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Menoraji tedavisinde medikal tedavi ﬂekillerinin
de¤erlendirilmesi
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ayati tehlikeye genellikle yol açmamas›na ra¤men disfonksiyonel uterus kanamas› (DUK) rahats›zl›¤a ve pek çok kad›n›n hayat›nda y›k›ma yol açmaktad›r. DUK eskiden kan kayb›n›n tayininin ve tedaviye yan›t›n belirlenmesinin güçlülü¤ü sebebiyle zor de¤erlendirilirdi. ﬁimdi ise mümkün olan pek çok tedavi yöntemi bulunmaktad›r. Ancak pekço¤u için tedavinin veriminin de¤erlendirilmesi
için bilimsel veriler eksiktir. DUK tedavisi için en s›k kullan›lan ilaçlar
progestajenlerdir. Sonuçlar anovulatuar kad›nlarda bunlar›n kullan›lmas›n› desteklemekte fakat karﬂ›laﬂt›rmal› denemeler ovulatuar kad›nlarda kan kayb›nda sadece %20'lik bir azalman›n sözkonusu oldu¤unu
göstermektedir. Kombine do¤um kontrol haplar› bir zamanlar popüler
olmuﬂtur, fakat ﬂimdiki düﬂük dozlu haplar›n ayn› etkinlikte olup olmad›¤›n›n uygun denemelerle de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Prostaglandin (PE) sentez inhibitörleri menorajili kad›nlar›n üçte birinde kan
kayb›n› %25 ila %35 aras›nda azaltmaktad›r. Antifibrinolitik droglar
da kan kayb›n› %50'ye kadar azaltmakta ve özellikle östrojen kullanmas› kontrendike olan kad›nlarda yararl› olabilmektedir. GnRH analoglar› etkili olmakla birlikte uzun vadede kullan›mlar› hipoöstrojenik
etkileri nedeniyle kontrendikedir. Danazol'un günde 200 mg dozunda
kullan›m› kan kayb›n› %75'e kadar düﬂürmekte ve siklus düzenini korumaktad›r. Tedavi ﬂekline hastan›n yaﬂ›na, kontraseptif ihtiyac›na, tedavi maliyetine ve yan etkilerine göre karar verilmelidir.
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Ko-trimoksazol Kullan›m›na Ba¤l›
Aseptik Menenjit
D Pashankar, M McArdle, A Robinson
Arch Dis Child 1995; 73: 257-258

o-trimoksazol al›m›ndan sonra aseptik menenjit benzeri iki atak
geçiren 15 yaﬂ›ndaki erkek hastaya ko-trimoksazol kullan›m›na
ba¤l› aseptik menenjit tan›s› kondu. Ateﬂ, baﬂa¤r›s›, kusma ile
baﬂvuran hastaya, üst solunum yolu enfeksiyonu tan›s› konulmuﬂ, kotrimoksazole baﬂlanm›ﬂ, semptomlar› ve genel durumu kötüleﬂen hastada fotofobi, Kernig belirtisi ve ense sertli¤i geliﬂmiﬂti. BBT’si normaldi. Lomber ponksiyonun travmatik olmas› ve di¤er laboratuvar sonuçlar›n›n uygunlu¤u nedeniyle, bakteriyel menenjit tan›s› düﬂünülerek
10 günlük sefotaksim tedavisi uygulanan hasta ﬂifa ile taburcu edildi.
3 hafta sonra balanit geliﬂen hastaya, bir baﬂka hekim taraf›ndan
tekrar ko-trimoksazol uygulanmas›ndan 15 dakika sonra ﬂiddetli ateﬂ,
baﬂa¤r›s› ve kusma baﬂlad›. Hastaneye baﬂvuran hastada fotofobi, meningeal irritasyon geliﬂti. Beyin omurilik s›v›s›nda 122 hücre (PNL),
1.16 gr/dl protein, normal glukoz konsantrasyonu saptanan hastaya IV
antibiyotikler baﬂland› ve semptomlar 48 saat içinde geriledi. Etyolojiyi belirlemek için yap›lan ileri tetkiklerde bir özellik saptanmad›. Hasta, bu ilac› kullanmamas› önerilerek ﬂifa ile taburcu edildi. Ko-trimoksazol ile deneysel aseptik menenjit oluﬂturulmas› etik bulunmad› ve uygulanmad›.

