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Beta talasemi, yaklaþýk 200 gen
mutasyonunun neden olduðu, kalýtýmla geçen
prenatal tanýsý ve taramasý olan bir kan
hastalýðýdýr. Türkiye’nin de içinde bulunduðu
tüm Akdeniz ülkelerinin önemli bir halk saðlýðý
sorunudur. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ)
verilerine göre, dünyadaki taþýyýcýlýk oraný %5.1
olup ülkelere ve ülkeler içindeki farklý yerleþim
birimlerine göre deðiþiklik göstermektedir.
Örneðin Ýtalya'nýn kuzeyi ve orta kesimlerinde
bu oran %0.5-2 arasýnda deðiþirken, güney
Sardunya'da %30'lara ulaþmaktadýr. Taþýyýcýlýk,
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)
%15'lerde, Azerbaycan'da %6.3, Bulgaristan’ýn
kuzeydoðu bölgesinde %30'dur. Ülkemizde
genel taþýyýcýlýk oraný %2.1 olup Saðlýk Bakanlýðý
ve Ulusal Hemoglobinopati Konseyi'nin (UHK)
verilerine göre; Marmara, Ege ve Akdeniz
bölgelerindeki 16 merkezde, toplam 377.339
saðlýklý kiþinin taranmasý ile son beþ yýlda
belirlenen oranlar %0.7 - 13.1 arasýndadýr. 

KKTC, Ýtalya ve Yunanistan son 10 yýlda
yaptýðý toplum taramalarý, evlilik öncesi
taþýyýcýlarýn saptanmasý, iyi bir genetik
danýþmanlýk, çeþitli yollarla halkýn
bilgilendirilmesi ve prenatal taný uygulamalarý
sonucunda hasta çocuk doðumunu
önlemiþlerdir. Ülkemizde; doðum hýzýnýn yüksek,
akraba evliliklerinin sýk oluþu, ekip çalýþmalarýnýn
ve kayýt sisteminin yetersizliði, prenatal taný
uygulanan bebek sayýsýnýn olmasý gerekenden
düþük olmasý, eðitim ve bilgilendirme
çalýþmalarýnýn tüm çabalara karþýn yetersiz
olmasý ve bu konuda gerekli yönetmeliklerin
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ancak son yýllarda
çýkarýlmýþ olmasý nedenleri ile talasemili
doðumlar henüz önlenememiþtir. Ancak, son
beþ yýldýr, hekimler ve Saðlýk Bakanlýðý
düzeyindeki çalýþmalar önemli bir ivme
kazanmýþtýr. UHK, 23 Haziran 2000 tarihinde
kurulmuþ, 24 Ekim 2002'de Hemoglobinopati
Kontrol Programý ile Taný ve Tedavi Merkezleri
Yönetmeliði yayýnlanmýþtýr. Bu yönetmelik
gereði ülke çapýndaki organizasyon çalýþmalarý
sürmektedir.

Talasemili olgular, anne ve babanýn taþýyýcý
olmasý halinde dünyaya gelmektedir. Anne ve
baba taþýyýcý ise; her gebelik için hasta çocuk
doðma olasýlýðý %25, taþýyýcý olasýlýðý %50,

saðlam çocuk olasýlýðý %25'dir. Anne ya da
babadan yalnýzca biri taþýyýcý, diðeri saðlýklý ise
her gebelikte %50 olasýlýkla saðlam, %50
taþýyýcý çocuk doðar. Beta talaseminin üç klinik
formu vardýr:

1. Talasemi Minör (Talasemi Taþýyýcýlýðý):
Beta talasemi geninin taþýnmasý anlamýna gelir.
Taþýyýcýlarda, anýlan hatalý genin iþlevini yapan
bir de saðlam gen bulunduðundan, hastalýk
belirtisi ortaya çýkmaz. Ender olarak, hafif bir
halsizlik ve hafif anemi olabilir. Taþýyýcýlýk
durumu bir hastalýk deðildir ve tedavi
gerektirmez. Ancak, taþýyýcýlar hastalýk genini
kendilerinden sonraki kuþaklara taþýmayý
sürdürürler. Bu nedenle bireylerin taþýyýcý
olduklarýný, bir baþka taþýyýcý ile evlenmeleri
durumunda hasta çocuk sahibi olabileceklerini
bilmeleri oldukça önemlidir. Çok önemli olan bir
baþka konu da taþýyýcý çiftlerin evlenmelerinde
hiçbir engel olmadýðýdýr. Taþýyýcý çiftler
evlenebilir, ancak bebek sahibi olmak istedikleri
zaman hekimlerine ve/ya da prenatal taný
merkezine baþvurmalýdýrlar. 

