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İlk kez yayınladığımız "Tıpta inovasyon ve renovasyon mozaiği" baş-

lıklı kitabımızın özelliği tıp dalları arasındaki bağlantıları işlevsel bir bütün 

içinde entegre edebilmesidir.  

Yazarlarımız kendi alanlarındaki son gelişmeleri içeren bilgileri kendi 

araştırma projelerindeki sonuçlarla bütünleştirerek konunun uzmanlarına ve 

bilimsel çalışma yapanlara sunmuşlardır. 

Farklı tıp branşlarındaki son gelişmeleri bir araya getiren renkli bilimsel 

bir mozaik haline getirdiğimiz kitabımızın yararlı olacağı ümidiyle çok kısa sü-

rede tamamlanan kitaba tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

Okuyucularımıza faydalı olacağı inancıyla ... 

  

Doç. Dr. Sibel AKYOL 
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1. Romatoid artrit  

1.1. Genel Bilgiler  

Romatoid artrit tarihi çok eskilere dayanan (MÖ 500) yazılan tıp metinle-

rinde kontraktürlere ve uzuvlarda atrofiye neden olan kronik simetrik poliart-

rit,30-40 yaşları arası kadınlarda görülen poliatrit, deformasyon ve sakatlıkla-

rın görüldüğü genel artrit, el ve ayak parmaklarını etkileyerek hareketleri sınır-

landıran eklemlerde çarpıklaşmaya neden olan eklemden ekleme geçen ağrı 

şeklinde birçok tanımlaması yapılmıştır. Günümüzde romatoid artrit olarak ad-

landırdığımız durum 1958’de yayımlanan ve 1987 yılında tekrar gözden geçiri-

len sınıflama kriterlerinde belirtilen tanımlamadır. Romatoid artrit’in Amerika 

kıtasından köken aldığı ve buradan tüm dünyaya yayıldığı tahmin edilmektedir.  

Romatoid artrit (RA); etyolojisi belli olmayan eklemleri simetrik tutan ve 

şekil bozuklukları ile seyredebilen, kronik, inflamatuvar, otoimmün sistemik bir 

hastalıktır. RA, dünya nüfusunun yaklaşık %1-2'sini etkilemektedir. Kadınlarda 

erkeklere oranla iki kat fazla görülmektedir. Kadınlarda 30-50 yaşları arasında 

sık görülmektedir.  

Romatoid artrit (RA), kemik ve kıkırdağın yıkılmasına, fonksiyonel kapa-

sitenin azalmasına ve mortalitenin artmasına neden olan sistemik bir hastalık-

tır.  Eklem hasarı geri dönüşümsüz olduğu için, hastalığın ilerlemesini durdur-

mak amacıyla erken tanı önemlidir. Hastaların yaklaşık %36-54'ünde, semp-

tomlar başlamadan kısa bir süre önce radyolojik olarak görülebilen eklem ha-

sarı tespit edilmektedir. 

 

1.2.Etyoloji 

Romatoid artrit (RA) herhangi bir yaşta başlayabilir ancak başlama yaşı 

4-5. dekatlarda pik yapmaktadır. Hastalığın etyolojisi tam olarak bilinmemekle 

birlikte hastalığın gelişmesine etki eden bazı faktörler belirlenmiştir. Bunlar; ge-

netik, cinsiyet, sigara, çevresel faktörler, bakteriler ve virüsler olarak sayılabilir. 

Romatoid artritli (RA) hastaların birinci derece yakınlarında hastalık ge-

lişme riskinin arttığı ve hastaların kardeşlerinde RA görülme sıklığı toplumdaki 

diger bireylere göre yaklaşık 5-6 kat arttığı bilinmektedir. Herhangi bir enfeksi-

yöz ajanın RA ile direkt bağlantılı olduğunu gösteren bir veri olmamakla birlikte, 

Reaktif artritler, Lyme artriti gibi bakteriyel ajanlar ve rubella, EBV, parvovirüs-

ler, lentivirüslerin de artrit oluşturduğu etkileri göz önünde bulunduruldu-

ğunda RA’da hastalığı başlatan mekanizmalardan birininde enfeksiyöz ajanlar 

olduğu düşünülebilir. 
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Romatoid artrit (RA) populasyonunda kadınların hakimiyeti izlenmekte-

dir. Bu durum cinsiyet hormonları ve üreme faktörlerinin RA gelişimi ve kliniği 

üzerine etkisi olduğunu düşündürmektedir. Erken menarş ile RA gelişim riski 

azalmakta, gebelik sonrasında ise bu risk artmaktadır. RA aktivitesi gebelik es-

nasında azalmaktadır. Oral kontraseptif kullanımı hastalık riskini azaltmakta, 

multiparite ise hastalık ciddiyetini arttırmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışma-

larda sigara ve obezite romatoid artrit için risk faktörü olarak belirtilmektedir. 

 

1.3. Klinik Bulgular 

Romatoid artritin (RA) başlama şekli bireyler arasında farklılık göster-

mektedir. Genellikle eklem ağrısı ve eklemlerde şişlik, haftalar, aylar içinde or-

taya çıkar. RA sistemik bir hastalık olduğu için eklem şikayetlerine ek olarak ha-

fif ateş, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı izlenmektedir. Hastaların eklem ağrısı 

dışında sabah tutukluğu olarak tanımlanan sertlik hissinin eklemler ve eklem 

çevrelerinde 1 saat’den fazla hissedilmesidir.   

Hastalar günlük fizyolojik aktiviteleri sırasında zorlandıkları ve eklem 

fonksiyonlarının kısıtlandığını hissederler. Hastalıkta en sık ve en erken etkile-

nen eklemler; el bilekleri, metakarpofalengeal (MKF) , metatarsofalengeal 

(MTF) ve proksimal interfalengeal eklemlerdir (PIF). PİF ve MKF simetrik füzi-

form şişlik RA’nın tipik tutulum biçimidir. Distal interfarengeal eklemlerin (DIF) 

tutulumu neredeyse hiçbir zaman tek başına görülmez ve ilk tutulum bölgesi 

değildir. Hastalığın seyri sırasında diz, dirsek, ayak bileği ve omuz eklemleri de 

sıklıkla tutulan eklemlerdir. 

Ellerdeki MKF ve PIF’ler her zaman tutulum gösterirken DIF tutulumu çok 

nadirdir, bunun nedeni DIF’ın MKF –PIF’den daha az snovium içermesi olabilir. 

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde geriye döndürelemeyen hasarlar oluşmakta 

olup kugu boynu deformitesi, düğme iliği deformitesi ve unlar deviasyon bun-

lardan bazılarıdır. 

Romatoid nodüller sıklıkla hastalığın birinci yılında ortaya çıkmakta olup 

ekstansör yüzey ve eklemlerde, dirsek, aşil tendonu, iskial –sakral çıkıntılar, ok-

sipital saçlı deri ve parmakların subkutan dokularında izlenmektedir. Romatoid 

artrit için oldukça spesifik olup hastalığı şiddetli geçiren ve romatoid faktör po-

zitif hastalarda sık görülür.  

Romatoid artrit (RA) hastaların yaşam kalitelerini belirgin azalmaktadır. 

Son yıllarda RA hastalarında mortalite azalmaktadır. Sistemik bir hastalık oldu-

ğundan eklem dışı tutulum hastalığın seyri sırasında hastaların yaklaşık% 
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50’sinde görülmektedir. RA’li hastalarda mortalitenin ana belirleyicisi sistemik 

inflamatuar süreçtir. RA’de eklem dışı tutulum mortaliteyi artırmaktadır. Kardi-

yak tutulum olanlarda erken ölüm sık görülmektedir. Sigara kullanımı ve HLA-

DR B1 geni pozitif oluşu eklem dışı tutulumun RA hastalarında habercisidir. 

 

1.3.1. Romatoid artrit eklem dışı bulgular 

Romatoid artrit sıklıkla eklemleri tutmakla birlikte sistemik bir hastalık 

olup hastaların yaklaşık %40-50’sinde eklem dışı tutulum göstermektedir. Ek-

lem dışı tutulumu olmayan hastalarda yaşam süresi genel popülasyon ile aynı 

olup, eklem dışı tutulumda mortalite artmaktadır.   

Cilt tutulumu: Romatoid nodül, raynaud fenomeni, palmar eritem, löko-

sitoklastik vaskülit, periferal ülser ve kutanöz vaskülit şeklinde olup en sık ro-

matoid nodül izlenir. 

Akciğerler: plörit, interstisyel akciğer hastalıkları, küçük hava yolu has-

talıkları, akciğer romatoid nodülleri ve plevrel efüzyon şeklinde olup sıklıkla 

plörit izlenir. 

Göz: episklerit, keratokonjiktivit sikka ve sklerit şeklinde izlenmekte olup 

sıklıkla keratokonjiktivit sikka izlenir. 

Kardiovasküler: Ateroskleroz, miyokardial enfakt, perikardit, aritmi ve 

kalp kapak hastalığı izlenmekte olup sıklıkla perikardit görülür. 

Nörolojik: Tuzak nöropatiler, mononöritis multiplex ve servikal subluk-

sasyon izlenmekte olup sıklıkla karpal tünel sendromu izlenir. 

Kas-iskelet sistemi: Osteoporotik değişiklikler, tendon ve ligamen rüp-

türü şeklinde olup sıklıkla osteoporoz görülür. 

Renal: Glomenorolonefrit ve sekonder amilodoz şeklinde izlenir. 

Hematolojik: Felty sendromu, büyük granüler lenfosit sendromu, anemi 

ve trombositoz şeklinde olup sıklıkla felty sendromu görülür. 

Vasküler: Vaskülit 
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Tablo 1. Romatoid artrit eklem dışı bulgular Malmö kriterleri 

 

 

1.4.Tanı ve sınıflama  

Romataid artrit (RA) tanımlanmasında klinik bulgular, laboratuvar ve 

radyolojik görüntüleme yöntemlerinden yararlanılmaktadır. RA tanısında 2010 

‘lu yıllara kadar özgüllüğü ve duyarlılığı yüksek olduğu için 1987 yılında Ameri-

kan romatizma birliğinin (ARA) sınıflama kriterleri kullanılmaktaydı. ARA sınıf-

lama kriterleri 7 kriter olup 4 kriter bulunan hastaya RA tanısı konulmak-

taydı.1987 ARA kriterlerinde akut hastalık özellikleri ön planda değerlendiril-

miştir. (eklem şişliği-sabah tutukluğu) 

Erken dönem RA tanısı konulması hastalığın tedavisi açısından çok önem-

lidir. Tedaviye erken başlanılması mortalite ve morbiteyi azaltmaktadır. Bu 

amaçla 2010 yılında ortak bir çalışma gurubu kuruldu (Amerikan romatoloji 

derneği (ACR) ve Avrupa romatoloji birliği (EULAR)) ortak çalışma grubunun 

(2010 ACR/EULAR) amacı RA'in erken teşhis edilmesini kolaylaştırmaktır. 

2010 ACR/EULAR kriterlerinde laboratuvar bulguları ön planda olup yapısal 

hasar ile ilgilenilmemiştir (Tablo 2). 
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Tablo 2. ACR/EULAR 2010 Romatoid Artrit Sınıflandırma Kriterleri 

 

(RF) Romatoid faktör, (ACPA) Anti-citrullinated protein antikor, (CRP) C-re-
active protein, (ESR)  

Eritrosit sedimantasyon hızı 

Tablo2’deki sınıflama kriterlerinden 6 ve üzeri puanlama Romatoid artrit ta-
nısı konulur. 

 
2. Görüntüleme yöntemleri: 
Romatoid artritte (RA) kullanılan görüntüleme yöntemleri bilgisayarlı to-

mografi (CT), X-Ray (CR), Ultrasonografi (USG), Manyetik rezonans görüntü-
leme (MRG) ve nükleer medikal görüntülemelerdir. RA tanı ve tedavi takibinde 
en sık CR ve MRG kullanılmaktadır. RA radyolojik bulguları; 

• Yumuşak doku şişliği 
• Osteoporoz 
• Subkondral kist 
• Osteitis 
• Eklem aralağında daralma  
• Osteolizis ve Erozyon 
RA erken dönem radyoljik bulguları bilateral simetrik periartiküler oste-

oporoz, erken erozyon ve yumuşak doku şişliğidir. RA tedavisinde erken tanı 
tedaviye başlanılması açısından önemlidir. Erken tanı ile birlikte mortalite ve 
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morbidite belirgin olarak azalmaktadır. RA takibinde görüntüleme yöntemleri-
nin seçimi EULAR önerilerinde MRG'nin tanının kesinliğini artırabildiğini ve ya-
pısal hasarları radyografiden önce tespit ettiğini belirtmektedir. 

Romatoid artrit’de (RA) erken teşhis ve tedaviye başlanılması ile yapısal 

eklem hasarının ilerlemesi ve klinik sonuçların iyileştirilmesi hedeflenmekte-

dir. Erken tanı diğer birçok artiküler spesifik olmayan belirtiler ve semptomlar 

nedeniyle zordur. Bununla birlikte, en erken dönemde bile Manyetik rezonans 

görüntüleme ile subklinik inflamasyon tespit edilmiştir. MRG hem duyarlı hem 

de tekrarlanabilir ve hastalık aktivitesini izleme ve yardımcı olma fırsatı sunan 

optimal görüntüleme yöntemidir. 

 

2.1. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 

MRG; su ve yağın, vücudumuzun büyük bir bölümünün yapısında mevcut 

bulunan hidrojen atomlarının, güçlü bir manyetik alan içerisinde, kendilerini re-

zonansa uğratacak bir radyofrekans (RF) dalgası ile uyarılıp titreştirilmesinden 

elde olunan sinyallerin görüntüye dönüştürüldüğü doku kontrast rezolüsyonu 

en yüksek ileri radyolojik görüntüleme tekniğidir. 

MRG’nin insan vücuduna uyarlanması ilk defa 1973 yılında Paul C. Lauter-

bur tarafından gerçekleştirilmiş ve 1977 yılında Raymond Damadian tarafında 

tüm vücut MR görüntülenmesi yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda MRG multipla-

nar özelliği keşfedilmiş ve hızlı sekanslar geliştirilerek kullanımı yaygınlaşıp gü-

nümüzdeki konumunu almıştır. MRG’nin kullanımındaki temel amaç yumuşak 

doku kontrast çözümleme gücü en yüksek görüntüleme yöntemi olmasındandır. 

Vücudun büyük bölümü yumuşak dokulardan oluştuğundan yüksek kontrast 

çözünürlüğü ile birbirinden ayırt edilmesi kolaylaşmaktadır. MRG ile hastanın 

pozisyonunu değiştirilmeden multiplanar görüntüler alınmaktadır. Çalışma 

prensibinde X ışını olmadığı için radyasyon mazuriyeti söz konusu olmadığın-

dan hamilelerde ve çocuklarda sık kullanılabilmektedir.  

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) romatoid artritin değerlendiril-

mesinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. MRG, klinik muayeneye ve kon-

vansiyonel direkt grafi (CR) göre avantajları olan hassas bir görüntüleme tekni-

ğidir. Eklem hasarı ve erken dönemde görülen inflamasyon bulgularını (kemik 

iliği ödemi, sinovit ve tenosnovit) değerlendirmek için çoklu düzlem görüntüleri 

kullanır, çözünürlüğü yüksek ve iyonizan değildir. 

RA tedavisinin ilerlemesi ile birlikte erken tanı ve erken tanı yöntemleri 

önem arz etmektedir. Bu nedenle erken RA belirtileri olan sinovit, osteoitis, te-

nosinovit, eklem aralığında daralma, kemik iliği ödemi ve erozyonları erken dö-

nemde göstermek açısından MRG diğer görüntüleme yöntemlerinden üstündür. 
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Romatoid artrit hastalarında klinik bulgunun olmadığı subklinik grubu 
tespit etmede manyetik rezonans görüntüleme’den faydalanılmaktadır. Risk al-
tındaki bireylerde küçük eklemleri MRG ile incelendiği zaman erken degişiklik-
leri tespit edebiliriz.MRG’de tenosivit ve osteit tespit edilmesi sonrası bu birey-
lerde artrit ve Anti-citrullinated protein antikor (ACPA) pozitifliği gelişmiştir. 
Hastalarda iki ve daha fazla bölgede tenosinovit’in tespit edilmesi ile progres-
yonun arttığı gözlemlenmiştir. Hastalarda radyolojik bulgulardan osteoit varlığı 
inflamatuar artrit ile ilişkisi en güçlü olan bulgudur. 

Klinik Çalışmalar MR görüntüleme Çalışma grubu (OMERACT) uluslara-
rası standardizasyon amacı için kurulmuş olup görevleri teknik, eklem patolojik 
durumlarının tanımları ve MR görüntüleme için skorlama sistemi sonuçlarını 
değerlendirmektir.  

OMERACT artrit MRG çalışma gurubu 2016 yılında romatoid artrit man-
yetik rezonans görüntülüme bulguları için puanlama sistemi geliştirmiştir 
(RAMSIS) Tablo 3. 
 
Tablo 3. Artrit çalışma gurubunun (OMERACT) RA için 2016 MRG skorlaması 
(OMERACT RAMSIS 2016)     

 

MCP:metacarpafalangial                   
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2.1.1.Erken romatoid artrit MRG bulguları:  Sinovit, tenosinovit, 
erozyon, efüzyon ve kemik iliği ödemi. Bu bulguları tespit etmek ve hastaya 
tedaviye başlamak hastaların mortalitesini önemli oranda azaltmaktadır.  

Sinovit: Romatoid artritde ortaya çıkacak en erken patolojilerden bi-
ridir. Sinovyal doku, normal eklem boşlukları, bursalar ve tendon kılıflarının  
MR görüntüleri genellikle  çok incedir. Sinovit MR görüntüleme bulgusu si-
novyal hacim  artışı  su içeriğinin artışından kaynaklanmaktadır. MR görün-
tülemede Sinovyal dokunun kalınlaşması romatoid inflamatuar süreci açık-
lamaktadır.  

Efüzyon: Romatoid artritte erken dönemde efüzyon meydana gelir 
sılklıkla sinovit ile birliktedir. Küçük eklemlerdeki küçük efüzyonları tespit 
etmek önemlidir. Sinovit ve efüzyon ayrımını yapmak için kontrast madde 
kullanılır. Sinovyumun kontrastlanması sinovit’i destekler  

Kemik iliği ödemi: Kemik iliği ödemi nonspesifik bulgu olmakla bir-
likte travma, neoplastik ve dejeneratif kemik süreçleri bulunmayan hasta-
larda romatoid artrit için erken dönemde MRG ile tespit edilmektedir. Kemik 
iliği ödemi hastalık üzerinden 3 yıldan az sürede erken romatoid artrit vaka-
larının % 39 oranında görülmüştür. Romatoid artrit hastalarında hastalık sü-
resi 3 yıl üzerinde ise kemik iliği ödemi % 68'inde tespit edilmektedir. Erken 
romatoid artritte kemik iliği ödemi genellikle subkondral kemikte bulunur 
ve sıklıkla metocarpofalengial–proksimal interfalengial eklemlerde izlenir. 
Kemik iligi ödemi inflamasyonda erken dönemde artan akut faz reaktanları, 
eritrosit sedimantasyon hızı ve C-peptid reaktan protein ile yakından ilişki-
lidir. Kemik iliği ödemi sinovit ile birlikte görülmez iken erozyonun haberci-
sidir. 

Erozyon: Romatoid artrit hastalarında erken dönemde erozyon geri 
dönüşü olmayan eklem hasarının göstergesidir. Kemik erozyonlarını erken 
dönemde el ve el bileklerinde tespit edilmesinde MRG, direkt radyografiye 
üstündür. MRG ile erozyonların tespiti RA hastalarında tanı ve prognozda 
önemlidir. Progresif olmayan romatoid artrit hastalarının büyük kısmında 
erozyon izlenmemektedir. Erezyonların değerlendirilmesi OMERACT RAM-
SİS puanlamasına göre yapılır. El bileğinde erozyon sıklıkla metakarpafalen-
gial kemiklerde görülür. 

Tenosinovit: Romatoid artrit hastalarında erken dönemde sık görülür. 
Görüntüleme bulguları tendon kılıfında kalınlaşma, tendon çevresinde sıvı 
artışı ve sinovium’da kalınlaşma şeklindedir.  (Şekil 1.a,b,c) El bileğinde te-
nosinovit sıklıkla dorsal kompartmanda ekstansör  tendonlarda görülür.Te-
nosinovit erken dönemde klinik olarak önemlidir. Sinovit ve tenosinovit bir-
likte görülebilirler, inflamasyonun derecesini belirlerler. El bileğinde dorsa l 
tenosinovit tendon yırtığı ile ilişkili olup tenosinovit komşuluklarında 
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tendinit sık görülür. MR görüntülemede tendon yırtığı tendonda kalınlaşma, 
tam ve kısmı devamsızlık şeklinde tespit edilir. Romatoid artrit hastalarında 
tendonların kısmi ve tam kat yırtıkları sık karşılaşılan bir problem değildir.  

 

                     

                                    a                                                                                 b 

                                     

                                                                          c 

Şekil 1. 60 yaşında romatoid artrit hastasında tenosinovit mrg bulguları  
a)T1 SPIR ağırlıklı görüntüde flexör retikulumda belirgin sıvı artışı b) T1 SPIR 
ağırlıklı kontrastlı  görüntüde flexör retikulumda kontrastlanma artışı  ve sino-
vium’da kalınlaşma dikkati çekmekte  c) T2 SPIR ağırlıklı görüntülerde tendon-
ların çevresinde belirgin mayi artışı izlenmektedir. 

 

Romatoid artrit hastalarında MRG klinik belirti vermeden inflamasyon 
artritini tespit ederek hastalığın erken tanı alması, tedaviye başlanması ve sa-
katlanma riskini azaltmaktadır. Riskli bireylerde tanıya yardımcı olmakta, has-
talığın progresyonu hakkında bilgi vermekte ve uzun süren tedavilerde tedaviye 
yanıtı değerlendirmede kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda MRG bulgularının 
Amerikan Romatoloji Derneği(AJR) kriterleri içerisinde yer alması gerektiği ve 
AJR kriterlerinin duyarlılığını artıracağı söylenmiştir. 
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BİYOMATERYALLERİN İMPLANTASYONU VE DOĞAL İMMÜN  

YANITLAR 

 

1. GİRİŞ 

Biyomateryaller farklı yöntemlerle elde edilerek işlevselliğini yitirmiş 

veya hasar görmüş vücut bölümlerinin onarılması veya yeniden fonksiyonel 

hale getirilmesi için, tümü/kısmi vücut içinde veya vücut dışında kullanılan sen-

tetik veya doğal malzemelerdir.  

Biyomateryallerin üretiminde kullanılacak materyalin, insan vücudunda 

uygulanacağı bölgeye, kullanım şekline ve yerine konulacak dokunun, organın 

özelliklerine uygun olacak şekilde seçilmesi gerekmektedir. Doğru olarak di-

zayn edilmediklerinde vücutta birçok hasar oluşturarak rejeksiyona uğramak-

tadır. 

Bu materyallerin; biyolojik yönden uyumlu olması, toksik ve karsinojenik 

olmaması, kimyasal açıdan inert ve stabil olması, yeterli mekanik kuvvete sahip 

olması, yoğun bir yaşama uyum gösterebilmesi, uygun ağırlık ve dansitede ol-

ması, büyük miktarlarda işlenebilme ve fabrikasyon kolaylığı göstermesi, eko-

nomik olması istenmektedir.  

İnsan vücudunda kullanılan biyomateryaller; kısa süreli uygulamalarda 

(kemik plakaları, teller, vidalar, cerrahi iplikler vs.) ve uzun süreli-kalıcı uygu-

lamalarda kullanılanlar (kalça protezleri, dental implantlar, damar protezleri, 

omurga kafesleri vs. ) olmak üzere iki kısma ayrılır.  

İnsan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek veya des-

tek olmak amacıyla kullanılan doğal veya sentetik materyaller olan biyomater-

yaller, sürekli veya belli aralıklarla vücut sıvılarıyla temas halindedir.  

Günümüzde geliştirilen biyomateryaller, ortopedik uygulamalarda eklem 

protezi ve kemik yenileme materyali olarak, yüz ve çene cerrahisinde, diş imp-

lantlarında, kalp kapakçıklarında, sonda, fiksator materyali olarak, spinal cerra-

hide kullanılan metal parçalarda ve vidalarda kullanım alanı bulmaktadır.  

Günümüzde kullanılan biyomateryallerde fonksiyonel entegrasyon eksik-

liği ve implantasyon sonrası ortaya çıkan hücresel ve moleküler olayların çö-

zümlenmesi zorunluluğu klinik başarıyı etkilemektedir. 

Biyomateryallerin implante edilmesi sonucu dokuda meydana gelebile-

cek inflamasyon olayı giderek önem kazanmaktadır. Rejeneratif tıpta inflamas-

yonun üstesinden gelmek için rejenerasyon, immünomodülasyon veya im-

müno-mühendislik alanları potansiyel bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.  

Canlıda inflamasyon yanıtının regülasyonunda bazı modifikasyonlar yap-

mak ve etkili biyomateryal entegrasyonu sağlamak için biyomateryallerin fi-

ziko-kimyasal yapılarında yeni stratejiler geliştirme gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
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Bu yeni stratejiler biyomateryal esaslı immün-modülasyon stratejileri, medikal 

implantların ve doku mühendisliği terapilerinin sonuçlarını önemli ölçüde iyi-

leştirmeyi hedeflemektedir.  

 

2. BİYOMATERYALLERİN ÖZELLİKLERİ 

Biyomateryallerin seçiminde, hasta tarafından uzun süreli kullanıma uy-

gun ve yerine kullanıldığı doku veya organın özelliklerini taşıyor olması, infla-

masyon, toksik reaksiyonlar ve alerjik semptomlar oluşturmaması, biyolojik iş-

levsellik, biyoaktif, biyoinert ve sterilize edilebilir özellikleri taşıması öncelikli 

kriterler arasındadır.(Şekil 1) 

 
Şekil 1. Biyomateryallerin Özellikleri 

 

Biyomateryaller insan vücudundaki sayısız alanda çeşitli uygulamalar 

için kullanılabilir. Bununla birlikte, bu uygulamaların her biri için istenen özel-

lik, bu biyomateryallerin organ ve dokularla temas halinde iken tolere edebilir, 

yüzey modifikasyonları ayarlanabilir ve biyouyumluluk-biyofonksiyonellik gös-

terir olmasıdır. 

Biyouyumluluk, toksisite, doku uyumluluğu, kan uyumluluğu ve biyofonk-

siyonellik gibi materyallerin farklı özelliklerini içerir. Biyomateryaller vücut ta-

rafından tolere edilemezse korozyona neden olarak vücuda zarar verebilir. 
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3. MEKANİK ÖZELLİKLER 

Biyomateryallerin implantasyonunda gerilme, akma, sıkıştırma mukave-

meti, yorulma ve debrisi içine alan Young modülü temel parametrelerden biri-

dir. Değerlendirme yapılırken insan vücudunda her doku için farklı sonuçlar 

elde edilir. Cerrahi uygulamalarda insan kemiği ile uygunluk gösteren Young 

modülüne sahip biyomateryaller tercih edilmektedir. Bu tip biyomateryaller 

uniform gerilme dağılımı, implantasyon sonrası stres kırıklarının oluşumundan 

kaçınma, gerilme ve sıkıştırma mukavemeti göstermeleri nedeniyle fonksiyonel 

stabiliteyi arttırmaktadır. 

 

 
Şekil 2. Kemikteki bir implantın mekanik integrasyonu 

 

Kaynak: Puleo D.A., Thomas M.V. Implant Surfaces. Dent Clin N Am 50 

(2006) 323–338 makalesinden uyarlanarak çizilmiştir. 

Kemikteki bir implantın mekanik integrasyonu (yani osseointegrasyon), 

kesme kuvvetlerine karşı iyi bir direnç, ancak gerilime karşı zayıf direnç göste-

rir. Kimyasal integrasyon (yani, osseocoalescence: kemiğin kaynaşması) hem 

kesme hem de gerilme kuvvetlerine iyi direnç sağlar. Oklar kuvvetin yönünü 

göstermektedir. 

Şekil 2’ de görüldüğü gibi, osseocoalesced implantlar hem kesme hem de 

gerilme yüklerine karşı direnç sağlamaktadır. 



  Sibel AKYOL 

 

30 
 

Biyomateryalin sertliğinin artması aşınma insidansını azaltırken, muka-

vemet artışı kırılmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bu özellikler, biyomateryalin 

hem işlem yeteneğini hem de biyouyumluluk özelliklerini değerlendirmede kul-

lanılır. Yüklenmenin fazla olması, gerilim değişimlerinin artışı, metal yorulması 

implantasyon başarısızlığına neden olmaktadır. 

İntervertebral disklerin değiştirilmesinde kullanılan biyomateryaller, 

omurganın etrafını çevreleyen kasların kasılma kuvveti, vücut ağırlığının neden 

olduğu kompresyon nedeniyle sıkıştırma kuvvetinin (basma kuvveti) özellikle-

rine sahip olmalıdır. 

 

4. YÜZEY DEĞİŞTİRME-BİYOMATERYAL-DOKU ETKİLEŞİMLERİ 

Yüzey değişiklikleri fizikokimyasal modifikasyonlar (atomların, bileşen-

lerin veya yüzeyin değişimlerini içeren değişikliklerle ilgili moleküller) ve yüzey 

kaplama çeşitlerini (altta yatan destek için farklı malzemeler) içermektedir. 

Fizikokimyasal değişiklikler, kimyasal tepkimeler (oksidasyon, indir-

geme, organosilanların kullanılması, asetilasyon), aşındırma, mekanik pürüz-

lendirme ve cilalama yoluyla sağlanmaktadır. Yüzey kaplamaları ise graft, kova-

lent ve kovalent olmayan kaplama, ince film çökelmesi şeklindedir. 

 

Şekil 3. Yüzey değiştirme teknikleri  

 

Bu yüzey kaplamaları, osseointegrasyon işlemini destekleyen biyoaktif 

bir madde olan hidroksiapatitin birikimi ile elde edilir. Yüzey değişiklikleri için 
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çok çeşitli teknikler uygulanmaktadır (Şekil 3). Ancak evrensel bir teknik bilin-

memektedir. Bilinen ise proses çeşitlemeleridir ve bunlar istenen uygulamaya 

ve biyo materyalin türüne bağlı olarak uygulanmaktadır. 

 

Tablo 1. Apatit ile farklı teknikler ve kaplama özellikleri 

 

Kaynak: V. dos Santos et al., Engineering of Biomaterials, Topics in Mining, Me-

tallurgy and Materials Engineering. Chapter 2 Biomaterials: Characteristics and 

Properties. Springer International Publishing AG 2017 

 

5. İMPLANT YÜZEYLERİ 

İmplantoloji araştırmalarının amacı, çevredeki dokulara kontrollü, yön-

lendirilebilir ve hızlı entegrasyonu sağlayan medikal materyalleri tasarlamaktır. 

İmplantın entegrasyonu doku-implant arayüzünde gerçekleşmektedir. Bu ara-

yüzün geliştirilmesi materyalin yapısı, şekil, topografi, yüzey kimyası gibi imp-

lantla ilgili faktörlerle birlikte, kemik miktarı ve kalitesi gibi hastaya bağlı özel-

likler, cerrahi teknik, mekanik yüklenme faktörleri gibi karmaşık faktörleri içer-

mektedir. 
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İmplant yüzeyinde başlayan elektrokimyasal olaylar kalsiyum, fosfor, sül-

für gibi biyolojik iyonların aktivasyonu ile birlikte metal iyonların salınmasına 

ve implant yüzey kalınlığında 2-3 kat artışa neden olmaktadır. Yüzeyden salınan 

iyonların belli miktarı vücuda gerekli ve yararlı olurken, aşırı miktarda salınımı 

toksik veya hipersensitif reaksiyonlara neden olabilir. 

Dokulardaki hücreler vücut sıvısında bulunan yüzlerce biyomolekül ara-

cılığıyla implant yüzeyi ile etkileşerek biyomoleküllerin konformasyonunu ve 

oryantasyonunu değiştirirler. Yüzey özelliklerindeki bu değişim (özellikle 1.to-

pografik veya morfolojik özellikleri, 2. kimyasal özellikleri) doku yanıtlarının 

belirlenmesinde önemlidir. Bunun yanısıra, implant yüzeyinin mekanik özellik-

lerinin rolü tam olarak aydınlatılamamıştır. Yüzeydeki zayıf aşınma direnci, 

debris oluşturabilirken, yüksek rezidüel stres ile metal etkileşimi, iyon salını-

mına neden olmaktadır. Her iki durumda hücre ve doku davranışını etkileyebi-

lir. 

 

5.1. FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

Hücreler, biyomateryal yüzeyine yapıştığında, hücre ve biyomateryal ara-

sında fiziksel kimyasal reaksiyonlar oluşur. Bu adezyon reaksiyonları, hücre 

davranışı, biyomateryalin yüzey özellikleri ve çevresel faktörlerden etkilenir. 

Biyomateryalin yüzey özellikleri; ıslanabilirlik, dolgu, pürüzlülük, yumuşaklık 

ve kimyasal bileşenlerden oluşur. 

Islanabilirlik (Hidrofobiklik/Hidrofiliklik) , biyomateryalin biyolojik yanı-

tını etkileyen parametrelerden biridir. Sıvı ve katı yüzey molekülleri arasındaki 

etkileşimlerin dengelenmesini ifade etmektedir. 

Etkilenen özellikler arasında protein adsorpsiyonu, trombosit adezyonu 

/ aktivasyonu, koagülasyon, hücresel ve bakteri adezyonu bulunur. Hidrofobik 

yüzeyler, genellikle hidrofilik yüzeylere bağlı suya göre su itici olan çözünme 

kuvvetleri ile karşılaştırıldığında, yüzeyde meydana gelen hidrofobik etkileşim-

ler nedeniyle hidrofilik yüzeylere göre daha fazla protein absorbe ederler. Pozi-

tif ve negatif iyonlar kullanılarak implante edilen biyomateryallerin yüzeyinde 

hücresel afinite ve hücresel farklılaşmanın gerçekleştirildiği gösterilmiştir. 

Biyomateryalin pürüzlülüğü adezyon ve hücresel davranışta önemli rol 

oynamaktadır ve hem in-vitro hem de in-vivo doğrudan etkiye sahiptir.Pürüz-

süz ve pürüzlü yüzeyler, moleküller ve hücreler ile farklı temas alanlarına sa-

hiptir. Bu temas farklılığı, biyolojik bağlantı tiplerini, dolayısıyla konformasyon 



BİYOMATERYALLERİN İMPLANTASYONU VE DOĞAL İMMÜN YANITLAR 

33 
 

ve işlevselliği etkiler. Hücreler bağlanmak için, yumuşak yüzey yerine sert yü-

zeyleri ve pürüzsüz yüzey yerine pürüzlü yüzeyleri tercih etmektedirler. Hücre-

lerin bağlanmasında yüzey porlarının genişliği etkin rol oynamaktadır. 

 

5.2. TOPOGRAFİK VEYA MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda implant başarısını arttırmak için yüzey 

karakteristiklerini değiştirme yöntemleri araştırılırken yüzey pürüzlülüğü ve 

kimyasındaki değişikliklerin üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Oluşan bu değişiklik-

ler, sert ve yumuşak dokularla etkileşimi arttırırken yük taşıma özelliklerini de 

güçlendirmektedir. Doku ile kemik ve implant yüzeyleri arasındaki direkt yapı-

sal ve işlevsel mekanik etkileşim osseoentegrasyona neden olurken, kimyasal 

etkileşimler osseo-coalescence'a neden olmaktadır.  

İmplantların yüzeylerinde; primer stabilitenin sağlanması, osseointegras-

yon sürecinin olumlu yönde geliştirilmesi ve biyolojik cevabın artırılabilmesi 

için, çeşitli fiziksel ve kimyasal modifikasyonlar uygulanmaktadır. Ayrıca imp-

lant yüzey özellikleri makro, mikro, nano ölçeğe göre kapsamlı olarak değerlen-

dirilmektedir. Mikrotopografik incelemeler sonucunda, osteoblastik hücrelerin 

osteojenik faktörlere karşı oluşan yanıtı değiştirdiği, osteoklast oluşumunu ve 

aktivitesini azaltan faktörlerin salgılamasına neden olduğu gösterilmiştir. İmp-

lantasyon sonrası bazı hücreler pürüzsüz yüzle hızla reaksiyona girerken, mak-

rofajlar gibi doğal immün defansında ilk tetiklenen hücreler pürüzlü yüzeylerle 

reaksiyona girer. 

Bazı implant materyalleri total eklem replasmanını güçlendirmek için do-

kuların implant çevresinde hızla gelişimine izin vererek rejeksiyonun engellen-

mesinde rol oynarlar. Mineralize dokuların kolaylıkla implantla etkileşebilmesi 

için por boyutlarının 100  µm den daha büyük olması gerektiği üzerinde durul-

maktadır. 100  µm boyutundaki porlar osteoid oluşumunu sağlarken, 5-15  µm 

boyutundaki porlar fibröz doku oluşumunu tetiklemektedir. 
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Şekil 4. Doku-implant arayüzündeki yüzey özellikleri 

Kaynak: Puleo D.A., Thomas M.V. Implant Surfaces. Dent Clin N Am 50 

(2006) 323–338 

 

Son yapılan araştırmalarda kemik gelişimi sırasında kan dolaşımı ve ekst-

raselüler sıvı sirkülasyonunun etkin olarak gerçekleşmesi için, kemik yapısın-

daki porların değişik boyutlarda olabileceği, por sayısının, kemik hacminin ve 

hücrelerarası bağlantıların ihtiyaca göre değişiklik gösterebileceği ifade edil-

mektedir. Porlar arasındaki 20 µm.lik ara bağlantılar kondroid dokunun oluşu-

munu desteklerken, 50  µm.den büyük ara bağlantılar kemik oluşumunu destek-

lemektedir.  

 

6. KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Biyomateryallerin kimyasal stabilitesi biyouyumluluk açısından önemli 

bir faktördür. 

Korozyon ürünleri implant bölgesinde olumsuz reaksiyonlara neden ola-

bilir. Vücut sıvıları, normal fizyolojik koşullar altında spesifik iyonlarla denge-

dedir. 
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Biyomateryal implante edildiğinde, bu iyonların konsantrasyonu önemli 

derecede artar. Şişme ve ağrıya neden olabilir, ayrıca korozyon atıklarının vü-

cudun diğer bölümlerine göç etmesi ve hem dokular hem de implant için isten-

meyen reaksiyonlara neden olmaktadır. 

Biyomateryallerin korozyonu sadece kimyasal stabiliteyi değiştirmez, 

aynı zamanda mekanik bütünlüğü bozarak materyalin erken degradasyonuna 

neden olur. Korozyonda olduğu gibi, fiziksel ortam, biyomateryalde degradas-

yona neden olabilir ve / veya hızlandırabilir. Degradasyon, materyallerin steri-

lizasyonundan etkilenebilir.  

Kemik doku yerine kullanılan implantın, yerleştirildiği bölgede biyou-

yumluluğu ve biyoişlevselliği; biyomateryal yüzeyinin kimyasal yapısına, biyo-

materyal-doku ara yüzey tabakasının kimyasal etkileşimine, kimyasal tepki-

meye duyarsız-inert olması ve biyolojik bütünlük ve uyumluluk içinde bulun-

masına bağlı olarak değerlendirilmektedir. 

Son yıllarda implant materyali olarak niyobiyum, demir, molibden, man-

ganez ve zirkonyum içeren yeni alaşımlar geliştirilmekle birlikte, ticari olarak 

mekanik ve biyouyumluluk özellikleri nedeniyle saf titanyum (cpTi) ve Ti-6Al-

4V alaşımı en çok kullanılan biyomateryallerdir. Titanyum ve alaşımlarının yük-

sek korozyon direncinin önemli nedenlerinden birisi yüzeylerinde nanometre 

kalınlığında koruyucu bir oksit tabakasının (pasif-tabaka) oluşmasıdır. Oluşan 

oksit tabakasının elektriksel iletkenliğinin düşük olması, vücut sıvısında veya 

organlarda elektron ve iyon akışını engellemektedir. Titanyum ve alaşımları vü-

cut sıvısı ile reaksiyona girmemesine karşın yüksek polarizasyona sahip paslan-

maz çelik ve kobalt/krom alaşımları kapsülleşme oluşturmaktadır. 

Biyouyumluluk özelliği, titanyumun oksijenle reaksiyona girmesi sonucu 

oluşan kararlı oksit tabakasının oluşumuna (çoğunlukla da titanyum dioksit 

(TiO)) bağlıdır. Oksit tabakası, implantta oluşacak elektriksel ve kimyasal reak-

siyonları engelleyen seramik oluşumunu sağlar. Bu pasifleştirme işlemi yapan 

oksit filminin oluşumunu arttırmak için, implantlar asidik solüsyonlarla reaksi-

yona sokulmaktadır. Bu oksit kalınlığı cpTi implantlarında yönteme bağlı olarak 

2-6 nm. arasında değişkenlik göstermektedir.  

Daha önce anlatıldığı gibi, biyomateryallerin yüzeyi, implantasyonu taki-

ben su, iyon ve çok sayıda biyomolekül ile etkileşime girer. Bu etkileşimlere su-

yun dissosiyatif emilimi ile oksit yüzeyinin hidroksilasyonu, elektriksel çift ta-

baka oluşturulması, protein adsorbsiyonu ve denatürasyonu örnek olarak veri-

lebilir. Oluşan etkileşimlerin niteliği hücrelerin ve dokunun implanta nasıl tepki 

vereceğini belirlemektedir. Yüzey enerjisi, yüzey yükü ve yüzey bileşimi gibi fi-

ziko-kimyasal özellikler implantların hücre ve dokularla etkileşimini sağlamak-

tadır.  
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İmplant yüzeyinde oluşan reaksiyonlar sırasında oluşan artefaktların 

uzaklaştırılması doymamış yüzey bağlarını ve yüzey enerjisini arttırmak sure-

tiyle gerçekleştirilir. Yüksek yüzey enerjisi daha da arttırılarak biyomolekülle-

rin adsorbsiyonunu sağlayarak sonrasında hücre ve doku davranışını etkiler. 

Sonuç olarak yüksek enerjili yüzeylerin doku yapışmasını arttırdığı söylenebilir. 

Elektrostatik etkileşimlerle birlikte yüklü yüzeyler doku entegrasyonuna yar-

dımcı olmaktadır. 

 

7.YAYGIN İMPLANT SİSTEMLERİ 

Pürüzsüz yüzeyli implantlar (örn. Sa<0.2 nm) yumuşak ve sert dokularla 

zayıf etkileşim gösterdiklerinden fazla tercih edilmezler. Pürüzsüz ve cilalı yü-

zeyler kemik-implant arayüzüne uygulanan mekanik güçlere karşı rezistans 

sağlayamayacağından, kemik ile zayıf entegrasyon oluştururlar. Eksperimental 

ve klinik araştırmalar pürüzlü yüzeye sahip implantların, dokularla-implantlar 

arası entegrasyonda daha başarılı olduğunu göstermiştir.  

Orta derecede pürüzlü yüzeyler 1-2 nm Sa iken, pürüzlü yüzeyler 2 nm 

den büyük Sa ya sahiptir. İmplantasyonun sağlanması için materyal yüzeyinin 

pürüzlülüğünü arttırmak için kullanılan yöntemler yüzey dokusunu ve kimya-

sını değiştirmekte, daha hızlı ve daha fazla kemik oluşumunu tetiklemektedir. 

Orta derecede pürüzlü yüzeyler daha yüksek kemik-implant temas indeksine 

sahiptir. İmplant yüzeyinin plazma püskürtme yöntemi kullanılarak hidroksia-

patit (HA) ile kaplanması sonucu yüzey pürüzlülüğü ve yüzey kimyası değiştiri-

lebilmektedir. 

 

8. DOKU HASARINI TAKİBEN İMMÜN YANITTA ROL OYNAYAN BAŞ-

LICA HÜCRELER 

Bir immün yanıt hemen her zaman doku hasarını takip eder ve immün 

yanıt genellikle bir yaralanmadan birkaç hafta sonra ortaya çıkar. İmmün yanı-

tın ilk aşaması, hasar görmüş dokuyu istila eden potansiyel patojenlere karşı 

anlık savunma sağlayan doğal immün sisteminin bileşenlerini içerir. Aynı za-

manda, patojenlerin yokluğunda da, hasarlı dokulardan salınan tehlike sinyalle-

riyle başlatılan immün yanıt, “steril enflamasyon” olarak adlandırılır. Birçok 

doku, doğuştan gelen immün yanıtla iyileşme sürecini güçlü bir şekilde modüle 

eder. Örneğin, makrofajlar ve bunların çeşitli fenotipleri doku homeostazının 

onarımında, hücresel artıkların temizlenmesinde, ekstrasellüler matriksin 

(ECM) yeniden biçimlendirilmesinde ve birden fazla sitokin ve büyüme faktörü-

nün sentezlenmesinde baskın bir rol oynamaktadır. Doğal immün yanıtı adaptif 

immün yanıtın aktivasyonu takip eder. Başlangıçta doku iyileştirme sürecinde 
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ikincil bir aktör olarak düşünülse de, doku hasarına adaptif immün yanıt büyük 

olasılıkla doku onarımı ve yenilenmesi, özellikle T hücrelerinin aktivitesi sıra-

sında kritik bir rol oynamaktadır. 

Doku hasarı DAMP'ler vasıtasıyla dokudaki makrofajlar tarafından algıla-

nır. Nötrofiller, inflamasyonu ve monosit / makrofaj alımını destekleyen, yara-

lanma bölgesine ilk gelen immün hücrelerdir. İnflamasyon başlangıçta M (IL-4) 

makrofajlarının yardımıyla çözülmeden önce pro-inflamatuar M (IFN-y) makro-

fajlar tarafından sağlanır. IFN-y makrofajları efektör T hücrelerini bir feed-back 

döngüsünde uyarır. Efektör T hücreleri aynı zamanda inflamatuar sitokinler yo-

luyla dokudaki kök/ projenitör hücrelerin rejenerasyonunu inhibe edebilir. 

Profibrotik aktiviteye sahip M (IL-4) makrofajları, orijinal dokunun tam rejene-

rasyonunu önleyen ECM protein depozisyonunu ve ardından fibroz (yara izi) 

oluşumunu teşvik eder. Perisitler immün hücre mobilizasyonunu arttırır ve 

TGF-b1 gibi büyüme faktörleri yoluyla skar oluşturan miyofibroblastlara farklı-

laşır. 

Rejeneratif immün mekanizmalarda ise; Anti-inflamatuar / anti-fibrotik 

fenotipi gösteren makrofajların önemli bir miktarı (örn. M (IL-10) benzeri), 

Treg'ler ile çapraz geçiş yoluyla rejenerasyona katkıda bulunur ve IL-10 gibi 

anti-inflamatuvar sitokinlerin salgılanması anti-inflamatuar / anti-fibrotik ko-

rumaya yardımcı olur. Tregler ayrıca büyüme faktörlerinin salgılanması yoluyla 

endojen kök / progenitör hücrelerin rejenerasyon kapasitesini artırabilir. Th2 

hücreleri, anti-fibrotik / anti-inflamatuar makrofajları indüklerler. 

 

8.1.TEHLİKELİ SİNYALLER 

Doku hasarından sonra, hasara bağlı moleküler kalıplara (DAMPler veya 

alarminler) ve patojene bağlı moleküler kalıplara (PAMP’lar) yanıt olarak bir lo-

kal inflamasyon meydana gelir. Endojen tehlikeli sinyaller genellikle nekrotik 

veya stresli hücrelerden salınır ve bunlar hasar görmüş ECM'dir. Bilinen 

DAMP'ler, ısı şoku proteinleri (HSP), monosodyum ürat, yüksek mobitileli grup 

box proteini 1 (HMGB1), hücre dışı ATP ve mitokondriyal DNA da dahil olmak 

üzere nükleik asitlerdir. İnterlökin (IL) -1a ve IL-33 gibi inflamatuar sitokinler 

de DAMP olarak işlev görebilir ve nekrotik hücrelerden pasif olarak salınırlar.  

Buna ek olarak, hiyalüronik asit, kollajen, elastin, fibronektin ve laminin 

gibi ECM bileşenlerinin parçaları tümüyle inflamasyonu uyarır. Toll-like resep-

törler (TLR'ler) ve diğer PRR’leri, NF-kβ transkripsiyon faktörlerinin veya inter-

feron düzenleyici faktörlerin aktivasyonu yoluyla tehlike sinyallerini tanır ve 

inflamasyonu tetiklerler. 

TLR'ler dokuda bulunan makrofajları, nötrofiller, monositler ve makrofaj-

lar için kemoatraktanların ekspresyonunu aktive ederler. Ayrıca TNF-a, IL-1β 
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ve IL-6 gibi proinflamatuar sitokinlerin ekspresyonunu indüklerler. Nekrotik 

hücrelere yanıt olarak inflamasyona çoğunlukla IL-1 reseptörü (IL-1R) aracılık 

eder, bu da NF-kβ aktivasyonuna neden olur. IL-33 aynı zamanda ST2 reseptörü 

vasıtasıyla birincil tehlike sinyali olarak görev yaparlar. Bununla birlikte, imp-

lantasyon sonrası dokuda oluşan hasarın tetiklediği tehlike sinyalleri; doku ha-

sarının yeri, büyüklüğü, doku hücrelerinin ölüm şekline göre değişkenlik gös-

termektedir. 

TLR'ler ve IL-1R1'in çeşitli dokuların onarımını olumsuz etkilediği göste-

rilmiştir. Genel olarak, tehlike sinyallerinin erken aşamalarda iyileşme sürecini 

önemli ölçüde etkilediği açıktır. Nötrofiller implantasyondan sonra yaralanma 

bölgesine gelen ilk inflamatuar savunma hücreleri olup savunma için yara böl-

gesinde sayılarını arttırırlar. 

Nötrofiller anti-inflamatuar özelliğe sahiptirler. Nötrofil mobilizasyonunu 

ve fonksiyonlarını sıkı bir şekilde kontrol etmek, doku onarımı ve yenilenmesini 

teşvik etmek için iyi bir strateji olabilir.  

Benzer şekilde nötrofiller, mast hücreleri eozinofiller ve monositleri al-

mak için efektör moleküller salarak doğal immün yanıta katılırlar.   Çok fazla 

miktarda Mast hücresi bulunması doku rejenerasyonu için zararlı görünmekte-

dir. Örneğin, Mast hücreleri akut enflamasyonu artırır ve merkezi sinir siste-

minde skar oluştururlar. Kronik yaralarda sayıları oldukça yüksektir. 

Makrofajlar, hücresel atıkları fagositize eden hücrelerdir. Dokuya dışarı-

dan alınan ve dokudaki makrofajlar, dokuda mikro çevreye yanıt olarak çoğalır 

ve belirgin şekilde fenotipik ve fonksiyonel değişiklikler geçirir. Makrofajlar çe-

şitli proteazların, sitokinlerin, büyüme faktörlerinin, ECM bileşenlerinin ve 

doku onarımı, fibrozis veya rejenerasyonu destekleyen çözünebilir mediatörle-

rin önemli bir kaynağıdır. Makrofajlar nötrofillerden 1-3 gün sonra implantas-

yon bölgesindeki genellikle dolaşımdaki monositlerden ayrılırlar ve 21. güne 

kadar görülmelerine rağmen, implantasyondan 4-7 gün sonra en üst seviyeye 

ulaşırlar. 

Kan, kemik iliği ve dalaktan monosit alt gruplarının enflamasyona bağlı 

olarak alımına katılan iki ana kemokin / ilgili reseptörleri vardır. Bunlar; CCL2 

/ CCR2 ve CX3CL1 / CX3CR1'dir. Özellikle implantasyon sonrası dokunun iyileş-

mesi sürecinde ihtiyaç duyulan iki monosit alt gurubu CCR2 ve CX3CR1dır. İl-

ginç olarak, erken doku onarımında makrofajların VEGF-A'nın ana kaynağı ol-

duğunu gösterilmiştir. 

Pro-inflamatuvar makrofajlar olarak adlandırılan '' M1 'makrofajları - al-

ternatif olarak aktive edilmiş anti-inflamatuar M2 makrofajlarına polarize ola-

bilirler.M1 ve M2 nomenklatüründe; M1 fenotipi in vitro IFN-y'ye ve TNF-α'ya 



BİYOMATERYALLERİN İMPLANTASYONU VE DOĞAL İMMÜN YANITLAR 

39 
 

maruz bırakılmasıyla üretilirken, M2 fenotipi ise IL-4 veya IL-13 tarafından üre-

tilir.  

Genelde; M (IL-4) makrofajları Arginaz, ECM bileşenleri ve VEGF-A, trom-

bosit türevli büyüme faktörü (PDGF) ve insülin benzeri gibi büyüme faktörleri 

(IGF) gibi farklı yara iyileştirme faktörünü eksprese ettiği için doku onarım 

makrofajları olarak kabul edilir. 

İnflamatuvar makrofajlar implantasyon sonrası doku hasarını daha da 

şiddetlendirebilir ve doku iyileşmesine zarar verirken kalıcı aktivasyon veya M 

(IL-4) makrofajlarının sürekli mobilizasyonu, patolojik fibroz gelişimine kat-

kıda bulunduğu hipotezi ileri sürülmüştür. 

Pro-fibrotik M (IL-4) makrofajlar önemli miktarda matriks metalloprote-

inaz (MMP) üretirler ve bunların bazıları fibrozisin oluşumunda rol oynamak-

tadırlar. Makrofajlar ayrıca anti-inflamatuar / anti-fibrotik olabilir ve çoğu doku 

yaralanmasındaki enflamasyon yanıtlarında doku iyileşmesinde önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Th2 (T yardımcı hücresi), düzenleyici T (Treg) hücreleri ve makrofajlar 

da dahil olmak üzere çeşitli hücre tipleri tarafından üretilen bir immünoregüla-

tör sitokin olan IL-10, önemli bir anti-inflamatuar mediatör olarak işlev görmek-

tedir. Anti-inflamatuar makrofajlar, IL-10 ve TGF-β1 üreten Treg'lerin gelişi-

mini ve devamlılığını düzenler ve birçok dokuda inflamasyonun iyileşmesine 

katkıda bulunurlar. 

Son yıllarda makrofajların çeşitli dokuların yenilenmesi için (yani doku 

işlevinin tam olarak restorasyonu için) önemli olduğu gösterilmiştir. Tek bir 

makrofajın (dışarıdan alınan veya dokuda bulunan) yaralı doku mikro çevreye 

yanıt olarak farklı zamanlarda tüm fenotipleri benimseyip algılayamayacağı 

veya monositlerin ve makrofajların farklı alt gruplarının çeşitli fenotipleri be-

nimsemeye kararlı olup olmadığı da henüz açık değildir.  

Makrofajlara benzer bir şekilde, dendritik hücreler (DH'ler) parçacıkları 

fagositize eder ve implante doku bölgesine tehlike sinyallerini yönlendirirler. 

Doku onarımı ve rejenerasyonu sırasındaki kesin rolleri tam olarak anlaşılama-

mış olsa da, çalışmalar doku iyileşme sürecinde önemli bir rol oynadığını gös-

termektedir. 

Örneğin plazmasit DH'lerin, konakçı türevi nükleik asitler (TLR7 ve TLR9 

tarafından tanınan) yoluyla cilt yaralanmasını algıladıkları ve I tipi interferon-

larla yaranın iyileşmesini teşvik ettiği gösterilmiştir. DH'ler büyük olasılıkla 

makrofaj homeostazının kontrolü yoluyla doku iyileşmesi sırasında immün re-

gülatör olarak görev yaparlar. 
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9. BİYOMATERYALLER VE İMMÜN MODÜLASYON 

Hasarlı organ ve dokuların işlevlerinin iyileştirilmesi konusunda son yıl-

larda geliştirilen medikal implantlar ve doku mühendisliği teknolojik yöntemle-

rine rağmen,  implantasyon sonrası gerçekleşen bir dizi hücresel ve moleküler 

olay, işlevsel entegrasyonun gerçekleştirilmesinde karşılaşılan zorluklar bu ko-

nudaki çalışmaların ilerleme hızını etkilemektedir. Rejeneratif tıpta, inflamas-

yonun önlenmesi için biyomateryal odaklı immüno-modülasyon stratejileri ge-

liştirilmeye çalışılmaktadır. 

Kök hücre biyolojisi, biyomateryallerin üretim tekniklerinde sinerjik iler-

lemeler, önceki yıllara göre doku mühendisliği alanında biyomateryallerin kul-

lanımında büyük bir artışa neden olmuştur. Biyomateryaller, medikal ürün en-

düstrisinde merkezi bir rol oynamaktadır ve dünya çapında milyonlarca sağlık 

problemi yasayan insanın yaşam kalitesini arttırmıştır. Bununla birlikte, biyo-

materyallere karşı gelişen reaksiyonlar, hastaların yaşam kalitesinin azalma-

sına, ağrı, inflamasyon, doku hasarı, implant reddi gibi iyileşmeye olumsuz etki 

eden akut sonuçlara yol açmaktadır. 

Mikro ortamda önemli patolojik değişikliklere neden olan, biyomateryal-

immün sistem etkileşimlerinin detaylı bir şekilde anlaşılamamış olması, implant 

tedavilerinin gelişiminde büyük zorluklar oluşturmaktadır. Doku mühendisli-

ğinde kompleks biyomateryallerin gittikçe artan kullanımı ile, implantasyondan 

sonra bu materyallerin kaderini tahmin etmek ve aynı zamanda immün hücre 

biyolojisini modüle ederek transkripsiyon zorluklarının üstesinden gelmek için 

biyomateryal-doku arasındaki inflamatuar etkileşimleri tanımlamak da rejene-

ratif tıpta önemlidir. 

Biyomedikal cihazların / implantların kullanımında istenmeyen ters etki-

leri önlemek veya en aza indirmek için stratejiler ve çözümler geliştirmek, biyo-

medikal alanda en önemli hedeftir. 

Amaç, implante edilen biyomateryallere verilen inflamatuar cevabı kont-

rol eden, doku rejenerasyonunu destekleyen bir mikro çevre ortamı yaratmak 

için biyomateryal tasarım ilkelerini değiştirmektir. 

 

10. İMMÜN HÜCRELERİN BİYOMATERYALLERLE ETKİLEŞİMİNİ MO-

DÜLE EDEN FAKTÖRLER 

İnsan immün sistemi, "tehlikeli" olarak kabul edilen yabancıya karşı yanıt 

vermede önemli rol oynayan, doğal ve spesifik immün sistemden oluşur. Her iki 

yanıt türünde de, çeşitli humoral ve hücresel faktörler vardır. 
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Şekil 5. Biyomateryal İmplantasyonu ve İmmün Defans Mekanizmaları 

 

İmplantasyon sonrası gelişen biyomateryal reaksiyonları, implant enteg-

rasyonunun başarısını belirler. İmplantasyonun başarısı, yabancı cisme karşı 

yanıtın derecesine (FBR), inflamasyona ve yara iyileşmesinin hücresel süreçle-

rine yol açan homeostatik mekanizmaya bağlı olarak değişir (Şekil 5.) 

İmplantasyonun ilk evrelerinde, kan damarlarının yaralanması, kan-ma-

teryal etkileşim kaskatını başlatan ekstravazasyon gelişir. Proteinler, lipidler, 

şekerler ve iyonları içeren plazma bileşenleri dakika içinde implant yüzeyine 

adsorbe edilir. 
Yüzey topografisi, pürüzlülüğü, kimyası ve enerjisi gibi faktörler, adsorbe 

edilen moleküllerin tip ve miktarını etkileyerek doku kökenli, inflamatuar, vas-
küler ve stromal hücrelerin bağlanmasında etkili olur. 

Kan eksüdası agregasyon ve pıhtılaşma yoluyla fibrinden zengin içerikli 
bir pıhtı oluşturan trombositlerden oluşur. Bu durum yara onarımını başlatmak 
üzere sitokin ve büyüme faktörlerinin salınımını tetikler. Doğal immün sis-
temde komplement proteinleri, DAMP'ler ve PAMP' leri içeren spesifik yapılarla 
birlikte immün yanıtı başlatır, 
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Bunlar, makrofajlar ve dendritik hücreler (DC'ler) üzerinde bulunan, sı-

nırlı sayıdaki kalıp tanıma reseptörleri veya PRRler (Pattern Recognition Re-

ceptors) tarafından tanınırlar. 

Tanımadan sonra diğer doğal inflamatuar hücrelerin kemotaksisini yön-

lendirmek için proinflamatuar sitokin, kemokin salımı, B ve T lenfositleri yo-

luyla adaptif immünitenin aktivasyonuna neden olan DC' lerin olgunlaşmasını 

tetiklerler. 

Bu tetikleme polimorf nüklear nötrofillerin (PMN'ler) kemotaksisi ve 

makrofajlara diferansiye olacak sistemik monositlerin toplanması, debris te-

mizlenmesi ve patojenlerin ortadan kaldırılması için gereklidir, ancak biyoma-

teryalin implante edildiği bölgede inflamasyon artabilir. Bu alanda göç eden 

monosit / makrofajlar, makrofaj aktivasyonunda rol oynayan integrinler ara-

cılığıyla biyomateryal yüzeyindeki geçici matrikse bağlanarak defansı oluştu-

rurlar. 

Kronik inflamatuar faz sırasında, doğrudan veya dolaylı olarak aktive 

olarak sitokinlerin ana kaynağını oluşturan ve özellikle Th1 ve Th2 subgrup-

larını eksprese eden yardımcı T (CD4-T helper ) hücrelerini aktive ederler.T 

hücrelerinden salınan sitokinler implanta karşı proinflamatuar ve antiinfla-

matuar yanıtların hangisinin oluşacağını belirlemektedir. B hücreleri, antikor 

üreterek immün yanıta katkıda bulunurken, lenfositler materyal yüzeyine ya-

pışarak yüzeye adsorbe olmuş olan proteinlerle etkileşirler. 

Bununla birlikte, olgun antijen sunan DC'ler tarafından aktive edilen 

makrofajlar ve T lenfositleri, kronik inflamasyondan rejenerasyon safhasına 

geçerler. Örneğin, makrofajlar, daha büyük cisimlerin fagositozu için dev hüc-

relere (foreign-body giant cells (FBGC)) dönüşürler, bu da materyali tanıma-

nın ve yabancı cisme verilen doğal bir yanıttır. 

Makrofaj subgrubu olan, M1 çok sayıda TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8 ve IL-10 

gibi farklı sitokinler ve kollajenazlar da dahil olmak üzere inflamatuar cevabı 

daha da uyaran enzimler salgılar. Alternatif olarak, glukokortikoidler, IL-4 

veya IL-13 gibi çeşitli faktörler tarafından uyarılan aktive edilmiş M2 fenotipi, 

inflamasyonun rezolüsyonu için anti-inflamatuar sitokinleri salgılar.M1 / M2 

makrofajlarının fenotip korelasyonu, Th1'den Th2'ye hücre tipi olan sitokin 

profilindeki değişiklikler, T lenfositleri, inflamasyon ve rejenerasyonun reso-

lüsyonunu artırmak için güçlü hedeflerdir. 

Biyomateryallerin immün-modülasyonu sırasında makrofajlar ve lenfo-

sitlerin doğrudan ve dolaylı mekanizmalarla birbirlerini etkiledikleri üzerinde 

durulmalıdır. 
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11. BİYOMEDİKAL İMPLANTLAR İÇİN İMMÜNO-MÜHENDİSLİK  
STRATEJİLERİ 

 İmplantların çevresindeki immünomodülasyon,  
✓ bazı biyomateryalin kimyasal özelliklerinin değiştirilmesi,  
✓ anti-veya proinflamatuar sitokinlerin salımının kontrol edilmesi  
✓ (Iii) biyomateryal bulunan konak ara yüzeyindeki fiziksel özellikleri 

değiştirme ve  
✓ immün hücrelerin direkt olarak dahil edilmesi veya implantasyona 

yapışacak hücrelerin indüksiyonu yoluyla hücre tedavisinin yapılması şeklinde 
farklı stratejiler kullanılarak başarılabilir. 

 

 

Şekil 6. Bir biyomateryale immün yanıt 

 

Bir biyomateryalin implante edilmesi ve buna eşlik eden kan damarlarının 

hasarlanması, akut bir inflamatuar cevabı tetikler. 

Bu faz, proteinlerin yüzeyden absorbsiyonu ve bir geçici matriksin oluştu-

rulması ile başlar. Matriks hasarlı damara entegre olurken yüksek miktarda trom-

bosit içerir, aynı zamanda büyüme faktörleri ve sitokinler için bir rezervuar ola-

rak görev yapar. Bu ortamda, akut inflamasyon evresini karakterize eden poli-

morfonüklear lökositler ve mast hücrelerinin toplanması gerçekleşir. 
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Bir dizi büyüme faktörü daha sonra implantasyon bölgesine trombositler 

tarafından ve makrofajların toplanması için nötrofillerin ve mast hücrelerinin 

degranülasyonu yoluyla salgılanır. Sonraki aşama kronik inflamatuar faz, mo-

nonükleer hücrelerin varlığı ile tanımlanır. 

Kronik inflamasyonun ilk aşamasında, hasar gören bölgede spesifik pro-

inflamatuar (M1) makrofajlarda bir artış gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra, 

TH lenfositleri tarafından uyarılarak, makrofaj popülasyonunun polarizasyonu 

M2’ye kayabilir. Bu dönüşüm gerçekleştiğinde, doku hücreleri implant alanında 

hasar gören bölgelerin rejenerasyonu için uyarılır. Bununla birlikte, çevre, M2 

makrofajlarının artışı sağlamazsa, kronik inflamasyon fazı fibrozise yol açar. 

Diğer konak inflamatuar hücreler arasında monositlerin aktive edilerek 

matür doku makrofajlarına dönüşümü, doku remodeling ve biyomateryal-ko-

nak ara yüzeye entegrasyonda merkezi bir rol oynamaktadır.  

Çeşitli stratejiler içerir. Bunlar; 

(1) Spesifik proteinlerin adsorpsiyonunu kontrolünde biyomateryallerin 

sertlik veya topoğrafya gibi fiziksel özellikleri.  

(2) Biyomateryal yüzeyine proteinin yapışmasını önlemek için biyo-kir-

lenmeyen kaplamaların kullanılması; monositlerin integrin yapışmasını kontrol 

etmek ve M1 aktivasyonunu bozmak ve / veya makrofajların M2 aktivasyonunu 

başlatmak için biomimetik ECM bileşenlerinin kullanılması; İmplantı immün 

hücrelerden izole etmek ve böylece inflamasyonlu bir cevabı sınırlamak için 

hidrojellerin kullanılması.  

(3) Çözünür antiinflamatuar ajanların taşınması için yüzey kaplamaların 

kullanılması; çözünür anti-inflamatuar ajanların verilmesi için biyomateryal gö-

mülü parçacıkların kullanılması; ana hücrelerden anti-inflamatuar hücreleri 

salgılaması için gen dağıtım sistemlerinin kullanılması, Pro-anjiyojenik ve pro-

rejeneratif sitokinleri salgılayan gömülü immün hücrelerinin kullanımı gibi. 

Bu şekilde, monositlerin integrinlerle yapışması ve dolayısıyla makrofaj-

ların polarizasyonu sağlanabilir. 

Biyomateryallerin immünomodülasyonu, kullanılan biyomateryallerin 

özelliklerine göre değişmektedir. Ekstrasellüler Matriks (ECM) bileşenlerini 

taklit eden veya doğrudan kullanılan yapılar, normal yara iyileşmesi ve onarım 

mekanizmaları için elverişli olabilecek bir mikro ortam yaratabilir. 

Yapılan arştırmalarda yüksek seviyede sülfatlanmış hiyalüronanın (HA) 

varlığının IL-6-, IFN-y ve MCP-1 aracılı M1 aktivasyonunu önemli ölçüde boza-

bileceği ve hatta M2 ile ilişkili sitokin IL-10' u indükleyebildiği gösterilmiştir. 
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Bu gibi yapay ekstrasellüler matriks (ECM), implant çevresindeki yara iyi-

leşmesinin gecikmesinde etkili olan makrofajlardan kronik M1 aktivasyonunu 

önlemek amacıyla inflamasyonun azaltılmasında kaplama olarak kullanılır. 

 

12. SONUÇ 

Günümüzde yaşam süresinin uzaması ile birlikte özellikle artan kırıklar 

ve spinal dejenerasyonla ilgili sağlık problemlerinin çözümlenmesi için insan 

kas-iskelet sistemi stabilizasyon ameliyatlarında geçici veya kalıcı implantların 

sıklıkla kullanılması araştırmacıları yeni düşük immünojeniteye sahip olan bi-

yomateryalleri üretme ve geliştirmeye yöneltmektedir. İmplantların immüno-

lojik olarak tanınmasına dayanan mekanizmaların daha iyi anlaşılması bu konu-

daki başarıyı arttıracaktır. 
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1. GİRİŞ 

Çene yüz iskeletinden kaynaklanan anomaliler skalasında, maksilla ve 

mandibula’nın kombine deformitesi, yaygın görülen oransal, fonksiyonel ve 

dental bir sorundur. Bu sorunun klinik uygulamalar arasındaki tanımı, öncelikle 

diş hekimliği disiplini içinde başlamış ve ilgili bölgedeki deformite’lerin biyolo-

jik ve genetik temelleri, dental ve iskeletsel biomekaniği, tedavileri ve etiyoloji-

sinde dentisyonun rolü gibi konular oral cerrahinin ve ortodontinin çalışma ala-

nını oluşturmuştur. 

Maksilla ve mandibulanın, ortognatik olarak tanımlanan (normal kapa-

nış) pozisyonda kapanışının sağlanması amacıyla kullanılan teknikler, Ortogna-

tik Cerrahi Teknikleri olarak adlandırılır. Konu ilgili ilk literatürler, geçen yüzyı-

lın başlarında Avrupa'dan bildirilmiş, daha sonraları Birleşik Devletlerde (geliş-

tirilerek) uygulanmaya başlamıştır. Yüzün ve dento-fasiyal sistemin oransal ve 

fonksiyonel uyumunu sağlamayı amaçlayan bu tekniklerin Avrupa’da başlama-

sının temelinde, dünya savaşlarına dayanan savaş cerrahisi deneyimleri yat-

maktadır.  Dento-fasiyal deformitelerin cerrahi yöntemlerle tedavisinde -sonuç-

ları bu günlere ulaşan asıl gelişmeler- 1950‘li yıllarda klinik sonuçların, bilimsel 

temellere dayandırılmasıyla başlamıştır. 

Geçen yüzyılın sonlarına doğru, oral cerrahi ve ortodonti arasındaki ko-

ordinasyonun gelişmesi, söz konusu deformitelerin tedavisinde kullanılan cer-

rahi tekniklerin kökleşmesine yol açmıştır. Sonuçta; Cerrahi enstrümanların ve 

tekniklerin giderek daha da özelleşmesi, ortodontik kamuflaj yöntemleri yerine, 

intra-oral yolla uygulanan ve ideal diş-iskelet uyumunu sağlayan yöntemlerin 

oral cerrahinin (maxillofasiyal) rutin uygulamalarına katılmasını ve sözkonusu 

tedavi protokolünün yerleşmesini ve rutinleşmesini sağlamıştır. 

