi ile kitle eksizyonu yap›ld›. Histopatolojik incelemede nodüler sklerozan tip hodgkin lenfoma tan›s› konuldu. Hasta onkoloji klini¤ine sevk edildi. Nadir bir birliktelik olmas› nedeniyle olguyu sunmaya de¤er bulduk.
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P-15
‹K‹ OLGU NEDEN‹YLE ‹ZOLE SOL PULMONER ARTER AGENEZ‹S‹
Birsen OCAKLI1, Bahad›r Taha ÜSKÜL1, Hatice TÜRKER1, Sibel BO⁄A2
1
2

SB ‹stanbul Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi EA Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
‹stanbul Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi EA Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›

Konjenital sol pulmoner arter yoklu¤u s›kl›kla kardiovasküler anomalilerin efllik etti¤i genellikle çocukluk ca¤›nda tan› konulan az rastlanan
bir anomali olmakla birlikte, sa¤ pulmoner arter agenezisine göre çok nadiren eriflkin yafllarda izole bir bulgu olarak karfl›m›za ç›kar. Olgu 1:
Erkek hasta, 72 yafl›nda nefes darl›¤›, öksürük, kanl› balgam yak›nmas› ile klini¤imize baflvurdu. Posteroanterior akci¤er grafisinde mediastinal yap›larda sola yer de¤ifltirme, sol akci¤erde volüm kayb›, damarlanmada azalma görüldü. V/Q sintigrafisinde sol akci¤er aperfüze, minimal ventilasyon tespit edildi. Bronkoskopik incelemesi normaldi. Toraks bilgisayarl› tomografi ve MR angiografide ana pulmoner arterde
dilatasyon ile birlikte sol pulmoner arterin olmad›¤› görüldü. Olgu 2: Kad›n hasta, 32 yafl›nda nefes darl›¤›, öksürük, balgam yak›nmas› ile
baflvurdu. Posteroanterior akci¤er grafisinde mediastinal yap›larda ileri derecede sola yer de¤ifltirme, sol harab akci¤er görünümündeydi. Hiler
yap›lar seçilemedi. Perfüzyon sintigrafisinde sol akci¤er minimal perfüzyon alan› d›fl›nda aperfüze görünümdeydi. Bronkoskopik incelemede
sol ana ve üst lob bronflu aç›k, sol alt lob segment girifllerinin zarla kapal› oldu¤u görüldü. Akci¤er bilgisayarl› tomografi ve MR angiografide
trunkus ç›k›fl›ndan sonra sol pulmoner arterde oklüzyon görüldü. Kardiolojik muayene ve ekokardiografik incelemesi normal bulunan olgular
izole sol pulmoner arter agenezisi olarak de¤erlendirildi. Sol izole pulmoner arter agenezisi oldukça nadir görülen bir konjenital anomali
olmas› nedeniyle olgular geçmifl literatür bilgileri ›fl›¤›nda sunulmufltur.
P-16
PULMONER HISTIOSITOZIS X VE AKCI⁄ER KANSERLI BIR OLGU
Bahad›r Taha ÜSKÜL1, Fatma Emre TURAN1, Özge Ünal BAYRAKTAR1, Olga ÇELENK1, Ferda AKSOY2, Hatice TÜRKER1
1
2

SB ‹stanbul Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi EA Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
SB ‹stanbul Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi EA Hastanesi Patoloji

30 yafl›nda erkek hasta son 7 ayd›r gittikçe artan öksürük, nefes darl›¤›, gö¤üs a¤r›s› ve pürülan balgam flikayetleri ile klini¤imize baflvurdu.
Üç y›ld›r sigara kullanmayan hastan›n 10 paket/y›l sigara anamnezi mevcuttu. 9 y›l önce aç›k akci¤er biyopsisi ile histiositozis X tan›s› konan
hastan›n bu döneme kadar belirgin flikayetinin olmad›¤› ve takipte olmad›¤› ö¤renildi. Soy geçmiflinde, erkek ve k›z kardeflinin Histiositozis
X tan›s›yla öldü¤ü ö¤renildi. Gö¤üs radyografisinde bilateral yayg›n retikülonodüler infiltrasyon ve sol parakardiak alanda nonhomojen infiltrasyon art›fl› görüldü. Hastaya fliddetli nefes darl›¤› nedeniyle steroid tedavisi baflland›. Toraks HRCT’ de her iki akci¤erde yayg›n amfizematöz alanlar mevcuttu. Alt loblarda bal pete¤i görünümü ve retiküler dansite art›fllar› dikkat çekmekteydi. Sol akci¤er alt lob posterobazal
segmentte 4*4 cm boyutlar›nda spiküle konturlu kitlesel lezyon izlenmekteydi. Çekilen Toraks BT’ de sol hilusta ve mediastende multiple
konglomere lenfadenopatiler görüldü. Yap›lan fiberoptik bronkoskopide bilateral endobronfliyal sistem normaldi. Bronkoskopi esnas›nda sa¤
alt paratrakeal ve subkarinal lenf nodlar›na yap›lan transbronfliyal ince i¤ne aspirasyonunun patolojisi epitelyal malign tümör hücreleri (adenokanser ile uyumlu) olarak raporland›. Kemoterapi program›na al›nan hasta 2. kür kemoterapi sonras› solunum yetmezli¤i nedeniyle eks oldu.
Histiositozis X’ in uzun süreli takibinde akci¤er kanseri görülmesi nadir oldu¤undan olguyu sunmaya de¤er bulduk.
P-17
KRON‹K EOS‹NOF‹L‹K PNÖMON‹: NAD‹R B‹R OLGU
Bahad›r Taha ÜSKÜL, Fatma Emre TURAN, Göksan ACAR, Olga ÇELENK, Bilgen Begüm AFfiAR, Hatice TÜRKER

S.B. ‹stanbul Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi EA Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
46 yafl›nda erkek hasta 2 ayd›r devam eden h›r›lt›l› solunum, nefes darl›¤› ve kuru öksürük flikayeti ile klini¤imize baflvurdu. Do¤ufltan sa¤›r
ve dilsiz olan hastan›n özgeçmiflinde iki y›ld›r ast›m tan›s›yla bronkodilatör tedavi kulland›¤› ö¤renildi. Sigara anamnezi yoktu. Akci¤er oskültasyonunda bilateral yayg›n ronküsleri ve ekspiryum uzamas› mevcuttu. Çekilen gö¤üs radyografisinde bilateral hilustan bafllay›p perifere
do¤ru uzanan pnömonik infiltrasyonlar› mevcuttu. Tam kan say›m›nda periferik eosinofili (%16.5) tespit edildi (Normal de¤er %0.9 – %6).
Yap›lan solunum fonksiyon testinde (SFT), FVC %35, FEV1 %37, FEV1/FVC %85 idi. Çekilen Toraks YRBT’ de her iki akci¤erde periferik
yerleflimli buzlu cam alanlar›na ba¤l› mozaik patern görüntülendi. Gaitada üç kez parazit bak›s› negatifti. c-ANCA ve p-ANCA normaldi, total
IgE 365 IU/mL (Normal de¤er 1 – 87 IU/mL) idi. Fiberoptik bronkoskopi esnas›nda sa¤ orta lobdan yap›lan bronkoalveolar lavajda %15
lenfosit, %10 nötrofil, %45 makrofaj ve %30 eosinofili tespit edildi. Kronik eosinofilik pnömoni tan›s› konan hastaya kortikosteroid tedavisi
baflland›. Tedavinin 1. ay›nda yap›lan kontrolde hastan›n semptomlar› ve gö¤üs radyografisi tamamen düzelmiflti. Kontrolde yap›lan SFT’ de
FVC %104, FEV1 %101 ve FEV1/FVC 100 idi. Uzun süreli kortikosteroid tedavisi planlanan hastan›n kontrolleri halen devam etmektedir.
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P-18
FARKLI KL‹N‹KLERLE BAfiVURAN 4 NÖROTÜBERKÜLOZ VAKASI
Sinem KARAOSMAN, Bahar ÖZÇEL‹K, Fatma ÇÖMÇE, Zeki KILIÇASLAN

‹Ü ‹TF Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
Girifl: Nörotüberküloz, TB olgular›n›n %5-10’unda görülür.Tüberkülomlar genellikle birden fazla say›da, nadiren soliter olarak bulunan büyük
olduklar› zaman kitle etkisi yapabilen lezyonlard›r. Kesin tan› biyopsi ya da otopsi materyalinin histopatolojik olarak de¤erlendirilmesiyle
konulabilmektedir. Bu yaz›da nörotüberküloz tan›s›yla servisimizde tedavi etti¤imiz 4 vakay› sunmak amaçlanm›flt›r:
Vakalar: ‹lk vakam›z 16 yafl›nda bayan ; 2 ayd›r bafla¤r›s›, gözlerde kayma, atefl, kol ve bacaklar, yüzde geçici uyuflma flikayetiyle
baflvurdu.Hastan›n çekilen kranial MR’›nda görülen multiple lezyonlar+toraks BT’de milier infiltrasyon görülerek milier +nörotüberküloz
tan›s› kondu.‹kinci vakam›z 23 yafl›nda bayan , konvulsiyon nedeniyle acile baflvurusunda çekilen kranial BT ve MR’da multiple kranial lezyonlar , Toraks BT’de apikal infiltre alan görülmesi üzerine hastaya klinik ve radyolojik olarak akci¤er tüberkülozu+nörotüberküloz tan›s›
kondu . Üçüncü vakam›z 42 yafl›nda erkek hasta 1 y›ld›r çeflitli merkezlerinde a¤›zdaki yaralar› nedeniyle tetkik edilerek, lezyonlardan biyopsi al›nm›fl, patoloji sonucu nekrotizan granülomatöz ltihap gelmesi üzerine çekilen Nazofarenks MR’›n üst kesitlerinde sa¤ serebellum ve
ponsda lezyonlar saptanm›fl. Daha sonra hastan›n tekrarlanan akci¤er grafisinde bilateral apikal kaviter lezyonlar görülmesi üzerine hasta
Gö¤üs Hastal›klar› birimimize yönlendirilmifl. Balgamda ARB 2+ saptanmas› üzerine milier+nörotüberküloz tan›s› kondu. Dördüncü
vakam›z: 39 yafl›nda kad›n; bafla¤r›s› flikayetiyle baflvurdu.Salpenjektomi operasyonu olan ve patolojisinde nekrotizan granülomatöz salpenjit
gelen hastaya bununla ilgili tedavi verilmemifl. Do¤um sonras› atefl, fluur bulan›kl›¤› ile baflvuran hastan›n kranial MR›nda intrakranial lezyonlar tespit edildi. Toraks BT’sinde bilateral akci¤erlerde yayg›n milimetrik noduller saptand›. Hastaya Milier TB+Genitoüriner SistemTB +
Nörotüberküloz tan›sıyla tüberküloz tedavisi bafllandı.
Sonuç: Nörotüberküloz nadir ancak ciddi komplikasyonlar› olan bir durumdur. ‹ntrakranyal yer kaplayan lezyon
bulunan progressif seyirli nörolojik tablolarda nörotüberküloz tan›s› düflünülmelidir.

