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İngiltere'de Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Karşı 
Yeni Kampanyalar Gerekiyor 

İngiltere'de HIV/AIDS riski konusunda 
toplumu uyarmak için gerçekleştirilen 
kampanyalar çok olumlu sonuçlanmış 
olmasına karşın, genç heteroseksüeller-
de ve homoseksüellerde acilen destekle
yici kampanyalara gerek duyulmaktadır. 
Londra'daki Halk Sağlığı Laboratuvarı 
Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nden Dr. 
Angus Nicoll ve arkadaşları, 1971 ve 
1999 tarihleri arasında homoseksüel er
keklerdeki HIV bulaşma oranları ve ye
ni sifilis, gonore, genital siğil ve genital 
herpes vakaları konusunda bir araştır
ma gerçekleştirmişlerdir. 
Elde edilen bulgulara dayanılarak. 
1983-84 yılları arasında primer olarak 
homoseksüel erkekleri hedef alan AİDS 
bilinçlendirme aktiviteleri ve 1986-1987 
tarihleri arasında genel popülasyonu 
hedefleyen kampanyaların etkisi değer
lendirilmiştir. 

Araştırmacılara göre "AİDS bilinçlendir
me kampanyaları homoseksüel erkek
lerdeki HIV bulaşma oranlarını azaltma 
açısından 1980'lerin başlarında büyük 
etkide bulunmuş ve ardından gerçekleş
tirilen genel popülasyon kampanyaları 
sayesinde heteroseksüel kişilerdeki cin
sel yolla bulaşan hastalıkların azaldığı 
ve muhtemelen de HlV'in genel nüfusta
ki yayılma hızını yavaşlattığı görülmüş
tür." 

"Fakat yakın tarihte gerçekleştirilen 
araştırmalarda homoseksüel erkeklerde

ki HIV bulaşma oranlarının yüksek sey
retmesi, bunun yanı sıra tüm homosek
süel erkeklerde ve heteroseksüellerdeki 
gonore ve sifilis oranlarının artması, 
önümüzdeki dönemde İngiltere'de belir
lenen sağlık stratejilerinden özellikle 
HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan hasta
lıklar konusu üzerinde ciddi biçimde 
durulması gerektiğini ortaya koymakta
dır." 

İngiltere'deki halk sağlığı kampanyaları 
muhtemelen HIV infeksiyonu düzeyinin 
Avrupa'nın geri kalan bölümlerindekin-
den düşük olmasına (yaklaşık altıda bir) 
katkıda bulunmuşlardır. Fakat 1980'ler-
den beri. HIV insidansı yüksek seyret
mektedir ve son beş yıl içerisinde gono
re ve sifilis gibi bakteriyel infeksiyonlar-
da artış gözlenmektedir. 
1971 ve 1999 yılları arasında kliniklere 
başvurma sıklığı yaklaşık üç kat artmış
tır. Homoseksüel erkekleri bilinçlendir
meye yönelik olarak 1983-84 yılları ara
sında gerçekleştirilen kampanyalar, HIV 
bulaşma oranını 6000/yıl düzeyinden 
1400/yıl düzeyine indirmiştir. Erkekler
deki sifilis olgularının sayısı da azalmış
tır. 

1986-87 yılındaki kampanya, "kendisin
de hastalık bulunduğundan şüphele
nen" kişilerin kliniklere başvuru sıklığı
nı artırmış fakat tedavi gerektiren has
taların başvurularında ciddi azalma sağ
lamıştır. Bu durum muhtemelen daha 
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"güvenli" cinsellik yaşanmasından kay
naklanmaktadır. Gonore ve genital her
pes sıklıklarında da belirgin azalma kay
dedilmiş ve genital siğillerde daha önce 
gözlenen artış durdurulmuştur. Fakat 
1995 yılından beri gonore ve genital si
ğil insidanslarında belirgin artışlar kay
dedilmektedir. 