Ülkemizde de son yıllarda yerleşmeye başlayan ortognatik cerrahi teknik-

leriyle, hastaların konuyla ilgili farkındalık düzeyleri yükselmiştir. Bu cerrahi-

nin, toplumda, ortodontik tedavi gereksinimi kadar olmasa da oldukça geniş bir 

karşılığı bulunmakta, sözkonusu ilgi nedeniyle de Diş Hekimliği Maksillofasiyal 

cerrahi kliniğinin dışında da birçok disiplinin klinik pratiğinde yer almaktadır. 

Ancak yine de, elimizdeki veriler, (yaygın akraba evlilikleri, büyük merkezlere 

ulaşma zorlukları ve mali nedenler ve konu ile ilgili farkındalık gibi gerekçeler) 

sözkonusu deformitelerin sıklığı, tedavi sonuçları ve bölgelere göre dağılımı ko-

nusunda istatistiksel sonuçlara varabilecek kadar geniş değildir. Bu nedenle 

daha geniş halk kitlesine ulaşabilmek ve eğitimi yaygınlaştırabilmek için ku-

rumlar ve disiplinler arası ortak çalışmalara gereksinim vardır. 
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Bu bölümün amacı; Oral cerrahi hastaları arasında yaygın olarak görülen 

kombine maksiller yetersizlik & mandibular prognatizm ve bu deformitenin te-

davisinde kullanılan iki farklı tekniği özetlemektir. 

 

2. MAKSİLLER YETERSİZLİK (RETROGNATİ) VE MANDİBULAR  

PROGNATİZM  

2.1 Mandibular Prognatizm 

Alt kesici dişlerin üst kesici dişleri aşarak kapanması, horizontal yönde 

tersine mandibular ileri itim (prognatizm) olarak adlandırılır. Klinik olarak çe-

şitli şiddetlerde ortaya çıkabilen bu deformiteler,şiddetine göre ortodontik, ya 

da ortodontik & cerrahi  kombinasyonu yöntemlerle tedavi edilirler. Sözkonusu 

deformitenin tedavisinde ortodonti & cerrahi kombinasyonunun seçiminde be-

lirleyici eşik, horizontal tersine kapanışın 1. mm. üzerinde olduğu deformiteler-

dir. Bu deformiteler 20. yy başlarında (sadece) ortodontistlerin ilgi odağı olmuş, 

ancak  ilk olarak Edward Angle  ideal mandibular prognatizm tedavisinin orto-

donti & cerrahi kombinasyonu ile sağlanabileceğini bildirmiştir. 

2.1.1 Klinik özellikleri 

Mandibula, yüzün 1/3 alt bölümünü oluşturur. Horizontal ve vertikal yön-

deki gelişimi, yüz gelişiminden bağımsızdır. Bu nedenle alt yüzün daha baskın 

görüldüğü gerçek mandibular prognatizm tanısı için; Alt çenenin görece baskın 

olduğu orta-yüz yetersizliği ya da geniş çene ucunun belirgin göründüğü defor-

mitelerle ayırıcı tanıya gidilmelidir.  

Klinik olarak tipik mandibular prognatizm görüntüsü, alt çenenin verti-

kal, horizontal ve sagital yöndeki pozisyonuna göre değişiklikler gösterir. Yüzün 

anterior yüksekliğindeki azalma, alt-yüzü belirgin hale getirir. Buna karşılık 

frontal açıdan yüzün 1/3 alt bölümü daha büyük ve baskın, dudaklar yetersiz, 

alt dudak ise, geniş görülebilir. Ayrıca, alt kesici dişlerin horizontal yönde üst 

kesicileri aşarak kapanması, çevre yumuşak dokuya yeterli desteği sağlayama-

dığından, dudaklar, olması gereken pozisyonda değildir Burun tabanı (Alar 

Base) ise normal ya da dar olabilir. Bu bakımdan Mandibular prognatizmin cer-

rahi planlaması için sadece mandibula değil, dudakların durumu ve Alar base 

birlikte dikkate alınmalıdır. 

Alt yüzün baskın olduğu mandibular prognatizm en tipik olarak doğal baş 

pozisyonunda ve  profilden anlaşılır. Posterior diş kaybı nedeniyle anterior yüz 

yüksekliğinin azaldığı ya da free way  mesafesinin fazla olduğu hastalarda, alt 
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çenenin kapanışı daha da örtülü hale gelir. İskeletsel  anomalinin analiz edile-

bilmesi ve anlaşılması için, dişsel faktörleri ortadan kaldıracak biçimde, uygun 

vertikal yükseklik (protetik olarak akrilik plaklarla) sağlanır. Bu hastalarda, ver-

tikal anterior maksillar yüksekliğe bağlı olarak mandibular oklüzal plan eğimli 

ya da  palatinal düzleme paralel olabilir. Geniş gonial (angulus mandibula) açı 

ve eğimli mandibular okluzal plan her koşulda cerrahi olarak düzeltilmesi zor 

deformiteler olarak kabul edilir. Ayrıca,  anterior vertikal yükseklikliğin arttığı,  

horizontal yönde alt-yüzün baskın olduğu hallerde ise,  anterior open bite (açık 

kapanış) görülür. Bu açıklığın ortodontik olarak kompanse edilmesi de olası de-

ğildir. 

2.1.2 Dental  ark 

Gerçek mandibular prognatik çenede maksiller dişler iskeletsel olarak bu-

lunmaları gerekenden daha anterior’da yerleşmiştir. Anterior dişler ise prot-

rusive ve vestibüle doğru eğimlidir. Ayrıca, dental ark anteriorda V şeklini alır.  

Mandibular dişler ise basal mandibulaya göre dik ya da lingule eğimli hale 

gelirler. Çoğu kez çapraşıklık görülür ve genellikle de bir diş lingule doğru dizi 

dışına çıkar.  

2.1.3 Diş ve çenelerin transvers yöndeki ilişkisi 

Posteriorda transevers yönde çapraz kapanış (cross bite) mevcuttur. Bu 

ilişki, ya büyükazıların maksillaya göre geniş olan mandibulaya adapte olmak 

üzere bukkal yönde eğimlenmesiyle, ya da  transvers maksilla yetersizliğine 

bağlı olarak meydana gelir. Buna karşılık, mandibular büyükazı dişleri, bazal ke-

miklerine uygun pozisyondadırlar.  

2.1.4 Diş ve çenelerin antero-posterior yöndeki ilişkisi 

Klass III  tipte  maksilla mandibula ilişkisinin en tipik özelliği, mandibular 

1. büyükazı ile maksiller büyükazının mezial ilişkisidir. Benzer kapanış üst ve 

alt kanin dişleri arasında da mevcuttur. Horizontal yönde ise, alt kesici dişlerin 

üst çenedeki karşılıklarının ilerisine geçtiği görülür. Antero-posterior yöndeki  

iskeletsel uyumsuzluk (Discrepancy) şiddetliyse, mandibular posterior dişler 

lingule doğru eğimlenirler.    

2.1.5 Vertikal ilişki 

Yüz yüksekliği, yüzün alt 1/3 ünün görünümünü doğrudan etkiler. Ayrıca, 

posterior yüz yüksekliğinin azalması sefalometrik analizlerde okluzal planın 

eğimlenmesine ve gonial açının artmasına neden olur. Anterior yüz yüksekliği-

nin arttığı durumlarda ise- eğer dişler deformiteyi kompanse edecek biçimde 

sürmemişse- anterior açık kapanış görülür    
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2.1.6 Sefalometrik inceleme 

Sefalometrik incemeler, ortognatik cerrahinin planlanması ve uygulan-

ması açısından temel teşkil eder. Farklı birçok analiz yöntemlerinin ortak özel-

liği, yeni bir yüzün rekonstrüksiyonundaki matematiksel temelleri oluşturmak-

tır. Bu nedenle de, sefalometrik incelemeleri, ortognatik cerrahinin mühendislik 

aşaması olarak tanımlamak yerinde olur. Çünkü bu yöntemlerle hem deformite-

nin şeklini ve şiddetini ölçmek, hem de planlanan oklüzyonun sağlanması için 

oluşturulan cerrahi kırık fragmanlarına verilecek hareketi, metrik sistemle ta-

nımlamak mümkün olur. Günümüzde, teknolojiye paralel olarak gelişen ve digi-

tal ortama giren ölçümlerin 3 boyutlu rekonstrüksiyonunu görmek mümkün-

dür. Ancak tüm bu ileri teknolojiye rağmen, hala en iyi enstrüman, cerrahın gözü 

ve tecrübesidir. 

Bu yazının konusu, cerrahi açıdan maksilla yetersizliği ile birlikte görülen 

mandibular prognatinin cerrahi tedavisiyle sınırlı olduğundan sefalometrik 

analizi tipik olabilecek bazı parametrelerle sınırladık.  

Klass III iskeletsel ve dişsel malokluzyonda tipik olarak SNA açısının da-

raldığı, SNB açısının genişlediği görülür. Bir diğer belirteç ise, Nasion noktasın-

dan A noktasında çizilen çizgiyle, çene ucunda Pogonion (Pg) noktasında çizilen 

çizgi arasındaki açıdır. Bu açı, iskeletsel konveksite tanımı açısından özgündür 

ve mandibular prognatizm  ve/veya  maksiller yetersizlik durumunda negatiftir. 

 

2. 2 Maksiller Yetersizlik (Retrognati) 

Retrognati, iskletsel klass III maloklüzyonla (Prognatik Mandibula) bir-

likte ortaya çıkan, bazı hallerde eşlik ettiği mandibular deformiteden daha be-

lirgin olabilen deformitelerdir. Sözkonusu sorun, ayrıca çeşitli kraniofasiyal 

sendromlar, damak dudak yarıkları gibi deformitlerle de birlikte görülür.  

2.2.1 Klinik özellikleri 

Maksiller yetersizliği bulunan hastada, klinik olarak hem frontal yönden, 

hem de profilden, üst dudağın çökmüş görüntüsü tipiktir. Ayrıca, mandibula üst 

çeneye göre ileri (Prognatik).  konumdadır. Maksiller yetersizlik genellikle 3 bo-

yutta oluşur. Vertikal yönde;  maksillanın yetersizliği, mandibulanın yukarı ve 

öne doğru rotasyonuna yol açar. Maksilla yüksekliği azaldıkça, mandibulanın 

öne ve yukarı rotasyonu artar. Böylece, mandibula gerçekte olmamakla birlikte 

rotasyonun şiddeti oranında prognatik görülür. 

Maksiller yetersizliğin dikey yöndeki zygomatik çıkıntıyı ve orbita kena-

rını etkileyip etkilemediğinin tespiti, cerrahi sınırların planlanması açısından 
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önemlidir. Bu yetersizliğin yüzde meydana getireceği düzleşme veya çöküntü 

(konkavite), burnu ve üst kesici dişleri etkiler. Yüzün profil görüntüsündeki ti-

pik düzleşmenin gerçek bir maksiller yetersizlikten mi yoksa, mandibulanın 

ileri pozisyonundan mı  kaynakladığının cevabı, uygulanacak cerrahinin sınırla-

rını  (tek çene ya da çift çene ) belirlediğinden, kritiktir. Bu hastalarda yüzdeki 

düzleşme/ konkavite, hafiften şiddetliye değişen derecelerde ortaya çıkar. Pa-

ranazal bölgeyi, margo infraorbitalis'i ve fossa canina’yı içine alan bu tipik klinik 

bulgu, burun ve çene ucunun ileri konumuyla estetik açıdan maskelenecek ka-

dar hafif olabildiği gibi, bazı kraniofasiyal (Crouzon's) sendromların tipik belir-

tisi olabilir.  

Boyun-çene ucu ilişkisi dikkate alınması gerekli bir diğer veridir. Gerçek 

maksiller yetersizlikte; boyun çene arası mesafe, prognatik mandibula deformi-

tesi olan hastalara göre daha kısadır. Gerçek maksiller yetersizliği olan hastada, 

görece ileri konumdaki mandibula’ya uygulanacak bir osteotomi operasyonu ile 

mandibulanın geriye konumlandırılması, çene -boyun mesafesini,  daha da kı-

saltacağından, genel görünüşün daha fazla bozulmasına yol açar. 

Alt çenenin aşırı kapanışındaki artış, ortayüz çöküklüğünü (konkavite) ve 

özellikle de yumuşak doku konturlarını daha da vurgular. Böylece, prognatik 

konumdaki mandibula ile birlikte görülen maksiller yetersizlik yumuşak doku 

konturlarındaki deformasyonla çok daha belirgin hale gelir. Maksiller yetersiz-

liğin hafif olduğu bazı olgularda, sadece mandibulanın geri konumlandırılma-

sıyla (Set-Back) yumuşak dokuda dikkate değer bir düzelme elde etmek olasıdır. 

Tek çeneyi ilgilendiren cerrahi ile heriki çeneyi ilgilendiren deformitelerde ka-

bul edilebilir bir klinik sonuç alınacağı unutulmamalıdır. Ancak bu durum, mak-

siller yetersizliğin şiddetiyle doğrudan ilgilidir. Özellikle, vertikal yönde yeter-

sizlik ya da fazlalık görülen maksilla ile birlikte 10 mm.den fazla prognatik ko-

numda olan mandibulanın ortognatik pozisyonu, hem mandibulayı hem de 

maksillayı içine alan çiftçene cerrahisi gerektirir.  

2.2.2 Diş ve çenelerin antero-posterior ilişkisi 

Maksilla yetersizliği olan hastalarda görülen anterior ve lateral çapraz ka-

panış, maksiller yetersizliğin üç boyutta geliştiğinin belirtisidir. Bu yetersizliğe 

bağlı olarak gelişen dental kompansasyon mekanizması, AP yöndeki sefalomet-

rik filmlerde de görülür. Üst kesiciler iskelete göre oldukça protrusiv pozis-

yonda iken, alt çenedeki kesiciler basal kemiğe göre diktir. Üst azılar, maksilla-

nın horizontal yöndeki yetersizliğini kompanse etmek üzere, dışarı doğru eğim-

lenir. Buna karşılık mandibular dişler lingual yönde eğimlidir.  
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2.2.3 Sefalometrik inceleme 

Mandibulaya ya da maksillaya özgün olmamakla birlikte, Nasion-A-Pogo-

nion açısı iskeletsel konveksite belirtecidir. Mandibular prognatizm veya mak-

siller yetersizlik durumunda açı negatiftir.  

Hp (Horizontal Plane) düzlemi üzerinde Nasion noktasından vertikal doğ-

rultuda indirilen çizgiye göre A noktası çizginin gerisinde kalıyorsa yetersizlik 

söz konusudur. Aynı çizgiye göre N_ Pg uzaklığı mandibulanın durumunu ve N-

Orbita kenarı uzaklığı, orta yüz yetersizliğini belirler. 

Vertikal inceleme, orta yüz ve alt yüz yüksekliği arasındaki oranı belirler. 

Nasion (N)_Anterior Nasal Spine (ANS) mesafesinin ANS_ Menton (Me) mesafe-

sine oranı horizontal plana dik vertikal düzlemde  8/10 dur . Bu oranın azalması 

vertikal yüz yüksekliğinin azalmasının ve vertikal maksiller yetesizliğin göster-

gesidir. 

Gonion Gnation ile horizontal düzlem arasındaki açı, posterior vertikal 

yükseklikle anterior  vertikal yükseklik arasındaki farkı gösterir. 

Üst ve alt kesici dişlerin maksilla ve mandibulaya göre eğimi ise özellikle 

klinik olarak ortodontik planlama açısından önemlidir.  

Özetle; Düzleşmiş paranazal bölge, yassı nazolabial açı, retrusiv üst dudak, 

belirgin burun ucu ve dar burun maksiller yetersizliğin tipik belirtileridir. Bu kri-

terler, cerrahinin tek ya da çift çeneyi ilgilendireceği konusunda da yol gösteri-

cidir. 

 

3. CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

3.1 Osteotomi 

Sagital Split Osteotomisi ve Le Fort I osteotomisi, maksilla ve mandibulayı 

ortognatik pozisyona getirmek üzere uygulanan mevcut ostetomi teknikleri 

içinde en yaygın kullanılan intra-oral tekniklerdir. 

Maksiller yetersizlikle kombine mandibular prognatizmin cerrahi tedavisi, 

temelde iki aşamalıdır. Birinci aşamada, alt ve üst çenede yapılan kemik kesileri 

ile maksilla ve mandibula kemiklerinde kontrollü cerrahi kırık oluşturulur.  

3.1.1Bilateral sagital split osteotomisi  

Mandibula’nın çeşitli yöndeki manevraları için yaygın olarak kullanılan 

intra-oral tekniktir. Mandibula 10-12 mm üzerinde ileri, ya da 8 mm ve üzerinde 

geri alınacak ise, farklı cerrahi yöntemler ya da ekstra-oral teknikler gerekebilir. 
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Ancak ''Bilateral Sagital Split Osteotomisi''belirli sınırlar içinde Mandibula’ın 

ilerletilmesi ya da geri alınması (set back) amacıyla yaygın olarak kullanılan bir 

tekniktir.  

Cerrahi teknik; Genel anestezi altında nasotrakeal yolla intube edilmiş has-

tada, bilateral inferior alveolar sinir bloğu uygulanır. Ağız mümkün olan en açık 

pozisyona getirilir. Eksternal oblik çizginin lateralinde kalarak doğru 1. molar di-

şin distaline kadar uzanan mukozal insizyon yapılır. Submukoza, kas ve periosta 

kadar ulaşır. Periost elevatörü ile periost sıyrıldıktan sonra eksternal oblik çizgi 

açığa çıkar. İlk osteotomi kesisi, lingulanın üstünden medial korteksi geçecek şe-

kilde, ramus anterior kenarına doğru ve cerrahi testere (reciprocating saw)  kul-

lanılarak yapılır. Daha sonra, lateral korteksin kontürlerini izleyerek korteks ke-

sisi tamamlanır. Benzer işlemler diğer tarafta da tekrarlanır. Tüm korteks  kesile-

rinin tam olarak yapılmış olması, istenmeyen kırıkların engellenmesi açısından 

son derece önemlidir. Kemik kesilerinin tamamlanmasından sonra farklı kalın-

lıkta ve eğimde çizeller yardımıyla ramus mandibula, korpustan ayırılmış olur. So-

nuçta mandibula; sağ ve sol eklemi taşıyan ramus mandibula segmentleri ve diş-

leri taşıyan korpus mandibuladan oluşan ve mukoza sinir dokusu ve kaslarla bağlı 

kalmış üç bağımsız segmental yapı haline gelir. Bu serbestlik, mandibulanın önce-

den planlanan konumda yerleştirilmesine imkan verebilmelidir. Segmentler hazır-

lanmış olan ara splintlerle önce konumlandırılır ve varsa uyumsuzluklar düzeltil-

melidir. Kemik segmentlerinin uyumu ve dişlerin pozisyonu sağlandıktan sonra 

kemik fragmanları tespit edilir 

3.1.2 Le Fort I Osteotomisi 

Maksillayı ilgilendiren, ilerletme, augmentasyon, gömme ve genişletme 

gibi sağlanması amacıyla kullanılan LeFort I kırık hattına uyan ve aynı adı alan 

osteotomi yöntemidir. Sadece Lefort I seviyesinde değil, deformitenin yaygınlı-

ğına ve şiddetine göre Le fort II, III seviyelerinde de kullanılır. 

Cerrahi teknik; Maksiller yetersizliği düzeltmek amacıyla uygulanan Le 

fort I tekniği, diğer ortognatik girişimler gibi genel anestezi altında uygulanır. 

Üst çenenin lokal infiltratif anesteziyle enjeksiyonu sonrasında, heriki tarafta 2. 

büyükazıların mezialinde kalmak üzere hareketli mukozadan yapılan vestibüler 

ensziyonla kemiğe ulaşılır. Kemik kesisinden önce, kesi hattının dişlerin 4-5 

mm. yukarısından geçecek biçimde işaretlenmesi önerilir Apertura piriformis 

ve burun tabanı ile posterior maksilla tamamen açılarak reciprocating saw (cer-

rahi bıçak) posterior yönde yerleştirilir ve burun tabanına doğru horizontal bir 

kesi yapılır. Maksilla’nın Pterygomaksiller bölgesinde, kesi içten dışa devam 

eder ve posterior duvarda kesi tamamlanır. Aynı kemik kesileri, diğer yarım 
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çenede  de yapılarak Lefort I seviyesinde, maksillanın ayrılması aşamasına geçi-

lir. Bu aşamada, özel osteotomlar kullanılmalıdır. Burun septumuna yerleştiri-

len nazoseptal osteom ya da kaba mayo makası, sert damağa paralel olarak  iler-

letilerek ve nazal septum, maksilladan ayrılır. Ayırmanın ikici aşaması iki tarafta 

Pterygomaksiller proçesin kırılmasıdır. Bunun için, kıvrık bir osteotom kullanı-

larak kemik bağlantısının ayrılması sağlanır. Böylece maxilla, Pterygoid pro-

çes’den ayrılmış olur. Bir sonraki aşama ise, her iki tarafta lateral burun duvarını 

ayırmaktır. Maksilla'nın hafifçe de olsa hareketlenmesiyle, down-fraktür oluş-

turularak osteotominin tamamlanması sağlanır. Bu aşamada, majör palatinal ar-

ter görülmeli ve izole edilmeli ya da, posterior maksillada yapılması planlanan 

cerrahi işlemin gerektirdiği şekilde bağlanmalıdır. Bu işlem, posterior maksil-

lada çalışma kolaylığı getirir. Üst çenenin tam olarak ayrılmasından sonra, ara 

splint uygulanır ve geçiş oklüzyonu (Mandibulanın geri alınması sırasında ikinci 

splintle final oklüzyon sağlanır) sağlanır.  

3.2.Vida/Plak Osteosentezi 

Osteosentez, cerrahi tekniklerle oluşturulmuş olan kırık hattının, planla-

nan oklüzyonu ve mümkün olan en geniş değim alanını sağlayacak biçimde tes-

piti, olarak tanımlanabilir. Bu tespit için yapılan klinik uygulamalar, özellikle an-

tibiyotiğin keşfi ile farklı ileri bir sürece girmiştir. Kemik fragmanlarının cerrahi 

olarak açılarak tespiti için, geçen asrın başında, 1908 li yıllardan itibaren   pri-

mer kemik iyileşmesi prensibine dayanan rigid fixasyonu sağlamak amacıyla, 

mini plak /vida sistemleri kullanılmıştır. 1950 li yıllardan itibaren tel osteosen-

tezi  yönteminin geliştirildiğini görüyoruz. Günümüzde ise, tespit için yaygın 

olarak Titanyum esaslı plaklar kullanılmaktadır.  

Ortognatik cerrahi açısından kırık parçalarının bir araya getirilmesi, 

travma nedeniyle meydana gelmiş olan kırık tespitinden çok da farklı değildir. 

Ancak, travma nedeniyle tespiti yapılan kemik, kendi anatomik kontürlerine dö-

nerken, ortognatik tekniklerle oluşturulan kırık parçaların üç boyutta yeniden 

konumlandırılıyor olması, kırık tespitini biraz daha komplike hale getirmekte-

dir.  

Plak/vida osteosentezi 1980 li yıllarda Luhr ve Champy tarafında gelişti-

rilmiş, Literatürde bu sistemin başarılı uygulamaları, kemik iyileşmesi üzerin-

deki etkileri ve tekniği konusunda çok ayrıntılı çalışmalar mevcuttur.  

Operasyon prensibi olarak; Çeşitli form ve kalınlıktaki Titanyum plaklar 

bükülerek kemiğin konturlarına adapte edilir ve vidalarla kırık hattının stabili-

tesi sağlanır. Titanyum esaslı olan plak vida sistemlerinin iyileşme sonrasında 
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çıkartılması tartışmalıdır. Biz, titanyum esaslı plak/vida sistemlerini tercih et-

mekte ve çıkartılması aşamasını da hastanın tercihine bırakmaktayız.  

3.3 Distraksiyon Osteogenezi 

Distraksiyon osteogenezi (DO) tekniği, geçen Yüzyıl ortalarında, İlizarov 

tarafından ortaya atılmıştır. DO temelinde, kemik iyileşmesinin en önemli evresi 

olan yumuşak kallusu genişletme düşüncesi bulunmaktadır. Bu genişletme, düşük 

enerjili fraktür yüzeylerinin, özgün plak/vida (Distraktör) tespit edilerek belli 

bir hız ve ritmde, birbirinden uzaklaştırılmasıyla elde edilir. Sonuçta, fraktür yü-

zeylerinin arasında planlanan vektörde genişleyen yumuşak kallus, yani yeni 

kemik rejeneratı,  mineralize olur ve remodeling’le  biyolojik iyileşme sürecini 

tamamlar. Ortopedi disiplini içinde geniş bir uygulama alanı bulmuş olan yön-

tem, çene-yüz bölgesinde, çenelerden alveol kemiklerine değişen bir skalada ba-

şarıyla uygulanmaktadır. Distraksiyon osteogenesis yöntemi birbirini takip 

eden beş aşamadan oluşur 

Osteotomi: Kemiğin mekanik bütünlüğünün kesintiye uğradığı ve böylece 

basit olarak bir kırık iyileşme sürecinin başladığı  aşama  

Latent Period: Kırık segmentleri arasında yumuşak kallusun oluştuğu, 

distraksiyon öncesi aşama  

Distraksiyon periodu: Traksiyon kuvvetleriyle segmentlerin birbirlerin-

den ayrılması sonucunda oluşan, aradaki yumuşak kallusun hacim kazandığı 

aşama 

Consolidasyon periodu: Gerekli kallus hacmine ulaşıldığında, traksiyonun 

durdurularak tespit edildiği ve böylece mineralizasyonun tamamlandığı aşama 

Retansiyon periodu: Kemik iyileşme sürecinin tamamlandığı ve remode-

ling ile kemiğin yeni boyutlarının kazanıldığı aşama  

Distraksiyon Osteogenezi, oldukça komplike uzun süreli bir tedavi yönte-

midir 

Dezavantajları:  

a-Hastanın-özellikle ağızdışı uygulanan tiplerinde-fiksatörü uzunca bir 

süre (yaklaşık 6-8 hafta süreyle ve kazanılacak kemik kütlesiyle doğru orantılı 

olarak) taşıyacak olması, 

b- Hasta ve yakınları tarafından tolere ( ağız içinde taşınması gerekli bir 

mekanizmanın yarattığı huzursuzluk ) edilme zorluğu 
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c- Günlük 1 mm. Distraksiyonun uygulanması ve mekanizmanın bakımı, 

hasta veya hasta yakını tarafından yapıldığından, post-op süreçte, ilgili kişinin 

sosyo-kültürel durumuna ve becerilerine bağlı olunması,  

d-İkinci cerrahi gerektirmesi 

e-Ekonomik olarak erişim zorluğu  

Avantajları: 

a- Geniş kemik augmentasyonu gerektiren kazanılmış (posttravmatik de-

fektler,  çeşitli nedenlere bağlı gelişim bozuklukları)  ya da doğumsal (Pierre Ro-

bin sendromu,  Hemifasiyal Mikrosomi, sendromik ya da nonsendromik kraniosi-

tosis, damak-dudak yarıkları vb.) deformitelerin tedavisinde iyi netice vermesi. 

b- Klasik augmentasyon yöntemleri kullanıldığında karşımıza çıkan rezorb-

siyon, bu yöntemle kazanılan dokularda sözkonusu değildir. 

c- Distraksiyon yumuşak dokuda da meydana geldiğinden, yumuşak doku 

uyumu için, ikincil cerrahi işlem gerektirmez 

Bu bölümün konusu olan maksillo-mandibular deformite’lerdeki kullanımı, 

özellikle büyük miktarlarda ilerletme sözkonusu olduğunda endikedir. Le fort 1 

osteotomi seviyesinde uygulanan Distraksiyon Osteogenesis, maksilla yetersizli-

ğinin tek seansta ve osteotomi tekniği ile önce cerrahi olarak kırıldığı ve sonra da 

plaklarla tespit edildiği, konvansiyonel yöntemle yarışan değil onu tamamlayan 

bir cerrahi yöntemdir. Bu teknik, relaps riskinin arttığı 10mm. üstündeki ilerlet-

melerde endikedir. Distraksiyon Osteogenesis yöntemiyle, orta yüzün ilerletilme 

potansiyelinin, konvansiyonel yöntemlerle yapılan ilerletmelerden üç kez fazla 

olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle, maksilla mandibula arasındaki farkın oklüzal 

düzlemde yaklaşık 30mm. olduğu şiddetli  maksilla yetersizliği bulunan ve aşa-

ğıda bildirilen hastada, maksilla distraksiyonun endike olduğu, klinik ve bilimsel 

olarak teshis edilmiş ve uygulanmıştır. Maksillofasiyal cerrahideki gelişmelere 

paralel olarak, maksilla deformitelerinin Le fort 1 osteotomisi ile eşzamanlı dist-

rakte edilebileceği, böylece iki yerine tek aşamalı cerrahiyle rekonstrüksiyonun 

sağlanacağı Bell ve arkadaşları tarafından (1980) bildirilmiştir.  

Özetle; Distraksiyon osteogenesis tekniği çene-yüz iskeletinin şiddetli de-

formitelerinde ortognatik cerrahinin akut olarak konumlandıramadığı büyük ha-

reketlerde ya da geniş augmentasyonlar gerektiren madde kayıplarında, nonin-

vasiv özelliği ve post-op stabilitesi nedeniyle cerrahinin tamamlayıcı alternatifi-

dir. Verilen örnekte olduğu gibi, maksillanın aşırı yetmezliğinde, orta-yüzün iler-

letilmesiyle başarılı ve stabil klinik sonuçlar alınmaktadır.  
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4. OLGULAR 

4.1 Maksiller Yetersizlikle Kombine Klass III Prognatizm ve Anterior 

Open Bite 

 

 

    

 

     

Resim 1: Preoperatif frontal görüntü. Estetik şikayetler başvuran 32 ya-

şındaki erkek SA nın yapılan klinik muayenelerinde maksillada ve orta-yüzde  

hafif yetersizlik, vertikal boyda yükseklik ve burun kanatları arasındaki  mesa-

fede darlık saptandı. 

 

Preoperatif profil görüntülerde alt dudağın hafifçe ilerde olduğu ve du-

dakların yetersiz olduğu tespit edildi. Pre-op oklüzyon. Anterior open bite ve 

çapraz kapanış vertikal yüksekliğin fazla olduğunu düşündürmektedi. Üst ve alt 

çenedeki çapraşıklık ve maksillanın anteriordaki V formu vertikal yükseklikle 

birlikte tipik prognatik deformitenin belirtisidir      

4.1.1. Tedavi Planı: Ortodontik ve cerrahi planlama 4 aşamaya bö-

lündü;  

a- Ortodontik dekompansasyonla dişlerin dizilmesi 

b-Le fort I osteotomisi ile maksillanın 3mm. gömülmesi ve 5mm. ilerletil-

mesi 

c-BSSO ile mandibulanın geri konumlanarak otorotasyonunun sağlanması 

d-Post-op ortodonti ile final oklüzyonun sağlanması planlandı 
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Resim 2: Ortodontik dekompasasyon sonrasında özellikle profilden, 

mandibular  prognatik belirgindir. 

 

     

  

Resim3: Post-op 3D rekonstrüksiyon. Maksilla yetersizliği, anterior 

openbite, çapraz kapanış ve mandibular prognatisi olan hastada üstçenede Le 

fort I osteotomisi sonrasında piriform kenarlara ve zygomaya tutunacak ve kırık 

hattına vidaları taşıyacak genişlikte kemik  mesafe verecek şekilde yerleştirdi-

ğimiz 4 adet L plak kullandık ve 5-7 mm. lik vidalarla tespit ettik. Mandibulada 

ise biyomekanik olarak mandibuladaki tespiti eksternal oblik çizgiye uygun ola-

rak mini plak osteosenteziyle sağladık.  
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Sefalometrik analizlerin klinik ve radyolojilkgörüntülerle çalıştırılması, 

anterior open bite ın kapandığını  ve hem iskeletsel hem de dental ortognatik 

oranların sağlandığını radyolojik ve klinik olarak göstermektedir. 

4.2. Maksiller Retrognati İle Kombine Klass III Mandibular Progna-

tik Hastanın Distraksiyon Osteogenezi ve Klasik Ortognatik cerrahi Tek-

niklerle Kombine Tedavisi 

 

     

  

Resim:4  Pre-op frontal  görüntü. Estetik ve fonksiyonel şikayetleri olan 

28 yaşındaki K K ın frontal incelemelerinde mandibulanın yüze oranla daha 

baskın olduğu, çene ucunun ilerde konumlandığı, Alar base mesafesinin dar, 

yüzün basıl olduğu görülmektedir. 

 

Pre-op profil görüntü Aynı hastanın  profil incelemelerinde Mandibulanın 

maksillaya göre daha büyük, çene açısının geniş, üst dudağın kollabe, yüzün ise 

konkav olduğu görülmektedir. 

2/3 profil görüntü. Mandibulanın aşırı prognatik pozisyonu maksillanın 

yetersizliği, dişlerin maksilladaki diastemalı dizilişi, yetersiz maksilla ile 

kombine prognatik mandibula için  tipik kilinik belirtilerdir. Maksilla ve 

mandibula anterior bölgede bir kapanış bulunmamaktadır 
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Pre ortodonti oklüzyon. Ağız içi görüntülerinde; Geniş olan 

mandibuladaki dişlerin maksilladaki dentisyona uymak açıklığı kompanse 

edebilmek için eğimlendiğini ve özellikle mandibula anteriordaki dişlerin 

linguale doğru eğimlendiği görülmekte. Dişlerin bazal kemikle olan bu ilişikisi 

klass III maloklüzyon için tipik bulgulardandır 

Pre-ortodonti sefalometrik röntgen görüntüsü: gonial açının geniş 

oklüzal düzlemin inferiora doğru eğimlendiğini, verikal düzlemde Nasion 

noktasının pogonion noktasının gerisinde kaldığını, maksillanın mandibulaya 

oranla geride ve ressesive olduğu göstermektedir.  Klinik ve Sefalometrik 

ölçümlerde hastada aşırı mandibular prognati ile beraber çapraz kapanışa eşlik 

eden maksiller yetersizlik yani kombine orta-yüz deformitesi tespit edilmiştir.  

4.2.1Tedavi planlaması   

Pre-op-ortodonti 

Ortognatik cerrahi 

a-Le-fort 1 osteotomisi + distraksiyon osteogenezi 

b- Le fort 1 osteotomisi ile maksiller impaction ve BSSO ile mandibular 

setback  +  plak osteosentezi 

Post-op ortodonti 

Olguda, deformitenin şiddeti gözönüne alınarak distraksiyon süreci ayrıl-

mış, dudakların ve yumuşak dokunun  maksilladaki ileri pozisyonu tolere ede-

meyeceği ve şiddetli bir gummy smile meydana geleceği öngörülmüştür. Bu ne-

denle de ilk aşamada, maksillanın distraksiyonla ilerletilmesi, ikinci aşamada, 

vertikal yüksekliği artacağı hesaplanan maksillanın  Le fort I osteotomisi ile bu 

kez gömülmesi ve elde edilen oklüzal plana uygun olarak mandibulanın BSSO 

ile geri alınması planlanmıştır. 

 

    
Resim: 5 Pre-op ortodonti oküzal ve lateral: Dişler kompansasyonu 

nötralize edecek şekilde ortodontik olarak dizilmiş, kompansasyonun kalkmış 

olmasıyla deformite daha da belirgin hale gelmiştir. 
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Cerrahi olarak Le for I düzeyinde kemik kesileriyle maksila ayrıldıktan 
sonra ağıziçi bilateral distraktör (Modus) plakları , zygomaya ve maksillaya  
kesinin iki tarafında kalmak üzere tespit edildi. Distraksiyon rodu plakları 
birleştirecek şekilde takıldı. Rodun resimde görülen ucu, distraktörün açma 
koluna bağlanan ünitedir. Günde 3 tur çevrilen distraktör yaklaşık 1. mm. 
ilerleme sağlar. Üst alt çene arsında AP yöndeki yaklaşık 30 mm. fark iki çene 
arasında bölünerek maksilla 20 gün içinde  17 mm. ilerletildi. 

Distraktörün radyolojik olarak  tespit edilmiş ve açılmış  görüntüsü 

 

  

   
Resim 6: Yirmi gün sonunda  anteriora distrakte edilmiş maksillanın 

görüntüsü. Distraktör bu pozisyonda tespit edilerek ve kallusun oluşması 
beklenerek, hasta ikinci kez ameliyata alınmıştır. Konvansiyonel osteotomi tek-
nikleri kullanılarak vida/plak osteosenteziyle maksilla gömülmüş, mandibula 
set back operasyonu ile geri konumlandırılmıştır.  

 

BSSO ve Le fort I osteotomi sonrasında  oklüzyon 

Post-op klinik görüntü      

Sonuç olarak; Benzer özellikler taşıyan bu iki olguda tespit edilen 
iskeletsel deformite sorunları, klasik osteotomi teknikleri ve Distraksiyon 
Osteogenezi  yöntemi kullanılarak tedavi edilmiş böylece, hastanın çiğneme 
fonksiyonları ve alt-üst çene iskeletsel uyumu sağlanmıştır. Bu nedenle çene-
yüz bölgesinde deformite şikayeti olan kişilerin ortodontist ve maksillofasiyal 
cerrah tarafından  dental hem de iskeletsel olarak değerlendirilmeleri tedavinin 
başarısı için önemli ve gereklidir 
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Perioperatif aritmiler anestezi pratiğinde sıkça karşılaşılan önemli prob-

lemlerin başında gelmektedir. Genel anestezi uygulanan hastalarda % 20-70 

arasında görülmekle beraber holter monitorizasyonunda bu oranın % 89’a yük-

selebildiği belirtilmektedir. 

Aritmi oluşumunun elektrofizyolojik mekanizmaları yanında, klinik ne-

denlerinin de bilinmesi önemlidir. Bunlar arasında sayılabilecek miyokard iske-

misi, hipoksi, konjestif kalp yetmezliği, asit-baz elektrolit anormallikleri, endok-

rin hastalıklar ve ilaç etkileşimleri gibi faktörler, aritmi oluşumuna zemin hazır-

layabilir veya oluşan aritminin daha ciddi bir hal almasına neden olabilir. 

 

1. SİNOATRİYAL DÜĞÜM ANORMALLİKLERİ 

Sinoatrial düğüm kaynaklı aritmiler non-kardiak cerrahi geçiren hastala-

rın çoğunda sempatik uyarıya bağlı olarak (entübasyon, ağrı v.s.) gelişebilen 

aritmilerdir. 

1.1. Sinüs Taşikardisi 

Sinüs taşikardisinde tanı; nabız hızının düzenli, QRS’in dar, her QRS’e bir 

P dalgasının eşlik etmesi ve nabız hızının 100 dk-1 üzerinde olmasıyla konulur. 

Bu duruma sıklıkla ateş, anemi, hipertiroidi, hipovolemi gibi durumlar neden 

olabilmektedir. Bunun yanında egzersiz anksiyete veya sempatik sinir sistemi-

nin aktivitesini arttıran herhangi bir hastalık da sinüs taşikardisine yol açabilir. 

Ayrıca adrenalin ve atropin gibi ilaçlara bağlı da sinüs taşikardisi gelişebilmek-

tedir. Genelde kompansatuvar bir refleks olan sinüs taşikardisi nadiren sorun 

yarattığı için, hemodinamik insitabilite yaratmadığı sürece tedavi edilmesi öne-

rilmez. Altta yatan neden araştırılıp ona göre hareket edilmelidir. Karotis ma-

sajı, atriyal taşikardi ve atriyal flatterde olduğu kadar etkili değildir. Özellikle 

istirahatte sinüs taşikardisi olduğunda mutlaka atriyal taşikardi ya da atrial flat-

ter ekarte edilmelidir. 

1.2. Sinüs Bradikardisi 

Sinüs bradikardisi kalp hızının 60 dk-1 altında olduğu ve her P dalgasına 

bir QRS’in eşlik ettiği bir ritmdir. Genellikle yaşlılarda, genç sporcularda ve uy-

kuda fizyolojik olarak görülmesine rağmen; artan vagal tonus, hipotermi, kafa 

içi basınç artışı, hipotiroidi, sarılık ve beta bloker ve kalsiyum kanal bloker kul-

lanımına bağlı olarak da gelişebilir. Genelde asemptomatik olmasına rağmen 

azalan nabız hızının artan stroke volümle karşılanamadığı durumlarda kalp yet-

mezliği ve/veya hipotansiyona neden olabilir. Perioperatif dönemde tedavi ge-

rektiren bradiaritmi oranı %0.4 iken bu oran American Society of 
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Anesthesiologists risk skorlamasına sahip (ASA) III-IV hastalarda %6.4’e kadar 

yükselmektedir. Tedavide intravenöz (iv) atropin, buna yanıt alınamazsa adre-

nalin infüzyonu (2-10 mcg.dk-1) ve gerekirse de pacemaker kullanılabilir. 

1.3. Sinüzal Aritmi    

Sinüzal aritmi klinik olarak önem taşımamakla beraber diğer aritmiler-

den ayrımının yapılması gerekmektedir. Vagal tonustaki değişiklikler sinüs dü-

ğümünün düzenli uyarı çıkarmasını engellemektedir. Bu düzensizlik daha çok 

solunumla ilgili olup, ekspiryumda yavaşlama inspiryumda hızlanma şeklinde 

kendini göstermektedir. Genç hastalarda ağırlıklı olarak görülen sinüs aritmi-

sinde yavaşlayan ve hızlanan kalp siklusları birbirini izler.  

 

2. SUPRAVENTRİKÜLER ARİTMİLER 

Supraventriküler aritmiler; re-entry veya artmış otomatisiteye bağlı atri-

yoventriküler (AV) nod veya atriyum kaynaklı çeşitli patolojilere bağlı olarak 

gelişebilir. 

2.1. Atriyal Ekstrasistol 

Atriyal ekstrasistol diğer atriyal kaynaklı aritmilerin habercisi olabilir, an-

cak genellikle tedavi gerektirmez. Tanı EKG’de normal sinüs ritm atımı önce-

sinde anormal görünümde bir P dalgası sonrasındaki normal görünümlü bir 

QRS kompleksi ile konulur. Atriyum depolarizasyonu anormal yönde geliştiğin-

den, P dalgası normal sinüs atımındakinden daha farklı yapıdadır. Atriyal ekto-

pik vuru erken olduğundan zaman zaman kendinden önceki gelen T dalgasının 

üzerine P dalgası gelebilir ve T dalgasının şeklini bozabilir. P dalgasının sapta-

nabilmesi için EKG’nin dikkatli incelenmesi gereklidir ve bunun için de en iyi 

derivasyon V1 göğüs derivasyonudur. Ventrikül depolarizasyon yolu normal ol-

duğundan QRS kompleksi genellikle önceki sinüzal atımlardakilerle benzerdir. 

Bazen ekstra ileti yolağına bağlı olarak QRS kompleksi geniş olabilir fakat her 

QRS’e bir P dalgası eşlik eder. 

2.2. Kavşak (Nodal ) Ritm 

EKG’de P dalgasının; ters ya da QRS kompleksi içerisinde veya QRS komp-

leksinden hemen önce ve sonra görülebildiği ritmdir. Kavşak ritminin QRS 

kompleksi normal sinüs ritminin QRS kompleksine benzer. Nodal ritm, sinoat-

riyal nodun aktivitesinin geçici bir süreliğine baskılanmasına ve sonuçta atriyo-

ventriküler nodun kalbin pacemakeri gibi davranmasıyla karakterizedir. Kalp 

hızı 50-60 dk-1 aralığındadır. Digoksin kullanımı bu ritmi tetikleyebilir. Kalp hı-

zının düşüklüğü, hemodinamik instabilite söz konusu ise iv atropin ile tedavi 

edilebilir. 
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2.3. Paroksismal Supraventriküler Taşikardiler  

Ani başlayan, genellikle düzenli, 140-220 atım.dk-1 hızında, dar QRS’li ve 

sinüs ritminde görüntü veren aritmilerdir. EKG’de QRST dalgalarının normal 

veya normale yakın konfigürasyonda hızlı ve düzenli olduğu bir tür taşikardi 

olup, aberran ileti geniş QRS’e neden olabilir. Paroksismal supraventriküler ta-

şikardiler (SVT) genellikle iki mekanizmadan biri ile ortaya çıkar ve P dalgaları-

nın varlığı ile yeri tanı koydurucudur.  

Re-entry; AV nod içerisinde farklı iletim ve iletiyi geciktirme özelliği olan 

iki yol oluşturur. EKG’de; atriyal depolarizasyon ventriküler depolarizasyonla 

eş zamanlı olduğunda, QRS içinde gizlenen P dalgası görülmez. İkinci meka-

nizma; atriyum ve ventriküller arasında ikinci bir elektriksel ileti yolunun ol-

duğu, kısa PR aralığı ile delta dalgasının görüldüğü formdur ki bu durum Wolf 

Parkinson White Sendromu (WPW) olarak adlandırılmaktadır. Burada uyarı at-

riyumdan ventriküle AV nod üzerinden geçer ve ventrikülden atriyuma akse-

suar bir yol sayesinde tekrar ulaşır. EKG’de; retrograt aktivasyonun kanıtı ola-

rak, QRS’den sonra P dalgası vardır ve QRS kompleksi dardır. 

Paroksismal SVT’de ataklar; birkaç dakika veya saatte sonlanabildiği gibi, 

nadiren günlerce de sürebilir. Ataklar sağlıklı kişilerde sorun yaratmadan son-

lanabildiği gibi herhangi bir kalp hastalığı mevcudiyetinde artmış iş yüküne 

bağlı iskemi ve kalbin diyastolde yeterince dolamamasından kaynaklanan kalp 

yetmezliği, solunum problemleri ve hipotansiyon görülebilir. Atak esnasında 

hastaya yapılan karotis masajı, sıklıkla atağı sonlandırır. Bu mümkün olmazsa 

ilaç tedavisi başlanılmalıdır. AV nod kaynaklı re-entry’nin tedavisi adenozin 

veya verapamil gibi AV nod iletimini yavaşlatan ilaçlarla yapılmalıdır. 

WPW sendromunda aksesuar yoldan AV nod bypass edilerek, ventrikül-

lerin bir kısmı erken uyarılır. EKG’de kısa PR aralığı yukarı doğru çentiklenmiş 

delta dalgası ve genişleyen QRS dalgasına neden olur. 

WPW sendromlu hastalarda özellikle atriyal fibrilasyona (AF) bağlı ani 

ölüm sık görülmektedir. Normalde AF’li hastalarda ventriküller, atriyumların 

yüksek depolarizasyon hızından AV nod sayesinde korunur. Aksesuar yolun bu-

lunduğu hastalarda bu koruma ortadan kalkar. Eğer aksesuar yolun refrakter 

periyodu kısaysa atriyumdan gelen yüksek sayıda uyarı ventrikül fibrilasyonu 

(VF) ile sonuçlanabilir ve bu durum acil girişim gerektirir. 

2.4. Atriyal Taşikardi 

Atriyal taşikardi, atriyumun genişlemesi veya yapısal anomallikleriyle be-

raber görülen altta yatan bir hastalığa işaret eden taşikardidir. İskemik kalp 
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hastalığı, kardiyomiyopati, romatizmal kalp hastalığı, hasta sinüs sendromu ve 

kronik obstriktif akciğer hastalığı (KOAH) bu patolojiler arasında sayılabilir. Ta-

şikardinin altındaki neden, artan otomatisitedir. Kalp hızı pratik olarak atriyal 

flatter’a göre daha yavaş olup 120-240 dk-1 arasındadır. Atriyal taşikardi sıra-

sında AV nod tüm uyarıları geçirebilse de genellikle AV blok vardır. Atriyal taşi-

kardinin tanısında karotis sinüs masajı ve adenozin yardımcı olabilir. Aynı za-

manda tedavide de kullanılan bu uygulamalara yanıt alınamazsa beta bloker te-

davisi, hemodinamiyi bozan bir aritmi söz konusu ise kardiyoversiyon düşünül-

melidir. 

2.5. Atriyal Flatter  

Atriyal flatter’da aritmi nedeni, sağ atriyumdaki bir re-entran dairedir. 

Re-entran dairede uyarı sağ atriyum lateral kenarı boyunca inferiyora ve inte-

ratriyal septumda ise süperiyora doğru dönmektedir. Sol atriyum sağ atriyum-

dan kaynaklanan uyarılarla aktive olmaktadır. Atriyal atım hızı 250-350 dk-1 

arasındadır. Uyarıların hepsi ventriküle geçmez, 2:1, 3:1, 4:1 şeklinde değişken 

AV blok oranlarında ve düzenlidir. Tanı EKG’de V1 ve V3 derivasyonlarında tes-

tere dişi görünümlü flatter dalgalarının yaklaşık 300 dk-1 hızda olmasıyla konu-

lur. Flatter dalgaları 2:1 blok varlığında QRS dalgaları tarafından gizlenebilir. 

Atriyal flatter’ın en sık görülen tipi ventrikül hızının 140-160 dk-1 olduğu 

2:1 blok formudur. Bu tür düzenli dar QRS’li aritmiler flatter açısından dikkatle 

incelenmelidir. Atriyal flatter her zaman düzenli QRS ile karşımıza çıkmazken 

blok derecesinin değişken olduğu durumlarda ventrikül atımı da düzensiz ola-

bilir. Atriyal flatter genellikle miyokardit, romatizmal veya iskemik kalp hasta-

lığı veya hipertiroidi gibi altta yatan bir organik nedene bağlıdır. Flatter eğer 

tedavi edilmezse AF’ye yol açarak daha ciddi sonuçlara neden olabilen kalp yet-

mezliğini tetikleyebilir. 

Atriyal flatterda ventrikül hızının ilaçlarla kontrol altına alınması genel-

likle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Eğer mümkünse bu ritmin sinüs ritmine 

çevrilmeye çalışılması yararlıdır. İlaçlardan amiodaron, ventrikül hızını yavaş-

latarak yarar sağlar. Prokainamid, lidokain gibi sınıf 1 antiaritmikler; flatter hı-

zını azaltır ancak 1:1 oranında ventrikül geçişine izin vermelerinden ötürü öne-

rilmeyen hatta kaçınılması gereken ilaçlardandırlar. Bunun yanında digoksin 

ise blok düzeyini arttırarak ventrikül hızını azaltıp kontrol altına alabilir. Hemo-

dinamisi stabil olmayan hastalara ise kardiyoversiyon önerilmektedir. 

AF’den daha az olmakla beraber atriyal flatterda da; inme ve tromboem-

bolik komplikasyonlar açısından artmış risk söz konusudur. Eğer fibrilasyonda 
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olduğu gibi yüksek risk durumu varsa antikoagülasyon önerilmektedir. Ancak 

yeni başlamış ve 24 saat içerisinde tanı konulmuş hastalarda kardiyoversiyon 

yapmadan önce antikoagülasyona gerek yoktur. 

2.6. Atriyal Fibrilasyon 

AF, tüm aritmiler içerinside en sık görülen ritm bozukluğudur. Genel po-

pülasyonda 65 yaş sonrası %7 oranında ve özellikle 75 yaş sonrası hastalarda 

%10 oranında görülebilmektedir. 

AF bazı hastalarda erken uyarı çıkarmaya yatkın; genellikle atriyal miyo-

kard’tan olmak üzere pulmoner venler gibi diğer başka odaktan kaynaklandığı 

düşünülen ritm bozukluğudur. AF sırasında hızlı ve kaotik aktivitede atriyumlar 

350-600 dk-1 vuru şeklinde küçük dalgacıklar oluşturmakta olup, P dalgası ye-

rine geçen bu küçük dalgacıklar f dalgası olarak adlandırılmaktadır. 

AF, süresine göre 3 grupta sınıflandırılmaktadır:  

Paroksismal AF; 48 saat içinde sıklıkla kendiliğinden sonlanan, persistan 

AF; kardiyoversiyon ya da farmakolojik tedavinin yapılmadığı durumlarda 7 

günden uzun süren, permenant AF ise normal sinüs ritminin sağlanamadığı kro-

nik AF tipidir 

Hastada AF gelişmesi durumunda mitral kapak patolojisi veya sol ventri-

kül hastalığına bağlı basınç yükselmesi akla getirilmelidir. Etiyolojik faktörler 

kardiyak ve non- kardiyak olarak ikiye ayrılır. Kardiyak nedenler arasında; akut 

veya daha önceden geçirilmiş miyokard infarktüsü (Mİ), dilate ve hipertrofik 

kardiyomiyopati, hipertansiyon, miyokardit ve perikardit, kapak hastalıkları, 

atriyal septal defekt, koroner bypass, konstriktif perikardit, hasta sinüs send-

romu, AV nodal re-entran taşikardi, WPW sendromu), non-kardiyak nedenler 

arasında ise; hipertiroidi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer kanseri, 

akciğer enfeksiyonu, pulmoner emboli, akut ve kronik alkol kullanımı, idiyopa-

tik, ailesel geçiş sayılabilmektedir. 

AF’de gelişen fizyopatolojik olaylar ise şöyledir: 

1- Atriyoventriküler uyum kaybına bağlı olarak atriyumların ventrikül 

dolumuna sağladığı katkı ortadan kalkmış olur. 

2- Hızlı ventrikül ritmine bağlı olarak diyastol süresi kısalır ve ve buna 

bağlı olarak kalp debisi düşer. 

3- Mitral darlığın eşlik ettiği AF’de efektif kasılmayan atriyumlarda kanın 

stazına bağlı olarak trombüs oluşur ve emboli riski artar. 

AF’de fizyopatolojinin de ışığında eğer mümkünse en ideal tedavi, hızı kı-

rarak ritmi sinüs ritmine çevirmektir. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir 
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bu durumda öncelikli olarak ventrikül hızını kırarak staza bağlı emboli oluşumu 

önlenmelidir. Ventrikül hızının kırılması AF’nin kendisinden daha zararlı olup, 

yeterli kardiyak output oluşamadığından kalp yetmezliğine neden olabilir.  

Yüksek ventrikül hızlı AF’nin hızının kırılmasında beta blokerler, verapa-

mil veya digoksin uygulanabilir. 24 saatten önce başlamış fibrilasyonun sinüs 

ritmine çevrilmesinde farmakolojik olarak amiodaron kullanılmaktadır. Amio-

daronun etkisiz olduğu durumlarda kardiyoversiyon kullanılabilir. Ancak sinüs 

ritmine çevirmedeki anahtar nokta; AF’nin ne zaman başladığı bilinmiyorsa, 

transözofageal ekokardiografi ile atriyumlarda trombüs olmadığından emin 

olunduktan sonra farmakolojik veya kardiyoversiyon tedavisi uygulanmasıdır. 

Paroksismal AF’de sinüs ritminin korunması için amiodaron en etkili ajandır. 

Ancak uzun süreli kullanımında ciddi yan etkiler oluşabileceği için, tedavide 

daha az etkili olmasına rağmen yan etki profili daha az olan beta blokerler tercih 

edilir. Tekrarlayan atakların önlenmesinde digoksin etkin değildir. 

 

3. DAL BLOKLARI 

His demeti, interventriküler septumda sol ve sağ olmak üzere iki dala ay-

rılmaktadır. 

Bu iletim yolları sayesinde sol ve sağ ventrikül çok hızlı bir şekilde uyarıl-

maktadır. Sol ileti dalı, sol anteriyor ve posteriyor olmak üzere kendi içinde iki 

fasiküle ayrılmaktadır. Herhangi bir dal veya fasikülde ortaya çıkan blok, anor-

mal ve uzamış ventriküler QRS komplekslerine neden olabilmektedir. 

3.1. Sağ Dal Bloğu 

Sağ dal bloğu izole konjenital lezyon şeklinde olabilir. Genellikle konjeni-

tal kalp hastalıklarında, sağ ventrikülde hipertrofi veya miyokardta hasar oluş-

turmuş yüklenme yapan durumlarda görülebilir. Sağ dal bloğu olan hastalarda 

AV tam blok riski 4 kat artmıştır. 

Sağ dal bloğunda, interventriküler septum ve sol ventrikülün serbest du-

var aktivasyonu normal iken sağ ventrikül aktivasyonu gecikmiştir. Sağ ventri-

kül aktivasyonundaki gecikme sonrası EKG’de; QRS kompleksinin süresi uzar 

(>0.12 sn), sağ ventrikülü gören derivasyonlarda (V1-V2) ikincil R dalgası or-

taya çıkar ve bu derivasyonlarda QRS ''M'' şekline benzer. Solu gören derivas-

yonlarda (V5-V6) ve D1 derivasyonunda ise geniş S dalgası görülür. 

3.2. Sol Dal Bloğu 

Sol dal bloğuna neden olan hastalıklar arasında koroner arter hastalığı, 

kardiyomiyopati, aort stenozu, sol ventrikül hipertrofisi, hipertansiyon, 



PERİOPERATİF ARİTMİLER VE TEDAVİSİ 

77 
 

anteriyor Mİ, hiperkalemi ve digoksin toksisitesi vardır. Sağlıklı kalplerde nadi-

ren görülürken, ileti sisteminin bir hastalığı olarakort aya çıkabilir. Sağ dal blo-

ğunun aksine özellikle koroner arter hastalığı nedeniyle ani ölüm riskinde be-

lirgin artışa neden olmaktadır. Perioperatif dönemde de özellikle anksiyeteye 

bağlı hipertansiyona eşlik eden sol dal bloğunu gösteren yayınlar mevcuttur. Sol 

dal bloklu hastalarda AV tam blok riskinin 18 kat arttığı görülmüştür. 

Sol dal bloğunda uyarının sağ daldan başlaması nedeniyle interventrikü-

ler aktivasyon normale göre zıt yönde (sağdan sola doğru) olmaktadır. Bunun 

sonucunda EKG’de; solu gören derivasyonlarda (V5,V6, D1, aVL) başlangıçtaki 

küçük q dalgası yerine büyük ve geniş R dalgası, sol ventrikül aktivasyonunda 

gecikme, tepede çentikli R dalgaları ve QRS süresinde uzama (>0.12 sn) görüle-

bilir. 

 

4. ATRİYOVENTRİKÜLER BLOKLAR 

Atriyoventriküler blok, atriyal uyarının ventriküle ulaşımının geç, inter-

mitant veya tam bloklu olmasına göre birinci ikinci veya üçüncü derece blok ola-

rak sınıflandırılır. 

4.1. Birinci Derece Atriyoventriküler Blok 

Atriyal uyarının ventriküle geçişindeki gecikme EKG’de PR aralığında 

uzama olarak yansır. PR mesafesi 0.21 sn den uzunsa uzamadan bahsedilebilir. 

Birinci derece AV blok diğer bloklara dönüşebilir. Ancak genel olarak yüksek 

vagal aktiviteye bağlıdır ve gençlerde iyi seyirlidir. 

4.2. İkinci Derece Atrioventriküler Blok 

İkinci derece AV blok mobitz tip1 ve mobitz tip 2 olarak ikiye ayrılır. 

4.2.1. Mobitz tip 1 (Wenckebach) atriyoventriküler blok 

Bu tip blokta atriyumdan ventriküle geçen uyarılar her atımda biraz daha 

fazla gecikir ve en sonunda bir uyarı ventriküle iletilmez. Bu iletilmeyen uyarı-

dan sonra AV iletim tekrar normale döner ve bu döngü bu şekilde devam eder. 

Birinci derece bloktaki gibi artmış vagal aktiviteye bağlıdır ve iyi seyirlidir. Yük-

sek vagal aktiviteye bağlı olmayan Wenckebach blok prognozu Mobitz tip 2’ye 

benzer. 

4.2.2. Mobitz tip 2 atriyoventriküler blok 

Mobitz tip 2 blokta PR mesafesinde birbirini izleyen, progresif artış olma-

dan ortaya çıkan aralıklı blok mevcuttur. Bu tip blokta iletilen uyarılardaki PR 

mesafesi sabittir. Mobitz tip 2’de iletim bozukluğu his demeti ve altındadır. Bu 
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nedenle QRS geniştir ve atriyumlardan ventriküle geçen uyarı sayısı değişken-

dir. Sıklıkla 2:1 blok ile AV iletim olur. 

4.3. Üçüncü Derece Atriyoventriküler Blok 

Atriyal uyarının ventriküle geçişinde tam kesilme olursa üçüncü derece 

yani tam AV blok olur. Tam blok, AV nodal veya infranodal iletim kusuru nede-

niyle oluşabilir. Eğer blok AV nodta ise QRS dar; infranodal blok olması halinde 

ise geniş olarak görülür ve ventrikül hızı düşüktür. 

 

5. VENTRİKÜLER ARİTMİLER 

Perioperatif dönemde özellikle yüksek riskli olan hastaların yarısına ya-

kınında ventriküler ekstrasistoller (VES) ve kısa süreli ventriküler taşikardi 

(VT) görülebilir. Ancak bunların postoperatif dönemdeki prognozları ile ilgili 

net bir kanıt yoktur. Altta yatan nedenden bağımsız olarak hemodinamiyi bozan 

VT’ler süratle tedavi edilmelidir. Amiodaron hemodinamik olarak stabil olan 

(uzun QT yoksa) hastalarda ilk seçenek olarak kullanılır. Ancak bazı hastalar he-

modinamik olarak stabil değildir ve uygulanan kardiyoversiyona yanıt alınama-

yabilir. Bu hastalara amiodaron kullanılabilirken, özellikle iskemiye bağlı tek-

rarlayan VT’lerde ise beta bloker kullanımı önerilmektedir. 

5.1. Ventriküler Ektopik Atımlar-Ventriküler Ekstrasistoller  

Ventriküler ektopik atımlar normal bireylerde nadiren görülürken sık-

lıkla kalpteki organik patolojiye bağlıdır ve özellikle de miyokard iskemisine 

işaret ederler. İskemik kalp hastalığı bulunanlarda ventriküler ekstrasistollerin 

görülmesi kötü prognoz göstergesidir. EKG’de geniş ve anormal QRS dalgaları 

ve bunu takip eden ana QRS dalgasının tersi yönde bir T dalgası mevcuttur. QRS 

öncesinde P dalgası yoktur ve bir sonraki atımdan önce uzun bir bekleme süresi 

vardır. 

5.2. Ventriküler Taşikardi  

Atriyumların sinüs nodu etkisi altında kontrakte olduğu, ventriküller hı-

zın ise 120-220 dk-1 arasında değişkenlik gösterdiği bir taşikardidir. EKG’de R-

R aralıklarının eşit olduğu, P dalgalarının olmadığı ve atriyumların ventriküller-

den bağımsız olarak çalıştığı, hızlı dal bloğuna benzeyen düzenli QRS kompleks-

leri görünür. Karotis masajına yanıt vermemesiyle dal bloklu atriyal taşikardi-

lerden ayrılır. Ventriküler taşikardilerde santral venöz basınç eğrisinde dev ca-

non dalgaları görülür. 

Ventrikül kaynaklı taşikardilerin supraventriküler taşikardilerden ayrıl-

masında QRS süresi kullanılır. 140 msn’den uzun olan QRS kompleksi 
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durumunda yüksek olasılıkla ventriküler kaynaklı taşiaritmi mevcuttur. Dal 

bloklu SVT, VT’den daha nadir oranda görülürken, şüphede kalınması duru-

munda iv adenozin uygulanır. Adenozin, SVT’yi sonlandırırken ventrikül kay-

naklı aritmilere etkisizdir. 

Ventriküler taşikardiler oldukça ciddi hayatı tehdit eden durumlar olup, 

re-entran veya ventriküler hücrelerin artmış otomatisitesinden kaynaklıdır. 

Çoğu zaman altta yatan kalp hastalığına işret etse de normal bireylerde de na-

diren görülür. Ventriküler taşikardilerin tedavisinde antiaritmik ilaçlar kullanı-

lır ancak hemodinamik olarak instabil (kalp yetmezliği, anjina, senkop, hipotan-

siyon, kollaps) olan hastalarda acil kardiyoversiyon ile müdahale edilmelidir. 

5.3. Ventriküler Fibrilasyon 

Ventriküler fibrilasyon (VF) 300-500 dk-1 hızında atımın olduğu ancak ko-

ordine bir atımın ve kontraksiyonun görülmediği, kalp debisinin sıfıra düştüğü 

mortalitesi çok yüksek bir taşiaritmidir. Ventriküler fibrilasyon ani ölümlerin 

yaygın bir nedenidir. Primer olarak ortaya çıkabildiği gibi Mİ sonucu olarak da 

ortaya çıkabilir. Bunun yanında elektrik çarpması, boğulma, digoksin intoksi-

kasyonu, adrenalin ve izoprenalin gibi sempatomimetik ilaçlara bağlı olarak da 

görülebilir. Hastalarda ventriküler fibrilasyon görülmesi halinde hızlıca defib-

rile edilmeli, defibrilatöre ulaşıncaya kadar kardiyak arrest gibi kabul edilerek 

etkin göğüs kompresyonu ve ventilasyonu içeren kardiyopulmoner resüsitas-

yona başlanılmalıdır. Bir hastada ventriküler fibrilasyona bağlı kardiyak arrest 

görülmüşse sadece antiaritmik ilaçlarla tedavi her zaman güvenli olmayabilir, 

implante edilebilen defibrilatörler de tedavide kullanılabilir. 

5.4. Torsades De Pointes (Polimorfik Ventriküler Taşikardi) 

Torsades de pointes birden fazla farklı ventriküler odaktan kaynaklanan 

polimorfik tipte QRS’in olduğu, noktaların dansı olarak da adlandırılan ventri-

küler kaynaklı taşiaritmidir. Sıklıkla hipomagnezemi, hipokalemi, trisiklik anti-

depresan veya sınıf 1 antiaritmik kullanımına bağlı görülmekle beraber; konje-

nital uzun QT sendromuna bağlı olarak da görülebilir. EKG’de birkaç saniye sü-

ren aritmiler şeklinde görülebilirken, ventriküler fibrilasyona da ilerleyebilir. 

Tedavide magnezyum 15-20 dk.’da 1-2 gr verilmeli, gerektiğinde 1-2 

gr.saat-1 hızda infüzyona devam edilmelidir. 

 

6. ANTİARİTMİK İLAÇLAR 

Kardiyak aritmilerde kullanılan antiaritmik ilaçlar temelde aritmiyi dur-

durma ve aritmi profilaksisinde kullanılabildiği gibi; ventrikül hızını azaltmak 



Aykut URFALIOĞLU – Ömer Faruk BORAN – Şeyma TEKŞEN 

 

80 
 

amacıyla da kullanılmaktadır. Ancak paradoksal olarak antiaritmik ilaçların 

aritmiyi kötüleştirme veya başka bir aritmiye dönüştürebilme özelliği olduğu da 

unutulmamalıdır. Bu nedenle son yıllarda antiaritmik ilaçlar yerine elektrofiz-

yolojik uygulamalar, pacemakerlar gibi alternatif yöntemler giderek artan oran-

larda kullanılmaktadır. 

Bu bölümde, anestezi rutininde sıkça kullanılan antiaritmik ilaçların sınıf-

laması, farmakolojik özellikleri ve yan etkileri anlatılacaktır. 

6.1.  Sınıflama 

Antiaritmik ilaçların sınıflaması klinik (kalpteki etki yeri) ve hücresel dü-

zeydeki etkilerine göre (aksiyon potansiyeli) yapılmaktadır.  

Klinik olarak; 

1- AV nod üzerine; AV nodun iletimini yavaşlatarak supraventriküler 

aritmilerin tedavisinde kullanılanlar (verapamil, diltiazem, adenozin, digoksin, 

beta blokerler) 

2- Ventriküler aritmilerde kullanılanlar (lidokain, meksiletin) 

3- Atriyumlar, ventriküller ve AV aksesuar yollar; hem ventriküler, sup-

raventriküler aritmiler, hem de WPW sendromunda olduğu gibi aksesuar yol 

kaynaklı aritmilerde kullanılanlar (kinidin, disopiramid, amiodaron, flekainid, 

prokainamid, sotalol, propofenon) 

Aksiyon potansiyeline göre; 

I- Sınıf 1 ilaçlar: Farmakolojik olarak farklı ilaçlar olmalarına rağmen 

membran stabilizasyonu ve hızlı sodyum kanal blokajı yaparlar. Bu sayede vent-

riküler yollardaki aksiyon potansiyellerini kısaltarak re-entry yolaklarının ileti-

mini ortadan kaldırırlar. Kendi içerisinde 3 alt sınıfa ayrılırlar: 

• Sınıf 1A; Aksiyon potansiyeli süresini uzatır, hem atriyum hem de vent-

rikülleri etkiler ve intraventriküler iletiyi yavaşlatırlar (kinidin, prokainamid, 

disopiramid). 

• Sınıf 1B; Antiaritmik etkileri ventriküllere sınırlıdır, repolarizasyon sü-

resini kısaltır ve hasarlanmış kalbin aritmojen etkisini azaltırlar ( lidokain, mek-

siletin). 

• Sınıf 1C; Aksiyon potansiyeli süresini etkilemez, intraventriküler iletiyi 

yavaşlatırlar (flekainid, propafenon). 

II- Sınıf 2 ilaçlar: Beta blokerler; sempatik sinir sisteminin kalp üzerin-

deki etkilerini engellerler. Miyokard hücrelerinin önemli bir kısmının aksiyon 

potansiyeli süresini etkilemeden, pacemaker aktivitesi gösteren hücrelerin 
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spontan depolarizasyon eğimini (faz 4) azaltıp, pacemaker uyarı hızını azaltır-

lar. Beta reseptörlerinin blokajı VF eşiği üzerindeki etkileri değişken olmasına 

rağmen bu ilaçlar, katekolamin etkisini tersine çevirerek VF eşiğini azaltırlar 

(metoprolol, esmolol, atenolol, propranolol). 

III- Sınıf 3 ilaçlar: QT intervalini ve refrakter periyodu uzatarak aksiyon 

potansiyeli süresini uzatır fakat faz 0’a etki etmezler. Antifibrilatuar ajanlar ola-

rak da bilinirler, kalbin pompa aktivitesi etkilenmezler (amiodaron, sotalol). 

IV- Sınıf 4 ilaçlar: Hücresel aktivasyon esnasında sodyumun içeri girme-

sinin ardından transport edilen kalsiyumun hücre membranından karşıya geçi-

şini antagonize eder. Dihidropiridin kalsiyum kanal blokerlerinin antiaritmik 

etkinlikleri yoktur (verapamil, diltiazem). 

6.2. İlaçlar 

6.2.1. Lidokain 

Lidokain ventriküler aritmilerde uzun QT intervali dışında ilk tercih ilaç 

olmasının yanında supraventriküler aritmilerde etkisizdir. İlaç vazokonstrik-

tördür ve diğer ilaçlardan farklı olarak nadiren hipotansiyon ve kalp yetmezli-

ğine neden olur. Aynı zamanda lokal ve genel anestezik etkileri nedeniyle anes-

tezi pratiğinde sık kullanılan ilaçlardandır. 