P-19
GÖ⁄ÜS DUVARI TÜBERKÜLOZU
Murat YALÇINSOY, Esen AKKAYA, Bilgen Begüm AFfiAR, Atefl BARAN, Sevinç B‹LG‹N, fienol ÜREK

Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim Araflt›rma Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
Gö¤üs duvar› tüberkülozu(tb) seyrek görülür ve tüm tüberkülozlar içinde %1–3 s›kl›¤›nda görülen görülen kas-iskelet sistemi
tüberkülozlar›n›n %1-5’inde görülür. Bizde seyrek görülmesi nedeni ile klini¤imizde takip etti¤imiz 3 olguyu sunduk. Olgu 1 – 19 yafl›nda
bayan hasta 2 hafta önce bafllayan s›rt›nda flifllik yak›nmas› ile doktora baflvurmufl. 2 y›l önce 1. derece akrabas›nda tüberküloz mevcut. Toraks
BT’sinde sa¤da toraks posterolateral duvar›nda ekstratorasik ve intratorasik komponenti olan ekstraplevral alanda yerleflen 25x20 mm boyutlar›nda düzgün konturlu lezyon olarak de¤erlendirildi. Akci¤er parankiminde patoloji saptanmad›. Lezyondan yap›lan biyopsi granulomatöz
lezyon olarak raporland›. Hasta ekstrapulmoner tb olarak de¤erlendirildi. Olgu 2 – 14 yafl›nda erkek hasta 2 haftad›r devam eden yan a¤r›s›,
öksürük, balgam, kilo kayb› (5 kg/1 ay) flikayetleri ile doktora baflvurmufl. Anne ve babas›nda 1 y›l önce tb öyküsü mevcuttu. Toraks BT’sinde
mediastende yayg›n konglomere LAP, sol apekste infiltrasyon alan› içinde kaviter lezyon ve sol parasternal alanda ekstraplevral 3x1 cm
çap›nda lezyon de¤erlendirildi. Balgam örneklerinde ARB menfi kalan hasta kategori III tb olarak de¤erlendirildi. Olgu 3 – 15 yafl›nda bayan
hastan›n s›rt›nda 2 ayd›r olan lezyon, dev lipom olarak de¤erlendirilmifl ve hasta bu nedenle doktora baflvurmufl. 1 y›l önce kardeflinde tb
öyküsü mevcut. Toraks BT’de sa¤ akci¤er üst lob, orta lob, alt lob anteriorda parankimal infiltrasyonlar ve sa¤ hemitoraks lateralinde ekstratorasik yerleflimli 8x4 cm çapl› kistik lezyon olarak de¤erlendirildi. Lezyondan yap›lan biyopsi de pü aspire edildi. Akci¤er lezyonlar› için
fiberoptik bronkoskopi yap›ld›. Her iki materyal de LJ besiyerine ekildi. ARB sonuçlar› menfi olan hasta kategori III tb olarak de¤erlendirildi. Bu bulgularla HREZ tedavisi bafllan›lan hastalar›n tedavileri devam etmekte olup, halen yak›nmalar› yoktur. Tedavileri devam ederken olgu
2’den al›nan balgam örne¤inde, olgu 3’ün hem balgam hem de s›rttaki pü materyalinde mikobakteri kültüründe üreme olmas› tan›y›
kesinlefltirmifltir. Bu olgular›n önce kategori III tb olarak de¤erlendirilip tedaviye al›nmalar› olas› tedavi gecikmesini önlemifltir. Sonuç olarak
gö¤üs duvar› tüberkülozunun erken tan› ve tedavisi geliflebilecek ciddi kemik ve eklem hasarlar›n› önlemek aç›s›ndan önemlidir.
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P-20
TÜBERKÜLOZ VE ST‹GMA
Havva SERT, Nermin OLGUN

Marmara Üniversitesi
Tarihin en eski hastal›klar›ndan olan ve tarih boyunca salg›nlara, ölümlere yol açan tüberküloz (TB) günümüzde de önemini koruyan global
bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) yay›nlad›¤› rapora göre dünyada 2006 y›l›nda tahmin edilen yeni TB olgular›n›n
say›s› 9,2 milyon (139/100 000) ve TB nedeniyle ölen kifli say›s› 1.7 milyondur. Ülkemizde ise tüberkülozlu vaka say›s› 20 526 kiflidir
(28.1/100 000). Etiketleme, damgalama, leke, onur k›r›c› durum anlamlar›na gelen stigma baz› hasta gruplar›na karfl› toplumun tav›r almas›,
ifl bulma imkânlar›n›n engellenmesi, toplumdan d›fllamas›, benlik sayg›s›n›n azalmas› toplumsal statü ve destek kaynaklar›n›n kayb› gibi pek
çok biçimlerde kendisini gösterir. Stigma “kiflinin sahip oldu¤u istenilmeyen veya ay›planan, utanç verici nitelik olarak da tan›mlanabilir.
TB’un neden oldu¤u stigma tedavinin geciktirilmesine veya tedavinin yar›da b›rak›lmas›na neden olman›n yan›nda hastalar›n tan›lar›n›
gizlemelerine, toplumdan uzaklaflmalar›na ve depresyona yol açabilmektedir. Ayr›ca hastalar aileleri ve çevreleri taraf›ndan kendilerine iyi
bakmad›klar› için hastaland›klar› gerekçesiyle suçlanmaktad›rlar. Bu da hastalar üzerinde büyük bir bask› oluflturarak tedavinin olumsuz yönde
etkilenmesine neden olmaktad›r. Kelly’nin çal›flmas›nda da hastalar tan›lar› do¤ruland›ktan sonra ailelerinin ya da arkadafllar›n›n kendilerinden uzaklaflt›klar›n›, kendilerini vektör olarak alg›lad›klar›n› bu nedenle kendilerini izole ettiklerini ve hastal›klar›n› gizlediklerini belirtmifllerdir. Hindistan’ da ise TB’lu hastalara s›kl›kla stigma uyguland›¤› özellikle evli çiftlerden kad›nda TB geliflmiflse kocas›n›n eflini terk
etti¤i, bekârlarda ise hastal›¤›n evlenmelerine engel oldu¤u, hastalarda depresyon ve anksiyete görüldü¤ü bildirilmifltir. Toplumun TB hastalar›na uygulad›¤› stigma tüberkülozun elimine edilmesindeki en önemli engellerdendir. Toplum taraf›ndan TB hastalar›na ve hastalar›n kendilerine uygulad›klar› stigman›n anlafl›lmas›, hem hastalar›n tedavilerini geciktirmemelerine hem tedavilerini tamamlamalar›na hem de
psikososyal sorunlar yaflamalar›na engel olarak daha sa¤l›kl›, verimli ve baflar›l› bireylerin toplumda yer almalar›n› sa¤layacakt›r.

P-21
TRAKEOBRONKOPATIA OSTEOKONDROPLASTIKA: B‹R OLGU SUNUMU
Canan ONES, Arma¤an HAZAR, Dida MARAfiLI, Zuhal AKDA⁄

Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤iitim ve Araflt›rma Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
Trakeobronkopatia osteokondroplastika oldukça nadir rastlanan benign bir hastal›k olup literatürde yaklafl›k olarak 300 vaka bildirimi vard›r.
Hastalar›n ço¤una otopsi s›ras›nda tan› konulmufltur. Bronkoskopinin yayg›n olarak kullan›lmaya bafllanmas› ile tan› koyma s›kl›¤› artm›flt›r.
Burada sunmakta oldu¤umuz vaka 52 yafl›nda kad›n hasta öksürük, hemoptizi ve nefes darl›¤› flikayeti ile hastanemize baflvurdu. Yap›lan
muayenesine, biokimya ve hematolji tetkiklerinde patoloji saptanmad›. Solunum fonksiyon testleri ve DLCO tetkikleri normal s›n›rlardayd›.
Yap›lan bronkoskopik tetkikte trakeada posterior duvar hariç da¤›n›k 0.2-0.5 mm boyutlar›nda sar›-beyaz renkli nodüler lezyonlar mevcuttu.
Yap›lan biopsi sonucu trakeobronkopatia osteokondroplastika tan›s› kondu. Hastal›¤›n progresif formlar›n›n da bildirilmesine ra¤men
ço¤unlukla stabil se¤reder. Bu vakay› oldukça nadir görülmesi nedeni ile sunuyoruz.

P-22
OR‹F‹S‹YEL TÜBERKÜLOZ
Canan DO⁄AN, Gülsüm AR‹, M.fievket DEREL‹

Dr.Suat Seren Gö¤üs Hastal›klar› ve Cerrahisi E¤itim Araflt›rma Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
Tüberküloz vakalar›n›n % 10-15 inde akci¤er d›fl› tutulum görülüp, bu yüzdenin içinde %0,2-1,5 oran›nda a¤›z içi tutulum saptanm›flt›r.
Orifisiyel tüberküloz basillerin herhangi bir odaktan travmaya maruz kalan mukokütanöz alanlara inoküle olmas› ile oluflur. Akci¤er tutulumu ile birlikte oral tüberkülozu olan bir olgu sunulmufltur. 51 yafl›nda erkek hasta yaklafl›k 2,5 ayd›r olan ve giderek büyüyen sa¤ taraf a¤›z
köflesi iç yüzünde olan yara flikayeti ile çeflitli kulak burun bo¤az hekimlerine baflvurmufl ve nonspesifik tedaviler görmüfl. Tedaviden yarar
görmeyen hastan›n al›nan biyopsi sonucu ‘granülomatöz enflamasyon’ gelmesi üzerine hastanemize sevk edilmifl. Anamnezinde 5 y›l önce
geçirilmifl akci¤er tüberkülozu öyküsü mevcuttu. Akci¤er grafisinde bilateral üst ve orta zonlarda heterojen infiltrasyon izlenen hastaya yayma
negatif aktif akci¤er tüberkülozu + orifisiyel tüberküloz tan›lar› ile ‹soniyazid,Rifampisin,Pirazinamid,Etambutol ve Streptomisin tedavisi
baflland›. ‹kinci ay kontrolünde oral lezyonda skar dokusu ile iyileflme, pulmoner infiltrasyonlarda radyolojik regresyon izlendi. Bu olgu orifisiyel tüberkülozun çok nadir olmas› nedeniyle sunulmufltur.
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P-23
INVAZIF PULMONER ASPERGILLOZIS: B‹R OLGU SUNUMU
Canan ONES, Arma¤an HAZAR, Dida MARAfiLI, Zuhal AKDA⁄

Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
‹nvazif pulmoner aspergilloz do¤ada yayg›n olarak bulunan aspergillus’un akci¤ere yerlefltikten sonra daha çok immünsüprese hastalarda
olmak üzere kavite veya bronfl duvar›n› invaze ederek parankime yay›lmas› ile oluflan, mortalite riski olan bir hastal›kt›r. Kesin tan› biopsi
örneklerinde aspergillus invazyonunun gösterilmesi ile konur ancak bronkoskopik örneklemenin yap›lamad›¤› durumlarda Toraks HRCT’de
yo¤un konsolidasyon çevresindeki halo bulgusunun bulunmas›, nonspesifik tedavi ile düzelmeyen kaviter konsolidasyonlar ve serumda galaktomannan saptanmas› ile tan› konur. Sunaca¤›m›z vaka 38 yafl›nda erkek hasta nefes darl›¤›, öksürük flikayetleri ile klini¤imize baflvurdu.
Akci¤er geçirilmifl tüberkülozu öyküsü olan hastan›n PA akci¤er grafisinde bilateral yayg›n retikülonodüler dansite art›fl› mevcuttu. Yap›lan
tetkiklerinde WBC:13.000, balgam ARB tetkikleri menfi, arter kann gaz› analizinde hipoksi tesbit edildi. Toraks HRCT’de sol apikalde içinde
yo¤un konsolide lezyon izlenen kaviter lezyon, bilateral yayg›n fibronodüler dansite art›fl› izleniyordu. Hastaya hipoksi nedeni ile
bronkoskopik tetkik yap›lamad›. Al›nan balgam kültür sonuçlar›nda aspergillus üredi, serum örneklerinde galaktomannan pozitif tesbit edildi.
Hastaya voriconazole tedavisi baflland›. Kontrollerinde fibrozise gidifl izlenen hastan›n halen tedavisine devam etmektedir. Bu vakay› nadir
görülmesi nedeni ile sunuyoruz.
P-24
M‹L‹YER TÜBERKÜLOZ ‹LE B‹RL‹KTE ANAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU
Fatma Emre TAfiOLAR, Hatice TÜRKER, Bahad›r Taha ÜSKÜL, Sibel BO⁄A, Özge Ünal BAYRAKTAR