2. Talasemi Majör: Hastalýðýn aðýr biçimidir.
Olgular, yaþamýn ilk bir yýlýnda derin anemi,
solukluk, karýn þiþliði ile baþvururlar. Karaciðer
ve dalak büyüklüðü belirgindir. Yaþam, tanýyý
izleyen, ömür boyu 2-3 haftada bir uygulanan
kan transfüzyonlarýna ve yaklaþýk 2-2,5 yaþýnda
baþlanan demir baðlayýcý tedaviye baðlýdýr.
Desferal adlý ilaç, özel bir pompa ile haftada 5-7
gün, 6-10 saatlik sürede cilt altýna verilerek,
organizma için zararlý olan demiri baðlayarak
vücuttan uzaklaþtýrýr. Talasemi majörlü olgular,
her yaþta; büyümede gerilik, 10-15 yaþtan
sonra da geliþme ve cinsel olgunlukta gecikme,
tiroid, paratiroid ve seks hormonlarýnda
yetersizlik, diyabet, karaciðer ve kalbin iþlev
bozukluklarý yönünden 3-6 ayda bir
izlenmelidirler. Organ iþlev bozukluklarý demir
birikimi ve yetersiz oksijenlenmeye baðlý oluþur
ve yaþ ilerledikçe komplikasyon sayýsý artar.

3. Talasemi Ýntermedia: Hastalýðýn ara
formudur. Hasta anneden ve babadan gelen
talasemi genlerinden biri aðýr, diðeri görece hafif
mutasyondur. Bu nedenle klinik daha hafif
seyreder. Ancak klinik spektrumu oldukça geniþ
olup, her hastada deðiþkendir; talasemi minöre
yakýn bir klinik seyirden, majöre yakýn bir
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tabloya kadar deðiþebilir. Transfüzyon
gereksinimi daha ýlýmlý olup, ilk transfüzyona üç
yaþýndan sonra baþlanýr. Komplikasyonlar daha
az sayýda ve daha ileri yaþta ortaya çýkar.

Beta talasemi tanýsý, klinik bulgular ve
laboratuvar verileri eþliðinde kolaylýkla
konulabilir. Anemi, periferik yaymada
mikrositoz, parçalanmýþ eritrositler ve eritroid
öncüller olan normoblastlarýn görülmesi, Hb
elektroforezinde HbF’nin yüksek, HbA2’nin

normal, düþük ya da yüksek, HbA’nýn düþük ya
da yok bulunmasý taný koydurucudur. Genetik
mutasyon araþtýrýlmasý, bir sonraki bebeðin
prenatal tanýsýnda da gerekebileceðinden
önemlidir.

Talasemi tedavisi, belirli bazý koþullarý
gerektirir. Bu (optimum tedavi) koþullar;
poliklinik ve yataklý tedavi olanaklarý olan,
izlemde sürekliliðin saðlanabildiði deneyimli bir
talasemi merkezi ile bu konuya gönül vermiþ
deneyimli hekimler ve hemþirelerden oluþan bir
çalýþma grubunu kapsar. 

Kan transfüzyonu ve þelasyon (demir
baðlayýcý tedavi) homozigot talasemi tedavisinin
temelidir. Her ikisinde de amaç; hastada normal
fiziksel görünüm, büyüme ve cinsel geliþme,
kaliteli bir psikososyal yaþam, ve
komplikasyonlarýn önlenmesi/ertelenmesini
saðlamaktýr. 

Kan transfüzyonu ile derin anemi düzeltilir,
dokulara, iþlevlerini saðlýklý sürdürebilmeleri için
yeterli oksijen saðlanmýþ olur. Ýdeal bir kan
transfüzyonu; hastanýn ABO ve Rh gruplarý
(olanaklý ise subgruplarý da) uygun, yedi günden
fazla beklmememiþ, viral belirteçleri (HBV, HCV,
HIV) çalýþýlmýþ, eritrosit süspansiyonu
kullanýmýdýr. Hastanýn hemoglobin deðeri; 9.5
g/dl'nin altýnda, transfüzyon sonrasý 13.5 g/dl
üzerinde olmamalý, ortalama 10-12 g/dl'de
tutulmalýdýr. Hastanýn gereksinimine göre, 2-4
hafta aralýklarla, 10-20 ml/kg ve 2-5 ml/kg/saat
hýzýnda ve kesinlikle hastabaþý ya da laboratuvar
tipi lökosit filtreleri ile uygulanmalýdýr. Kemik iliði
transplant adayý olan olgularda kana radyoaktif
ýþýnlama yapýlmalýdýr. Ayrýca, lökosit filtreleri
kullanýmýna karþýn transfüzyon reaksiyonlarý
gözleniyor ve transfüzyon gereksinimi doðal
seyrinin üzerine çýkýyor ise alloantikor (eritrosit
antijenlerine karþý antikor) oluþumu araþtýrýlmalý,
plazma proteinlerine karþý oluþabilen antikorlar
nedeni ile alerjik reaksiyonlarýn geliþmesi
halinde, önce antihistaminik uygulanmalý, sonra
kan transfüze edilmelidir. 