Dr. Nicoll ve arkadaşlarına göre. genital 
siğillerde görülen artışın belirli bir ge
cikmeyle ancak 1987 yılında durdurula
bilmesi, hastalığın uzun enkübasyon dö

neminden kaynaklanmaktadır. Sifilis ve 
gonore sıklıkları 1970'lerde azalmaya 
başlamıştır; bu azalmanın sebebi bilin
memektedir. 
1996-97 dönemindeki artış da oldukça 
belirgindir ve herpes vakaları ile siğil 
vakalarını da kapsamaktadır. Prezerva
tif satışlarında ve kullanımında da aynı 
dönemde artış kaydedilmiştir. 

Sexually Transmitted Infections 2001; 
77: 242-7. 

Sigara Dumanı Alveolar Epitel Hücrelerini 
Öldürebiliyor 

Sigara dumanının akciğerler üzerinde 
zararlı etkileri vardır; bu etki mekanizmala
rından birinin, alveolar epitel hücrelerinde-
ki apoptosis olduğu düşünülmektedir. 
Bu çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılara 
göre, sitotoksik etki, sigara dumanı ekstre-
sine (SDE) maruz kalan hücrelerde bulu
nan veya oluşan aldehitler ile oksidanlar 
arasındaki etkileşimden kaynaklanabilmek-
tedir. 

Alveolar epitelde sigara dumanının yol açtı
ğı harabiyet, sigarayla ilişkili pulmoner has
talıkların patogenezinde anahtar önem taşı
yan bir süreç olarak kabul edildiği için. bu 
araştırmacılar SDE'nin alveolar tip II hücre
lerinden türetilmiş hücre dizileri (A549) 
üzerindeki sitotoksik etkisini incelemişler
dir. 

Bu araştırma Kyoto Üniversitesi Hastane-
si'nin (Shogo-in, Sakyo-ku, Kyoto, Japonya) 
Solunum Yolu Hastalıkları Bölümü'nde gö

revli bulunan Dr. Y. Hoshino ve arkadaşla
rı tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmacılar, SDE'nin < %5'lik konsant
rasyonlarda apoptosise ve > %10'luk kon
santrasyonlarda nekroza yol açtığını bul
muşlardır. 
A549 hücrelerine uygulama yapılmadan ön
ce SDE havaya maruz bırakıldığında, sito
toksik etkilerin azaldığı görülmüştür. 
SDE, hücreyle doğrudan temasa geçmeksi
zin hücre ölümüne yol açmıştır; sigara du-
manındaki iki önemli volatil (buharlaşıcı) 
faktör olan akrolein ve hidrojen peroksitin 
benzer şekilde hücre ölümüne neden oldu
ğu bulunmuştur. 
Aldehit dehidrojenaz (aldehitleri temizler) 
ve N-asetilsistein (oksidan maddeleri ve 
aldehitleri temizler) SDE'den kaynaklanan 
apoptosisi tamamen inhibe etmiştir. 
SDE ve akrolein instraselüler oksidan akti-
vitesini artırmıştır. 
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Sigara dumanından kaynaklanan hücre ha-
rabiyetinin kısmen de olsa alveolar epitel 
hücrelerindeki apoptosisten kaynaklanma
sı mümkündür; sonuçta bu süreç sigara 
ekstresinin içerisinde yer alan veya sigara 
dumanına maruz kalan hücrelerdeki aide- Aug; 281(2): 509 - 16. 

hitlerle oksidanlar arasındaki etkileşimden 
kaynaklanabilir. 

Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2001 

Üçüncü Kuşak Kontraseptif Tabletler Tromboz Riskini 
Artırıyor 

Ekim 1995 öncesinde üçüncü kuşak oral 
kontraseptif kullanmış olan kadınlardaki 
tromboz riski, ikinci kuşak oral kontrasep
tif kullanan kadınlara göre 1.7 kez daha 
yüksek bulunmuştur. 
Hollanda'daki Utretch Üniversitesi Tıp 
Merkezi araştırmacılarına göre, risk düzeyi 
küçük olmasına karşın, tromboz riski, 
kontraseptif tercih ederken gözönüne alın
ması gereken bir faktördür. 
1995-96 yılları arasında yayınlanan çalış
maların ardından üçüncü kuşak kontrasep-
tifler (desogestrel ve gestoden) hakkında 
yoğun bir tartışma başlamıştır. Bu durumu 
gözönüne alan araştırmacılar. Ekim 1995 
öncesinde oral kontraseptif kullanan hasta-
lardaki venöz pıhtılaşma riskini değerlendi
ren çalışmalara yönelik bir meta-analiz ger
çekleştirmişlerdir. 