S.B ‹stanbul Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi EA Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›
Etkili antitüberküloz tedavisine ba¤l› olarak son y›llarda tüberküloz insidans› azalmakta, akci¤er d›fl› tüberküloz olgular› da seyrek görülmektedir. Akci¤er d›fl› tüberküloz, tüm olgular›n yaklafl›k %10-15’ini oluflturur. Olgular›n %8’inden miliyer tüberküloz, %1’inden gastrointestinal sistem sorumludur. S›kl›kla tutulan bölge periton olup, apendiks ve jejenum tutulumu seyrek, anal bölgede tüberküloz görülmesi ise çok
seyrektir. Bu nedenle anal bölge lezyonlar›nda, di¤er inflamatuvar anal hastal›klar daha ön planda düflünülmekte anal tüberküloz tan›s› gecikebilmektedir. 28 yafl›nda kad›n hasta öksürük, balgam ç›karma, atefl, halsizlik, anal bölgede a¤r›, oturamama yak›nmalar›yla klini¤imize
baflvurdu.Yaklafl›k 6 aydan beri anal bölgede fissür nedeniyle tetkik edilen hastan›n son 5 aydan beri sistemik kortikosteroid tedavi kulland›¤›
ö¤renildi. Anal bölgedeki lezyonda düzelme olmam›fl, ayr›ca solunum sistemi yak›nmalar› bafllam›flt›. Çekilen akci¤er grafisinde ve akci¤er
bilgisayarl› tomografisinde nodüler lezyonlar mevcuttu. Anal bölgede ülsere lezyon görüldü. Al›nan sürüntü örne¤inde ARB negatif bulundu.
‹mmunsupressif tedavide olan hastaya klinik radyolojik miliyer tüberküloz tan›s› ile dörtlü spesifik tedavi baflland›. Tedavinin 2. ay›nda hasta
oturabilir duruma geldi, anal bölgedeki a¤r› geriledi. Radyolojik lezyonlarda gerileme görüldü. Anal bölgeden al›nan sürüntünün kültüründe
tüberküloz basili üredi. Dokuz ay sonunda radyolojik ve klinik düzelme saptanan hastan›n tedavisi kesildi.
P-25
AKC‹⁄ER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA TEDAV‹ SONRASINDA GEL‹fiEN RADYOLOJ‹K BULGULAR
‹mran ÖZDEM‹R, Benan MÜSELL‹M, Gül ÖNGEN

Cerrahpafla T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar›
Girifl: Akci¤er tüberkülozu de¤iflik radyolojik bulgular ile ortaya ç›kabilece¤i gibi tedavi sonunda da radyolojik sekel bulgular geliflebilir.
Çal›flmam›zda akci¤er tüberkülozu olgular›nda tedavinin bafl›nda ve sonunda radyolojik bulgular›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Gereç ve Yöntem: Tedavisi tamamlanm›fl 380 akci¤er tüberkülozu olgusunun kay›tlar› retrospektif incelenerek tedavinin bafl›nda ve sonunda
toraks CT ile de¤erlendirilmifl, tan›s› mikrobiyolojik olarak do¤rulanm›fl, 54 yeni hasta çal›flmaya al›nm›flt›r. Bu hastalarda radyolojik sekel
kalma oran› ve sekel lezyonlar›n niteli¤i araflt›r›lm›flt›r.
Bulgular: Hastalar›n 33’ü (%61) kad›n, 21’i (%39) erkek ve yafl ortalamas› 37 ± 17’dir. 6 hastan›n (%11) diabetes mellitusu, 5 hastan›n (%9.3)
immunsupresif durumu mevcuttur. 31 hasta (%57,4) hiç sigara içmemiflken, 18 hastan›n (%33,3) halen 25 ± 28 (median 15 paket-y›l) sigara
anamnezi mevcuttur. 5 hasta (%9,3) 9 ± 6 y›l önce sigaray› b›rakm›flt›r. Ortalama tedavi süresi 8 ± 2 ayd›r. Tedavi öncesindeki toraks BT’lerde
en s›k görülen lezyonlar 49 olguda (%91) infiltrasyon, 31 olguda (%57) kavite ve 29 olguda (%54) mediastinal lenfadenomegalidir. 13 hastada (%24) fibrozis bulgusu, 9 hastada (%17) plörezi ve 8 hastada (%15) bronflektazi saptanm›flt›r. Tedavi sonras›ndaki kontrol BT’lerinde 5
hastada (%9) radyolojik sekel lezyon saptanmam›fl, 40 hastada fibröz sekel lezyonlar (%74), 7’si kalsifiye olmak üzere 28 hastada (%52) mediastinal lenfadenomegali, 21 hastada (%39) bronflektazi ve 6 hastada (%11) kavite oldu¤u görülmüfltür. 1 hastan›n (%2) ankiste plörezisi mevcuttur.
Sonuç: Akci¤er tüberkülozunda tedavi sonunda radyolojik olarak yüksek oranda sekel saptan›r. En s›k görülen sekel lezyon fibröz sekel
geliflimidir. Ayr›ca tüberküloz önemli bir bronflektazi nedenidir.
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P-26
MEN‹NKS TUTULUMU OLAN M‹L‹YER TÜBERKÜLOZ OLGUSU
Handan BASEL, Bennan MÜSELL‹M, Birsen MUTLU, Sema UMUT, Gül ÖNGEN

I.U Cerrahpasa T›p Fakultes› Gogus Hastal›klar›

Miliyer ve menenjit tüberküloz da mortalite riski yüksektir. Ayr›ca menenjit tüberkülozda tedaviye geç bafllanmas› durumunda nörolojik sekel
kalma olas›l›¤› mevcuttur. Bir toplumdaki menenjit tüberküloz olgular›n›n say›s› tüberkülozun toplumdaki kontrolünü gösteren iyi bir parametredir. Biz de miliyer tüberküloz ve tüberküloz menenjit olgumuzu sunmay› amaçlad›k.
Olgu: Bir ay önce kilo kayb›, gece terlemesi, yüksek atefl, öksürük, ba¤ a¤r›s›, iflitme kayb› ve kusma yak›nmalar› bafllayan ve devlet hastanesine baflvuran 15 yafl›ndaki bayan hastan›n balgam›n›n direkt incelemesinde ARB negatif bulunmufl. PPD 18mm saptanan, PA akci¤er
grafisinde yayg›n bilateral mikronodüler infiltrasyonlar görülen hastaya miliyer tüberküloz tan›s› ile tedavisi bafllanm›fl. Dokuz gün hastanede
takip edilen ve verem savafl dispanserine yönlendirilerek taburcu edilen hasta tedavinin 14. gününde denge kayb›, oraklayarak yürüme, sa¤
bacakta fonksiyon kayb›, yak›nmalar› geliflmesi üzerine interne edildi. Toraks BT’ sinde her iki akci¤er parankiminde yayg›n milimetrik
boyutta asimetrik nodüller ve her iki akci¤er üst lob posteriorda, lingulada ve sa¤ laterobazal segmentte konsolidasyon sahalar›, sa¤da loküle
plevral s›v› saptand›. Beyin MR’da intrakranial, infratentoriyal, supratentorial yayg›n tüberküloza ait parankimal nodüler lezyonlarla, bazal
meninkste ve supratentoriyal meninkste tutulumla uyumlu bulgular izlendi. Miliyer tüberküloz olgular›n›n %30 sinde hastal›¤a menenjit
tüberkülozun efllik etti¤i bilindi¤inden hastalar›n bu aç›dan de¤erlendirilmesi ve yat›r›larak uzun süreli takibi gereklidir.

P-27
MYCOBACTERIUM KANSAS‹‹ OLGUSU
Handan BASEL, Benan MÜSELL‹M, Birsen MUTLU, Gül ÖNGEN

I.U Cerrahpasa T›p Fakultes› Gogus Hastal›klar›
M.kansasii nontüberküloz mikobakteriler aras›nda en s›k akci¤er hastal›¤›na yol açan patojendir. Ço¤u zaman radyolojik ve klinik olarak
tüberkülozdan ay›rdedilmesi mümkün de¤ildir. Biz kemik ili¤i tutulumu da saptanm›fl bir M.kansasii olgusunu sunmay› amaçlad›k. OLGU:
Üç ay önce yüksek atefl, üflüme, kilo kayb›, halsizlik, mide bulant›s› yak›nmalar› bafllayan 22 yafl›ndaki erkek hastan›n PA akci¤er grafisinde
yayg›n mikronodüler infiltrasyonlar görüldü. Hemogram›nda lökosit:1000/mm3, Hb: 8.0gr/dL, Hct: %22.9, trombosit: 46000/mm3 saptand›.
ESR: 90mm/h, CRP 191 mg/L ölçüldü. Balgam›n direkt incelemesinde ARB (+) bulunan hastaya tüberküloz tedavisi (HRZE) baflland›. Toraks
BT’de üst paratrakeal, aortikopulmoner, prekarinal, subkarinal alanlarda en büyü¤ü 2 cm’yi bulan multipl lenfadenopatiler ve sol akci¤er alt
lob superior segmentte ince retiküler dansite art›fllar› ile yer yer çevresinde asiner infiltrasyon alanlar› izlendi. Perikardiyal alanda kal›nl›¤› 1
cm’ye ulaflan effüzyon görüldü. Bat›n BT’de karaci¤erde 1 cm’lik kontrast tutan noduler lezyon, üst paraaortik ve aortokaval alanda büyü¤ü
13 mm’ye ulaflan lenfadenopatiler izlendi. Pansitopeni nedeniyle yap›lan kemik ili¤i biyopsisinde nekroz içeren granülomlar saptand›.
Balgam›n Löweinstein- Jensen kültüründe atipik mycobakteri üredi ve PCR ile M.kansasii tip 1 olarak belirlendi. Hastada anti-HIV (-) saptand›. Tedavinin 57. gününde klinik ve laboratuar iyileflme (Hb: 9.7gr/dL, lökosit: 2900/mm3, trombosit: 85000/mm3) görülmesine karfl›n
tedavinin 78. gününde klini¤i tekrar kötüleflen hastan›n CRP de¤eri 95’ten 310’a yükseldi ve solunum s›k›nt›s› ile hipotansiyon geliflti.
Tedavinin 82. gününde hasta yo¤un bak›m servisinde solunum yetersizli¤i ile eksitus oldu. Nadiren HIV (-) hastalarda da saptanabilen, ekstrapulmoner tutuluma yol açabilen M.kansasii infeksiyonunda mortalite oran› yüksektir.
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P-28
EXTRASP‹NAL KAS-‹SKELET TÜBERKÜLOZUNDA FARKLI B‹R TUTULUM
Ülkü Y›lmaz TURAY, Ayd›n YILMAZ, Yurdanur ERDO⁄AN, Leyla Y›lmaz AYDIN, Bülent Ç‹FTÇ‹,
Çi¤dem B‹BER, Gülen Ece AYTEN

Atatürk Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahi Merkezi Gö¤üs Hastal›klar›
Extrapulmoner tüberküloz (TB) olgular› içinde kas iskelet sistemi nadir tutulan bölgelerden biridir. TB spondilit bu vakalar›n %50’sini oluflturmaktad›r. Extraspinal tutulum ise çok daha nadirdir.
38 yafl›ndaki erkek hastada hastanemize baflvurusundan 3 ay önce bafllayan sol gö¤üs a¤r›s› nedeniyle d›fl merkezde istenen Toraks BT’de
multiple mediastinal lenfadenopati (LAP) saptanm›fl. Medistinoskopi ile al›nan paratrakeal lenf nodu biopsisi nekroz içermeyen granülamatöz
iltihap olarak gelmesi üzerine hasta evre 2 sarkoidoz kabul edilerek ilaçs›z takibe al›nm›fl. Hasta devam eden gö¤üs a¤r›s› ve gece terlemesi
flikayeti ile merkezimize baflvurdu. Fizik muayenesinde subkutan nodülleri mevcuttu ve sol skapula alt›nda solunum sesleri azalm›flt›. Toraks
tomografisinde multiple mediastinal lenf nodlar›n›n yan› s›ra sol apikal bölgede 1. kotu destrükte eden kitle lezyonu saptand›. Boyun multinodüler guatr, abdominal USG’de splenomegali mevcuttu. Transtorasik biopsi (bx) k›r›nt›lar fleklinde nekroz içeren granülamatöz reaksiyon
olarak de¤erlendirildi. Bronkoskopide (FOB) endobronflial lezyon saptanmad›. FOB Bx ve lavaj inflamasyonla uyumlu idi. Balgam aside
rezistan bakteri (ARB) 2 kez, FOB Lavaj ARB 1 kez menfi olarak geldi. Tüberkülin deri testi 13 mm idi. BCG skar› mevcuttu. 3 ay içinde
h›zla progresyon gösteren lezyonunda maligniteye sekonder granülamatöz reaksiyon ekarte edilemedi¤i için hastaya sol torakotomi ve toraks
duvar›ndan kitle eksizyonu uyguland›. Sol üst lob parankim, toraks duvar› ve lenf nodu patolojisi kazeifikasyon nekrozu içeren granülamatöz
iltihap ile uyumlu idi. Bafllanan antitüberküloz tedavi ile klinik düzelme sa¤land›.
Bu olgu nadir görülen bir durum olan extraspinal kas-iskelet tüberkülozuna ba¤l› kot destruksiyonu nedeniyle dikkat çekicidir.