Yýllýk toplam transfüzyon gereksinimi 225
ml/kg’ýn üzerinde olunca splenektomi
endikasyonu vardýr. Splenektomiden dört hafta

önce, olgulara, Pnömokok, Meningokok ve
Hemofilus influenza aþýlarý yapýlmalý ve yaþam
boyu sürecek Penisilin profilaksisi baþlatýlmalýdýr. 

Þelasyon; desferrioksamin (DFO) adlý demir
baðlayýcý ilacýn, intravenöz ve subkutan yoldan
kullanýmý ile yapýlýr. DFO bilinen en etkin demir
þelatörüdür. Son yýllarda L1 adlý, aðýz yolu ile
kullanýlan ikinci bir demir þelatörü de piyasaya
sürülmüþtür. Bu ilacýn DFO ile dönüþümlü
kullanýmý çalýþmalarý sürmektedir. Ancak, henüz
ülkemizde yaygýn deðildir. 

DFO'ya 10-15 transfüzyon sonrasý ve/ya da
ferritin’in 1000 ng/L’nin üzerine çýkmasý ile
baþlanýr. Uygulama þekli; 25-40 mg/kg, haftada
5-7 gün, Desferal pompasý ile cilt altýnadýr.
DFO'nun, demir ile birlikte, çinko gibi vücuttaki
diðer mineralleri de baðlayarak atýlmasýna
neden olduðu, iskelet sistemini olumsuz
etkileyebileceði, uygulama yerinde cilt
reaksiyonlarý ve geri dönüþümlü sensorinöral
iþitme kaybý oluþturduðu gösterilmiþtir. Bu
nedenle doz ayarlamasý çok dikkatli yapýlmalýdýr. 

Talasemili olgularda, psikososyal yaþam ve
prognoz üzerindeki etkileri nedeni ile
komplikasyonlarýn erken taný ve tedavisi oldukça
önemlidir. Hormon bozukluklarý yetersiz üretilen
hormonun yerine konmasý ile tedavi edilir.
Örneðin; hipotiroidide L- Tiroksin, büyüme
hormonu eksikliðinde büyüme hormonu,
hipogonadizm için seks steroidleri, tip I diyabet
için insülin tedavisi uygulanýr. Kalp tutulumunda
ritm düzenleme ve yetmezlik destek tedavisi,
karaciðer iþlev býzukluðunda nedene baðlý
tedavi (interferon, ribavirin ve yetmezlik
tedavisi), osteoporoz varlýðýnda da kalsiyum , D
vitamini ve bifosfonat tedavileri uygulanýr.
Komplikasyonlu olgular kesinlikle bir hematolog,
endokrinolog, kardiyolog ve psikoloðun
bulunduðu merkezlerde deðerlendirilmeli ve
izlenmelidir.

Kemik iliði transplantasyonu halen tek küratif
tedavi yöntemidir. Baþarý oraný %58-91 arasýnda
bildirilmektedir. Baþarý Klas I olgularda (düzenli
þelasyonun uygulandýðý, karaciðer 3 cm'den
küçük ve fibrozisi olmayan olgular) daha
yüksektir. Kemik iliði transplantasyonunun HLA
tam uyumlu kardeþten yapýlmasý yeðlenir. Kök
hücre kaynaðý olarak kemik iliði, periferik kan
ve kord kaný kullanýlabilir. Gen tedavisi, kesin
tedavi yöntemidir. Ancak henüz deneysel
çalýþmalar sonuçlanmamýþtýr. Sonuç olarak;
düzenli transfüzyon, þelasyon ve tedaviye kesin
uyum, talasemide tedavisinin temelini oluþturur.
Talasemililerimiz için uzun ve nitelikli bir yaþam
saðlamak ve ülkemize, talasemisiz, saðlýklý
nesiller kazandýrmak için elbirliði ile çalýþmalýyýz.
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