Türk Toraks Derneği
Değerli üyelerimiz,
Türk Toraks Derneği’nin COVID-19’da hidroksiklorokin kullanımına ilişkin görüşünü sizlerle paylaşıyoruz.
Ülkemizde ilk COVID-19 olgusu 11 Mart 2020’ de saptanmış; aynı tarihte Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19
salgınını pandemi olarak tanımlamıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı (TC-SB) salgının henüz ülkemize ulaşmadığı dönemlerde
bir Bilim Kurulu oluşturmuş, salgının (daha sonra pandeminin) yönetiminde alınması gereken önlemler, izlenmesi gereken
yöntemler konusunda bu Kurul’un danışmanlığına başvurmuş ve düzenli olarak güncellenen tanı ve tedavi rehberleri
hazırlayıp yayınlamıştır. Bu rehberlerdeki öneriler, rehberin hazırlandığı dönemde dünyadaki deneyim ve giderek artan
sayılarda yayınlanan bilimsel çalışmaların verileri ışığında oluşturulmuştur. Bu rehberler, içerdikleri tanımlara göre kesin
ya da olası COVID-19 tanısı alan tüm hastalara tedavi başlanmasını önermiştir ve önermektedir. Diğer bir anlatımla, TCSB, öncelik olarak, hastaların tedavisiz kalmamalarını benimsemiş, henüz etkinliklerine ilişkin yeterli kanıt olmayan bu
ilaçlar hakkında kanıt elde etmek (ve izleyen dönemlerde daha kanıta dayalı tedavi algoritmaları hazırlamak) amacıyla
prospektif, karşılaştırmalı klinik çalışma yapılmamış, dolayısıyla tedavisiz izlenen bir kontrol grubu olmamış, tüm
hastalara tedavi verilmiştir. Bu nedenle, ülkemizdeki COVID-19 deneyiminden yola çıkarak, uygulanan tedavilerin
etkinliği konusunda net bir yargıya varmak mümkün olamamaktadır.
Buna karşılık, pandemi sürecinde uluslararası alanda, COVID-19’un seyrine, uygulanan tedavilerin etkinliği ve
güvenliliğine, tedavi başarısızlığı (ya da ölüm) ile ilişkili bağımsız risk faktörlerine ilişkin çok sayıda klinik çalışma
yapılmış ve yayınlanmıştır. TC-SB rehberince önerilen ilk ilaç olan hidroksiklorokin’in (HK) etkinliği ve güvenliliği de bu
bağlamda tartışma konusu olmuştur. Çin deneyimini aktaran ilk çalışmalar, kontrolsüz olmalarına ve çok sınırlı hasta
sayısına dayanmalarına karşın, HK’nin etkinliğine ilişkin olumlu bir izlenim yaratmış ve Türkiye gibi pek çok ülkede
COVID-19 tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, izleyen dönemde yayınlanan bilimsel açıdan daha nitelikli ve
çok daha büyük hasta popülasyonlarında yapılan çok sayıda çalışma HK’in klinik iyileşmeyi hızlandırmadığını, ölüm
oranlarını düşürmediğini göstermiştir. Buna karşılık, özellikle hastaların düzenli olarak EKG ile izlenmediği çalışmalarda,
HK kullanan hastalarda daha sık aritmiler gelişebildiği, daha sık kalp kökenli ölümlerin olabildiği bildirilmiştir.
Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu, hidroksiklorokin (ya da klorokin) ile
yapılan 12 klinik çalışmayı klinik etkinlik açısından değerlendirmiştir. Bu çalışmalardan sekizinde HK etkin bulunmamış
ya da HK kullananlarda daha kötü sonuçlar elde edilmiştir. Bir çalışmada, etkili olmadığı görülmüş; ancak HK kullanan
hasta grubunun başvuruda daha ağır ve daha yüksek oranda eşlik eden kronik hastalıklarının olması nedeniyle kesin
yargıya varılamamıştır. Bir başka çalışmada ise, HK kullanan hastaların klinik sonuçları daha iyi bulunmuş, ancak HK
kullanan hastalar daha yüksek oranda sistemik steroid kullandıkları için yine kesin yargıya varılamamıştır. İki çalışmada
HK kullananlarda mortalitenin daha düşük olduğu gözlenmiştir. Yayınlanan üç meta-analizde de, HK’nin etkin olduğuna
ilişkin bir kanıt saptanmamıştır. Bu çalışmalar ekteki tabloda özetlenmiştir. HK’e yanıt ile tedaviye başlama zamanı (erken
tedavi) ve hastalığın ağırlık düzeyi (oksijenasyon) arasında bir ilişki görülmemektedir.
Bu bulgularla, COVID-19 tedavisinde HK kullanılması önerisinin gözden geçirilmesinde yarar olduğu
düşünülmüştür. Ayrıca, kanımızca daha önemli olarak, TC-SB’nın şimdiye dek tanı konulan 225.000 hastanın verilerini
Türk Toraks Derneği Genel Merkezi: Turan Güneş Bulvarı Koyunlu Sitesi No:175/19 Oran/ANKARA
Tel: (0312) 490 40 50 Faks: (0312) 490 41 42
e-posta: toraks@toraks.org.tr . http://www.toraks.org.tr

değerlendirmesi ve yayınlaması ya da bilim insanlarınca incelenmeye açması gereklidir. Önümüzdeki dönemde yüksek
olasılıkla yeniden şiddetlenmesi beklenen pandeminin yönetiminde bu verilerden elde edilecek kanıtlar çok değerli
olacaktır.
Türk Toraks Derneği, Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubunun yaptığı bu kapsamlı araştırma ve görüş
oluşturma çalışmalarının sonucundaki önerisini paylaşırken ülkemizde TC-SB’nın rehberlerinde COVID-19 tedavisi
konusunda güncel bilgiler ışığında hızla düzenleme yapmasının önemine dikkat çekmektedir. Sahada hasta tedavi eden
hekimlere bilimsel yaklaşım olanağı tanımak için bu yönde yeni bir rehber önerisi ihtiyaç görünmektedir.
Türk Toraks Derneği adına
Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu
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Kırmızı: Negatif çalışmalar
Sarı: HK kullanan ve kullanmayan hastaların benzer özellikte olmaması nedeniyle, sonuç hakkında yargıya varılamayan
çalışmalar
Yeşil: HK ile daha iyi klinik sonuç elde edilen çalışmalar
HK: hidroksiklorokin, KK: klorokin, MAK: makrolid, AZI: azitromisin RKÇ: randomize kontrollü çalışma
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