P-29
TEDAV‹ ALTINDA SEMPTOMAT‹K PROGRESYON GÖSTEREN KRAN‹AL TUTULUMLU B‹R M‹L‹ER TÜBERKÜLOZ OLGUSU
Leyla Y›lmaz AYDIN, Yurdanur ERDO⁄AN, Çi¤dem B‹BER, Ülkü Y›lmaz TURAY, Ayd›n YILMAZ,
Derya HOfiGÜN, Emel ATAYIK

Atatürk Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahi Merkezi Gö¤üs Hastal›klar›
Milier tüberküloz tüm organlar› tutabilen hayat› tehdit eden a¤›r bir tüberküloz formudur.
25 yafl›nda erkek hasta 3 ayd›r devam eden atefl ,kilo kayb›, öksürük ,gece terlemesi flikayeti ile baflvurdu¤u d›fl merkezden toraks tomografisinde(BT) izlenen multiple parankimal nodüller sebebiyle hastanemize yönlendirilmifl.Özgeçmifl ve soygeçmiflinde özellik olmayan hastan›n fizik muayenesinde patoloji saptanmad›.Toraks yüksek rezolüsyonlu BT’sinde izlenen yayg›n milier paternde mikronodüler dansite
art›fllar› milier tbc ile uyumlu kabul edilerek hastaya antitüberküloz tedavi baflland›. Tüm abdomen BT’de karaci¤erde multiple milimetrik
boyutlu hipodens nodüller lezyonlar ve yayg›n lenfadenopatiler ,kranial magnetik rezonans (MRG) görüntülemede her iki serebral ve serebellar hemisferlerde beyin sap›nda ço¤u milimetrik boyutlarda olan rim tarz›nda kontrast tutan multiple lezyonlar izlendi.Tedavisine dexametazon eklendi. Tedavinin 50. gününde hastan›n konuflma bozuklu¤u, kooperasyon güçlü¤ü,bafl a¤r›s› ,sol yüz yar›s› ve kolda hipoestezi ve
diplopi geliflti. Nörolojiye konsulte edilen hastada dexametazon dozu art›r›larak tedaviye aynen devam edildi.3. ay kontrollerinde akci¤er ,kranial ve karaci¤er lezyonlar›nda gerileme olan genel durumu düzelen hasta ayaktan tedavi edilmek üzere taburcu edildi. Antitüberküloz tedavi
12 ay sonunda kesildi.Tedavi bitiminde kranial MRG’de sol insüler korteks lokalizasyonunda 1 cm çap›nda tüberkülom mevcuttu. Bir y›l
ilaçs›z takip sonras› kranial MRG’de tüberküloma rastlanmam›flt›r. Halen takipte olan hastan›n flikayeti ve sekeli yoktur. Bu olguyu kranial
tbc’nin tedavi süreci içinde semptomatik olarak progresyon gösterebilece¤ini, tedavi de¤iflikli¤ine gerek olmad›¤›n› ve radyolojik iyileflmenin
tedaviden sonra da devam etti¤ini vurgulamak için sunduk.
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P-30
AKC‹⁄ERDE M‹L‹ER-NODÜLER GÖRÜNÜMLE BAfiVURAN METASTAT‹K KARS‹NOM OLGUSU
Bahar ÖZÇEL‹K, Sinem KARAOSMAN, Gülfer OKUMUfi, Zeki KILIÇASLAN

‹.Ü.‹.T.F Hastanesi Gö¤üs Hastal›klar›

Girifl: Milier patern mikronodüler akci¤er hastal›klar›n›n radyolojik görünümüdür.Ay›r›c› tan›da milier TBC, pnömokonyozlar, sarkoidoz,
hipersensibilite pnömonisi ve metastatik hastal›klar mevcuttur.Bu çal›flmada milier nodüler görünüm nedeniyle Tüberküloz düflündüren bir
metastatik karsinom olgusu sunulmaktad›r.
Olgu: Yirmisekiz yafl›nda 3 paket/y›l sigara öyküsü olan bayan hasta iki ayd›r devam eden bel a¤r›s›, öksürük, nefes darl›¤› , halsizlik flikayeti
ile baflvurdu¤u hastanede çekilen Toraks BT de milier görünüm saptanmas› üzerine ön planda sarkoidoz, tüberküloz aç›s›ndan tetkik
ediliyor,bronkoskopisinde özellik saptanm›yor. Tan› amaçl› VATS planlan›yor ,ancak entübasyon sonras› desatürasyon geliflti¤i için ifllem
sonland›r›l›yor.Hastaya servisimizde klinik ve radyolojik olarak tüberküloz düflünülüp tedavi baflland›.Yayg›n a¤r›lar› nedeniyle çekilen düz
pelvik ve sakral grafilerde her iki iliak kanatta ve sol femur collumda metastatik tümör düflündüren yayg›n infiltrasyon görüldü ,fraktür riski
nedeniyle hasta immobilize edildi.Tüm vücut kemik sintigrafisinde iskelet sisteminde yayg›n metastatik tutulum ile uyumlu bulgular saptand›.Nörolojik semptomlar› olan hastan›n kranial MR ›nda multipl kontrast tutan parankimal nodüler lezyonlar saptand›.Ameliyathanede sol
femur trokanter majordan kemik biyopsisi yap›ld›,sonuç karsinom metastaz› olarak geldi.PET CT de karaci¤er ,sürrenal,böbrek,kemik tutulumu olan hastada primer odak belirlenemedi,ancak hastan›n genel durumu nedeniyle tan›sal ifllem yap›lamad›.palyatif radyoterapi ve kemoterapi bafllanan hasta alt solunum yolu enfeksiyonunda eklenmesiyle kaybedildi.
Tart›flma: Primeri bilinmeyen kanser terimi metastazlar ile ortaya ç›kan ,fizik muayane ,histopatolojik ,radyolojik ve di¤er laboratuar
incelemeleri sonucunda primer tümör oda¤› belirlenemeyen olgular› kapsamaktad›r.Tüm kanserli olgular›n yaklafl›k %5-10 unu oluflturur,bunlar›n %70 adenokarsinomlard›r.

P-31
B‹R ‹fi KAZASI: TOKS‹K GAZ ‹NHALASYONUNA BA⁄LI GEL‹fiEN AKUT AKC‹⁄ER HASARI (ALI)
Sevinç B‹LG‹N, Hülya KÖKSAL, Murat YALÇINSOY, Belma AKBABA, Esen AKKAYA

Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› Gö¤üs Hastal›klar›
Sanayileflmeflmenin art›fl› ile ifl kazalar›nda art›fl s›k olarak karfl›lafl›lmaktad›r. Toksik gaza maruziyet de bunlardan biri olup geç tip reaksiyonu ile hasta ve ifl yeri hekimince s›kça ihmal edilmektedir.Bizde, çelik temizleme iflinde, ifl kazas› sonucu nitrik asit, magnes›um florur ve
hidrojen florur gazlar›na yo¤un maruz kald›¤› için akut akci¤er hasar› (ALI) geliflen olgumuzu sunduk.Olgu maruziyetten 8 saat sonra bafllayan
ve giderek artan, nefes darl›¤›, gö¤üste bask› hissi ve nefessiz kalma flikayeti ile acile baflvurmufltur. ‹lk tetkiklerine lökositoz, hipoksi,
PO2/FIO2 220 akci¤er grafisinde bilateral orta ve bazallerde daha fazla olmak üzere yamal› konsalidasyonlar ve dinlemekle yayg›n sibilan
ronküs saptand›. Bu bulgular ile ALI olarak de¤erlendirilen ve yogun bak›m ihtiyac› yönünden yak›n takibe al›nan hasta yüksek doz kortikosteroid,oksijen ve inhale bronkodilatör tedaviye al›nd›. Tedavinin 2. günü klinik cevap gözlendi,sibilan ronküs azald›.Tedavinin 6. gününde
Arter kan gaz› (AKG) ve Solunum fonksiyon testleri (SFT) düzeldi.Akci¤er grafisinde regresyon sa¤land›.Hastan›n 2. ay takibinde Akci¤er
grafisi, AKG, SFT ,de tam düzelme mevcuttu.
Sonuç olarak öncelikle yeterli ifl güvenli¤inin sa¤lanmas› ve geliflen kazalarda erken müdahale, 24 saatlik gözetim ve yo¤un bak›m ünitesi
olan bir merkezde takibinin, toksik gaz maruziyetinin en büyük sebebi olan ifl kazalar›n›n ölümcül sonuçlar›n› engelleyece¤i kan›s›nday›z.
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P-32
YUVARLAK PNÖMON‹: B‹R OLGU NEDEN‹ ‹LE
Atefl BARAN, Bilgen Begüm AFfiAR, Belma AKBABA, S›nem GÜNGÖR, Murat YALÇINSOY, M.Esen AKKAYA

S.B Sureyyapasa Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E.A Hastanesi Gö¤üs Hast.
Pnömonilerin % 1’inden az› akci¤er grafisinde yuvarlak konsolidasyon fleklinde görülür. Akci¤er kitle lezyonlar› ile s›k olarak kar›flt›¤› için
önemlidir. Klini¤imizde tan› koydu¤umuz bir olguyu bu özellikleri aç›s›ndan sunduk.
47 yafl›nda bayan hasta; sa¤ gö¤üs a¤r›s›, atefl, ifltahs›zl›k flikayetleri ile yat›r›ld›. Özgeçmiflinde DM ve HT öyküsü olan hastan›n fizik muayene
ve rutin laboratuar incelemelerinde patoloji görülmedi. PA akci¤er grafisinde parahiler non-homojen yuvarlak dansite art›fl› izlendi. Toraks
bilgisayarl› grafisinde orta lop bronflu seviyesinde orta lop ve alt lopda 2 adet benzer lezyon mevcuttu. Orta loptaki lezyonun vasküler
oluflumlarla iliflkili gibi görünmesi nedeniyle pulmoner arterio-venöz malformasyon yönünden araflt›r›ld›. Normal bulundu. Ayn› lezyonun
halo iflareti göstermesi nedeniyle malignite ve enfeksiyon hastal›klar› yönünden araflt›r›ld›. Patoloji saptanmad›. Bu incelemeler sürerken
antibiyotik tedavisi gören hastan›n kontrol grafisinde düzelme izlendi ve hasta yuvarlak pnomoni olarak de¤erlendirildi. Sonuç olarak akci¤er
kitle lezyonlar› ile s›k olarak kar›flan yuvarlak pnomoni klini¤imizdeki takibinde de pnömoni tedavisi yan› s›ra, farkl› ön tan›larla araflt›r›lm›fl,
bu durum pnömoni tedavi maliyetini etkilemifltir.