Lidokain terapötik dozlarda purkinje liflerindeki faz 4 depolarizasyonu 

deprese ederek VF eşiğini yükseltir. Kısmi depolarize olmuş membran potansi-

yeline sahip hücrelerde hızlı sodyum kanallarının cevabını azaltır. Bu etki po-

tasyumun dışarı çıkışının arttırılması ile sağlanır. Normal dokudaki ileti hızı de-

ğişmezken özellikle iskemik dokularda aksiyon potansiyeli zamanını azalttığın-

dan, ileti hızı ve re-entry olasılığı azalır. Atriyal dokularda çok düşük veya hiç 

etki göstermezken, hipokalemik hastalarda etkinlikleri azalmaktadır. 

Lidokain dakikada 5 ve üzeri VES’de , R on T VES’de , multifokal VES’de, 

bigemine-trigemine VES’de ve ayrıca akut Mİ sonrası VT veya VF’nin proflaksi-

sinde de kullanılmaktadır. 

Lidokainin terapötik plazma konsantrasyonu 1.5-5 mcg.ml-1 ve toksik 

konsantrasyonu 9 mcg.ml-1’dir. Başlangıçta iv bolus doz 1-1.5 mg.kg-1 ve deva-

mında 20-50 mcg.kg-1 infüzyon olarak verilmelidir. Lidokain ventriküler aritmi-

lerden kısa dönemde korumada kullanılır. Terapötik etkinlik serum düzeyi ile 

yakından ilişkilidir ve bolus dozdan kısa bir süre sonra serumda etkin dozu dü-

şer, bu nedenle de bolusun ardından infüzyonla devam edilmelidir. Buna karşın 

bolus dozun etkin olmadığı hastalarda infüzyon başlanılmasının etkinliği tartış-

malıdır. Uzun dönem profilaksi gereken hastalarda oral formu 
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bulunmadığından kullanılmamaktadır. Lidokainin terapötik seviyesini sağla-

mak güçtür. Subterapötik düzeylerde aritmi riski devam ederken; toksik düzey-

lerde aynı zamanda lokal anestezik de olan lidokain lokal anestezi toksisite bul-

guları gösterebilir. En sık santral sinir sistemi bulguları görülür. Kulakta çın-

lama, huzursuzluk, nistagmus, yüzde seğirme, daha yüksek dozlarda konvülzi-

yon ve koma görülür. Konvülziyonların durdurulmasında benzodiyazepinler 

barbitüratlara göre daha etkin bulunmuştur. Toksisite durumunda hastanın so-

lunum ve dolaşımının da desteklenmesi gerekmektedir. Lidokain karaciğerde 

metabolize edildiğinden, karaciğer yetmezliği ve kalp yetmezliğinde de karaci-

ğer kan akımının azalması nedeniyle doz ayarlaması yapılmalıdır, aksi halde 

toksisite bulguları kaçınılmazdır. 

Lokal anestezi toksisite tedavisinde iv lipid kullanılmaktadır. %20 lipid-

ten 1.5 ml.kg-1 bolus ve devamında 24 saatte 1000 ml olacak şekilde infüzyon 

başlanılır. İntravenöz olarak verilen lipid kanda lipid faz oluşturarak lokal anes-

teziklerin plazma konsantrasyonunu düşürmektedir. 

6.2.2. Metoprolol 

Beta reseptör blokeri olan metoprolol en çok antihipertansif ve antianji-

nal tedavide kullanılır. Antiaritmik etkilerini kompetitif beta blokajı yoluyla gös-

terir. Selektif beta reseptör antagonisti olup, intrensek agonistik özellikleri yok-

tur. Beta-2 reseptör etkinliği nedeniyle havayolu direncini arttırarak bronko-

konstriktif etki yaptığından, özellikle KOAH’lı hastalarda dikkatli kullanılmalı-

dır. Beta reseptör aracılı insülin salınmasını bozar ve hipoglisemik semptomlar 

maskelenebilir. Metoprolol iv 0.5-1 mg dozda başlanır ve 2-5 dk arayla 0.1-0.15 

mg.kg-1’a kadar uygulanabilir. Hipotansiyon, bradikardi, kalp bloğu, kalp yet-

mezliği ve bronkospazm yapabilir. 

6.2.3. Esmolol 

Kısa etki süreli, kardiyoselektif, beta-1 reseptör antagonistidir. Esmololün 

minimal intrinsik aktivitesi vardır. 5-60 mcg/kg/dk dozlarda sol ventrikül di-

yastol sonu basıncı, kalp hızı kan basıncı ve kalp debisi etkilememektedir. Es-

molol iv uygulandığında eritrosit içindeki esterazlarla hızla hidrolize edilir, di-

ğer plazma kolinesterazlardan etkilenmediğinden kolinesteraz inhibitörlerin-

den etkilenmez. Esmolol 500 mcg.kg.dk-1 dozunda verilse de süksinilkolinin et-

kilerini değiştirmez. Yarı ömrü 12-27 dk arasında olup, etki süresi 20 dk içeri-

sinde geçmektedir. Bu nedenle 0.5 mg.kg.dk-1 dozda bolus olarak uygulandıktan 

sonra 0.06-0.2 mg.kg.dk-1 infüzyon olarak devam edilmelidir. Etki süresinin kısa 

olması nedeniyle anestezi pratiğinde perioperatif olarak sıkça kullanılmaktadır. 

Hipotansiyon, bradikardi, kalp bloğu ve kalp yetmezliği gibi yan etkiler görüle-

bilir. 
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6.2.4. Sotalol 

  Sotalol beta bloker özelliğine ek olarak aksiyon potansiyelini ve bu sa-

yede QT intervalini uzatmaktadır. Anjina ve hipertansiyonu tedavi etmek ama-

cıyla sentezlenen sotalol; atriyal,  ventriküler ve AV yolların refrakter periyo-

dunu uzatarak kalp hızını azaltır ve antiaritmik etki yapar. Böylelikle amiodaron 

benzeri etki yaparak hem ventriküler hem de supraventriküler taşiaritmilerin 

tedavisi ve tekrarının önlenmesinde kullanılmaktadır. Hatta bazı çalışmalarda 

AF ve diğer supraventriküler aritmilerden korunmada sotalolün diğer beta blo-

kerlerden daha etkili olduğu gösterilmiştir. 

Sotalolün hipokalemi olan hastalarda kullanımı sırasında torsades de po-

intes yaptığı bildirilmektedir. Sotalolun uzun QT durumunda kullanımı öneril-

memektedir. 

Yarı ömrü uzun ve oral biyoyararlanımı iyi olan sotalolün oral dozu 160-

320 mg’dır. Böbrekler yoluyla atılımı o lduğundan dolayı böbrek yetmezliği du-

rumunda doz azaltılması gerekir. İntravenöz olarak 0.2-1.5 mg.kg-1 bolus ardın-

dan 0.15 mg.kg.saat-1 hızda infüzyon şeklinde uygulanır. Böbrek yetmezliği, hi-

pokalemi, kadın cinsiyet proaritmik yan etki görülmesi açısından artmış riske 

sahiptir. Mİ sonrası sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanımı 

önerilmemektedir. 

6.2.5. Amiodaron 

Amiodaronun diğer ilaçlara göre bazı avantajları vardır. Geniş etki spekt-

rumu önemli bir özelliktir. Ventriküler, supraventriküler ve AV iletim sistemini 

etkileyen WPW gibi preeksitasyon sendromlarında, hatta diğer ilaçlara refrak-

ter olan aritmilerde bile %70 başarı oranı ile amiodarona yanıt vardır. Atriyum, 

ventrikül kası, sinoatriyal, AV nod ve his-purkinje sisteminde repolarizasyon ve 

refrakter dönemi uzatır. Amiodaron his-purkinje sisteminde inaktif sodyum ka-

nallarını baskılayarak, faz 0’ı deprese eder. 

Amiodaronun ventrikül kasında etkili olmasına karşın yeni çalışmalarda 

ventrikül fonksiyonu bozuk kişilerde aritmiden korumadığı gösterilmiştir, yani 

bu hastalarda fatal aritmilerden korumamaktadır. Ayrıca, amiodaronun kısa ve 

uzun süreli tedavilerde QT aralığı üzerindeki etkileri farklılık göstermektedir. 

Kısa süreli uygulamalarda ventrikül miyokardında ve his-purkinje liflerinde 

efektif refrakter periyodu hafif arttırıp, QT aralığını uzatmaz. Ancak kronik kul-

lanımda QT aralığını belirgin olarak arttırır. Ventriküler fibrilasyon için eşiği 

yükselten amiodaronun, önemli yan etkileri nedeniyle uzun dönem kullanımı 

yalnızca diğer ilaçların etkisiz kaldığı ya da refrakter olduğu hastalarda öneril-

mektedir. 
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Oral alımda etkinin başlaması 3-7 günü bulurken, maksimum etki ise 50 

gün sürmektedir. Gecikmenin azaltılmak istendiği hastalarda daha yüksek doz-

lar verilip istenilen etkiye ulaştıktan sonra doz ayarlaması yapılmalıdır. İntra-

venöz uygulamada etki süresi oral alıma karşı daha erken başlamasına rağmen 

antiaritmik etkinin başlaması 1-24 saat sürmektedir. Önerilen doz 30-60 dk’da 

5mg.kg-1 bolus uygulamasının ardından 24 saatte 900 mg infüzyon ile devam 

edilmelidir. 

Amiodaron karaciğerde metabolize olurken, asıl metaboliti olan desetila-

miodaronun da antiaritmik etkinliği bulunmaktadır. Amiodaron ve metaboliti 

yüksek konsantrasyonda akciğer, kalp, karaciğer ve yağ dokuda depolanır. 

Amiodaronun QT aralığını genişleten ilaçlarla beraber kullanıldığında 

ciddi bradikardi ve AV blok riski artmaktadır. Uzun dönem oral alımda yan etki 

insidansı yüksek olan bir ilaçtır. Dermatolojik olarak; fotosensivite ve mavi pig-

mentasyon, korneal mikrodepositler, hiper ve hipotiroidizm, pulmoner alveoli-

tis, hepatit, nöropati, miyopati, uykusuzluk, kabus görme, tremor, alopesi, tor-

sades de pointes, warfarin etkisini arttırma gibi yan etkileri bulunmaktadır. An-

cak pulmoner yan etkiler daha ciddi olup, bunların gelişiminde anormal fosfoli-

pid birikimi olduğu düşünülmektedir. Pulmoner yan etkilerin düzelmesi ilacın 

kesilmesi veya doz ayarlaması ile sağlanabilmektedir. Solunum fonksiyon test-

lerinde total akciğer kapasitesi azalırken, radyolojik bulgular bilateral intertis-

yel infiltrasyonlar ile patolojik bulgular ise fibröz alveolit ile uyumlu bulunmuş-

tur. 

Pek çok aritmide uzun yan etki listesine rağmen, amiodaron negatif inot-

rop olmaması ve uzun etki süresi ile ağır basmaktadır. Yan etkilerin çoğu rever-

sibildir ve kısa ömür beklentisi olan ve diğer antiaritmiklerin daha riskli veya 

yetersiz olduğu hastalarda göze alınmalıdırlar. 

6.2.6. Diltiazem  

Diltiazem benzodiyazepin bileşikler sınıfına giren bir kalsiyum kanal blo-

keridir. Sinoatriyal nod, AV nod iletisini ve kalp kontraktilitesini deprese eder-

ken orta düzeyde koroner vazodilatasyon yapmaktadır.  

Diltiazem; hipertansiyon, anjina ve diyastolik disfonksiyon tedavisinde, 

özellikle de AF, atriyal flatter ve ventrikül hızının kontrolünde, supraventriküler 

aritmi proflaksisinde tercih edilmektedir. Hatta ventriküler aritmi tedavisinde 

de etkili olabileceği gösterilmiştir. Sonuç olarak diltiazem; AV nodal taşikardi, 

paroksismal SVT, akut anjina atakları, prematür atriyal depolarizasyon, AF ve 

atriyal flatterda ventrikül hızını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. 
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Diltiazem iv 20 mg bolus olarak uygulanmakta ve gerekirse de 15 dk 

sonra doz tekrarlanabilmektedir. İhtiyaç olursa 5-25 mg.saat-1 infüzyonla teda-

viye devam edilebilir. 

6.2.7. Verapamil 

Verapamil AV nod iletimini deprese eden bir kalsiyum kanal blokeridir. 

AV nod depresyonu ile supraventriküler taşikardilerde ventrikül hızını kırar, 

paroksismal supraventriküler taşikardilerin sonlandırılması ve proflaksisinde 

kullanılır. 

Verapamil, WPW sendromu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bazı 

hastalarda başarılı bir şekilde tedaviyi gerçekleştirken, bazılarında AF veya at-

riyal flatter’a neden olabilir. Bu durumda prokainamid, adenozin ve amiodaron 

gibi ilaçların kullanımı önerilmektedir. 

Perioperatif dönemde sık kullanılan bir ajan olmasına rağmen genel anes-

tezi altında özellikle inhalasyon ajanlarının kardiyak depresan etkisini arttırır. 

Bu etki halotan anestezisinde daha belirgindir. Ayrıca tedavi dozunda genel 

anestezi altında kas gevşeticilerin etkilerini potansiyalize ettiğinden dikkatli 

kullanılmalıdır. Beta blokerlerle beraber kullanılmamalıdır. 

Paroksismal supraventriküler taşikardilerin tedavisinde iv 0.07-0.15 

mg.kg-1 bolus olarak verilir ve dozun yetersizliği durumunda 30 dk sonra tek-

rarlanabilir. İnfüzyon şeklinde verilmesi planlanıyorsa 5 mg.saat-1 dozunda ve-

rilebilir. 

6.2.8. Digoksin 

Digoksin etkisini membrana bağlı Na-K ATPaz enzimini inhibe ederek 

gösterir. Bu sayede purkinje liflerinde iletim yavaşlar. Kalp yetmezliğinde kar-

diyak inotropik gücün arttırması yanında AF ve atrial flatterda yüksek ventrikül 

hızını azaltma amacıyla da kullanılır.        

Digitalizasyonda en sık kullanılan ajandır. Digitalize olmayan hastalarda 

0.5-1 mg yükleme dozunun ardından 0.25-0.5 mg dozunda uygulanmalıdır. 

Digoksin toksisitesinde yan etki olarak; AV bloklu atriyal taşikardi, kavşak 

taşikardisi, bigemine ventriküler ektopik vurular, ventriküler taşikardi, birinci, 

ikinci ve üçüncü derece AV blok, düşük ventrikül yanıtlı AF ve sinoatriyal blok 

sayılabilir. Potasyum kaybına neden durumlar ve böbrek yetmezliği toksisite 

bulgularını kolaylaştırır.         

6.2.9. Adenozin 

Yarı ömrü oldukça kısa olan adenozin, AV nodta iletim bloğu yapmaktadır. 

AV re-entran mekanizma ile oluşan SVT’lerin sonlanmasında çok etkilidir. Hatta 

adenozine pozitif yanıt, taşikardinin supraventriküler orijinli olduğunu 
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düşündürür. SVT’lerin çok az bir kısmı adenozine yanıt vermez. Atriyal flatter 

ve fibrilasyonda ventrikül hızını azaltırken, negatif inotropik etkisi yoktur.  

Astım hastalarında görülen geçici bronkospasm yan etkisi dışında ol-

dukça güvenli bir ilaçtır. Bunun yanında yan etki olarak hipotansiyon, yüzde 

flushing, geçici anjina pektoris ve dispne görülür. İlaç, aminofilin ile antagonize 

edilir ve dipiradamolle potansiyelize edilebilir. 

Yetişkin dozu 6 mg iv bolus olarak uygulanır, etkisizlik durumunda ise doz 

12 mg olarak tekrarlanmalıdır. Pediyatrik olgularda 100-150 mcg.kg-1 dozda uy-

gulanabilir. Hızlı etki süresi ve yarı ömrünün kısa olmasının yanında hemodina-

miyi çok az etkilemesi nedeniyle de diğer etki spektrumu benzer olan ilaçlara 

göre daha avantajlıdır. 

 

7. İMPLANTE EDİLEBİLEN KARDİYOVERTER DEFİBRİLATÖR  

TEDAVİSİ  

İmplante edilebilir otomatik kardiyoverter defibrilatör (ICD), ventriküler 

fibrilasyon veya ventriküler taşikardiyi otomatik olarak tanıyabilen ve verdiği 

uygun elektrik tedavisi ile aritmiyi sonlandırabilen cihazlardır. Ventriküler arit-

milere bağlı ani ölüm riskinin yüksek olduğu hastalarda prognozu iyileştirdiği 

görülmüştür.  

Cihazın üç tedavi seçeneği vardır: 

1- Ventriküler taşikardiyi sonlandıran hızlı ventriküler pacing 

2- Ventriküler taşikardiyi sonlandıran düşük enerjili şok 

3- Ventriküler taşikardi veya fibrilasyonu sonlandıran yüksek enerjili şok 

ICD endikasyonları birincil ve ikincil koruma olarak ikiye ayrılır. Birincil 

korumada henüz sürekli aritmi ortaya çıkmamış ancak ventriküler taşikardi 

veya ventriküler fibrilasyon olması durumunda yüksek kollaps veya kardiak 

ölüm riski mevcuttur. İkincil koruma ise tekrarlayan ventriküler taşikardi ve 

fibrilasyonu olan hastalardaki tedavi şeklidir. 
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1. GİRİŞ 

Demir elementi, eritrositlerde hemoglobin, miyositlerdeki miyoglobin 

sentezinde ve enzim aktivasyonunda kofaktör olarak rol oynar. İnsan yaşam ka-

litesi açısından demir dengesi son derece önemlidir. Gebelikle ilişkili başlıca fiz-

yolojik değişikliklerin başında, artan plazma miktarı ve kan hücreleri gelmekte-

dir. Gebelik döneminde, fizyolojik demir talepleri fetoplasental gelişmeyi ve ma-

ternal gebeliğe adaptasyonu desteklemek için büyük ölçüde artar. Bundan do-

layı, gebelikte demir alınımı normalden fazladır ve yeterli miktarda demir alın-

maması durumunda demir eksikliği anemi tablosu oluşmaktadır. Demir eksik-

liği anemisinde, eritrositlerin ya da hemoglobin üretiminin ya da eritrositlerin 

artan yıkımı veya kısalan ömrü sonucunda meydana gelmektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda görülen demir eksikliği anemisi; 

beslenme, hormonlar, adet döngüsü sırasında düzensiz kan kaybı ve hamilelik 

sırasında yeterli miktarda demir ve folik asit alınmaması sonucu gerçekleşir. Ge-

belik sırasında ortaya çıkan demir eksikliği ve demir eksikliği anemi tablosu so-

nucu hem anne ve hem de çocuk açısından olumsuz etkileri görülmektedir.  

Bunlar arasında anne ölümleri, prematüre doğum, düşük doğum ağırlıklı 

bebekler ve bebeklerde nörogelişimsel bozukluklar gelmektedir. Bu yüzden ge-

belik sırasında demir desteği oldukça önem taşımaktadır. Gebelik sırasındaki 

genel demir gereksinimi, menstrüasyon sırasında meydana gelen demir kayıp-

larının geçici olarak durmasına rağmen, gebe olmayan kadınlara göre önemli 

ölçüde daha yüksektir. Demir gereksinimi, eritrosit kitlesinin genişlemesi ve ar-

tan fetüsün hem büyüyen fetüse hem de plasenta yapılarına aktarılması nede-

niyle, gebeliğin ikinci yarısında belirgin bir şekilde artmaktadır. Bu artan gerek-

sinimlerin karşılanabilme derecesi, gebelik başlangıcında demir depolarının bü-

yüklüğüne ve gebelik sırasında absorbe edilecek diyetle alınan demir miktarla-

rına bağlıdır. 

Gebelikte demir eksikliği anemisinin sıklıkla geliştiği gerçeği, fizyolojik 

adaptasyonların artan gereksinimleri karşılamak için genellikle yetersiz oldu-

ğunu göstermektedir. Sonuç olarak, gebelik sırasında demir takviyesi tüm dün-

yada yaygın bir uygulamadır.  

Bu bölümde, demir ve plasental demir transportu, gebelikte demir gerek-

sinimleri, hematolojik ve demir parametrelerindeki değişiklikler, demir eksik-

liği anemisi, gebeliğin farklı aşamalarında demir durumu ve emilimi, gebelik ve 

bazı immünolojik faktörler arasındaki ilişki, prepartum ve postpartum anemi-

nin tanımlanması, gebe kadınların ve bebeklerin demir durumunun değerlendi-

rilmesinde kullanılan ölçütler anlatılmıştır. Ayrıca gebelerde, hematolojik ve 
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immünolojik parametrelerdeki değişiklikler ve demir suplemantasyonunu içe-

ren bir örnek anlatılmıştır. 

1.1.Aneminin Tanımlanması-WHO /CDC 

Anemi, eritrosit sayısının veya oksijen taşıma kapasitesinin fizyolojik ge-

reksinimleri karşılamak için yetersiz olduğu ve konvansiyonel olarak, sağlıklı 

bir şekilde medyan değerin altında daha düşük bir hemoglobin (Hb) değeri ola-

rak alındığı bir durumdur. Anemi tablosunun ağırlık derecesi; yaş, cinsiyet, ra-

kım, sigara ve gebelik durumu gibi faktörlere bağlı olarak değerlendirilir. Gebe-

likte anemi tablosu; fizyolojik plazma hacim artışı, Hb değerlerinin ırklara göre 

farklılık göstermesine göre farklılık göstermektedir. Gebelikte demir kullanımı 

bu faktörlerin değerlendirilmesiyle anlam kazanır. 

Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), birinci ve üçüncü trimesterde hamilelik 

hemoglobini 11 g / dl (Hematokrit; Hct) a \ 33%) 'dan düşük, anemide ise bu 

değeri 10.5 g / dl (Hct \ 32%)' dan daha düşük olarak tanımlamaktadır.2. tri-

mesterde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hamilelikte anemi, Hb değerleri 11gm / 

dl'den azdır şeklinde tanımlanırken, postpartum kadınlarda anemi, WHO tara-

fından Hb 10 g / dl'den düşük olarak tanımlanmıştır (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Yetişkin kadınlarda aneminin şiddetinin WHO tarafından sınıflandırıl-

ması 

Kaynak: Tandon R, Arihant J, Malhotra P. Management of Iron Deficiency Ane-

mia in Pregnancy in India. Indian Journal of Hematology & Blood Transfusion 

2018; 34( 2): 204–215 

 

1.2.Eritrosit (RBC) Özellikleri 

Gebeliğe bağlı aneminin değerlendirilmesinde RBC endeksleri ve morfo-

lojik özellikleri ilk adım olarak önerilmektedir. 
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1.2.1 Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV) ve Kırmızı Hücre Dağılım Ge-

nişliği (RDW) 

Demir eksikliği anemisi, mikrositoz, (düşük MCV \ 80 fl) ve hipokromi 

(Ortalama Corpuscular Hemoglobin (MCH) \ 27 pg) ile karakterize edilir. Demir 

eksikliği anemisi düşük MCV için en yaygın neden olsa da, düşük MCV hassas 

değildir ve gerçek demir eksikliği anemisi olan gebe kadınların %40'ına varan 

oranlarda normositik indeksleri vardır. Gebelikte eritropoezin uyarılması de-

mir eksikliğinin mikrositozunu maskeler. Ayrıca, düşük bir MCV değeri, demir 

eksikliği anemisi için spesifik bir ölçüt değildir. Demir için ayrıntılı biyokimyasal 

değerlendirmenin mümkün olmadığı durumlarda, yüksek RDW nin eşlik ettiği 

düşük MCV kombinasyonu demir tedavisine başlamak için yeterli sonuç olarak 

kullanılabilir. Gebelikte demir eksikliği anemisi tanısında RDW'nin duyarlılığı 

ve özgüllüğü sırasıyla % 72-97 ve % 82-83 arasında belirlenmiştir. 

 

2. GEBELİK SIRASINDA DEMİR HOMEOSTAZI 

Gebelik sırasında demir alınımı, fetoplasental gelişimi ve maternal gebe-

liğe adaptasyonu sırasında önemli ölçüde artış gösterir. Bu demir ihtiyacını kar-

şılamak için, demir depolarından hem diyet demirin emilimi hem de mobilizas-

yonu artar. Bu olay önemli ölçüde demir regülasyon hormonu hepsidine bağlı 

bir mekanizmadır. Sağlıklı gebeliklerde, maternal hepsidin konsantrasyonları 

ikinci ve üçüncü trimesterde baskılanır ve böylece dolaşımdaki demirin daha 

fazla alımını kolaylaştırır. 

Gebelikte maternal hepsidin supresyonunun mekanizması bilinmemekte-

dir, ancak bilinen uyaranlarla (yani demir, eritropoetik aktivite ve inflamasyon) 

hepsidin regülasyonu gebelik sırasında korunmaktadır. Gebelik sırasında uygun 

olmayan şekilde artan maternal hepsidin, plasental transfer için demir varlığını 

tehlikeye atabilir ve demir desteğinin etkinliğini bozabilir. 

Gebelik sırasında toplam demir gereksinimleri günlük ihtiyaçlara dönüş-

türüldüğünde, zaman içinde farklı bir dağılım tablosu ortaya çıkmaktadır. Gebe-

liğin ilk trimesterinde azalma gözlemlenirken, demir ihtiyacı ikinci ve üçüncü 

trimesterde sırasıyla 4 ve 6 mg arasında görülmüştür. Eritrosit kitlesindeki bü-

yük değişiklikler sadece ikinci trimesterin ortasında ortaya çıktığı için demir ih-

tiyacı gebeliğin son 6-8 haftalarında 10 mg / d'ye kadar ulaşabilir. 

Günlük demir ihtiyacının, hamileliğin ikinci trimesterinde tek başına bes-

lenme ile karşılanamayacağı oldukça açıktır. Yüksek  miktarda biyoyararlı de-

mir içeren et, kümes hayvanları, balık ve yüksek miktarda askorbik asit içeren 
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besinlerle absorbe edilen toplam demir miktarı genellikle 3–4 mg / d ve en fazla 

5 mg / d'dır . 

Tahıl ağırlıklı; et ve askorbik asit alımının sınırlı beslenmenin olduğu ül-

kelerde, besin maddeleri çok az miktarda biyoyararlı demir içerdiğinden ab-

sorbe demir miktarı çok daha düşüktür. 

2.1.Gebelikte Demir İhtiyacı 

Gebelik sırasında, fizyolojik demir ihtiyacı fetoplasental gelişmeyi ve ma-

ternal gebelik uyumunu sağlamak için yüksek ölçüde artar. Tablo 2’de gebelik 

sırasındaki demir dengesini özetlemektedir. Maternal vücut demir kayıplarının 

temel tabanı 9 ay boyunca yaklaşık olarak 230 mg olarak öngörülmüştür. Bu 

miktar menstrüasyon dönemindekinden daha yüksek olarak tespit edilmiştir. 

Plasenta ve fetusun gelişimi için ortalama 360 mg Fe+2 ihtiyaç vardır. Gebelik 

sırasında maternal eritrosit (RBC) miktarını arttırmak için ek olarak 450 mg 

Fe+2 gerekir. Bu nedenle, demir dengesini korumak ve fetoplasental gelişimi 

desteklemek için gebelik sırasında yaklaşık 1 g demir alınması gereklidir. Do-

ğum sırasında, kanama yoluyla kaybedilen (~150 mg) haricinde, gebelik ile iliş-

kili demir kaybının ortalama 740 mg olduğu tahmin edilmektedir gebelik öncesi 

konsantrasyonuna düşen demirin bir kısmı gebelikten sonra geri kazanılır. Bu-

nunla birlikte, demir ihtiyacı gebelik süresinin her trimester evresinde farklı 

miktarlarda değişiklik gösterir. Demir ihtiyacı ilk trimesterde azalır, çünkü 

menstrüasyon durur. Gebeliğin üçüncü trimesterinde, demir ihtiyacı ( yaklaşık 

0.8 mg / gün ) gebelik öncesi döneme göre daha düşük olduğu rapor edilmiştir. 

İlk üç aylık dönemde menstruasyonun olmaması nedeniyle demir gereksinimi 

azalmakla birlikte, daha sonra sabit bir şekilde artar. Örneğin; 55 kg'lık bir ka-

dının toplam ihtiyacı <1000 mg'dır. Günlük ihtiyaçlara göre, ilk trimesterde <0.8 

mg Fe, ikinci trimesterde 4-5 mg ve üçüncü trimesterde> 6 mg gereklidir. 

Bu dönemde 55 kg'lık bir kadında, karşılanması gereken tek demir kaybı, 

<0.8 mg / d’dir. Bu atılım bağırsak, deri ve idrar yoluyla gerçekleşir. Erken he-

modinamik değişiklikler arasında; vazodilatasyon, plazma hacminde ve eritro-

sit 2,3-difosfogliserat konsantrasyonlarında artış söylenebilinir. Bazı çalışma-

larda, bu dönemde eritropoetik aktivitenin azaltılabileceğine dair bazı kanıtlar 

sunulmuştur. Bu kanıtlar arasında eritrosit kitlesinde ve retikülosit sayısında 

bir azalmanın yanı sıra serum ferritin konsantrasyonunda bir artış gözlenmesi-

dir. İkinci trimesterde, demir gereksinimleri artmaya başlar ve gebeliğin sonuna 

kadar devam eder. 
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Bu bilgilere ilaveten, hem anne hem de fetüste oksijen tüketimindeki artış, 

büyük hematolojik değişikliklere yol açar. Yapılan bir çok çalışmada; demir sup-

lemantasyonu kullanan kadınlarda, plazma hacminde <% 50 oranında artış, 

eritrosit kitlesinde  <% 35 artış ve toplam kan hacminde <% 45 oranında bir 

değişikliğin olduğu gösterilmiştir. Buna paralel olarak, hemoglobin kitlesin-

deki<% 30 oranında artış görülmüştür. Hem plazma hacmindeki orantısız artış-

lar hem de demir eksikliği anemi tablosunun görülmesi nedeniyle gebelikte nor-

mal hemoglobin konsantrasyonunun belirlenmesinde bazı zorluklar oluşmak-

tadır. Bununla birlikte demir eksikliğini önleme çalışmalarında, hemoglobin 

konsantrasyonundaki ortalama düşüş <10 g / L olarak görülmüştür. Demir ihti-

yacı, normal gebelikte ortaya çıkan eritrosit kitlesindeki artış ( 55 kg'lık bir ka-

dında ) ortalama <450 mg Fe+2 dir . Bu, hamileliğin ilerleyen bölümünde önemli 

bir demir deposundaki boşalmaya işaret etmekle birlikte, uzun dönemde demir 

dengesini etkilemez. Çünkü demir, gebeliğin sonunda vücut depolarına tekrar  

iade edilir ve eritrosit hacmi yavaş yavaş normale döner. 

Gebelik ilerledikçe, maternal eritrosit miktarı artar, plasental ve fetal bü-

yüme hızlanır. Üçüncü trimesterde fizyolojik demir ihtiyacı 3.0-7.5 mg / gün ola-

rak yükselme ile sonuçlanır. Hızlanan fizyolojik demir gereksinimlerini karşıla-

mak için, hem diyet ile alınan demirin absorbsiyonu, hem de demir depoların-

daki demirin mobilizasyonunun artması gerekmektedir. Birçok kadın gebelik 

dönemine yetersiz demir depoları ile girmektedir. Yapılan bir araştırma sonu-

cuna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde, doğurganlık çağındaki kadınlarda 

demir eksikliği (ID) prevalansı, zencilerde İspanyol kadınlara göre % 12 ora-

nında daha yüksek oranda bildirilmiştir. Ancak gelişmiş ülkelerde, gebelik sıra-

sında anemi görülme oranı% 20 kadar düşüktür. Bir kadının gebelik döneminde 

ihtiyaç duyduğu demir miktarı yaklaşık 300 mg’dır. Bunun yanısıra kontrollü 

çalışmaların sonuçları, demir miktarındaki açığın dışarıdan demir suplemantas-

yonuyla karşılanabileceğini göstermektedir. 
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Tablo 2. Gebelikte demir dengesi 

 

Kaynak: Fisher A. L. and Nemeth Elizabeta. Iron homeostasis during 

pregnancy. The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 106, Issue 

suppl_6, 1 December 2017, Pages 1567S–1574S 

 

2.2. Gebelik Süresince Demirin Regülasyonu 

Stabil veya radyoaktif demir izotoplarının alımı birlikte değerlendirildi-

ğinde gestasyon ilerledikçe demir emiliminde artış gerçekleşmektedir. Bu artış 

hem emilimine benzer bir şekilde oluşmaktadır. Gebelik süresince demirin re-

gülasyonu kısmen maternal hepsidin konsantrasyonlarına bağlıdır. Demir-dü-

zenleyici bir hormon olan hepsidin, karaciğer tarafından üretilir, plazma demir 

konsantrasyonları ile dokulara demir dağılımını kontrol eder. Hepsidin, demir 

taşınmasını trans membran proteini olan ferroportin adı verilen reseptörü ara-

cılığı ile yapar. Ferroportin demirin hücreden plazmaya atılmasını sağlar. Fer-

roportin plasentada, barsakta, retiküloendotelial makrofajlarda ve hepatosit-

lerde bulunur. Hepsidin ferroportine bağlanır ve degredasyonu tetikler, bu da 

hedef hücrelere demir salınımını ve plazmada azalan demir akışı ile sonuçlanır. 

Vücut sıvılarında hepsidin konsantrasyonu ölçümünün enflamasyon anemisi ve 

demir eksikliği anemisinin ayırıcı tanısında yararlı olacağı düşünülmektedir. 

2.3.Hematolojik parametrelerde değişiklikler 

Gebelik sırasında birçok organ sistemi gibi, maternal hematolojik sistem 

de, fetüs ve plasentanın gelişimini karşılamak için çok büyük fizyolojik değişik-

likler geçirir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Normal gebelikte hematolojik değişiklikler 

 

Kaynak: Fisher A. L. and Nemeth Elizabeta. Iron homeostasis during 

pregnancy. The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 106, Issue 

suppl_6, 1 December 2017, Pages 1567S–1574S 

 

Fetüse besin ve oksijen iletiminde, uterus ve plasentadaki kan akışını ko-

laylaştırmak ve doğum sırasındaki kan kaybının etkilerinin azaltılması için top-

lam kan hacmi (plazma hacmi ve eritrosit hacmi), yaklaşık 1.5 L'ye yükselir. 

Plazma hacmi ilk trimesterde artmaya başlar ve 30- 34 haftaya kadar faz-

lalaşır. Gebeler de gebe olmayan kadınlara göre % 30-50 daha fazla hacme ula-

şır. Plazma hacminde daha düşük bir artış, intrauterin büyüme sınırlandırılması 

ve preeklampsi gibi patolojiler ile ilişkilidir. 

Eritrosit miktarları, 8–10 haftalık gestasyon süresince artar ve doğuma 

kadar artmaya devam eder. Gebelik öncesi konsantrasyonları ile karşılaştırıldı-

ğında, demir suplemantasyonu yapılmayan kadınlarda eritrosit miktarı % 15-

20 oranında artarken, suplemante edilen kadınlarda % 20-30 oranında arttığı 

gözlemlenmiştir. Eritrosit yaşam süresinin normal gebeliklerde yavaşça azal-

dığı bildirilmiştir. Eritropoietin üretimi gebelik süresinde artar ve eritrosit kit-

lesinide artırır. Eritropoietin miktarı üçüncü trimesterin sonuna kadar yaklaşık 

iki kat fazladır. Gebe olmayan kadınlarda olduğu gibi, böbrek gebelik sırasında 

maternal eritropoietinin ana kaynağıdır. Ancak, gebelik sırasında baseline erit-

ropoietinin artış nedeni hala belirlenememiştir. Bununla birlikte, eritropoietin 

üretimi gebelik sırasında demir ve anemi ile modüle edilebilir. 

İnsanlarda yapılan araştırmalarda; eritropoietin artışı demir eksikliği ile 

daha fazla iken; bunun aksine demir takviyesi üçüncü trimesterde düşük eritro-

poietin yoğunluğu (konsantrasyonu) ile ilişkili bulunmuştur. Fetal eritrosit üre-

timi ise maternal dönemdekinden bağımsızdır. Maternal eritropoietin plasen-

tayı geçemez. Fetüs kendi eritropoietini üretir, 30 gebelik haftasından sonra, fe-

tus böbrekte de eritropoietin üretmeye başlasa da  karaciğer, fetüsün ana erit-

ropoetik organıdır. Fetal eritropoietin üretimi (kordon kanı konsantrasyonu ile 
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ölçüldüğünde), anne anemik olduğunda veya başka hipoksik komplikasyonlara 

sahip olduğunda (örn., Sigara, fetal büyüme kısıtlaması ve intrauterin fetal hi-

poksi) daha yüksektir . 

Hamileliğin fizyolojik anemisi, sağlıklı bir gebelik sırasında, eritrosit kit-

lesindeki artışa bağlı olarak plazma hacminde daha büyük bir artışın bir sonucu 

olarak ortaya çıkar. Demir suplemantasyonu yapılmayan kadınlarda, hemoglo-

bin konsantrasyonu ve hematokrit miktarı, yaklaşık 28-36 haftada (ortalama 

olarak, gebelik öncesi hemoglobin konsantrasyonlarından daha düşük, yaklaşık 

2 g / dL) en düşük seviyeye kadar sürekli olarak azalır. 

Ortalama eritrosit hacmi (MCV), 26. ve 38. hafta arasında yavaşça azalır, 

bu muhtemelen plasental demir transferinin bu süre içinde en yoğun olduğu ve 

dolayısıyla maternal eritropoiez için demir miktarını azalttığı anlamına gelir. 

Demir suplemantasyonunun, demir desteği almayan gebelere kıyasla yaklaşık 

olarak 1-g / dL daha yüksek hemoglobin konsantrasyonuna neden olduğu bildi-

rilmiştir.  

Gebelik sırasında hem düşük hem de yüksek hemoglobin konsantrasyon-

ları, olumsuz sonuçlarla neden olabilir. Gebelerde demir eksikliği anemisi; dü-

şük fiziksel ve zihinsel performans, maternal kardiyovasküler zorluk, peripar-

tum kan transfüzyonu riski gibi komplikasyonlara yol açabilir.. Şiddetli ve çok 

şiddetli anemi tablolarında maternal mortalite de artmaktadır. Maternal he-

moglobin konsantrasyonunun <9 g / dL olması, prematüre doğum, intrauterin 

gelişme geriliği ve fetal ölüm riskinin artması anlamına gelmektedir. Bu durum, 

gebelik sırasında hemoglobin konsantrasyonu 9–11 g / dL olan annelerde de 

kaydedilmiştir.  

Gebelik hemoglobin konsantrasyonunun düşmemesi preeklampsi, intra-

uterin gelişme geriliği, preterm doğum ve ölü doğum da dahil olmak üzere kötü 

sonuçlarla ilişkilidir. En düşük kaydedilen maternal hemoglobin konsantras-

yonu 11 g / dL olarak kaydedilmiş olup, perinatal mortalitenin arttığı gözlem-

lenmiştir. Çok yüksek bir hemoglobin konsantrasyonunun, plazma hacmini ar-

tışı ile ilişkili olup, bu durumun kandaki viskozite artışı ve plasental perfüzyon 

azalımı nedeniyle olumsuz sonuçlara neden olabilir. 

2.4. Gebelikte demir parametrelerindeki değişiklikler 

Serum ferritin konsantrasyonu, demir depolarının en sık kullanılan belir-

tecidir. Ferritin çoğunlukla makrofajlar ve daha az oranda hepatositler tarafın-

dan hücre içi demir içeriğine orantılı olarak sekrete olur. Bununla birlikte, fer-

ritin üretimi inflamatuar sitokinler tarafından da düzenlenir. Serum ferritini, 

inflamasyon varlığında demir depolarını doğru bir şekilde yansıtmayabilir. Ge-

belikte serum ferritin konsantrasyonu; üçüncü trimesterdeki en düşük 
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konsantrasyonuna ulaşmak için yavaş yavaş azalır. Hemodilüsyona ek olarak, 

bu azalma büyük olasılıkla gebelik sırasında ilerleyen hepsidin azalmasıyla 

uyumlu olarak depolanan etkili demir mobilizasyonunu yansıtmaktadır. Yapı-

lan demir suplemantasyonu üçüncü trimesterde daha az serum ferritin düşü-

şüne neden olur. İkinci veya üçüncü trimesterdeki yüksek serum ferritin kon-

santrasyonları, preterm doğum riski artışı da dahil olmak üzere daha düşük uy-

gun gebelik sonuçlarıyla ilişkilidir. Bununla birlikte, annedeki yüksek demir de-

polarını yansıtmaktan başka, yüksek serum ferritin konsantrasyonu komplike 

gebeliklerde inflamasyon varlığını veya plazma hacminin artışının önleneme-

mesini de yansıtabilir. Maternal aşırı demir fazlasının tek başına olumsuz so-

nuçlara katkıda bulunup bulunmadığı henüz açıklanamamıştır ve hala önemli 

bir araştırma sorusudur. Diğer demir değişkenlerinden olan serum demir ve 

transferin saturasyonu (TSAT) benzer şekilde,  hem normal gebelik sırasında 

hem de demir suplemantasyonu uygulanan gebelerde az miktarlarda bulunur. 

Vucuttaki plazma demir kompartmanı demir depolarıyla kıyaslandığında çok 

küçük mktarlarda bulunmaktadır (birkaç yüz miligram ile karşılaştırıldığında 

birkaç miligram). Günlük değişimlerden etkilenir. Örneğin demir alımından 

sonra hızla değişebilir. 

Bu etkileri nedeniyle serum demir ve TSAT, tanının konmasında serum 

ferritini kadar etkili değildir. sTfR bölünme ile ve eritroid olgunlaşması sıra-

sında plazma membranından transferrin reseptörü 1 (TfR1) veziküler salını-

mıyla elde edilir. STfR miktarı hem genç eritrositlerin sayısını hem de demir 

eksikliğinin derecesini yansıtır. Çünkü; selüler TfR1 konsantrasyonları, intra 

sellüler element-bağlayıcı proteinler (IRP'ler) IRP1 ve IRP2 yoluyla  intraselü-

ler demir tarafından regüle edilir. Gebelikte, maternal eritropoezin demir ek-

sikliği olmadığı sürece sTfR konsantrasyonlarının gebe olmayanların konsant-

rasyonlarıyla karşılaştırıldığında değişmediği görülmektedir. Bu nedenle, 

sTfR konsantrasyonu, üçüncü trimesterde demir depoları dolu kadınlarda ya-

vaşça artarken, demir eksikliği anemisi olan kadınlarda önemli ölçüde artar. 

sTfR inflamasyonla regüle edilmez. İnflamasyon varlığında serum ferritinden 

daha çok demir eksikliği eritropoezinin daha iyi bir indikatörüdür. 

2.5. Gebelikte demir durumunun değerlendirilmesi 

Gebelik sırasında demir durumunu değerlendirmek oldukça zordur. 

Çünkü gebelikle ilişkili hemodinamik değişiklikler birçok demir göstergesini et-

kiler. Gebelik sırasında hemodilüsyon düşük hemoglobin konsantrasyonuna yol 

açar, bu durumunda, serum demir ve serum ferritin konsantrasyonu azalırken 

toplam demir bağlama kapasitesi artar. Gebelikte meydana gelen değişiklikler 
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sonucu ortaya çıkan  negatif demir dengesi; hemoglobin, serum demir, serum 

ferritin ve toplam demir bağlama kapasitesi ölçümleriyle değerlendirilebilir. 

2.5.1. Gebelikte Demir Eksikliği İçin Stratejiler 

2.5.2. Günlük destek 

Gebelikte demir takviyesi stratejileri nüfusun özelliklerine bağlı olarak 

değişir. Gelişmiş ülkelerde çoğu kadın normal hemoglobin konsantrasyonları ve 

değişken miktarlarda depolanmış demir ile hamileliğe girmektedir. Gelişmekte 

olan ülkelerde ise çok sayıda kadın gebeliğin başlangıcında anemi tablosu gö-

rülmektedir. Pek çok sanayileşmiş ülkede doğum öncesi demir desteği zorunlu 

değildir ve önerilen doz genellikle düşüktür.  (günlük 30 mg ferrous demir) An-

cak gelişmekte olan ülkelerde, örneğin Hindistan'da 240 mg / d gibi yüksek bir 

değerdedir. 

1989 yılında Dünya Sağlık Örgütü, gestasyonel aneminin yaygın olduğu ve 

demir içerikli beslenmenin daha iyi olduğu toplumlarda dahil olmak üzere gebe 

kadınlara günde iki kez 60 mg ferrous demir suplemantasyonu önermiştir. Bu 

öneri daha sonra gebelikte 6 ay için tek doz 60 mg Fe veya 6 aylık süre de yeterli 

demir sağlanamadığında 120 mg Fe olarak değiştirilmiştir. 

2.5.2.Prepartum aneminin önlenmesi 

Prepartum anemisi olan batı toplumlarındaki gebe kadınların çoğunlu-

ğunda tanımalanan  “demir eksikliği anemisi” (IDA) dir. Toplumun küçük bir 

bölümünde ise; esas olarak folik asit ve / veya vitamin B12 eksikliği, enflama-

tuar veya enfeksiyöz anemi hakimdir. Bununla birlikte, son çalışmalar, plazma-

daki folat ve  kobalamininin gebelik sırasında belirgin şekilde azaldığını göster-

miştir. Ancak bu vitaminlerin eksikliğinin anemi üzerinde nasıl bir rolü olduğu 

tanımlanamamıştır. 

Demir eksikliği anemisi, demir ile tedaviye cevap veren bir anemidir. De-

mir suplemantasyonlu ve suplemante edilmemiş gebelerde hemoglobin düzey-

leri arasında belirgin farklılıklar vardır. Hemodilüsyon gebelik sırasında hemog-

lobin miktarında fizyolojik dalgalanmalara neden olur. Demir suplemantasyonu 

alan kadınlarda, hemoglobin konsantrasyonları, hemodilüsyona bağlı olarak ilk 

trimesterin geç dönemine kadar ∼25 haftalık gestasyonda en düşük seviyeye 

ulaşır.Daha sonra hemoglobin, hamileliğin kalan döneminde, doğumdan kısa bir 

süre önce en yüksek seviyelere ulaşarak yükselir. Doğumdan önceki bu artış, 

hemoglobin kütlesindeki artış ve hemodilüsyondaki azalmanın kombinasyonu 

ile ortaya çıkar. 
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2.5.3. Oral demir profilaksisi 

Plasebo kontrollü çalışmalar; sürekli olarak demir takviyesi alan gebe ka-

dınların plasebo alan kadınlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek demir mikta-

rına sahip olduklarını göstermiştir. Bunlar demir suplemantasyonu almayan bir-

çok gebe kadında demir eksikliği eritropoiezi görülmektedir. Yapılan bir çalış-

mada; önceden, 100–200 mg / gün aralığında yüksek dozlarda ferrik demir ha-

mile kadınlara verilmiştir. Günde 100 mg ferrik demir, hemoglobinde maksimum 

artışa ve gebe olmayan kadınlarda günde 200 mg ferrik demir, hem plazma ferri-

tini hem de hemoglobin seviyesininde benzer artışına neden olmuştur.  

2.5.4. Postpartum aneminin önlenmesi 

Postpartum anemi, bozulmuş yaşam kalitesi, azalmış bilişsel yetenekler, 

duygusal dengesizlik ve depresyon ile ilişkilidir ve üreme çağındaki kadınlarda 

önemli bir sağlık sorunu oluşturur. Demir eksikliği anemisi tanısı, hemoglobin, 

serum ferritin ve serumda çözünebilir transferrin reseptörünü içeren tam kan 

sayımına dayanır. Bunlar anemi ve demir statüsünün güvenilir indikatörleridir. 

Postpartum 1 haftalık serum transferrin satürasyonu, doğumdan birkaç hafta 

sonra kullanılan gösterge olamsına rağmen güvenilirliği azdır. Postpartum 

anemi tablosunda doğumdan sonraki 1. haftada hemoglobin miktarının <110 g 

/ L ve doğumdan sonraki 8 haftada <120 g / L olarak önerilmektedir. Post-

partum aneminin başlıca nedeni; doğumda kan kaybından dolayı akut kanama-

dır. Normal doğum sırasında kan kaybı yaklaşık 300 ml'dir, > kadınların% 5-

6'sında 500 ml den daha fazla kanama görülebilinir. Normal doğum sonrası sağ-

lıklı kadınlarda, anemi prevalansı (hemoglobin <110 g / L) doğumdan sonraki 1 

hafta, demir suplemantasyonlu kadınlarda %14 ve desteklenmeyen kadınlarda 

% 24'tür.  

2.6  Plasental demir transferi 

Gebelik sırasında plasenta, kendi fonksiyonu için gerekli olan 90 mg Fe'yi 

muhafaza eder ve ortalama olarak 270 mg Fe'yi fetüse taşır. Fetüsün demir 

transferinin çoğu, üçüncü trimesterde meydana gelir, anne dolaşımına en yük-

sek oranda demir rezervinin olduğu evre olup, bu transfer, çok düşük maternal 

hepsidin ekspresyonu ile gerçekleşir. Maternal transferrin üretimi gebelik sıra-

sında düzenli olarak artar, bu da plasentaya demir transferini arttırmaktadır. 

Non-hem demirinin plasentadan fetüse taşınması tek yönlüdür. Fetüsten an-

neye tekrar aktarılamaz. Fetal gelişimdeki önemine rağmen, plasental demir 

transportunun mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Demir dolaşımının 

maternal dolaşımdan alınmasına, plasental sinsityotrofoblastta TfR1 aracılık 

eder. TfR1, sinsityotrofoblastın apikal membranı üzerinde yer alır ve TfR1-
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transferrin kompleksi, klatrin kaplı vesiküller yoluyla, diğer epitelyumda mey-

dana gelen demir-transferrin endositoza benzer şekilde oluşur. 

Vezikülün asidik ortamında demir, transferrinden ayrışır ve ferrik demir, 

ferriredüktazlar ile, prostat 3 ve 4'ün (STEAP 3 ve 4) 6-transmembran epitelyal 

antijeni ile ferrous demire indirgenir. Demir transferrinden serbest bırakıldık-

tan sonra, TfR1-apotransferrin kompleksi tekrar zara geri dönüşür, apotrans-

ferrin serbest bırakılır ve döngü tekrarlanır. Maternal demir eksikliği insanlarda 

artan plasental TfR1 ekspresyonu ile ilişkili bulunmuştur. Genel mekanizma, an-

nenin demir eksikliği olduğunda plasenta da da demir eksikliği anemisinin ge-

lişmesi şeklindedir. Burada trofoblast hücrelerinde düşük bir intraselüler demir 

konsantrasyonu, IRP1 ve IRP2 regülatörleri yoluyla TfR1 ekspresyonunu artır-

maktadır. 

 

3.GEBELİKTE DEMİR STATÜSÜ VE BAZI İMMÜNOLOJİK FAKTÖRLER 

ARASINDAKİ İLİŞKİ  

Çinko, selenyum, demir, bakır, A, C, E ve B6 vitamini ve folik asit gibi besin 

maddelerinin eksikliği, immün yanıt üzerinde önemli etkiye sahiptir. Beslenme 

yetersizliğine bağlı demir eksikliği anemisi sadece gelişmekte olan ülkelerde de-

ğil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de yaygın bir sorundur ve dünya çapında 

hala en yaygın beslenme yetersizliği olarak kabul edilmektedir. Hematolojik 

önemi dışında, demir eksikliği anemisi hücresel ve humoral bağışıklığı etkileye-

rek konakçıda enfeksiyonlara neden olur. 

Gebe kadınlar demir eksikliği anemisine oldukça yatkındır. Bu nedenle 

demir eksikliği ve enfeksiyon duyarlılığı arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Son 

yıllarda elde edilen deneysel kanıtlar, demirin immün sistemin normal gelişimi 

için temel bir unsur olduğunu göstermektedir. Demir eksikliği, immün sistemin 

yeterli immün yanıt oluşturmasını etkiler. İmmünitede demirin rolü; özellikle 

lenfositler için, immün hücrelerin proliferasyonu ve malnütrisyonu,  enfeksi-

yona spesifik bir yanıtın oluşumu ile ilişkilidir.  

Fonksiyonel immünolojik bozukluklara rağmen, demir eksikliği ve enfek-

siyonlara yatkınlık arasında klinik ilişki hala tartışma konusudur. Demir eksik-

liğinin immün sistem üzerindeki etkilerini açıklayabilecek birkaç olası meka-

nizma bulunmaktadır. Özellikle; insanlarda, nonspesifik immünite çeşitli yol-

larla demir eksikliğinden etkilenir. Makrofajların fagositozu; genellikle demir 

eksikliği ile etkilenmez. Ancak bazı çalışmalarda bu makrofajların bakterisidal 

aktivitesinin azaldığı gösterilmiştir. Nötrofiller, demir içeren enzim, 
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miyeloperoksidazın aktivitesini azaltır ve bunun sonucunda patojenlerin intra-

selüler öldürülmesinden sorumlu olan reaktif oksijen ara ürünleri üretir. Birta-

kım farklı mitojenlere yanıt olarak T-lenfosit sayısı ve T-lenfosit blastogene-

zinde ve demir eksikliğinde mitojenezde bir azalma vardır. Sitokinler, selüler 

immünitenin aktivasyonunun önemli aracılarıdır. Klinik olarak demir eksikliği-

nin sitokinler üzerindeki etkileriyle ilgili çok az şey bilinmesine rağmen, İnter-

lökin (IL) -2'nin demir eksikliği olan çocukların lenfositleri tarafından in vitro 

üretiminin bozulabileceği bildirilmiştir. 

Humoral immünite, demir eksikliğinden hücresel bağışıklığa göre daha az 

etkilenir. Demir eksikliği olan insanlarda, çoğu antijenle immünizasyona yanıt 

olarak antikor üretimi korunur. Monosit / makrofaj farklılaşması ve makrofajlar 

için, NADPH'ye bağlı oksidatif patlama da dahil olmak üzere önemli antimikro-

biyal efektör mekanizmalarının uygulanması için bir kofaktör olarak demir ge-

rektirmektedir. 

 

4. GEBELİKTE DEMİR SUPLEMANTASYONUNUN HEMATOLOJİK KAN 

PARAMETRELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ 

Gebelik, plazma ve eritrosit hacmindeki artış ile sonuçlanan fizyolojik de-

ğişikliklerle ilişkili olan bir dönemdir. Aynı zamanda, besin bağlayıcı proteinler 

ve demir, folik asit ve B12 vitamini gibi mikrobesinlerin azalmasına da yol açar. 

Dünyadaki birçok gelişmekte olan ülkede; vücut fizyolojisinde meydana gelen 

değişiklikler, anemi gibi mikrobesin eksikliği durumlarına yol açan malnütris-

yon ile ilişkilidir. Gebelik demir ihtiyacının emilebilen demir alımına göre nor-

malden daha fazla olduğu bir zaman periyodudur ve bu nedenle demir eksikliği 

meydana gelir. Kadınların çoğu gebelik dönemine orta seviyede veya tamamen 

bitmiş demir rezerviyle başlar ve bu dönemde aneminin şiddeti vücutta bulu-

nan demir rezervi miktarıyla ilişkilidir. Doğumda fetal ve plasental kan ve kan 

kaybı, hamileliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde ekstra demir alımı için bilinen 

diğer endikasyonlardır. Normal gebelikte eritropoez, hemoglobin konsantras-

yonu, eritrosit sayısı ve hematokrit azalır. Yapılan çalışma sonuçları gebe kadın-

lardaki demir ihtiyacının, gebe olmayan kadınlara kıyasla yaklaşık iki kat daha 

fazla olduğunu göstermektedir. 

Bu tür artan talepler, hamilelik sırasında demir depolarında bir azalmaya 

yol açmakta ve sonuçta demir eksikliği olan eritropoez ve anemi üretebilmekte, 

bu koşullar altında da demir dengesini sağlamak zorlaşmaktadır. Gebe kadın-

larda genellikle gelişmekte olan fetus ve plasentadaki demir ihtiyacının artması 
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ve gebelik sırasında vücutta dolaşan kan miktarının artması nedeniyle demir 

eksikliği anemisi gelişmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda görülen demir eksikliği anemisi; 

beslenme, hormonlar, menstural siklus dönemindeki düzensiz kan kayıpları ve 

gebelik döneminde yeterli demir ve folik asit takviyesinin yapılmamasına bağlı 

olarak gelişmektedir. 

Özellikle gebelik ve gebelik sonrası dönemde görülen demir eksikliği ane-

milerinin engellenmesinde, bu süreç içerisinde uygulanan demir suplemantas-

yonunun gerçekten yararlı olup olmadığını yanıtlamak amacı ile planladığımız 

çalışmamızda 20-35 yaş arasındaki  (n=100) sağlıklı (tekrarlayan düşük yaşa-

mamış, sigara ve alkol alışkanlığı olmayan, uzun süreli ilaç kullanmayan, still-

birth, multiparite, diyabet, yüksek tansiyon) kadınlar seçildi. 

Bu kadınlar arasında 1. kontrol grubu geç luteal fazda olan ve gebelik du-

rumu olmayan (n=40) kadınlardan, çalışma grubumuz ise demir takviyesi uy-

gulanan 5-6 haftalık gestasyon evresinde olan gebe kadınlar (n=60) oluştu-

ruldu. Çalışma grubundaki gebelere 6. haftadan başlayarak gebeliğin sonuna 

(n=40) kadar 60 mg’a kadar demir preparatı verildi. (Çalışma grubu IS)  Gebe 

grubunda yer alan bazı hamile kadınlar kendi istekleri ile demir preparatı kul-

lanmak istemedikleri beyan etti. Demir preparatı kullanmak istemeyen gurup 2. 

çalışma grubunu (n=20)(Çalışma grubu non-IS) oluşturdu. Kontrol grubu ve IS, 

non-IS gruplarından 13., 25. ve 35. gebelik haftalarında kan örnekleri alındı. Alı-

nan kan örneklerinde, demir, ferritin, TIBS, MCV, MCH, MCHC, Htc, total lenfosit, 

lökosit, lenfosit, monosit parametrelerine bakıldı.  Çalışmamızın sonucunda, se-

rum demir miktarı, serum ferritin, MCV, TIBS, MCHC, Htc değerleri gebe IS gru-

bunda non-IS’ye göre istatistiksel olarak anlamlı olarak değişik bulunmuştur 

(p>0.0001***).  

Sonuçlarımızı değerlendirdiğimizde gebelik boyunca ve özellikle gebeli-

ğin 2. trimesterin’de demir ihtiyacının arttığı bunun demir depolarından veya 

dışarıdan alınan ancak dozajı kontrollü olan demir alımı ile dengede tutulabil-

diği gözlenmiştir. Ayrıca yaptığımız bu çalışmada; gebelerde demir eksikliğinin 

erken doğum ve düşük ağırlıklı doğumlara neden olabileceğini de gördük. Sonuç 

olarak; boy, kilo ve hematolojik parametrelerin sonuçlarına bağlı olarak demir 

suplemantasyonunun gebeliğin başlangıcından laktasyon dönemine kadar mut-

laka yapılmasını önermekteyiz.
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1. KARACİĞER LEZYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİLİK: 

EUS VE EUS-İİAB 

Geleneksel olarak karaciğer lezyonlarından biyopsi alımı perkütanöz 

veya tansjugular yolla yapılmaktadır. Gerek metastatik lezyonların gerekse de 

primer hepatik lezyonların değerlendirilmesinde transabdominal ultrason, bil-

gisayarlı tomografi ve manyetik resonans görüntüleme kullanılmaktadır. Kara-

ciğer metastazları hastaların tedavisini ve prognozunu önemli bir şekilde etki-

leyebilmekte bu nedenle de karaciğerde şüpheli lezyonlardan biopsi alımı has-

taların tanısı, stagelemesi ve klinik yöneteminde önemli bir yer tutmaktadır. Ör-

neğin pankreatik kanserin karaciğer metastazı nonrezektabilite ve kür şansının 

oldukça az olduğunun göstergesidir. Ancak bilgisayarlı tomografi (CT), ultraso-

nografi (USG) ve manyetik rezonans (MR) gibi görüntüleme teknikleri 1 cm den 

küçük lezyonların değerlendirilmesinde yetersiz kalabilmekte ek olarak ta bu 

görüntülemeler eşliğinde yapılan bioypsiler sırasında metastaik lezyonların int-

rabdominal implantasyonuna neden olabilmektedir.  

Yakın geçmişte endosonografi gastrointestinal ve pankreatobilier hasta-

lıkların tanısında kullanılmaya başlamıştır. EUS ile karaciğerin parankim görün-

tülemesi transgastrik ve transduodenal yaklaşımla yapılmaktadır. Konvansiyo-

nel ultrason ile karaciğer görüntülemesi sırasında artefakta neden olabilen ka-

burgaların ve plevranın EUS incelemesi sırasında plana girmemesi EUS un artı-

ları arasındadır. EUS incelemesi vücut hareketlerinden USG ye göre daha az et-

kilenmektedir. Görüntülemenin dinamik olması, endoskopistin hangi loba 

doğru yönlendiğini bilmesi gerekliliği ve sağ lob posteriorun görüntülenme-

sinde ortaya çıkan zorluklar başlıca problemlerdir. Sağ lop görüntülemesi genel 

olarak duodenumdan yapılmakta olup bu alanda EUS un görüntüleme pencere-

sini daraltmaktadır. Yüksek frekansta ve transduserden uzaklığı 5-6 cm bulan 

anterosuperior ile posterior segmentlerin görüntülemesi zor olabilmektedir. Bu 

durumda frekansı 5 MHz e düşürmek ve derinliği artırmak bu problemin kıs-

men üstesinden gelebilir.  

EUS eşliğinde karaciğer lezyonlarından İİAB ilk olarak Nguyen ve ark. ta-

rafından rapor edilmiştir. Çalışmalarında sadece 3 ünde BT ile karaciğerinde 

lezyon saptanmış 14 hastada EUS ile karaciğerde metastatik kütle tespit edilmiş 

ve bu hastalardan 22 G iğne ile 15 adet biyopsi yapılmıştır. Biyopsilerden 14 ü 

malign biri ise benign olarak değerlendirilmiştir. İşlemle ilgili herhangi bir kop-

likasyon bildirilmemiştir. tenBerge ve arkadaşları daha önce transabdominal 

USG ile biyopsi yapılmış ancak sonuçları yetersiz gelmiş 26 karaciğer kütlesi 

olan hastanın 23 üne (%89) malignite tanısı konulduğunu rapor etmişlerdir. Ek 
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olarak aynı çalışmada BT ile primer odağı testpit edilememiş karaciğer metas-

tazı bulunan 33 hastanın 17 sinde (%52) EUS ile tümör odağının belirlendiği 

bildirilmiştir. EUS eşliğinde yapılan karaciğer lezyonlarından İİAB nin sensivi-

tesi %82-%94 arasındadır. Dewitt ve ark. daha önce USG veya BT ile yapılan 

ancak patolojik inceleme sonucu yetersiz gelen hastaların karaciğer lezyon bi-

yopsileri EUS eşliğinde yapıldığında tedavi şekillerinin %86 oranında değişti-

ğini göstermişlerdir. Başka bir çalışmada ise Singh ve ark. karaciğer metastaz-

ları olan 26 hastada prospektif olarak EUS ve BT nin tanısal doğruluğunu karşı-

laştırmışlar sonuç olarak sırası ile bu oranları %98, %92 olarak bildirmişlerdir 

(p=0.05). Oh ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada karaciğer lezyonlarından 

EUS eşliğinde yapılan biyopsi örneklemesinde patolojik inceleme için yeterli do-

kunun elde edilme oranı %91.3 olarak rapor edilmiş olup sağ ve sol loptan İİAB 

ile doku alımı arasında teknik olarak fark olmadığı bildirilmiştir (p=0.2). Ancak 

sol loptan yeterli doku alımı anlamlı olarak yüksek hesaplanmıştır (%93 vs 

%82.4 p=0.04). Karaciğerde yerleşim gösteren metastatik lezyonlardan EUS eş-

liğinde İİAB işlemi resim 1 de gösterilmiştir.  

 

      Resim 1. a. Sağ lopta metastatik           b. Sol lopta metastatik lezyondan  

      Lezyon                                                           İİAB 

 

Hepatoselüler karsinom (HCC) dünya çapında kanserden ölümlere yol 

açan en sık 3. malignitedir. Daha önce bahsettiğimiz üzere günümüzdeki radyo-

lojik görüntüleme teknikleri 1 cm den küçük lezyonların tespitinde halen güçlük 

çekmektedir. Erken HCC tanısı hayat kurtarıcı karaciğer nakli dahil bir çok te-

davi seçeneklerinin önünü açar. Awad ve ark. karaciğerinde şüpheli lezyon bu-

lunması nedeniyle tetkik altına alınan 15 hastaya EUS ve 14’üne de ek olarak BT 

görüntülemesi yapmışlar ve EUS ta BT de bildirilen lezyonlara ek olarak (4 has-

tada-% 28) yeni lezyonlar testpit etmişleridir. Bu lezyonların hepsinin 
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boyutunun 5 mm den küçük olduğu ve ikisinin HCC diğer ikisinin de metastaz 

olduğu rapor edilmiştir. Diğer bir araştırmada Sing ve ark da EUS/EUS İİAB’nin 

HCC için tanısal doğruluğunu %94 hesaplamışlar ve bu oranın USG, CT ve 

MR’dan daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir (sırası ile % 38, % 69 ve % 92 

). EUS’ un diğer görüntülemelere göre daha fazla nodül saptadığını aynı araştır-

macılar çalışmalarında rapor etmişlerdir. Araştırmacılar özellikle transplant 

düşünülen vakaların EUS ile değerlendirilmesi gerektiğini rapor etmişlerdir.  

Literatürde EUS eşliğinde İİAB’nin adverse olay sıklığı %0-%4 arasında 

bilidirilmektedir. Nadir de olsa safra peritoniti, hematom ve şiddetli kanamaya 

neden olabilir. Ancak endoskopist, EUS ile inceleme sırasında çalışma sahasına 

giren vasküler yapıları renkli doppler kullanılarak tespit edebilir ve bu yapıların 

zarar görmesinden kaçınabilir. Bu nedenle ileri sirozlu ve koagülopatisi olan 

hastalarda da bile EUS incelemesi genel olarak güvenli gözükmektedir. 

EUS karaciğerin fokal lezyonlarının hem tanısında hem de 1 cm den küçük 

lezyonların tespitini sağlayarak HCC’nin stagelemesinde önemli avantajlar sağ-

lamaktadır. Gittikçe artan şekilde metastatik lezyonların tanısında EUS-İİAB 

kullanılmaktadır. Ek olarak Transabdominal USG ile yetersiz materyal alınan 

hastalarda EUS-İİAB başvurulması gereken yöntemdir. 

Her iki loptaki lezyonlar için EUS teknik olarak uygun ve güvenli bir pro-

sedür olarak görülmeye başlanmıştır. Daha da ilerisi CT, MR ve USG ile tespit 

edilemeyen küçük lezyonların tespitini sağlayarak tanı ve tedavide avantajlar 

sağlamakta ve hastanın yönetimi belirgin olarak değişmektedir.  

 

2. KARACİĞER LEZYONLARINDAN EUS EŞLİĞİNDE ALINAN İNCE İĞNE 

BİYOPSİLERİNİN SİTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1. Genel Bilgiler 

Karaciğerde ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) en önemli endikas-

yonu primer veya metastatik neoplazilerin oluşturduğu fokal karaciğer kitlele-

rinin tanısıdır. İyi diferansiye neoplaziler, benign ve nadir lezyonların tanısında 

ise İİAB nin primer faydası malignitenin ekarte ediliyor olmasıdır. Hepatit, siroz 

gibi yapının bütün olarak değerlendirilmesi gereken diffüz karaciğer hastalıkla-

rının tanısında ise İİAB’ nin yeri sınırlı olup kor biyopsiler tercih edilir. 

Tedavi seçenekleri tanıya göre metastatik lezyonlarda destekleyici teda-

viden primer tümörler için hepatektomiye kadar değişiklik gösterir. Ortak ama-

cımız hastada en az komplikasyona yol açan tekniği kullanılarak tanı alınabile-

cek yeterli biyopsiye ulaşmaktır.  
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İİAB yöntemi kitle tanısı için hızlı ve güvenilir olup deneyimle orantılı ola-

rak değişebilen doğruluk oranına sahiptir. Karaciğer İİAB’nin özgüllüğü % 100'e 

yaklaşmakta ve duyarlılık% 67-100 arasında değişmektedir. Yalancı negatiflik-

lerin asıl nedeni örneklemedeki yetersizliklerdir. Yalancı pozitiflik oranı ise ol-

dukça düşüktür. EUS İİAB yöntemi ile hücre detayının değerlendirlmesine ola-

nak sağlayan sitolojik yaymanın ve dokunun bir arada değerlendirilebilmesi id-

eal yaklaşım olup tanısal duyarlılığı daha da artırmaktadır. Doku elde edilebili-

yor olması immunohistokimyasal (İHK) ve moleküler çalışmalara da olanak sağ-

lamaktadır. Ancak geniş nekroz, fibrozis alanı içeren ve yoğun iltihabi infiltras-

yonu bulunan lezyonlarda doku elde edilme oranı azalmaktadır. 

Hastanın özgeçmişi, klinik ve radyolojik bulgularının bilinmesi de oldukça 

önemlidir. İleri yaş, zeminde siroz varlığı, yüksek serum AFP seviyesi, radyolojik 

olarak, satellit nodül olsun veya olmasın tek büyük kitle bize HCC düşündürür-

ken, özgeçmişinde karsinom hikayesi, benzer büyüklüklerde multipl lezyonla-

rın varlığı halinde öncelikle metastaz akla gelmelidir. 

Kliniğimizde kullanılan EUS eşliğinde İİAB sonrası yayma preparatlar 

hasta başında işlem biter bitmez klinisyen tarafından yapılmakta, havada tespit 

edilen yayma preparatlar çok bekletilmeden May-Grünwald Giemsa boyası 

(MGG) ile alkol içerisinde tespit edilenler ise Papanicolaou boyası (PAP) ile bo-

yanmaktadır. Rutin takibe alınamayacak kadar küçük dokular ve kist sıvıların-

dan elde edilen materyaller doku solüsyonu içerisinde tespite alındıktan sonra 

bu materyalden sıvı bazlı sitoloji ve hücre bloğu hazırlanmaktadır. EUS iğnesin-

den elde edilen ipliksi görünüme sahip (0,1 cm den büyük) dokular ise %10 luk 

tamponlu formalin içerisinde tespit edilerek rutin doku takibi yapılmaktadır 

(Resim 2,3). 

 

 

Resim 2. EUS İİAB yöntemi kullanılarak elde edilen bordo renkli ipliksi doku. 

Resim 3. Yayma preparatın hasta başında hazırlanışı. 



KARACİĞER LEZYONLARINDA ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİNİN (EUS) YERİ … 

 

113 
 

Burada amacımız yeni bir yöntem olan EUS İİAB kullanımı ile daha sık karşı-

laşmaya başladığımız karaciğer kitle lezyonlarının sitopatolojisini yeni literatür veri-

leri eşliğinde gözden geçirmek tanıda önemli noktalara değinmektir.  

