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Editöre Mektup

EDÝTÖRE MEKTUP
Visseral leishmaniasis'te tedavi
Dr. Güneþ ve arkadaþlarýnýn derginizde
yayýnlanan (2004; 47: 103-106) "Kala-azar ve
lipozomal amfoterisin B ile tedavi" adlý yazýlarýný
ben de okudum. Dört hastalarýnýn da düzelmiþ
olmasý dolayýsý ile yazarlarý kutlarým.
Yazarlarýn, konvensiyonel pentavalent antimon
birleþiklerine dirençli olan vakalarda amfoterisin
kullanýlmasýna katýlýyorum. Ancak konvansiyonel ucuz ilaçlar denemeden amfoterisin
kullanmalarýný yadýrgadýðýmý belirtmek isterim.
Yirmibir günlük konvansiyonel tedavi yerine on
günlük amfoterisin B kullanýmýnýn tedavi
masraflarýný fazla artýrmadýðý ifadesine, yatak
ücretleri ülke içerisinde kalýrken ilaç paralarýnýn
yurt dýþýna gittiði açýklamasýný getirmek isterim.
Konvansiyonel pentavalent antimon (PA)
tedavisi, yaþlarý yedi ay ile sekiz yýl arasýnda
deðiþen 150'den fazla kala-azarlý çocuðun
ülkemizde sadece bir merkezde tedavi edildiðini
dikkate getirmek isterim1. Bu hastalarýn 21'i
(%15) sadece PA ile (11'i stibozan, 12'sine ise
meglumin antimonat, Glukantim ile) ve 133'ü
(%85) ise Glukantim'i takiben günaþýrý
pendamidin izotionate (PI) verilerek tedavi
edilmiþti. Yüzellialtý hastanýn sadece beþi
(%3.2) tedavi edilmemiþ, altý (%3) hasta ise
tedavinin ilk günlerinde deðiþik nedenlerde
kaybedildiði için deðerlendirilmemiþtir. Birkaç
vakadaki ateþ ve lökopeni dýþýnda glukantinin
yan etkisi gözlenmemiþtir2.
Baþarýmýzýn, meglumin antimonate (Mn)
kullanan bazý gruplardan çok yüksek olmasýnda
kullanýlan dozun etkisi olduðunu düþünüyoruz.
Genellikle MA 20 mg/kg dozda kullanýlýrken,
biz ilk üç gün bu dozda verdikten sonra, üç gün
daha 30 mg/kg verip 60 mg dozda iki hafta daha
tedaviye devam ettik. Totan ve arkadaþlarý3 da
uygun dozda kullanýlan MA'nýn visseral
leishmaniasis tedavisinde tek baþýna baþarýlý
olabileceðini yakýnda bildirmiþlerdir.
Ragusa ve arkadaþlarýnýn4 üç hafta süre ile 100
mg/kg dozda MA ile aldýðý sonuçlarda tedavide
MA dozunun önemi iþaret edebilir. MA
allopurinol kombinasyonun MA+PI'den daha
ucuz olmasý da dikkat çekicidir.

Çok daha sýklýkla, ekonomik olarak sýkýntýda
olan ülkelerde görülen visseral leishmaniasis
tedavisinde daha ucuz tedavilerin aranmasý ve
profilaktik olarak flebotom mücadelesine önem
verilmesi gerekirken 5 daha çok zengin
ülkelerden gelen interferon gamma ve amfoterisin B'nin sýklýkla gündeme gelmesi
düþündürücüdür6. Bu pahalý tedavi yöntemlerinin ucuz konvansiyonel tedavilerine direnç
geliþtiren vakalardan kullanýlmasýna dikkat
edilmesini rica ederim.
Dr. Güneþ ve arkadaþlarýnýn yazýlarýnda en az
üç defa tekrarladýklarý kala-azarýn bir retiküloendotelial sistem (RES) hastalýðý yorumunu,
sýklýkla RES'in tutulduðu bir paraziter hastalýk
ifadesi karþýlýðý kullandýklarýný sanýyorum. Son
olarak konvansiyonel tedavi ile amfoterisinin
randomize karþýlaþtýrýlma çalýþmasý yapýlmadan,
Dr. Güneþ ve arkadaþlarýnýn "immün yetmezliklerde tekrarlayan enfeksiyonlarda, dirençli
vakalarda ve süt çocuklarýnda visseral
leishmaniasis tedavisinde güvenli ve etkili
(Amfoterisin) kullanýlabilir sonucuna varmalarýnýn uygun olmadýðýný iþaret etmek isterim.
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