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Çocuklarda Radyonüklid Yöntemler Için
Etik Kurul Onayı
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200 1

sayı s ında yayınlanan

Koçak ve arkadaşlarına ait
"Pulmoner hipertansiyonlu çocuklarda sağ ventrikül

sistolik fonksiyonlarının ekokardiyografik ve radyonüklid yöntemle değerlendirilmesi" adlı makaleyi
ilgiyle okudum. 0.3 ile 16 yaş arasındaki 40 çocuğa
(20'si kontrol) radyonüklid ventrikülografi yapıl an
bu ça lı şmanın, gereç ve yöntem bölümünde merkezin etik kurulunun çalışmayla ilg ili onayının alındı
ğına dair bir bilgiye rastlamadı m. Yazıd an çocukların ailelerinden alındığ ı bildirilen iznin yazılı bilgilendi rilm iş

olup olmadığı anlaşılama
maktad ır. Ayrıca, iyi klinik uygulamalar ilkeleri
aç ıs ından etik kurul onayı olmadıkça böyle bir iznin
de yeterli olamayacağı bilinmektedir. Çocuklarda
radyoaktif madde kullanı l a r ak yap ılan böyle bir
araş tırm ada, eğer alınm amışsa etik kurul onayı bulunm amas ının önemli bir kusur o lduğu kanıs ın
onay

tarzında

kardiyegrafik ve radyonüklid yöntemle değer lendi
rilmesi" isimli makalemiz ile ilgili el eş tiriyi okudum. Bu ça lışmada kontrol g rubunu oluşturan 20
masum üfürümlü çocuktan 13'ünde, çocuklarda normal değerler tam olarak standardize edilmemiş olması nedeniyle, sağ ventrikül sistoli k fonks i yonları
MUGA ile değerlendirilmiştir. Bu çalışma kardiyoloji yan dal u zman lık tezi olup, 1996 yılında planlanmıştır. Çalışma

için etik kurul

olup ailelerden

bil g ilendirilmi ş

onay ı planlanmamış

onay

tarz ınd a yazılı

belge alınmıştır. A.Ü. Tıp Fakültesi'nde Etik Kurul
I 994 yılınd a ku rulmu ş olm asına rağmen, i şierli ği
son 3 yılda artm ı ş tır. Bugün için tezlerin büyük çoğunluğu

bu kurulun

onayı alınarak başlatılmak tadı r.

dayım.

Çalışmayı başiatt ı ğ ımız tarihlerde benzer ça lışmalar
dan yurtd ı ş ında bi le etik kurul o n ay ı istenınediği
dikkati çekmektedir (Makalemizde referans verilen
benzer çalı şmal arda etik kurul onayı alınmamış olup,
yazılı onay yeterli görü lmü ştür).

Sayg ılarımla.
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Prof. Dr. Vedat Sansoy
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para-
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Bu nedenle konuya d ikkat çekerek,
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