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›k rastlanan yak›nmalardan biri olan baﬂdönmesi yak›nmas›n›n alt›nda yatan neden Meniere hastal›¤› olabilir.
Bu hastal›k di¤er baﬂdönmesi nedenlerinden ﬂu klasik
dörtlü semptomlar kümesi ile ayr›l›r: ﬁiddetli baﬂdönmesi ile
karakterize vertigo ataklar›; sersemlik hissi, düﬂük frekanslarda
sensorinöral iﬂitme kayb›; kulak ç›nlamas› ve kulakta dolgunluk hissi. Bu semptomlar bir arada veya birbirini takip eder
tarzda bulanabilece¤inden, tan› için dikkatli bir öykü alma ve
tam bir fizik muayene önemlidir. E¤er Meniere hastal›¤› 10 y›l
veya daha fazla süredir mevcut ve tedavi edilmemiﬂse, vertigo
ataklar›n›n dereceli olarak azalmas›yla birlikte iﬂitme hissi de
gerileyebilir. Medikal tedavi esnas›nda sodyum k›s›tlamas› yap›larak kafein, alkol ve nikotin al›m›ndan kaç›n›lmas› gereklidir. ‹laç tedavisi olarak diüretikler, antiemetikler, antidepresanlar ve vestibüler süpresanlar kullan›labilir; a¤›r ve tedaviye yan›t vermeyen olgularda cerrahi giriﬂim denenebilir.
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efrakter hipertansiyonun tedavisinde ikili kalsiyum kanal blokeri tedavisi baﬂar›l› görünmektedir. Nondihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri (verapamil ve diltiazem hidroklorid) antihipertansif etkilerini, negatif inotropik
ve negatif kronotropik özellikleri ile kardiyak output’u azaltarak ve periferik vazodilatasyon yaparak gösterirler. Dihidropiridin içeren kalsiyum kanal blokerleri ise antihipertansif etkilerini potent periferik vazodilatasyona ba¤l› olarak gösterirler.
Bu say›lan etkilere ba¤l› olarak, nondihidropiridin ve dihidropiridin içeren kalsiyum kanal blokerlerini kombine ederek kan
bas›nc›n› sinerjistik olarak düﬂürmek mümkündür. Birçok baﬂka antihipertansif tedavi seçene¤iyle k›yasland›¤›nda, kolesterol ve kan ﬂekeri düzeyleri, mood, egzersiz tolerans› ve seksüel fonksiyonlar üzerine yan etkileri olmamas› dolay›s›yla, karﬂ›t etki profili bak›m›ndan, ikili kalsiyum kanal blokeri tedavisi çarp›c› olarak avantajl› görülmektedir.

R

√

DE King, HJ Pippin Jr

PS Millard, CJ Rosen, KH Johnson

Am Fam Physician 1997; 56(2): 544-50

Am Fam Physician 1997; 55(4): 1315-22

›rt a¤r›s› postmenopozal kad›nlarda s›k rastlanan bir yak›nmad›r. Daha genç yaﬂtaki kad›nlarda oldu¤u gibi,
postmenopozal kad›nlarda da ço¤u s›rt a¤r›s› olgusu çok
ciddi bir hastal›k habercisi olarak kabul edilmez ve ço¤unlukla
dört hafta içinde spontan olarak düzelir. Bununla birlikte akut
s›rt a¤r›s› postmenopozal kad›nlarda bir vertebra k›r›¤›na ba¤l›
olabilir, iyi bir öykü alma ve fizik muayene klinisyene do¤ru
karar verme konusunda yard›mc› olur. Bulgular vertebra k›r›¤›na iﬂaret ediyorsa torakolomber kolonun anteroposterior ve lateral radyografileri al›nmal›d›r. Varolan bir vertebra k›r›¤› tan›s› çok önemlidir, çünkü bir vertebra k›r›¤›n›n varl›¤›, yeni vertebra ve kalça k›r›klar› olas›l›¤›n› çok artt›racak ve birden fazla k›r›k hastan›n kronik olarak yata¤a ba¤lanma riskini do¤uracakt›r. K›r›¤›n akut döneminde destekleyici tedavi uygulanmas› sonras›nda osteoporozun derecesi saptanmal› ve di¤er k›r›k
nedenleri elimine edilmelidir. Kemik mineral dansitesi ölçümü
tedavi plan› hakk›nda yard›mc› olacakt›r. Tedavide kalsiyum,
D vitamini, hormon replasman tedavisi, bifosfonatlar ve/veya
kalsitonin kullan›labilir.
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Eriﬂkinlerde Toplumdan Kazan›lm›ﬂ
Pnömoniler: Baﬂlang›çta Antibiyotik Tedavisi

oplumdan kazan›lm›ﬂ pnömoniler klinik uygulamada s›k
rastlanan bir enfeksiyon çeﬂididir ve ABD’de enfeksiyonlara ba¤l› ölümlerin en önemli nedenidir. Uygun
baﬂlang›ç antibiyotik tedavisini seçebilmek için, hekimlerin atipik patojenlerin epidemiyolojik geliﬂimi, klinik görünümleri,
antibiyotik dirençleri ve yeni antibiyotikler hakk›nda bilgi sahibi olmalar› gereklidir. Baﬂlang›çtaki klinik görünüme bakarak
“tipik” ve “atipik” pnömoniler aras›nda ay›r›c› tan› yapmak ço¤u zaman güçtür. Eﬂlik eden baﬂka hastal›¤› olmayan genç eriﬂkinde toplumdan kazan›lm›ﬂ pnömonilerde tedavide ilk seçenek eritromisindir. Yaﬂl› eriﬂkinde veya eﬂlik eden baﬂka hastal›¤› olanlarda ise eritromisin trimetroprim-sulfametoksazol
kombinasyonu ikinci kuﬂak bir sefalosporin veya yeni bir makrolid ile tedavi edilmelidir. Hastaneye yat›r›lan orta veya a¤›r
derecedeki hastalarda ise ampirik tedaviye genellikle eritromisinin bir ikinci veya üçüncü kuﬂak sefalosporin ile kombine
edilmesiyle baﬂlanmal›d›r. Hekimlerin tipik ve atipik patojenlerin antibiyotiklerle tedavisi konusunda bilgili olmalar› gerekmektedir.
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