Üçüncü kuşak kontraseptiflerin yol açtığı 
olası riskleri ortaya koyan dört çalışma ile
rideki çalışmaları etkileyebileceği için, son 
tarih olarak Ekim 1995 benimsenmiştir. 
Araştırmacılar genel riski tahmin ederken 
yanılma payını en aza indirebilmek amacıy
la, her bir çalışmanın sonuçları üzerinde 

bir sensitivite analizi gerçekleştirmişlerdir. 
Yedi çalışmanın sonuçlarına göre. üçüncü 
kuşak oral kontraseptiflerdeki tromboz ris
ki, ikinci kuşak oral kontraseptiflere göre 
1.7 kez daha yüksektir. Desogestrel veya 
gestoden içeren oral kontraseptifler levo-
norgestrel içirenlerle karşılaştırıldığında da 
benzer bir risk saptanmıştır. 
İlk kez kullanan kadınlar gözönüne alındı
ğında, üçüncü kuşak preparatlardaki risk 
ikinci kuşağa göre 3.1 kez daha yüksek bu
lunmuştur. Kısa süreli kullanıcılardaki risk 
2.5, uzun süreli kullanıcılardaki risk 2.0 
kez daha yüksektir. Farmasötik endüstri 
tarafından finanse edilen çalışmalardaki 
risk oranı 1.3. diğer çalışmalardaki oran ise 
2.3 olarak belirlenmiştir. 
Araştırmacılara göre. yaş ve venöz tromboz 
tanısının kesinlik düzeyi, sonuçları etkile
memiştir. 

Araştırmacılar ulaştıkları sonucu şu cüm
leyle özetlemişlerdir: "Meta analizimizin 
sonuçları, üçüncü kuşak oral kontraseptif
lerdeki venöz tromboz riskinin ikinci ku
şak oral kontraseptiflere göre 1.7 kez daha 
yüksek olduğunu düşündürmektedir." Bu 
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ajanları ilk kez kullanan kadınlarda risk en 
yüksektir. 
"Gözlemsel çalışmalarda, sonuçlarda sap
maya yol açabilecek faktörleri tamamen 
dışlamak hiçbir zaman mümkün değildir. 

Ancak sapmaya yol açabileceği iddia edilen 
ve bu açıdan incelenen faktörlerin hiçbiri 
sonuçlarımızı açıklamaya yeterli değildir." 

BMJ 2001; 323:131 - 134. 

Nazal Lavaj Yöntemleri Rinitik ve Normal Hastaları 
Ayırt Etmeyi Sağlıyor 

Normal ve rinitik hastaların ayırt edil
mesinde hem Greiff/Grunberg hem de 
Naclerio yöntemleri geçerliliği kanıtlan
mış yöntemlerdir. 
Kuzey Amerikalı araştırmacılar modifiye 
Greiff/Grunberg yönteminin, rinitli has-
talardaki eozinofil katyonik protein 
(ECP: eosinophil cationic protein) öl
çümlerinde daha başarılı olduğunu (da
ha tekrarlanabilir sonuçlar elde ettiğini) 
bulmuşlardır. Fakat her iki yöntemde de 
eozinofil sayımlarının "tekrarlanılabilir-
likleri" aynı düzeydedir. 
Ontario, Hamilton'daki St. Josehp Has
tanesi ve McMaster Üniversitesi araştır
macıları, iki yöntemi karşılaştırarak na
zal sekresyonlardaki total ve diferansi
yel hücre sayımlarının ve ECP'nin "tek-
rarlanılabilirliklerini" ve "güvenilirlikle
rini" karşılaştırmıştır. 
Klinik açıdan stabil allerjik riniti bulu
nan 12 hastada ve 12 kontrol vakasında 
her iki nazal lavaj yöntemi test edilmiş
tir. 
Katılımcılar çalışmanın ilk haftasında. 