2.2. Tümör Sınıflaması 

Karaciğer tümörlerinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflaması Tablo 1. de su-

nulmuştur. 

 

Tablo 1. Karaciğer tümörlerinin WHO sınıflaması. 

 

Kaynak: Bosman F.T, Carneiro F, Hruban R.H, Theise N.D. WHO classifi-

cation of tumours of the digestive system. In: Chapter 10, Tumours of the liver 

and intrahepatic bile ducts. 4th ed. Lyon, France IARC Press.2010. 

 

2.3. Normal Karaciğer Sitopatolojisi 

Normal karaciğer aspirasyonlarında görülen hepatositler sınırları belir-

gin, geniş granüler sitoplazmalı, poligonal-yuvarlak hücrelerdir.  Hücre merke-

zinde yerleşim gösteren, düzgün sınırlı, ince ve homojen granüler kromatine sa-

hip oval-yuvarlak şekilli nükleusları bulunur. Hücreler binükleer olabilir. Nük-

leuslarda tek, küçük nükleolus görülebilir (Resim 4a). Sitoplazmalarında yağlı 

değişiklik, lipofüssin, hemosiderin, bakır, safra pigmenti ile sık karşılaşılır (Re-

sim 4b).  Hepatositler tek tek veya küçük gruplar oluşturan hücre kümeleri 
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şeklinde dağılım gösterir. Büyük tek tabakalı gruplar bulunsa da grupları çevre-

leyen endotel hücreleri olmaz.  

EUS İİAB ile alınan örnekler değerlendirilirken alınış yerine bağlı olarak 

mezotelyal hücreler, gastointestinal kontaminasyon nedeniyle mide ve ince ba-

ğırsak mukozasına ait epitel hücreleri ile karşılaşılabileceği unutulmamalıdır. 

Mide epitel hücreleri müsinöz sitoplazmalıdır ve küçük gruplar halinde görülür-

ler. Sitoplazmik müsinin 1/3 apikal yerleşimi mide epitel hücrelerini tanımada 

önemli bir bulgudur (Resim 5a). Duodenal epitel hücreleri müsinöz sitoplazma-

lara sahip değildir ve balpeteği şeklinde dizilim gösterirler.  Goblet hücreleri ve 

epitel içerisinde lenfositlerin varlığı susam taneleri olarak tanımlanan görü-

nüme neden olabilir. Duodenal hücre tabakaları mideye oranla daha büyük ve 

çok sayıdadır (Resim 5b). 

 

 

Resim 4. Normal hepatositler. 4a. Poligonal şekilli, bol, granüler sitoplazma-

lara ve merkezi yerleşimli nükleuslara sahip benign hepatositler görülmektedir. 

İntranükleer inklüzyonlar normal hepatositlerde de görülebilir. (MGGx 400). 4b. Si-

toplazmasında safra pigmenti bulunan hepatositler. (H&Ex200). 
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Resim 5. Gastointestinal sisteme ait epitel hücreleri. 5a. Müsini apikal 

yerleşim gösteren mide epitel hücreline ait tabaka (MGGx400). 5b. Mide epitel 

hücrelerine oranla daha büyük, müsin içermeyen hücrelerden oluşan bal peteği 

şeklinde ve susam taneleri olarak adlandırılan görünüme sahip duodenum epi-

tel hücre tabakası (MGGx200). 

 

Normal karaciğere ait aspirasyonda baskın olan hüceler benign hepato-

sitlerdir, daha az oranda safra kanal epitel hücreleri, kuppfer hücreleri buluna-

bilir. Safra kanal epitel hücreleri hepatositlere oranla sayıca çok daha az ve bo-

yut olarak da daha küçüktürler. Eşit aralıklarla dizilen nükleusları ile bal peteği 

görünümüne sahip tek tabakalı gruplar oluştururlar. Tabakalar belirgin hücre 

sınırlarına sahip monoton görünümde, kübik-kolumnar hücrelerden oluşur. 

Hücrelerin sitoplazması dar ve nükleolusu belirsizdir (Resim 6). Wee bir yazı-

sında safra duktus epiteli varlığının nodüler lezyonun benign olduğunu doğru-

lamakla eşdeğer olduğunu belirtmektedir.  
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Resim 6. Safra duktus epitel hücre grupları. Hepatositler ile karşılaştırıldı-

ğında daha küçük hücrelerdir. Monoton görünümde, dar sitoplazmalı, yuvarlak ve 

düzgün sınırlı nükleuslara sahiptirler (MGGx200). 

Resim 7. Hücresel ve nükleer pleomorfizmin dikkat çektiği reaktif hepato-

siter. Nükleus boyutları çevredeki hepatositere oranla 4 kat artış göstermekle bir-

likte beraberinde sitoplazma artışı da mevcuttur. Nükleus ve sitoplazma büyük-

lükleri birlikte değerlendirildiğinde N/S oranı 2-3/1 olmaktadır (MGGx200). 

 

Reaktif hepatositlerdeki sitolojik değişiklikler malignite ile karışabilecek 

kadar belirgin olabilir. 4/1 oranına kadar değişebilen nükleer boyut farklılıkları 

ve makronükleoller görülebilir. Reaktif değişikliklere bağlı atipik sitolojik bulgu-

lar dikkat çekici olsa da hücrelerin nükleus sitoplazma oranlarının korunuyor ol-

ması, nükleer membranların düzgünlüğü ve nadir mitoz varlığı malignitelerden 

ayrımda kullanılan kriterlerdir (Resim 7). Reaktif durumlarda görülen hücresel 

değişikliklerinin monomorfik olmaması da HCC den ayrımda önemlidir. 

2.4. Karaciğerin Neoplastik Olmayan Lezyonları 

2.4.1. Parazit dışı neoplastik olmayan kistler 

Soliter (Basit, uniloküler, konjenital) kistler, Silialı hepatik foregut kisti, Po-

likistik karaciğer hastalığı ile diğer hepatik fibrokistik hastalıklar ve hepatik pse-

udokistler neoplastik olmayan kistler grubundadır. 

Soliter kistlerin konjenital orijinli olduğunu destekleyen bulgular mevcut-

tur. Daha çok duktal tabakanın kalıntıları olduğu düşünülen ve biliyer sistemle 

devamlılık göstermeyerek kist haline gelen von Meyenburg kompleksinden orijin 

alırlar. Kanama veya infeksiyon yoksa kist içeriği berrak veya safra rengidir. Sito-

lojik yaymada biliyer tip kübik-kolumnar epitel tabakaları görülebilir. 
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Silialı hepatik foregut kisti diğer karaciğer kistlerinden farklı olarak erkek-

lerde ve sol lobda sık görülür. Sitolojik yaymada ince mukoid kist sıvısı, silialı ko-

lumnar epitel hücreleri ve müköz hücreler görülür. Hepatositler çoğu zaman gö-

rülmez. 

Polikistik karaciğer hastalığı ve diğer hepatik fibrokistik hastalıklar: Duktal 

tabaka malformasyonu sonucu gelişen otozomal resesif hastalıklardır. Biliyer sis-

temde gelişim seviyelerine göre isimlendirilirler. Kistler düz- kübik bilier tip epi-

tel hücreleri ile döşelidir. 

Hepatik pseudokistler: Pankreasdaki lezyonlara benzer şekilde epiteli ol-

mayan fibröz doku ile çevrili kistik boşluklardır. Kan veya safra içerebilir, sekon-

der olarak infekte olabilir. Sitolojik yaymalarda makrofajlar ve kist içeriğine bağlı 

olarak nötrofil lökositler, eritrositler görülebilir. 

2.4.2. Enfeksiyöz Kistler 

2.4.2.1. Hepatik apse 

Apseler radyolojik olarak iyi bilinmekle birlikte organize olan apseler he-

patik tümörler ile karışabilen bulgulara sahiptir. Sitolojik yaymalarda kirli ze-

minde çok sayıda nötrofil lökosit, daha az sayıda makrofajlar, lenfositler ve deje-

nere hücreler bulunabilir. Reaktif veya nekrotik hepatositler görülebilir. 

2.4.2.2. Kist hidatik 

Ekinokokkus granulozusun neden olduğu büyük, uniloküler, sıvı dolu kist-

lerdir. Sitolojik yaymalarda kirli zeminde, köpek balığı dişleri veya kanca şeklinde 

tanımlanan hookletler karakteristiktir. İyi korunmuş örneklerde dejenerasyona 

uğramamış skoleksler görülebilir (Resim 8 a,b). Ancak dejenerasyona uğramış 

materyallerin çoğunda debriden zengin kirli zeminde hookletler gerekirse ışık kı-

rılarak dikkatle aranmalıdır. Klinik olarak tanı biliniyorsa İİAB hastalığın yayılımı 

ve anaflaktik şok riski nedeniyle tercih edilmez. 
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Resim 8. Kist hidatik. 8a- Mantar şeklinde skoleks izlenmekte 

(MGGx400). 8b. Tepe kısmındaki hookletlerin kırılmış ışık altında görünümü 

(MGGx1000). Çoğu zaman skoleksler bütün halinde görülmezler bu nedenle ze-

minde görülebilecek tek bir hooklet ile tanı verebileceğimiz için büyük büyüt-

mede dikkatli tarama önermekteyiz. 

 

2.5. Karaciğerin Benign Neoplastik Lezyonları 

2.5.1. Anjiomyolipom (PEComa) 

İğsi düz kas hücreleri, matür adiposit grupları ve kalın duvarlı dismorfik 

kan damarlarından meydana gelen benign tümördür. Karaciğer anjiomyolipom-

larının %6-8 inde tübero skleroz bulunur. İyi sınırlı ancak kapsülü olmayan lez-

yonlardır. Günümüzde perivasküler epiteloid hücrelerin (PEC) tümörü olarak 

kabul edilmektedir. Sitolojik yaymalarda düz kas, yağ ve kan damarları komp-

leks karışımı görülür. Yağ komponentinin yetersiz ya da az olduğu ve epiteloid 

alanların baskın olduğu durumlarda tanı vermek zorlaşır. Hücre bloğu veya do-

kuya uygulanan immunohistokimyasal HMB 45, melan A, vimentin, desmin, ak-

tin, kalponin pozitiflikleri ile keratin negatifliği tanıyı destekler. 

2.5.2. Hemanjiom 

Karaciğerin en sık benign tümörüdür. Olguların çoğu artmış görüntüleme 

yöntemi kullanımına bağlı olarak insidental bulunur. Çoğu kavernöz tiptedir. 

Görüntüleme yöntemleri ile primer veya metastatik maligniteler ile karıştırıl-

dığı durumlarda histopatolojik tanısı gerekir. Sitolojik yaymalar eritrositler ile 

kaplı, hücreden fakirdir. Az miktarda fibrovasküler stroma parçası, benign iğsi 

endotel hücreleri ve birkaç hepatosit görülebilir. Her ne kadar yaymalarda 
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lezyona spesifik bulgu olmasa da hücre bloğu ile doku elde edilmesi ve hastanın 

klinik-radyolojik bilgilerinin bir arada değerlendirilmesi tanının doğru bir şe-

kilde verilmesini sağlayabilir.  

5.3. İnflamatuar pseudotümör 

Karaciğerde nadirdir. Yaymada mikst tipte inflamatuar hücre artışı, çok 

sayıda plazma hücresi ve histiositler, tek veya koheziv gruplar halinde benign 

iğsi hücreler izlenir. 

5.4. Mezenkimal hamartom 

Tüm pediatrik karaciğer tümörlerinin % 6’sını oluşturur. Kapsüllü olma-

yan ancak düzgün sınırlı kitlelerdir. Kesit yüzünde değişik boyutlarda çok sa-

yıda kist bulunur. Kistler berrak veya mukoid karakterde sıvı ile doludur. Sero-

lojik olarak AFP düzeyinin orta derecede artması nedeniyle hepatoblastomla 

karışır.  İİAB ile tanı koyulan sınırlı sayıda olgu bildirilmiştir. Sitolojik yaymada 

tek sıralı, benign görünümlü, kübik epitel veya safra kanal epitel hücre tabaka-

larının varlığı karakteristiktir. Bu gruplar tek tek olabileceği gibi iğsi stromal 

hücreler, ve mikzoid bağ dokusunun gevşek doku fragmanları ile birlikte de ola-

bilir . Ayırıcı tanıda mezenkimal hamartoma klinik, serolojik ve sitolojik bulgu-

ları ile çok benzeyen mikst epitelyal-mezenkimal hepatoblastom mutlaka düşü-

nülmelidir. 

5.5. Soliter fibröz tümör 

Karaciğerin submezotelyal dokudan köken alan tümörüdür. Kollajenize 

stroma içerisinde fibroblast benzeri uniform iğsi hücrelerden oluşur. Selülari-

tesi alandan alana değişmektedir. Hücreler storiform paternde dizilirler ve 

stroma içerisinde hemangioperisitom benzeri damarlar görülür. Sitolojik yay-

maların selularitesi az-orta dır. Uniform iğsi-oval hücreler değişen oranlarda 

kollajen bantlar ile iç içe geçmiş durumdadır. Hücrelerin büyük bölümü tek tek 

dağılım gösterir (Resim 9). İİAB’de spindle hücrelerin bulunduğu eritrositler ile 

kaplı zeminde dağınık kollajenin varlığı soliter fibröz tümör şüphesini artırma-

lıdır. Doku veya hücre bloğuna uygulanan İHK; CD34, Bcl2, CD99 ve nükleer 

Beta katenin pozitiflikleri tanıda yardımcıdır. 
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Resim 9. Soliter fibröz tümör. a. Yaymada tabakalar ve tek tek dağılmış 

halde neoplastik hücreler izlenmekte (MGGx200). b. Hücreler iğsi-oval şekilli 

ince kromatin yapısında nükleuslara sahiptir (MGGx400) c. Doku kesitinde sı-

nırlı miktarda doku olmasına rağmen hücrelerin storiform dizilim paterni ve 

aradaki kollagenize bağ doku lezyonun mezenkimal orijinini yansıtmaktadır 

(H&Ex100) d. CD34 pozitif boyanma göstermektedir. Ayırıcı tanıda CD34 pozitif 

tümörlerden Gastrointestinal stromal tümör bulunmaktadır. Olgumuza uygula-

dığımız CD117 ve DOG1 ile negatif sonuç elde edilmiştir. 

 

2.6. Karaciğerin Benign Epitelyal Tümörleri 

Bu grupta fokal nodüler hiperplazi (FNH) ve Hepatoselüler Adenom (HA) 

bulunmaktadır. Bu lezyonların tek başına yayma preparatlardaki sitolojik özel-

liklerine bakılarak ayrım yapılması imkansız olmasa da oldukça zordur. FNH ve 

HA’nın ortak sitolojik özellikleri; normal karaciğer, siroz ve iyi diferansiye 

HCC’ye benzer bulgulara sahip olabilmeleridir. EUS-İİAB’den daha fazla doku 

elde edilen kor biyopsi materyallerinde bile FNH, HA ve iyi diferansiye HCC ay-

rımı yapılamayabilir. Bu durumda “Benign Hepatoselüler Neoplazm” gibi ortak 



KARACİĞER LEZYONLARINDA ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİNİN (EUS) YERİ … 

 

121 
 

bir isimle adlandırılıp kesin tanı rezeksiyon materyallerine bırakılmaktadır. Ol-

guların sitoloji-histoloji materyali ile birlikte klinik, radyolojik ve serolojik bul-

gularını bir arada değerlendirmek lezyonu doğru yorumlamada yardımcı ola-

caktır. Örneğin sirotik olmayan karaciğerlerde özellikle genç kadınlarda iyi di-

feransiye HCC den ziyade HA ve FNH düşünülmelidir. Santral skar, geçmişinde 

kemo-radyoterapi hikayesi olan genç hastada ön tanıda FNH ilk sırayı almalıdır. 

2.6.1. Fokal nodüler hiperplazi  

Lokalize vasküler anormalliklere karşı hepatositlerin rejeneratif hiperp-

lastik cevabıdır. Bu lezyonların etyoloji ve patogenezi net olarak aydınlatılama-

mıştır. 3-4. dekadlarda sirotik olmayan kadınlarda sık görülür ancak erkeklerde 

daha sık olduğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur. Bildirilen tüm vakaların % 

10-15’i pediatriktir. Pediatrik populasyonda FNH’in etyolojisinde çoğunlukla 

kemoterapi, radyasyon, hematopoietik kök hücre transplantasyonu ve altta ya-

tan karaciğer hastalıkları bulunmaktadır.  

Lezyonlar genellikle 5 cm den küçük ve soliterdir. Lezyonun merkezinde 

yerleşim gösteren, içerisinde arterlerin ve çevresinde çok sayıda safra kanalının 

olduğu fibrotik alan; santral satellat skar olarak isimlendirilir.  

Histolojik olarak arter dalları ve safra duktusları, değişen derecede ilti-

habi hücreler içeren fibröz septa ve benign hepatositler görülür. Bu lezyonda 

karaciğer parankiminde retiküler çatı korunmuştur. Nodül içerisinde normal 

portal alanlar ve portal ven dalları yoktur. 

Sitolojik yaymalarda 

1- Normal histolojiye sahip tek veya gruplar halinde tek veya iki hücre ka-

lınlığında kısa kordonlar şeklinde benign, hiperplastik hepatositler 

2- Hepatositlere eşlik eden safra kanal epitel hücre grupları,  

3- N/S oranı < 1/3 dür.  

4- Hepatositlerde nükleol belirginliği ve mitotik figürler görülmez. Binük-

leasyon bulunabilir. 

Safra kanal epiteli varlığı adenom ve HCC tanılarını ekarte ettirir (Resim 

10). 
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Resim 10. İyi diferansiye hepatik neoplazm: Klinik radyolojik ve sitopa-

tolojik bulgular eşliğinde değerlendirildiğinde FNH lehine yorumlanmıştır. 37 

yaşında böbrek parankim karsinomu nedeniyle kemoterapi alma hikayesi olan 

Erkek hastanın çekilen BT sinde karaciğer hepatik ven ve arter komşuluğunda 

3x3 cm düzgün sınırlara sahip kitle tespit ediliyor. Yerleşim yeri nedeniyle EUS-

İİAB ye karar veriliyor. 10a. İntranükleer pseudoinkluzyonlara sahip, binükleer 

formların görüldüğü reaktif hepatositler görülüyor. Nükleer membranlar düz-

gün, nükleol belirginliği mevcut değildir. 10b. Reaktif hepatosiler ile birlikte 

safra kanal epitel hücrelerinin varlığı lezyonun benign natürünü desteklemek-

tedir. 10c. Dokudan hazırlanan kesitlerde safra duktusları ve damar kesitleri 

görümemektedir. Hepatositlerde reaktif değişiklikler doku kesitlerinde de göze 

çarpmaktadır. 10d. Retikülin ile hepatositlerin 1-2 hücre kalınlığında kordonlar 

oluşturur şekilde dizildiği, çatının korunduğu görülmektedir. 

 

2.6.2. Hepatoselüler adenom 

Hepatositlerden meydana gelen benign karaciğer neoplazmıdır. Oral 

kontraseptif kullanan genç kadınlarda kullanım süresine bağlı olarak görülme 

sıklığı artar. Östrojen veya androjenik steroidler major risk faktörüdür. 
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Genellikle sirotik olmayan karaciğerde 5 cm’den büyük tek veya multipl olabilen 

lezyonlardır. Moleküler ve İHK özelliklerine göre 4 alt tipi tanımlanmıştır.  

Histolojik olarak değişik boyutta hepatositler ve organizasyonu iyi olma-

yan karaciğer parankiminden meydana gelmektedir. Lezyon içerisinde portal 

mesafeler ve safra kanalları yoktur. 

Sitolojik yaymalarda: 

1- Hücresellik fazladır. Çok sayıda büyük, üç boyutlu, benign hepatosit ta-

bakaları karakteristiktir. Artmış glikojen nedeniyle soluk sitoplazmalı görülür-

ler. Sitoplazmalarda lipofuscin ve safra pigmenti bulunabilir. 

2- Hepatositlerin büyük kısmı normal sitolojik bulgulara sahip, olmakla 

birlikte belirgin reaktif hepatositler de görülebilir. N/S oranı <1/3 dür. Nükle-

uslar uniform ve merkezi yerleşimlidir. 

3- Mitoz görülmez. 

3- Safra duktus epiteli veya fibroblastların olmaması tanıda önemlidir. 

Lezyona komşu dokudan alınan safra duktus epitel hücrelerinin varlığı 

FNH tanısı verilmesine neden olabilir. Bu nedenle sadece lezyondan örnekleme 

yapılması gerekmektedir. EUS görüntüleri ile lezyonun içi mi yoksa periferinin mi 

örneklendiğini değerlendirmek bizi doğru tanıya bir adım daha yaklaştıracaktır. 

 

2.7. Karaciğerin Malignite ile İlişkili ve Premalign Lezyonları 

Bu grup içerisinde büyük hücreli değişiklik, küçük hücreli değişiklik ile 

displastik nodüller (DN) bulunmaktadır.  

2.7.1. Displastik nodül 

Genellikle siroz zemininden gelişen histolojik olarak malignite kriterlerini 

tam olarak karşılamayan HCC öncülleri olarak kabul edilen lezyonlardır. Tek 

veya multipl (10'dan az) olabilirler. Çevredeki sirotik nodüllerden büyük ancak 

15 mm den küçüktürler. Uluslararası konsensusa göre, DN’ler, atipinin derece-

sine bağlı olarak low grade ve high grade DN olarak sınıflandırılmaktadır. Siro-

tik nodüllerden farklı olarak monoton hücreler ve hücre yoğunluğunda hafif ar-

tış vardır. Displastik odaklarda en sık görülen sitolojik değişiklik küçük hücre 

değişimidir. Bu lezyonlar pseudogland içermezler. Displastik nodüller hem kan 

damarlarından hem de yeni oluşan (eşleştirilmemiş veya nontriadal arterler 

olarak da adlandırılan) arterlerden kan akışını sağlayabilirler.  
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Görüntüleme yöntemlerinde DN çevredeki parankimle karşılaştırıldığında 

isovasküler veya hipovasküler görünürken, HCC kontrastlı hepatik görüntüleme-

nin arteriyel fazında hipervasküler bir görünüme sahiptir.  

Low Grade DN’e ait sitolojide tek veya irregüler sınırlara sahip kümeler 

halinde hepatositler görülür. Kümeleri çepeçevre saran endotel hücrelerinin ol-

maması oldukça önemlidir. Hepatositlerde hafif pleomorfizm, nükleer boyut-

larda sınırlı miktarda değişiklikler, az sayıda atipik büyük hücre de görülebilir. 

Hepatositlerin sitoplazmaları genellikle abondan ve granülerdir. Yağlı değişik-

lik, lipofuksin ve demir birikimi de olabilir. Retikülin boyası ile çatının korun-

duğu görülür. Hepatosit kordonları 2 tabakayı geçmez. 

High grade DN'e ait sitolojide küçük hücre değişimi, hepatosit kordonla-

rının 3 hücreye kadar kalınlaştığı görülür.  Bazen psödoglandlar oluşturan he-

patositler de izlenir. Retikülin boyası ile retiküler çatının yer yer kayba uğradığı 

alanlar bulunur. 

Histolojik olarak High grade DN ile iyi diferansiye HCC arasındaki ayrım 

oldukça zor olup tümör hücrelerinin stroma invazyonu ile HCC tanısı verilir. Bi-

lindiği gibi stromal invazyon sitoloji materyali ile değerlendirilemez. Bu lezyon-

larda primer tanıdan ziyade klinisyene hasta yönetimi konusunda yardımcı ol-

mak adına sitopatolojik bulguları klinik- radyolojik ve serolojik bulgularla bir-

likte yorumlamak esas olmalıdır (Resim 11). 

İyi differansiye HCC nin, benign hepatik lezyonlar ve premalign lezyonlar-

dan ayırıcı tanıda en önemli sitopatolojik bulgu Hepatosit gruplarını saran en-

dotel hücrelerinin varlığıdır. Bu bulgu HCC’lerin sadece % 50'sinde gözlenir an-

cak varlığı tanıyı destekler. İyi huylu hepatik lezyonlara karşı iyi diferansiye 

HCC'yi destekleyen diğer özellikler, asiner formasyon ve belirgin "kiraz kırmı-

zısı" nükleol varlığıdır. İyi diferansiye HCC ile bu lezyonların tanıda yardımcı 

olabilecek çeşitli özellikleri Tablo 2. de özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 



KARACİĞER LEZYONLARINDA ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİNİN (EUS) YERİ … 

 

125 
 

Tablo 2. İyi diferansiye HCC, benign epitelyal lezyonlar ve premalign lezyonlara 

ait bulgular. 

 

Kaynaklar: Gray W, Kocjan G. Diagnostic cytopathology. In: Pitman MB. 

Hepatobiliary system and Pancreas, Liver. 3rd ed. China: Elsevier;2010. p. 287-

315. 

Mills SE, Çeviri editörü: Doğusoy GB. Sternberg’s Diagnostic Surgical Pat-

hology Türkçe. In: Washingron K. Çeviri: Dursun N. 6ncı ed. 1.baskı. İzmir; O’tıp 

kitabevi; 2016. p. 1717-1778. 

Bosman F.T, Carneiro F, Hruban R.H, Theise N.D. WHO classification of 

tumours of the digestive system. In: Chapter 10, Tumours of the liver and intra-

hepatic bile ducts. 4th ed. Lyon, France IARC Press.2010. 
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Resim 11. İyi diferansiye hepatik neoplazm: Displastik nodül ile uyumlu 

olarak rapor edilmiştir. 64 yaşında kronik B hepatiti ile takip edilen hastanın 

USG sinde 1,5 x 1,5 cm çapta silik sınırları olan kitle lezyonu tanımlanıyor. Yer-

leşim yeri nedeniyle EUS-İİAB planlanıyor. 11a. Çevresinde endotel hücreleri 

bulunmayan hepatosit kümeleri görülmektedir. 11b. Grup çevresinde birkaç 

adet atipisi belirgin nükleuslu, N/S oranı artmış hepatosit varlığı dikkati çekti. 

11c. CD34 ile kapillerizasyon fokal alanda mevuttur. 11d. Retikülin ile 1-2 hücre 

kalınlığında hepatosit kordonları görülmüştür. Çatı korunmaktadır. 

 

2.8. Karaciğerin Malign Tümörleri 

2.8.1. Hepatoselüler karsinom 

Primer hepatik malignitelerin yaklaşık %98’ini oluşturur. Çoğunlukla he-

patit virüsleri ile ilişkili siroz zemininde gelişir. Erkeklerde sıktır. Fetal karci-

ğerde primer olarak sentezlenen AFP HCC tanısında kullanılan en yararlı sero-

lojik belirteçtir. Ancak iyi diferansiye HCC de iyi bir belirteç olmadığı da 
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bilinmektedir. Sirotik karaciğerde  2 cm den büyük nodüllerin büyük bölümü 

HCC'dir. Kontrastlı BT ve MR ile arteriyel fazda hipervaskülarite ve portal venöz 

fazda washout varlığı ile HCC tanısı verilmektedir. Radyolojik bulguları HCC ye 

özgü olmayan lezyonlarda ise biyopsi gerekmektedir. HCC’ler nükleer grade te-

mel alınarak  iyi, orta ve kötü diferansiye olarak derecelendirilir. 

Doku kesitlerinde iyi diferansiye HCC’ler 3 hücre kalınlığına çıkabilen tra-

beküller oluşturan hepatositlerden meydana gelir. Retiküler çatıda kaybın gös-

terilmesi, nükleer hiperkromazi ve nükleer irregularite izlenebilir. Nükleol be-

lirginliği iyi diferansiye HCC’de olmayabilir. Diferansiasyon derecesine bağlı 

olarak adenomdan ayrımı zor olan iyi diferansiye (Resim 12) tümörlerden 

anaplastik tümörlere kadar değişkenlik gösterir. HCC’ler desmoplastik stromal 

yanıtı uyaran diğer tümörlerin aksine belirgin stroma içermezler (Fibrolameller 

HCC ve skiröz HCC gibi nadir varyantlar hariç). 

 

 

Resim 12. İyi diferansiye HCC.69 yaşında erkek HBV ile enfekte. Karaci-

ğer posteriorda iyi sınırlı 3.5 cm geniş çapa sahip kitle lezyonu tespit ediliyor. a. 

Hiperselüler yaymada hücreler 3 den fazla hepatosit kalınlığında trabeküller 
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oluşturmuştur (MGGx40). b. Oldukça iyi diferansiye, nükleolusları belirgin ol-

mayan düzgün nükleer membranlı yuvarlak nükleslu malign hepatositlerin si-

toplazmalarında yağ vakuolleri görülmekte (MGGx200). c. EUS İİAB ile elde edi-

len fibrinöz materyal içerisinde tümöre ait doku izleniyor. Hücreler uniform 

olup yer yer hiperkromatik nükleuslar göze çarpmaktadır. Dokunun sınırlı ol-

ması nedeniyle mimari yapı net olarak değerlendirilemese de İHK çalışmalara 

olanak sağlamaktadır (H&Ex100). d.Retikülin boyası ile retiküler çatıda kayıp 

görülmekte (Retikülinx200). e.CD34 ile artmış kapillerite (CD34x100). f. Ki67 

proliferasyon indeksi >%5 ( Ki 67x40). g. Rezeksiyon materyalinde çevreden 

düzgün sınırla ayrılan solid kitle izlenmekte. h. Rezeksiyon materyalin ait H&E 

kesit (HEx20). 

Sitolojik yaymalar: 

1- Sitolojik yaymalar tümörün stromadan fakir yapısı nedeniyle hiperse-

lülerdir (Resim 12a). 

2- Düzensiz, 2 ve daha fazla hücre kalınlığında geniş kohesiv hepatosit 

grupları görülür. 

3- Sinüzoidal kapillerizasyonu gösteren büyük hepatosit toplulukları bo-

yunca ilerleyen prolifere endotelyal hücreler (transgressing endotel) bulunabi-

lir (Resim 13). 

4- Küresel şekilli veya trabeküller oluşturan hepatosit kümelerini saran 

periferik yerleşimli endotel hücrelerinin varlığı en önemli tanı kriterlerinden 

biridir. Benign durumlarda bu bulgunun olması neredeyse imkansızdır. Ancak 

bu bulgu tümörlerin sadece yarısında bulunur. Var olması tanı koydururken ol-

maması HCC’yi ekarte ettirmez (Resim 14) 

5- Hücre bloğu veya dokuda retikülin çatıda kayıp belirlenebilir (Resim 

12d). 

6- Safra kanal epitel hücre grupları lezyonun içinden alınan örneklerde 

bulunmaz. 

7- Hepatositlerde artmış nükleus/sitoplazma oranı, diferansiasyonun 

azalması ile belirginleşen tek, merkezi yerleşimli kiraz kırmızısı renginde nük-

leolus, nükleer membranlarda irregularite destekleyici bulgulardır. Diferansias-

yon derecesine göre değişen sayıda mitoz izlenebilir. 

8- Zeminde çok sayıda irregüler sınırlara sahip, nükleolusu belirgin naked 

(çıplak) nükleus görülebilir. 

9- Tümör hücreleri sitoplazmasında veya kanaliküllerde safra varlığı 

HCC’nin metastazlardan ayrımında HCC için patognomoniktir. Safra depozitleri 
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içeren hücrelerin varlığı metastatik HCC nin tanınmasında da oldukça yardım-

cıdır. Ancak billüribin yüksekliği olan hastalarda normal hepatositlerde buluna-

bileceği unutulmamalıdır.   

10- Zeminde hemoraji ve/veya nekroz izlenebilir. 

11- Büyük nükleus ve nükleol, intranükleer sitoplazmik inklüzyon görü-

lebilir ancak hiçbiri tek başına HCC kriteri değildir. Reaktif hepatositlerde de bu 

değişikliklerin olabileceği unutulmamalıdır. 

 

 

 

 

Resim 13.a.b.c Hepatosit toplulukları boyunca ilerleyen prolifere endo-

telyal hücreler (MGGx100)(MGGx200). 
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Resim14. Periferal endotelyal hücrelerin (ok) bulunduğu malign hepato-

sit grubu (MGGx400) 

 

Sitolojik olarak iyi diferansiye HCC’nin siroz ve benign karaciğer tümörle-

rinden ayırıcı tanısını yapmak yukarıda da anlatıldığı gibi hücreler benign he-

patositlere benzediklerinden oldukça zordur. 

Orta derecede diferansiye HCC’de N/S oranı iyi diferansiye HCC’ye oranla 

biraz daha artmıştır. Nükleuslarda belirgin nükleol varlığı dikkati çeker, mitotik 

figürler görülebilir. Hepatosit grupları yuvalar ve trabeküller oluşturur şekilde 

düşüşler gösterir (Resim 15). 

Kötü diferansiye HCC’nin ise metastatik tümörler ile ayırıcı tanısı yapıl-

malıdır. Glandüler dizilim varlığı metastatik tümörleri taklit edebilir. Belirgin 

pleomorfizm, sitoplazma kaybı, artmış N/S oranı, irregüler sınırlara sahip nük-

leuslar görülür (Resim 16). Mitotik figürler sıktır. Nükleol varlığı şart değildir. 

Serolojik olarak AFP yüksekliği tanıyı destekler.Tüm sitolojik bulgulara rağmen 

doku veya sıvı bazlı sitolojiye uygulanacak İHK tanısallığı artırır. 

İmmunohistokimyasal belirteçler iki ana gruba ayrılabilir. İlk olarak 

HCC’nin benign lezyonlardan ayrılmasında yardımcı olarak kullanılan: Glipikan 

3 Yüksek dereceli displastik nodül ve benign lezyonlarda negatif, HCC de pozi-

tiftir. Poliklonal CEA nın kanaliküler boyanması (Resim 17), CD34 ile artmış 
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vaskülaritenin gösterilmesi, CD10 ile kanaliküler paternin gösterilmesi, Ki 67 

nin %5 den fazla olması HCC yi desteklemektedir. HCC CK8/18 gibi düşük mo-

leküler ağırlıklı keratinler ile boyanabilir. CK19 pozitifliği nüksler ile ilişkili bu-

lunmuştur.  

Metastazlar ile ayrımında kullanılan İHK belirteçlerden karaciğerin me-

tastatik tümörleri başlığı altında bahsedilecektir. 

 

 

Resim 15. Orta derecede diferansiye HCC. a. Trabeküller oluştuan, arbo-

rizan tarzda dizilim gösteren tümör hücre grupları (MGGx100). b. İyi diferansiye 

HCC ile karşılaştırıldığında daha kalabalık ve damar ağı belirgin hepatosit kü-

mesine sahip (MGGx200). c. Hepatositlerin nükleolleri belirgin, intranükleer 

pseudo inklüzyonlar mevcut ve çevrede sitoplazmasını kaybetmiş naked nükle-

uslar görülmekte (MGGx200). d. Hücreler nisbeten uniform olmakla birlikte 

arada daha büyük ve sınırları irregüler nükleuslar mevcut (PAPx400). 



Ebru AKAY – Erkan ÇAĞLAR – Hatice KARAMAN 

 

132 
 

 

Resim 16. Kötü diferansiye HCC. a. Sıkıca bir araya gelmiş hücrelerden 

oluşan tümöral tabaka (MGGx100). b. Tümör hücreleri sitoplazmalarını kaybet-

miştir. Nükleusları irregüler olup ezilme artefaktı göstermektedir (MGGx200). 

c. EUS İİAB ile elde edilmiş dokuda ezilme artefaktına uğramış dar sitoplazmalı, 

hiperkromtatik nükleuslu hücreler küçük hücreli karsinom metastazını anım-

satmakla birlikte arada sarı-yeşil renkli safra varlığı kötü diferansiye HCC açı-

sından uyarıcı olmalıdır (HEx100). d. Lezyondan yapılan tru-cut biyopside EUS 

İİAB ile ede edilen biyopsiye benzer kötü diferansiye alanlar yanısıra sitoplaz-

malarında safranın belirgin olduğu diferansiye alanlar da görülmektedir 

(HEx100).  

 

 

Resim 17. HCC de poliklonal CEA ile kanaliküler boyanma paterni 

(pCEAx100). 
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2.8.1.1. Fibrolameller varyant 

HCC'nin fibrolamellar varyantı nadirdir ve tüm HCC vakalarının% 1- 

2'sini oluşturur. Bununla birlikte, bu varyantı tanımak daha iyi prognoza sahip 

olduğu için önemlidir. Sıklıkla 35 yaşından küçük ve sirotik olmayan karaci-

ğerde görülür. Serum AFP seviyesi genellikle normal aralıktadır. Bu tümörde de 

FNH e benzer şekilde merkezi bir stellat skar bulunur.  

Sitolojik yaymalarda onkositik görünümde granüler sitoplazmalara sahip 

monoton ancak normal hepatositlerden yaklaşık 3 kat daha büyük neoplastik 

hepatostiler görülür. Belirgin nükleolus, Hücre sitoplazmalarında soluk hyalin 

globüllerin varlığı tanıda yardımcıdır. Kollagen bantlar görülebilir. CK7 diffüz 

ve kuvvetli pozitiftir. 

2.8.2. İntrahepatik kolanjiokarsinom 

Safra kanallarının adenokarsinomudur. HCC sonrası karaciğerin 2. en yay-

gın primer epitelyal tümörüdür. (% 10-20) Etyolojide safra kanallarının kronik 

inflamatuar hastalıkları ve biliyer staza neden olan etkenler bulunmaktadır. 

HBV, HCV gibi HCC için risk faktörleri bu tümörün etyolojisinde rol almaz. 6-7. 

dekadlarda sıktır. Serum CA 19-9 ve CEA seviyerinde belirgin artış görülür.  AFP 

yüksekliği olmaz. 

Histolojik olarak en sık görülen paterni fibrotik stroma içerisinde müsin 

üreten, uniform kübik-alçak kolumnar hücreler ile döşeli, iyi diferansiye adeno-

karsinomdur. Tübüler veya glandüler patern sıktır. Solid veya trabeküler bü-

yüme paterni de görülebilir. Skleroz bu tümörlerde karakteristiktir. Tümörün 

merkezi çevresine oranla daha yoğun fibrotiktir. Hücre nükleusları bazalde yer-

leşirler ve nükleol belirgin olsa bile HCC’deki kadar büyük boyutta olmaz. İntra-

sitoplazmik safra bulunmaz. 

Sitolojik yaymalarda sklerotik stroma nedeniyle selülerite değişkendir. 

Kübik ve kolumnar hücrelerin oluşturduğu asiner ve papiller yapılar izlenir.  

Hücreler hiperkromatik, irregüler sınırları olan nükleuslara sahiptir. N/S oranı 

artmıştır. HCCden farklı olarak belirgin büyük nükleol yoktur. 

Metastatik adenokarsimonlarda da benzer morfoljik özellikler olduğu için 

ayırıcı tanı oldukça zordur. Özellikle mide, safra kesesi, pankreas veya ekstra-

hepatik safra kanallarından kaynaklanan metastatik adenokarsinomdan intra-

hepatik kolanjiokarsinomun ayrımı sadece histoloji ve IHK'ya dayanarak müm-

kün olmayabilir. 
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CK7, CK19, CK 8/18 pozitiftir. CK20 az sayıda olguda pozitiftir ve CK7 ile 

kombine edilmelidir. MOC31, MUC1,2,3 pozitiftir. Sitoplazmik pCEA, CA19-9, 

EMA, BerEP4, CDx2 pozitif olabilir ancak spesifik değildir. AFP negatiftir. Nadi-

ren nöroendokrin belirteçler eksprese edebilir. Müsin pozitifliği HCC ayrımında 

önemlidir. 

2.9. Metastatik Tümörler 

Siroz zemininde gelişen kanserlerin aksine sirotik olmayan karaciğerdeki 

malign tümörlerin yaklaşık % 98’i metastazlardır. Karaciğere en sık metastaz 

yapan primer bölgeler: kolon, üst gastrointestinal sistem, meme, adrenal bez ve 

genitoüriner organlardır. Akciğer, böbrek, prostat, deri ve tiroid metastazları da 

görülür. Karsinomlardan daha az sıklıkta lenfoma ve sarkomlar da karaciğer tu-

tulumu gösterebilirler. 

Primeri belirlemede klinik öykü, radyoloji ve İHK’sal belirleyiciler gerek-

lidir. Sitolojik yaymalarda primer bölgeye özel karakteristik sitolojik özelliklere 

sahip tümörler varsa tahminde bulunulabilir. Bu tümörler arasında akciğerin 

küçük hücreli karsinomu, böbrek parankim karsinomu, kolon ve meme karsi-

nomları vardır. 

Ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulması gereken metastatik tümörler ara-

sında iyi-orta derecede diferansiye HCC ile karışabilen malign melanom, nöro-

endokrin tümörler ve adrenokortikal tümör metastazları bulunmaktadır. Adre-

nal metastazlarında HCC den farklı olarak makroeozinofilik nükleol görülmez. 

Kapiller endotelyal hücre proliferasyonu görülmez. İHK uygulayabileceğimiz 

materyal varlığında bu tümörleri ekarte etmek için Heppar 1, Melan A, S100 ve 

nöroendokrin belirleyicileri kullanılmalıdır. Ayrıca böbrek parankim karsi-

nomu, gastrointestinal stromal tümörün epiteloid ve iğsi hücreli varyantları, 

gastrointestinal sistemde (özellikle midede) görülen AFP üreten hepatoid kar-

sinomlar da HCC benzeri tümörler arasına alınmaktadır. 

Primeri için spesifik bulgular taşıyan karsinom metastazlarının sitolojik 

özellikleri; 

Kolon Karsinom Metastazı: - Kirli nekroz anahtar bulgudur. 

- Glandüler dizilimli veya palizatlanma gösteren kolumnar veya kübik 

hücreler 

- Puro şeklinde kutupsal yerleşimli geniş ve uzun, hiperkromatik nükle-

uslar 

- İntrasitoplazmik müsin 
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- Değişen sayıda belirgin nükleol bulunur fakat makroeozinofilik nükleol 

yok. 

Meme karsinom metastazı 

- İntrasitoplazmik lümen formasyonu ve intrasitoplazmik müsin görüle-

bilir. Bunlar daha çok invaziv lobüler karsinomda karşımıza çıkan bulgulardır. 

-Duktal karsinomda hücreler monomorfiktir. 

Malign Melanom metastazı 

- Malign melanomda büyük poligonal hücreler tek ve kümeler halinde ola-

bilir. 

- Merkezi veya eksantrik nükleuslu, tek ve büyük nükleollü hücrelerdir. 

Bu görünümü ile HCC ye benzemektedirler. 

- Ayna görüntüsünde binükleasyon önemli bir bulgudur. 

- intranükleer inklüzyonlar sıktır. 

- Sitoplazmaları non-granüler ve sıklıkla non-pigmentedir. 

- Primer tümörün bilinmediği durumlarda hepatositlere benzemesi nede-

niyle tanı gözden kaçabilir. 

Akciğerin küçük hücreli karsinom metastazı  

- Eritrositlerden 4-6 kat büyüklükte dar sitoplazmalı, N/S oranı artmış 

hücrelerdir.  

- Sitoplazmaları dar, nükleer kromatin granüler olup nükleol belirginliği 

yoktur (Resim18). 

- Ezilme artefaktı ve nükleer molding anahtar bulgudur. 

- Çok sayıda mitoz görülür.  
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Resim 18. Küçük hücreli akciğer karsinom metastazı. a. Dar sitoplazmalı, 

koyu granüler nükleuslu, epitelyal yakınlaşma gösteren malign hücreler 

(MGGx200). b. Nükleusları oldukça atipik molding yapma çabasında tümör hüc-

releri (MGGx400). c. Geniş nekroz alanı, ezilme artefaktı ile birlikte tümör hücre 

grupları (H&Ex200). d. Ayırıcı tanıda olan lenfomalardan ayırmak için uygulan-

mış olan keratin boyası. (panCKx100) e. TTF1 ile nükleer pozitiflik (TTF1x100). 

 

Böbrek parankim karsinomu: 

- N/S oranı artmamış poligonal hücrelerden oluşan epitel hücre grupları 

- Kapiller vasküler ağ HCC’de görülen “transgressing endotel” benzeri gö-

rünüme neden olabilir.  

- belirgin nükleoluslu merkezi yerleşimli yuvalak nükleuslar (baykuş 

gözü) 

- geniş granüler veya berrak sitoplazmalara sahiptirler.  

Lenfomalar 

- Yayma oldukça selülerdir.  

- Artmış N/S oranına sahip, dar sitoplazmalı, epitelyal yakınlaşma göster-

meyen, tek tek dağılan lenfoid hücreler görülür (Resim 19). 

- Zeminde lenfoglandüler cisimcikler bulunur. 
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- Ayırıcı tanıda akciğerin küçük hücreli karsinomu ve diğer nöroendokrin 

tümörler ilk sırada akla gelmelidir.  

 

 

Resim 19. B hücreli lenfoma. a. Sitolojik yaymada dar sitoplazmalı, atipik 

lenfoid hücreler ve zeminde lenfoglandüler cisimcikler görülmekte (MGGx400) 

b. PAP boyası ile monoton hücreler hiperkromatik görünmektedir (PAPx400). 

c. Dokuya uygulanan CD20 ile hücrelerin hemen tamamında membranöz pozitif 

boyanma elde edilmiştir (CD20x200).d. Ki 67 proliferasyon indeksi %50 lerde-

dir (Ki67x400). 

 

HCC-Metastaz ayrımında kullanılan boyalardan Heppar1, AFP ve Argi-

naz1 pozitifliği HCC lehine iken, monoklonal CEA pozitifliği, MOC 31 pozitifliği, 

kromogranin, sinaptofizin, CD56 gibi nöroendokrin belirteçlerin pozitifliği ve 

organ spesifik (CDX2, PSA, PSAP, S100, HMB 45, GCDFP15, ER, PR, GATA3, TTF1 

vd) belirteçler metastaz lehinedir. Bu İHK’sal boyalar kombine kullanılarak ta-

nıya gidilmeye ve metastaz ise primer bölge belirlenmeye çalışılır. HCC ve 
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metastazlar arasında ayırıcı tanıda yardımcı bulgular için Tablo 3, karaciğerde 

sık görülen ve ayırıcı tanıda zorluklar yaşanan tümörleri ayırmada kullanılabi-

lecek İHK boyalar için Tablo 4’e bakınız. 

 

Tablo 3. Metastaz ve HCC ayrımında yardımcı bulgular. 

 

Kaynaklar: Arginaz1 in negatif olduğu küçük bir iyi diferansiye HCC 

grubu olduğu bildirilmiştir. 

Wang L, Vuolo M, Suhrland MJ, Schlesinger K. HepPar1, MOC-31, pCEA, 

mCEA and CD10 for Distinguishing Hepatocellular Carcinoma vs. Metastatic 

Adenocarcinoma in Liver Fine Needle Aspirates.Acta Cytologica 2006;50:257-

262. 

Odze R, Goldblum JR. Surgical Pathology of the GI Tract, Liver, Biliary 

Tract, and Pancreas. In: Chapter 37, Pitman MB. Diagnostic Cytology of the Liver. 

2 nd ed. Saunders, Elsevier; 2009.p 979-1001. 

Karabork A, Kaygusuz G, Ekinci C. The best immunohistochemical panel 

for differentiating hepatocellular carcinoma from metastatic adenocarcinoma. 

Pathol Res Pract 2010;206:572-577. 
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Clark I, Shah SS, Moreira R, Graham RP, Wu TT, Torbenson MS, Chandan 

V. A subset of well-differentiated hepatocellular carcinomas are Arginase-1 ne-

gative. Hum Pathol. 2017 ;69:90-95. 

 

 

Resim 20.Pankreatik duktal adenokarsinomun karaciğer metastazı. Nük-

leol belirginliği mevcut ancak HCC ile karşılaştırıldığında daha küçüktür ve mul-

tipl sayıda olabilir.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
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Tablo 4. Karaciğer tümörleri ve metastazları ayırmada kullanılabilecek  İHK bo-

yalar ve sonuçları. 

 

Kaynaklar: Dabbs D. Diagnostic Immunohistochemistry: Theranostic 

and genomic applications. In: Bhargava R, Dabbs DJ. Immunohistology of Metas-

tatic Carcinomas of Unknown Primary.    3rd ed. Chine: Saunders, Elsevier; 

2010.p. 206-244. 

Wang L, Yao M, Pan LH, Qian Q, Yao DF. Glypican-3 is a biomarker and a 

therapeutic target of hepatocellular carcinoma. Hepatobiliary Pancreat Dis 

Int. 2015;14:361-366

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pan%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qian%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256079


KARACİĞER LEZYONLARINDA ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİNİN (EUS) YERİ … 

 

141 
 

3. KAYNAKLAR 

1. Wernecke K, Rummeny E, Bongartz G, et al. Detection of hepatic masses 

in patients with carcinoma: comparative sensitivities of sonography, CT, and MR 

imaging. AJR Am J Roentgenol. 1991; 157: 731-739. 

2. Singh P, Mukhopadhyay P, Bhatt B, et al. Endoscopic ultrasound versus 

CT scan for detection of the metastases to the liver: results of a prospective com-

parative study. J Clin Gastroenterol. 2009; 43: 367-373. 

3. Goletti O, Chiarugi M, Buccianti P, Macchiarini P. Subcutaneous implan-

tation of liver metastasis after fine needle biopsy. Eur J Surg Oncol. 1992; 18: 

636-637. 

4. Oh D, Seo DW, Hong SM, et al. Endoscopic ultrasound-guided fine-ne-

edle aspiration can target right liver mass. Endosc Ultrasound. 2017 ; 6: 109-

115. 

5. Parekh PJ, Majithia R, Diehl DL, Baron TH. Endoscopic ultrasound-gui-

ded liver biopsy. Endosc Ultrasound. 2015; 4: 85-91. 

6. Nguyen P, Feng JC, Chang KJ. Endoscopic ultrasound (EUS) and EUSgu-

ided fine-needle aspiration (FNA) of liver lesions. Gastrointest Endosc 1999; 50: 

357-361. 

7. tenBerge J, Hoffman BJ, Hawes RH, et al. EUS-guided fine needle aspira-

tion of the liver: indications, yield, and safety based on an international survey 

of 167 cases. Gastrointest Endosc. 2002; 55: 859-862. 

8. Diehl DL, Johal AS, Khara HS, et al. Endoscopic ultrasound-guided liver 

biopsy: A multicenter experience. Endoscopy International Online 2015; 3: e1-

6. 

9. DeWitt J, LeBlanc J, McHenry L, et al. Endoscopic ultrasound-guided fine 

needle aspiration cytology of solid liver lesions: A large single-center expe-

rience. Am J Gastroenterol 2003; 98: 1976-1981. 

10. Akay E, Çağlar E, Karaman H. Karaciğer kitlesel lezyonlarında Endos-

kopik Ultrasonografi (EUS)  eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsi sonuçlarımız. 

Presented at the Second International Scientific Research Congress, Mardin, 

Turkey. 9-13 May 2018. 

11. Conrad R, Castelino-Prabhu S, Cobb C, Raza A. Cytopathologic diagno-

sis of liver mass lesions. J Gastrointest Oncol. 2013 ; 4: 53–61. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3562628/


Ebru AKAY – Erkan ÇAĞLAR – Hatice KARAMAN 

 

142 
 

12. Chhieng DC. Fine needle aspiration biopsy of liver – an update. World 

Journal of Surgical Oncology. 2004;2:5. 

13. Balekuduru AB, Dutta AK, Nagaruru SK, Sheik S, Kurella SP et al. Com-

parison of diagnostic yield of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspira-

tion cytology and cell block in solid lesions. J Dig Endosc 2017;8:176-181. 

14. Önal B. Sitopatoloji. In: Nart D. Gastrointestinal sistem sitolojisi, Kara-

ciğer. 1inci ed. İstanbul: Quintessence; 2016. p. 235-244. 

15. Parekh PJ, Majithia R, Diehl DL, Baron TH. Endoscopic ultrasound-gu-

ided liver biopsy. Endoscopic Ultrasound. 2015;4(2):85-91. 

16. Bosman F.T, Carneiro F, Hruban R.H, Theise N.D. WHO classification of 

tumours of the digestive system. In: Chapter 10, Tumours of the liver and intra-

hepatic bile ducts. 4th ed. Lyon, France IARC Press.2010, p. 196-261. 

17. Gray W, Kocjan G. Diagnostic cytopathology. In: Pitman MB. Hepatobi-

liary system and Pancreas, Liver. 3rd ed. China: Elsevier;2010. p. 287-315. 

18. Koss LG, Melamed MR. Koss’ Diagnostic Cytology and Its histopatho-

logy bases. In: Zaman BM. The Liver and Spleen. 5th ed. USA: Lippincott Wil-

liams&Wilkins; 2006. p.1389-1419. 

19. Odze R, Goldblum JR. Surgical Pathology of the GI Tract, Liver, Biliary 

Tract, and Pancreas. In: Chapter 37, Pitman MB. Diagnostic Cytology of the Liver. 

2 nd ed. Saunders, Elsevier; 2009.p 979-1001. 

20. Lacobuzio-Donahue CA, Montgomery EA. Gastrointestinal and Liver 

Pathology. In: Moreira RK, Washington K. Liver neoplasms. 2 nd ed. Elsevier 

;2012.p. 626-677. 

21. Mills SE, Çeviri editörü: Doğusoy GB. Sternberg’s Diagnostic Surgical 

Pathology Türkçe. In: Washingron K. Çeviri: Dursun N. 6ncı ed. 1.baskı. İzmir; 

O’tıp kitabevi; 2016. p. 1717-1778. 

22. Wee A. Fine-Needle Aspiration Biopsy of Hepatocellular Carcinoma 

and Related Hepatocellular Nodular Lesions in Cirrhosis: Controversies, Chal-

lenges, and Expectations. Patholog Res Int. 2011; 2011:587936. 

23. Venyo AKG, A Review of the Literature on Extrarenal Retroperitoneal 

Angiomyolipoma, Anthony Kodzo-Grey Venyo Anthony Kodzo-Grey Venyo. Int J 

Surg Oncol. 2016; 2016: 6347136. 

24. Mai KT, Yazdi HM, Perkins DG, Thijssen A. Fine needle aspiration bi-

opsy of epithelioid angiomyolipoma. A case report. Acta Cytol. 2001;45(2):233-

236. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Venyo%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26989509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mai%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11284309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yazdi%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11284309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perkins%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11284309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thijssen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11284309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11284309


KARACİĞER LEZYONLARINDA ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİNİN (EUS) YERİ … 

 

143 
 

25. Petrolla AA, Xin W. Hepatic angiomyolipoma, Archives of Pathology & 

Laboratory Medicine 2008;132:1679-1682. 

26. Sawai H, Manabe T, Yamanaka Y, Kurahashi S, Kamiya A.J. Angiomyo-

lipoma of the liver: case report and collective review of cases diagnosed from 

fine needle aspiration biopsy specimens. Hepatobiliary Pancreat Surg. 

1998;5(3):333-338. 

27. Layfield LJ, Mooney EE, Dodd LG. Not by blood alone: diagnosis of he-

mangiomas by fine-needle aspiration. Diag Cytopathol. 1998;19:250–254. 

28. Lin S, Zhang L, Li M, Cheng Q, Zhang L, Zheng S. Atypical hemangioma 

mimicking mixed hepatocellular cholangiocarcinoma: Case report. Chiu.K-

W,ed. Medicine. 2017;96:e9192. 

29. Unal E, Koksal Y, Akcoren Z, Tavl L, Gunel E. Mesenchymal hamartoma 

of the liver mimicking hepatoblastoma. J Pediatr Hematol Oncol. 2008; 

30(6):458-460. 

30. Verma D, Agarwal S, Puri V, Singh D, Bundela T. Mesenchymal hamar-

toma mimicking hepatoblastoma: A cytological pitfall. J Cytol. 2015; 32: 197-

200. 

31. Gupta R, Gupta R, Bansal K, Mohta A. Aspiration cytology of mesenchy-

mal hamartoma of the liver: report of a case and review of literature. Diagn Cy-

topathol. 2013; 41: 434-436. 

32. Bakshi P, Srinivasan R, Rao KL, Marwaha RK, Gupta N Fine needle as-

piration biopsy in pediatric space-occupying lesions of liver: a retrospective 

study evaluating its role and diagnostic efficacy.J Pediatr Surg. 2006; 41: 1903-

1908. 

33. Jimenez-Heffernan JA, Vicandi B, Lopez-Ferrer P, et al.: Fine-needle as-

piration cytology of mesenchymal hamartoma of the liver. Diagn Cytopathol. 

2000; 22: 250-253. 

34. al-Rikabi AC, Buckai A, al-Sumayer S, et al. Fine needle aspiration cy-

tology of mesenchymal hamartoma of the liver. A case report. Acta Cytol. 2000; 

44: 449-453. 

35. Ali SZ, Hoon V, Hoda S, Heelan R, Zakowski MF. Solitary fibrous tumor. 

A cytologic-histologic study with clinical, radiologic, and immunohistochemical 

correlations. Cancer. 1997; 81: 116-121. 

http://www.archivesofpathology.org/loi/arpa
http://www.archivesofpathology.org/loi/arpa
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawai%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9880784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manabe%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9880784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamanaka%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9880784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurahashi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9880784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamiya%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9880784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9880784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9880784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9880784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9880784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9880784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18525464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18525464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18525464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18525464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18525464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26729984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26729984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26729984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26729984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26729984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26729984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26729984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17101368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17101368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17101368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17101368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17101368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17101368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ali%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9126139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoon%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9126139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoda%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9126139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heelan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9126139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zakowski%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9126139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9126139


Ebru AKAY – Erkan ÇAĞLAR – Hatice KARAMAN 

 

144 
 

36. Clayton AC, Salomão DR, Keeney GL, Nascimento AG. Solitary fibrous 

tumor: a study of cytologic features of six cases diagnosed by fine-needle aspi-

ration. Diagn Cytopathol. 2001 ;25: 172-176. 

37. Fisher C, Montgomery EA, Thway K. Çeviri editörü: Dervişoğlu S. Yu-

muşak Doku Tümörleri Biyopsilerinin Yorumu, 3. Bölüm, çeviri: Öztürk T. Nobel 

Tıp Kitabevleri; 2014. p.59-64. 

38. Nasit J.G, Patel V, Parikh B, Shah M, Davara K. Fine-needle aspiration 

cytology and biopsy in hepatic masses: A minimally invasive diagnostic appro-

ach. ccij-online.org 2013; 2: 132-142. 

39. Epstein JI. Çeviri editörü: Barbet FY. Karaciğer biyopsilerinin yorum-

lanması, 20.bölüm, Benign ve Malign Hepatoselüler Tümörler. Nobel Tıp Kita-

bevleri: 2016. p.410-454.  

40. Vyas M, Jain D. A practical diagnostic approach to hepatic masse. Hint 

J Pathol Mikrobiyol. 2018;61:2-17. 

41. Shen YH, Fan J, Wu ZQ, Ma ZC, Zhou XD, et al. Focal nodular hyperplasia 

of the liver in 86 patients. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2007; 6: 52-57. 

42. Bouyn CI, Leclere J, Raimondo G, Le Pointe HD, Couanet D, et al. Hepa-

tic focal nodular hyperplasia in children previously treated for a solid tumor. In-

cidence, risk factors, and outcome. Cancer. 2003;15;97:3107-113 

43. Reymond D, Plaschkes J, Luthy AR, et al. Focal nodular hyperplasia of 

the liver in children: review of follow-up and outcome. J Pediatr Surg 

1995;30:1590-1593. 

44. Koolwal J, Birkemeier KL, Zreik RT, Mattix KD. Pedunculated focal no-

dular hyperplasia in a healthy toddler. Proceedings (Baylor University Medical 

Center). 2018;31:97-99. 

45. Jiang K, Al-Diffalha S, Centeno BA. Primary Liver Cancers—Part 1: His-

topathology, Differential Diagnoses, and Risk Stratification. Cancer Control: Jo-

urnal of the Moffitt Cancer Center. 2018;25:1073274817744625. 

46. Park YN. Update on precursor and early lesions of hepatocellular car-

cinomas. Arch Pathol Lab Med. 2011;135(6):704-715. 

47. International Consensus Group for Hepatocellular Neoplasia Patholo-

gic diagnosis of early hepatocellular carcinoma: a report of the international 

consensus group for hepatocellular neoplasia. Hepatology 2009. 49 (2):658–

664. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clayton%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11536441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salomão%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11536441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keeney%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11536441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nascimento%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11536441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11536441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vyas%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29567877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jain%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29567877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17287167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17287167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20ZQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17287167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20ZC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17287167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20XD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17287167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17287167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouyn%20CI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12784348
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leclere%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12784348
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raimondo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12784348
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Pointe%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12784348
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Couanet%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12784348
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12784348
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20YN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21631263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21631263


KARACİĞER LEZYONLARINDA ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİNİN (EUS) YERİ … 

 

145 
 

48. Rao PN. Nodule in Liver: Investigations, Differential Diagnosis and Fol-

low-up. Journal of Clinical and Experimental Hepatology. 2014;4:S57-S62.  

49. Crowe DR, Eloubeidi MA, Chhieng DC, Jhala NC, Jhala D et al. Fine-Ne-

edle Aspiration Biopsy of Hepatic Lesions, Computerized Tomographic-Guided 

versus Endoscopic Ultrasound-Guided FNA. Cancer Cytopathology.2006; 108: 

180-185. 

50. Burt AD, Portmann BC, Ferrel LD. MacSween’s Patrology of the Liver, 

In: Chapter 14, Goodman ZD, Terracciano LM, Wee A. Tumours and tumour-like 

lesions of the liver. 6th ed. Churchill Livingstone Elsevier; 2012. p. 763-798. 

51. Sherman M. Hepatocellular carcinoma: Epidemiology, surveillance, 

and diagnosis. Semin Liver Dis 2010;30:3-16. 

52. Witjes CD, tenKate FJ, Verhoef C, deMan RA, IJzermans JNJ. Immuno-

histochemical characteristics of hepatocellular carcinoma in non-cirrhotic li-

vers.Journal of Clinical Pathology. 2013;66: 687-691. 

53. Bergman S, Graeme-Cook F, Pitman MB. The usefulness of the reticulin 

stain in the differential diagnosis of liver nodules on fine-needle aspiration bi-

opsy cell block preparations. Modern Pathology. 1997;10:1258–1264. 

54. Vijgen S, Terris B, Rubbia-Brandt L. Pathology of intrahepatic cholan-

giocarcinoma. Hepatobiliary Surg Nutr. 2017 Feb; 6: 22–34. 

55. Karabork A, Kaygusuz G, Ekinci C. The best immunohistochemical pa-

nel for differentiating hepatocellular carcinoma from metastatic adenocarci-

noma. Pathol Res Pract 2010;206:572-577. 

56. Disibio G, French SW. Metastatic patterns of cancers: results from a 

large autopsy study. Arch Pathol Lab Med. 2008;132:931-939.  

57. Akay E, Deniz K, Patıroğlu TE. İyi diferansiye tiroid karsinomlarının 

nadir karaciğer metastazları: 2 olgu sunumu. 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir. 

16-20 Kasım 2011. 

58. Piatti B, Caspani B, Giudici C, FerrarioD. Fine Needle Aspiration Biopsy 

of Hepatocellular Carcinoma Resembling Neuroendocrine Tumor, Acta Cytolo-

gica. 1997;41:583–586. 

59. Dong Q, McKee G, Pitman M, Geisinger K, Tambouret R. Epithelioid va-

riant of gastrointestinal stromal tumor: diagnosis by fine-needle aspiration.  Di-

agn Cytopathol. 2003; 29(2):55-60. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witjes%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ten%20Kate%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verhoef%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Man%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23585667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5332210/
https://www.karger.com/Article/Abstract/332561
https://www.karger.com/Article/Abstract/332561
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12889040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12889040


Ebru AKAY – Erkan ÇAĞLAR – Hatice KARAMAN 

 

146 
 

60. Wee A, Thamboo TP, Thomas A. α-Fetoprotein–Producing Liver Carci-

nomas of Primary Extrahepatic Origin. Acta Cytologica. 2003; 47: p.799–808. 

61. Das DK. Cytodiagnosis of hepatocellular carcinoma in fine-needle as-

pirates of the liver: Its differentiation from reactive hepatocytes and metastatic 

adenocarcinoma. Diagnostic Cytopathology. 1999;21:370-377. 

62. Dabbs D. Diagnostic Immunohistochemistry: Theranostic and geno-

mic applications. In: Bhargava R, Dabbs DJ. Immunohistology of Metastatic Car-

cinomas of Unknown Primary. 3 rd ed. Chine: Saunders, Elsevier; 2010.p. 206-

244. 

63. Wang L, Vuolo M, Suhrland MJ, Schlesinger K. HepPar1, MOC-31, pCEA, 

mCEA and CD10 for Distinguishing Hepatocellular Carcinoma vs. Metastatic 

Adenocarcinoma in Liver Fine Needle Aspirates.Acta Cytologica 2006;50:257-

262. 

64. Choi WT, Ramachandran R, Kakar S. Immunohistochemical approach 

for the diagnosis of a liver mass on small biopsy specimens. Hum Pathol 

2017;63:1-3. 

65. Clark I, Shah SS, Moreira R, Graham RP, Wu TT, Torbenson MS, Chan-

dan V. A subset of well-differentiated hepatocellular carcinomas are Arginase-

1 negative. Hum Pathol. 2017 ; 69:90-95. 

66. Jin M, Zhou X, Yearsley M, Frankel WL.Liver Metastases of Neuroen-

docrine Tumors Rarely Show Overlapping Immunoprofile with Hepatocellular 

Carcinomas. Endocr Pathol. 2016 Sep;27:253-258.  

67. Wang L, Yao M, Pan LH, Qian Q, Yao DF. Glypican-3 is a biomarker and 

a therapeutic target of hepatocellular carcinoma. Hepatobiliary Pancreat Dis 

Int. 2015;14:361-366. 

https://scholar.google.com.tr/scholar?cluster=9151877960701596441&hl=tr&as_sdt=2005&sciodt=0,5
https://scholar.google.com.tr/scholar?cluster=9151877960701596441&hl=tr&as_sdt=2005&sciodt=0,5
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28970136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27300354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27300354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yearsley%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27300354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frankel%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27300354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27300354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pan%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qian%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256079
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256079


Bölüm 7 

OSTEOPOROZA GÜNCEL YAKLAŞIM 

Dr. Öğr. Üyesi Ejder BERK  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 





OSTEOPOROZA GÜNCEL YAKLAŞIM 

149 
 

1. GİRİŞ 

Osteoporoz; kemik kütlesinde azalma, mikromimari dekompozisyonu ve 

artmış iskelet kırılganlığı ile karakterize, azalmış kemik kuvveti ve artmış kırık 

riski ile sonuçlanabilen multifaktöriyel sistemik bir hastalıktır. Osteoporoz çok 

sayıda insanı, her iki cinsiyeti ve tüm ırkları etkileyen, popülasyon yaşlandıkça 

yaygınlığı artan, önemli sekonder sağlık sorunları ve kırıklar oluşana kadar ses-

siz seyreden bir hastalıktır. Klinik önemi, yaşlanma ve kemik kütlesindeki azal-

manın bir sonucu olarak kemik dayanıklılığının azalması sonucu kemik kırılgan-

lığında artışa yol açmasından ve eşlik eden morbidite ve mortaliteden ileri gel-

mektedir.  

Kemik dokusu, kıkırdakla birlikte iskeleti oluşturan, mineralize kollajen 

çatısı ile canlı bir dokudur. Kemiğin üç ana fonksiyonu vardır; kaslar için ya-

pışma yeri oluşturarak vücut hareketlerinin sağlanmasına neden olan mekanik 

işlev, tüm organlar ve kemik iliği için koruma görevi ve başta kalsiyum (Ca), fos-

fat olmak üzere çeşitli minerallere depo görevi sağlamaktır. Kemik, dış kısmını 

oluşturan kortikal (kompakt) kemik ve içte üç boyutlu trabeküler ağın oluştur-

duğu trabeküler (kansellöz, spongiyöz) kemikten oluşur. İskelet sisteminin % 

80’i kortikal kemik, % 20’si trabeküler kemik tarafından organize edilir. Aynı 

hücre ve matriks elemanlarını içermelerine rağmen, kortikal kemikle trabekü-

ler kemik arasında fonksiyonel ve yapısal farklılıklar mevcuttur. Kortikal kemik 

kompresyon tarzı yüklenmelerin yanında dayanıklılık ve torsiyonel güçlere 

karşı koruma görevini yerne getirirken, trabeküler kemik çeşitli yüklere karşı 

dayanıklılığı artırırken, geniş yüzey kemik alanı sayesinde yüksek metabolik ak-

tivite de gösterir. Kemikte tunover yüzeye bağımlı olduğundan, erişkinde trabe-

küler kemiğin yeniden yapılanması, kortikal kemiğe oranla 5-10 kat daha yük-

sektir. Kemik kaybının hızlandığı postmenopozal süreçte trabeküler kemik 

kaybı kortikal kemiğe oranla daha ön plandadır. Bu yüzden trabeküler kemiğin 

geniş alanlar kapladığı vertebrada osteoporotik kırıklar daha sık görülmektedir. 

Birim alandaki kemik doku mineral yoğunluğu olarak adlandırılan Kemik 

mineral yoğunluğu (KMY, g/cm2) ve birim kemik uzunluğundaki mineral içeriği 

olarak adlandırılan kemik mineral içeriği (KMİ, g/cm) kemik dayanıklılık düzeyi 

ile ilişkili olarak kullanılan parametrelerdir. Tarabeküler kemiğin kompresif et-

kilere karşı dayanıklılığı, KMY değerinin karesi ile ters orantılıdır. Kemik mine-

ral dansitesi kırık riskinin en iyi göstergesidir ve prognoz tayininde önemli rol 

oynar. 

Osteoporozda kırık riskinin artmasıyla ilişkili faktörler arasında yaş-

lanma ve seks steroid eksikliği gibi genel faktörler, glukokortikoidlerin 
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kullanımı (kemik oluşumunun azalmasına ve kemik kaybına yol açan), kemik 

kalitesinin azalması ve mikro-mimari bütünlüğün bozulması gibi spesifik risk 

faktörleri yer alır. Postmenopozal dönemde ve yaşlı kadınlarda daha yaygın ol-

masına rağmen, bazı erkekler de yüksek risk altındadır. Yüksek risk faktörleri 

arasında 65 yaş üstü olmak, erken menopoz (45 yaş öncesi), sigara kullanımı, 

ailede kırık öyküsü, düşük kemik kütlesi, 3 aydan uzun süre glukokortikoid kul-

lanımı ve düşük vücut kitle indeksi (VKİ) bulunmaktadır. Kırıklar genellikle za-

yıflamış kemiklere aşırı yük bindiğinde, düşmelerle veya belirli günlük yoğun 

aktiviteler sonucu meydana gelmektedir.  