P-33
‹NFLAMATUAR PSEUDOTÜMÖR: B‹R OLGU NEDEN‹ ‹LE
Murat YALÇINSOY, Belma AKBABA, Atefl BARAN, As›m KUTLU, M.Esen AKKAYA

Sureyyapasa Gogus Hastal›klar› ve Gogus Cerrahisi E.A Hastanesi Gogus Hast.
‹nflamatuar pseudotümör, klinik ve radyolojik olarak maligniteyi taklit eden akci¤erin nadir görülen benign tümörüdür. Tüm akci¤er tümörlerinin %1’inden az›n› oluflturur. Endobronfliyal tutulumu olanlar hariç, hastalar›n ço¤u asemptomatiktir. Preoperatif giriflimler genellikle tan›
koydurucu olmad›¤› için hastalar›n tan›sal süreçleri zordur. Klini¤imizde takip etti¤imiz bir olguyu bu özellikleri aç›s›ndan sunduk.
65 yafl›nda bayan hasta bacak ve s›rt a¤r›s›, kuru öksürük, eforla gelen nefes darl›¤› flikayetleri ile yat›r›ld›. Fizik muayenesinde ve rutin laboratuar tetkiklerinde sedimantasyon yüksekli¤i d›fl›nda (80 mm/saat) patoloji görülmedi. Akci¤er grafisinde sol parakardiyak nonhomojen
infiltrasyon ve sol apekste nodüler homojenite mevcut idi. Lezyondan TT‹AB yap›ld›. Patolojisi lenfosit hücreleri olarak raporland›. Hastaya
fiberoptik bronkoskopi yap›ld›. Sol 6. segment giriflinde mukozal ödem d›fl›nda normal endobronfliyal sistem görüldü. Al›nan biyopsi örnekleri menfi kald›. Genel durumu iyi olan hastaya nonspesifik enfeksiyon düflünülüp antibiyoterapi baflland›. 20 gün sonra yap›lan kontrol PA
AC Gr ve Toraks BT’de lezyonlar k›smen düzeldi. Hastan›n 5 ay sonraki kontrol Toraks BT’sinde bilateral , yayg›n, spiküler uzant›lar
gösteren, düzensiz konturlu, çaplar› 1,5-2 cm’e kadar varan multipl nodüler lezyonlar (PET-CT de FDG tutulumu SUDmax:24.4) izlendi. Bu
bulgularla yeniden tetkik edilerek aç›k akci¤er biyopsisi karar› al›nan hastan›n, aç›k akci¤er biyopsi patolojisi inflamatuar pseudo tümör olarak
raporland›. Sonuç olarak; preoperatif giriflimlerin genellikle tan› koydurucu olmad›¤› bu olgularda, inflamatuar pseudotümörün ay›r›c› tan›da
ak›lda tutulmas› tekrarlayan tan›sal invaziv giriflimleri önleyebilir.
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P-34
‹D‹YOPAT‹K H‹PEREOZ‹NOF‹L‹K SENDROM
Emel ÇA⁄LAR, M.Gönenç ORTAKÖYLÜ, Ayfle BAHADIR, Güler ÖZGÜL, Figen ALKAN

Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
22 yafl›nda kad›n hasta; nefes darl›¤›, öksürük, balgam ç›karma, halsizlik , kilo kayb› yak›nmalar› ile müracaat etti. Üç y›l önce benzer
yak›nmalar› oldu¤u ve tüberküloz yönünden araflt›r›ld›¤› öyküsü mevcuttu.PA akci¤er grafisinde bilateral üst ve orta zonlarda yamal› infiltrasyonlar görüldü.Toraks BT’de üst loblarda daha belirgin yama tarz›nda yayg›n parankimal infitrasyonlar, sa¤da ince plevral infitrasyonlar
saptand›.laboratuar tetkiklerinde sed:71mm/dk, lökosit 19200/mm3, eozinofil %6.3, total IgE:340IU/L, LDH:253 U/L, AST:54 U/L, ALT:118
U/L idi.Plevral mayii yaymas›nda eozinofiller ve lenfositler ; plevra biyopsisinde eozinofil ve nötrofil içeren mikst tip iltihabi infiltrasyon, fibrin eksüdasyonu görüldü.Gaitada parazit saptanmad›, kollagen doku hastal›¤› ile ilgili markerlar negatif bulundu.Hastan›n yatt›¤› süre içinde
nefes darl›¤› artt›.PA akc¤er grafisinde kalp gölgesinin geniflledi¤inin görülmesi üzerine yap›lan ekokardiografide; sol ventrikülde a¤›r
hipokinezi, sa¤ kalp boflluklar›nda geniflleme, PAB’da yükselme (40 mmHg) saptand›.Kemik ili¤i biyopsisinde eozinofil art›fl›
mevcuttu.Hastan›n eozinofilisinin olmas›, eozinofiliyi aç›klayacak baflka bir hastal›k saptanmamas› ,üç y›l önceki PA grafide yamal› infiltrasyonlar›n›n olmas›, kalp tutulumununda olmas› nedeniyle hipereozinofilik sendrom tan›s› düflünüldü ve prednol 60 mg/gün ile tedaviye
baflland›.Hastan›n klinik ve radyolojik bulgular› h›zla düzeldi. Nadir görülen bir hastal›k olmas› nedeniyle literatür eflli¤inde sunulmas› uygun
bulundu.

P-35
B‹R‹NC‹ BASAMAK SA⁄LIK PERSONEL‹N‹N TÜBERKÜLOZ VE DGT HAKKINDAK‹ B‹LG‹ DÜZEYLER‹
Sinan Aytaç POLAT, Ebru YE⁄‹N, fierife ÖLÇEN , Günay SANER, Ali ‹hsan KÜÇÜK

Antalya VSD
Tüberküloz ile mücadelede ciddi bir risk ile karfl› karfl›ya olan sa¤l›k çal›flanlar›n›n; gerek hastal›k, gerekse Do¤rudan Gözetimli Tedavi (DGT)
hakk›nda bilgilendirilmeleri, mücadelenin baflar›s› aç›s›ndan oldukça önemlidir.
Bu araflt›rma, Antalya il merkezindeki birinci basamak sa¤l›k kurulufllar›nda görev yapan sa¤l›k personelinin; e¤itim öncesinde ve sonras›nda,
Tüberküloz ve DGT hakk›ndaki bilgi düzeylerini belirlemek amac›yla yap›lm›fl, analitik tipte bir araflt›rmad›r.
Mart-May›s 2008 tarihleri aras›nda, Antalya Verem Savafl› Dispanseri’nde yap›lan araflt›rman›n verileri, bir anket formu kullan›larak
toplanm›flt›r. Anketler, kat›l›mc›lar›n sözlü izni al›nd›ktan sonra, araflt›rmac›lar taraf›ndan; birisi e¤itimden önce, di¤eri de befl günlük e¤itimden sonra olmak üzere, iki kez uygulanm›flt›r. Anket sorular›, baz› demografik bilgilerden ve bilgi düzeyini ölçmeye yönelik yirmifler sorudan
oluflmufltur. Her do¤ru cevaba ”4 puan”, yanl›fl cevaba ya da cevaplanmayan sorulara ise “0 puan” verilerek, de¤erlendirme toplam 80 puan
üzerinden yap›lm›flt›r. SPSS program›na kaydedilen verilerin analizinde; t testi ve ki-kare kullan›lm›flt›r.
Araflt›rmaya, e¤itimlere kat›lan toplam 130 sa¤l›k personelinin tümü (%100) kat›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n % 89.2’si bayan, % 10.8’i ise erkek
olup, yafl ortalamalar› 38.9 ±5.4 (29-63) y›ld›r. Kat›l›mc›lar›n % 63.1’i Ebe, % 21.5’i Doktor, % 13.8’i Hemflire ve % 1.5’i ise Sa¤l›k
Memuru’dur. Kat›l›mc›lar›n e¤itim bafllamadan önce ald›klar› puan ortalamas› 50.63 ±8.56, e¤itimlerini tamamlad›klar›ndan sonra ald›klar›
puan ortalamas› ise 60.16 ±7.59 d›r. E¤itimden sonraki puan ortalamas›ndaki yükselme, t testi ile istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur
(P<0.001). Gerek e¤itimden önce, gerekse e¤itimden sonra doktorlarla, di¤er sa¤l›k personelinin ald›klar› puanlar aras›ndaki fark, istatistiksel
olarak anlaml› bulunurken (P<0.05); cinsiyet ve meslekte geçirilen süre ile al›nan puanlar aras›nda, tüm meslek gruplar›nda anlaml› bir iliflki
saptanmam›flt›r (P>005).
Sonuç olarak; Verem Savafl› Dispanseri’nde verilen e¤itimin, sa¤l›k personelinin Tüberküloz ve DGT konular›ndaki bilgi düzeylerinde
anlaml› bir art›fl sa¤lad›¤› tespit edilmifltir. Söz konusu e¤itimler, periyodik olarak tekrarlanmal›d›r.
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P-36
ONÜÇ TÜBERKÜLOZ PER‹TON‹T OLGUSUNUN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
S.Sevkan CANER, Filiz A⁄CA, Onur CEYHAN

VSD Ankara VSD Gö¤üs Hst
Bu çal›flmada Ocak 1998-A¤ustos 2008 y›llar› aras›nda TB peritonit tan›s› ile dispanserimizde kay›tl› olan 13 hasta retrospektif olarak incelenmifltir.Hastalar›n 9’u (%69.3) kad›n, 4’ü (30.7) erkek ve yafl aral›¤› 15-59 yafl aras›nda bulunmufltur.Hastalar›n 4’ünde(%30.7) TB temas
öyküsü saptanm›flt›r.5(%38) hastada ek hastal›k yok iken, 3’ünde kronik böbrek yetmezli¤i,2’sinde epilepsi, 2’sinde diyabetes mellitus
,2’sinde yak›n zamanda gerçekleflmifl do¤um öyküsü vard›.En s›k baflvuru yak›nmalar› kar›nda flifllik(%53),kilo kayb›(%38),yüksek atefl(%38)
ve kar›n a¤r›s›(%15) olmufltur.Hastalar›n tan›s›; 6 (%46) olguda periton biyopsisi,1 olguda intraabdominal LAP biyopsisi, 1 olguda servikal
LAP biyopsisi, 5 olguda assit mayi ADA yüksekli¤i ile konulmufltur.Assit mayi ADA düzeyleri 19.4-205 U/L aral›¤›nda bulunmufltur.Assit
mayi ARB 5 olguda incelenmifl ve hepsi menfi bulunmufltur.Sadece 1 olguda, periton biyopsi ARB kültürü yap›lm›fl ve 10 koloni üreme
olmufltur.En s›k görülen ultrasonogrofik bulgular serbest assit(%61.5),septasyon(%38.4) ve LAP(%15.3)’t›r.3 olguda laparoskopik olarak
peritonitis karsinomatoza görünümü saptanm›flt›r.Radyolojik olarak 6(%46) hastan›n akci¤er grafisi normal iken, 5(%38) hastada plörezi bulgular›,1 hastada aktif TB bulgular›,1 hastada tb sekel bulgular› saptanm›flt›r.3 olguda laparoskopik biyopside peritonitle birlikte genital organ
tutulumu saptan›rken,1 olguda barsak duvar› tutulumu saptanm›flt›r.
Sonuç olarak;TB peritonit genellikle baflka bir odaktaki tüberküloz ile birliktedir.TB basili ba¤›rsaktan transmural yolla, TB salpenjitten direkt
yay›l›mla veya pulmoner odaktan hematojen yay›l›mla peritona ulaflabilir.Hastalar›m›zda tüm bu geçifl yollar› gösterilmifltir.Ayr›ca plörezi ile
peritonit birlikteli¤inin s›k olmas› diafragmatik yolla geçifli düflündürmektedir.

P-37
EV DIfiI TEMASLI TARAMALARI
Filiz Duyar A⁄CA, Onur Aksu CEYHAN

5 No’lu Verem Savafl› Dispanseri, Ankara
Tüberküloz (TB) hastas› temasl›lar›n› kontrol ve takip etmek, dispanser çal›flanlar›n›n bafll›ca görevlerindendir. Ev d›fl› temasl›larda, temas
süresi göz önüne al›narak incelenmelidir.
Bu çal›flmalarda ilkö¤retim okulunda s›n›f ö¤retmeni olarak çal›flan iki akci¤er TB hastam›z›n ö¤rencileri ve okul çal›flanlar›n›n kontrolünde
ve takibindeki uygulamalar› aktarmay› amaçlad›k.
Olgu 1: Yayma (+) akci¤er TB tan›s›yla hastanede tedavisi bafllanm›flt›. Öncelikle ö¤renci ailelerine e¤itim yap›ld›. S›n›ftaki 35 ö¤renciye
tüberkülin cilt testi (TCT) yap›ld› ve gö¤üs filmi çekildi. Bütün ö¤rencilerde BCG skar› vard› ve TCT ölçümü (+) bulunan 5 ö¤rencinin aileleri
de tarand›.
Aktif TB hastas› saptanmad› ve tüm ö¤rencilere kemoproflaksi baflland›. 28 ö¤renci korumay› tamamlad›, 7 ö¤renci terk etti.
Okul çal›flanlar›n›n film ve balgam kontrolü yap›ld›, TB hastas› saptanmad›.
Olgu 2: Rapor baflvurusu ertesi yayma (-), kültür (+) akci¤er TB tan›s›yla dispanserde tedavisi baflland›. S›n›f›ndaki ö¤rencilerinin aileleri
e¤itildi ve 36 ö¤rencinin 30’una 1. TCT uyguland›. Biri hariç hepsinde BCG skar› vard›. Bir ö¤rencinin TCT sonucu (+) olarak de¤erlendirildi. Bu ö¤renci, ailesi ile birlikte kontrole ça¤r›ld›, ancak tüm davetlere ra¤men gelinmedi.
Ö¤rencilere 2 ay sonra TCT tekrar yap›ld›. 2. uygulamada ö¤renci de¤iflimi sebebiyle 5 ö¤renciye ilk kez, 28 ö¤renciye 2. kez test yap›lm›fl
oldu.
9 ö¤rencide TCT (+) li¤i, 2 ö¤rencide TCT konversiyonu saptand›. Tarama için davet edilen 11 ö¤renci ve ailesinden 7’si baflvurdu. Ö¤renci
ve ailelerin kontrolünde aktif hasta saptanmad› ve 7 ö¤renciye kemoproflaksi baflland› ve tamamland›.
Okul çal›flanlar› tarand›. Bir ö¤retmende sekel TB izlendi, aktif hasta saptanmad›.
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P-38
TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA E⁄‹T‹M KAYGI DÜZEY‹N‹ DE⁄‹fiT‹R‹R M‹?
Faruk Ç‹FTÇ‹1, Yeflim ‹fiLER IfiILDAK1, Özgül TORUN1, Hatice SELVAN1, Mesut BIÇAK1, Hatice KAYA1,
Cengiz Han AÇIKEL2, Cengiz BAfiO⁄LU3

GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Gö¤üs Hastal›klar› Servisi, ‹stanbul
GATA Epidemiyoloji Bilim Dal›, Ankara
3
GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Psikiyatri Servisi, ‹stanbul
1
2

Bu çal›flman›n amac› tüberkülozlu asker hastalarda tüberküloz bilgi düzeyi - risk alg›lamas›n› ve e¤itimin buna etkisini ölçmektir. Bu çal›flma,
‹stanbul’daki bir askeri hastanede 2007 y›l›nda yap›lm›flt›r. Gö¤üs hastal›klar› uzman›, psikiyatrist ve t›bbi epidemiyolo¤un oluflturdu¤u bir
ekip taraf›ndan 25 soruluk bir anket formu oluflturuldu. Anket kiflisel özellikler, tüberküloz bilgi düzeyi ve risk alg›lamas› olmak üzere üç
bölüm fleklinde planland›. Konusunda deneyimli bir yüksek hemflire taraf›ndan anket yüz yüze görüflme yöntemiyle 89 tüberküloz hastas›na
uyguland›. Bilgi düzeyi ve risk alg›lamas› ile ilgili sorulara verilen yan›tlar skorland› ve her anket kat›l›mc›s› için birer bilgi-puan ve kayg›puan oluflturuldu. Hastalar yatt›¤› süre içinde tüberküloz ile ilgili standart ve toplu bir e¤itime tabii tutuldular. Taburcu olurken ayn› test bir
daha uyguland›. Hastalar›n girifl ve ç›k›fl puanlar› aras›ndaki karfl›laflt›rma paired-sample t testi ile yap›ld›. Çal›flmaya 89 hasta al›nd›. Ankete
kat›lanlar›n hepsi erkekti (yafl ortalamas› 22,5±4,2). E¤itim öncesi bilgi-puan ortalamas› 71,4±18,4 (120 puan üzerinden), kayg›-puan ortalamas› 22,2±5,1 (30 puan üzerinden) iken; e¤itim sonras› s›ras›yla bu puanlar 76,2±19,1 ve 20,2±4,9 olarak bulundu. Bilgi-puanda e¤itim öncesi ve sonras› aras›nda anlaml› bir art›fl saptan›rken (p=0,001); kayg›-puanda anlaml› bir farkl›l›k bulunmad› (p=0,258). Tüberkülozlu hastalarda e¤itimin çok önemli oldu¤unu ve tedavinin de¤iflmez bir parças› oldu¤unu bilmekteyiz. Bu çal›flmada, hastalara hastal›klar› hakk›nda toplu
ve standart bir e¤itim vermenin bilgi düzeyinde art›fla yol açt›¤› ancak kayg› düzeyinde önemli bir farkl›l›k oluflturmad›¤› gösterildi.
Tüberkülozlu hastalarda verilecek e¤itimin standart ve toplu halde olmas›ndan çok; kifliye özel, bire bir karfl›l›kl› ve kayg›lar›n› giderici tarzda olmas›n›n daha gerçekçi ve yararl› olaca¤›n› düflünüyoruz.

P-39
HASTANEM‹Z‹N ‹LAÇ D‹RENÇ ORANLARI
Faruk Ç‹FTÇ‹, Ogün SEZER, Hatice KAYA, Zafer KARTALO⁄LU

GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Gö¤üs Hst. Srv., ‹stanbul
Bu çal›flman›n amac›, hastanemizde takip edilen yeni olgu tüberkülozlu (TB) asker hastalardaki direnç oranlar›n› belirlemektir. Aral›k 2006 –
Ocak 2008 tarihleri aras›nda hastanemizde takip edilen kültür pozitif tüm yeni olgu asker hastalar çal›flmaya al›nd›. Nüks olarak
de¤erlendirilen 11 olgu çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Tüm olgularda ilaç duyarl›l›k testi (‹DT) BACTEC ile belirlendi. Toplam 126 olguda ‹DT uyguland›. Hepsi erkek yafl ortalamas› 21,6±3,2 y›ld›. Olgular›n 100’ü yayma-kültür pozitif akci¤er TB, 18’i sadece kültür pozitif akci¤er TB, 8’i
ise kültür pozitif plevra TB olarak bulundu. Olgular›n %13,5’inde en az bir ilaca karfl› direnç bulundu. Di¤er direnç oranlar› yüzde olarak
s›ras›yla: ‹zoniazid (H) 12.7, streptomisin (S) 2,4, rifampisin (R) 1,6, etambutol (E) 0,8 olarak saptand›. ‹ki hasta (%1,6) çok ilaca dirençliTB (H+R) olarak saptand›. H+S direnci %1,6, H+E %0,8 bulunurken, üçlü ve dörtlü direnç saptanmad›. Tüm ülke genç erkek nüfusunu yüksek oranda temsil eden bir populasyondan gelen hastalar›m›zda; H direnci yüksek oranda bulunurken di¤erleri kabul edilebilir seviyelerdeydi.

P-40
YET‹fiK‹NLERDE UNUTULMUfi YABANCI C‹S‹M ASP‹RASYONLARI (2 OLGU SUNUMU)
Zehra KANMAZ, Firdevs ATABEY, Esin YENTÜRK, Esin TUNCAY, Bar›fl YILMAZ, Selma ALTUN

Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› Ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Trakeobronfliyal yabanc› cisim aspirasyonu yetiflkinlerde çocuklara göre çok seyrek olup unutulmufl aspirasyon ise dahada seyrek bir klinik
antitedir. Unutulmufl yabanc› cisim aspirasyonu klinikte bronflektazi, tekrarlayan pnömoni, kanser gibi farkl› akci¤er patolojileri ile karfl›m›za
ç›kar. Bu makalede ›srarl› sorgulamaya ra¤men yabanc› cisim aspirasyon öyküsü vermeyen, bronkoskopi ile tan›mland›¤›nda yaklafl›k 20 ve
22 senelik aspirasyonlar›n› an›msayan 2 olguyu yay›nl›yoruz.
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P-41
LAMBERT EATON M‹YASTEN‹K SENDROM (B‹R OLGU SUNUMU)
Derya YEN‹BERT‹Z, Zehra KANMAZ, Firdevs ATABEY, Esin YENTÜRK, Esin TUNCAY, Bar›fl YILMAZ

Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Lambert-Eaton myastenik sendrom, nöromüsküler bileflkeyi etkileyen, nadir görülen, otoimmün bir bozukluktur. Baz› olgularda küçük hücreli akci¤er kanseri bu hastal›¤a efllik etmektedir. Majör klinik bulgu, bacak ve kollar›n proksimal k›s›mlar›n›n güçsüzlü¤üdür Bu olguda LEMS
semptomlar›, akci¤er kanseri semptomlar›ndan daha önce tespit edilmifl olup yap›lan tetkiklerin neticesinde hastaya küçük hücreli akci¤er
kanseri tan›s› konulmufltur.
P-42
AKC‹⁄ER TÜBERKÜLOZU VE 4 ZOR HEPATOTOKS‹TE VAKASI
Dilek KANMAZ, Esin TUNCAY, Esin YENTÜRK, Firdevs ATABEY, Derya YEN‹BERT‹Z, Bar›fl YILMAZ

Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastal›klar› Hastanesi
Tüberküloz tedavisi s›ras›nda karfl›lafl›lan hepatotoksite tedavinin sürdürebilirli¤i aç›s›ndan önemli bir sorundur.Tedavi s›ras›nda görülen toksik hepatit ve transaminaz yüksekli¤i genellikle tedavinin ilk 8 haftas› içinde ortaya ç›kar.Transaminazlardaki geçici yükselmeler ile toksik
hepatitin ayr›lmas› önemlidir.Geçici transaminaz yükselmeleri toksik hepatitten farkl› olarak ço¤unlukla kendili¤inden veya ilaç kesilerek
h›zla düzelmekte ,enzim de¤erleri normale düfltükten sonra tedaviye tekrar kolayca bafllanabilmektedir.
Biz bu çal›flmada tedavileri s›ras›nda hepatotoksite geliflen, daha önce bilinen karaci¤er hastal›¤› olmayan ve tedavilerinin düzenlenmesinde
zorluklarla karfl›lafl›lan 4 vakay› sunmay› amaçlad›k.
‹lk vakam›z 55 yafl›nda erkek hasta; yeni olgu akci¤er tüberkülozu tan›s›yla 4’ lü antitbc tedavi baflland›.Tedavinin 3. ay›n›n sonunda karaci¤er
yetmezli¤i ve siroz tan›s›yla tedavisi kesildi.Tedavinin 4. ay›nda ARB + saptanan hastan›n tedavisi Oflaksasin,SM,Siclocap,EMB fleklinde
düzenlendi.Halen tedavisinin 5. ay›nda olan hastan›n tedavisi sorunsuz devam ediyor.
‹kinci hastam›z 53 yafl›nda erkek hasta; yeni olgu akci¤er tbc tan›s›yla tedavi baflland›.50. günde direkt biluribin de¤erinin 12 mgr saptanmas›
üzerine tedavisi kesildi.Yap›lan palyatif tedavinin ard›nda bilurubin de¤erlerinin normale dönmesi ile hastaya desensitilizasyon yöntemi ile
tedavi yeniden baflland› (INH;EMB,Tarivid;R‹F).Hastan›n tedavisi 5. ay›nda halen sorunsuz devam etmekte.
Üçüncü vakam›z 67 yafl›nda erkek hasta nüks akci¤er tbc tan›s›yla 5’li retreatment antitbc tedavi baflland›.Tedavinin 6. gününde fulminant
hepatit tablosu geriflen hasta dahiliye servisine nakledildi. Kronik karaci¤er hastal›¤› zemininde akut karaci¤er yetmezli¤i geliflen hasta uygulanan tedavi ile karaci¤er komas›ndan ç›kt›. Tedavisine bafllanmak üzer tekrar yat›fl› yap›lan hasta tedavisi bafllanamadan karaci¤er
yermezli¤ine ba¤l› hipoglisemi komas› ile ex oldu.
Dördüncü hastam›z 68 yafl›nda erkek hasta; yeni vaka akci¤er tbc tan›s›yla tedavisi baflland›.1. ay›n sonunda karaci¤er enzimlerinde yükselme
nedeniyle tedavi kesildi. 15 gün sonra enzimlerinin normale dönmesi ile desensitilizasyon yöntemi ile tedavisine bafllanan hastan›n INH ve
EMB tam doz kullan›rken Rif’in 600mgr’a ç›kmas› ile hepatotoksite tablosu tekrar geliflti.10 gün sonra Karaci¤er enzimleri normale dönen
hastaya tekrar kademeli desensitilizasyon yöntemi ile tedavi baflland› .fiu an tedavisinin 5. ay›nda olan hastan›n tedavisi sorunsuz devam
etmekte.
P-43
PR‹MER S‹L‹ER D‹SK‹NEZ‹ TANILI ‹K‹ OLGU
Leyla Pur ÖZY‹⁄‹T1, Seyhun SOLAKO⁄LU2
1
2

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› A.D.
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.D.