iki yöntemden birine randomize edilmiş
tir. Ardından, ikinci haftada ikinci yön
tem kullanılmıştır. 
Araştırmacıların bildirdiğine göre "iki 
nazal lavaj yönteminin eozinofil sayım
ları ve ECP'deki "tekrarlanılabilirlik"le-
ri normal hastalarda düşük bulunmuş, 
buna karşın rinitli hastalardaki "tekrar-
lanılabilirlik" düzeyinin daha yüksek ol
duğu görülmüştür." 
"Naclerio yöntemi ile karşılaştırıldığın
da, modifiye Greiff/Grunberg yöntemi 
daha yüksek ve daha "tekrarlanılabilir" 
total hücre sayımları elde edilmesini 
sağlamıştır; benzer şekilde, rinitli has
talarda modifiye Greiff/Grunberg yön
temi kullanıldığında ECP düzeyleri 
açısından daha "tekrarlanılabilir" sonuç
lara ulaşılmıştır." 

"Her iki yöntemde de sağlıklı ve rinitli 
kişilerin ayırt edebildiği görülmüştür." 

Journal of Clinical & Experimental 
Allergy, 2001:31:1111 -1115. 
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Organik Çözücülere Maruz Kalan İşçilerde Depresif 
Bozukluklarla Karşılaşılıyor 

tşi nedeniyle organik çözücülere maruz 
kalan kişilerin yaklaşık %50'sinin I. Eksen 
duygulanım bozukluğu kriterlerine uy
dukları görülmektedir: major depresyon, 
depresif bozukluk veya bipolar bozukluk. 
Pennsylvania'daki Pittsburgh Üniversitesi 
araştırmacılarına göre "Çözücülere maruz 
kalan kişilerde duygulanım bozukluğu ris
ki yüksektir; bu durum sonuçta vizyo-spa-
siyal (görsel-üç boyutlu) performansı etki
leyebilmektedir." 

"Çözücülere maruz kalmayanlarla karşı
laştırıldığında, çözücülere maruz kalan ki
şilerin öğrenme ve bellek, vizyo-spasiyal 
hız ve psikomotor hız testlerinde daha dü
şük performans gösterdikleri belirlenmiş
tir." 

"Buna ek olarak, maruz kalan grup gözö-
nüne alındığında, maruz kalma öyküsü
nün ve I. Eksen duygulanım bozukluğu 
tanısının nöropsikolojik performansla iliş
kili olduğu, ancak ayrı performans alanla
rının etkilendikleri bulunmuştur." 
Araştırmacılar çözücü maddelere maruz 
kalan 38 işçi ve maruz kalmayan 39 kont
rol vakasını karşılaştırmıştır. Çözücülere 
maruz kalan grupta 33 erkek ve 5 kadın 
hasta yer almıştır. Yaş ortalaması 43.8 ola
rak belirlenmiştir. Kontrol grubunda 23 
erkek ve 16 kadın hasta yer almış, yaş or

talaması 40.2 olarak bulunmuştur. 
Araştırmacılar standart nöropsikolojik 
testler kullanmışlardır. Ölçülen alanlar 
arasında bellek ve öğrenme, vizyo-spasiyal 
beceriler, dikkat ve mental esneklik, psi
komotor hız ve genel zeka bulunmakta
dır. 
Tüm katılımcılarda DSM-IV tanıları için 
hazırlanmış Standart Klinik Görüşme de 
uygulanmıştır. 
Genel olarak, çözücülere maruz kalan 19 
kişinin (%50) duygulanım bozuklukları 
için Avis I kriterlerine uydukları belirlen
miştir. Toplam 12 kişide major depresyon, 
altı kişide depresif bozukluk saptanmıştır. 
Kontrol grubundaki katılımcıların yalnız
ca birine duygulanım bozukluğu tanısı 
konmuştur. 
Araştırmacıların belirttiği gibi "yaş ve eği
tim düzeyine göre kontrol uygulanarak 
gerçekleştirilen hiyerarşik multipl regres-
yon analizinde, duygulanım bozukluğu
nun anlamlı düzeyde etkilediği tek perfor
mans alanının vizyo-spasiyal (görsel-üç bo
yutlu) alan olduğu bulunmuştur." 
"Duygulanım bozukluğu ile öğrenme, bel
lek, dikkat, motor hız ve genel zeka 
arasında ilişki saptanmamıştır." 

Applied Neuropsychology, 2001; 8: 65-7. 
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