Osteoporozun sekonder nedenleri arasında gastrointestinal bozukluklar, 

diabetes mellitus, romatoid artrit, karaciğer hastalığı, glukokortikoid ilaç kulla-

nımı, gluten enteropatisi, multipl miyelom ve diğer hematolojik hastalıklar yer 

alır. Bununla beraber primer osteoporoz en sık olarak postmenopozal östrojen 

kaybı ya da mikro mimarinin yaşa bağlı bozulması ile ilişkilidir; her ikisi de ke-

mik remodellingindeki bozulmadan kaynaklanmaktadır. Yaşla birlikte azalan 

kemik oluşumu, kemik iliği adipojenezinde ortaya çıkan artışla birlikte osteob-

last formasyonundaki kök hücre farklılaşmasının bir sonucudur. Artmış kemik 

rezorpsiyonu aynı zamanda osteoporozun çoğunu karakterize etse de, etiyoloji 

multifaktöriyeldir. Lokal ve sistemik büyüme faktörlerindeki değişiklikler, re-

zorpsiyon ve formasyon arasındaki ayrışmanın büyük bölümünden sorumlu tu-

tulmaktadır. İlaveten pik kemik edinimindeki değişiklikler yıllar sonra düşük 

kemik kütlesine ve artmış iskelet kırılganlığına katkıda bulunur.  

Dünya çapında osteoporotik kalça kırığı olan hastaların sayısının 200 mil-

yondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletle-

ri'nde kadınların % 30'unun osteoporotik olduğu, postmenopozal dönemdeki 

kadınların % 40’ının, 65 yaş üstü erkeklerin % 30'unun hayatlarının geri kala-

nında osteoporotik kırık yaşadığı tahmin edilmektedir. 

Osteoporozun ilerlemesini yavaşlatabilen ve sınırlandıran, hatta süreci 

olumlu yönde dönüştürebilen tedavilerin varlığı nedeniyle erken tanı, kemik 

kaybı ve kırık riskinin ölçümü önemlidir. Kemik kalitesini ölçmenin yeni yön-

temleri, iskelet kırılganlığına katkıda bulunan mikro-mimarideki bozulmaya 

dair öngörüye yol açmakla beraber, osteoporoz tanısında gold standart kabul 

edilen Dual enerji X-Ray Absorbsiyometre (DXA) ile ölçülen düşük KMY, sonraki 

kırıkların en güçlü belirleyicisi olmaya devam etmektedir. 

Osteoporozun yönetimi, kalsiyum ve D vitamini açısından zengin diyet, 

sağlıklı yaşam tarzı, uygun egzersiz planlaması ile birlikte farmakolojik tedaviyi 

kapsamaktadır. Farmakolojik osteoporoz tedavisi başlıca bisfosfonatlar, 
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parathormon (PTH), denosumab, D vitamini, kalsiyum, stronsiyum ranelat ve 

selektif östrogen reseptör modülatörlerini (SERM) içerir. Tedavi etkinliği ve de-

vamı periyodik DXA ölçümleriyle değerlendirilir. Osteoporozun önlenmesi ve 

kırık riskinin en aza indirilmesi için koruyucu ve farmakolojik tedavi seçenek-

leri ile günlük fiziksel aktivite ve egzersizlerin kombinasyonu ideal yaklaşım 

yöntemidir.  

 

2. TANIM 

Osteoporoz sık görülmesi, kırık riskini artırması, kırık ile ilişkili morbidi-

teye neden olabilmesi ve hastalığın ekonomik boyutları nedeniyle önemli bir 

toplum sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığa etkin bir yak-

laşım sağlanabilmesinde en önemli adımı osteoporozun doğru tanımlanması 

oluşturmaktadır  

Yaklaşık 4000 yıllık iskeletlerin omurgalarında osteoporoz tespit edilme-

sine karşın, ilk kez 1820 yılında Jean Lobstein adında bir Fransız patolog tara-

fından osteoporoz terimi “gözenekli kemik” anlamında kullanılmıştır. Osteopo-

roz terimi, otopsi olgularının kemik dokusunda izlenen anatomik gözlemlere 

dayanarak üretilmiş bir sözcük olup, osteoporozun ilk tanımlanması olarak ka-

bul edilmektedir. 

Dünya genelinde konsensüs sağlanmış osteoporoz tanımı; düşük kemik 

kütlesi ve kemik dokusu mikromimari yapısının bozulması sonucu kemik kırıl-

ganlığında ve kemik kırık riskinde artış ile karakterize “sistemik bir iskelet has-

talığı” şeklindedir. Günümüzde osteoporoz tanımlamasında “kemik kalitesi’’ 

kavramı ortaya atılmıştır. Kemik gücü ve dayanıklılığını belirleyen en önemli 

parametreler, KMY ve kemik kalitesidir. Kemik kuvveti öncelikle kemik yoğun-

luğunun ve kemik kalitesinin entegrasyonunu yansıtır. Günümüzde geçerli ta-

nımlama KMY üzerinden yapılmaktadır. Kırık riski sadece KMY ile değil, aile öy-

küsü, travma riski, osteoporoz ile ilişkili olduğu bilinen komorbiditeler ve ilaç 

kullanımı gibi pek çok faktörle de ilişkilidir. Böylece kırık riskinin belirlenmesi 

için ek faktörlerin de dikkate alındığı değerlendirme yöntemlerine gereksinim 

gündeme gelmiştir. Bu düşünceden hareketle bireysel ek faktörleri dikkate ala-

rak kırık olasılığını hesaplayan “Kırık riski değerlendirme aracı” (fracture risk 

assessment tool; FRAX) geliştirilmiş, bir anlamda osteoporozun tanımlaması 

daha kapsamlı hale getirilmeye çalışılmıştır. 
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3. SINIFLANDIRMA 

Osteoporoz, yaş, lokalizasyon, kemik tutulumu, etyoloji ve histolojik gö-

rünüme göre farklı açılardan sınıflandırılmaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Osteoporozun Genel Sınıflandırılması 

 

 

Çeşitli sınıflandırma metodları olsa da en yaygın tercih edileni, etyolojiye 

ve lokalizasyona göre yapılan sınıflamadır. 

Osteoporoz, etyolojisine göre primer ve sekonder olarak sınıflandırılmak-

tadır (Tablo 2).  
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Tablo 2. Osteoporozun Etiyolojiye Göre Sınıflandırılması 
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Primer osteoporozda neden bilinmemektedir. Sekonder osteoporozda ise 

altta yatan birçok hastalık ya da çeşitli faktörler rol oynamaktadır. 

 

3.1. Primer Osteoporoz 

Primer osteoporoz grubunda postmenopozal, senil ve idiopatik osteopo-

roz bulunmaktadır. 

3.1.1.Postmenopozal (Tip I)) osteoporoz: 50-75 yaş arası postmenopo-

zal kadınlarda ortaya çıkar ve başlıca gonadal fonksiyonların kaybı ile ilişkili 

olarak, östrojen eksikliği ön plaanda rol oynar. Kemik kaybı, kortikal kemiğe 

göre trabeküler kemikte barizdir ve postmenopozal ilk 3-4 yılda sık görülmek-

tedir. Mnopoz sonrası kemik kaybı, esas olarak osteoklastik aktivitedeki artışa 

bağlıdır. Kemik rezorbsiyonu ve formasyonu dengesi bozulmuştur. Öncelikli ne-

denleri; östrojen seviyelerindeki azalma, osteoklastik aktiviteyi arttıran sitokin 

düzeylerindeki ve osteoblast apopitozundaki artıştır. Bu dönemde PTH sekres-

yonu ve 1,25(OH)2 vitamin D3 yapımı azalır, kalsitonin sekresyonu artar. Klinik 

olarak en önemli semptom, mikrotravmalarla oluşabilen vertebra ve distal ra-

dius kırıklarıdır.  
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3.1.2.Senil (Tip II) osteoporoz: 70 yaş üstü kadın ve erkekleri etkile-

mektedir. Patogenezinde osteoblast fonksiyonlarında bozulma ve renal endok-

rin yetmezlik şeklindeki yaşa bağlı değişiklikler rol almaktadır. D vitamini sen-

tezinin bozulması ile Kalsiyum (Ca) absorbsiyonunda azalma olmakta ve sekon-

der hiperparatiroidizm gelişmektedir Kadınlarda östrojenin, erkeklerde ise 

hem östrojen hem de testosteronun azalmasına bağlı olarak ilerleyen yaşlarda 

Ca dengesi bozulmakta ve gereksinim artırmaktadır. Aynı zamanda yaşla bir-

likte kalsitonin düzeyi de azalmaktadır. Senil osteoporoz kalça ve vertebra kı-

rıkları başta olmak üzere tüm iskelet sisteminde kırık nedeni olabilir. Vertebra 

kırıkları nedeniyle yavaş gelişen vertebral deformiteler ve dorsal kifoz artışı söz 

konusudur (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Tip I ve Tip II Osteoporozun Karşılaştırılması 

 

 

3.1.3. Juvenil idiopatik osteoporoz: Oldukça nadir görülen bir formdur. 

Genellikle puberte öncesi 8–14 yaşları arasında görülen ve kendi kendini sınır-

layan nadir bir hastalıktır. Bilinen bir nedeni bulunmamakla birlikte Ca dengesi 

ile ilişkili görünmektedir. Artmış kemik rezorpsiyonu ve azalmış kemik yapımı 

ana patofizyolojik durumlardır. Uzun kemik korteksinde incelme, vertebralarda 

kama şeklinde kompresyon kırıkları ve şiddetli sırt ağrısı ile ortaya çıkar. Dorsal 

kifoskolyoz, güvercin göğsü deformitesi, anormal yürüyüş paterni izlenebilmek-

tedir. 
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Erişkin idiopatik osteoporoz ender olarak premenopozal kadınlar ve genç 

erkeklerde görülmektedir. Klinik bulgu kifoz olmaksızın yükseklik kaybı şek-

linde olabilir.  

3.2. Sekonder osteoporoz 

Sekonder osteoporozda, altta yatan bir faktör bulunmaktadır. Kemik mi-

neral yoğunluğu düşük hastalarda sekonder osteoporoz nedenleri mutlaka göz-

den geçirilmelidir. En sık görülen nedenler arasında endokrin problemler, bazı 

genetik hastalıklar, emilim bozuklukları, hematolojik sorunlar ve romatizmal 

hastalıklar sayılabilir. Yine bazı ilaçların kullanımı sekonder osteoporozun iyi 

bilinen nedenleri arasındadır. 

3.3. Bölgesel osteoporoz  

Osteoporozun lokalizasyona göre yapılan sınıflandırmasında bir başka 

ana grubu da bölgesel osteoporoz nedeni olan etkenler oluşturmaktadır. Tüm 

iskelet sistemini ilgilendiren yaygın osteoporozdan farklı olarak bölgesel osteo-

porozda belli bir anatomik bölge etkilenmektedir. Bölgesel osteoporozda altta 

yatan bir neden bulunmakta ve genellikle nedenin ortadan kaldırılması ile oste-

oporozda da gerileme beklenmektedir. Bölgesel osteoporoz yapan nedenler 

arasında immobilizasyon, kırıklar, romatoid artrit, osteomyelit, tümörler, ref-

leks sempatik distrofi, muskuler paralizi, geçici kalça osteoporozu, alkaptonüri, 

tendon rüptürleri ve denervasyon sayılabilir. 

 

4. EPİDEMİYOLOJİ 

Osteoporozda, morbidite oluşan kırıklar nedeni ile artar. Epidemiyolojik 

değerlendirmeler genellikle osteoporozun en önemli klinik bulgusu ve kompli-

kasyonu olan kırıklar üzerinden yapılmaktadır. Osteoporoz, yeryüzünde en sık 

görülen metabolik kemik hastalığı olup, prevalansı beklenen yaşam süresinin 

uzaması ile birlikte yükselme eğilimindedir. Tüm ırklarda ve etnik gruplarda gö-

rülmekle birlikte genellikle kemik kaybı kadınlarda özellikle menopoz döne-

minde hızlandığından, kadınlar osteoporoz için daha yüksek risk altındadırlar. 

Primer osteoporozda kadın erkek oranı 5:1 iken, sekonder osteoporoz erkek-

lerde daha yüksek prevalansa sahiptir; tanı alan erkeklerin sadece % 35-40’ı 

primer osteoporoz olarak kabul edilirler. Elli yaş üzerindeki osteoporotik ka-

dınların % 50’sinin, erkeklerin % 25’inin kalan yaşamları boyunca osteoporoz 

ile ilgili bir kırık yaşayacakları tahmin edilmektedir. 

Klinik olarak osteoporoz çoğunlukla asemptomatik olsa da, patolojik kı-

rıklar daha sık torakolomber vertebralar ile kalça ve bilekte, daha az sıklıkta ise 

proksimal humerus ve kaburgalarda görülmektedir. Osteoporoz bağlantılı 
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kırıklarda morbitide ortaya çıkmakta, hayat kalitesinde azalma, psikolojik etki-

ler, özgürlüğün azalması ve ekonomik maliyet artışıyla beraber sağlık sistemi 

üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. Genellikle kalça kırıkları % 10-20 

mortaliteye sebep olurken, % 25’in üstünde hastalar evde bakıma muhtaç hale 

gelmektedir. Tahmini sağlık giderleri ABD’de 14 milyar dolar, İngiltere’de 1 mil-

yar pound ve Avusturalya’da 7,4 milyar dolardır.  

Amerika’da yaklaşık olarak 8 milyon kadın ve 2 milyon erkek osteoporoz, 

34 milyon birey ise osteopeni tanısını almıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde günde 

1700, yılda 650000 kırığa sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterle-

rine göre ABD’de 50 yaş ve üzerindeki kişilerin % 55’inde düşük kemik kütlesi 

ve osteoporoz vardır, her yıl 1,5 milyon osteoporotik kırık meydana gelmekte-

dir. Bu kırıkların 700,000’i vertebrada, 300,000’i kalçada ve 200,000’i el bile-

ğindedir. Yine ABD ve Avrupa’da postmenopozal dönemdeki kadınların % 

30’unda osteoporoz görülmektedir. 

Dünyada her yıl yaklaşık 1,7 milyon kalça kırığı olmaktadır; bu kırıkların 

% 90’ı 50 yaş üzerindedir ve kadın/erkek oranı 4/5’dir. 2050 yılında bu sayı üç 

veya dört kat artarak 4,5-6,3 milyon arasına çıkacaktır. Kalça kırığı sonrası mor-

talitenin ise yılda 1,4 ila 2 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 

Türkiye Osteoporoz Derneği’nin, Türkiye İstatistik Kurumu ile işbirliği 

yaparak, 50 yaş ve üzerindeki 26.424 kişide yaptığı FRAKTÜRK çalışmasının so-

nuçlarına göre, Türkiye’de 50 yaş ve üzeri kişilerin yarısında osteopeni, ¼’ünde 

osteoporoz saptanmıştır. Türkiye’de osteoporoz ve düşük kemik dansitesi ol-

dukça yaygındır. 50-64 yaş grubunda osteoporoz prevalansı % 17,1 iken, 65 yaş 

üzeri nüfusta %33,7’dir. Lomber ve/veya kalça KMY sonuçlarına göre değerlen-

dirme yapıldığında, nüfusun % 49,6’sında osteopeni, % 24,8’inde osteoporoz 

saptanmıştır. 

 

5. PATOFİZYOLOJİ 

Kemik kaybı, yaşlanma ve östrojen eksikliğinin bir sonucu olarak primer 

osteoporozun baskın patofizyolojik bozukluğudur. Bununla birlikte, hem erkek-

lerde hem de kadınlarda glukokortikoidlerin sık kullanımı, çok düşük KMY 

ve/veya osteoporotik kırıkları olan toplam kişi sayısına önemli ölçüde katkıda 

bulunmaktadır. Osteoporotik kırıkların (vertebral kompresyonlar, el bileği kı-

rıkları, kalça kırıkları veya humerus/tibia kırıkları) veya düşük KMY’nun varlı-

ğına dayalı olarak, 5 milyondan fazla Amerikalı erkeğin osteoporozdan etkilen-

diği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte şaşırtıcı bir şekilde, 65 yaşın üzerin-

deki 5000'den fazla erkeğin kohort araştırmasında, obezite artmış kırık riski ile 

ilişkilendirilmiştir. 
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Osteoporoz etyopatogenezinde rol oynayan etkenler Tablo 4’te gösteril-

miştir. Patogenezin iyi bilinmesi etkin tedavi ve korunma yöntemlerinin uygu-

lanmasını sağlar. 

Osteoporoz patofizyolojisinde temel olarak üç etken rol oynamaktadır: 

Doruk kemik kitlesi (DKK), kemik yapım-yıkım hızı ve kemiğin organik matrik-

sindeki değişiklikler (Tablo 4). Doruk kemik kütlesi, büyümenin normal döne-

minin sonunda kazanılan ve kemik yıkımı başlamadan önce, erişilen en yüksek 

kemik kütlesi olarak tanımlanır. Doruk kemik kütlesinin saptanması, sonra-

sında gelişebilecek kemik kaybını ve kırık riskini öngörmek açısından önemli-

dir. Doruk kemik kütlesine erişme yaşı en erken 17-18, en geç 35 yaş olarak bi-

linmektedir. Kadınlarda menopoz dönemi ile birlikte daha hızlı bir kemik kütle 

kaybı gerçekleşmektedir. Menopoz öncesi kadınlarda yılda % 0,25-1 oranında 

kayıp olurken perimenopozal-postmenopozal dönemde yılda % 2-5, postmeno-

pozal ilk 10 yılda ise yaklaşık % 15 oranında (ilk 5-6 yılda % 50) kayıp gerçek-

leşmektedir (Tablo 5). 

 

Tablo 4. Osteoporoz etyopatogenezinde rol oynayan etkenler  
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Yüksek DKK’ne ulaşılabilmesi için süt çocuğu, çocukluk ve adolesan dö-

nemde süt ve süt ürünleriyle beslenme önemlidir. Ayrıca adolesan ve ergen dö-

nemdeki sağlıklı ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite de belirgin rol oyna-

maktadır. Mekanik uyarılar, osteoblastik kemik formasyonunu uyararak, oste-

oklastik kemik rezorbsiyonunu inhibe eder. Bu nedenle çocukluk ve adolesan 

dönemde fiziksel aktivite, kemik kütlesinin artmasına neden olur. Doruk kemik 

kütlesinin 1 standart deviasyon artmasının fraktür riskini %50 azalttığı kabul 

edilmektedir. Osteoporozda kırık riskini önlemenin temel şartı, mümkün olan 

en yüksek DKK’ne erişmektir. 

Postmenopozal osteoporozun patogenezinde sistemik hormon disregü-

lasyonu ve özellikle östrojen eksikliği temel rol oynar. Pubertede, östrojen epi-

fizlerin kapanması için kadınlar gibi erkeklerde de kemik yapılanmasında dü-

zenleyici rol oynar. Erişkinde herhangi bir zamanda trabeküler kemiğin % 80’i, 

kortikal kemiğin % 95’i istirahat halindedir. İstirahat halinde bulunan ve döşe-

yici hücrelerle kaplı kemik yüzeyinde, yeniden yapılanma aktivasyon süreci ile 

başlar. İskelet maturasyonu tamamlandıktan sonra eski kemiğin yenisiyle peri-

yodik olarak yer değiştirdiği bir süreç olan yeniden yapılanma (remodeling), re-

zorpsiyon ve onu takip eden formasyon sürecinden oluşur. Kemiğin strese karşı 

adaptasyonu, mikrofraktürlerin tamiri ve mineral homeostazının devamlılığı 

için remodelling önem taşımaktadır. Kemiğin yeniden yapılanması süreci ile 

mekanik destek görevine katkıda bulunulurken aynı zamanda Ca homeostazı-

nın sağlıklı bir şekilde sürmesi sağlanmış olur. Yeniden yapılanma sürecinde os-

teoklastların aktivasyonu, kemiğin yıkımı ve yeni kemik oluşumu şeklinde olay-

lar gerçekleşir. Kemiğin yıkım süreci yaklaşık bir ay, yapım süreci ise yaklaşık 

beş ay sürmektedir. Yeniden yapılanma siklusu toplam altı ayda tamamlan-

makla birlikte çeşitli nedenlerle bu süre bir yıla kadar uzayabilmektedir. Osteo-

porozda kemik kaybı, kemik yıkımı ile yapımı arasındaki dengesizlik sonucu 

meydana gelmektedir. Kemik remodeling alanlarının artması, kemik rezorpsi-

yon yüzeyinin artmasına ve sonuçta yerine konan kemiğin yetersiz kalmasına 

yol açacaktır. Kemikteki mikro hasarın tamirinde eksiklik olması kemiğin kırıl-

ganlığını artırmaktadır. 

Aslında kemik rezorbsiyon inhibisyonunda östrojenin etkisi androjenler-

den daha büyüktür. Östrojen erkeklerde DKK’nin kazanılmasında önemli olabi-

lir. Diğer taraftan yaşlı erkek osteoporozu, düşük androjen seviyelerinden daha 

çok düşük östrojen seviyeleriyle yakından ilişkilidir. Östrojen eksikliğinde ke-

mik kaybı hücresel ve moleküler mekanizmalar ile olmaktadır. Östrojen eksik-

liğinde RANKL artar ve osteoklast farklılaşması artarak aktive olur ve osteoklast 
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apoptozisi azalır. İn vitro ve in vivo çalışmalarda östrojenin osteoblast, T ve B 

lenfositlerden RANKL üretimini azalttığı ve Osteoprotegerin üretimini arttırdığı 

gösterilmiştir. Bu nedenle östrojen eksikliğinde RANKL/Osteoprotegerin oranı 

kemik rezorbsiyonu yönünde değişmektedir. Östrojen aynı zamanda kemik iliği 

stromal mononükleer hücreler ve osteoblastlardan osteoklast aktivitesini kont-

rol eden sitokinlerin üretimini düzenler. IL-1, IL-6, TNF-α, Makrofaj Koloni Sti-

mülatör Faktör ve prostoglandinler gibi kemik rezorbtif etkili sitokinlerin üre-

timini baskılar. Östrojen osteoblast prekürsör hücreleri tarafından TGF-β üreti-

mini arttırır. TGF-β osteoklast apoptozisini uyarmaktadır Östrojen eksikliğinde 

osteoklastlastların rezorbsiyon aktivitesinin osteoblastların formasyon aktivi-

tesinden daha fazla olması kemik kaybına yol açmaktadır. 

Parathormon, Ca homeostazisinin regülasyonunda en önemli rolü oynar. 

Kalsiyum seviyesinin düşmesi ile PTH salınımı uyarılır. Parathormon; osteok-

last farklılaşmasını uyararak kemik rezorpsiyonunu arttırır, böbreklerde 1α 

hidroksilaz aktivitesi uyarılır ve 1,25 (OH)2 D vitamini seviyesi yükselir. Sonuçta 

barsaktan Ca emilimi, böbrek distal tubulusundan Ca geri emilimi artmaktadır. 

Parathormon seviyesinin devamlı yüksek olması, kemik rezorpsiyonunun güçlü 

bir uyarıcısıdır.  

Glukokortikoidlerin kemik üzerine çok yönlü etkileri mevcuttur. En 

önemli etkisi direkt osteoblast hücrelerini etkileyerek kemik formasyonunu 

azaltırlar. İGF-1 gibi lokal büyüme faktörlerini ve kollajen sentezini azaltırlar. 

Osteosit apoptozisini uyarırlar. Osteoklast apoptozisini erteleyerek kemik re-

zorbsiyonunu arttırlar. Kemik mikromimari yapısı bozulur. Ayrıca barsaktan Ca 

emilimini azaltıp, böbrekten Ca atılımını arttırarak serum Ca düzeyini azaltır. 

Böbrekte vitamin D hidroksilasyonunu inhibe eder. Sekonder hiperparatiroi-

diye sebep olurlar. Yüksek dozlarda kullanıldığında gonadotropinler üzerinden 

seks steroid üretimini azaltır. Günlük 7,5 mg prednizolon ve üzeri dozlarda ve 6 

aydan uzun süreli kullanılması OP ve fraktür riskini arttırdığı çalışmalarda gös-

terilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda günlük 5 mg prednizolon ve 90 

günden uzun süre kullanılması kemik mineral dansitesini azalttığı ve osteopo-

rotik kırık riskini arttırdığı gösterilmiştir. 

D vitamininin aktif metaboliti olan 1,25 dihidroksikolekalsiferol (1,25 di-

hidroksi vitamin D) barsaklardan Ca, fosfor absorbsiyonunu arttırır, kemik mi-

neralizasyonunu ve direkt osteoblastik aktiviteyi uyarır. D vitamin eksikliğinde 

kemik mineralizasyonu azalır. D vitamin eksikliği ayrıca kas güçsüzlüğü, denge 

bozukluğu, düşme riskinde artış ile osteoporotik kırık oluşumu için riski daha 

fazla artırmaktadır. Bu nedenle, Ca ve D vitamini takviyesi osteoporoz tedavisi 

ve önlenmesinde önemli bir rol oynar. 
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6. RİSK FAKTÖRLERİ  

Osteoporoz, gittikçe ciddi bir sağlık sorunu haline gelmekte, hastalık te-

davi ve bakım maliyetlerinin artmasıyla önleme ve korunma çok daha fazla 

önem kazanmaktadır. Korunma stratejilerinin saptanabilmesi açısından risk 

faktörlerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Osteoporoz ve osteoporotik kı-

rıklar için risk faktörlerinin tanımlanması ile yüksek risk altındaki bireyler be-

lirlenebilir ve değiştirilebilen risk faktörleri modifiye edilerek kırık oluşumu ön-

lenebilir. Osteoporoz ve osteoporotik kırıklar için risk faktörlerinin erken ta-

nımlanması ve önleme programlarının geliştirilmesi ile hastalığın artışı durdu-

rulabilir. Bu yüzden en önemli yaklaşım korunma olmalıdır. Genel olarak en 

önemli risk faktörleri; yaş, cinsiyet, genetik ve ırk, beslenme, yaşam stili ile iliş-

kili faktörler, hormonal denge, çeşitli ilaçlar ve hastalıklar olarak sıralayabiliriz. 

Osteoporozda görülen majör ve minör risk faktörleri tablo 5’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 5.  Osteoporoz Risk Faktörleri 

 

Adolesan dönem süresince ulaşılan kemik kitlesi ne kadar yüksekse, oste-

oporoz riski de o kadar azdır. Kadınlar bu periyodun sonunda erkeklerden daha 

düşük kemik kitlesine sahip olurlar. Bundan dolayı kadınlarda osteoporoz ve 

kırık riski, erkeklere göre daha fazladır.   

Yaşlanma ile her iki cinsiyette seks steroidlerinin azalması (kadınlarda 

östrojen, erkeklerde testosteron ve östrojen), fizyolojik sekonder hiperparati-

roidizm, osteoblastik fonksiyonların yaş ile azalması, büyüme hormonu- İGF ek-

sikliği, immobilizasyon, güneşten yeterince faydalanamama, böbrekte ve deride 

D vitamin hidroksilazyonunun azalması, barsaklarda D vitaminine direnç, bes-

lenme bozukluğu sonucu osteoporoz gözlenmektedir. 
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Daha önce osteoporotik kırığı olan bireyler, kırık için multiple risk faktör-

lerine sahip kadın ve erkekler, düşük KMY (T skoru -3 ve <) olanlar, tedaviye 

dirençli veya tedaviyi tolere edemeyen erkek ve kadın hastalar yüksek riskli po-

pülasyonu oluşturmaktadırlar.  

Tirotoksikozis, hiperparatiroidizm, cushing sendromu, tip I diyabetes 

mellitus, hiperprolaktinemi, hipogonadizm, akromegali, osteogenesis imper-

fekta, anoreksia nervosa, çölyak hastalığı, romatoid artrit, hemolitik anemi, fe-

nilketonüri, endometriozis, sarkoidoz, turner sendromu, kemik kaybına neden 

olan kronik hastalıklar da risk faktörüdür. 

6.1. Osteoporoz ve Vücut Kitle İndeksi 

Obezite ve osteoporoz, günlük yaşam aktivitesi ve yaşam kalitesine olan 

negatif etkisi ve sağlık bakım maliyetleri sebebiyle en büyük halk sağlığı sorun-

ları arasında değerlendirilmektedir. Her iki durum özellikle postmenopozal dö-

nemdeki kadınları daha sıklıkla etkilemektedir.  

Obezite, artmış iskelet yüklenmesi ve postmenopozal kadınlarda adipoz 

dokuda artmış endojen östrojen yapımı ile ilişkili olarak osteoporozdan koru-

yucu bir faktör gibi görünmektedir. Obezite ile ilişkili yüksek KMY ve düşmeler 

sırasında yumuşak doku dolgularının koruyucu etkisi nedeniyle uzun yıllardır 

obezitenin kırıklara karşı koruyucu olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, 

son çalışmalar obez postmenopozal kadınlarda kırıkların bu popülasyondaki 

genel kırık oranına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermiştir.  

Yirmi beşin üzerinde ülkede yapılan prospektif çalışmaların meta-anali-

zinde VKİ ile kırık arasındaki ilişki iskelet bölgesine göre farklılaşmaktadır ve 

VKİ ile KMY arasındaki etkileşim ile modifiye edilmiştir. Çalışmanın sonuçları 

düşük VKİ ve kalça kırıkları, distal önkol kırıkları ve tüm osteoporotik kırıklar 

arasındaki ilişkiyi doğrulamakla birlikte düşük VKİ'nin alt bacak kırıklarına 

karşı koruyucu olduğunu ve yüksek VKİ'nin üst kol kırığı için risk faktörü oldu-

ğunu göstermiştir. İlginç bir şekilde, bir alt grupta ölçülen KMY için ayarlandık-

tan sonra, yüksek VKİ tüm osteoporotik kırıklar için bir risk faktörüdür ve bu 

da obezitenin kırık riski üzerindeki etkisinin KMY'ndan kısmen bağımsız oldu-

ğunu göstermektedir. Bu çalışmalar, VKİ'nin kırık riski üzerindeki etkisinin, bu 

etkinin detayında bir dereceye kadar farklılık göstermesine rağmen, alana özgü 

olduğunun teyit edilmesini sağlar. Bu farklılıklar, diğer prospektif çalışmalarda 

görülenlerin yanı sıra, örneklem büyüklüğü, coğrafi varyasyon, popülasyondaki 

VKİ dağılımı ve kırıkların kendi kendini rapor etmedeki hatalar gibi bir dizi fak-

törü yansıtabilir. En tutarlı kanıtlar VKİ ile kalça ve el bileği kırığı arasında ters 

bir ilişki olduğunu ve VKİ ile ayak bileği/alt bacak ve humerus kırığı arasında 

pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir.  
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7. KLİNİK ÖZELLİKLER 

Osteoporoz kırık oluşana kadar asemptomatik seyreden bir hastalıktır. 

Osteoporozda birincil amaç kırık oluşumunu engellemek olduğundan asempto-

matik olan bu dönem sıkıntılar oluşturmaktadır. Subklinik dönemde kırıklar 

çoğu kez bir travma olmaksızın, günlük fiziksel aktiviteler sırasında veya mini-

mal aksiyel yüklenmelerle oluşur. İlerlemiş olgularda sırtta geçmeyen ağrı, 

boyda kısalma, postürde değişiklik ve kırıklar ortaya çıkar. Akut vertebra kırık-

larında ise ani ve şiddetli ağrı yanında paravertebral kas spazmı ön plandadır. 

Kronik ağrı, postür değişikliğina, ligamentlerdeki orantısız gerilmelere ve 

çökme kırıklarına sekonder meydana gelir.  

Vertebral kırıklar ve buna bağlı deformiteler hastanın yaşam kalitesinin 

bozulmasına neden olmaktadır. Vertebra çökmesine bağlı torasik kifoz veya 

lomber lordoz, yürüyüş bozukluğu, postür bozukluğu, boy kısalması oluşabilir. 

Torasik kifoz sonucu akciğer kapasitesi, total akciğer kapasitesi azalır, egzersiz 

toleransı bozulabilir. Senil osteoporozda hem Trabeküler ve kortikal kemik yı-

kımının birlikte geliştiğ senil osteoporozda, vertebra, kalça ve uzun kemik kırık-

ları sıktır. Postmenopozal osteoporozda trabeküler kemik kaybı ön planda ol-

ması nedeniyle, vertebra, kalça ve radius distal uç kırıkları daha fazla görülür. 

Femur boyun ve radius distal uç kırıkları genellikle düşme sonrası gelişmekle 

birlikte, vertebra kırıkları spontan veya minimal aksiyel yüklenme sonrası olu-

şabilmektedir. Vertebra kırıkları en sık T12 ve L1 vertebrada olmaktadır. 

 

8. TANI YÖNTEMLERİ ve AYIRICI TANI 

Osteoporozda tanı ve ayırıcı tanı yaklaşımı yönünden ayrıntılı anamnez, 

antropometrik ölçümlerle beraber sistemik fiziksel değerlendirme, uygun gö-

rüntüleme yöntemleri ve laboratuvar incelemesi ile birlikte sekonder osteopo-

roza neden olabilecek faktörlerin elimine edilmesi gerekmektedir.  

8.1. Görüntüleme Yöntemleri 

Osteoporozun tanısal yaklaşımında geniş anamnez ve ayrıntılı fizik muye-

nenin yanı sıra KMY ölçümü, radyografik değerlendirme, kemik biyopsisi ve labo-

ratuvar analizleri de önemlidir.  

8.1.1. Radyografi 

Güncel olarak yeni ve farklı kantitatif teknikler geliştiriliyor olsa da, osteo-

poroz ve komplikasyonları hala en iyi şekilde konvansiyonel radyografi ile (tek 

başına veya diğer görüntüleme teknikleri ile birlikte) teşhis edilmektedir. Bu-

nunla birlikte konvansiyonel radyografi erken hastalık tanısında hassas değildir. 

Radyografide osteopenik görünüm için kemik kütlesinde en az % 30 kayıp olması 
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gerekmektedir. Osteoporozun radyografide görülen temel bulguları; artmış rad-

yolusensi, değişmiş trabeküler patern, kortikal incelme, fraktür ve deformiteler-

dir. Artmış radyolusensi osteoporozun genel özelliğidir. Trabeküler kemik meta-

bolik değişimlere kortikal kemikten daha hızlı yanıt verir. Trabeküler değişiklik 

aksiyal iskelette ve apendeküler iskeletin uzun ve trabeküler kemiklerinin uçla-

rında (proksimal femur, distal radius) belirgindir. Kemik kaybı başlangıçta selek-

tif olarak ağırlık taşımayan sekonder trabekülleri etkiler. Geç döneme kadar ko-

runan ağırlık taşıyan primer trabeküller bazen mikrofraktürlerin iyileşmesindeki 

kallus formasyonuna kısmen de kompensatuvar mekanizmaya bağlı kalınlaşır ve 

belirgin hale gelir. Bu durum lomber omurgada vertikal çizgilenme olarak kendini 

gösterir. Kortikal incelme korteksin osseöz rezorpsiyonu sonucu gelişir. Kortikal 

kemiğin rezorpsiyonu endosteal, periosteal veya intrakortikal bölgede olabilir. Bu 

3 konum farklı metabolik stimuluslara farklı cevaplar verir. İnvolusyonel osteo-

porozda rezorptif olay en aktif endosteal yüzeydedir ve iç kemik yüzeyinin re-

zorpsiyonundan kaynaklanan endosteal taraklanma meydana gelir. Endosteal ta-

raklanma erken osteoporoz bulgusudur, fakat spesifik değildir. Hiperparatiroi-

dizm, osteomalazi, renal osteodistrofi gibi yüksek döngülü (turnover) durum-

larda da benzer endosteal değişiklikler görülür. İntrakortikal rezorpsiyon korti-

kal tünel olarak bilinen longitudinal çizgilenmeye yol açar. İntrakortikal tünel olu-

şumu hızlı kemik döngüsünün biraz daha spesifik sayılabilecek bir özelliğidir. Ke-

miğin dış yüzeyindeki düzensizliklere yol açan subperiostal rezorpsiyon ise yük-

sek döngülü hiperparatiroidizm için patognomoniktir.  

Frajilite kırıkları sıklıkla vertebra, kalça ve el bileğinde oluşur (Şekil 1) Spi-

nal radyografi vertebra kırığının tanı ve takibinde önem taşır. Osteoporoza bağlı 

kompresyon kırıkları genellikle lumbodorsal bileşkede (T8-12, L1 ve 4 vertebra) 

oluşsa da oksiputtan sakruma kadar herhangi bir yerde oluşabilir ve % 20-30 

çoklu sayıdadır (Şekil 2).Bu nedenle tüm omurganın lateral ve anteroposterior 

görüntülenmesi önemlidir. Vertebral kırıkların varlığı ve sayısı, osteoporozun de-

recesi ile koreledir. Vertebranın anterior yüksekliği posterior yüksekliğine göre 

azalmış ise wedge-kama tipi fraktür, vertebranın orta kısmının yüksekliği poste-

rior yüksekliğe göre azalmış ise end-plate fraktür, vertebranın bütün yüksekliği 

komşu vertebra boyutlarına göre azalmış ise crush tipi fraktür olarak değerlendi-

rilir. Torasik vertebrada daha belirgin olmak üzere torakal ve lomber vertebrala-

rın posterior yüksekliği anterior yüksekliklerinden daha fazladır. Bu nedenle yük-

seklik kaybı 4 mm’den fazla ise gerçek vertebral fraktür deformitesi düşünülür. 

Vertebral kırık tanımlanmasında kullanılan diğer bir sınıflama ise Genant ve ar-

kadaşlarının tanımladığı ve 0-3 arası skorlamanın yapıldığı semikantitatif yön-

temdir (Tablo 6). T7 üzerindeki izole kırık osteoporozda nadir olup klinisyen 
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osteoporozun diğer nedenleri konusunda dikkatli olmalıdır. Proksimal femur kı-

rıkları; femur boynu (intrakapsüler) ve trokantarik kırıklar (ekstrakapsüler) ola-

rak sınıflandırılır. Trokanterik kırıklar daha yaşlı bireylerde görülür. Osteopo-

rozda sakrum ve pubisin stres kırıkları da yaygındır. Proksimal humerus, pelvis, 

klavikula, skapula ve kosta kırık insidansı kadınlarda yaşla artar, erkeklerde daha 

az görülür. Kemik mineral yoğunluğunun azalması osteoporotik kırık olasılığını 

artırmakla birlikte frajilite kırıklarının çoğu KMY’nun osteoporotik aralıkta olma-

dığı kişilerde oluşur. Frajilite kırığının varlığı yeni fraktür oluşma riskini artır-

maktadır, eğer bir vertebra kırığı var ise yeni bir vertebra kırığı oluşma riski 4 kez 

daha fazladır. Benzer şekilde omurga veya bilek kırığı mevcudiyeti kalça kırık ris-

kini 2 kat artırır. 

 

 

Şekil 1. Osteoporotik femur boyun kırığı 
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Şekil 2. Osteoporotik lomber vertebra kırığı 

 

Tablo 6. Genant skorlama sistemi 

 

 

8.1.2. Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümleri 

Kemik dokusunun fizyolojik rezervini göstermede ve patofizyolojik duru-

munu değerlendirmede en önemli parametre KMY’dur. Kemik Mineral Yoğun-

luğu değerlendirmesi tıbbi araştırmaların yürütülmesinde, klinik izlem ve de-

ğerlendirmelerde önemli bir kriter olarak, osteoporoz tanısı ve ayırıcı tanısında, 

tedavinin izlenmesinde ve olası kırık riskinin öngörülmesinde literatüre ciddi 

bir katkı sağlamıştır. 
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8.1.2.1. Single foton absorbsiyometri (SPA): Kemik tarafından absorbe 

edilen foton radyasyon ölçümünü temel almaktadır. Single foton absorbsiyo-

metri yönteminde radyasyon kaynağı olarak iyot 125 kullanılmakta ve kortikal 

kemik bölümü ölçülmektedir. Single foton absorbsiyometri ekonomik olması 

düşük radyasyon yayması ve kolay uygulanması sebebiyle birçok klinikte halen 

tercih edilmektedir. 

8.1.2.2. Dual foton absorbsiyometri (DPA): DPA’da radyasyon kaynağı 

olarak gadolinyum 155 kullanılır. DPA ile trabeküler ve kortikal kemik ölçülür. 

8.1.2.3. Single enerji X-ray absorbsiyometri (SXA): X-ray kaynağı kul-

lanılarak KMY ölçümü yapan bir teknik olan SXA’da, single foton absorbsiyomet-

riden farklı olarak radyasyon kaynağı olarak radyoaktif iyot yerine röntgen ci-

hazı kullanılmaktadır. 

8.1.2.4. Dual enerji X-ray absorbsiyometri (DXA): En sık ve yaygın kul-

lanılan tekniktir, uygulama süresi kısadır (3-5 dakika). Radyasyon dozu oldukça 

düşüktür (1-3 mrem). Duyarlılık oranı yüksektir. Lumbal bölge, femur veya tüm 

vücut ölçümü yapılabilir (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3. Dual enerji X-ray absorbsiyometri (DXA) cihazı 

 

Osteoporoz tanısında, DXA ile KMY ölçümü, tüm dünyada yaygın kullanı-

lan ve altın standart tanı yöntemi olarak kabul edilen bir uygulamadır. Günü-

müzde halen geçerli olan osteoporoz tanısı, Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması 

ile DXA sonuçlarının yorumlanması esasına göre yapılmaktadır (Tablo 7).  
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Tablo 7. Osteoporoz Tanısında Dünya Sağlık Örgütü Kriterleri 

 

 

Osteoporozun DXA ile değerlendirilmesinde KMY ölçümlerinin değerlen-

dirilmesinde istatistiki olarak T ve Z skorları kullanılmaktadır. T skoru, aynı 

cinsten genç sağlıklı bireylerin (20-35 yaş genç-erişkin) KMY ortalamasından 

standart sapmaya (SD) karşılık gelir. T skorundaki bariz düşme, KMY değerinde 

önemli bir azalmayı ve kırık riskindeki artışa işaret etmektedir. Kemik mineral 

yoğunluğunun yorumlanmasında kullanılan Z skoru ise, aynı cins ve yaş gru-

bundaki insanların KMY ortalamasından sapmayı göstermektedir  

Dual enerji X-ray absorbsiyometri yöntemiyle KMY ölçümünün hedefleri 

tanısal kriterler elde etmek, muhtemel kırık riskini öngörebilmek ve klinik iz-

lemde hastalığın progresyonunu değerlendirmektir. Klinik uygulamalarda rutin 

ölçümler lomber vertebra ve femur boyun bölgesinden yapılmaktadır (Şekil 4). 

 

         

Şekil 4. Dual enerji X-ray absorbsiyometri (DXA) ile femur boynu ve lom-

ber vertebra ölçüm değerleri 
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8.1.3. Kantitatif kompüterize tomografi (QCT): Bilgisayarlı tomografi 

cihazlarıyla kemik dansitesinin ölçülmesi absorbsiyometri ile aynı temele daya-

nır. Kantitatif kompüterize tomografi ile trabeküler, kortikal veya integral ke-

mik ölçümü periferik ya da santral olarak yapılabilmektedir. L1- L4 vertebrala-

rının orta bölümünden ölçüm yapılarak kalsiyum hidroksiapatit değerleri 

mg/ml olarak verilir. Trabeküler ve kortikal kemik ayrı ayrı değerlendirilmek-

tedir. Vertebra cismindeki mineral içeriğini spinal çıkıntılardan, osteofitlerden 

ve vertebra dışı kalsifikasyonlardan elimine ederek değerlendirebilmesiyle di-

ğer yöntemlerden ayrılır. Buna karşın ucuz olmaması ve femur boyun dansite-

sini saptayamaması olumsuz yönleridir.  

8.1.4. Kantitatif ultrasound (QUS): Günümüzde daha çok bir tarama 

yöntemi olarak kullanılan QUS, kemik üzerine gönderilen ultrason dalgalarının 

yansıyan ses dalgaları şeklinde ölçülmesi prensibine dayanmaktadır. Kemikten 

ultrason geçişinin mineral yoğunluğu ile iyi bir korelasyon sağladığı gösteril-

miştir. Tibia, patella, topuk gibi periferik sahalarda, kemiklerin yüzeyel bulun-

duğu bölgelerde ölçüm yapılabilir. İnvazif olmayan bir yöntem olması, küçük, 

taşınabilir olması, iyonize radyasyona maruz kalınmaması ve kemik kalitesi, ke-

mik trabekül kalınlığı ve sayısı hakkında bir fikir vermesi avantajlarıdır.  

8.1.5. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Trabeküler kemik yapı-

sını belirlemek ve yoğunluğunu ölçmek amacı ile kullanılan bir yöntemdir. Şüp-

heli osteoporotik fraktürlerin tespitinde yararlıdır. Sessiz kırıkların gösterme-

deki duyarlılığı kemik sintigrafisinden daha iyidir. 

8.1.6. Kemik sintigrafisi: Teknesyum 99m kullanılarak kemikte tutulan 

radyoizotop miktarı değerlendirilir. Kemiğin fonksiyonel durumu hakkında 

bilgi vermektedir. Kemikte biriken farmasötik ajanın miktarı, kemiğin turnover 

hızına ve kanlanmasına bağlıdır. Kemik mineral yoğunluğu azalmasına bağlı ola-

rak kırıkların tespitinde ve bunların eski ya da yeni olup olmadığını ayırt et-

mede başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Ayrıca bölgesel osteoporoz tanı-

sının doğrulanmasında da kullanılabilir. 

8.2. Kemik biyopsisi: Kemik tutulumu olan hastalıkların ayırıcı tanı-

sında, hızlı veya yavaş döngülü osteoporozun ayırt edilebilmesi amacıyla kulla-

nılmaktadır. 

8.3. Laboratuvar Teknikleri 

Kan sayımı, sedimantasyon, karaciğer enzimleri, serum alkalen fosfataz, 

serum kalsiyum, fosfor, total protein, albümin, üre, kreatinin, tiroid hormonları, 

parathormon, idrarda kalsiyum, idrar kreatinini sekonder osteoporoz olasılığını 
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dışlamak için mutlaka yapılmalıdır. Osteoporozun yönetimnin iyi planlanması 

aöısından kemik metabolizmasının ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. Kemik 

metabolizması, osteoblastik aktivite sonucu formasyon (yeni kemik oluşumu) 

ve osteoklastik aktivitenin bir sonucu olarak rezorbsiyon (eski kemiklerin yı-

kımı) şeklinde bir döngüye sahiptir. Menopoza kadar kemik döngüsünde kıs-

men küçük değişiklikler olurken menopozdan sonra rezorbsiyonun formasyon-

dan fazla olması nedeniyle kemik döngüsü premenopoz değerlerinin % 60-

80’inin üzerine çıkabilir. 

Kemik turnoverinin biyokimyasal göstergeleri, kemik hastalığını değer-

lendirmede çok faydalı ve non invaziv bir yöntemdir. Biyokimyasal parametre-

lerle kemik metabolizmasındaki bozukluğun yüksek veya düşük bir döngü hızı 

sonucu ortaya çıktığı gösterilebilir (Tablo 8). 

 

Tablo 8. Kemik Dokusunun Biyokimyasal Belirteçleri 

 

 

Osteokalsin osteoblastlar tarafından sentezlenir. Puberte döneminde hızlı 

iskelet gelişimine bağlı olarak artmaktadır. Karboksile fraksiyonu kemik kitle-

sinde azalma ve yüksek kırık riski ile beraberdir. Total alkalen fosfataz, osteob-

last fonksiyonun en iyi göstergelerinden biridir. Osteoblastlar tarafından sen-

tezlenir. Ayrıca bağırsaklar, karaciğer, böbrek ve plasentada bulunan bir 
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izoenzim grubundandır. Plazma konsantrasyonu osteoblastlardan sekresyon ve 

karaciğerden yıkım hızına bağlıdır. Osteoporoz tanısı için osteoblastlardan kay-

naklanan kemik alkalen fosfataz ölçülmelidir. Rezorbsiyonun belirleyicileri ara-

sında idrar kalsiyum/kreatinin oranı, idrar piridinolin ve deoksipiridinolin, N 

telopeptit çapraz bağları, C telopeptit ve serum tartarat rezistan asit fosfataz dü-

zeyleri bulunur. Ancak günümüzde serbest kollajen telopeptitleri kemik rezorb-

siyonunun değerlendirilmesinde kullanılan en iyi göstergelerdir. 

Asit fosfatazlar, osteoklastlar, pankreas, dalak, eritrosit, uterus, lökosit ve 

trombositler tarafından sentezlenir. Osteoklastlara spesifik olanı tartarat di-

rençli asit fosfatazdır. Aktivitesi kemik rezorbsiyon hızı ile iyi bir etkileşim gös-

terir. Beta-2 mikroglobülin inflamatuar durumun belirleyicisi olarak kullanıl-

makla beraber, postmenopozal kadınlarda serum tartarat rezistan alkalen fos-

fatazı ile iyi bir korelasyon gösterir. Kemik döngü göstergeleri için numunelerin, 

kan ve idrar değerlerinin gün içinde değişiklik gösterebilmesi nedeni ile bir ge-

celik açlığı takiben, sabah erken saatlerde verilmesi önerilmektedir. 

Osteoporozdaki mevcut geçerli tanımlama kemik mineral yoğunluğu üze-

rinden yapılmaktadır. Kırık riski sadece kemik mineral yoğunluğu ile değil, aile 

öyküsü, travma riski, osteoporoz ile ilişkili olduğu bilinen komorbiditeler ve ilaç 

kullanımı gibi pek çok faktörle de ilişkilidir. Böylece kırık riskinin belirlenmesi 

için ek faktörlerin de dikkate alındığı değerlendirme yöntemlerine gereksinim 

gündeme gelmiştir. Bu düşünceden hareketle bireysel ek faktörleri dikkate ala-

rak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geniş kohort çalışmalarına dayanarak klinik kı-

rık risk faktörleri (Tablo 5) ile DXA yöntemiyle femur boynu KMY ölçümünü içe-

ren ve kırık riskini belirleyen FRAX (Fracture Risk Assesment Tool) ismi ile ta-

nımlanan bir algoritma oluşturmuştur. FRAX bu risk faktörlerini kullanarak 10 

yıllık kalça kırığı vey amajor osteoporotik kırık olasılığını hesaplar. Eğer femur 

boynu KMY yok ise (bilateral kalça cerrahisi geçiren hastalar) FRAX tool kırık 

riskini vücut kitle indeksi ile saptamalıdır. 

8.4. Ayırıcı Tanı 

Ayırıcı tanıda kemiğin metabolik hastalıkları (osteomalazi, raşitizm, pri-

mer hiperparatroidizm, renal osteodistrofi paget hastalığı),  metastatik kemik 

tümörleri,  osteogenezis imperfekta, orak hücreli anemi, sistemik mastozito-

zis, glikojen depo hastalıkları göz önünde bulundurulmalı, anamnez, fizik de-

ğerlendirme, laboratuar ve görüntüleme incelemeleri buna göre planlanmalı-

dır. Elde edilen bulgularla tanıya yaklaşım sağlanmalıdır. Ayırıcı tanının yapı-

labilmesi için bu hastalıkların laboratuvar ve klinik özellikleri gözden geçiril-

melidir. 
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9. OSTEOPOROZDAN KORUNMA ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Osteoporoz tedavisinin temel prensipleri, günlük yeterli D vitamini ve Ca 

desteğinin sağlanması, sekonder osteoporoza yol açabilecek etkenlerin hızlı bir 

şekilde belirlenerek tedavi edilmesi, hastaya göre uygun medikal tedavinin 

planlanması, fiziksel aktivitenin artırılması, kemiğe yük bindiren egzersizlerin, 

güçlendirme, denge-koordinasyon ve aerobik egzersiz eğitiminin uygulamalı 

öğretilmesi, gerekli yardımcı cihazların sağlanması ve düşme riskini önlemeye 

yönelik tedbirlerin alınmasıdır. 

9.1.1. Korunma Önlemleri  

Osteoporoz tedavisinde amaç hastanın şikayetlerini ortadan kaldır-

mak/hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak, azalan kemik kütlesini güçlen-

dirmek, komplikasyonları önlemek, oluşmuş komplikasyonları tedavi etmek ve 

sekonder osteoporozun nedenlerini araştırıp tedavi etmektir. Osteoporozlu 

hastada; korunma ve tedavide esas olan; Kalsiyum ve D vitamininden zengin uy-

gun diyet, egzersiz, destekleyici yardımcı cihazlar ve kemik kitlesine etkili far-

makolojik ajanlardır. 

Korunmada iki yaklaşım söz konusudur. Primer korunma: Topluma yöne-

lik korunmadır. Doruk kemik kitlesinin en yüksek düzeyde tutulmasıdır. Bunun 

için intrauterin yaşamdan başlayan ve genç erişkin dönemine kadar olan sü-

rede, kemik gelişmesinin en yüksek düzeyde tutulması gerekmektedir. Bu süre 

içinde kişinin beslenmesi ve fiziksel aktivitesi en etkin faktörlerdir. Topluma yö-

nelik korunma, kalsiyum ve D vitamininden zengin beslenme ve fiziksel aktivi-

teden yoğun yaşam biçimi esasına göre planlanır. Sekonder korunma (yüksek 

risk yaklaşımı) ise risk grubunda olan kişilerin saptanması ve bunun için önce-

likle farkındalık ve eğitim programlarının uygulanmasıyla gerçekleşir. En iyi te-

davi yöntemi yaşam kalitesini de artıran primer korunmadır. Korunmadaki he-

defler, DKK’ni artırmak ve postmenopozal ve yaşlanmaya bağlı kemik yıkımını 

önlemek/azaltmaktır. Kemik dokusunun gelişimi sürecinde kemik kütlesini en 

yüksek seviyeye yükseltmek “primer önleme”, menopoz ve seniliteyle bağlantılı 

KMY kaybının minimize edilmesi “sekonder önleme” programlarının hedefidir  

Kemik metabolizmasını olumlu yönde etkileyen D vitamini ve Ca içeren 

besinlerin yeterli miktarda alınması; kemik sağlığını olumsuz yönde etkileyebi-

lecek gıda, alışkanlıklar ve ilaçlardan uzak durulması, sigara, alkol ve aşırı kafein 

tüketiminden kaçınılması, düşmeyi önleyici tedbirlerin alınması ve fiziksel akti-

vitenin desteklenmesi önemlidir. 

Fiziksel aktivite, DKK’nin önemli belirleyicilerinden biridir. Büyüme-ge-

lişme dönemindeki fiziksel aktivite ve egzersizlerin, kemik dokusu trabekül ve 
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korteks gelişimini doğrudan etkilediği ve iskelet sisteminin sağlıklı gelişiminde 

belirleyici bir faktör olduğu bilinmektedir. Çocukluk döneminde ve ergenlik 

başlangıcında yapılan hafif yük bindirici ve aerobik egzersizler kemik korteksini 

arttırarak kemik hacminde olumlu değişikliklere yol açmaktadır. Pubertenin 

geç dönemlerinde ise yük bindirici fiziksel aktiviteler ve sportif faaliyetler ke-

mik mineralizasyonu ve yoğunluğunun şekillenmesinde önemli rol oynamakta-

dır. Büyüme-gelişme sürecinde yapılan egzersiz ve fiziksel aktivitelerin kemik 

kütlesi üzerindeki olumlu sonuçlarını ortaya koyan çalışmalar, osteoporozun 

primer önlenmesinde kemik kütlesini arttırmaya yönelik çeşitli egzersiz prog-

ramlarına yer verilmesi gerektiğini göstermiştir. 

Osteoporoz tedavi ve önlenmesinde egzersizin temel hedefi kırık insidan-

sını azaltmaktır. Osteoporozda egzersizin etkilerini değerlendiren çalışmalarda 

düşmenin önlenmesi ve/veya kemik mineral yoğunluğu artışı gibi kırık risk fak-

törlerinin azaltılması gösterilmiştir. Kırık ve düşme için risk faktörü olan denge 

ve kas gücüde klinik çalışmalarda sonuç ölçümü olarak değerlendirilmiştir. 

Osteoporotik rehabilitasyon egzersizleri olarak vücudun kendi ağırlığı 

üzerinden yapılan aerobik egzersizler, güçlendirme egzersizleri, denge-koordi-

nasyon, gevşeme, germe ve solunum egzersizlerini sırayabiliriz. Egzersizler sa-

yesinde düşmeler, düşme ile ilişkili kırıklar ve risk faktörlerini azalır. Osteopo-

rozu olan hastalarda egzersizler vücut ağırlığı aktiviteleri, denge ve kuvvetlen-

dirme egzersizlerini içermelidir. Egzersiz yoğunluğu maksimum gücün veya 

fonksiyonel kapasitenin %70-80’i kadar olmalıdır. Osteoporoz önlenmesinde ip 

atlama ve koşma gibi yüksek güçlü egzersizler önemliyken 50 yaş üzeri ve eg-

zersiz alışkanlığı olmayan kişiler için step aerobik ve aralıklı koşma gibi düşük-

orta güçte egzersizler önerilmektedir. Kuvvetlendirme egzersizleri bölgeye özel 

olmalı ve kalça, kuadriseps, dorsi/plantar fleksörleri el bilek ekstansörlerini ve 

sırt ekstansörlerini içermelidir. Sırt egzersiz programları kişinin durumuna 

göre reçete edilmelidir. Ağırlıkla veya ağırlıksız yapılabilirler. Düşme riski olan 

kişilerde ise özellikle denge egzersizleri üzerinde durulmalıdır. Osteopeni ve os-

teoporozu olan hastalarda birçok çalışmada denge egzersizlerinin düşme ve 

düşme ilişkili kırıkları azalttığı, denge üzerine olumlu etkileri olduğu belirtil-

miştir. 

Osteoporoz tedavisinde spinal korseler akut ve kronik evrede kullanılabi-

lir. Akut kompresyon kırığı sonrası ağrı yönetiminde uygun spinal ortez kulla-

nımı immobiliteyi, kasların kullanılmamasını ve omurgayı ekstansiyon postü-

ründe tutarak kifotik postürü ve sırt ağrısını azaltmaktadır, bu nedenle akut ev-

rede spinal ortezlerin sınırlı bir süre kullanılması önerilmektedir. Kompresyon 
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kırığı ilişkili ağrıda akut dönem geçtikten sonra hastanın egzersize uyumunu ar-

tırmak içinde spinal ortezler tercih edilebilir. 

Osteoporozlu hastalarda vertebra kırığı akut ağrı tedavi yaklaşımları ara-

sında istirahat, analjezikler, kabızlıktan kaçınma, analjezik etkili fizik tedavi 

yöntemleri, ambulasyonu hızlandırmak ve ağrıyı azaltmak için korseler, gere-

kirse yürüme için yardımcı cihazlar sayılabilir. Bu kırıklar sonrası gelişen spinal 

deformite kronik ağrı oluşturabilir. Osteoporoza bağlı kronik ağrı tedavisi ise 

uygun farmakolojik tedavi yanı sıra postürün düzeltilmesi, ligamanların ağrılı 

gerilmesini önlemek için sırt desteği, vertebrada kompresyona neden olabile-

cek aktivitelerden kaçınmak, hastaya özel egzersiz programı ile transkutanöz 

elektriksel sinir stimülasyonu, biyofeedback, sıcak uygulama gibi fizik tedavi 

modalitelerini içerir. Kalça kırığı ise acil bir durumdur. Tipik olgularda ekstre-

mite dışa dönmüştür ve kısalmıştır. Femur boyun kırığı ve trokanterik kalça kı-

rığı için tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahi sonrası mobilite kısmi ağırlık vere-

rek yürüme destekleri ile sağlanır. Egzersiz programı izometrik egzersizleri, ek-

lem hareket açıklığı egzersizlerini ve daha sonra uygun güçlendirme egzersizle-

rini içerir. 

Osteoporozun patogenezinde, önlenmesinde ve tedavisinde, kemik kütle-

sinin bütünlüğünün korunmasında; Ca, D vitamini, fosfor ve proteinli gıdalar 

primer öneme sahiptir. Primer osteoporozda Ca ve D vitamininden fakir bes-

lenme sonucunda kemik metabolizmasında ve hücre aktivitesinde yavaşlama 

eğilimi ortaya çıkmakta ve sonuçta bu durum kemik kuvvetsizliği şeklinde kli-

nik tablo oluşturabilmektedir. Kalsiyum alımı tüm yaşlarda kemik kitlesi ile 

doğru orantılıdır. Büyüme-gelişme sürecinde besinlerle alınan Ca vücutta depo-

lanmakta, yetişkinde ise fazlası idrarla atılmaktadır. Sağlıklı yetişkinde besin-

lerle Ca’un yeterli alınmaması kemik turnover hızını artırır, Ca’dan zengin bes-

lenme ise döngüyü yavaşlatarak PTH’u stimüle eder ve remodellingi uyarır. Bir-

çok araştırmada puberte ve genç yetişkinlik çağında yeterli Ca alan bireylerin 

sağlıklı DKK’ye eriştikleri, sonraki yaşlarda alınan Ca’un kemik kütlesin etkile-

mediği ancak kemik hacminin korunmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir.  

Hayvansal gıdalarda ve özellkle süt ve süt ürünlerinde bol miktarda Ca 

mevcuttur. Fındık iyi bir Ca kaynağı olmasına rağmen yağ oranı ve kalorisi yük-

sektir. Yeşil sebzeler ise  orta düzeyde Ca içerirler. D vitamini ve Ca yeterli bir 

düzeyde birlikte alındığı zaman KMY ve DKK üzerinde anabolizan etki oluştur-

maktadır. 50 yaş üzeri kadın ve erkeklerde optimal kalsiyum alımı günde 1000-

1200 mg olmalıdır.  
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D vitamini Ca metabolizmasında önemli görev yapar. Barsaklardan Ca 

emilimi için D vitamini hayati öneme sahiptir. Vitamin D yetersizliği yüksek dü-

zeyde PTH sekresyonuna, dolayısıyla kemik yıkımı artışına sebep olur. D vita-

mini seviyesi aşırı düşük olan bireylerde yaygın kemik ağrısı, kas güçsüzlüğü, 

perioral uyuşma ve ekstremite kaslarında kramp tarzı semptomlar ortaya çıka-

bilir. Güneş ışını ve besinler, D vitamininin esas kaynağını oluşturur. Güneşten 

elde edilen ultraviyole ışınları deri yoluyla dolaşıma girer ve karaciğerde 25 

Hidroksi-vit D ye dönüşür, ardından böbreklerde 1,25 dihidroksi kolekalsiferole 

dönüşerek aktifleşir ve Ca’un barsaklardanemilimini kolaylaştırır. Normal di-

yetle günde ancak 100-150 İÜ D vitamini alınmaktadır. Çünkü D vitamininin be-

sin kaynakları (süt ve süt ürünleri, yağlı balıklar, karaciğer, yumurta sarısı, et, 

balık, tereyağ) sınırlıdır. Postmenopozal kadınlarda D vitamini yetersizliği ciddi 

kalça kırığı riski oluşturmaktadır.  

9.2. Farmakolojik Tedavi 

Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar kemik yıkımını azaltanlar ve ke-

mik yapımını arttıranlar olarak 2 gruba ayrılır (Tablo 9). Ancak raloksifen ve 

stronsiyum ranelatın çift yönde etkili olduğu yönünde çalışmalar da vardır.  

 

Tablo 9. Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar 

 

 

Bifosfonatlar (alendronat, risedronat, ibandronat, zoledronat),kalsitonin, 

hormon replasman tedavisi (HRT), SERM’ler (Raloksifen, bazedoksifen), PTH 

(teriparetid, 1-34), denosumab osteoporoz tedavisinde kullanılan FDA onaylı 

ilaçlardır. 



Ejder BERK 

 

176 
 

9.2.1. Bisfosfonatlar 

Osteoporoz tedavisinde en sık tercih edilen farmasötik üründür. Bifosfo-

natlar, kalsiyum karbonat’ın presipitasyonunu inhibe eden pirofosfat analogla-

rıdır Bisfosfonatların etki mekanizması hidroksiapatit kristallerine bağlanarak 

osteoklast fonksiyonlarını inhibisyon üzerinden yürümektedir. Antirezortif et-

kilerini; progenitör hücrelerin olgun osteoklastlara dönüşümünü engelleyerek 

ve erken apopitoz ile osteoklast sayısında azalmaya yol açarak gösterirler. Bi-

fosfonatların glukokortikoid kullanımına sekonder osteoporoz tedavisinde, 

postmenapozal osteoporoza bağlı kırık oluşumunu önlemede, erkek osteoporo-

zunu tedavisinde etkin oldukları gösterilmiştir.  

En sık kullanılan bifosfonatlar alendronat, risedronat, ibandronat, etidro-

nat ve pamidronattır Bir araştırmada, alendronatın vertebral kırık riskini (% 

45), femur kırık riskini (% 53), el bilek kırık riskini (% 31) azalttığı saptanmış-

tır. Vertebral kırığı bulunan postmenopozal hastalarda yapılan bir başka çalış-

mada ise,  risedronatın yeni kırık oluşumunu önlemede etkin olduğu gösteril-

miştir.Bifosfonat tedavisinde karşılaşılan sorunlar, kullanım süresinin tartış-

malı olması ve uzun süreli kullanımlarda çene osteonekrozu, atrial fibrilasyon, 

atipik femur kırıkları, ciddi gastrointestinal yan etkilerin ortaya çıkması şeklin-

dedir. 

9.2.2. D Vitamini ve Kalsiyum  

Kalsiyum ve D Vitamini suplementasyonu, osteoporoz tedavisine esas 

oluşturmaktadır. Randomize kontrollü bir çalışmada, üç yıl boyunca, 1200 mg 

Ca, 800 IU D vitamini uygulanan grupta yeni kalça kırığı oluşumunun ve non-

vertebral kırık riskinin önemli oranda azaldığı gösterilmiştir. Osteoporoz teda-

visinde, hastaların D vitamini ve Ca düzeyleri de göz önüne alınarak günlük 

1200-1500 mg Ca, 10-20 μg (400-800 IU) D vitamini verilmesi önerilmektedir. 

9.2.3. Parathormon  

Parathormonun iskelet sistemi üzerinde osteoblastik aktiviteyi artırarak 

anabolizan etki yaptığı saptanmıştır. Araştırmalara göre; günlük 20-40 μg sub-

kütan hPTH 12-18 ay uygulanması, KMY artışı ve kırık riskinde azalma sağla-

maktadır. Günümüzde PTH (teriparetid) özellikle çoklu kırıklara yol açan şid-

detli osteoporoz vakalarında öncelikli olarak tercih edilmektedir. 

9.2.4. Stronsiyum Tuzları 

Stronsiyum ranelat (Sr2+) kemikte Ca’un yerini alarak (osteoprotegerin 

upregülasyonu, RANKL downregülasyonu) osteoklastları apopitoza zorlayarak 
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inhibe eder, osteoblastları tanımlanmamış potansiyel reseptörler üzerinden sti-

müle eder. Sonuçta stronsiyum, hem trabeküler hem de kortikal kemik üzerinde 

olumlu iyileşme sağlamaktadır. Stronsiyum ile yapılan 3 yıllık bir çalışmanın so-

nunda yeni vertebral kırık riskinde % 41, major periferik kırık riskinde % 35, 

kalça kırığı riskinde ise % 41 azalma olduğu gösterilmiştir. Ancak stronsiyum 

tedavisinin iskemik kalp hastalığı, serebrovasküler hastalık, periferik damar tı-

kanıklığı ve labil HT oluşturma riskleri nedeniyle günümüzde kullanımı sınırlı-

dır. 

9.2.5. Hormon replasman tedavisi (HRT) 

Anabolik bir hormon olarak östrojenin kemik metabolizması üzerine 

olumlu etkileri mevcuttur. Östrojen-progesteron kombinasyonunun kemik yıkı-

mını durdurarak veya azaltarak kırık riskini önlediği yönünde yayınlar olsa da, 

uzun süreli kullanımda özellikle meme kanseri riski artışına yol açması nede-

niyle HRT tedavisi halen tartışmalıdır. Premenopozal veya erken menopoz son-

rası klimakterik şikayetlerin tedavisinde tercih edilmektedir. 

Selektif östrojen reseptör modülatörleri (SERM) 

Kemik ve kardiyovasküler sistemde östrojen agonisti, uterus ve meme do-

kusunda ise östrojen antagonisti olarak etki gösterirler. Raloksifen bir non ste-

roid benzotiofendir. Raloksifen hem kemik yıkımını azaltmakta, hem KMY’nda 

artışa neden olmakta, ayn› zamanda meme ve uterus üzerinde anti-östrojen etki 

göstermektedir. Raloksifenin KMY üzerine etkisi şu an sadece vertebral kırık 

riskini azaltabildiği yönündedir. Yan etkileri arasında menopoz sonrası ateş 

basmaları, derin ven trombozu ön plandadır. 

9.2.6. Denosumab 

Denosumab, RANKL’a yüksek afinite ile bağlanan insan monoklonal anti-

korudur. Osteoprotogerinin anti-osteoklastik etkisine benzer olarak, RANKL ile 

RANK etkileşimini bloke etmektedir. Osteoporozu olan 412 postmenapozal ka-

dının yer aldığı bir çalışmada 12 aylık denosumab tedavisi sonrasında, lomber 

omurga, total kalça ve distal radius KMY artışı görülürken, kemik yıkımının bi-

yokimyasal belirteçlerinde doza bağımlı azalma gözlenmiştir. Ancak denosu-

mabta hipokalsemi, atipik femur kırıkları, spontan ağrı, çene osteonekrozu ve 

pankreatit gibi yan etkilere yol açabilmektedir. 

9.2.7. Kalsitonin 

Osteoklast yüzey reseptörüne bağlanarak inhibisyon oluşturma yoluyla 

etki etmektedir. Günümüzde önerilen doz 200 IU’dir. Kemik döngüsü yüksek 

postmenapozal kadın hastalarda etkindir. Ayrıca kemik ağrılarında analjezik 
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etkinliği vardır. Kalsitonin uzun süre kullanıldığında osteporotik süreçte bir ya-

nıtsızlık durumu ortaya çıkabilmektedir. Son zamanlarda uzun süreli kalsitonin 

kullanımının malignite ile ilişkisi olabileceği, bu nedenle tedavi planlanmasının 

kısa süreli olması gerektiği vurgulanmıştır. 

Osteoporoz tedavisinde katepsin K inhibitörleri, integrin antagonistleri, 

yeni bifosfonatlar (neridronat), yeni anabolizan bileşikler (kalisitik bileşikler), 

vitamin D reseptör ligandı, ACE-011, insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), 

nitrik oksit gibi son dönemlerde gündeme gelen ve halen üzerinde çalışmaların 

devam ettiği yeni tedavi seçenekleri üzerinde durulmaktadır. Bu tür ilaç modi-

fikasyonlarında uzun süreli güvenilir çalışmalara ve literatür desteğine ihtiyaç 

vardır. 