Primer siliyer diskinesi (PSD) sililarda motilite bozuklu¤u ile giden kal›t›msal bir hastal›kt›r.
Otiris media, sinüzit, bronflektazi, situs inversus ve erkek infertilitesi PSD’nin s›k görülen klinik bulgular›d›r. Kad›n infertilitesi ise PSD’nin
nadir bilinen, etiyolojisi ve patogenezi hala tart›flmal› olan bir komplikasyonudur. Bronflektazi tan›s›yla takipli iki k›z kardefl de¤erlendirildi.
Büyük kardefl; 36 yafl›nda, çocuklu¤undan beri öksürük ve s›k alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü olan bayan hasta, iki y›l önce
hipomtizi ata¤› sonras›nda lobektomi operasyonu geçiriyor. Devam eden öksürük flikayetlerine ek olarak çocuk sahibi olamad›¤›n› belirten ve
bu nedenle yönlendirilen olgunun PSD ön tan›s›yla yap›lan bronkoskopisinde pürülan sekresyon d›fl›nda özellik saptanmad›. Al›nan biyopsi
materyalinin, elektron mikroskop ile yap›lan sitolojik inceleme sonras›nda santral mikrotübül çifti eksikli¤i ve iç dinein kolu bulunmayan silialar tespit edildi. Bu bulgularla olguya PSD tan›s› konuldu. On y›ld›r evli olan ve üç y›ld›r çocuk sahibi olamayan olguda yap›lan araflt›rmada
siliyer diskinezi olunamayan hasta ikinci denemede sa¤l›kl› bir bebek sahibi oldu.
Di¤er kardefl; 29 yafl›nda bayan hasta, ablas›n›n tan›s› sonras›nda baflvurdu. Prodüktif öksürük, eforla nefes darl›¤› tarif etmekteydi. Toraks
tomografisinde yayg›n tübüler bronflektazi izlendi. Hastan›n bronkopisinde al›nan uç biyopside silialarda %60 santral mikrotübül eksikli¤i ve
%40 transpozisyon defekti saptand›. PSD ön tan›s› bu flekilde histopatolojik bulgularla desteklendi. ‹nfertilite yak›nmas› da olan hastaya IVF
uygulanmas› planland›. Do¤umdan itibaren devam eden kronik solunum sistemi yak›nmalar› olan olgularda PSD ay›r›c› tan›lar aras›nda yer
almal› ve tüm bronflektanazi hastalar›nda infertilite sorgulanmal›d›r.
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P-44
MUHABBET KUfiU NEDENL‹ EKSTRENSEK ALLERJ‹K ALVEOL‹T VAKASI
Leyla Pur ÖZYÜ⁄ÜT, Fatma ÇÖMÇE, Zeki KILIÇASLAN
Ektrensek allerjik alveolit ya da hipersensitive pnömonisi; birçok antijenin tekrarlayan inhalasyonlara ba¤l› geliflebilen, akci¤erde interstisyel
patern oluflturan bir hipersensitivite immün reaksiyonudur. Antijen s›kl›kla meslek ya da ortamla iliflkili olup en s›k rastlanan formlar›; çiftçi
ve kuflçu akci¤eridir. Altm›fl bir yafl›nda bilinen hipertansiyon d›fl›nda hastal›¤›, sigara anamnezi olmayan bayan hasta poliklini¤imize 15 gün
önce akut bronflit tan›s›yla verilen tedavi sonras›nda devam eden h›r›lt›l› ve burun ak›nt›s› flikayeti ile baflvurdu. Fizik muayenesinde akci¤er
oskültasyonunda bilateral velkro raller iflitildi. Solunum fonksiyon testlerinde restriktif patern (FEV1: 1140 %55, FVC:1470 %59,
FEV1/FVC:77) izlendi. Karbon monoksit difüzyon testi normal s›n›rdayd› (TLCo:101). Deri prick testinde özellik saptanmad›. Toraks Yüksek
Rezolüsyonlu Bilgisayarl› Tomografisinde (YRBT), mozaik patern, buzlu cam alanlar› ve yer yer retiküler patern izlendi. Mevcut bulgularla
invazivgiriflim aç›s›ndan de¤erlendirilen hastan›n detayl› anamnezinde, kufl besledi¤i ö¤renildi. RAST testi ile de¤erlendirilen allerjen spesifik antikorlar (Sp IgG Ge90 Muhabbet kuflu serum proteini, tüyü, d›flk›s›) kuvvetli pozitif olarak sonuçlanmas› üzerine, hastaya ekstrensek
allerjik alveolit, kuflçu akci¤eri tan›s› konularak etkenden uzaklaflt›r›ld›. Sonuç olarak, ekstrensek allerjik alveolitte antijenlerin tespiti için
detayl› meslek ve hobi anamnezi, ev ortam›n›n sorgulanmas› önemlidir.bu olgu yeterli anamnez, klinik, radyolojik ve immünolojik
de¤erlendirme ile invaziv ifllem olmadan tan› al›nmas› nedeniyle bildirilmifltir.

P-45
TÜBERKÜLOZ ENFEKS‹YON KONTROLÜ
Filiz DUYAR A⁄CA

5 No’lu Verem Savafl Dispanseri
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) , May›s 2008’de, Tüberküloz Enfeksiyon Kontrolü (TBEK) konusunda, bir bölge e¤itim toplant›s› düzenledi.
Ondört ülkeden kat›l›mc›lar, TBEK uygulamalar›n›n önem s›ras› ve nas›l uygulanaca¤› konusunda bilgi edindiler. TBEK hiyerarflisi, öncelikle yönetimsel, çerçevesel (mühendislik) ve solunum korunmas›, ayr›ca sa¤l›k çal›flan›, hasta ve sa¤l›k tesisi yönünden ele al›nd›.
Toplant›da, çok ilaca dirençli (Ç‹D) ve yayg›n ilaç dirençli (Y‹D) tüberküloz (TB) olgular› ve verileri görüflürldü. Tüberkülozda ilaç direncinin
küresel durumu ve DSÖ’nün bu konudaki önerileri aktar›ld›.
TBEK’de daha baflar›l› olunmas› için üzerinde durulan bafll›klar flunlard›:
1- Ç‹D ve Y‹D TB hastalar› için ulusal baflvuru k›lavuzu oluflturulmas› ; dirençli olgular›n hastaneye nakli için özel araç programlanmas›,
2- Sa¤l›k tesislerinde hastalar ve çal›flanlar için go¤al / mekanik havaland›rma prensiplerinin belirlenmesi ve cihazlarla (velocity meter)
ölçümü; ülkenin co¤rafi koflullar›na göre prensiplerin flekillendirilmesi,
3- Sa¤l›k tesisinde TB hasta yüküne göre UV lambalar yerlefltirilmesi, alkolle lamba temizli¤i ve cihaz yard›m›yla (UV meter) etken çal›fl›p
çal›flmad›¤›n›n kontrolü; etkin kullan›m için UV lamba kullan›m› talimat› oluflturulmas›,
4- Periyodik personel e¤itiminin ve sa¤l›k sektöründeki TB ile ilgili tüm çal›flanlar›n periyodik kontrolünün programlanmas› ve yap›lmas›,
5- Hastalar› ve yak›nlar› bilgilendirmek ve uyarmak amac›yla “Öksürük Etiketleri”nin kullan›lmas›,
6- Veri taban›na a-Ç‹D ve Y‹D TB hastalar›, b-sa¤l›k personelinden TB saptananlar için parametreler eklenmesi,
7- Sa¤l›k tesislerinin yo¤un günefl gören bölümlerinde (özellikle laboratuarlar ve bronkoskopi odalar›) ›s› kontrolü için pencerelere cam filmi
uygulanmas›.
Kapan›fl oturumunda “Öncelikli olan korunmad›r” cümlesiyle TB hastalar›yla ilgilenen sa¤l›k çal›flanlar› aç›s›ndan yaz›l› prosedürler
oluflturulmas› ve görev tan›mlar›n›n dökümantasyonu vurguland›. Çal›flmalar›n periyodik olarak raporlanmas›n›n gerekti¤i belirtildi.
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P-46
PLEVRAL TÜBERKÜLOZ
Aylin ÖNGEL, fiule KIZILTAfi, Korkmaz ORUÇ, Gülgün ÇET‹NTAfi, Sinem ALTUNBEY, Haluk C. ÇALIfiIR
SB Süreyyapafla Gö¤üs Hatal›klar› Hastanesi
Ekstrapulmoner tuberküloz immun direnci iyi olan tüberküloz hastalar›n›n %10-15’ini oluflturmaktad›r. Tüberküloz plörezi en s›k görülen
ekstrapulmoner tüberküloz formlar›ndan biridir. Geliflmifl ülkelerde ileri yafllarda görülürken, geliflmekte olan ülkelerde genç yafllarda
görülmektedir.
Çal›flmam›zda tüberküloz plörezi hastalar›n›n özelliklerini de¤erlendirmek amaçland›. Klini¤imizde 2004-2007 y›llar› aras›nda tüberküloz tan›
ve tedavisini alan 1443 hastadan 200 (%13.86)’ünü tüberküloz plörezi oluflturmaktayd›. Verileri analiz edilen yafl ortalamas› 36.14±17.33
olan 174 tüberküloz plörezi hastan›n bulgular›n› de¤erlendirildi. 61(%35.1)’i, kad›n olan hastalar›n yafl ortalamas› 32.96±16.98.; 113
(%64.9)’ü erkek olan hastan›n yas ortalamas› ise 37.85±17.35 idi. Tüberküloz plörezi tan›s›, eksudatif plevral s›v›da yüksek Adenozin deaminaz (ADA) düzeyi, lenfositlerin hakim olmas› ve/veya plevra biyopsisi patolojik de¤erlendirilmesi ile konulmaktad›r ve DSÖ tedavi flemas›
ile tedavi edilmektedir. 174 hastadan 78 (%44.8) hastaya plevra biyopsi yap›lm›fl, 42 (%.53.84)’›nda granulomatöz iltihap saptanm›flt›r.
Plevra biyopsisi, 35 yas alt›ndaki hastalarda (%38.20) oran›nda yap›l›rken, 35 yas üstündeki hastalarda (%51.76) oran›nda yap›ld›¤› saptanm›flt›r. Granulomatöz iltihap tan›s› koyma oran› ise 35 yas alt›ndaki hastalarda daha yüksek bulunmufltur (%67.64-%43.18)
Plevral s›v›da ADA düzeyi bak›lan, 132 (%75.86) hastada ADA düzeyi 76.88± 41.16 U/L olarak bulunmufltur. 156 (%89.65) hastada hücre
da¤›l›m›na bak›lm›fl, 153 (%87.9)’inde lenfositik s›v› saptanm›flt›r. Plevra biyopsisi ile tüberküloz tan›s› konulmayan 66 (%50) ‘si 35 yafl›n
üstünde olan 132 hastan›n 85’in de (%64.39) ADA de¤eri 40’›n üstünde, %87.12’sinde plevral s›v›da lenfosit hakimiyeti saptanm›flt›r. Plevral
s›v›da saptanan biyokimyasal parametrelerin ortalama ve standart sapmalar› LDH:691.50±487.85, glukoz: 79.44±32.54 protein: 5.51±1.06
olarak bulunmufltur. 49(%22.41) hastada parenkim lezyonu efllik etmiflken ve 31 hastada (%.17.81)’inde ek hastal›k efllik etmifltir.
Plevral s›v›lar›n 88’i (%50.57) sa¤ hemitoraksta , 82’si (%47.12) sol hemitoraksta saptanm›flt›r. Hemitoraksta lokalizasyonu (sa¤,sol,bilateral), plevra biyopsisi ile tan› konulmas›, ADA de¤eri 40’›n alt›nda ve üstünde olmas›na göre hastalar s›n›fland›r›ld› ve hastalar›n özelliklerine (hücre say›m› sonuçlar›, plevra biyopsisi sonucu, ARB (+) olmas›, 35 yas alt› ve üstü olmas›, parenkim tutulumunun olup olmamas›na ve
ADA de¤erinin 40’›n alt›nda ve üstünde olmas›na) göre ki-kare testi ile istatistiksel olarak de¤erlendirildi ve anlaml› sonuç bulunmad›.
Hastalar 35 yas alt› ve 35 yas üstü s›n›fland›r›larak; plevra biyopsi sonuclar›, ADA de¤erleri, hücre say›mlar›, cinsiyet, parenkim tutulumlar›,
sa¤-sol lokalizasyon, ek hastal›k bulunup bulunmamas› durumlar›na göre ki-kare testi ile istatistiksel olarak de¤erlendirildi. 35 yas üstündeki hastalarda ek hastal›k olmas›, erkek cinsiyet, plevra biyopsisinde kronik iltihap olmas› istatistiksel olarak anlaml› bulundu. (0.000, 0.03,
0.02)
Eksudatif plevral s›v› nedenleri aras›nda tüberküloz plörezi Türkiye de özellikle genc yas grubunda ön s›ralarda yer almaktad›r. Bizim
cal›smam›zda 35 alt› ve 35 yas üstü hastalar aras›nda dag›l›m ac›s›ndan farkl›l›k bulunmamaktad›r. ‹leri yas grubunda invaziv girisim maligniteyi ekarte etmek icin 35 yas üstündeki hastalarda plevra biyopsisi daha fazla yap›lm›flt›r. Fakat plevra biyopsisi ile tan› koyma oran› daha
düflük bulunmufltur. Di¤er eksuda yapan nedenler ekarte edildikten sonra ADA ve hücre say›m› sonuclar› ile tüberküloz tedavisi baslanabilecegini düsünmekteyiz.
P-47
359 MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUfiUNUN TK YÖNTEMIYLE MAJÖR ANTITÜBERKÜLO ‹LAÇ
DUYARLILIKLARININ ARAfiTIRILMASI
Ümit TÖZALGAN, Gönül fiENGÖZ, Mehmet BAKAR