Eriﬂkinlerde aseptik menenjit: ibuprofen, naproksen, ko-trimoksazol,
trimetoprim, karbamazepin ve azatioprin gibi çeﬂitli ilaçlar›n kullan›m›ndan sonra aseptik menenjit görüldü¤ü bildirilmiﬂtir. Mekanizma bilinmemekle birlikte, ço¤u araﬂt›rmac› meninksleri de içine alan, akut
hipersansitivite reaksiyonunu suçlamaktad›r.
‹laçlarla oluﬂan aseptik menenjit, tahmin edildi¤inden daha s›k olabilir. Bu yüzden, çocuklarda tekrarlayan, etyolojisi kesinleﬂmemiﬂ menenjitlerde gözönünde bulundurulmal›d›r. Dikkatli bir ilaç anamnezi;
pediyatri prati¤inde, ko-trimoksazole kullan›m›n›n s›kl›¤› da gözönüne
al›nd›¤›nda, tan›da önemli ipuçlar› sa¤layabilir ve gereksiz ileri incelemeleri önleyebilir.
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o¤um a¤›rl›klar› normal olan 6 ayl›k 92 süt çocu¤u iki gruba ayr›larak 100 ml.sinde 1.2 mg demir içeren formül süt ve demir
içermeyen formül süt ile 12 ay süren çift kör, kontrollü bir çal›ﬂmaya al›nd›. Gruplar aras›nda sosyal konum, demografik özellikler ve
çal›ﬂmay› tamamlayanlar›n oran› aç›s›ndan önemli farkl›l›klar yoktu.
‹ki grubun ald›¤› süt miktarlar› da farks›zd›; fakat 6. ve 18. aylar aras›nda her iki grubun da ald›¤› süt miktar› azalm›ﬂt›. Her iki grupta da 6,
9, 12, 15 ve 18. aylarda ortalama hemoglobin ve ortalama serum ferritin düzeyleri farks›z bulundu. Gruplar›n ikisinde de çok az say›da süt
çocu¤unda demir eksikli¤i anemisi geliﬂti. Bu çal›ﬂmada demir katk›l›
formül sütlerin süt çocuklar› için önemli bir demir kayna¤› olmad›¤›
sonucuna var›lmakla beraber, çal›ﬂman›n amac›n›n formül sütlerin demir katk›s›z olmas›n› önermek olmad›¤› önemle belirtilmektedir.
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Literatürde, ko-trimoksazol al›m›ndan sonra geliﬂen 11 ve trimetoprim al›m› sonras› geliﬂen 8 aseptik menenjit vakas› bildirilmektedir.

6 Ayl›ktan Büyük Süt Çocuklar›nda
Demir Katk›l› Formül Sütün Etkileri

Bakteriyel Vaginosis: ‹laç Tedavisine Karﬂ›
Alternatif Tedavi ﬁekilleri
A Neri, D Rabinerson, B Kaplan
Obstet Gynecol Surg 1994, 49(12):809

akteriyel vaginosis kad›nlar› s›k etkileyen enfeksiyöz durumlar
aras›ndad›r. Gardnerella vaginalis, bacteroides, beta-streptokoklar ve mobilincus gibi çeﬂitli etkenler bakteriyel vaginosis'e
neden olabilir. Bakteriyel vaginosis'in anaerob bakterilerin metabolik
aktivitesinin vajen pH düzeyini artt›rmas› sonucu meydana geldi¤i
düﬂünülmektedir. pH'daki bu yükselme vaginal asiditeyi sa¤layan laktobasillerin aktivitesini engeller. Bu durumu tedavi etmek için çeﬂitli
antibiyotikler kullan›lmaktad›r. Bunlar aras›nda en baﬂar›l› sonuçlar
metranidazol ile al›nmakla birlikte nüks ve profilaksi aç›s›ndan hiç bir
tedavi yeterli görülmemektedir. Son y›llarda laktatl› jeller ve yo¤urt
gibi asit olup laktobasiller içeren fizyolojik ve "do¤al" ürünler kullan›larak baﬂar›l› sonuçlar elde edilmiﬂtir. Bu tedavilerin özellikle
gebelikte, rekürren enfeksiyonlarda ve invazif jinekolojik manipülasyonlar öncesinde profilakside yeri olabilir. Bu oldukça yeni alternatif
tedavi ﬂekilleri prospektif karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar ile denenmeli ve
sonuçlar de¤erlendirilmelidir.
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