 

10. SONUÇ 

İnsan yaşamının uzaması ile birlikte görülme sıklığı artan ve kişinin ya-

şam kalitesini olumsuz etkileyen kronik hastalıklardan biri olan osteoporoz, 

önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Hastalık 

genellikle subklinik olarak asemptomatik (sessiz) bir seyir izlemesi nedeniyle 

kırık için risk taşıyan hastaları tanımlamak zorunludur. Osteoporozun erken 

teşhisi sayesinde hastalığın komplikasyonları engellenebilir. Osteoporozun en 

önemli komplikasyonu kırıklardır ve özellikle kalça kırıkları artmış morbidite 

ve mortalite ile sonuçlanmaktadır. Osteoporoza bağlı artmış kırık riski olan has-

talarda kemik ve kas sağlığını iyileştirmek, yaşam kalitesini artırmak ve kırık 

riskini azaltmak için ilaç tedavisinin yanı sıra kas-iskelet sistemini güçlendir-

meye yönelik fiziksel aktivite ve rehabilitasyona yönelik egzersiz programları-

nın uygulanması önemlidir. 
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1. GİRİŞ 

Toksisitesi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle önemli tıbbi, psikolojik ve top-

lumsal zararlara yol açan bir madde olması nedeniyle alkol, sıradan bir içecek 

ya da tüketilen sıradan bir ürün olarak değerlendirilemez. Son zamanlarda tıp 

bilimleri sahasında alkol ve metabolitleri üzerine, gerek kan ve idrar başta ol-

mak üzere vücut sıvılarında ve gerekse de çeşitli vücut dokularında yürütül-

mekte olan çalışmalar konunun ne denli ciddiye alındığını göstermektedir.  Yo-

ğun alkol tüketimi, kişinin hem bedensel, hem ruhsal sağlığını olumsuz etkile-

yen bir süreç olduğundan; sosyoloji, psikiyatri, psikoloji gibi pek çok bilim dalı-

nın araştırma alanı içerisinde de yer almaktadır. Alkol vücutta pek çok sistemi 

etkilese de beyin ve karaciğer, alkolün zararlarına karşı en hassas organların 

başında gelmektedir. Etanol metabolizması sonucu oluşan aset aldehitin kendisi 

de toksik bir madde olup, aldehit oksidaz ile metabolize edildiğinde, demir var-

lığında serbest radikal oluşumuna yol açar. Çeşitli hücresel yapıları ile bileşik 

(adduct) oluşturarak, bu yapıların antijenik yapı kazanmalarına yol açarak im-

mün cevap oluşumuna neden olur. Sonuçta başta karaciğer olmak üzere, beyin 

ve diğer dokularda hastalık tabloları oluşmaya başlar. Doku fonksiyon bozuk-

lukları ve hastalığın ilerlemesini önlemek için geçerli tedavi yolları uygulanıl-

maktadır. Alkolün vücutta dağılım yolları ve etkili olduğu mekanizmaların anla-

şılması ve oluşabilecek doku hasarının önlenmesi için seçilen bileşikler, tadavi 

için uygun ilaçların belirlenmesi ve geliştirilmesinde önemlidir. Bu araştırmalar 

için birçok sentetik ve doğal maddeler denenmektedir. Araştırılan doğal mad-

delerin çoğu bitkisel kaynaklıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, alkol uyarılı 

hüce/doku hasarının gelişiminde serbest radikallerin önemli rol oynadığının 

gösterilmesi, güçlü antioksidan maddeleri araştırıcıların başlıca çalışma odağı 

yapmıştır.  

Bu bölümde, alkolün metabolizması, oluşan metabolitlerin etki mekaniz-

maları, kronik ve akut alkol alınımına bağlı gelişen hastalık ve doku bozuklukla-

rının teşhisinde ve araştırılmasında kullanılan belirteçlerin sınıflandırılması an-

latılmıştır. Ayrıca doğal bir antioksidan olan quercetin örneği üzerinden alkol 

uyarılı oksidatif stresin azaltılmasında tedavi yaklaşımı anlatılmıştır.  

 

2. ALKOL METABOLİZMASI VE HÜCRESEL REDOKS HEMOSTAZI 

2.1. Alkolün Biyokimyasal Farmakolojisi: Alkol, karbon atomuna doğ-

rudan hidroksil (-OH) grubu bağlanmış organik bileşiklerin edilen ve en çok kul-

lanılanları, sanayi alanında çözücülüklerinden de faydalanılan etil alkol ve metil 
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alkoldür. İnsanlar için gayet toksik bir madde olan metil alkol (metanol), bu 

özelliğinden dolayı sadece sanayi ve kimya alanlarında çözücü olarak kullanıl-

makta, alkollü içecekler içerisinde bulunmamaktadır. Vücutta metabolize edil-

meye uygun tek alkol türü olan etil alkol (etanol); berrak, renksiz, kendine özgü 

hafif bir kokusu olan bir sıvı olmakla birlikte akıcılık ve uçuculuk niteliklerine 

de sahip olan hidroskopik bir maddedir. Etil alkol (CH3CH2OH) düşük molekül 

ağırlıklı (MA: 46), suyla her oranda karışabilen ve yüksüz bir madde olmasından 

ötürü, biyolojik membranları kolayca geçebilmektedir. Ağız yoluyla alınan alkol, 

yemek borusundan aşağıya inerek mideye ulaşır. Birçok maddenin aksine, emi-

limi henüz midede iken başlar ve bir kısmı buradan kana emilebilir; geriye kalan 

miktarın emilimi ise, ince bağırsağın üst kısımlarında gerçekleşmektedir. Alkol, 

alındıktan sonra, birkaç dakika içerisinde kanda belirmeye başlar ve ardından 

bütün vücut sıvılarına dağılır. Kan-beyin bariyerini kolayca aşarak, merkezi si-

nir sistemi üzerinde de etkili olur. Alkol alındığı gibi vücutta depolanmaz oksit-

lenir. Bundan dolayı, hücre veya organlar için toksik bir bileşik olarak kabul 

edilmiştir. Aynı zamanda alkol, plesental bariyeri kolayca geçebildiğinden, alkol 

alınım sırasında dakikalar içerisinde fetal kan alkol değerleri, anne kan alkol de-

ğerleriyle aynı düzeye çıkabildiğinden, embriyo ve fetüste morfolojik, gelişim 

bozukluğu ve doku hasarı oluşturabildiğinden dolayı teratojen olarak ta tanım-

lanmıştır.  

2.2. Etanol Metabolizması: Memelilerde alkolün başlıca metabolize edil-

diği yer karaciğerdir. Bugüne kadar insan vucunda etanolün üç metabolitik yolu 

tanımlanmıştır. Bunlar; sitozolik alkol dehidrogenaz enzimi (ADH), mikrozomal 

etanol oksidasyon sistem (MEOS) ve katalaz yoludur. Bu yolun her birisinde de 

antioksidan sistemi etkileyen serbest radikal üretimi gerçekleşir.  

2.2.1. Alkol Dehidrogenaz (ADH): Karaciğer tarafından etanol yıkımının 

hız sınırlayıcı basamağı ADH reaksiyonudur. ADH, evrensel olarak dağılım gös-

terir, bitki ve hayvanların her ikisinde de bulunmaktadır. Memelilerde yüksek 

oranlarda karaciğerde bulunmasına rağmen, diğer organlarda düşük oranlarda 

da bulunduğu görülmüştür. Ratlarda, doku ağırlığının her ünite birimi olarak 

enzim aktivasyonu, dokularda azalan oranlarda sırayla; karaciğer, ince barsak, 

akciğer, böbrek, kalp, optik sinir, retina, dalak, beyin iskelet kası olarak söylene-

bilinir. İnsanda ise, karaciğer, ince barsak, akciğer, börek, mide retina, prostat, 

dalak sırasıdır. Deneysel hayvan ve insanda karaciğer ADH, etanolün en az 

%80’nin metabolize edilmesinden sorumludur, burada hızlıca asetaldehite dö-

nüştürülür. ADH, vitamin ilişkili bir ko-faktör olan nikotinamid adenin 
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dinükleotidi (NAD +) ihtiyaç duyar, alkolden hidrojen atomları ve elektronlarını 

indirger. 

CH3CH2OH(etanol) + NAD+ →ADH CH3CHO(aset aldehit) + NADH + H+ 

Sonuçta serbest radikal üretimi artarken, NADH seviyesi ve NADH/NAD+ 

redoks oranı değişir. Asetaldehid, karaciğerde mitokondriyal aldehid dehidro-

jenaz (ALDH) veya ksantin oksidaz tarafından daha ileriye oksitlenerek asetata 

dönüştürülür.  

CH3CHO (aset aldehit) + NAD + → Aldehid Dehidrojenaz CH3COOH (asetik asit) + 

NADH + H+ 

Asetat daha sonra asetat-CoA ligaz tarafından bir ATP bağımlı reaksiyon 

ile asetil CoA’ya (Şekil 1) dönüştürülür. Asetil CoA üretimi, etanol yıkımı ile ara 

metabolizma arasındaki bağlantıyı oluşturur. ALDH enzimi fonksiyonlarında 

meydana gelebilecek aksama sonucu ortamda asetaldehid birikir. Asetaldehidin 

proteinlere kovalan bağlarla bağlanması ve lipidlerin peroksidasyonunu yol aç-

masından dolayı, toksik bir maddedir. Proteinlerin üçüncül yapıları nonspesifik 

olduklarından asetaldehit eklenmesinden enzimler ve yapısal proteinler geniş 

ölçüde etkilenirler. Karaciğer hücrelerinden protein sentezi asetaldehid etki-

sine bağlı olarak yavaşlar. Yine asetaldehit hücrelerdeki glutatyonu (GSH) tüke-

terek lipid peroksidasyona yol açar. ALDH birçok izoenzimden oluşur ve ekzo-

jen toksik aldehitlere ve lipid peroksidasyon sonucu oluşan endojen aldehitlere 

karşı hücre içi savunma mekanizmasını sağlar. 

2.2.2. Mikrozomal Etanol Oksitleyici Sistem (MEOS): Etanol ile endop-

lazmik retikulum ve hepatositlerin mikrozomal fonksiyonları arasındaki etkile-

şim, ratlarda ve hayvanlarda yapılan deneylerde alkol tüketilmesiyle düz (smo-

oth) endoplazmik retikulumun proliferasyonun gözlemlenmesiyle açıklanmış-

tır. Bu sonuç, 1968’te Licber ve Decarli’nin sitokrom P450 bağımlı sistemi bul-

masını kolaylaştırmıştır. Sitokrom P450 bağımlı sistem etanolü asetaldehide 

aşağıdaki reaksiyon ile okside eder.  

CH3CH2OH(etanol) + NADPH + H+ + O2 → CH3CHO(aset aldehit) + NADP+ 

+2H2O 

İnsanlarda, etanol oksidasyonundan sorumlu sitokrom(CYP) fraksiyo-

nuna CYP2E1 adı verilir. Daha sonra yapılan çalışmalarda başka CYP formları-

nın rol oynadığı bildirilmiş olsada, CYP2E1 izoenzimi insanlardaki MEOS siste-

minin en önemli bileşenidir. MEOS terimi sadece 2E1 tarafından katalize edilen 

reaksiyonlar olarak düşünülmemelidir. MEOS mikrozomların etanol oksidasyo-

nundaki total kapasitesidir. MEOS’un etanol için Km değeri 7-10 mM olduğu 
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için, çok yüksek kan alkol miktarlarında etanol eliminasyonuna katılır. Bu du-

rum artan etanol konsantrasyonu ile artan etanol metabolizmasını açıklar. 

CYP2E1’in en belirgin rolü, sabit yüksek kan etanol düzeylerine verdiği yanıttır. 

Yüksek alkol konsantrasyonlarına gösterdiği bu metabolik uygunluk, kronik al-

kolizmde artan etanol metabolizmasını açıklar. Ancak bu metabolik adaptasyon, 

santral sinir sisteminin alkole gösterdiği adaptasyondan ayrılmalıdır. SSS’in bu 

adaptasyonu kronik alkol kullanımı sonucu beynin etanolün etkilerine geliştir-

diği direnç ile karakterize edilir. Etanol oksidasyonunda aset aldehit oluşumu-

nun yanı sıra, MEOS ile süperoksit anyon radikali gibi ROS oluştuğu bildirilmiş-

tir. Bu durumda, lipid peroksidasyonunu artırabilir ve böylelikle MEOS alkolik 

karaciğer hastalıklarının oluşumunda bir rol oynayabilir. 

2.2.3. Katalaz: Peroksizomlarda bulunan katalaz, hidrojen peroksit var-

lığında etanolü asetaldehide okside edebilir.  

CH3CH2OH + H2 O2 → (𝐤𝐚𝐭𝐚𝐥𝐚𝐳) CH3CHO + 2H2 O 

Bu mekanizma alkoliklerde karaciğerde yağ asiti birikiminde önem taşır. 

Enzimatik reaksiyonun incelenmesi sonucu in vivo katalaz aktivitesinin 

H2O2’nin varlığı ile sınırlı olduğu sonucuna varılmıştır.  Karaciğerde H2O2 üreti-

minin yavaş olması nedeniyle, bu sistemin beyin dokusunda önemli olduğu dü-

şünülmektedir.   

2.3. Mitokondrilerin Rolü: Etanol alınımı sonrası karaciğer mitokondri 

yapısal değişiklerinin olduğu önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Mitokodriler 

uzunlamasına ya da şişmiş, krista çoğu zaman dağılmış ya da normal organizas-

yonlarını kaybetmiş durumdadır. Rat modellerde, mitokondrideki bu yapısal 

değişiklik, yağ asit birikimiyle uyumlu olarak gözlemlenmiştir. Etanol alınımıyla 

karaciğer enerji metabolizması bozulmaktadır. Etanole bağlı karaciğer canlılı-

ğında ilk belirtilerden biri, karaciğer yapısal bütünlüğün bozulmasıdır. Geç saf-

halarda alkolik karaciğer bozukluğunun klasik belirleyicileri, nekrozis, satelat 

hücrelerin aktivasyonu ve perivenuler fibrozis olarak gözlemlenmiştir. Mito-

kondri ROS çoğalımı ve savunmasıyla çok yakından ilişkilidir. Mitokondri oksi-

datif stresin başlıca hedefidir, aynı zamanda hücrenin kaderini belirleyen oksi-

datif stres ilişkili hücre kontrol sinyal mekanizmalara da katkıda bulunur. Eta-

nol metabolizması sırasında NADH artımı sonucu mitokondri solunum komp-

leksleri kapanır. Q siklus durumunda, oksijen yataklarında süper oksit anyon ve 

hidrojen peroksit elektron sızıntısı gerçekleşir. Bu durumda sitokrom bc1 komp-

leksi etanol metabolizması sırasında ROS kaynağı olarak gözükebilir. Diğer 
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mitokondriyal ROS üretim alanı NADH dehidrogenaz kompleksidir, flavin mo-

nonukleotit otooksidasyonu sırasında süperoksit anyon üretilir. 

 

 

 

Şekil 1- Vücutta alkol Metabolizması. Alkol alınımını takiben çoğu ince 

barsak ve midede tarafından emilir. Dolaşım vasıtasıyla karaciğere hızlıca ulaşır 

ve yıkıma uğrar. Etanol metabolizması iki yolla olur. 1- oksidatif yol. Alkol de-

hidrogenaz (ADH), sitokrom P450 IIE1 (CYP4502E1) ve katalaz enzimlerinin 

hepsi alkolün oksidatif metabolizmasına katılırlar. Hücredeki ADH alkolü ase-

taldehite dönüştürür, daha sonra mitokondride başlıca aldehit dehidrogenaz 

(ALDH) tarafından asetat ve NADH + H+ dönüştürülür. 2- Non oxidatif yol. Bu 

yolda iki enzim önemlidir. Yağ asitler varlığında, etanol yağ asit etil ester (FAEE) 

sentaz ile FAEE ‘e metabolize olur. İkincisi fosfotidil koline özel enzim, fosfolipaz 

D dir. Etanolden fosfotidiletanol üretimiyle ilgilidir. Bu iki yolla üretilen ürünler, 

dolaşımla hızlıca perifer organlara dağılır. NAD/NADH (nikotinamid adenin 

dinükleotit); H2O2 (hidrojen peroksit), ATP (adenin tri fosfat); CET(iç membran 

protein).  

(Mandal C, Halder D, Hwa Jung K, Chai YG. In utero alcohol exposure and 

the alteration of histone marks in the developing fetus: an epigenetic phenome-

non of maternal drinking. Int J Biol Sci 2017; 13(9):1100-1108 makalesindeki 
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Şekil 1 den faydalınılmış olup, bazı değişikliklerle yeniden çizilmiş ve yorumlan-

mıştır.) 

Bundan dolayı, mitokondriyal elektron transport içerikleri, ROS’in en bü-

yük hücre içi kaynağıdır. Mitokondriyal ROS üretimi, mitokondri geçirgenli-

ğinde uygun olmayan aktivasyon değişikliğini başlatır, hücre pro apototik yola 

girer. Etanol mitokondriyal ribozomlardaki değişimlerden dolayı mitokondrio-

nun kapasitesi azalır. Bu sonuç polipeptitlerle ilgili oksidatif fosforilasyonun 

trasnlasyonu baskılanır ve enzim inaktivasyonu gerçekleşir. Sonuçta; mito-

kondriyal solunum azalır, adenozin trifosfat sentez miktarı düşer, enerji sevi-

yesi düşer, antioksidan azalır, glutatyon transportu azalır, anormal yapı, mito-

kondriyal DNA modifikasyonları ve hücresel hasar gerçekleşir. Bunların hepsi 

apoptotik ve nekrotik hücre ölümünü uyarır, alkol uyarılı karaciğer bozuklu-

ğuna yol açar. 

2.4. Kupffer Hücrelerin Rolü: Mikrozomal ve mitokondriyal sistemin 

her ikisi de oksidatif stres ile ilişkilidir. Kupffer hücrelerin uyarılması sitokin ve 

kemokinlerin salınımı sağlar. Endotoksile kupffer hücre aktivasyonu alkol uya-

rılı karaciğer hasarıyla ilişkilidir. Etanol tüketiminin erken safhalarında tölerans 

gelişir, sonraki safhalarda hassasiyet artar. Tolerans ve hassasiyetin her ikisi de 

gut türevli endotoksinle uyarılır. Akut etanolün yüksek miktarları oksidatif 

strese bağlı mekanizmalar tarafından endotoksine karşı hassasiyeti meydana 

getirir, etanol tarafından hepatoselüler hasara oksidatif stres katılır ve hepato-

sit satelit hücrelerle kollajen birikimi uyarılır. Monosit ve kupffer hücrelerde 

hücre içi sinyal ve transkripsiyon moleküllerinin ekspresyonu ve aktivasyonu-

nun etanol tarafından uyarıldığı bilinmektedir. 

2.5. Sinyal İletimi: Etanol ve metabolitleriyle ilgili sinyal iletimi oldukça 

iyi anlaşılmamıştır. Buna rağmen, alkolle ilgili bozuklukların gelişimiyle alakalı 

nuklear faktor-κB (NF-κB) ve aktive edici protein 1 (AP-1) ler gibi transkripsi-

yon faktörleri ve mitogen activated protein kinase (MAPK) ailesi oldukça iyi an-

laşılmıştır. Transkripsiyon faktör NF-κB sitokin, kemokin, büyüme faktörleri, hi-

poksi-reperfüzyon ve immun inflamatuvar yolları gibi birçok hücre içi uyarıları 

aktive eden çoklu protein bileşiğidir. Alkol uyarılı karaciğer bozukluğunun pa-

tojenik faktörü uzun süreli alkol alınımıdır. Uzn süreli alkol alınımının karaci-

ğerdeki NF-κB yi aktive ettiği birçok çalışmayla doğrulanmıştır. Aktive olmuş 

NF-κB nukleus içine girer ve birçok inflamatuar faktörlerin başlatıcı (promoter) 

alanındaki κB dizisine bağlanır. TNF-1, IL-2, IL-6 gibi inflamatuar sitokinler, 

adezyon molekülleri ve NO sentazın transkripsiyonları çoğalır. Böylece, 
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karaciğer hücresinin inflamasyon, nekrozis, apoptozis ve fibrozisi artar. Pro-

apoptotik sinyal yollarını modüle eden okside LDL'ler, sitokinler, TNF-α ve ke-

moterapik ajanlar gibi apoptotik indükleyicilerin çoğu NF-κB yi aktive eder. 

Apoptosis (hücre ölümü) sırasında kaspaslar NF-κB yi içeren birçok antiapop-

totik proteinleri yarar. NF-κB birçok pro apototik genlerin aşırı ekspresyonunu 

uyarır ve Fas ligand, c-myc ve p53 eksprespyonunu hızlandırır; böylece, hücre-

ler apototik uyarıya karşı hassaslaşır. Buna ilaveten karaciğerde alkol metabo-

lizması sonucu çok sayıda serbest radikal oluşur, yağ asit oksidasyonu durur, 

sonuçta karaciğer içinde yağ birikimi artar, karaciğer hücre memran lipit perok-

sidasyonuna yol açar, sonuçta karaciğer hücre hasarı oluşur. Aynı zamanda ROS 

endotoksin miktarlarını arttırır ve inflamasyon aracıların salınımına yol açar, 

aynı zamanda NF-κB aktive olur, böylece çok sayıda inflamatuar aracılar salgı-

lanır.  

MAPK sinyalizasyon şelalesi proliferasyon, farklılaşma, gelişim ve apop-

tozun başlatılmasında önemli bir rol oynar. Etanol çeşitli hücresel ve organ sis-

temlerindeki MAPK etkiler ve bu nedenle farklı patolojik sonuçları sergiler. p38, 

MAPKve JNK aktivasyonu stellat hücrelerle asetaldehit kaynaklı kolajen üreti-

miyle ilişkilidir. Etanol, kupffer hücrelerinde, NADH oxidaz aktivasyonuyla ok-

sidatif stresi uyarır, sonuçta CD14 ve sitokin ekspresyonu hızlanır. AP-1 CD14 

transkripsiyon düzenlenmesinde en önemli faktördür. İlginç bir not; ROS ve Re-

aktif nitrojen türleri (RNS) rutin hücresel sinyal iletiminin bir parçası olarak dü-

zenlenyici sinyal molekülleridir. NF-κB, inhibitör alt birimin (IκB) fosforilas-

yonu üzerine ATP'nin yardımıyla aktive eder. Uyarılmamış hücreler içinde, NF-

κB sitoplazmada inhibitör protein IκB ile aktif olmayan bir kompleksin formu 

halinde bulunur. Patojenik uyaranlar fosforilasyona ve IκB'nin salınmasına ne-

den olur. NF-κB daha sonra nukleusa (çekirdekçik) girer, DNA kontrol eleman-

larına bağlanır (spesifik promoterler) ve mRNA senteziniindükler. Endojen H2 

O2, inflamatuar gen ekspresyonuna bağlanan protein kinaz kaskadları uyaran 

ikincil mesajcı olarak davranır. H2O2 aktif alanın katalitik elementi olarak nük-

leofilik siteini içeren protein tirozin fosfatazları (PTP) oksidatif inaktivasyo-

nunu sağlar. PTP’nin katalitik sistein tiolat kısmı H2O2 için seçici bir hedeftir. 

H2O2 sitein tiolatlarla reaksiyona başlaması sülfenik asit oluşur, sistein tiolat’ın 

geri dönüşümü azalır. Sulfenik asidin oksidasyonu fosforile edilmiş substratlara 

karşı enzim inaktivasyonuna yol açar. Buna rağmen sülfenik asit miktarı indiri-

lebilinir. H2O2 le oksidasyon sulfinik asit (–SO2H) ve sulfonik asit (–SO3H) olu-

şur. 30-Claiborne 1998 Bu son ürünler sisteine geri dönüşümü azaltır. H2 O2'yi 

içeren alternatif bir mekanik yol da fosfatazın inaktivasyonu ile sonuçlanan 
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mekanizmadır. Glutatyon (GSH) havuzunun oksitlenmesi sonucu glutatyon pe-

roksidaz (GP) ve H2 O2 ile okside glutatyon (GSSG) oluşur. Serbest sistein tiyol 

grubu GSSG ile aktif PTP (protein tyrosine phosphatases) etkileşerek enzimin 

inaktivasyonu oluşur. GSH ve thioredoxin (Trdx) aktivitesi PTP nin aktif for-

muyla disülfid bağlarını geri kazanır. GSH onarımı azaldığında, yüksek oksidatif 

stres sonucu olarak fosfataz inhibe olur GSSG miktarı artar. NF-κB, sittokinler 

(IL-1, TNF-α), adezyon molekülleri (VCAM-1, ICAM-1, E-selectin) ve immüno re-

septörlerin apoptosisini düzenleyicileri içeren  çok sayıda hedef genin aktivas-

yonunu sağladığı bilinmektedir. Hedef gen ve uyarılma geniş bakış açısı altında 

NF-κB, oldukça kritik bir düzenleyicidir. 

2.6. Sitokinler: Alkol uyarılı karaciğer bozukluğu ve diğer dokularda 

hücre hasarında görülen önemli bir bulgu aşırı sitokin salınımıdır. Kronik al-

kolle beslenen farelerde karaciğer bozukluğuna neden olan önemli bir faktör, 

endotoksinlerdir. Endotoksin uyarılı karaciğer ve diğer doku hasarı çalışmala-

rında ilk tespit edilen tümör nekrosis faktör alfa (TNFα) dır.  

TNF-α, inflamatuar hücrelerin bir araya gelmesini sağlayan diğer sitokin-

lerin üretilmesini tetikler, hücreyi öldürür ve fibrigonesis içeren iyileşme cevap-

larını başlatır. Serumda yüksek TNF-α miktarları karaciğer doku hasarının be-

lirteci olarak kabul edilmiştir. TNF-α hepatosit çoğalımına yol açmaz aynı za-

manda apoptozis, nekrozis, cholestasis ve fibrozis te karaciğer hasarı veya 

apoptosis aracısı olarak önemli rolleri bulunmaktadır. Birçok araştırma grubu,  

ratlarda alkol uyarılı karaciğer hasarı modelinde TNF-α antikor tedavi çalışma-

larında, TNF antikorunun alkol uyarılı karaciğer hasarını önlediğini göstermiş-

lerdir. Anti TNF monoklonal tedavinin kullanılışı ciddi alkolik hepatitli hasta-

larda başarılı olmuştur. Buna ilaveten birçok insan ve hayvan model çalışmala-

rında uzun süreli alkol tüketimine bağlı olarak serumda yalnızca TNF değerleri 

değil aynı zamanda IL-1, IL-6 ve IL-8 gibi interlökinlerin değerleri de yüksek bu-

lunmuştur. ROS ve RNS sitokin uyarılı stres sinyali uyarır, daha fazla hücre sa-

vunma mekanizmaları harekete geçer. Hücre savunmayı kaybederse nekrozisle 

ölür, inflamasyon cevaplar ve nötrofillerin infiltrasyonu çok fazla uyarılır. Alkol 

alınımına bağlı olarak alkolik steatosis, alkolik hepatit ve siroz hastalıklarında 

TNF-α uyarılı karaciğer hücre ölümü gerçekleştiği rapor edilmiştir. Bu deliller, 

etanol uyarılı hücrelerin mitokondrilerinde artan bir eğilimi olarak mitokond-

riyal geçirgenlik geçiş gözeneklerinin uyarılmasıyla kısmen açıklanmıştır. L-

karnitinin sıçanlarda TNF-α uyarılı karaciğer hasarını, etanolün uyarımını azal-

tarak hafiflettiği gösterilmiştir. Uzun süreli alkol alınımı inflammatory 
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polymorfonuklear ve  mononuklear hücrelerin karaciğere akınını arttırır. İnfla-

matuar lökositlerin göçü, karaciğerde parankimal ve nonparankimal hücreler 

tarfından üretilen proinflamatuar cevaplar aracılığıyla gerçekleşir. Yapılan ça-

lışmalarda kupffer hücrelerinin inflamatuar ve sitokin aracılarının ana kaynağı-

dır. Burada başlıca görülen makrofajlar olduğundan alkolik karaciğer bozuklu-

ğunun gelişmesinde önemli rol oynarlar.  

Sonuç olarak, etanol oksidasyonu, metabolitik bozukluklara yol açan çe-

şitli hepatik redoks homeostazıyla ilişkilidir. Etanol,  hiperlaktasidemi ve ksan-

tin oksidaz aktivitesini arttırarak süperoksit oluşumuna yol açar. Lipid peroksi-

dasyonu ve süperoksit oluşumu sitokrom P450 2E1miktarıyla ilişkilidir. Mikro-

zomlarda CYP 2E1uyarımı sonucu HER artar. Buna ilaveten, etanol oxyradikal-

lerle Aldehit Oksidazın reaksiyonu üzerinden serbest radikal üretimini tetikler. 

Serbest oluşumunda diğer bir yol, mitokondriden dışarı sızmanın artışını taki-

ben, değişen mitokondriyal oksidatif metabolizmadır. Etanol metabolizması, 

Kupffer hücrelerinin uyarılması, NF κB aktivasyonu, TNF-α üretimi, serbest ra-

dikal üretimi ve oksidatif stresle açıkça ilişkilidir. Aşağı yukarı tüm biyolojik ya-

pılar, ROS ile modifiye edilebilir. Alkol mekanizmaları oksidatif stresi uyarması 

ve alkol uyarılı doku hasarında serbest radikallerin rollerinin açıklanması de-

neysel ve klinik araştırmaların en önemli alanıdır. Bu bilgiler, alkolün toksik et-

kilerine karşı korunmada ve tedavi yaklaşım girişimlerinde önem kazanmakta-

dır. 

 

3. BİYOKİMYASAL PARAMETRELER VE BİYOMARKER (BİYOBELİR-

TEÇ)LER: 

Çok fazla alkol tüketimi olan bireylerde, tanı ve tedavisinde hizmet edebi-

lecek molekül belirteçleri (marker) belirleme çalışmaları çok erkenden başla-

mış olmasına rağmen henüz tam olarak tamamlanamamıştır. Yine de, bu aşama-

lara modifiye edilmiş biyokimyasal ve fizyolojik olarak üetilmiş parametreler 

olduğu hakkında birçok bilgi bulunmaktadır. Bunun için, ideal olarak, güvenli ve 

tehlikeli içim arasında ayrım yapan, yüksek duyarlılık ve özgüllük gösterebilen 

moleküller biyobelirteç (biyomarker) olarak kabul edilir. Önemli olarak, bu gibi 

markerlar, nonalkol-indüklenen organ hasarıyla artmayan ve noninvaziv olma-

lıdır. Kan, idrar veya nefes alkolü analizleri hastanın kendi sisteminde alkolün 

olup olmadığı hakkında bilgi sağlar, henüz böyle yaklaşımlar alkolün kötüye 

kullanımının şiddeti hakkında bilgi vermemektedir. Ayrıca belirleme süresi tü-

ketilen alkol asetaldehide metabolize edilene kadar süresi saatlerle sınırlıdır. Şu 
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ana kadar akut ve kronik arasındaki farkı tek bir değerle belirlenemez. Aşağıda, 

en yaygın olduğu düşünülen direkt biyobelirteçlerin yanı sıra indirekt belirteç-

lerin kronik ve sub-kronik etanole maruz kalmada kullanılan şeyleri dikkate ala-

cağız (tablo 1). 

3.1.Direkt Biyobelirteçler: Biyobelirteçler, hastaları mümkün oldu-

ğunca taramak için kullanılan moleküllerdir. Aşırı alkol kullanımını gösteren 

“biyokimyasal belirteçler” alkol bağımlılığının yaygınlığının taranması, tedavisi, 

önlenmesi ve alkol kullanımına bağlı diğer medikal hastalıkların saptanmasında 

önemli bir yere sahiptirler. Bu belirleyiciler, halk sağlığı alanında da bir ilerleme 

sağlayabilirler. Bazı ülkelerde bu belirleyiciler, iş alanlarında ağır içicilerin sap-

tanmasında kullanılmaktadırlar. Alkol kullanım sorunları ve klinikte kullanılan 

başlıca klasik biyobelirteçler şekil 2’de özetlenmiştir. 

3.1.1. γ-Glutamyl transferase (GGT): GGT, birçok doku hücresinin 

membranında bulunan bir glikoproteindir. GSH degredasyonu (parçalanma) 

olayının ilk basamağında enzim aktif olur ve glutatyon homeostasis ve merkap-

turik asit metabolizmasında önmeli rol oynar. Alkol tüketiminin miktar ve süre-

sine bağlı olarak karaciğer yapı ve fonksiyonlarında önemli değişiklikler ortaya 

çıkabilir. Karaciğer doku hasarını belirlemede GGT aktivitesindeki artış, aminot-

ransferazlar veya alkalen fosfataz aktivitesindeki artışlardan daha duyarlı ve 

spesifik bir gösterge olup, kronik alkol alımının belirteci olarak sıklıkla kullanıl-

maktadır. GGT hassas, ucuz ve yaşa bağlı bir belirteç olmasına rağmen obesite, 

diabet, non alkolik karaciğer bozukluğu, hiperlipidemi, pankreatitis, kardiyak 

yetmezlk, nefrotik sendrom ve renal red olayında spesifitesi azalmış olarak tes-

pit edilmiştir. 

3.1.2. Karbohidrat yetersiz transferrin (CDT): Transferrin karaciğerde 

sentezlenen ve salgılanan demir taşıyan bir glikoproteindir. Yoğun alkol kulla-

nımı dönemlerinde transferrin içindeki karbohidrat içeriği (sialik asit, galaktoz, 

N-asetil glukozamin) düşmektedir. Bu durum CDT olarak adlandırılmıştır. Alkol 

bağımlılarında CDT serum düzeylerini anlamlı olarak artırdığı bulunmuştur. 

CDT artışının sosyal içicilere göre alkol bağımlılarında daha fazla olduğu sap-

tanmıştır. Rutinde yalancı pozitif sonuçların oluştuğu nadir durumlar vardır. 

Son yıllarda, CDT alkol kullanımını gösteren önemli bir test olmuştur. 

Tablo 1- Alkol Biyobelirteçlerin sınıflandırılması.  

HTOL/HIAA (Hidroksitriptofol/5-hidrokstriptofol-3-asetik asit); EtG (Etil 

Glukorinit); PEth ((fosfatidil etanolamine); EtP (etil fosfat); EtS (etil sülfat); CE 
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(Kokaetilen); MCV( eritrosit (kırmızı kan hücresi) çapı; CDT (karbohidrat yeter-

sizliği transferrin); AST (aspartat transfez); ALT (alanin transferaz; HEX( Serum 

β-hekzosaminidaz. (Chabenne A, Moon C, Ojo C, Khogali A, Nepal B et al. Biomar-

kers in fetal alcohol syndrome. Biomarkers and Genomic Medicine 2014; 6(1): 

12-22 Şekil 4 ve  Gonzalo P, Radenne S, Gonzalo S. Biomarkers of chronic alcohol 

misuse Current Biomarker Fındın 2014; 4:9-22 yorumlarından faydalanılarak 

düzenlenmiştir). 

 

Belirteç 

Tipleri 
Direkt Biyobelirteçler İndirekt Biyobelirteçler 

 
Kısa süreli 

kullanım 

Kronik veya 

uzun süreli 

kullanım 

Kısa süre  

kullanım 

Kronik veya 

uzun süreli kul-

lanım 

Biyokim-
yasal Pa-
rametre-

ler 
 

 
İdrarda 5-
HTOL/5-

HIAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serum GGT 
CDT 

ALT, AST 
MCV 
HEX 

 
Serum apoli-
poproteinle-
rindeki salik 
asit indeksi 

 
Serum Sialik 
asit indeksi 

 
 

Kan, idrar ve 
solukta eta-

nol değerleri 
 

Kan ve id-
rarda EtG 

 
Serum FAEE 

 
Kanda PEth 

 
Kan ve id-
rarda EtP , 

EtS 
 

Kan veya id-
rarda CE 

 
Kan veya id-
rarda β Kar-

bolin 

Saçta FAEE ve 
EtG 

 
Saçta CE 

 
Eritrositlerde 
proteinlerin 

aset aldehit bi-
leşikleri 

 
Saçta Karbolyn 

 

3.1.3. Transaminazlar: Aspartat aminotransferaz (AST) ve Alanine ami-

notransferaz (ALT ) lar bazı karaciğer bozukluğu teşhisinde kullanılmaktadır. 

Karacigerde bulunan bu iki enzim hücre nekrozu ve hasarıyla kolayca hücreler-

den sızar. Serum AST /ALT oranının 2’den büyük olması, alkolizm yönünde bir 
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belirleyici olsa da bu iki enzim hassasiyeti çok düşük olduğundan iyi bir biyobe-

lirteç olarak gözükmemektedir. 

3.1.4. Eritrosit (kırmızı kan hücresi) çapı (MCV): Alkolizm tablosunda 

kullanılan bu belirteç, aşırı alkol alanlarda MCV değerleri artmış olarak görül-

müştür. Buna rağmen,  MCV karaciğer hasarından çok folik asit ekliğinin bir gös-

tergesi olarak kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 2- Alkolün direkt biyobelirteçleri.  

 

Etilen glikol (EtG), karbohidrat yetresizliği transferrin (CDT), aspartat 

transferaz (AST), alanin transferaz (ALT), kanda etanol seviyesi, gama glutamil 

Transferaz (GGT), eritrosit hücre çapı (MCV), Transaminaz, HDL, asetaldehit 

olarak sayılabilir. Özel belirteçlerden, serum β-hekzosaminidaz (karaciğer ve 

gangliozidlerdeki karbonhidrat metabolizmasıyla alkalı),  etanolün varlığında 

fosfolipaz D tarafından senrez edilen özgül bir etanol metaboliti olan fosfatidi-

lethanol (PEth), etanol ve yağ asitleri arasındaki reaksiyon sonucu yağ asit es-

terleri oluşumunu katalizleyen yağ asit etil ester (FAEE) sayılabilinir. Bu belir-

teçler, DNA ve protein üretimi inhibe ettiğinden ve yüksek miktarlarda alkol 

alındığında organlarda özellikle pankreas ve karaciğerde hasar oluşumuna yol 

açtıklarından dolayı toksik kabul edilir.  
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(Chabenne A, Moon C, Ojo C, Khogali A, Nepal B et al. Biomarkers in fetal 

alcohol syndrome. Biomarkers and Genomic Medicine 2014; 6(1): 12-22 Şekil 

4.  

Gonzalo P, Radenne S, Gonzalo S. Biomarkers of chronic alcohol misuse 

Current Biomarker Fındın2014; 4:9-22, Muñiz-Hernández S, Velázquez-

Fernández JB, Díaz-Chávez J, López-Sánchez RC, Hernández JA, Alcoholism: 

Common and Oxidative Damage Biomarkers. J Clin Toxicol 2014; S7: S7-006.  

yorumlarından faydalanılarak yeniden çizilmiş ve yorumlanmıştır).   

3.1.5. HDL (High density lipoprotein- düşük yoğunluklu lipopro-

tein): HDL, alkolizmin ilk evrelerin tanımlanmasında kullanılsa da karaciğer ha-

sarında anlamlılık göstermezler. 

3.1.6. Serum β-hekzosaminidaz (HEX): HEX, karaciğer ve gangliozitler-

deki karbonhidrat metabolizması ile alakalı bir lizozomal enzimdir. Bu belirteç 

kronik alkol kullanımında uzun zamandır kullanılmaktadır. Günlük 60g fazla al-

kolün 6,5 gün kullanılması sonucu serumda görülür. Spektrometre ve florimetre 

ile tespit edilebilinir. Diyabet, kal krizi, yüksek tansiyon, sirozlu hastalarda, ha-

milelerde ve oral kontraseptif kulananlarda serum düzeyleri yükselmiş olarak 

görülmüştür. Yine de alkolikler ve perhiz yapanlar veya sosyal içicileri ayırtet-

mek için kullanışlı bir belirteçtir. 

3.1.7. Hidroksitriptofol (5-HTOL): 5-HTOL etanol tüketimi sonrası id-

rarda görülen bir serotonin metabolitidir. ALDH inhibe olduğunda veya 

NAD/NADH oranı arttığında, 5-HTOL miktarı artar. Gerçektende, normal sero-

tonin metaboliti olan 5-hidrokstriptofol-3-asetik asit (5-HIAA) uygun oalrak 

azalmaktadır. Bu bulgulara uygun olarak etanol tüketiminin 4 saat sonrası 5-

HTOL/5-HIAA oranı spesifiklik değeri %100 olarak bulunmuştur. Bundan 

başka, 5-HTOL/5-HIAA oranı HPLC bazlı metotlarla tespit edilebilindiğinden ru-

tin olarak pratik uygulanması zordur. 

3.2. İndirekt Biyobelirteçler: Bu belirteçler, kronik ve subkronik alkol 

tüketiminin ölçümlerinde kullanılmaktadır. Bu belirteçler şekil 3’te özetlenmiş-

tir.  

3.2.1. Kan Etanol Miktarı: Kanda etanol miktarı, etanol tüketimi için ço-

ğunlukla kabul edilen bir belirteçtir. %1.5-%3 arasındaki değerlerde herhangi 

toksikasyon rapor edilmemiştir.  

Bu parametre alkolizmin tanımlanmasında oldukça faydalı olmasına rağ-
men, 6-8 saat gibi bir süreçte hızla sindirildiğinden kanda etanol düzeyinin be-
lirlenmesi oldukça zordur. 
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3.2.2. Asetaldehit: Asetaldehit etanolün oksidatif metabolizması oluşan 
bir ürün olup oldukça reaktiftir ve aminlerle shiff baz oluşturur. Proteinlere he-
men birleşir ve geri dönüşümsüz olarak asetaldehit-protein bileşiğini oluşturur. 
Asetaldehit yarı ömrü 3 saat kadar olduğundan alkol kullanımı sonrası asetal-
dehit miktarı oldukça farklılık gösterir. Asetaldehit tespitinde iki yaklaşım var-
dır. Birincisi plazma proteinleri ve kanda geri dönüşümlü olan serbest asetalde-
hit ölçümüdür. Bu gaz veya likit kromatografi metoduyla mümkün olmaktadır. 
İkincisi, plazmadaki proteinler üzerindeki asetaldehitten türetilen epitopları 
belirlemek için immunoassay (immun ölçüm) metodudur. Alkol alınımı belirteci 
olarak anti bileşik IgAs direkt olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşım, belirteç 
miktarları ve alkol sindirim miktarı arasındaki ilişkiyi açıkça göstermektedir. 
Gerçekten de, spesifite % 88-94 ve hassasiyet % 65-73 gösterdiği doğrulanmış-
tır. 

3.2.3. Fosfatidiletanol (PEth): Alkol varlığında, Fosfolipaz D tarafından 
sentezlenen, etanolün spesifik bir metabolitidir. Teorik olarak PEth tanısı 
%100’dür, fakat 60 gr alkol ve 32-47 g alkol seviyelerinde tespit edilememiştir. 
Yarı ömrü 4 gün, dolaşımda 2 haftadan fazla kalabilir, bu yüzden saklanma ko-
şullarında PEth oluşumuna engel olmak için -80 C0 de kanlar saklanmalıdır.  

 

  

Şekil 3- Alkolün indirekt Biyobelirteçleri : 

Hekzosamidaz, fosfatydiletanol (PEth), 5-Hidroksitriptofol (5HTOL), Yağ 

asit etil ester (FAEE).  
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Chabenne A, Moon C, Ojo C, Khogali A, Nepal B et al. Biomarkers in fetal 

alcohol syndrome. Biomarkers and Genomic Medicine 2014; 6(1): 12-22 Şekil 

4,  

 Gonzalo P, Radenne S, Gonzalo S. Biomarkers of chronic alcohol misuse 

Current Biomarker Fındın2014; 4:9-22, Muñiz-Hernández S, Velázquez-

Fernández JB, Díaz-Chávez J, López-Sánchez RC, Hernández JA, Alcoholism: 

Common and Oxidative Damage Biomarkers . J Clin Toxicol 2014; S7: S7-006. 

yorumlarından faydalanılarak yeniden çizilmiş ve yorumlanmıştır).   

3.2.4. Yağ asit etil ester (FAEE):  FAEE sentaz etanol ve yağ asitleri ara-

sındaki reaksiyonu kataliz eder, yağ açil etil ester oluşur. FAEE DNA ve protein 

inhibisyonuna yol açabildiğinden toksik olabilir. Alkoliklerde özellikle pankreas 

ve karaciğerde hasara uğramış organlarda yüksek miktarda bulunur. Alkol kul-

lanımından 12-24 saat sonra serumda FAEE değerleri yüksek olduğundan ya-

lancı pozitif değer göstrebilir. Gaz kromotografisi ve kütle spektrometre gibi za-

mana bağlı metotlarla ölçülmelidir, klinik laboratuvarlarda rutin ölçümden ka-

çınmalıdır. 

3.2.5. Etil glukuronid (EtG): Etanolün %90-95’i karaciğerde metabolize 

edilir veya değişime uğramadan böbrek ve akciğerden atılır ve deriden su ve 

karbonik gaz olarak atılır. Etanolün çok az bir kısmı (%1) konjugasyon yoluyla 

EtG olarak kalır. EtG serum ve idrarda tespit edilebilinir. EtG diğer dokularda ve 

saçta da bulunur. Yardımcı bir belirteç olarak kullanılır, ortalama yarı ömrü 2-3 

saattir. Sıvı ve gaz kromotografisi, kütle spektrofotometre ve ELISA ile ölçülse 

de, rutin bir labaratuvar tekniği olmaktan çok araştırma amaçlı kullanılmakta-

dır.  

3.2.6. Etil Sülfat (EtS): EtG gibi etanolün minör metabolitidir. Uzun süreli 

kullanım tablosunda olmasına rağmen EtG ile kıyaslandığında çok az bir pratik 

avantaj sağlar. Etanol alınım sonrası idrarda tespit edilebilinir. Bunun için özel 

kromografik yöntemler gerekmektedir. İmmünokimyasal yöntemlerle tespit 

edilemediğinden ilgi çok azdır. 

3.3.Oksidatif Biyobelirteçler: Başlıca alkol oksidatif biyobelirteçleri 

Tablo2 ‘de özetlenmiştir. ROS’un ölçümü, yüksek reaktiviteleri, yarı ömürlerinin 

kısa oluşu ve düşük konsantrasyonda bulunmaları nedeni ile zordur. Bu nedenle 

reaktif oksijen ürünlerinin neden olduğu hasarın değerlendirilmesinde indirekt 

belirteçler kullanılır. Oksidatif stres durumunu değerlendirmek için sıklıkla kul-

lanılan belli başlı belirteçler Tablo 2’de özetlenmiştir. Alkol tüketimi, hücre 
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fonksiyonlarında ve oksidan-antioksidan sistemde bir dizi değişiklikle ilişkili-

dir. Karaciğer etanol oksidasyonun başlıca bölgesi olarak bilinmektedir ve eta-

nolün ilk oksidasyon adımı ADH tarafından katalize edilen oksidasyon yoluyla 

asetaldehite metabolize edilişidir. Daha sonra bu asetaldehit, karaciğer asetal-

dehit dehidrojenaz ile asetata hızla okside olur. Alkol karaciğer dışı dokularda 

da örneğin beyindeki CYP2E1 ve katalaz enzimiyle metabolize edilir. Bu reaktif 

oksijen türlerinin (ROS) seviyelerini arttırarak oksidatif hasara neden olur ve 

glutatyon ve süperoksit dismutaz aktivitesi azalır. Ayrıca, alkol metabolizması, 

oksijeni süperokside indirgeyen tek elektron artışına yol açan mitokondriyal 

elektron zinciri (ETC) için elektron sağlayan NADH düzeylerini. Ayrıca, alkolden 

asetaldehitin oluşumunun mitokondriyal hasara neden olduğu gösterilmiştir, 

ayrıca ETC içinde süperoksit oluşumunun artmasına neden olur. Sonuçta, etanol 

metabolizması sadece doğrudan ROS üretimiyle ilişkili değildir aynı zamanda 

oksidatif strese oluşumuyla da (örneğin hipoksi ve endotoksemi) ilişkilendiril-

miştir (Şekil 4).  

3.3.1. Sitokrom p450 sistem (CYP): Hücre içi sitokrom P450 enzim ak-

tivitesi kronik alkol kullanımında sentrilobuler bölgede daha yoğundur. Nor-

malde periportal alanda lokalize olan fagositik Kupffer hücrelerin sitokin oluş-

turması ve hücre aktivasyonu, kronik alkol kullanılması ile sentrilobuler böl-

geye doğru kaymıştır. Yapılan çalışmalarda alkol ile proinflamatuvar ve antiinf-

lamatuvar sitokinlerin (TNF-α, TGF-β, IL-1β, IL-6, IL-4 ve IL-2) periportal ve pe-

rivenöz sentezinin arttığı görülmüştür. Sitokrom p450 enzimleri, CYP2E1, 

CYP1A2 ve CYP3A4 izozimleri, özellikle karaciğerdeki etanol oksidasyonuyla il-

gilidir. CYP2El üzerinden etanol, monooksijenaz mekanizması aracılığıyla, kara-

ciğer mikrozomları tarafından oksitlenerek hidroksil radikalleri oluşur. Uzun 

süreli alkol kullanımı sonucu bazı hücresel yapılara karşı otoantikor geliştiği bi-

linmektedir. Nitekim Sitokrom P450’ye karşı direkt otoantikor oluştuğu bazı ça-

lışmalarda gösterilmiştir. Alkole bağlı oluşan lipit peroksidasyon ürünlerinden 

malondialdehid ve 4- hidroksi-2-nonenal yapısal proteinlerle birleşebilir. Bir-

leşme sonucu oluşan yeni yapı MDA 
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Tablo 2 : Oksidatif stres belirteçleri 

 

1. Radikallerin ölçümü Elektron paramagnetik rezonans spektros-
kopisi 
Kemilüminesans (CL) (ROS ölçümü için lu-
minol, lucigenin) 

2.Oksidatif hasar 
biyobelirteçlerinin ölçümü 

a) Lipid peroksidasyon ürünlerinin belirlen-
mesi 
Lipid peroksitler 
isoprostan 
Malondialdehit (MDA) 
Aldehitler 
 
b) Protein hasarının belirlenmesi 
Protein karbonil miktarı (PC) 
ileri oksidasyon protein ürünlerinin (AOPP) 
 
c) DNA hasarının belirlenmesi 
8-hidroksi deoksi guanozin (8-OHdG) 

3.Antioksidan savunma  
sisteminin ölçümü 

a) Antioksidan enzimlerin değerlendirilmesi 
Glutatyon S transferaz (GST) 
Glutatyon redüktaz (GR) 
Glutatyon peroksidaz (GP) 
Süperoksit dismutaz (SOD) 
Katalaz (CAT) 
 
b) Total antioksidan aktivitenin belirlenmesi 
 
c) Düşük molekül ağırlıklı antioksidanların 
ölçümü 
 
Askorbik asit 
Glutatyon (GSH) 
Melatonin 

4. Enzim kofaktörlerinin 
ölçümü 

Cu, Zn, Mn, Se, Fe elementleri 
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Şekil 4- Alkolün Oksidatif Belirteçleri.  

(Muñiz-Hernández S, Velázquez-Fernández JB, Díaz-Chávez J, López-

Sánchez RC, Hernández JA, Alcoholism: Common and Oxidative Damage Biomar-

kers . J Clin Toxicol 2014; S7: S7-006. yorumlarından faydalanılarak yeniden çi-

zilmiş ve yorumlanmıştır).   

 

Asetaldehid Protein Oluşumu (MAA) ve buna karşı gelişen antikorların, 

alkol alan ratlarda ve insanlarda sağlıklı guruplara göre arttığı gösterilmiştir.  

3.3.2. Reaktif Oksijen Türleri (ROS): Oksidan olarak davranan alkol; 

mitokondriyal solunum zinciri, ksantin oksidaz ve nikotinamid adenin dinükle-

otid fosfat (NADPH) oksidaz yolaklarını içeren hücre içi ROS üretim yolaklarını 

uyarır. Bunun sonucunda, hücre içinde süperoksit (O2•), hidrojen peroksit 

(H2O2) ve hidroksil (•OH) radikallerinin üretiminde artış olur. Ayrıca, etanol 

maruziyeti hücre içi antioksidan kapasitesini düşürür. Hücre içindeki bu denge-

sizlik protein, lipid ve DNA’nın oksidasyonu ile sonuçlanır. Granülosit ve mak-

rofajların myelopreroksidaz (MPO) aktivitesi, mitokontriyal oksidasyon zinci-

rinden elektron kaçışı (iskemi durumunda artan), sitokrom P450 enzimi ve 
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xantin oksidaz aktivitesi sonucu O2
- anyonu meydana gelir O2• radikali ve H2O2 

biyolojik moleküllerin çoğuyla reaksiyona girmez. Demir (Fe) ve bakır (Cu) gibi 

geçiş metal iyonları O2• ve H2O2 arasındaki reaksiyonu katalize eder • OH oluş-

turur. Hidroksil radikali DNA’nın bileşenleri ile reaksiyona girer, heterosiklik 

DNA bazlarında ve şekerde çeşitli mekanizmalarla hasara neden olur. Hidrat-

lanmış elektron ve ve H• ’nin DNA bazlarının çift bağlarına eklenmesi de hasar 

oluşturur. Canlılarda, DNA hasarı çeşitli mekanizmalarla tamir edilir. DNA’daki 

serbest radikal hasarı tamir edilmezse hücresel bütünlükte ve çok sayıdaki 

hücre içi yolakta sorunlara ve genetik değişikliklere neden olur. 

 Sonuç olarak serbest radikaller lipidlerin ve nükleik asitlerin peroksi-

dasyonuna ve enzim aktivitelerinin değişmesine neden olur. Alkol metaboliz-

ması sırasında ROS oluşumu, DNA ve protein modifikasyonları, lipid peroksi-

dasyonu ve artan sitokin üretimini tetikleyerek mitokondride hasar oluşturabi-

lir. Ayrıca kronik alkol tüketimi sonucu hepatositlerde yağ asiti birikimi artar, 

böylece karaciğer fonksiyonel kapasitesi azalır. Kronik alkol alınımı karaciğerde 

çeşitli metabolitik yolları da değiştirir, sonuçta serbest radikal üretimine yol 

açar. Gerçekten de, serbest radikal aracılı lipid peroksidasyonu hücre membran 

yıkımı ve hücre hasarından sorumlu en önemli mekanizmadır. Buna göre, ser-

best radikallerin kontrolsüz üretimi, birçok hastalığın patolojisinin nedeni olan 

doku hasarında önemli bir faktör olarak göz önüne alınmıştır. Dahası, vücudun 

savunma mekanizmaları (enzimatik ve enzimatik olmayan) artan stres durum-

larına adaptasyon ve hasarı en aza indirmek için iş gören antioksidanların olu-

şumunda önemli bir rol oynamaktadır. Etanol uyarılı oksidatif stres karaciğer 

allo ve self antijenlere karşı immün uyarımda önemli rol oynar.  

3.3.3. Lipid Peroksidasyonu: Alkol tüketimi, karaciğer ve karaciğer dışı 

dokularda oksidatif stresi arttırması sonucu oluşan ROS ve asetaldehit, hücre 

membranındaki kolesterol ve yağ asitlerinin doymamış bağlarıyla kolayca reak-

siyona girerek lipid peroksidasyonuna yol açmaktadır. Lipit peroksidasyonu so-

nucu, hücre membran fosfolipidlerindeki çoklu doymamış yağ asitlerinde oksi-

jen radikalleri ile reaksiyon sonucu lipid hidroperoksit (LOOH) radikallerini 

oluşumunun gerçekleşir. Bu işlem, malondialdehid (MDA) ve 4-hidroksi-2-no-

nenal (HNE) bilinen bileşiklerin oluşumunda sonuçlanır (Şekil 5), her ikisi de 

proteinlerle bileşik oluşturabilir. MDA, üç karbonlu bir dialdehittir. En önemli 

öncülleri beş üyeli hidroperoksi epidioksitler (endoperoksitler) ve 1,3 dihidro-

peroksitlerdir. MDA biyolojik materyallerde serbest formda ya da doku içerik-

leriyle kompleks oluşturmuş olarak bulunur ve lipidlerde çapraz bağlanmaya 

sebep olur. 
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Şekil 5. Lipid preoksidasyonunun kimyasal yolu. 

 

Laso FJ, Lapena P, Madruga JI. Alterations in tumor necrosis factor-alpha, 

interferon-gamma, and interleukin-6 production by natural killer cell-enriched 

peripheral blood mononuclear cells in chronic alcoholism: relationship with li-

ver disease and ethanol intake. Alcohol Clin Exp Res 1997;21: 1226-1231. fay-

daaınarak yeniden çizilmiş ve yorumlanmıştır 

Bu da deformasyon, iyon transportu, enzim aktivitesi ve hücre yüzey bi-

leşenlerinin agregasyonu gibi zar özelliklerinde değişikliklere neden olur. Bu 

yüzden MDA değerleri, alkol uyarılı karaciğer fonksiyon bozukluklarının pato-

lojisinin değerlendirilmesinde belirtici bir kıstas olarak sıklıkla kullanılmakta-

dır. Bununla beraber, ateroskleroz, diyabet, akciğer ve kalp hastalıklarında, çe-

şitli kanser türlerinde, inflamasyon gibi çeşitli hastalık tiplerinde de hücresel 
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hasarın bir belirteci olarak kabul edilmiştir. Ayrıca etanol ve başlıca metaboliti 

asetaldehit, metabolize olamadığı diğer dokularda, serbest radikal türlerinin 

oluşumuna yol açar ve bu dokularda prooksidan etki sonucu alkolle ilişkili tok-

sisite ve hasardan sorumludur. Sirozlu veya sirozl olmayan alkoliklerde MDA 

düzeyleri, sağlıklı kontrollerle kıyaslandığında daha yüksektir ve bu nedenle, 

MDA alkol tüketimiyle tetiklenen oksidatif stresin ortaya çıkarılması ve izlen-

mesinde mükemmel bir belirteç olarak kabul edilir. Daha önce belirtildiği gibi, 

ETC tarafından CYP2E1 ve NADH oksidasyonuyla etanol metabolizması lipit pe-

roksidasyonuna yol açan ROS üretir. Lipid peroksidasyon ürünleri CYP2E1 ak-

tivitesiyle veya ROS ve demirlerin lipitlere saldırısı sonucu artar. 4-5 yıllık alkol 

içme öyküsü olan bireylerde lipid peroksidasyon ürünlerinde artış tespit edil-

miştir.  

3.3.4. Protein Oksidasyonu: Proteinler hücresel metabolizmanın düzen-

lenmesi için gereklidir ve bu nedenle hasara uğramaları sonucu hücresel meta-

bolizma ve hücre fonksiyonları değişir, sonuçta hücre ölümü gerçekleşir. Pro-

tein oksidasyonu, proteinlerin ROS türevleri veya oksidatif stres ürünleri ile ko-

valan modifikasyonu sonucu meydana gelir. Tiol (sülfür içerikleri) içeren pro-

teinler, serbest radikaller için hedef olarak görünmektedir. Kronik etanol alını-

mıyla, hücresel proteinlerde hasar oluşur. Protein oksidasyonun biyokimyasal 

sonuçları enzim aktivitesindeki azalma, protein fonksiyonlarının kaybı, protein 

agregasyonu, reseptör aracılığı ile endositozun bozulması, immunojen aktivite-

deki artış, gen transkripsiyonundaki değişimler olarak sıralanır. Kronik etanol 

sırasında, hepatik mitokondriyal protein tiollerinin oksidatif modifikasyonu tiol 

redoks durumun değişmesine yol açar. Bu dönüşüm, mitokondri ile ATP sentezi 

için temel olan mitokondriyal membran polarizasyonunu tehlikeye sokar. Kro-

nik etanol ile beslenme, protein karbonillerin hem sitosolik hem de mitokond-

riyal konsantrasyonlarını anlamlı olarak arttırır. Hasar görmüş proteinlerin bi-

rikimi deneysel alkolik karaciğer hastalığında patojenik bir rol oynayabilir. Di-

ğer çalışmalar asetaldehit ve lipit peroksidasyonunun aldehit ürünlerinin (MDA 

aset aldehit hibrit formu (MAA), proteinlere bağlanarak sabit bir bileşik oluş-

turduğuna işaret etmiştir. MAA oluşumu, proteinlerle etkileşime, fibrogenezisin 

uyarılması ve immun cevapların tetiklenmesine yol açar. Erken faz alkoliklerde 

histolojik olarak karaciğer hasarı incelendiğinde, bu protein bileşikleri merkez 

lobta tespit edilmiştir. Bu bulgu bileşiklerin alkol uyarılı karaciğer hasarı pato-

genezis yolunda başlıca faktörlerden birisi olduğunu göstermiştir. MAA, alkole 

bağlı karaciğer bozukluğu olan hastalarda ve etanolle beslenen kemirgenlerde 

antikor üretimine yol açtığı gösterilmiştir. MAA, T hücre çoğalımını uyardiği 
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çalışmalarda rapor edilmiştir.  Bu bilgilere ilaveten, proinflamatuar özelliğe de 

sahiptirler, karaciğer sinüzoidal epitel ve kupffer hücrelerde sitokin/kemokin 

salınımını uyarır. Etanolle etkileşim sonucu MDA ve HNE’nin karaciğerde biri-

kimi, antioksidan kapasiteyi azaltır, hidroksi etil radikal (HER) artışı gerçekle-

şir. HER karaciğer hücre proteinlerinin alkilasyonundan sorumlu olabildiği dü-

şünülmektedir. 

Ayrıca, prolin, lizin, arginin, histidin ve sistein aminoasitleri oksidatif ha-

sardan çabuk etkilenirler. Hasar gören protein fonksiyonel olarak inaktif hale 

gelir ve enzim alkalen proteaz ile parçalanır. Oksidatif hasara uğrayan protein-

lerde karbonil kalıntılarının sayısı artar ve DNPH ile kalıcı hidrozonlar oluşur ve 

okside olan proteinlerin ölçümünde kullanılan bir belirteçtir. 

3.3.5. İleri Oksidasyon Protein Ürünleri (AOPP): Proteinlerin reaktif 

türevler tarafından oksidasyonu aromatik aminoasit türevlerinin nitrasyonuna, 

tiyol gruplarının oksidasyonuna, ileri oksidasyon protein ürünlerinin (AOPP) 

oluşmasına ve bazı aminoasit kalıntılarının karbonil türevlerine (PC) dönüşme-

sine yol açar. Bu oksidatif değişiklikler sonucunda enzim protein fonksiyonları 

kaybı, proteaz inhibitör aktivitesinin kaybı, protein agregasyonu, proteolize yat-

kınlık ve gen transkripsiyonunda değişimler meydana gelebilir. Oksidasyona 

uğrayan proteinlerin disülfit bağları kırılır, sistein kalıntıları okside olur ve yan-

lış yeni disülfit bağları oluşur. Tüm bu değişiklikler proteinin üç boyutlu yapısı-

nın bozulmasına neden olur. Tersiyer yapının bozulması ise proteinin proteo-

lize ve oksidatif hasara yatkınlığını arttırır. PC ve AOPP proteinlerdeki kalıcı ok-

sidatif hasarın göstergeleri olarak kullanılmaktadır. 

DNA hasarı: ROS karbohidrat, protein ve lipid gibi biyomoleküllerin yanı 

sıra hücre genetik materyali olan DNA‟yı da kimyasal olarak oksidatif hasara 

uğratmaktadır. Yüksek reaktiviteye sahip olduğu bilinen hidroksil radikali (.OH) 

başta olmak üzere oksijenden türev alan serbest radikaller, DNA‟nın bileşenleri 

ile reaksiyona girerek DNA‟nın yapısını bozarlar. DNA‟nın bu tipteki hasarı ՛ok-

sidatif DNA hasarı՝ olarak adlandırılmaktadır. Başta hidroksil radikali ( .OH) ol-

mak üzere oksijenden köken alan bu serbest radikaller DNA ve nükleoprotein 

üzerinde geniş çaplı modifikasyonlara yol açarlar. Bu değişiklikler modifiye baz-

lar, okside şekerler, tek veya çift zincir kırıkları, DNA-protein çapraz bağlanma-

ları ve abazik bölgeler şeklinde kendini gösterir. Hücrede oluşan bu hasarları 

onarabilecek çeşitli tamir mekanizmaları bulunmakla birlikte radikal düzeyinin 

artışı ve bu enzimlerin kapasitelerinin aşılması DNA hasarını kaçınılmaz hale 

getirmektedir. DNA hasarını oluşturan etmenlerin başında hücrenin kendi 
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metabolizmasının ürünleri gelmektedir. Bunların en başında ROS gelmektedir. 

Hücrede en fazla serbest oksijen radikali, mitokondride gerçekleşen elektron 

transport zinciri reaksiyonlarında ortaya çıkmaktadır. Elektron transport zin-

ciri reaksiyonlarında, elektronların oksijene kaçakları sonucunda süperoksid 

formlar ortaya çıkar. Bazı enzim aktiviteleri de superoksidleri oluşturur. DNA 

bazlarına ikili bağlar ekleyebilir veya timin bazının metil grubundan H atomunu 

ayırarak baz yapısını bozabilir. Reaktif oksijen türleri ile etkileşim sonucunda 

20‟den fazla DNA baz formu oluşabilir. Bunlardan en yaygın görülen 8-oxo gu-

anin (8-OGua)‟dir. DNA guanin bazının reaktif oksijen türleri ile girdiği reaksi-

yon sonrasında 8-oxo-guanin (8-OGua) ya da tautomerik formu 8-hidroksigua-

ninin (8-OHGua) oluşturması ve 8-OGua‟nin adenin ya da timin ile hatalı eş-

leşme potansiyeli nedeniyle çok çalışılmış bir konudur. Hatalı eşleşme sonu-

cunda GC→AT, GC→TA ve GC→CG formları oluşabilmektedir. Bu mutasyonlar 

DNA‟nın replikasyonunun ardından kalıcı hale gelebilmekte ve ölümcül sonuç-

lar doğurabilmektedir. Kronik etanol tüketim sonucu, ROS'ta ve asetaldehitte 

artış meydana gelir ve her ikisi DNA hasarı, bileşikler ve çapraz bağlama dahil 

oksidatif modifikasyonları indüklediği görülmüştür. Modifiye edilmiş DNA en 

temsili ürün olarak 7,8- dihydro-8-oxo-2′-deoxyguanosine, birincil asetaldehit 

DNA türevi bileşik olan N-2-etiliden-deoksiguanozindir, in vivo olarak N2-etil 

deoksiguanozine (N2-etil-dG) dönüştürülebilen, İnsan alkoliklerinde asetalde-

hit kaynaklı DNA hasarının bir biyobelirteci olarak kullanılmaktadır. Kimyasal 

değişiklikler bütün hücresel moleküllerde oluşabilir. Protein, RNA, membran 

fosfolipidleri gibi birçok biopolimer oluşan bu değişikliklerden hücrenin en az 

düzeyde etkilenecek şekilde kısa ömürlüdürler ve yenileri ile yer değiştirirler. 

Ancak DNA metabolik olarak stabil olmalıdır. DNA‟nın bu stabilitesinin korun-

masında yüksek doğruluklu replikasyon ve DNA tamir mekanizmaları önemli 

rol oynarlar. DNA tamir mekanizmaları, alkillenmiş guaninin tamirinde olduğu 

gibi hasar etkeninin (alkil grubu) doğrudan uzaklaştırılması şeklinde olabilir ya 

da hasara uğramış baz veya DNA bölgesinin doğrudan uzaklaştırılması ve çıka-

rılan bölgenin yeniden sentezlenmesi Ģeklinde gerçekleşebilir. Bu tür 29 çok 

basamaklı özelleşmiş tamir mekanizmaları da bulunmaktadır. Bunların yanı 

sıra tek veya çift iplik DNA kırıklarının tamirinde rol alan homolog olan veya 

homolog olmayan rekombinasyonel tamir mekanizmaları da bulunmaktadır. 

Temel olarak DNA tamir mekanizmaları 6 kategoriye ayrılabilir:  

1- Doğrudan tamir  

2- Baz çıkarım tamiri (BÇT)  

3- Nükleotid çıkarım tamiri (NÇT)  
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4- Yanlış eşleşme tamiri 

5- Tek ve çift-zincir kırık tamiri  

6- Zincirler arası çapraz bağların tamiri.  

Bununla birlikte, DNA tamirinin yetersiz olduğu durumlarda endojen ha-

sar tamir edilmez ve zamanla birikir, sonuçta kronik karaciğer sirozu veya be-

yindeki alkole bağlı nöronal kayıp ve karaciğer yetmezlik, pankreas kanseri gibi 

bozukluklar veya hastalıklar oluşur. Alkol içenlerde, oksidatif sürecin uzun sü-

reli oluşu, yüksek dozda alkol alımıyla ilişkilidir, ancak, fazla alkol tüketimi, bir 

hafta gibi kısa bir zaman aralığında ortaya çıksa bile vücuttaki birçok dokuda 

zararlı etkiler yaratır. 

3.3.6. Nitrik Oksit (NO): Nitrik oksit (NO) üretiminin fazla miktarlarda 

üretimi doku hasarı, düşük miktarlarda üretimi ise koruyucu etki gösterdiğin-

den iki yönlü bir rol oynayabilir. Damar tonusu ve sinir iletiminde önemli aracı-

lar (mediatör) dır, ayrıca sitotoksik etkileri de vardır. NO nitrik oksit sentaz 

(NOS) etkisiyle L-argininden moleküler oksijen, NADPH, FAD, FMN, tetrahidro-

biopterin, Ca+², hem kompleksi ve  tiyol gibi çeşitli kofaktörlerin varlığıyla sen-

tezlenir ve yan ürün olarak sitrülini verir. NOS’un üç izoformu vardır. İkisi; biri 

vasküler endotelyumda (eNOS) ve diğeri nöronda (nNOS) tanımlanmıştır. eNOS 

ve nNOS kalsyium/ kalmoduline bağımlıdır, Sürekli ve az miktarda NO sentezi,  

olduğu yerde gevşeme faktörü veya nörotransmitter olarak iş görür. Radikal 

olarak reaktivitesi düşük olan NO, metal içeren merkezler ve radikaller ile bü-

yük bir hızla tepkimeye girer. Özellikle lipid radikaller ile tepkimeye girmesi 

NO’e antioksidan bir etki de kazandırır. NO, Guanilil siklazın hem grubuna bağ-

lanarak, hücre için ikincil haberci molekül olarak çalışan siklik guanozin mono-

fosfat (sGMP)’ nin birikmesine yol açar. NO’nun hücre içi Ca+2 düzeyini düşür-

düğü anlaşılmıştır. Bu etkiler sGMP üzerinden olur. Fazla miktarda oluşumunun 

dokular üzerinde toksik etkisi olduğu için hızla etkisiz hale dönüştürülür. Üçünü 

formu uyarılabilinir NOS (iNOS) inflamasyon ve savunma reaksiyonlarına ara-

cılık eden önemli fizyopatolojik rolleri bulunmaktadır. İlk olarak endotoksin ve 

sitokinler tarafından uyarılan makrofaj ve karaciğer hücrelerinde tanımlanmış-

tır. iNOS aktivites için kalsiyuma bağımlı değildir. Özellikle nonspesifik immü-

nitede önemli rol oynar. Bakteri, mantar, protozoonlara, tümör hücrelerine si-

totoksik veya sitostatik etki gösterir. Yangısal ve otoimmün hastalıklarda da rol 

oynamaktadır. iNOS normalde hücre içinde bulunmaz. Ancak bakteriyel ürünler 

ve sitokinler ile temastan sonra miktarı (transkripsiyonel indüksiyon: mRNA ar-

tışı) artırılır. iNOS, eNOS ve nNOS ile kıyaslandığında daha fazla ve uzun süreli 
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NO üretimi gerçekleştiği görülmüştür. Alkolik kişilerde yapılan çalışmalarda, 

NO metabolitleri olan nitrit ve nitrat miktarının artmış olduğu gözlenmiştir. Al-

kol uyarılı oksidatif stres artış sonucu, NFκB aktivasyonu uyarılır ve iNOS eksp-

resyonu artışı gerçekleşir; sonuç olarak, NO üretimi artar. NO süperoksitle re-

aksiyone girerek güçlü bir oksit olan peroksi nitrite dönüşür. 