‹l Tüberküloz Laboratuvar›, ‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü
Amaç: 2008 y›l› ilk 6 ay›nda 12 Verem Savafl Dispanserinin hastalar›ndan al›nan balgam örnekleri direkt mikroskobi, kültür, tip tayini ve
direnç testi yap›larak incelendi ve yap›lan 359 direnç testi sonucu irdelendi.
Materyal Metod: Balgam örneklerine dekontaminasyon, konsantrasyon iflleminden sonra ARB bak›ld›. Lowenstein Jensen besiyerine kültür
ekimi ve üreyen kültürlerden TK-Anti TB PNB otomatize sistemiyle tiplendirme ve major antitüberkülo direnç testi yap›ld›.
1 Ocak-30 Haziran aras›nda 6100 hastaya ait 11016 materyal çal›fl›ld›. Bu materyalin 1426's› (%12.9) ARB pozitif bulundu ve 1153'ünde
(%10.4) Lowenstein-Jensen besiyerinde üreme saptand›. Üreyen kültürlerden 402'sine hasta bazl› olarak TK otomatize sistemiyle
tiplendirme ve majör antitüberkülo direnç testi yap›ld›. 26's› (%6.4) kontamine oldu ve 7 kültür üremedi (%1.7). 10 hastada nontüberküloz
mikobakteri tesbit edildi ve toplam 43 materyal çal›flma d›fl› b›rak›ld›. 359 M. tuberculosis complex olarak identifiye edilen suflun antitüberkülo ilaç duyarl›l›klar› incelendi.
Bulgular: Hastalar›n da¤›l›m› 250 (%69.6) erkek ve 109 (%30.3) kad›nd›. Bu hastalarda ARB pozitifli¤i %74 olarak bulundu. 4 majör ilaca
duyarl› sufl say›s› 305 (%84.9) idi. Tek ilaca dirençli sufl oranlar› incelendi¤inde Izoniazid 28 (%7.7), Rifampisin 8 (%2.2), Streptomisin 7
(%1.9), Etambutol 6 sufl (%1.6) olarak bulundu. Çok ilaca dirençli (Ç‹D) sufl say›s› 19 (%5.2) idi. Hastalar›n 270 tanesi (%75.2) ilk baflvuru
ve bunlar›n 11 tanesi Ç‹D'di (11/19, %57,8). Ç‹D vakalar›n ilçelere göre da¤›l›m› incelendi¤inde Ba¤c›lar 5 (%26.3) vakayla ilk s›rada geliyordu.
Sonuç: Tüberküloz hastal›¤› ‹stanbul için hala önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Hastal›kla mücadelede ilaç direnç oranlar›n›n
bilinmesi önemlidir.
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P-48
‹STANBUL'DA 2002 ‹LE 2006 YILLARINDA ‹ZLENEN TÜBERKÜLOZ HASTALARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Tayfun ÇOLAKO⁄LU, Nazan KUZGUNKAYA, Gönül fiENGÖZ, Mehmet BAKAR

‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Bulafl›c› Hastal›klar fiubesi
2002 y›l› ile 2006 y›l› sonuçlar› karfl›laflt›r›lm›flt›r. 2002 y›l›nda 25 dispanser ile hastalar izlenirken 2008 y›l›nda dispanser say›s› 32'ye
ulaflm›flt›r. 2006 y›l› haziran ay›ndan itibaren hastalar›n hemen hepsi DGT kapsam›nda izlenmektedir.
2002 y›l›ndaki toplam hasta say›s› 5144, 2006 y›l›nda ise 6843 olarak gerçekleflmifltir. Hastalar demografik özellikleri yönünden incelenmifltir.
Yafl da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda en kalabal›k grubun her iki y›lda da 15-24 yafl aral›¤›nda (%32) oldu¤u, 15-34 yafl grubunda ise olgular›n
%58'inin topland›¤›n görülmüfltür. Cinsiyet da¤›l›m›nda ise erkek hastalar her iki y›lda da daha fazlad›r (%69 ve %63). Extrapulmoner TB
oran› 2002'de %22, 2006' da %28 olarak saptanm›flt›r. Extrapulmoner hastal›¤›n da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, her iki y›lda da plevra tutulumu ilk
s›rada (%53 ve %55) yer al›rken, extratorasik lenfadenopati ikinci s›rada yer alm›flt›r (%20 ve %18).
‹stanbul'un baz› ilçelerinin nüfuslar› 1 milyona yak›nd›r ve 2006 y›l›nda 4 ilçe (Ba¤c›lar, Küçükçekmece, Gaziosmanpafla ve Ümraniye) yeni
olgular›n %35'ini (2099 yeni TB hastas›) izlemifllerdir. Yeni düzenleme ile ilçe say›s› 39'a yükselmifltir ve yönetsel bir uygulama kolayl›¤›
beklenmektedir. ‹stanbul'da her ilçede bir Verem Savafl Dispanseri hedefi için çal›flmalar devam etmektedir.

P-49
422 AKC‹⁄ER TÜBERKÜLOZLU HASTANIN DEMOGRAF‹K ÖZELL‹KLER‹N‹N ‹RDELENMES‹
Tayfun Çolako¤lu, M.Tolunay Ersoy, Gönül fiengöz, Mehmet Bakar

‹stanbul Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Bulafl›c› Hastal›klar fiubesi
‹stanbul metropolünde di¤er dünya metropolleri gibi TB insidans› ve prevalans› yüksektir. Türkiye ortalamas› 26/100.000 iken bu rakam
‹stanbul'da 55,9'dur. Kas›m-Aral›k 2007'de ilk kez akci¤er TB tan›s› alm›fl 422 hastada demografik özellikleri incelemek için bir anket
çal›flmas› yap›ld› (Hastalara 34 soru yöneltildi). Verilerin analizi Epi ‹nfo program›yla yap›ld›.
Cinsiyet da¤›l›mlar› ve yafl gruplar› incelendi¤inde hastalar›n %68'inin erkek oldu¤u, %56's›n›n 14-34 yafl grubunda kümelendi¤i ve ortalama
yafl›n da 36 oldu¤u bulunmufltur. Hastalar›n %63'ü gelir getiren bir iflte çal›flmaktad›r. Gelir da¤›l›mlar› incelendi¤inde hastalar›n %70'i alt
gelir grubunda ( bir ayda 1000 YTL ya da daha az) bulundu. Meslek da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda en s›k (%23) tekstil çal›flanlar› oldu¤u görüldü.
Sosyal güvenlik kurulufllar› içinde % 56 ile SSK mensuplar› birinci s›rada saptan›rken, %21'inin hiçbir güvenceye sahip olmad›¤› belirlendi.
Hastalarda sigara içme oran› %25'ti. Hastalar›n %45'inde ilk semptom öksürüktü ve ilk flikayetten sonra hastalar›n %59'u bir sa¤l›k kurulufluna
giderken %21'i bunu önemsemedi¤ini belirtti. Hastalar, %45 oran›nda daha önce aile çevresinde TB geçirmifl birisinin bulundu¤unu ifade
ederken yine %49'u TB hakk›nda bilgi sahibi olmad›¤›n› söyledi. ‹ncelenen kohortun %6's›n›n okur yazar olmad›¤› ve %7'sinin yüksek okul
mezunu oldu¤u görüldü.
Bu çal›flman›n da gösterdi¤i gibi ülkemizde, tüberkülozun genç eriflkin nüfusta görülme oran› yüksektir. Meslek gruplar› içinde tekstil sektöründe çal›flanlarda hastal›k s›kl›¤›n›n artt›¤› saptanm›flt›r. Toplumda hastal›¤a karfl› fark›ndal›¤›n artt›¤› ve sa¤l›k kurulufllar›na ulaflman›n
kolaylaflt›¤› görülmüfltür.

P-50
PULMONER VE EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZDA QUANTIFERON-TB GOLD TEST‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Öznur AK1, Gül DABAK2, Serdar ÖZER1, Attila SAYGI2, Reflat DABAK3

Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› Klini¤i
Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,10.Gö¤üs Hastal›klar› Klini¤i
3
Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Aile Hekimli¤i Bölümü
1
2

Tüberküloz tüm dünyada özellikle geliflmekte olan ülkelerde s›k rastlanan bir enfeksiyondur. Yayma negatif akci¤er tüberkülozunun ve özellikle ekstra-pulmoner tüberkülozun tan›s› zorluklar içerdi¤inden, T-hücreleri taraf›ndan üretilen, Mycobacterium tuberculosis antijenlerine
spesifik gama interferon düzeylerinin ölçümlerine dayal› immünolojik testler daha güvenli ve h›zl› olmalar› nedeniyle kullan›lmaya
bafllanm›flt›r. Quantiferon Tb Gold (QFT-G) bu testlerden biridir.
Ocak-Temmuz 2006 tarihlerinde Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi Hastanesi 10. Gö¤üs Hastal›klar› Klini¤i'nde ve Dr. Lütfi
K›rdar Kartal E.A.H. Enfeksiyon Hastal›klar› Klini¤i'nde pulmoner ve ekstra-pulmoner tüberküloz tan›lar› ile yatan 65 hasta çal›flmaya al›nd›.
Amaç, QFT-G' un tan›sal de¤erini araflt›rmak, pulmoner ve ekstra-pulmoner tüberküloz olgular›nda klinik, mikrobiyolojik ve radyolojik bulgular› k›yaslamakt›.‹statistiksel de¤erlendirme ki-kare ve Spearman korelasyonu ile yap›ld›. Hastalar›n ortalama yafl› 34.35+17.92 (13-77) idi.
% 47.7'si erkek, % 52.3'ü kad›n olan 65 hastan›n 44'ünde (% 67.7) pulmoner, 21'inde (% 32.3) ekstra-pulmoner tüberküloz söz konusu idi.
Tüberküloz tan›lar› bakteriyolojik ve/veya histopatolojik olarak do¤ruland›.
6 indeterminate sonuç d›flland›¤›nda QFT-G'nin pulmoner ve ekstra-pulmoner tüberkülozdaki pozitivitesi s›ras›yla % 84.6 ve % 87 bulundu.
Pulmoner tüberkülozda yayma pozitifli¤i % 79.5 kültür pozitifli¤i % 81.8 idi. Ekstra-pulmoner tüberkülozda yayma pozitifli¤i % 4.8 iken
kültür pozitifli¤i saptanmad› .
Sonuç olarak pulmoner tüberküloz olgular›nda QFT-G, yayma ve kültür sonuçlar›na benzer duyarl›l›ktad›r. Kültür negatif olgularda ve ektrapulmoner tüberküloz olgular›nda ise yayma ve kültür sonuçlar›na üstündür ve tan›ya yard›mc› olabilir.
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