[O2•−+NO•→ONOO−] Bu reaksiyon sonucunda; lipit peroksidasyonu, protein 

nitratasyonu ve LDL oksidasyonu artar, bundan birçok sinyal yolu etkilenir. 

Kronik etanol uyarımı sonucu ROS ve peroksinitrit artışı, trombosit ve endotel 

fonksiyon düşüklüğüne neden olabilir. Bu durum, alkoliklerde motor bozukluk-

ları gelişimine yol açabilir. 

 

4. ANTİOKSİDAN BELİRTEÇLER: 

4.1. İndirgenmiş Glutatyon (GSH): GSH birçok hücresel fonksiyonlarla 

ilişkili bir tripeptittir. Özellikle karaciğerde antioksidan savunmada merkezi bir 

rol oynar. Kronik etanol tüketimi mitokondriyadaki GSH'yi tüketilmesi nede-

niyle bu taşıyıcıda defektif-hatalı aktivite, muhtemelen mitokondriyal akışkan-

lığın azalması aracılık eder iç zarda gözlemlenir. Mitokondrial glutatyon 

(mGSH) azalımı, mitokondriyal trasnport aktivasyonunun bozulmasına yol açar, 

sonuçta mitokonri ROS zararlı etkilerine karşı savunmasız kalır. Deneysel mo-

dellerde, alkol alınımı kolesterol seviyelerini ve sonrası mitokondride depolan-

mayı arttırır. Sonuçta, mGSH depoları azalır, TNF-α aracılı hücre ölümüne karşı 

karaciğer hücre hassasiyeti azalır. Diğer önemli bir bulgu, mitokondride GSSG 

birikimi protein tiol oksidasyonuna yol açar. Glutatyon protein di sülfit karışımı 

kritik tiol kaybına yol açtığından dolayı protein fonksiyonları değişir. Sonuçta 

mitokondriden GSSG sızıntısı gerçekleşir. Anlaşılmıştır ki, mitokondrial GSH 

yarı ömrü sitozoldekinden daha fazladır. Sitosolik kronik azalmanın mitokond-

riyal GSH içeriği üzerinde bir etkisi olması gerekir. Kimyasal olarak indüklenen 

hücrenin hasarı sitosolik GSH den çok mitokondri tükenme ile ilgilidir. Etanol 

aracılı hepatosellüler disfonksiyonun, sitosolik glutatyon tükenmesi yerine mi-

tokondriyal ile bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Canlı hücrede patolojik koşul-

larda matrikste GSH miktarları normalin % 50’si kadar azalım gösterir. GSSG 

matriks dışına transport edilemez. GSH kaybından dolayı GSSG miktarı artar ve 

süperoksit radikal miktarı artış gösterir. Bu durumlarda oksidatif stresin toksik 

etkilerinin hızlanması sonucu apoptosisi içeren hücre hasarı artar. Endojen glu-

tatyon-glutatyon peroksidaz sistemi ve katalaz önemli antioksidanlardır ve eta-

nole maruz bırakıldığında aktive olan hepatosit mitokondri içinde sitoprotektif 

makinenin bir parçasını oluşturur. .Etanol varlığında Glutatyon redüktaz ve 



ALKOL UYARILI OKSİDATİF STRES, DOĞAL ANTİOKSİDANLARLA TEDAVİYE YAKLAŞIM 

 

213 
 

katalaz aktivitesi artar ve Glutatyon redüktaz ve katalaz aktivitesi ve kronik al-

kolizm GSH / GSSG'de değişikliklere neden olarak karaciğer mitokondriyal pro-

teinlerin oksidatif modifikasyonunu artırabilir. 

4.2. Glutatyon S Transferaz (GST): Glutatyon grubuna elektrofilik kse-

nobiyotik veya substratları transferini katalizleyen enzimlerin süper ailesidir ve 

ayrıca peroksidaz aktivitesi sergiler. Bu transferaz ve peroksidaz her ikisinin de 

alkol tüketimi ile aktivitelerin değiştiği kanıtlanmıştır. İlk çalışmalarda etanol 

yemlenmiş farelerin karaciğerinde bulunmuş GST bir etanol metabolizma 

ürünü malondialdehid-asetaldehit ile modifiye edilmiştir. Bu sonuçlar alkol kay-

naklı karaciğer hasarına katılan reaktif aldehitlerin detoksifikasyonunda GST 

enzimlerinin önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Alfa, Mu, Teta ve Pi GST 

aileleri antioksidan etkilerle ilişkilidir, öyleki, GSTler oksidatif strese karşı ko-

rumada önemli olan bir grup polimorfik enzimi temsil eder.  

4.3. Glutatyon Peroksidaz (GP): GP, hücrelerin sitoplazmasında bulu-

nup H2O2’ den kaynaklanan oksidatif hasara karşı hücreleri korur. Böylece H2O2 

den OH. (Hidroksil radikali) nin oluşmasını engeller. GP, elektron kaynağı olarak 

glutatyonu (GSH) kullanarak H2O2 ‘i ve organik hidroperoksitleri (lipit hidrope-

roksitler, DNA hidroperoksitler) metabolize eden bir enzimdir. Bu metabolize 

etme raksiyonları sırasında GSH, hidrojen verici olarak hareket ettiğinden do-

layı H2O2 ve hidroperoksitler indirgenirken GSH okside olur. Okside glutatyon, 

glutatyon disülfittir (GSSG). Glutatyon redüktaz (GR) enzimi varlığında okside 

glutatyon redükte glutatyon haline geri indirgenir. Bu indirgenme reaksiyonu 

esnasında GR elektron vericisi olarak NADPH’yi kullanır.  

4.4. Glutatyon Redüktaz (GR): GR, flavin adenin dinükleotid (FAD) içe-

ren flavoprotein bir enzimdir. GR’ın fonksiyonu, GSSG yi glutathione (GSH, L-γ-

glutamyl-L-cysteinylglycine) indirgenmeyi katalizler. GSSG, artan oksidatif stres 

sırasında oluşan ROS gibi oksidanlarla GSH’nın oksidasyonundan oluşur.   GR, 

NADPH’nin bir elektronunu okside glutatyonun disülfid bağlarına aktararak ye-

niden GSH’ye dönüştürülür. Bu nedenle NADPH serbest radikal hasarını engel-

lemek için gereklidir ve en önemli kaynağı heksoz monofosfat (pentoz fosfat) 

yoludur. GSH/GSSG oranı oksidatif stres koşullar altında azaldığından, bu oran 

hücresel oksidatif stres rum belirteci olarak kullanılmaktadır. 
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Şekil 6: Glutatyon Döngüsü. DHA; Dehidroaskorbat, AA; Askorbik asit, 

GSH; Redükte glutatyon, GSSG; Okside glutatyon, GSSGR; Glutatyon redüktaz, 

ROOH; Organik peroksitler, ROH; organik alkoller, G-6-P; Glukoz-6-Fosfat, G-6-

PD; Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz. 

 

Filomeni G, Rotilio G, Ciriolo MR, Disulfide relays and phosphorylative 

cascades: Partners in redox-mediated signaling pathways. Cell Death and Diffe-

rentiation 2006; 12(12):1555-63 ve Hamdullah Çakar’ın tezinden  modifiye edi-

lip, yorumlanıp, tekrardan çizilmiştir. 

Bu bilgilere ilaveten GR antikanser ve anti malaryal ilaç geliştirlmesinde 

başlıca hedef olarak kullanılmıştır. Enzimin inhibisyonu çeşitli kimyasal ve tok-

sisite ile ilişkilidir. Hücresel tiol seviyeleri ve ilgili sistemelr üzerine GR inhibis-

yonu üzerindeki bilgiler, antikanser ve anti malaryal ilaç geliştirilmesinde tok-

sikoljide enzimlerinin rolünün anlaşılmasında oldukça değerlidir.   

4.5. Süperoksid Dismutaz (SOD): In vivo olarak süperoksit radikal üre-

ten Xantin oksidaz, NADPH oksidaz ve CYP2E1 dahil olduğu bir çok enzim bu-

lunmaktadır. Mitokondriyal antioksidan enzim manganez SOD (Mn-SOD),akut 

ve kronik alkol uygulanan deneysel hayvan modellerinde uyarıldığı gösterilmiş-

tir. SOD, son derece etkin olan ve hücre hasarına yol açan süperoksit grubunu 

H2O2 ve oksijene çevirir. Kronik etanol beslenme sonucunda, artan enzim mRNA 

düzeylerinin oksidatif strese karşı koruyucu bir cevap olarak gerçekleştiği sa-

nılmaktadır.  Aşırı artan Mn-SOD ekspresyonu, ratlarda etanol uyarılı karaciğer 
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hasarına karşı korumak için gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Tekrarlanan etanol 

uygulaması sonucu artan Mn-SOD düzeylerinin düştüğü görülmüştür. Uzun sü-

reli etanol alınımı sonrası artan toksisiteye karşı Mn-SOD bu adaptif cevabı düş-

mektedir. 

4.6. Katalaz: Katalaz, sitoplazmada ve mitokondride bulunur, ancak esas 

olarak peroksizomlarda aktiftir. Hidrojen peroksitin suya ve moleküler oksijene 

dönüşümünü uyaran etkili bir enzimdir. Katalaz NADPH oksidaz enzim komp-

leksi veya enzim ksantin gibi H2O2 üreten bir sistem varlığında in vitro olarak 

etanolü okside edebilme kapasitesindedir. Bu, açlık koşulları dışında alkol oksi-

dasyonunun küçük bir yolu olarak kabul edilir. Sıçanlarda kronik alkol tüketimi 

sonucu, Karaciğer lobülünün perisentral bölgelerinde artmış H2O2 üretimi ve ar-

tan katalaz aktivitesi gözlemlenmiştir. Ayrıca, birçok çalışmalarda beyindeki ka-

talazın alkolün asetaldehit metabolizmasında rol oynayabileceğini önermiştir. 

Alkolün davranışsal etkilerinin bazılarına aracılık yapabilir. 

 Sonuç olarak, bir çok çalışmanın odak noktası; alkol tüketiminin mikta-

rına ve süresine bağlı olarak kişilerin sağlığı üzerine etkili olan farklı patolojik 

sinyaller ve süreçlerini tanımlamak üzere kullanılan belirteç (marker) olarak iş 

gören çeşitli moleküller üzerine olmuştur. Bu bölümde, akut veya kronik olarak 

etanol alınımının sağlığa direkt etkileri olan mekanizmaları yansıtan, biyobelir-

teç olarak sıkça kullanılan çeşitli molekülleri ele aldık. Oksidatif biyobelirteç 

olarak belirlediklerimizle, alkol uyarılı doku hasarını değerlendirmeye çalıştık. 

 

5. HAMİLELİK SIRASINDA ETANOL KULLANIMI VE FETAL OKSİDATİF 

STRES MEKANİZMALARI 

Hamileliğin özellikle doğum öncesi (prenatal) döneminde akut ve kronik 

olarak kullanılan alkol, doza bağlı olarak hem anne hem de fetüste toksik etki 

gösterebilir. Hamilelik sırasında alınan alkol plasentadan geçerek fetüse ulaşır. 

Fetüsün kan dolaşımı anneden daha yavaş olduğu için bebeğin kanındaki alkol 

konsantrasyonu annenin kan alkol konsantrasyonundan daha yüksektir. Alkol, 

bebeğin gelişmekte olan doku ve organları için uygun olan besleyici ortamı azal-

tıp sinir hücrelerine zarar verebilir. Doğum sonrası bebeklerde oluşan fiziksel 

ve mental hasarların yanı sıra alkol kaynaklı nöral gelişimde de hastalıklar oluş-

maktadır. İn utero embriyonik veya fetal olarak etanolün varlığı, morfolojik ve 

davranış veya sinirsel gelişim anomalileri sonuçlarını oluşturabildiğinden, bu 

görünüş toplu olarak Fetal Alkol Spektrum Bozukluğu (FASD) olarak adlandırıl-

mıştır. Bu spektrum alkole bağlı doğumsal bozukluklar, alkole bağlı sinir sistemi 
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bozuklukları ve Fetal Alkol Sendromu (FAS) ‘nu içermektedir. FAS fenotipi, kısa 

palpebral fissür, incelmiş üst dudak ve düz filtrum gibi karakteristik minör yüz 

anomalileri, prenatal ve/veya postnatal büyüme geriliği, mental gelişim bozuk-

luğu, sinir gelişim bozukluğunu ile tanımlanmıştır. Prenatal etanol, yapısal tera-

togenis olarak tanımlanan morfolojik doğum defekleri ve fonksiyonel teratoge-

nis olarak tanımlanan postnatal davranış bozukluk oluşumları rat ve sıçanlarda 

ve sıçan embriyo kültürlerinde gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda FAS’da en 

çok etkilenen organın beyin olduğu vurgulanmıştır. Alkole bağlı beyin kortikal 

anormallikleri birçok kategori içine alı- nabilir. Bunlardan bazıları nöron kayıp-

ları, mitoz sonrası nöron gelişimindeki bozukluklar, dentritik daralma ve uza-

malar, kortex bölgesindeki tabalaşmanın belirsizleşmesidir Etanol teratojeni-

tesi ile ilgili bazı mekanımalara fetal hipoksi, bozulmuş hücre çoğalımı, apopto-

zis, değişmiş hücre membran akışkalığı ve oksidatif stresi örnek verebiliriz.  

Oksidatif stres, artan ROS, azalan antioksidan düzeyleri sonucu oluşur. 

Prenatal alkol toksisitesi; etanolün direkt etkisi sonucu serbest radikallerle ola-

bildiği gibi, alkolün biyotransformasyonu sırasında üretilen ROS başta olmak 

üzere etanolün diğer metabolik ürünleriyle (aset aldehit) de olabilmektedir. 

Kısa süre bile olsa hamilelik sırasında alkol alınması beyin hücrelerinin yüksek 

oranda (total oksijenin %20’i) oksijen tüketmelerinden dolayı oksidatif fosfori-

lasyon sırasında çok fazla serbest radikallerin oluşmasına ve beyin hücre içi re-

doks potansiyelinin bozulmasına neden olur. Bunun yanı sıra beyin doymamış 

yağ asitlerince zengin olup ROS için açık bir substrattır. Demir içeriğinin fazla 

olması birçok nörotransmitterin kendiliğinden oksijenle reaksiyona girmesine 

ve serbest radikallerin üretiminin artırılmasına neden olur. Fetal beyin, karaci-

ğer ve plasentasında yaplan çalışmada sadece fetal beyin hücrelerinde SOD, GPx 

ve CAT salınımı azalmıştır. FAS oluşturulmuş sıçan yavrularının beyinlerinde 

yapılan çalışmada da SOD, GPx ve CAT enzim aktiviteleri azalmıştır. Gavaj yön-

temi uygulanmış kronik alkol tüketimi göstermiş sıçanların 10 ve 30 günlük 

yavrularında karaciğer ve lenfoid dokularda (timüs, dalak ve lenf düğümleri) 

yaptığımız çalışmada, alkolik annenin 10 ve 30 günlük yavrularının dokularında 

artan lipid peroksidasyonu (MDA), protein oksidasyonu (karbonil) değerlerini 

tespit ettik. Ayrıca artan ROS miktarını ölçmek için kullandığımız lucigenin ve 

luminol değerlerin de de artış gözlemledik. Buna ilaveten, Na+, K+-ATP az, gluta-

tyon peroksidaz, glutatyon redüktaz, superoksit dismutaz ve katalaz aktiviteleri 

ile GSH değerlerinde azalma tespit ettik. Komplement sistem C3 ve C5 

değerlerinde de artış gözlemledik. Sonuç olarak, alkolik gebelerin 10 ve 30 
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günlük yavrularının lenfoid dokularında da alkol uyarılı doku hasarını, 

yaptığımız literatür taramalarına göre, ilk kez gösterdik. C3 ve C5 ‘de alkol 

uyarılı fetal doku hasarına katıldığını da rapor ettik.   

 Sonuç olarak, hamilelik sırasında anne tarafından alınan alkol, FAS ve 

alkol kaynaklı diğer hastalıklara neden olabilir. Alkolün direkt ve indirekt etkisi 

sonucunda serbest radikaller ve ROS üretimi ve azalan antioksidan düzeyleri 

sonucu oluşan oksidatif stresin FAS’ da doku hasarında başlıca rol oynadığı gö-

rülmektedir. 

 

6.ALKOL UYARILI OKSİDATİF STRESTEN KORUNMADA DOĞAL ANTİ-

OKSİDANLARLA YAKLAŞIMA BİR ÖRNEK: QUERCETIN 

Flavonoidler fitokimyasal özelliğe sahiptir ve koroner kalp hastalığı, kan-

ser gibi kronik hastalıkların oluşum riskini azalttığı düşünülmüştür. Şüphesiz ki 

meyve ve sebzeler bu hastalıklara karşı korunmada etkin rol oynarlar fakat içer-

dikleri bileşiklerin oynadığı roller hakkında yeterli bir bulgu bulunmamaktadır. 

Flavonoidlerin biyolojik aktiviteleri hakkında yapılan in vivo ve in vitro çalış-

malardan elde edilen bilgiler gittikçe artmaktadır. Tüm flavonoidler, 3’-4’dihid-

roksi konfigürasyonu ile antioksidan aktiviteye sahiptir. Flavonoidler, radikal-

lerin reaktif kısımlarıyla etkileşime geçerek, reaktif oksijen ürünlerini stabilize 

ederler. Ayrıca metal iyonların kelatasyonunu ve lipid peroksidasyonunu ve 

trombosit kümeleşmesini azalttığından oldukça iyi bir antioksidan olarak ta-

nımlanmıştır. Flavonoller faz II detoksifikasyon anzimlerinide uyarır ve kolon, 

over, gastrointestinal bölgelerdeki insan kanser hücrelerin büyümesini durdu-

rur. Buna rağmen, flavonol alınımı ve kalp hastalığı ve kanser arasındaki ilişkiyi 

araştıran birkaç epidemiyolojik çalışma bulunmaktadır.  

Quercetin (3,5,7,3’,4’-pentahidroksil flavon) flavonoid ailesinin önemli 

bir üyesidir ve günlük normal bir diyetle 50-500 mg arasında vücuda alınan qu-

ercetin’in antikanserojenik, antialerjenik, antiviral (HSV, HIV, influenza ve rhi-

novirüslere karşı), antitrombotik, anti-iskemik ve anti-inflamatuar etkileri ile 

insan sağlığına birçok yararının olduğu rapor edilmiştir. Yapısında 3,3',4' ve 5,7 

pozisyonlarında –OH grubu bağlıdır. Yapısal formülü Şekil 7’de gösterilmiştir. 

Quercetin, Fe ve Cu iyonları aracılığı ile hidroksil radikali oluşumunu önleyerek 

oksidatif hasara karşı koruma yapan çok güçlü bir antioksidandır. Diğer pek çok 

tanınmış antioksidan moleküller ile karşılaştırıldığında serbest hidroksil 
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gruplarının ayırt edici pozisyonları nedeniyle üstün antioksidan etkileri vardır. 

Karaciğer, böbrek ve pankreas gibi birçok organ tiplerinde oksidatif hasara 

karşı koruyucu olduğu rapor edilmiştir. Yağda çözülebilen quercetin, süperoksit 

(O·), lipid alkoksil (RO·), peroksil (ROO·), NO gibi radikalleri doğrudan temizle-

yerek lipid peroksidasyonunu, glutatyon peroksidazı ve ksantin oksidazı inhibe 

eder. Antioksidan etkisinin dışında NF-kB bağlı gen transkripsiyonunu inhibe 

edip COX-2 indüksiyonunu inhibe etmesiyle güçlü bir anti-inflamatuar, anti-is-

kemik, antiperoksidatif ve anti-apoptotik özelliklere de sahiptir. Aynı zamanda 

bitkiler aleminde ikincil metabolit olarak görev alan quercetin, pigmentleşme, 

çimlenme, tozlaşma ve UV ışığından koruma gibi biyolojik süreçlerde de rol oy-

nar. Lösemi, meme, özafagus, kolon, prostat, endometriyal ve akciğer gibi insan 

kanser hücre soylarında yapılan çalışmalarda quercetin’in karsinogenleri aktive 

eden enzimleri inhibe ederek, reseptör ve diğer proteinler ile etkileşerek, hücre 

proliferasyonunu inhibe ederek ya da apoptozu indükleyerek anti-kanser ajan 

olarak etki gösterdiği bildirilmiştir. Deneysel ve klinik olarak birçok çalışmada 

diyabet, obezite, tümör ve nörodejeneratif hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların 

tedavisinde hatta quercetinin tek başına veya vitamin C gibi vitaminlerle bera-

ber kullanılarak egzersiz sonrası artan serbest radikal düzeyinin azaltılmasında, 

antioksidan düzeylerin artışna yol açtığına dikkat çekilmiştir. Oksidatif stresin, 

STZ ile deneysel diyabet oluşturulmuş sıçanlarda bağışıklık sistemi, büyüme 

fakrörü ve karaciğer enzimleri üzerine etkisinin incelendiği araştırmada; quer-

cetin uygulamasının oksidatif stresin bağışıklık sistemi, 

 

Şekil 7. Flavon quercetinin kimyasal yapısı. 

 

Nijveldt R.J, Van Nood E, Van Hoorn DEC, Boelens PG, Van Norren K, Van 
Leeuwen PAM. Flavonoids: a review of probable mechanism of action and 
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potential application. Am J Clin Nutr 2001; 74: 418-425. Modifiye edilerek yeni-
den çizilmiştir. 

Büyüme faktörü ve karaciğer enzimleri üzerinde oluşturduğu olumsuz et-
kileri azaltıcı rol oynadığı söylenmektedir. Quercetin uygulamasının antioksi-
dan enzim düzeylerine etkilerinin incelendiği başka çalışmalarda, SOD enzim 
düzeyinin beyin oksidatif durumunu daha iyi duruma getirmede, quercetinin et-
kisinin olduğu; üç hafta süreyle quercetin verilen sıçanlarda SOD düzeyinin art-
tığı bildirilmektedir. Sıçanlarda quercetin alımının SOD ve GSH enzim aktivile-
rini belirgin bir şekilde arttırdığını, yine bir hafta boyunca meyve suyu ile quer-
cetin verilen insanlarda, GSH aktivitesinin önemli ölçüde arttığı belirtilmekte-
dir. Quercetin uygulamasının lipit peroksit düzeyini önemli ölçüde azalttğıda 
bildirilmektedir. Quercetinin okdidatif strese karşı antioksidan savunma işlevi, 
alkol uyarılı karaciğer ve mide hasarına karşı koruyucu etkilerinde başlıca rol 
oynarlar. Bütün bu bulgulara rağmen, immun yanıtlar ve immün hücre yapı-
mında başlıca önemi olan lenfoid dokularda (timüs, dalak ve lenf düğümleri) al-
kol uyarılı oksidatif stres ve antioksidan düzeyleri üzerine quercetinin koru-
yucu etkisine ait bir çalışma bulunmamaktadır. Gavaj alkol uyguladığımız sıçan-
ların karaciğer ve lenfoid dokuları üzerine quercetinin koruyucu etkisinin olup 
olmadığını araştırmak için yaptığımız çalışmamızda, 4 grup oluşturduk. Birin-
cisi sağlıklı kontrol grubu (n = 10), ikincisi ise alkolik grup, 4 g'lık etanol kg-1 
vücut ağırlığı ile intragastrik olarak uygulandı. n = 10), üçüncü olarak quercetin 
ile tedavi edilen kontrol grubu (20 mg / kg, n = 10) ve son olarak dördüncü grup 
olarak alkol + Quercetin uygulanan grup (20 mg / kg , n = 10) oluşturuldu. 
Çalkşmada oksidatif stres belirteçleri olarak; MDA, protein karbonil grup (PC), 
AOPP, luminol ve lucigenin kemiluminesans (CL) ölçümü ve antioksidan ölçüm 
belirteçleri olarak, GSH, GP, SOD ve katalaz; proinflamatuar sitokin belirteci ola-
rak interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-10, nitrik oksit sentetaz (iNOS) ölçümü kulla-
nıldı. E grubundaki MDA, PC, AOPP, CL değerleri C grubuna göre anlamlı artış 
gösterdi. Başka bir deyişle, EQ grubundaki MDA, PC, AOPP, CL değerleri querce-
tin’le anlamlı olarak düşmüş olarak tespit edildi. E grubunda GSH, GP, SOD ve 
katalaz değerleri C grubuna göre anlamlı azalma gözlemlendi. Başka bir deyişle 
EQ grubundaki GSH, GP, SOD ve katalaz değerleri Quercetin’le anlamlı olarak 
artış gözlemlendi. E grubunda C grubuna göre IL-1β, IL-6 ve iNOS değerlerinde 
anlamlı artış, IL-10 değerinde anlamlı azalma gözlemlendi. Başka bir deyişle EQ 
grubunda quercetin IL-1β, IL-6 ve iNOS değerlerinde anlamlı azalma, IL-10 de-
ğerinde anlamlı artış yaptığı gözlemlendi. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, 
quercetin’in alkol uyarılı doku hasarının önlenmesindeki koruyucu etkisini ka-
raciğer dokusunun yanı sıra lenfoid dokularda da gösterdiğine işaret etmekde-
dir. 
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Sonuç olarak; Etanolün, lipid peroksidasyonunda, protein oksidasyo-
nunda, APPC değerlerinde, TNF-α, IL-1β, IL-6 ve IFN-γ gib sitokinlerin düzeyle-
rinde ve iNOS miktarlarında artışa yol açmasına karşın antioksidan düzeyleri ve 
enzim aktivitesinde azalma, başta karaciğer dokusu olmak üzere dokularda 
oluşturduğu hasarda ROS ve etanol metaboliti olan asetaldehitin ve inflamasyo-
nun rolü olduğunu göstermiştir. Quercetinin, doku TBARS ve protein karbonil 
içeriklerini düşürerek antioksidan düzey ve enzim aktivitesini yükselterek eta-
nolün yol açtığı oksidatif hasarı azaltarak doku hasarına karşı koruyucu rol oy-
nadığı gözlenmiştir. Bunun için önerilen muhtemel mekanizmalar: 

1. Quercetinin serbest radikalleri temizleme ve metal iyonlarını şelatlama 
gibi özellikleri nedeni ile lipid peroksidasyonunu ve protein oksidasyonunu 
azaltması, lipid peroksidasyon zincir reaksiyonunu kırarak hasarın ilerlemesini 
önlemesi. 

2. Quercetinin XO, NADPH Oksidaz, MPO, COX ve LOX gibi prooksidan en-
zimlerin aktivitelerini inhibe etmesi, 

3. GSH’nın redükte formda kalmasını sağlayarak antioksidan aktivitede 
artışa yol açması ve böylelikle proteinlerin SH rezidülerinin oksidasyonunu en-
gellemesi, 

4. Karaciğer ve diğer dokularda ROS seviyelerini düşürerek proinflamatu-
var sitokin uyarımını sağlayan faktörlerin azaltılması olarak sıralanabilir. Sonuç 
olarak, güçlü bir antioksidan olan quercetinin etanolün zararlı etkilerinden 
başta karaciğer olmak üzere dokuların korumada yararlı olabileceğine veya en 
azından kısmen hücrelerdeki bu oksidatif hasarı azaltabileceğine inanılmakta-
dır.
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1. GENEL BİLGİLER 

Enterobacteriaceae, insan ve hayvanların intestinal florasında bulunan 

heterojen bir bakteri ailesidir ve klinik örneklerden patojen olarak sıkça izole 

edilmektedir. Toplum kaynaklı basit enfeksiyonlardan tıbbi bakımla ilişkili 

komplike, tedavisi zor enfeksiyonlara kadar geniş bir klinik tablo oluşturabilir-

ler. Gram-negatif patojenlerde özellikle de Enterobacteriaceae ailesinde karba-

penemlere karşı kazanılmış direnç dünya çapında büyüyen bir sorundur. Bu di-

rence Ambler’in IMP, VIM ve NDM gibi B sınıfı metalo-laktamazlar (MBL)’ının 

yanı sıra Klebsiella pneumoniae türü bakterilerde görülen KPC ve GES gibi plaz-

mid aracılığı ile geçen, klavulanik asit ile inhibe olabilen sınıf A-karbapenemaz-

lar ve OXA-48’i içeren sınıf D-karbapenemazlar neden olabilmektedir. Bu en-

zimler genellikle yayılma kapasitesi yüksek mobil DNA elementleri tarafından 

kodlanır. Karbapenemazlar çeşitli düzeylerde eksprese edilebilir. Ayrıca gerek 

biyokimyasal özellikleri gerekse etkiledikleri beta-laktam spektrumu açısından 

birbirlerinden farklıdırlar. Ekspresyon düzeyi, β-laktamazın özellikleri, diğer 

direnç mekanizmalarının varlığı (diğer β-laktamazlar, aktif pompa, geçirgenlik 

değişimleri), karbapenemaz üreten izolatlarda gözlenen farklı direnç fenotiple-

rine yol açmaktadır. Enterobacteriaceae üyelerinde, GSBL veya AmpC enzim 

üretimi, porin (veya olasılıkla PBP) değişimleri veya kaybı ile birlikteyse de kar-

bapenem duyarlılığında azalma görülebilmektedir. 

1.1. Tanım 

Karbapenemazlar; penisilinleri, çoğu zaman sefalosporinleri ve değişen 

derecelerde olmak üzere karbapenemleri ve monobaktamları hidrolize eden 

beta-laktamazlardır. Monobaktamlar, metallo-betalaktamazlar tarafından par-

çalanmazlar. 

1.2. Klinik ve/veya Epidemiyolojik Önemi 

Enterobacteriaceae arasında karbapenem direncinin yayılması halk sağ-

lığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Karbapenemaz üreten suşlar 

sadece karbapenemlere değil, MBL için aztreonam (ATM) ve bazı diğer bileşik-

ler (OXA-48) hariç hemen hemen bütün beta-laktam antibiyotiklere dirençli ol-

maları sebebiyle tedavi seçeneklerini kısıtlamaktadır. Ayrıca, karbapenem di-

renci Enterobacteriaceae'de sıklıkla genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz 

(GSBL) veya AmpC tipi beta-laktamaz üretimi ve porin kaybı ile ilişkilidir. 

Avrupa’da karbapenemazların yayılma problemi, birçok Akdeniz ülke-

sinde 1990’ların ikinci yarısında başlamış ve temel olarak Pseudomonas 
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aeruginosa’da gözlenmiştir. 2000’li yılların başında, Yunanistan’da Klebsiella 

pneumoniae izolatlarında bir Verona integron aracılı metallo- β-laktamazı (VIM) 

salgını ortaya çıkmış, bunu bir K. pneumoniae karbapenemaz (KPC) salgını ve 

Hindistan (Yeni Delhi) 'da içme suyunda NDM-1 karbapenemaz salgını izlemiş-

tir. Günümüzde OXA-48 grubu karbapenemazlar, Avrupa ülkelerinde en hızlı ar-

tış gösteren karbapenemazdır. Karbapenemazlar, tüm beta-laktamlara dirence 

yol açmaları ve kolayca yayılabilmeleri nedeniyle bir endişe kaynağı oluştur-

maktadır. Ayrıca, karbapenemaz üreten suşlar genellikle diğer direnç mekaniz-

malarını da taşıdıkları için çoklu dirençlidirler ve karbapenemaz üreten Entero-

bacteriaceae enfeksiyonları yüksek mortalite hızları ile ilişkilidir. 

1.3. Direnç Mekanizmaları 

Enterobacteriaceae suşlarında karbapenem direnci çoğunlukla karbape-

namaz özelliği olan beta-laktamaz üretimi ile gelişmektedir. Karbapenemazlar, 

karbapenemlerin hidrolizine ve bunun sonucunda karbapenem minimum inhi-

bitör konsantrasyon (MİK) değerlerinde yükselmeye neden olan beta-laktamaz-

lardır. Karbapenem direncinde, karbapenemazlara göre daha kısıtlı olan diğer 

mekanizmalar, efluks impermeabilite ve buna eşlik eden AmpC veya GSBL üre-

timidir. Karbapenem direncinin başlıca sorumlusu olan karbapenemazların 

fonksiyonel ve yapısal olarak çeşitli sınıflandırmaları olsa da sıklıkla kullanılan 

sınıflama moleküler Ambler sınıflamasıdır. Karbapenemazlar, Ambler sınıfla-

masında A, B ve D sınıfı beta-laktamazları içeren geniş bir gruptur. A ve D sınıfı 

beta- laktamazlar aktif bölgesinde serin içerirken B sınıfı beta-laktamazlar aktif 

bölgesinde çinko (Zn) içerir ve metallo-beta-laktamaz (MBL) olarak adlandırı-

lırlar. 

1.3.1. Sınıf A karbapenemazlar 

Beta-laktamlar üzerinde geniş hidrolitik aktiviteye sahip olan sınıf A 

karbapenemazlar, serin karbapenemazlar grubuna aittirler ve karbapenemlere 

ek olarak aztreonamı, penisilinleri ve sefalosporinleri hidrolize edebilirler. 

Klavulanik asit ve tazobaktam ile kısmen inhibe olabilirler. Bu sınıfta plazmidle 

kodlanan KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) ve kromozomal ko-

dlanan NMC/IMI ile SME (Serratia marcescens enzyme) olmak üzere üç major 

enzim grubu tanımlanmıştır. 

1.3.2. Sınıf B karbapenemazlar: Metallo-beta-laktamazlar 

MBL olarak bilinen bu grup, beta-laktam halkasındaki amid bağlarını 

serin beta- laktamazdan farklı bir mekanizma ile hidrolize eder. Enzimin sabit 

aktif bölgesinde aktivitesini düzenleyen çinko (Zn++) iyonları vardır. Bacillus ce-

reus, Stenotrophomonas maltophilia, Aeromonas spp.ve Chryseobacterium spp. 

gibi infeksiyon etkeni olarak sık karşılaşılmayan bakterilerde gösterilmiştir. 
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Enterobacteriaceae suşlarında yaygın görülen MBL’ler, Verona integron-en-

coded MBL (VIM), Imipenemase (IMP) ve New Delhi MBL-1 (NDM-1) tip enzim-

lerdir. IMP ve VIM Yunanistan, Japonya ve Tayvan’da endemik olarak rapor 

edilmektedir.  

1.3.3 Sınıf D karbapenemazlar: Oksasilinazlar 

Bir diğer serin beta-laktamaz olan oksasilinazlar, fonksiyonel olarak ok-

sasilin ve kloksasi- lini hidrolize edebilen penisilinazlar olarak tanımlanmakta-

dır. Bu enzim grubunda karba- penemaz aktivitesi ilk olarak 1993 yılında Aci-

netobacter baumannii suşunda tanımlanmıştır. İlk olarak 2001 yılında Tür-

kiye’de bir hastanın klinik izolatından elde edilen K. pneumoniae suşunda rapor 

edilmiştir. Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkele-

rinde ve ülkemizden de hastane salgınları ve endemic bölgelerin sayısında artış 

söz konusudur. Enterobacteriaceae ailesinde karbapenemaz aktivitesi ön 

planda olan başlıca OXA tipi enzim ise OXA-48 enzimidir. OXA-48 geninin nokta 

mutasyonu ile oluşan ve benzer aktiviteye sahip diğer bir enzim OXA-181 enzi-

midir.  

 

2. ENTEROBACTERIACEA ÜYELERİNDE KARBAPENEMAZ SAPTAN-

MASI İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEMLER 

Rutin duyarlılık testlerinde karbapenem duyarlılığında azalma saptandık-

tan sonra, karbapenemaz varlığını göstermek için fenotipik testler uygulanma-

lıdır. Bu yöntemler, temel olarak; kombinasyon disk testleri, karbapenem hid-

rolizini gösteren kolorimetrik yöntemler, karbapenem hidrolizini gösteren di-

ğer yöntemler ve en son olarak da lateral akım yöntemleri şeklinde sınıflandırı-

labilir. 

2.1. Kombinasyon Disk Testi 

Diskler veya tabletler meropenem yanı sıra, çeşitli inhibitörler içerirler. 

Kısaca, boronik asit sınıf A karbapenemazları inhibe ederken (KPC dışındaki 

grup üyeleri ile ilgili deneyim kısıtlıdır), dipikolinik asit ve etilendiamintetraa-

setik asit (EDTA), sınıf B karbapenemazları inhibe eder. Kloksasilin testlere aşırı 

AmpC üretimi ve porin kaybı birlikteliği ile ortaya çıkan karbapenem direnci ile 

karbapenemaz üretiminin ayrılması amacıyla eklenir. 

2.2. Biyokimyasal (kolorimetrik) Testler 

CarbaNP testi ve Blue-Carba testi (BCT) gibi testler karbapenem hidroli-

zini gösteren hızlı (< 2 st) testlerdir. -CARBA testinde < 2saatte sonuç verebil-

mektedir. Bu testte de 1- 3 koloni test reaktifleri ile karıştırılmaktadır. 
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Okumalar en fazla 30 dk inkübasyon sonunda yapılmalıdır. Rengin sarıdan tu-

runcu, kırmızı veya mora değişmesi pozitif reaksiyonu göstermektedir. 

2.3. Karbapenem İnaktivasyon Yöntemi (Carbapenem Inactivation 

Method; CIM) 

Bu yöntemin çalışma prensibi ise, bir karbapenemin bakteri süspansi-

yonu ile inkübasyonu sonucunda enzim aracılığıyla parçalandığını göstermek-

tir. CIM testi, substrat olarak antibiyotik disklerini kullanmaktadır. Meropenem 

diski, bir öze dolusu bakteri ile iki saatlik inkübe edildikten sonra, E.coli ATCC 

25922 (meropeneme duyarlı suş) yayılmış Mueller- Hinton besiyerine yerleşti-

rilmektedir. Enzimatik inaktivasyon oldu ise disk etrafında inhibisyon zonu 

oluşmamakta veya çok daralmaktadır. CIM testi farklı çalışmalarda değişken 

performans göstermiştir. Basit, ucuz ve kısa sürede sonuç potansiyeline sahip 

olarak değerlendirildiği için iyi bir alternatif olarak diğer fenotipik yöntemlerle 

kıyaslamaların yapıldığı çalışmalar mevcuttur Duyarlılığı Carba NP (bio-

Mérieux, Fransa) ile benzerken, özgüllüğü daha düşük bulunmuştur. 

2.4. Karbapenem Hidrolizinin MALDI-TOF (Matriks ile desteklenmiş 

lazer desorpsiyon/iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometresi) İle 

Saptanması 

MALDI-TOF MS bakteri ve fungusların identifikasyonunda kullanılan, 

araştırma laboratuvarlarında ve rutin diagnostik pratiğinde yaygınlaşan kulla-

nıma sahip analitik bir yöntemdir. Lazer ile küçük kütlelere ayrılan ve iyonize 

olan moleküllerin uçuş paterninin analizine dayanan bu yöntem, bakteride kar-

bapenemaz varlığı durumunda karbapenem kullanılarak hidrolitik ürünlerin 

analizi sayesinde kısa sürede karbapenemaz üretimini saptayabilmektedir. 

Testlerin 1-4 saat arasında sonuçlandığı belirtilmiştir. Yüksek duyarlılık ve öz-

güllük, test süresinin kısa olması, dolaşım sistemi infeksiyonları gibi hayati in-

feksiyonlarda kan kültürü şişesinden kısa sürede direnç analizi yapabilme po-

tansiyeli gibi bir çok avantajı testi kullanışlı yapmaktadır. MALDI-TOF’un OXA-

48 tanımlamada duyarlılığı %77 özgüllüğü ise %100 bulunmuştur. Karbapene-

maz tespiti için MALDI-TOF kullanımı normalde FDA onaylı mikrobiyal tanım-

lama için kullanılan MALDI-TOF kullanımından farklı bir teknik donanım ve de-

neyim gerektirmektedir. 

2.5. Lateral Akım Yöntemleri 

Karbapenemaz saptanması için son yıllarda yeni bir immunokromatogra-

fik lateral akım testi geliştirilmiştir. Bu test, nitroselüloz membrana sabitlenmiş 

anti OXA-48 kaplı kolloidal altın nanopartikülleri ile OXA-48 epitoplarının “ya-

kalanması” prensibine dayanmaktadır. OXA-48 benzeri enzimlerin doğrudan 



Enterobacteriacea VE KARBAPENEME DİRENÇ 

233 
 

tanımlanması için anti-OXA-48 antikorları özgül yakalama reaktifleri olarak kul-

lanılmaktadır. Test yaklaşık 4 dakika sürmektedir. Hem koloniler ile hem de kan 

kültür şişelerindeki simüle örneklerle denenmiştir. 

2.6. Genotipik Metotlar 

2.6.1. Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) 

Yukarıda tarif edilen fenotipik analizlerin aksine, moleküler testler doğ-

rudan dışkı veya rektal svablardan ve ayrıca pozitif kan kültürlerinden doğru-

dan karbapenemaz genlerinin tespitini sağlayabilen testlerdir. Karbapenemaz-

ların tespiti için bir çok PCR testi vardır. Bu amaçla kullanılan ticari testler Xpert 

Carba-R testi (KPC, NDM, IMP, VIM ve OXA-48’i tanımlayan testler), hyperplex 

SuperBug ID (KPC, NDM, IMP, VIM, GIM, OXA48, OXA-162, OXA-181 ve OXA-

204’i tanımlayan testler) ve Check-Direct CPE testleri (KPC, NDM, VIM ve OXA-

48’i tanımlayan testler)’dir. Testlerin duyarlılığı % 97 ile% 100 arasındadır. 

Real-time PCR testleri, spesifik karbapenemaz geninin belirli bölgelerinin ta-

nımlanmasını sağlayan primerler ve problar kullanılarak hızlı tanımlayan test-

lerdir. Belirli coğrafik bölgelerde yaygın olarak bulunan direnç genlerini esas 

alan ve birden çok gen bölgesini aynı  anda hedefleyen multipleks PCR testleri 

kullanılabilir. 

2.6.2.Oligonükleotid hibridizasyon yöntemi 

DNA hibridizasyon yöntemi mikroçip formatında, bir örnekten kısa sü-

rede önemli alt tipleri çalışabilen, duyarlı ve özgül bir karbapenemaz saptama 

yöntemi olarak birçok avantaja sahiptir. Yöntemin adımları şu şekildedir: 1) 

Bakteriyel DNA’nın izolasyonu, 2) Biyotinle işaretli dUTP nükleotidleri eklene-

rek PZR ile amplifikasyon, 3) Amplifiye olan genin oligonükleotidleri ile mikro-

çipteki primer probların hibridizasyonu, 4) Hibridizasyon sonunda işaretlenmiş 

nükleotidlerin floresan ışımasının okunması mikro kuyucuklardan oluşan mik-

roçiplerde aynı örnekte KPC, OXA, NDM, VIM, IMP gibi başlıca enzimler; bunla-

rın varyantları ve GSBL enzimleri test edilebilmektedir. Böylece alt grupların at-

lanmaması sağlanmakta, GSBL ve karbapenemaz varlığı ve birlikteliği kısa sü-

rede başarıyla saptanabilmektedir. Rutin laboratuvarlarda kullanımının yaygın-

laşması zor gibi gözükmekle beraber araştırma ve referans laboratuvarları için 

uygundur. 

2.6.3. DNA dizi analizi  

Bu teknoloji ile bütünüyle bakteriyel genom incelenerek, bilinen tüm di-

renç mekanizmalarını ve sayısız antimikrobiyal için direnç mekanizmalarını 
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sorgulayabilmektedir. Bu yöntemle sadece karbapenemazlar değil, porin mu-

tasyonları gibi diğer direnç mekanizmalarının da ortaya çıkarılabilmektedir. 

DNA analizi, plazmidin taşınma şekli, direnç genleri, bakterinin evrimsel soyu, 

izolatların birbiriyle ilişkisi hakkında bilgi verebilmektedir. Şu anda bu yöntem 

oldukça pahalı ve kullanımı özel tecrübe gerektiren bir teknolojidir. 

3. ÇALIŞMA 

Bizim yaptığımız çalışmada hastane enfeksiyonu tanısı almış hastalardan 

gelen örnekler konvansiyonel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiş ve izo-

latlar, BD Phoenix 100 otomatize sistem ile tanımlanarak, imipenem, ertapenem 

ile meropeneme duyarlılıkları değerlendirilmiştir. Karbapeneme dirençli ör-

nekler ile gönderildiği kliniklerin dağılımı ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları 

incelenmiştir. Hastane enfeksiyonu etkeni ve karbapeneme dirençli mikroorga-

nizmaların102 (%45.1)’si P. aeruginosa, 86 (%33.8)’sı K. pneumoniae, 30 

(%16.1)’u E.coli‘den oluşmaktadır. 225 örneğin 81(%36)’ı trakealaspirat sıvısı, 

62 (%27.5)’ü kan kültürü, 38 (%16.8) yara, 29 (%12.8)’i idrar,7 (%3.1)’si bal-

gam, 5 (%2.2)’i BOS, 2(%0.8)’i BAL ve 1(%0.4)’i kateter kültüründen elde edil-

miştir. Örnekler ağırlıklı olarak; 71(%31.5)’i Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yo-

ğun Bakım Ünitesi, 23 (%10.2)’si Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 24 (%10.6)’ü 

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, 68 (%30.2)’i diğer kliniklerden izole edilmiştir. 

P. aeruginosa izolatlarının 57 (%64.3)’si imipenem,80 (%89.8)’i ertape-

neme,48 (%53.9)’i meropeneme ve 3 (%3.3)’ü kolistine dirençli bulunmuştur. 

E.coli izolatlarının ise 19 (%57.5)’u imipeneme,31(%93)’i ertapenem ve 22 

(%66.6)’si meropeneme dirençli iken kolistine direnç saptanmamıştır. 

K. pneumoniae izolatlarının 53 (%55.7)’ü imipeneme, 66 (%69.4)’sı erta-

penem,74 (%77.8)’ü meropeneme ve 19 (%2)’u kolistine dirençli bulunmuştur 

(Tablo 1). 
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Tablo 1. Karbapeneme dirençli mikroorganizmaların bazı antibiyotiklere du-

yarlılık oranları 

 

Klinik izolatlarda farklı seviyelerde karbapenem direncine rastlanması, 

bazı izolatların sefepim, seftazidim ve piperasilin/tazobaktam gibi antibiyotiklere 

duyarlılıkları karbapenemaz üretimi dışı mekanizmaları (ESBL ve AmpC üretimi 

gibi) düşündürmektedir. 

Proteus, Providencia ve Morganella gibi bakteri cinslerinde imipeneme int-

rinsik olarak artmış MIC değerlerine rastlanmaktadır. Enterobacteriacea ailesi 

kromozomal veya sonradan kazanılmış AmpC ve GSBL enzimlerine sahip olup, 

tek başına karbapeneme dirence neden olmazken, kromozomal porin mutasyon-

ları ile birlikte olması sonucu karbapeneme dirençli görünebilmektedir. Bunun 

yanında yüksek MİK değerlerinin sebebi, diğer direnç genlerinin varlığıyla da 

açıklanabilir. Ayrıca OXA-48 gibi enzimlerin varlığı da sefalosporinlere değişen 

oranlarda duyarlılığa sebep olmaktadır. Karbapenem direncinin rutin mikrobiyo-

loji laboratuvarında belirlenmesi düşük karbapenem MİK değerlerine sahip kar-

bapenemaz üreten izolatların gözden kaçmasına neden olabildiği gibi, bu izolat-

ların karbapenemaz pozitif olarak değerlendirilip karbapenem tedavisinden ge-

reksiz yere kaçınılmasına yol açabilmesi sebebiyle önemlidir. Sonuçta karbape-

nemaz üreten Enterobacteriaceae izolatlarının saptanmasında doğrulama testle-

rinin uygulanması, karbapeneme dirençli mikroorganizmaların hastane ortamın-

daki gerçek oranlarının belirlenmesi, uygun antibiyotik kullanımı ve enfeksiyon 

kontrolü açısından önem taşımaktadır.
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1. Genel Bilgiler 

Üst gastrointestinal sistemde özefagusta epitelyal tümörler mezenkimal 

tümörlere oranla daha sıktır ve skuamöz hücreli karsinom en sık görülen tiptir. 

Klinik olarak yutma güçlüğü, kilo kaybı, retrosternal ve epigastrik ağrı ile bulgu 

verir. Endoskopik olarak polipoid, düz ve ülsere görünümde olabileceğinden ko-

laylıkla tanınır. Midenin ise en sık görülen kötü huylu epitelyal tümörü adeno-

karsinomdur.  Tüm dünyada %10 oranında görülür. En sık yerleşim yeri antrum 

ve pilordur. Ayrıca gastroözofagial bileşkede de barrett zemininden gelişebilen 

adenokarsinom görülebilir. 

Günlük yaşamda en sık karşılaşılan bu tümörler dışında radyoloji ve en-

doskopik incelemenin giderek artması ile daha çok epitel altında yerleşen nöro-

endokrin tümör ve mezenkimal tümörlerin sıklığında da artış mevcuttur. Me-

zenkimal tümörler genellikle submukozal yerleştiği için, nöroendokrin tümör-

lerde büyük boyutlara ulaşana kadar belirgin bulgu vermediğinden tanıları zor 

olmaktadır. Son zamanlarda pek çok merkezde yapılan Endosonografik Ultra-

sonografi(EUS) yöntemi ile de subepitelyal lezyonların saptanmasında artış gö-

rülmektedir. 

Bu bölümde özofagus ve midenin nöroendokrin tümörleri ve nispeten sık 

karşılaşılan mezenkimal tümörleri tartışılacaktır. 

1.1.  Nöroendokrin Tümörler 

Gastrointestinal sistemde (GİS), nöroendokrin hücreler vücudun en bü-

yük endokrin sistemini oluşturmaktadır. GİS ve pankreatikobilier sistemin nö-

roendokrin hücreleri oldukça heterojen olup, otuzdan fazla peptid hormon ve 

bioamin üretilmesinden sorumludur. Nöroendokrin tümörlerin (NET) çoğu 

kript veya gland lümenleri ile ilişkili olan enterokromafin hücrelerden kaynak-

lanır. Karsinoid sendrom gibi sekretuar sendromlardan sorumludurlar. Mide-

deki enterokromafin–benzeri hücrelerin ise lümen ile ilişkisi yoktur, lokal ve 

sistemik hormon salınımı gösterir. NET’ler hormon salınımı ile fonksiyoneldir 

denilemez, klinik bulgu ve serolojik olarak da hormon yüksekliği gösterilmeli-

dir. GİS-NET, tümör boyutu, yerleşim yeri, köken aldığı hücre tipi ve patolojik 

özelliklerine göre farklı biyolojik davranış ve fonksiyon gösteren heterojen tü-

mördür. 

Endoskopik yöntemlerin artması ile nöroendokrin tümörlerin tüm dün-

yada sıklığı giderek artmaktadır. Fakat, adlandırılması ve sınıflandırılması or-

ganlara göre değişiklik göstermesi nedeniyle bu durum yıllarca problem olmuş-

tur. GİS-NET için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2010 yılı sınıflandırması halen 
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kullanılmaktadır. Başlıca iyi diferansiye NET ile küçük hücreli ve büyük hücreli 

nöroendokrin karsinomdan (NEK) oluşan az diferansiye NEK diye gruplandırıl-

mıştır. İyi diferansiye NET G1, G2, NEK ise G3 olarak bilinmektedir. Ayrıca mikst 

adenonöroendokrin karsinom da (MANEK) mevcuttur. NET derecesi, mitoz 

oranı ve Ki-67 proliferasyon indeksine göre değerlendirilmektedir. DSÖ, NET 

derecelendirme kriterleri tüm gastrointestinal sistemde benzer olup tablo 1’de 

özetlenmiştir. 

 

Tablo 1: DSÖ 2010 yılı NET histopatolojik derecelendirme kriterleri (WHO clas-

sification of tumours of the, digestive system 2010) 

 

Mitoz sayımı yaparken en az 50 BBA değerlendirilmelidir.  Dereceler ara-

sında mitoz kritik öneme sahip olduğu için PHH3 gibi bir mitoz belirleyicisi yar-

dımcı olabilir. Ki 67 indeksi hesaplanırken 500-2000 hücre sayıldıktan sonra en 

yoğun nükleer boyanma gösteren alandaki pozitif tümör hücrelerinin yüzdesi 

verilmelidir.  Ki 67 değerlendirilirken en yoğun boyanma gösteren tümör alanı-

nın x200 büyütmede fotoğrafının çekilerek pozitif- negatif hücrelerin sayılıp 

yüzdesinin hesaplanması önerilen güvenilir yöntemdir. Ayrıca koyu kahve-

renkli çekirdek boyanmasının sayılması önerilmektedir.  

DSÖ 2010 NET sınıflandırmasına göre nöroendokrin tümör G1, G2 ve nö-

roendokrin karsinom G3 (NEK)olarak sınıflandırılmıştır.  G3 NEK morfolojik 

olarak heterojen bir grup olup sisplatin bazlı birinci basamak tedaviye farklı ce-

vap vermektedir. Ki-67 indeksi % 55 altındaki tümörlerde tedaviye cevap alın-

maz iken, % 55 üzerindeki hastalara göre sağ kalımlarının yüksek olduğu görül-

müştür.  Aynı zamanda Ki-67 indeksi %20 üzerinde olan fakat daha iyi morfolo-

jiye sahip tümörlerin prognozu daha iyi olup ilk kez 2013 yılında G3 NET tanımı 

kullanılmıştır.  G3 NEK’ler morfoloji ve Ki-67 indeksi temel alınarak üç gruba 

ayrılabilir. Tip A; iyi diferansiye ve Ki-67 indeksi % 21-55, Tip B; az difereran-

siye ve Ki-67 indeksi % 21-55, TipC; az diferansiye ve Ki-67 indeksi % 55’ ten 

büyük. Ortalama yaşam süreleri Tip A’da 43.6 ay, Tip B’de 24.5 ay, Tip C’ de ise 

5.3 aydır.  G3 tümörlerin tedavi protokolleri ve yaşam süreleri farklı olduğu için 

GİS-NET WHO sınıflaması değişebilir. Son zamanlarda NET’lerin en önemli 
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yerleşim yerlerinden biri olan pankreas için derecelendirme değişmiş ve tüm 

GİS için uygulanacağı ile ilgili tartışmalar mevcuttur. Pankreastaki NET’ler için 

ayrıca G3 NET ve G3 NEK ayrımında immünhistokimyasal belirteçlerde kullanı-

labilir. G3 NET için ATRX ve DAXX kaybı, SSTR2A ekspresyonu önemli iken, G3 

NEK için, anormal P53 ekspresyonu, Rb protein ve SMAD4, Bcl-2 aşırı ekspres-

yonu ve SSTR2A kaybı ekspresyon kaybı önemlidir. 2017 PanNET ve diğer yıl-

lardaki NET adlandırılması Tablo 2’ de karşılaştırılmıştır.  

Nöroendokrin tümörlerin tamamı malign karakterdedir. Karaciğer, akci-

ğer, periton ve kemik en sık metastaz bölgeleridir. Tümörün yerleşimi, evresi, 

derecesi ve boyutu gidişatında önemlidir. CD117 ve CK19 boyanması,  p27 ve 

somatostatin resöptör 2 kaybıda kötü prognostik faktörlerdendir. 

 

Tablo 2: Nöroendokrin tümörlerin günümüze kadar ki adlandırılma farklılıkları 

(WHO classification of tumours of endocrine organs, 2017) 

 

 

1.1.1. Özofagus Nöroendokrin Tümör 

Nöroendokrin tümörler özofagusta oldukça nadirdir. Barrett özofagusu 

veya adenokarsinom tanısı alan hastalarda rastlantısal olarak saptandığı gibi 
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multipl endokrin neoplazi (MEN-1) gibi kalıtsal hastalıklar ile birlikte de olabi-

lir. Özellikle özofagusta nöroendokrin karsinom (NEK) olarak saptanır. NEK’in 

küçük hücreli ve büyük hücreli olmak üzere iki ana tipi mevcuttur. Büyük hüc-

reli tipi % 70 oranında görülmektedir. Bu nedenle özofagusta NEK denilince ilk 

planda büyük hücreli tip akla gelir. Oldukça agresif seyirli olup tanı konduğunda 

ileri evrededir. Klinik olarak özofagusun en sık görülen tümörü olan skuamöz 

hücreli karsinomda olduğu gibi, yutma güçlüğü, kilo kaybı, retrosternal ve epi-

gastrik ağrı ile karşımıza çıkar. Sıklıkla orta ve distal özofagusta yerleşir. Endos-

kopide genellikle ülseratif görünümde olup, düz bir lezyon ya da polipoid lezyon 

olarakta görülür. Teşhis anında hastaların yarısından fazlası lokal ileri evre olup 

lenf nodu metastazı da sıklıkla mevcuttur. Endosonografik ultrasanografi (EUS) 

yöntemi ile lenf nodu tutulumu da doğrulanabilir. 

Histopatolojik olarak, insüler, tubuler, solid, kribriform yapı oluşturan 

uniform, tuz-biber görünümde kromatine sahip nükleuslardan oluşmaktadır. 

Nükleuslar ekzantrik veya ortada yerleşebilir. Sitoplazma dar veya bazen rahat-

lıkla seçilebilen eozinofilik görünümde olabilir. Nükleuslarda pleomorfik görü-

nüm ve kondanse kromatin görülmesi olağandır. İmmünhistokimyasal değer-

lendirmede kromogranin, sinaptofizin ve veziküler monoamin transporter 2 

(VMAT2) ile pozitif boyanır. 

1.1.2. Mide Nöroendokrin Tümör 

Midenin nöroendokrin tümörleri GİS-NET’ lerin %6’sını oluşturur.  Genel-

likle korpus ve fundustaki enterokromaffin benzeri hücrelerden kaynaklanır. 

Midede NET’ler üç tipte sınıflandırılır. Birincisi kronik otoimmun gastritten kay-

naklanan hipergastrinemi ile oluşur ve en sık görülen tiptir.  İntrinsik faktör 

veya paryetal hücrelere karşı antikor gelişimi mevcuttur. Sıklıkla kadınlarda gö-

rülür. Gastrik aklorhidri ve hipergastrinemi vardır. Hipergastrinemi enterokro-

maffin-benzeri (EKB) hücrelerde proliferasyon ve nöroendokrin hücre hiperp-

lazisine neden olur. EUS’ta sıklıkla mukozal/submukozal düzgün sınırlı hipoe-

koik lezyon izlenir.  Prognozları iyidir. Küçük lezyonlar olduğundan genellikle 

endoskopik olarak çıkarılabilirler. 

Tip 2 NET’ler gastrik NET’lerin %5-6’ sını oluşturur. Bu tipte de artmış 

gastrin seviyesi mevcuttur, fakat bu kez sebep gastrin sentezleyen bir tümördür. 

Özellikle MEN-1 hastalarında ve Zolinger Ellison sendromunda görülür. Bu lez-

yonlar MEN-1 tanılı hastaların endoskopik taraması sırasında mide ve duode-

numda ülser nedeniyle saptanır. Tip1 ve tip2 de lezyonlar sıklıkla 1-2 cm ça-

pında polipoid görünümdedir. EUS’ta lezyon çevresi hipertrofik gastrik fold ile 
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sarılmıştır. Serum gastrin seviyesi özellikle proton pompa inhibitörü kullanma-

dan önce bakılmalıdır. Küçük boyutta olanlar endoskopik olarak çıkarılabilir. 

Tip 3 NET’ler genellikle sporadiktir ve yüksek dereceli görünüme sahiptir. 

Tüm NET’ lerin %4,6’sını oluşturmaktadır. Gastrik NET’lerin %25’ini oluşturur.  

Lezyonlar genellikle büyük olup 2-3 cm çaplarındadır. Özellikle antrumda yer-

leşirler. 

Histopatolojik olarak nöroendokrin tümörler benzer morfolojidedir. Solid 

yuvalı patern, trabeküler/gyriform, glandüler, tubuler-asiner, kistik, papiller, 

angiomatoid, mikst patern gösterebilir.  Yuvalı patern etrafında artifisyel ayrıl-

malar olabilir. Stromada miksoid görünüm, amiloid birikimi ve kalsifikasyonlar 

görülebilir. Nöroendokrin tümörlerin davranışını diğer alanlarda olduğu gibi, 

tümör çapı, sekresyonu ve histolojik derecesi belirler. Düşük dereceli olanlar 

daha uniform görünümde iken NEK’ler büyük, yuvalar, adalar oluşturan oldukça 

anaplastik görünümde yer yer iğsi morfolojide hücrelerden oluşur. Mitoz oranı 

ve proliferasyon indeksi oldukça yüksektir. Sıklıkla multifokaldir ve nekroz 

alanı içerir. Tüm NET’ler, kromogranin, sinaptofizin, nöronal hücre adezyon 

molekülü (NCAM-1/CD56), protein gen ürünü 9,5 (PGP 9,5) ve/veya nöron spe-

sifik enolaz (NSE) ile pozitif immunreaktivite gösterir. Farklı derecedeki tümör-

lerde boyanma oranları farklı olabilirse de en sensitif boya sinaptofizin, en spe-

sifik olan ise kromogranindir (Resim 1). 

NET ‘ler hormon salgılamalarına göre de alt tiplere ayrılır. Örneğin hista-

min, serotonin, gastrin ve ACTH üreten NET’ler mevcuttur. NET’lerin çoğu 

VMAT2 boyanır, histamin ve histidin dekarboksilaz üretir. Fakat bunları rutin 

incelemede değerlendirmek zordur. 
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Resim 1: Mide mukozasında insüler ve tubuler görünümde  NET (Hema-

toksilen EozinX100). İmmunhistokimyasal Kromogranin ve sinaptofizin ile dif-

füz  boyanma (X100). Ki-67 indeksi ile %1 oranında nükleer boyanma (X200). 

 

1.2. Mezenkimal Tümörler 

Vücudun pek çok bölgesinde görülen çeşitli hücre gruplarındaki diferan-

siyasyon ile karakterize nonepitelyal tümörlerdir. Düz kas, stromal/Cajal hüc-

releri, fibroblastik / myofibroblastik, endotelyal ve schwannian orjinli olabilir-

ler.  Bu tömörlerin özofagus ve mide de görülme sıklıkları farklıdır. Özellikle 

submukozal yerleşirler. İyi huylu ve kötü huylu olabilirler. Bu tümörlerin klinik 

ve histomorfolojik özellikleri özofagus ve mide için birlikte tartışılacaktır. 

1.2.1. Granüler Hücreli Tümör 

Granüler hücreli myoblastom adıyla ilk kez 1920’li yıllarda Abrikossoff 

tarafından tanımlanmıştır. Deri, oral kavite ve GIS’de görülebilir. Kadınlarda 

daha sıktır. GİS’de % 8 oranında görülür. GİS’te en sık yerleşim yeri distal özo-

fagustur. Bir cm altındaki lezyonlardır. Genellikle rastlantısal olarak saptanır. 
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Nadiren daha büyük olursa yutma güçlüğü ile bulgu verir. Mide de ise oldukça 

nadirdir.  Endoskopide sarı, beyaz sert submukozal lezyonlar görülür. 

Morfolojik olarak, hücreler epiteloid veya iğsi görünümde olup, geniş gra-

nüler eozinofilik sitoplazmaya sahiptir. Nükleuslar küçük ve koyu kromatinli 

olabileceği gibi büyük ve ince açık kromatinli de olabilir. Nükleer atipi ve mitotik 

figür yoktur.  Sitoplazma PAS pozitiftir. İmmünhistokimyasal olarak S100 ve 

NSE pozitifliği izlenir (Resim 2). Malignite nadirdir. Fanburg-Smith malignite 

kriteri olarak altı kriter tanımlamıştır.  Bunlar; nekroz, nükleol belirginliği, art-

mış mitoz (10BBAda 2’den fazla), iğsi görünüm, nükles sitoplazma artışı ve ple-

omorfizmdir. 

 

Resim 2: Skuamöz epitel altında düzgün sınırlı tümöral doku (A, 

HEX100), Geniş granüler eozinofilik sitoplazmalı tümöral hücreler (B, HEX400) 

S100 ile diffüz kuvvetli pozitif boyanma (C, X200) 

 

1.2.2. Leiomyom 

Özofagusun en sık görülen iyi huylu mezenkimal tümörüdür. Mide de ise 

nadir olup kardia en sık yerleşim yeridir.  Erkeklerde kadınlardan iki kat daha 

sık görülür. Özellikle 30-35 yaşlarında sıktır. Tipik olarak distal ve orta özofa-

gusta görülür. Çoğunluğu 1-3 cm çapındadır. En sık görülen semptom yutma 

güçlüğüdür. Makroskobik olarak genellikle kas içerisinde yerleşen düzgün sı-

nırlı, kesit yüzeyi gri-beyaz renkte tümörlerdir. Kas içerisinde çok sayıda leiom-

yom izlenirse leiomyomatozis olarak adlandırılır.  

Morfolojik olarak düzensiz görünümde birbirini çaprazlayan, fasiküller 

oluşturan iğsi görünümdeki hücrelerden oluşur. Sitoplazmada eozinofilik görü-

nümde inklüzyon sıktır.  Atipi, mitoz ve nekroz görülmez. Büyük boyutlarda ise 

dejenerasyon izlenebilir. İmmünhistokimyasal incelemede düz kas Aktin(SMA), 

Kaldesmon ve Desmin pozitiftir (Resim 3-4). 
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Resim 3: Özofagusta submukozal yerleşimli düz kas tümörü(A,HEX40), 

İğsi görünümde tümör hücreleri(B, HEx200), Aktin ile diffüz kuvvetli bo-

yanma(C, X200). 

 

 

Resim 4: Kas dokusu içerisinde düzgün sınırlı düz kas tümörü(A, 

HEX100), Birbirini çaprazlayan iğsi görünümde tümör hücreleri (B, HEX200), 

İmmünhistokimyasal olarak Kaldesmon ile diffüz kuvvetli boyanma (X200). 

 

1.2.3. Glomus Tümörü 

Glomus tümörü, perivasküler glomus cisimden modifiye olmuş düz kas 

hücrelerinden oluşmaktadır. Vücudun her yerinde görülebilir. Gastrointestinal 

sistemde ise en sık midede antrumda, sıklıkla kadınlarda ve ortalama 55 yaşta 

görülür. Genellikle klinik bulgu vermez, iyi huylu submukozal vasküler lezyon-

lardır. Fakat büyük ve üzeri ülsere olursa üst GİS kanaması ile bulgu verir. En-

doskopide küçük ve tektir. 

 Histomorfolojik olarak uniform görünümde oval-yuvarlak şekilli, soluk-

eozinofilik sitoplazma ile çevrelenmiş hücrelerin izlendiği düzensiz şekilli ge-

nişlemiş damarlar mevcuttur. Hücre adaları miksoid veya hyalinize stroma ile 

çevrilidir. İmmünhistokimyasal incelemede; SMA ve perisellüler Laminin/Kol-

lagen IV pozitiftir. Fakat CD34, Desmin, C-KİT, DOG1 negatiftir. Çoğunluğu be-

nigndir, ancak 5 cm üzerindeki ve artmış mitoz izlenen tümörlerde metastaz bil-

dirilmiştir (Resim 5). 
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Resim 5: Oval yuvarlak hücrelerden oluşan genişlemiş damar yapıları (A, 

HEx200), Küçük yuvarlak uniform görünümde hücreler (B, HEX200). İmmün-

histokimyasal Aktin ile diffüz kuvvetli pozitif boyanma (C, X200). 

 

1.2.4. Schwannom 

Schwannom, gastrointestinal sistemde oldukça nadir olup, özofagusa 

göre mide de daha sık rastlanır. Kadın /erkek oranı 4/1’dir. Sıklıkla ileri yaş-

larda görülen, muskularis propria ve submukoza yerleşimli lezyonlardır.  Çap-

ları 2-10 cm arasındadır. Benign tümörlerdir, fakat nüks görülebilir. Tüm benign 

gastrik tümörlerin yaklaşık %4’ünü oluşturur.  Düzgün sınırlı, kesit yüzeyi kirli 

beyaz renkte lezyonlardır.  

Histomorfolojik olarak, kollajenize zeminde mikrotrabeküler ve fasiküller 

oluşturan, ondülan görünümde iğsi hücrelerden oluşur. Tümör çevresinde sık-

lıkla yer yer germinal merkezi belirgin lenfoid agregatlar görülür. Fokal alan-

larda nükleer atipi izlenir fakat mitoz yaygın değildir. Tümörde kalsifikasyon, 

kistik değişiklikler ve hemoraji görülebilir. İmmünhistokimyasal değerlendir-

mede S100 ve glial fibriler asidik protein(GFAP) pozitiftir. Büyük boyutlara ula-

şabildiğinden ve yerleşim yeri nedeniyle GİST’ten ayrımı önemlidir.      c-KİT, 

DOG1 ve CD34 negatiftir. 

1.2.5. Lipom 

Mide ve özofagusta oldukça nadirdir. Genellikle submukozal yerleşimli 

benign tümörlerdir. Nadiren subserozal alanda görülür. Makroskobik olarak 

ince fibröz kapsüle sahiptir. Morfolojik olarak nükleusu iğsi görünümde olup 

yağ vakuolünün periferinde yerleşir ve atipi görülmez (Resim 6). 
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Resim 6: Submukozada düzgün sınırlı lipomatöz doku (HEX100) 

 

1.2.6. Gastrointestinal Stromal Tümör 

Gastrointestinal sistemin en sık görülen malign mezenkimal tümörü olup, 

interstisyel Cajal hücrelerinden ve ya onların kök hücre benzeri öncüllerinden 

köken alır. KİT veya PDGFRA’daki aktive edici mutasyonlar sonucu gelişir. %60-

70 oranında midede görülür. Özofagus ise nadir bir yerleşim yeri olup, tüm 

GİST’lerin  %5’inden azını oluşturur. Özofagusta özellikle distal ve orta bölümde 

yerleşir. Yutma güçlüğü, kilo kaybı ve göğüs ağrısı ile bulgu verebilir. Ortalama 

60-65 yaşlarında görülmekle birlikte nadiren çocuklukta da görülebilir. Ekzofi-

tik, intraluminal veya ikisi birlikte de görülebilir. 3 cm altındaki lezyonlar genel-

likle lümene doğru uzanan polipoid görünümdedir. Makroskobik olarak lobule 

görünümde kirli beyaz-gri renkte olup, mukozal ülserasyon ve nekroz içerebilir. 

Hemoraji ve kistik dejenerasyon büyük lezyonlarda sıktır. 

Histopatolojik olarak hücreler, iğsi, epiteloid ve mikst olabilir. İğsi  skle-

rozan olanlar küçüktür ve kalsifikasyon sıktır. İğsi palizadlaşan vakuollü tip 

daha yaygındır. Epitelolid GİS’ler sklerozan, diskoheziv, hipersellüler ve psödo-

papiller olabilir.  Özellikle mide yerleşimli olanlarda çok farklı morfoloji görüle-

bilir. Paranükleer vakuoller, plazma hücresi , taşlı yüzük benzeri veya rabdoid 

görünümde hücreler olabilir. Ayrıca skenoid fibriller, kalsifikasyon hyalinize 

veya miksoid stroma görülebilir. Hücreler atipisiz, hafif atipili veya belirgin ati-

pili olabilir. Fakat belirgin atipi ve pleomorfizm mevcut ise GİST dışı bir tümör 

akla gelmelidir. 
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İmmünhistokimyasal olarak, GİST’ lerin %90’ı c-KİT (CD117) ekspres-

yonu gösterir. C-KİT, sitoplazmik, membranöz ve bazen perinükleer noktasal 

tarzda boyanabilir. Ayrıca DOG-1 ve CD34 de bu tümörlerde pozitiftir (Resim 7).

  

GİST’lerin ilerleyici hastalık riskleri tümörün yerleşimi, tümör rüptürü, 

çapı ve mm2 de ki mitoz oranına göre değişmektedir. Mide için bu parametreler 

tablo 3’te özetlenmiştir. Verilerimize göre en sık düşük risk grubu, ikinci sıklıkta 

ise yüksek risk grubu yer almaktadır.  Özofagus için risk faktörleri bilinmemek-

tedir. 

 

Tablo 3: Mide yerleşimli gastrointestinal stromal tümörün prognostik be-

lirteçleri (Miettinen-Lasota, J Surg Oncol 2011) 

 

 Tümörün  
Özellikleri 

 İlerleyici hastalık  
riski 

Prognostik grup Mitoz Çap Mide 

1  ≤2cm Risk yok (%0) 

2 ≤5/5mm2 >2≤5cm Çok düşük (%1.9) 

3a  >5≤10 Düşük (%3.6) 

3b  >10cm Orta (%12) 

4  ≤2cm Risk yok (az sayıda olgu) 

5 >5/5mm2 >2≤5cm Orta (%16) 

6a  >5≤10 Yüksek (%55) 

6b  >10cm Yüksek (%86) 

 

CD117 boyasını değerlendirirken boyanma yoğunluğu ve boyanma yay-

gınlığı patoloji raporunda belirtilmelidir. C-KİT boyanması tanı için önemli ol-

makla birlikte tek kriter değildir. Fokal ve zayıf boyanmalarda farklı parafin 

bloklarda terkrarlanmalıdır. Ayrıca farklı boya klonları da denenebilir veya 

başka bir merkeze konsülte edilebilir. Yine fokal zayıf boyama saptanır ise c-KİT 

negatif GİST olasılığı da akla gelmeli ve moleküler inceleme yapılmalıdır. %75-

85’inde KİT geninde, %10 oranında ise PDGFRA geninde aktive edici 



Ganime ÇOBAN – Dilek Sema ARICI 

 

254 
 

mutasyonlar izlenir. Patolojik evrelemede DSÖ TNM 8’e göre tümör çapı, lenf 

nodu metastazı (var-yok) ve uzak metastaz (var-yok) önemlidir. 

 

Resim 7: Mide submukozasında iğsi görünümde gastrointestinal stromal 

tümör (A, HEX200), c-KİT ile diffüz kuvvetli sitoplazmik ve membranöz bo-

yanma(B, X200),  DOG-1 ile diffüz kuvvetli pozitif boyanma (C, X200), CD34 ile 

diffüz kuvvetli pozitif boyanma (D, x200). 

 

1.3. 1 Diğer Mezenkimal Tümörler 

Özofagus ve mide de daha da nadir görülen tümörler arasında, leiomyo-

sarkom, fibromiksom, sinovyal sarkom, kaposi sarkomu, hemanjiom, kalsifiye 

fibröz tümör, rabdomyosarkom sayılabilir. 
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1.GENEL BİLGİLER 

Sinonazal kavite, septumun ikiye ayırdığı nazal kavite ve her bir yanda 

ona açılan birer çift olan dört ayrı grupta değerlendirilen (frontal, etmoid, mak-

siller ve sfenoid) paranazal sinüslerin oluşturduğu, respiratuvar epitelle döşeli 

içi hava dolu boşluklar bütünüdür. Paranazal sinüsler, kişiye göre farklılık gös-

terebilen oldukça karmaşık anatomiye sahip yapılar olup başın ön kısmında bu-

lunan, beyin ve orbita gibi hayati yapıları olası dış travmalardan korurlar. 

Paranazal sinüs hastalıklarında (PNSH) hikaye, klinik ve endoskopik mu-

ayene, direkt paranazal sinüs grafileri her zaman yeterli tanısal bilgi sağlama-

maktadır. Sinonazal bölge, insanda en çok anatomik varyasyonlar gösteren böl-

gelerden biridir. Günümüzde nazal kavite ve paranazal sinüslerin anatomisi ve 

patolojilerinin saptanması için endoskopik nazal muayene ve bilgisayarlı to-

mografi (BT) rutin olarak kullanılmaktadır. 

Gün geçtikçe önem kazanan endoskopik sinüs cerrahisi (ESC), PNSH’nin 

tanı ve tedavisinde güvenle uygulanan bir yöntemdir. ESC, %98 gibi yüksek ba-

şarı oranları ile rekürren akut veya kronik infektif sinüziti olan hastalarda en 

başarılı yöntemdir. Endoskopik sinüs cerrahisinin sınırlarının genişleyerek uy-

gulanması yapılma sıklığı ve tecrübeyle paraleldir. Ancak cerrahinin sonuçlarını 

ve komplikasyon oranlarını etkileyen en önemli faktör cerrahın anatomik or-

yantasyonudur.  

BT, ESC öncesinde hastanın değerlendirilmesinde altın standart olarak 

kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Kemik ve yumuşak doku çözümleme üs-

tünlüğü, aksiyel ve koronal planda görüntüleme yeteneği ve son yıllarda yaygın-

laşan çok dedektörlü aygıtları ile çok planda ve kaliteli yeniden şekillendire-

bilme kabiliyeti olan BT; tanıda, tedavi protokollerinin seçiminde ve cerrahi uy-

gulanacak olgularda cerrahi sınırların belirlenmesinde oldukça önemli rol oy-

namaktadır. Ayrıca tedavi sonrası sonuçlarının karşılaştırmasının yapılmasında 

kullanılan en duyarlı tanı yöntemidir. Preoperatif dönemde anatomik varyas-

yonların BT yardımıyla değerlendirilmesi, cerrahinin güvenli bir şekilde uygu-

lanması ve komplikasyonlardan kaçınılması açısından son derece büyük önem 

taşımaktadır. 

1.1. Anatomi ve Fizyoloji 

1.1.1. Burun ve nazal kavite 

Burnun kemik iskeleti, nazal kemikler ve maksillaların nazal çıkıntıları ta-

rafından oluşturulur. Nazal septum anteriorda septal kıkırdak, 
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posteroinferiorda vomer ve süperiorda etmoid kemiğin perpendiküler plaka-

sından meydana gelir.  

Nazal kavitenin tavanını etmoid kemiğin kribriform plakası yapar.Taban, 

anteriorda maksillanın palatin çıkıntıları, posteriorda palatin kemiklerin hori-

zantal çıkıntılarından oluşur. 

Nazal kavitenin lateral duvarında süperior, orta ve inferior konkaların la-

teralinde, paranazal sinüslerin drenaj noktalarını içeren üç adet meatus (boş-

luk) bulunur. 

1.1.2. Paranazal sinüsler 

Suprem (değişken), üst, orta ve alt olmak üzere üç ya da dört adet konka 

vardır. Alt konka ayrı bir kemik iken diğer üçü etmoid kemiğin parçalarıdır. Orta 

konka lateral nazal duvara anterior ve posterior etmoid hava hücrelerini ayıran 

bazal lamella ile tutunur. Bazal lamella ve etmoid bülla arasındaki boşluğa sinüs 

lateralis ya da suprabullar reses adı verilir. 

Lateral nazal duvar iki ostiomeatal üniteden oluşur. Anterior ostiomeatal 

ünite frontal sinüs ostiumu, frontal rese, maksiller sinüs ostiumu, infundibulum 

ve orta meatustan oluşur. Posterior ostiomeatal ünitede sfenoid sinüs ostiumu, 

sfeneetmoidal reses ve süperior meatus yer alır. 

Unsinat çıkıntı orak şekilli kemik bir tabaka olup lateral nazal duvardan 

köken alır ve süperiora uzanır. Süperior serbest kenarının lateralinde infundi-

bulum yer alır. Unsinat prosesin serbest kenarı ile etmoid bülla arasındaki hilal 

şekilli boşluğa hiatus semilunaris adı verilir. 

Frontal reses frontal sinüsün huni şeklindeki drenaj yoludur, orta meatu-

sun anterior kesimine drene olur ve iki bölüme ayrılabilir: frontal sinüs taba-

nında sinüs ostiumunun altında yerleşen süperior kompartman ve ifundibu-

luma açılan ya da orta meatusa uzanan inferior kompartman. 

Etmoid kavitenin tavanına fovea etmoidalis denir. Nazal kavite tavanında 

fovea etmoidalisin medialinde kalan kesimini etmoid kemiğin kribriform plaka-

ları oluşturur. Bu plakalarolfaktör sinir foramenleri tarafından delinmiştir. 

Krista galli orta hatta kribriform plakalardan köken alan vertikal uzanımlı ke-

mik çıkıntı olup falks serebriye tutunur. Anterior ve posterior etmoid hava hüc-

releri orta konkanın bazal lamellası ile birbirinden ayrılır. Orbitanın ince medial 

duvarına lamina paprisea denir. 

1.2. Sinonazal Kavitenin Radyolojik Görüntülenmesi 

Sinonazal kavitenin radyolojik olarak araştırılmasınının getirdiği değerli 

bilgiler, klinik muayenenin vazgeçilmez bir tamamlayıcısıdır. Direkt grafiler; 
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Waters, Caldwell, lateral, oblik ve submentovertikal grafileri içerir. Anjiografi, 

ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görün-

tüleme (MRG) diğer kullanılan görüntüleme yöntemleridir. 

1.2.1. Direkt grafi 

Direkt grafiler kronik sinüzitlerin değerlendirilmesinde yetersiz kalma-

sına rağmen, akut sinüzitlerde hava-sıvı seviyelerini, sinüs içi yumuşak doku 

lezyonlarını, tümöral lezyonlarda kemik doku defektlerinin gösterilmesinde 

yardımcı olmaktadır. Ancak ideal pozisyonu vermedeki zorluk, çoğu anatomik 

yapının süperpoze olması ve yumuşak doku patolojisi ile kemik destrüksiyo-

nunu saptamadaki yetersizlik bu grafilerin dezavantajıdır. PNSH’nin değerlen-

dirilmesinde en çok başvurulan direkt grafiler şunlardır: 

a) Waters grafisi (oksipito-mental projeksiyon) 

Hasta ayakta, ağzı açık, burnu ve çenesi filme yerleştirilerek çekilir. Bu 

grafi ile en iyi maksiller sinüsler, kısmen frontal sinüsler değerlendirilir. Ayrıca 

yüz kemiklerinin görüntülenmesinde de yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 

b) Caldwell grafisi (oksipito-frontal projeksiyon) 

Hasta pron pozisyonda, baş öne eğilerek çekilir. Bu grafi ile en iyi frontal 

sinüs ve kısmen de sfenoid sinüsler değerlendirilebilir. Ayrıca burun boşluğu ve 

etmoid hücrelerde görüntülenebilir. 

c) Lateral sinüs grafisi 

Hasta ayakta ve başı lateral pozisyondadır. Tüm sinüslerin ikinci temel 

pozisyonudur. Bu grafi ile en iyi frontal ve sfenoid sinüsler değerlendirilebilir. 

Sfenoid, frontal ve maksiller sinüslerdeki hava-sıvı seviyelenmelerini tesbit et-

mede çok yararlıdır. Kafa tabanı kırıklarında ya da beyin omurilik sıvısı (BOS) 

sızıntısına bağlı rinorede direkt grafide sfenoid sinüste görülen hava sıvı sevi-

yelenmesi bazen tek bulgu olabilir. 

d) Oblik grafi 

Posterior etmoid hücreler, orbita içerisine düşürülerek incelenir. 

e) Submentovertikal grafi 

Bu grafi ile arka ve orta etmoid hücreler, frontal ve sfenoid sinüsler de-

ğerlendirilebilir. 

1.2.2. Anjiografi 

Anjiografi paranazal sinüslerde nadir olarak görülen metastatik hipernef-

roma, hemanjioperisitoma gibi vasküler kökenli tümörlerin değerlendirilme-

sinde yardımcı bir metottur. Vasküler kökenli patolojilerin dışında kalan pato-

lojilerin değerlendirilmesinde kullanılmaz. 
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1.2.3. Ultrasonografi (USG) 

USG baş-boyun hastalıklarında genellikle boyun ve tükrük bezlerine ait 

patolojilerin değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Yüz kemiklerine ait 

ve sinüs içerisindeki patolojileri değerlendirmede yaygın olarak kullanılma-

makla birlikte orbitaya doğru uzanım gösteren malign lezyonların yumuşak do-

kularını göstermede değer taşır. 

1.2.4. Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

BT, paranazal sinüslerin anatomisi ve patolojisini en yüksek düzeyde gös-

teren, en yaygın kullanılan, en yararlı görüntüleme yöntemidir. BT mukozal pa-

tolojileri göstermedeki üstün başarısı yanında, kronik sinüzitlere predispozis-

yon oluşturabilen ve direkt grafilerde, hatta bazen nazal endoskopide bile tespit 

edilemeyen anatomik yapıdaki varyasyonları ve patolojileri tespit etmesi açı-

sından klinisyenlere yüksek bir avantaj sağlar. 

Paranazal sinüslerin incelenmesinde aksiyel ve koronal planda kesitler 

alınır. Aksiyel planda, hasta sırt üstü yatırılarak, orbitomeatal hatta (sert da-

mağa) paralel kesitler alınır. Aksiyel planda çekilen radyogramlarda; sfenoet-

moidal resses, bazal lamella, sfenoid sinüs-orbita ilişkisi ve sfenoid sinüs var-

yasyonları, frontal sinüs iç ve dış kenarları, özellikle eşlik eden subperiostal 

abse gibi orbital ve intrakraniyal patolojiler, infratemporal ve pterigopalatin 

fossa invazyonu değerlendirilir. Daha çok tercih edilen koronal plan çekimler-

dir. Koronal planda, hasta pron ya da supin pozisyonda yatırılır. Baş hipereks-

tansiyondadır (supin pozisyonda baş masadan sarkıtılarak hiperekstansiyon 

sağlanır). Koronal çekimlerin mümkün olmadığı durumlarda önce aksiyel kesit-

ler alınır; daha sonra indirekt rekonstrüksiyonlarla koronal plandaki görüntüler 

elde edilir.  

Koronal plan; paranazal sinüs normal anatomisini ve anatomik varyas-

yonlarını, akut ve kronik sinüs enfeksiyonları ile bunların etyoloji ve komplikas-

yonlarını, tümör ayırıcı tanısı ve çevre kompartmanlara yayılımı hakkında 

önemli bilgiler verir. Ayrıca koronal plan ostiomeatal birimi, beyin ile etmoid 

tavan arasındaki ilişkiyi ve orbitalar ile paranazal sinüs ilişkisini optimal şekilde 

gösterir. BT, endoskopik sinüs cerrahisi öncesinde hastanın değerlendirilme-

sinde altın standart olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Son yıllarda, 

çok kesitli BT kullanımının yaygınlaşması ile tek ve aksiyel planda alınan ince 

kesitlerden indirekt rekonstrüksiyonlar ile koronal ve sagital planda görüntüler 

elde edilir. Sagital rekonstrüksiyonlar, morfolojik oryantasyon için elde edilebi-

lir. Cerrahi sırasında uygulanan aletlerin pasajına yardımcı olacak değişik uzak-

lıklar ve açılar ölçülebilir. 
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Rutin incelemede, 3 mm kalınlık ve 3 mm’lik interval (masa ilerleme me-

safesi) ile alınan kesitler genellikle yeterli kabul edilir. Eğer OMÜ patolojileri-

nin değerlendirilmesinde bu kesitler yetersiz kalırsa kesit kalınlığı azaltılabi-

lir. Ayrıca çok küçük lezyonlarda ve daha detaylı bilgi edinmek için (BOS fis-

tülü, anterior etmoidal arter ve çevresi gibi) kesit kalınlığı ve interval azaltıl-

malıdır. Yumuşak dokuları daha iyi değerlendirmek, orbitanın raslantısal pa-

tolojilerini gözden kaçırmamak için pencere aralığı geniş tutulur (4000/750). 

Paranazal sinüs BT incelemesinde rutinde 120 kVp, 300-400 mAs kullanılır. 

Ancak son yıllarda özellikle çocuk hastalarda ve lensi radyasyondan korumak 

için daha düşük mAs değerlerinin (60 mAs, 40 mAs ve 23 mAs) kullanıldığı 

çalışmalarda, tanı için yeterli kalitede görüntüler elde edildiği bildirilmiştir. 

Düşük doz BT’nin diğer bir avantajı da inceleme süresinin kısalmasıdır. 

Rutinde paranazal sinüsler kontrastsız BT ile değerlendirilir. Ancak sinüs 

kavitesi içeriğini, mukozal yüzeyi, tümoral dokuya karşı normal doku vasküle-

ritesini tanımlamada, yumuşak doku lezyonlarının yapısını ortaya koymada, ag-

resif enfeksiyon ve malign neoplazik patolojilerin çevre yumuşak doku ilişkile-

rinin değerlendirilmesinde kontrast madde kullanılması gerekebilir. 

1.2.5. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

MRG, temelde bir yumuşak doku inceleme tekniği olduğu için yumuşak 

dokulardaki anatomik detay yönünden MRG daha üstündür. Sinonazal hastalık-

ların orbita, kavernöz sinüs, karotid arter ve optik sinirler ile ilişkisini değerlen-

dirmede aksiyel kesitler yararlıdır. Ayrıca radyasyona maruz bırakmaması di-

ğer bir avantajıdır. Bunun yanında yapılışının zor ve pahalı olması, özellikle 

hava ve kemiği sinyalsiz göstermesi ve ayrımlayamaması, nazal siklustaki 

ödemi patolojik ödemden ayıramaması ve paranazal sinüs patolojilerinde 

önemli yeri olan ostiomeatal kompleksi değerlendirememesi dezavantajlarını 

oluşturmaktadır. 

MRG, agresif enfeksiyonlar ve malign tümörlerin çevre yayılımı, ensefalo-

sel gibi doğumsal patolojiler, sinüs içi kanamalar ve mukozal ödemi sinüs içi 

serbest sıvıdan ayırmada kullanılabilir. MRG, mikotik infeksiyonların tanısında 

çok yararlı olmaktadır. Tl ağırlıklı görüntülerde hipointens ve BT’de opak gö-

rüntü veren mikotik kitle, T2 ağırlıklı görüntülerde hipointens görüntü vermek-

tedir. Bu nedenle, fungal sinüzit düşünülen hastalarda MRG'de sinüs boş görü-

lüyorsa, mutlaka BT ile hiperdens alanın olup olmadığının kontrol edilmesi ge-

rekir. 
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1.3. Sinonazal Kavitenin Anatomik Varyasyonları 

1.3.1. Nazal septum varyasyonları 

Nazal septumda septal deviasyon, kondrovomeral bileşke deformitesi ve 

nazal kemikte spur gibi morfolojik varyasyonlar görülmektedir. Septum devias-

yonu (SD), sinonazal bölgenin en sık görülen varyasyonu olup, nazal septumun 

sağa ya da sola kayması durumudur. Etyolojisinde travma önemli rol oynar. Ge-

netik ve çevresel faktörlerin de neden olabileceği ifade edilmektedir. SD kıkır-

dak, kıkırdak-kemik tipi ya da her ikisinin kombinasyonu şeklinde oluşabilir. 

Tek yönlü “C” veya çift yönlü “S” şeklinde olabilir. Deviasyon ve spurun birlikte 

belirgin olduğu durumlarda orta meatus ve infundibulum daralır ve cerrahi gi-

rişim güçleşebilir (Resim 1A ve B). Septal deviasyonları tanımak önemlidir 

çünkü şiddetli deviasyonda orta konkada bası ve orta meatusda obstrüksiyon 

oluşturabilirler. Bu durumda ise endoskopik görüntüyü kısıtlayıp cerrahi giri-

şimi güçleştirebilirler. SD sıklığı literatürde %20-79 arasında bildirilmiş ol-

makla beraber, çoğu kez nazal fonksiyonları bozacak şiddette değildir. Belirgin 

deviasyon olan tarafta hava dağılımındaki değişikliklere ve mukosilier aktivite 

bozukluğuna bağlı enfeksiyon, ipsilateral östaki disfonksiyonuna neden olarak 

orta kulak enfeksiyonlarına yol açabilir.  

Septum pnömatizasyonu; genellikle sfenoid sinüs ya da krista galliden 

kaynaklanan havanın nazal septuma uzanımı ile oluşur (Resim 1C). Pnömatize 

septum varyasyonu, endoskopik cerrahide ve klinik olarak çoğunlukla önemi 

olmamakla birlikte sfenoetmoidal resesi daraltabilir. Oblitere olduğunda ense-

faloseli taklit edebilir. Kondrovomerin artikülasyon deformitesi (%2) oranında 

görülür. Daha az sıklıkta, vomer pnömatizasyonu, nazal septum posterior kesi-

minin yokluğu ve nazal septumun aplazisi görülebilir. 

1.3.2. Konka varyasyonları 

1.3.2.1. Orta konka varyasyonları 

a) Konka bülloza (KB) 

Konkaların kısmi ya da tam pnömatizasyonu KB olarak isimlendirilir. KB 

çeşitli boyutlarda olup genellikle bilateraldir ve en sık rastlanılan varyasyonlar-

dan birisidir. KB sıklığı literatürde %14-80 arasında değişmektedir.Bolger ve 

arkadaşları orta konka pnömatizasyonunu üç tipe ayırmışlardır.Vertikal lamel-

ler tip; konka lamelinin pnömatizasyonudur. İnferior büllöz tip; konkanın 

bulböz segmentinin pnömatizasyonudur. Ekstensif (gerçek) tip; orta nazal kon-

kanın hem lameller hem de bulböz segmentinin pnömatizasyonudur (Resim 1D-

F). 
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KB varlığı her zaman patolojik değildir. Ancak büyük olduğunda, mukosi-

lier transporta engel oluşturduğunda ve diğer anatomik bozukluklar ile birlikte 

olduğunda sorun yaratır. Bu durumda rekürren sinüzit nedeni olabilir. KB’nin 

kendi ostiumu tıkanırsa konkal sinüzit gelişir. KB içinde retansiyon kisti, polip, 

mukosel, piyosel gelişebilir. KB, mukozal yüzey teması sonucunda baş ağrısı, 

yüzde basınç hissi ve burun tıkanıklığı gibi semptomlara neden olabilir. 

  

 

Resim 1: Farklı hastalara ait BT kesitlerinde; A) koronal planda, tek yönlü 

‘‘C’’ şeklinde sola SD ve aynı tarafta orta meatus düzeyinde lateral nazal duvara 

uzanan septal spur izleniyor. B) Aksiyel BT’de septal spurun nazal kaviteyi da-

ralttığı görülüyor (oklar). C) Koronal BT’de nazal septum posterosüperior kesi-

minde septumun pnömatize olduğu görülüyor. D) Bilateral vertikal lamellar tip 

konka bülloza (düz oklar) ve solda pnömatize unsinat proçes (kesikli ok) izleni-

yor. E) Bilateral inferior büllöz tip ve F) bilateral ekstensif (gerçek) tip konka 

bülloza izleniyor (düz oklar). 

 

b) Paradoks konka 

Orta konkanın konkavitesi normalde lateral nazal duvara doğrudur. 

Eğer orta konka konkavitesi laterale değil de mediale (nazal septuma) doğru 

olursa buna paradoks orta konka denir (Resim 2A). Paradoksal konkanın eğ-

rilik derecesine bağlı olarak, infundibulumda kompresyon ve sinüs obstrük-

siyonu gözlemlenebilir. Ayrıca çok büyük ve diğer anatomik varyasyonlarla 

birlikte olması durumunda sinüzit etyolojisinde önemli olabileceği kabul 

edilir. Paradoks orta konkanın literatürde sıklığı %3-32 arasında değişmek-

tedir.  
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c) Sekonder orta konka 

Üst konka ile orta konka arasında bulunan, lateral nazal duvar ile orta mea 

arasından kaynaklanan fazladan (aksesuar) bir konkadır (Resim 2B ve 2C). Na-

dir görülen bir varyasyon olan sekonder orta konka nazal endoskopik muayene 

sırasında yanlışlıkla polip ya da osteom olarak değerlendirilebilir, ayrıca kıv-

rımlı UP ile de karıştırılabilir. OMÜ’yü daraltarak enfeksiyöz sinüs hastalığına 

predispozisyon oluşturabilir. Bu nedenlerle BT’de tanınmaları ve rapor edilme-

leri önemlidir. 

d) Orta konka hipoplazisi 

Spur ve septal deviasyona sıklıkla eşlik edebilen bir diğer varyasyon da 

tek taraflı hipoplazidir. İki taraflı hipoplazi olan olgular, düşük fovea etmoidalis 

ile ilişkilidir. 

e) Bifid orta konka 

Orta konka bifidlik derecesi, medialinde sığ bir oluk formundan, konkayı 

tamamen ikiye bölecek derin bir yarık şekline kadar büyük değişkenlik göstere-

bilir. Yarık, bifid orta konkayı tamamen ikiye ayırdığında, iki turbinat ya da pa-

radoks UP ve bir orta turbinat izlenimi verebilir.  

1.3.2.2. Diğer konka varyasyonları 

a) Pnömatize üst konka 

Semptomatik olan pnömatize üst konka son derece nadirdir. Ancak pnö-

matizasyonun fazla olması durumunda, sinonazal enflamasyon yokluğunda 

dahi baş ağrısı gibi önemli semptomlara neden olabilmektedir. ESC sırasında 

anatomik ve teknik olarak en az ulaşılabilen konkalardır. 

b) Pnömatize alt konka 

Alt konka pnömatizasyonu son derece nadir görülen bir durumdur. Uni-

lateral, bilateral, izole ya da diğer konka anomalileri ile birlikte de olabilir. Bazı 

olguların BT incelemelerinde, geniş nazolakrimal kanal, alt konka pnömatizas-

yonu izlenimi verebilmektedir. Bu olguların iyi ayırt edilmesi gereklidir. Klinik 

olarak alt konka pnömatizasyonunu alt konka hipertrofisinden ayırt etmek BT 

olmadan mümkün değildir. Koronal BT kesitleri bu durumun tanınması için ge-

reklidir. 

c) Paradoks alt konka 

Paradoks alt konka son derece nadir bir durum olup, literatürde ilk kez 

Yasan ve ark. tarafından tanımlanmış ve sıklığı % 1 olarak bildirilmiştir (Resim 

2G).  
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d) Bifid alt konka ve alt konka agenezisi 

Çok nadir görülen bu varyasyonlar literatürde genellikle vaka sunumu 

şeklindedirler. Literatürde bifid alt konka sıklığı bir çalışmada % 0,09 olarak 

bildirilmiştir (Resim 2D-F).  

 

 

Resim 2: Farklı hastalara ait BT kesitlerinde; A) koronal planda bilateral 

paradoks orta konka (oklar) görülüyor. B) Koronal BT’de her iki orta konka pos-

terosüperiorunda ve C) aksiyel BT’de bilateral orta konka lateral komşuluğunda 

OMÜ’yü daraltan fazladan birer konka (oklar) izleniyor. D) ve E) Koronal BT’de 

ardışık kesitlerde ve F) aksiyel kesitte sol alt konka hipoplazisi görülüyor. G) 

Koronal BT’de sağda inferior paradoks konka (ok) izleniyor. 

 

1.3.3. Unsinat proçes varyasyonları 

1.3.3.1. Unsinat proçesin deviasyonları 

UP, orta meatusu etkileyen medial deviasyon veya semilunar hiatus 

ve/veya infundibulumu obstrükte eden lateral deviasyon gösterebilir. Daha na-

diren UP spiralleşebilir ve orta meatusu tıkayabilir. 

a) Kıvrımlı UP 

En sık görülen varyasyon medial eğilimli UP’dir; eğer anteriora doğru dö-

nüp orta meatustan dışarı çıkarsa bu durum Kaufman’ın çift orta konkası olarak 

isimlendirilir. UP’nin horizontal ya da vertikal oryantasyonu komşu yapılar ta-

rafından belirlenir: Etmoid bülla, orta konka ve ön OMÜ drenajını etkileyen na-

zal septum. UP aynı zamanda çengel şeklini alabilir ya da pnömatize olabilir. 
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b) Atelektatik UP 

Bazen UP’nin serbest ucu hipoplazik gelişim gösterir ve orbita medial du-

varına ya da lamina papriseanın inferior bölümüne yapışır. Bu duruma atelek-

tatik UP denilir. Genellikle hipoplazik opasifiye maksiller sinüs ile birlikte görü-

lür (Resim 4B). Bu varyasyon anterior ESC uygulanacak olgularda çok önemli-

dir. Radyolojik olarak tanımlanmazsa unsinektomi sırasında orbita ve optik si-

nir açısından büyük tehlike oluşturan önemli komplikasyonlara yol açabilir. 

1.3.3.2. Unsinat üst ucunun bağlanım varyasyonları 

Landsberg ve Friedman UP’nin süperior yapışma yeri ile ilgili 6 farklı tür 

tarif etmişler ve bunları bir görüntüleme tekniği eşliğinde tasvir ederek süpe-

rior yapışma yeri ile ilgili daha detaylı bilgiler sunmuşlardır. Tip 1; lamina pap-

riseaya, tip 2; ager nazinin posterior duvarına, tip 3; lamina paprisea ve kribri-

form plate ile orta konkanın bileşkesine, tip 4 kribriform plate ile orta konkanın 

bileşkesine, tip 5; kafa tabanına ve tip 6 orta konkaya yapışacak şekilde sınıflan-

mıştır (Resim 3). 

 

 

Resim 3: Farklı hastalara ait koronal BT kesitlerinde; A) UP tip 1 bağla-

nımı. Sol UP’nin lamina papriseaya (yıldız) yapıştığı izleniyor (düz ok). B) ve C) 

Ardışık kesitlerde sol unsinat proçesin aher nazi hücresinin (a) posterioruna ya-

pıştığı izleniyor (düz ok). D) ve E) UP tip 3 bağlanımı. Ardışık kesitlerde her iki 

UP’nin, kribriform plate ve orta konka bileşkesi (noktalı ok) ile lamina 
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papriseaya (düz ok) yapıştığı görülüyor. F) UP tip 4 bağlanımı. Sağ UP’nin krib-

riform plate ile orta konka bileşkesine (düz ok) yapıştığı izleniyor. G) UP tip 5 

bağlanımı. Her iki UP, kafa tabanına (düz ok) yapışma göstermektedir. Ayrıca 

sağda konka bülloza varyasyonu (noktalı) izleniyor. H) ve I) UP tip 6 bağlanımı. 

Ardışık kesitlerde UP’nin orta konkaya yapıştığı görülüyor (oklar). 

UP’nin anterosüperior yapışmasının değişken olması, frontal reses drena-

jını etkilemektedir. UP, genellikle anteriordan lamina papriseaya ve ager nazi 

hava hücresine yapışır ve frontal reses orta meatusun içine drene olur. Etmoid 

infundibulum süperiordan, ‘‘resessus terminalis’’ olarak bilinen kör bir poş ta-

rafından kapanabilir. Bu durum, etmoid infundibular inflamasyonunun neden 

frontal sinüzite yol açmadığını açıklar. UP, büyük bir ager nazi tarafından medi-

ale yer değiştirebilir ve orta konkaya yapışabilir. Bu, frontal resesin ager nazinin 

posterioruna doğru yer değiştirmesine neden olur. Bu durumda frontal drenaj 

yoluna endoskopi ile ager nazinin arka duvarına zarar verilerek ulaşılabilir. Na-

diren de olsa, UP ager naziye dokunmadan süperiorda kafa tabanına uzanabilir 

ve frontal reses, etmoid infundibulumun içine drene olabilir. Bu durumda, et-

moid infundibular tıkanıklık aynı zamanda frontal sinüsü etkileyerek; frontal, 

etmoid ve maksiler sinüslerin sürece dahil olmasına yol açabilir. Ayrıca değiş-

ken yapışma yerlerine bağlı olarak, unsinektomi kafa tabanının ve lamina pap-

riseanın zarar görmesine sebep olabilir. 

1.3.3.3. Unsinat bülla 

UP’nin havalanmasına unsinat bülla denilir. Bu varyasyon unsinatın ge-

nişliğini artırmakta, böylece infundibulumda darlık için potansiyel tehlike oluş-

turmaktadır (Resim 4C). Unsinat bülla ve Haller hücre kombinasyonunda ol-

duğu gibi bazı anatomik varyasyonların birlikteliği durumunda oluşabilecek pa-

tojenik etki de tek başlarına olandan daha yüksektir. Literatürde unsinat bülla 

ile ilgili %0,4 ile %18,8 aralığında insidans değerleri bildirilmiştir. 
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Resim 4: Farklı hastalara ait BT kesitlerinde; A) Koronal BT’de opasifiye 

hipoplazik maksiller sinüs antrumu (noktalı ok) ile birlikte UP’nin (düz ok) or-

bita inferomedialine yapışık olduğu izleniyor. B) Bilateral hipoplazik maksiller 

sinüs (düz ok) ve UP atelektazisi (yıldız) görülüyor. C) Bilateral unsinat bülla 

(düz ok) varyasyonu ve ostiomeatal komplekste daralma izleniyor. D) Solda 

orta meatusu (kesikli ok) ve infundibulumu (noktalı ok) daraltan aşırı pnöma-

tize etmoid bülla (düz ok) görülüyor. Koronal BT’de E) bilateral ve F) sağda bifid 

UP izleniyor (düz ok). 

 

1.3.4. Etmoidal varyasyonlar 

1.3.4.1. Lamina paprisea dehissansı 

Lamina paprisea, etmoid hava hücrelerini orbitadan ayıran ince kemik ya-

pıdır. Lamina papriseanın medial protrüzyonu, konjenital bir anomali olabile-

ceği gibi daha önceden gelişmiş bir fasial travma veya cerrahi girişimin sonucu 

da olabilir. Lamina paprisea dehissansı yolu ile orbital içerik ön etmoidal hücre-

lere doğru prolabe olabilir ve bu içerik tecrübesiz bir cerrah tarafından etmoi-

ditin bir parçasıymış gibi kolaylıkla yanlış yorumlanabilir. Ancak BT’de orbital 

içeriğin dansitesi anterior etmoiditten farklıdır. Anterior ESC sırasında, lateral 

duvar korunarak orbital komplikasyonlardan kaçınılmalıdır. Nadir görülen bu 

varyasyonun sıklığını literatürde %0,5-10 arasında olduğunu bildiren yayınlar 

vardır. 

1.3.4.2. Anterior etmoid hücreler 

a) Ager nazi hücreleri 

Latince “nazal tepe” anlamına gelir. Orta konkanın lateral nazal duvara 

yapışma yerinin anterosüperiorunda, frontal sinüsün inferiorunda, frontal res-

ses önünde yer alan hava hücreleridir. Lateral nazal duvarda yer alan 
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ekstramural etmoidal hücrelerin en önde yer alan ve en sık görülen grubu olup 

etmoidal infundibuluma açılırlar. Arka sınırını UP oluşturur (Resim 5A-C). Ager 

nazi hücreleri büyüklüğü ve yerleşim yeri ile bağlantılı olarak frontal reseste 

daralmaya neden olup frontal sinüs patolojilerine neden olabilir. Araştırmalar 

en büyük boyutlu olanların frontal sinüs hastalıkları ve lakrimasyon ile ilişkili 

olduğunu göstermiştir. Lateralinde bulunan lakrimal fossa ile komşuluğu sebe-

biyle epifora, dakriosistit ve görsel semptomlara da neden olabilirler. Tüm bu 

özelliklerinden dolayı ager nazi hücreleri frontal resesin karmaşık anatomik ya-

pılandırmasını anlamak için bir anahtar olarak kabul edilebilir. ESC uygulama-

larında en sık çıkartılan hücrelerdir. Bu ilişkinin bilinmesi rekürren ya da kronik 

frontal sinüzit tedavisi açısından çok önemlidir. Literatürdeki raporlar %3-

%100 arasında değişmektedir. 

b) Haller hücreleri (infraorbital hücre) 

Maksillo-etmoidal hücre de denilen bu hücreler, maksiller sinüs ostiumu 

lateralinde, orbita tabanı komşuluğunda, bülla etmoidalisin altında, maksiller 

sinüs çatısı ile lamina papriseanın en alt kısmı boyunca lokalize olan hava hüc-

releridir. Genellikle tek taraflıdır, nadiren çift taraflı olarak görülürler. Haller 

hücreleri, büyük boyutlarda olduklarında maksiller sinüs infundibulumu ve os-

tiumunu daraltarak, maksiller sinüs drenajını bozabildiklerinden tekrarlayan 

sinüzit nedeni olabilirler (Resim 5D-F). Haller hücresi, özellikle fazla pnömatize 

olduğu durumlarda ESC esnasında orbital hasarlanma riskini de artırmaktadır. 

Genellikle BT ile tanısı konur. Endoskopik olarak tanı konulması çoğunlukla 

olası değildir. Her ne kadar literatürdeki sonuçlar farklılık gösterse de, preva-

lansın %10 civarında olduğu düşünülmektedir. 

 

 

Resim 5: Aynı hastaya ait orta konka anteriorundan geçen A) koronal B) 

aksiyel ve C) sagital BT kesitlerinde her iki tarafta orbita medial komşuluğunda 

ager nazi hücreleri (a) izleniyor. Ayrıca solda orta konka bülloza varyasyonu 
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mevcut (ok). D) Koronal BT kesitte her iki tarafta orbita inferomedial komşulu-

ğunda Haller hücreleri (oklar) izleniyor. Farklı bir olguda E) koronal ve F) aksi-

yel BT’de solda izlenen Haller hücresinin (ok) maksiller sinüs ostiumu ile infun-

dibulumunu daralttığı dikkati çekmiştir. Ayrıca bilateral orta KB (yıldız) eşlik 

ediyor. 

c) Dev etmoid bülla 

Etmoid bülla çok kişide bulunabilen ve kolayca gösterilebilen öndeki bü-

yük etmoid hava hücreleridir. Etmoid bülla güvenilir bir cerrahi işaret noktası-

dır çünkü ön etmoid hücrelerin en büyük ve en sabit olanıdır. Pnömatizasyonun 

düzeyi oldukça değişken olup pnömatizasyonun olmamasından (torus etmoida-

lis), UP’yi mediale iten dev bir etmoid büllaya kadar değişken boyutlarda olabi-

lir (Resim 4D) . Genişlemiş etmoid bülla, üstte etmoid tavanı, arkada orta kon-

kanın bazal lamellası ve lateralde lamina papriseaya kadar büyümüş hücreler-

dir. Dev etmoid bülla orta meatusu ve infundibulumu daraltarak tekrarlayan si-

nüzit nedeni olabilir. Orta konka ile UP arasında yer alır ve UP’yi mediale dep-

lase edebilir. Literatürde sıklığı %11-61,3 arasında değişmektedir. 

d) Frontoetmoidal (Kuhn) hücreler 

Frontoetmoidal bölgede çok sayıda aksesuar hava hücresi bulunabilir. 

Günümüzde Kuhn hücreleri olarak da bilinen bu hücreleri, Bent ve Kuhn cerrahi 

olarak düzeltilebilir obstrüksiyonun nedeni olarak göstermişler ve koronal 

BT’de dört gruba ayırmışlardır    (Resim 6).  

- Tip 1 (en sık): Ager nazi hücresinin üzerinde yerleşimli, ancak frontal 

sinüs içine uzanmayan, tek hücre vardır.  

- Tip 2: Ager nazi hücresinin üzerinde yerleşimli birbiri üzerinde sıralan-

mış iki ya da daha fazla sayıda hücre vardır. Bu hücreler frontal sinüs içine uza-

nabilir ya da uzanmayabilir.  

- Tip 3: Ager nazi hücresinin üzerinde, frontal sinüs içine doğru uzanan, 

tek, büyük bir hücre vardır.  

- Tip 4: Tamamı frontal sinüs içinde olan bir hücre vardır. 

Günümüzde, endoskopik frontal sinüzotomide frontal reses anahtar rol 

oynamaktadır. Endoskopik olarak frontal sinüs hastalıklarının değerlendiril-

mesi; frontal resesin yapısı, cerrahi lokalizasyonların değişkenliği ve anterior 

kranial fossa ile orbita gibi hayati organlara yakın komşuluğu nedeniyle oldukça 

zordur. Frontoetmoid hücrelerin konfigürasyonu nedeniyle operasyonda fron-

tal resese yaklaşabilmek için ilk önce ager nazi hücresinin açılması gerekmek-

tedir. Bu hücrelerin tümü ager nazi hücresinin üzerinde yerleşim gösterirler. 
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Frontoetmoid hücreler frontal resesi daraltarak frontal sinüs drenajının bozul-

masına sebep olabilirler. Frontal resese ulaşılması ve yeterli frontal drenajın 

sağlanması için tip 1, tip 2 ve tip 3 frontoetmoid hücrelerin çıkarılması gerek-

mektedir. Bütün bu hücreler frontal resesin ya da frontal sinüs ostiumunun şek-

lini ve konumunu değiştirebilir. Resesi çevreleyen hava hücrelerinin tamamen 

temizlenmediği durumlarda, cerrahiyi takiben semptomlar devam edebilmek-

tedir.  

 

 

Resim 6: Farklı hastalara ait koronal BT kesitlerde; A) Tip 1 frontoetmoid 

hücre. Sağda ager nazi hücresi (a) üzerinde tek hücre (ok) görülüyor. B) ve C) 

Tip 2 frontoetmoid hücre. Ager nazi hücresi (a) üzerinde sol tarafta ve sağ ta-

rafta üst üste sıralı birden fazla hücre (düz ok) görülüyor. D) ve E) Tip 3 fron-

toetmoid hücre. Ardışık kesitlerde sağda ager nazi hücresi (a) üzerinde olduğu 

seçilebilen, frontal resesi (noktalı ok) belirgin daraltan ve frontal sinüs içerisine 

uzanan bilateral tek hücreler (oklar) izleniyor. F) Koronal BT’de solda tamamı 

frontal sinüs (f) içerisinde bulunan tip 4 frontoetmoid hücre görülüyor. 

 

e) Frontal sinüs bölgesi yerleşimli diğer aksesuar hava hücreleri 

Supraorbital etmoid hücreler: Sıklıkla frontal sinüsün medial ve süperio-

runda bulunan frontal kemiğin orbital plate’i içine doğru uzanım gösterir ve ge-

nellikle bilateraldir (Resim 7A). SOEH, özellikle anterior kranial fossa yaklaşımı 

ile kafa tabanına yaklaşıldığında açıldıklarında cerrahi saha sterilizasyonunu 

bozacaklarından önemlidir. Koronal BT görüntülerde frontal sinüsün latera-

linde yer alırlar ve “septalı frontal sinüs” ya da “multipl frontal sinüs’’e benze-

yebilir. Aksiyel ve koronal BT kesitlerle tanı konulur. SOEH frontal ostiumun 

posterolateralinde, anterior etmoid arterin ise anteriorunda yerleşim gösterir. 

Bu nedenle SOEH posterior yaklaşımla açılırsa anterior etmoid arter 
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hasarlanabilir, eğer frontal ostium posterior yaklaşımla açılır ise arterin yara-

lanma riski azalır. SOEH sıklığı literatürde %2,6-67 arasında değişmektedir. 

Suprabullar hücre (SBH): Hemen etmoid büllanın üstünde yer alır ve ön 

kenarı frontal sinüs içine uzanmaz. Süperior duvarını anterior kranial fossa ya-

par. Sagital BT kesitlerde iyi görüntülenir. Park ve ark.larına göre prevelansı % 

8 civarındadır. 

Frontal bullar hücre: Etmoid büllanın üstünde, kafa tabanı boyunca fron-

tal resesin posteriorundan frontal sinüs içine doğru olan pnömatizasyondur. Ön 

duvarı mutlaka frontal sinüs içine uzanır. Arka duvarını anterior kraniyal fossa 

yapar. Sagital BT kesitlerde iyi görüntülenir. Büyüklüklerine ve pnömatizasyon 

derecesine bağlı olarak, bu tip hücreler frontal sinüs drenajını etkileyebilir. Park 

ve ark.larına göre prevelansı % 10’u bulmaktadır. 

İntersinüs septal hücre (İSSH): İnterfrontal sinüs septal hücre olarak da 

bilinir. Frontal sinüs septumunun pnömatizasyonudur. Krista galli pnömatizas-

yonu ile ilişkili olabilir. 

1.3.4.3. Posterior etmoid hücreler: 

a) Onodi hücresi (sfenoetmoid hücre) 

OS medialine bitişik, anterior kranial fossa ile sfenoid sinüs arasında yer-

leşimli, sfenoid sinüs süperior ve lateraline uzanan posterior etmoid hücresine 

Onodi hücresi denilir. Onodi hücrelerinin tespit edilmesi için en iyi oryantasyon 

aksiyel görüntülerdir. Aksiyel planda bazal lamellanın arkasında oluşu, koronal 

planda ise sfenod sinüsü ikiye ayıran horizontal bir septumun varlığı Onodi hüc-

resinin varlığına işarettir. Horizontal septum, alttaki sfenoid sinüs kompart-

manı ile üstteki Onodi hücresini ayırır. Bu açıdan izlendiğinde, optik sinir seyri, 

orbital apeks üzerinden takip edilebilir ve posterior etmoid ve sfenoid sinüs 

komşuluğunda izlenebilir (Resim 7B ve 7C).  

Bu hücre OS ile, daha az sıklıkta da İKA ile yakın ilişki içindedir, bazen OS 

kanalı Onodi hücresi içinden geçebilir veya bu hücrenin dış yan duvarına doğru 

çıkıntı yapabilir. Bu hücreler bazı durumlarda optik siniri bile çevreleyebilir ve 

insidansları yaklaşık %5 oranındadır. Onodi hücresi OS’nin inferomedialinde 

anterior kranial fossa ile sfenoid sinüs arasında yerleşir ve bazen özellikle AKPP 

mevcut ise OS kanalı Onodi hücresi içinden geçebilir. Özellikle posterior etmoi-

dektomi sonrasında sfenoid sinüse giriş esnasında Onodi hücresi varlığı tespit 

edilememişse OS’ye zarar verilebilir. Diğer taraftan paranazal sinüzite bağlı or-

bital enflamasyon optik nöropatiye yol açabilmektedir. Ancak Onodi hücresinin 

izole mukoseli ise nadiren optik nöropati nedeni olabilir. Retroorbital baş ağrısı, 
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görme bozukluğu, bulanık görme ve santral görme alanında kör noktalar gibi 

septomların bulunması halinde Onodi hücre enflamasyonundan şüphelenerek 

radyolojik görüntüleme yapmak gerekir. OS ve daha az sıklıkta İKA gibi önemli 

yapılarla komşulukları nedeniyle cerrahi öncesinde Onodi hücresinin varlığının 

belirlenmesi komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Onodi hücresi 

sıklığı literatürde %1,4- 96 arasında değişmektedir.  

b) Etmomaksiller hücre (etmomaksiller sinüs) 

Maksiller sinüsün üstünde yer alan, maksiller sinüs hacminden çalarak, 

onu daraltan ve süperior meatusa açılan posterior etmoidal hücredir. Maksiller 

sinüs hipoplazisi ile birlikte olabilir. Bazen orta meatusa açılan septalı maksiller 

sinüs görünümü ile karıştırılabilir. Nadir görülen bu varyasyon ile ilgili litera-

türde yeterince çalışma bulunmamaktadır.  

1.3.5. Kribriform laminanın düşük pozisyonu 

Anterior kranial fossa tabanında, santralinde krista gallinin yapıştığı 

‘‘cribriform plate’’in normalde bulunması gereken pozisyondan, etmoid çatıyı 

oluşturan fovea etmoidalise göre daha aşağıda lokalize olmasıdır. Bu derinliği 

kribriform plate’in devamı olan ve ‘‘cribriform plate’’ lateralinde vertikal ko-

numda bulunan, fovea etmoidalis ile arasındaki bağlantı yeri olan lateral lamel-

lanın yüksekliği belirler. Krista gallinin iki yanında ‘‘cribriform plate’’in oluştur-

duğu, içinde olfaktor bulbusun bulunduğu bu oluğa olfaktor fossa denilir. ‘‘Crib-

riform plate’’ değişik düzeylerde olabilir ve böylesi durumlarda, etmoid sinüs 

tavanına göre ‘‘cribriform plate’’in lateral lamellasının uzunluğu ile belirlenen, 

olfaktör fossa yüksekliğine dayalı, Keros tarafından geliştirilen kriterlere göre 

sınıflandırılır. Kribriform plate-etmoid çatı yükseklik ilişkisi Keros sınıflama-

sına göre 3 tipe ayrılmıştır: 

- Tip 1: %12 oranında görülür. KL ve etmoid çatı yaklaşık birbirine yakın 

seviyededir (lateral lamella 1-3 mm). 

- Tip 2: %70 oranında görülür. Etmoid çatı KL’nin üzerindedir (lateral la-

mella 4-7 mm). 

- Tip 3: %18 oranında görülür. KL etmoid çatının oldukça altındadır ve 

krista galli tama yakın olfaktör fossadadır (lateral lamella 8-16 mm). ‘‘Cribri-

form plate’’in 17 mm’den fazla aşağı lokalizasyonunda ise lamina kribriformisin 

düşük lokalizasyonundan söz edilir. 

Keros grade’i yükseldikçe, kribriform plate ve olfaktor fossanın hasar-

lanma şansı, dolaylı olarak da iatrojenik serebrospinal sıvı fistülü ve olfaktor 

bozulma riski artar. KL’nin düşük olduğu durumlarda lateral duvar daha uzun-

dur. KL’nin konumu kişiden kişiye farklılık gösterir. Etmoid çatı yüksekliğinde 
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iki taraf arası asimetri, olfaktör fossalar arasındaki derinlik ve genişlik farkları 

her iki tarafta farklı tipte olabilir. 

KL ile lateral vertikal lamina, ESC cerrahisi sırasında dikkatli olunması ge-

reken önemli bir bölgedir. Etmoid çatı seviyesi aşağıda olduğu zaman, cerrahi 

sırasında intrakranial penetrasyon (beyin hasarı, kanama) riski oldukça yük-

sektir ve bu alanda çok ince olan kemik yapının hasarlanması postoperatif dö-

nemde BOS sızıntısı ve rekürren menenjit ile sonuçlanabilir. Ayrıca anterior et-

moidal arter yaralanması ile orbita içine ciddi kanamalar olabilir. Anterior et-

moidal arter, orbitadan hemen frontal resesin arkasında anterior etmoid sinüs 

içindeki bir kanala doğru geçer. Sonra sinüsü geçer ve kribriform plate üzerin-

den nazal kaviteden çıkıp tekrar girmeden önce anterior kranial fossaya girer. 

Burası damarın hasara en açık olduğu kısımdır. Etmoidal arteri tanımak ve dis-

seksiyonundan kaçınmak, kanama ve orbital hematom riskini azaltır, kafa ta-

banı yaralanması ve serebrospinal sıvı kaçağı şansını düşürür. Ek olarak etmoid 

çatı yüksekliğindeki asimetri, olfaktör fossalar arasındaki derinlik ve genişlik 

farkları de istenmeyen cerrahi travma nedeni olabilir. Bu asimetrinin de radyo-

lojik raporlandırmada belirtilmesi gerekir. Bu nedenle etmoid kemik çatısının 

anatomisine yeterince hakim olmak gerekir. 

1.3.6. Maksiller sinüs varyasyonları 

a) Maksiller sinüs hipoplazisi 

Travma, enfeksiyon ve radyasyon büyümeyi durduran sebeplerden ta-

nımlanan birkaçıdır. Hipoplastik bir sinüste normalden biraz daha kalın ante-

rior duvar vardır ve pterigoid plate posteriorda anormal lateral angulasyona sa-

hiptir. Ek olarak sinüsün medial duvarı karakteristik olarak lateral yerleşimlidir 

ve orbita tabanında inferiora yer değiştirme görülür. Nadir görülen bir varyas-

yon olup, bazen yanlışlıkla kronik sinüzit olarak yorumlanabilmektedir. Ayrıca 

cerrahi veya travma sonrasında oluşabilecek maksiller sinüs atelektazisinden 

de ayırt etmek gerekir. MSH ile birlikte orbita alçakta olabilir ve cerrahi sırasın-

daki hasara daha savunmasızdır. Preoperatif olarak özellikle ciddi sinüs hipop-

lazisinin ve varsa eşlik eden hipoplazik UP’nin bilinmesi ESC sırasında oluşabi-

lecek orbital penetrasyon riskini azaltacaktır (Resim 4A).  

b) Septalı maksiller sinüs 

Daha çok antrum anteriorunda infraorbital kanaldan lateral duvara doğru 

uzanan, fibröz ya da kemik yapıda olabilen ince septasyonlar şeklinde görülebi-

lir. Değişik sayı, kalınlık ve uzunlukta ince duvarlı kortikal kemiktir. Maksiller 

sinüs içerisindeki septasyonlar eğer farkında olunmazsa antrumun yetersiz dre-

najına neden olabilirler. 
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c) Aksesuar ostium (posterior fontanel) 

Aksesuar ostiumlar, doğal ostiumun posteriorunda infundibulum veya 

medial sinüs duvarındaki membranöz kısma (fontanele) açılırlar. Sayıları bir ile 

üç arasında değişebilir. Boyutları ise 1 mm ile 10 mm’ye kadar değişmektedir. 

Bu varyasyonun gelişimi ile ilgili olası mekanizmalar: membranöz alanların rüp-

türü ile sonuçlanan ana ostiumun obstrüksiyonu, maksiller sinüzit veya orta 

meatusta anatomik/patolojik faktörleri içerir. Maksiller sinüs ostiumu etmoid 

infundibulum tabanına açıldığı için, UP’yi kaldırmadan ostiumu endoskopik ola-

rak görmek mümkün değildir. Eğer bir ostium endoskopik olarak görülebili-

yorsa, bunun bir aksesuar ostiuma ya da fontanele ait bir görüntü olması daha 

yüksek bir olasılıktır. Antrokoanal polipler doğal ostiumdan çok aksesuar os-

tium yolu ile uzanabildiklerinden bu varyasyonun tanınması önemlidir. Ek ola-

rak, sirküler mukus akımı ara sıra doğal ostiumdan inferiora aksesuar ostiuma 

doğru olur ve bu da rekürren sinüzite neden olur. Bu varyasyonun fark edilmesi 

durumunda aksesuar ostiumun doğal ostium ile ağızlaştırılması gerekmektedir. 

Popülasyonun yaklaşık %10’unda görülür. 

1.3.7. Frontal sinüs varyasyonları 

a) Frontal sinüs aplazisi ve hipoplazisi 

Frontal sinüs en sık aplazi (%5-8) ve hipoplazinin (%4) görüldüğü sinüs-

tür. Bu varyasyonun BT ile saptanması, özellikle konvansiyonel grafilerle frontal 

sinüs pnömatizasyonunun görülmemesinin yanlışlıkla frontal sinüs patolojisi 

şeklinde yorumlanmasını engellediğinden önemlidir (Resim 7D ve 7E).  

 

 

Resim 7: A) Koronal BT’de, orta konka anterioru düzeyinden geçen ke-

sitte, sağda orbita süperiorunda yerleşim gösteren supraorbital etmoid hücer 

(yıldız) izleniyor. B) Aksiyel BT’de optik sinir (yıldız) medialine komşu, anterior 
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kranial fossa ile sfenoid sinüs (s) arasında yerleşimli, C) koronal BT’de horizon-

tal septa ile alttaki sfenoid sinüs kavitesinden ayrılan, sfenoid sinüs süperolate-

raline uzanan Onodi hücresi (o) görülüyor. Farklı olgularda D) bilateral frontal 

sinüs aplazisi ve E) bilateral frontal sinüs hipoplazis (f) izleniyor.   

 

b) Krista galli pnömatizasyonu 

Pnömatize krista galli ESC’de herhangi bir önemi olmadığı bildirilen bir 

anatomik varyasyondur. Ancak enfeksiyonu, mukoseli ve epitelial kaynaklı ne-

oplazileri görülebilir ve intrakranial patolojiler ile ayrıcı tanıda güçlük yarata-

bilir. Literatürde sıklığı %1,2-24 arasında değişmektedir.  

İSSH krista galli pnömatizasyonu ile ilişkili olabilir. Frontal resese, infun-

dibulumun üstüne ya da infundibular oluğa drene olabilir. Literatürde sıklığı % 

30,5- 34 arasında değişmektedir. 

1.3.8. Sfenoid sinüs varyasyonları  

Sfenoid sinüs cerrahisi, çevresinde vital organların bulunması sebebiyle 

diğer sinüslere kıyasla daha risklidir. Anatomik yapının sık varyasyon göster-

mesi bu riski daha da artırmaktadır. ESC’de ve transsfenoidal hipofiz cerrahisi 

sırasında gelişebilecek hayati önemi olan komplikasyonları engellemek için 

bölge anatomisinin ve varyasyonlarının iyi bilinmesi ve radyolojik olarak tanım-

lanması çok önemlidir. Sfenoid sinüs pnömatizasyonu arttıkça bununla paralel 

olarak İKA ve OS’nin sinüs lateral duvarı üzerinde projekte olduğu ifade edil-

mektedir. Anterior klinoidektomi, OS ve optikokarotid üçgene yaklaşımda en az 

iki kat daha fazla görüş sağlar ki bu, suprasellar ve preklinoid bölge cerrahisinde 

beyin cerrahlarına ciddi anlamda kolaylık sağlamaktadır. Anatominin bu denli 

değişkenlik gösterdiği bir bölgede, ameliyat öncesinde bilgi sahibi olmak son 

derece önemli olup, başarı şansını büyük oranda artıracaktır. Yine aynı sebep-

ten ESC sırasında sfenoid sinüs lateral duvarlarına çok dikkat edilmesi, olası 

komplikasyonlardan korunmak için gerekli görülmektedir. Güvenli ve başarılı 

bir cerrahi için sfenoid sinüs ve sinüse komşu yapıların normal anatomi ve var-

yasyonlarının preoperatif olarak tanımlanması çok önemlidir. Son çalışmalar, 

bu kompleks anatomik bölgenin ameliyat öncesi çalışmasında, multiplanar re-

konstrüksiyon ihtiyacını yeniden vurgulamıştır.  

a) Pterigoid proçes pnömatizasyonu 

Pterigoid proçes pnömatizasyonu (PPP), pnömatizasyonun horizontal 

planda VS'nin en inferolateral yüzünün ötesine uzanması olarak kabul edilir. 

PPP varlığı, kafa tabanının merkezine erişimde önemli bir yoldur. Örneğin, ge-

nişletilmiş transnazal endoskopik yaklaşımlar, posterior maksiller duvarın 
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medial kısmı aracılığı ile PP’ye ulaşabilirler. Bu teknikler, BOS kaçağının endos-

kopik onarımı ve kafa tabanı lezyonlarının endoskopik biyopsisi için bir rota 

sağlayarak preoperatif planlamada önemli olabilirler. PPP, skafoid fossanın ke-

mik tabanını 0,2 mm’ye kadar incelterek sinüs ve östaki borusu arasında yakın 

bir ilişkiye yol açabilir.   

b) Anterior klinoid proçes pnömatizasyonu 

Anterior klinoid proçes pnömatizasyonu (AKPP), optikokarotid resesi 

oluşturur (süperiorda optik kanal ve inferiorda karotis prominens arasında, sfe-

noid sinüsün lateral duvarında küçük bir alan). Optikokarotid reses, sfenoid si-

nüs içine protrüde ipsilateral OS ve/veya İKA ile birlikte beklenir. AKPP, tıkanıp 

açılıp (ekspansil) mukosellerin gelişimine neden olabilir. AKPP’nin literatürde 

bildirilen prevalans oranları oldukça değişkendir (%3,3-33,7). 

c) Sfenoid büyük kanadının pnömatizasyonu 

Sfenoid büyük kanadının pnömatizasyonu (SBKP), pnömatizasyonun fo-

ramen rotundumu dikey kesen bir çizginin ötesine geçerek uzanım göstermesi 

veya vertikal planda MS’nin ötesine geçmesi şeklinde tanımlanmaktadır. SBKP, 

literatürde pek ilgi görmemiştir. Sfenoid büyük kanadının iç yüzeyi boyunca 

araknoid granülasyonlar mevcut olup bu granülasyonlar orta kranial fossa ta-

banında '' pitholes çukurları'' oluşturur ve patolojik olmasalar da, bu çukurların 

genişlemesi travmatik olmayan serebrospinal sıvı kaçağı ile ilişkili bulunmuş-

tur. 

d) İnternal karotid arter protrüzyonu ve dehisansı 

Karotid kanalı normalde sfenoid sinüsün posterolateral duvarı boyunca 

uzanır. İKA’yı herhangi bir derecede sinüs boşluğunun çevrelemesinin varlığı, 

protrüzyon tanımı için yeterlidir. Arter üzerindeki kemik yapı defekti (dehi-

sans) arterin direkt sinüs mukozası ile temas etmesine neden olur ve dikkatli 

radyolojik inceleme yapılmazsa patolojik yumuşak dokularla karıştırılabilir. 

Sfenoid sinüs enfeksiyonu da dehisans yapabilir ya da protrüde olan İKA’yı ha-

sara karşı savunmasız yapabilir. İKA protrüzyonu ve/veya dehisansının preo-

peratif olarak bilinmemesi, İKA zedelenmesi ve kanama kontrolü oldukça zor 

olan ölümcül kanamalar ile sonuçlanabilir. Çünkü sfenoid sinüs içerisinde hasar 

almış İKA’da kanamayı kontrol etmek pek de mümkün değildir. Kanama kontrol 

altına alınsa bile nörolojik sekel kaçınılmazdır. Literatürde %26,1-93 oranında 

sfenoid sinüse İKA protrüzyonu bildirilmiştir. 

Sfenoid sinüsün posterolateral duvarı boyunca uzanan karotid kanalının 

normalde herhangi bir septa ile ilişkisi yoktur. Sinüsü ikiye bölen intersfenoid 
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septum, genellikle bir yana katlanarak, İKA’yı kaplayan kemik duvara yapışır. 

Bu kısım ameliyat sırasında avulsiyona uğrayabilir. Operasyon sırasında cerra-

hın kemik septum fraktüründen kaçınması için varsa, septum ile ilişkili İKA’yı 

mutlaka önceden bilmesi gerekir, çünkü septumun posteriorda karotid arter 

düzeyine yapışması İKA zedelenmesine neden olabilir. 

e) Optik sinir protrüzyonu 

Normalde OS sfenoid sinüs süperolaterali boyunca uzanır. Fakat bazen, 

özellikle AKPP bulunduğu zaman OS sfenoid sinüs içerisinden geçebilir. OS’nin 

sfenoid sinüse protrüzyonu durumunda cerrahi travma ya da enflamatuar sinüs 

hastalığı sonucu OS hasarı gelişebilir. Optik kanal, OS’nin en az beslenen bölü-

müdür bu yüzden de hasara karşı en çok duyarlı olan yeridir. OS basısı, iskemiye 

ve sinirin venöz konjesyonuna yol açabilir. Eğer cerrah optik siniri zedelerse 

körlük riski oldukça yüksektir. Ayrıca sfenoid sinüs enfeksiyonu ya da optik ka-

nala mukosel basısı görme defektine neden olabilir. Literatürde sfenoid sinüse 

OS protrüzyonu sıklığı %8-70 arasında değişmektedir. 

f) Maksiller sinir protrüzyonu 

MS etrafında hava bulunması, MS protrüzyonu göstergesi olarak bildiril-

miştir. Protrüde MS mevcudiyetinde ESC sırasında iyatrojenik sinir hasarı ihti-

mali bulunmaktadır. Ayrıca maksiller sinir ile ilişkilerine bağlı olarak, sfenoid 

sinüzit trigeminal nevraljiye neden olabilir. 

g) Vidian sinir protrüzyonu 

Vidian kanalı ve sfenoid sinüs arasında değişken bir ilişki mevcut olup VS 

etrafında hava bulunması, VS protrüzyonunun göstergesidir. VS’nin nazal kavi-

tede derin ağrı ile karakterize klinik bir sendrom (Vidian nöralji) sebebi olabi-

leceği bilinmektedir. Vidian kanalı ile sfenoid sinüs arasındaki ilişkinin radyolo-

jik olarak önceden tanımlanması endoskopik transsfenoidal ve vidian nörek-

tomi cerrahisinde komplikasyon riskini azaltacaktır.  

 

2. ÖZET VE SONUÇLAR 

Paranazal sinüs varyasyonlarından önemli bir kısmının (İKA protrüzyonu 

ve dehisansı, etmoid çatı asimetrisi, Onodi hücresi, atelektatik UP gibi) cerrahi 

öncesinde tespit edilmemesi durumunda cerrahi sırasında önemli komplikas-

yonlara yol açabileceği, bir kısmının (unsinat bülla, ager nazi, Haller hücresi, dev 

etmoid bülla gibi) mukosilier drenaj ve havalanma problemlerine predispozis-

yon oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu varyasyonların, en sık 
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kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemi olan BT’deki görünümlerinin bilin-

mesi ve tanımlanması oldukça önem kazanmaktadır. 

ESC, sinonazal kavite patolojilerinin tedavisinde sık kullanılan, uygulama 

sınırları giderek genişleyen ve gün geçtikçe önem kazanan, bir yöntemdir. Ana-

tomik oryantasyon, cerrahinin sonuçlarını ve komplikasyon oranlarını etkile-

yen en önemli faktördür. BT, sinonazal anatomi ve patolojilerinin saptanması 

için rutin olarak kullanılan ve altın standart olarak kabul edilen görüntüleme 

yöntemidir. ESC öncesinde, anatomik varyasyonların ve patolojilerin optimal 

bir şekilde cerraha aktarılması, cerrahi yöntemin doğru seçilmesi ve cerrahinin 

güvenli bir şekilde uygulanması için büyük önem taşımaktadır. 

Kemik ve yumuşak doku çözümleme üstünlüğü, son yıllarda yaygınlaşan 

çok dedektörlü aygıtlar ile çok planda ve kaliteli yeniden şekillendirebilme ka-

biliyeti ile koronal planda çekilen paranazal sinüs BT, ESC öncesinde hastanın 

değerlendirilmesinde altın standart olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemi-

dir. Sinonazal BT görüntülerinin rutin olarak 3 planda incelenmesi önemlidir. 

Sagital ve koronal plandaki multiplanar yeniden-formatlanmış görüntüler özel-

likle yardımcıdır. Esasında bu yeniden-formatlanmış görüntülere başvurmadan, 

anatominin tam anlamıyla değerlendirilmesi mümkün değildir. Multidedektör 

BT teknolojisinin getirdiği avantajlarla hasta konforunu bozmadan, yüksek çö-

zünürlük ve hız ile tarama zamanı kısalarak optimal görüntüler elde edilebil-

mektedir. Tek ve aksiyel planda alınan ince kesitlerden elde edilen koronal ve 

sagital rekonstrüksiyonlar, anatomiyi değerlendirmede büyük avantaj sağla-

maktadır. 
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1.GİRİŞ 

Parsonage – Turner sendromu veya brakial pleksus nevriti olarak da ad-

landırılan nevraljik amiyotrofi (NA) başlıca üst brakiyal pleksusu tutan akut ve 

ağrılı bir nöropatidir. Periferik sinirleri içeren multifokal, immün aracılı infla-

matuar bir süreçtir. Başlıca iki semptomu ağrı ve kas atrofisidir.  Çocuk ve eriş-

kinlerde tanımlanmıştır.  

İlk olarak, Parsonage ve Turner tarafından kullanılan “Nevraljik Amiyot-

rofi”, bu patolojiyi tanımlamak için en iyi terim olmaya devam etmektedir, 

çünkü bu tamamen tanımlayıcıdır ve sinir lezyonunun ne patofizyolojisi ne de 

kesin seviyesini bildirmektedi.  

Olayın başlangıcı hastaların %80’de tek taraflı olup, genellikle  baskın ta-

rafta olur. İki taraflı başlangıç %20 oranında görülür. Hipoestezi alanları genel-

likle yamalıdır, ama klinik olarak göze çarpmaz. Etkilenen sinirlerin uzunluğu 

ve dağılımı değişkendir. Çoğunlukla brakiyal pleksusun üst trunkusu tutulur, 

ancak pleksusun herhangi bir kısmı da etkilenebilir. Bazı hastalar ayrıca lumbo-

sakral pleksus ve frenik sinir gibi brakiyal pleksus dışındaki sinirlerin tutulu-

muna da sahiptir. Ağrısız ataklar da meydana gelebilir ve ağrılı ataklara benzer 

bir dağılımı vardır.  

İdiyopatik brakiyal pleksopatinin tüm formları için patoloji spekülatiftir. 

Bununla birlikte, dikkatli klinik ve elektrofizyolojik değerlendirme, nevraljik 

amiyotrofinin, yaygın tutulumdan ziyade multifokal olduğunu ve motor sinirle-

rin duyusal sinirlere göre daha savunmasız olduğunu gösterir. Hipotez altında 

yatan nedenler immün aracılı süreçlere odaklanır. Bu bağlamda, hastaların yak-

laşık yüzde 50'si, bir çeşit önleyici olay veya enfeksiyon, egzersiz, cerrahi, hami-

lelik ve puerperium veya aşılama gibi olası predispozan durumları tanımlamak-

tadır. Tetikleyici ve semptomlar arasındaki ortalama süre 1 ila 28 gündür. Sonuç 

olarak mevcut kanıtlar, nevraljik amiyotrofinin altta yatan bir yatkınlık, bazı pe-

riferik sinir sistemi yapılarının işlev bozukluğuna yatkınlığı ve ataklar için bir 

otoimmün tetikleyici içeren karmaşık bir patofizyolojiye sahip olduğunu düşün-

dürmektedir. 

Bizimde aşılama ile tetiklenen iki atağı olan altı yaşında kız hastamız ol-

muştu.  Hastanın başvurusunda iki aydır olan sağ omuz ve kolda ağrı, sağ el par-

maklarında hissizlik, sağ kolunu hareket ettirememe şikayeti mevcuttu. Hastaya 

şikâyetlerinin başlamasından beş gün önce kızamık-kızamıkcık-kabakulak 

(MMR) aşısı yapılmış.  Hastanın öyküsünde bir yıl önce difteri-boğmaca-tetanoz 

(DaBT) aşısından üç gün sonra  gelişen, sol kolda benzer şekilde ağrılı bir atak 

geçirdiği öğrenildi.  Bu atağı altı ay sürmüş ve fizik tedavi ile tam olarak iyileş-

mişti. Nörolojik muayenede sağ kolda hareket ile ortaya çıkan ağrı, sağda biseps  
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refleksinde azalma, sağ üst ekstremitede kas gücü 3/5 ve sağ ön kolda atrofi 

saptandı. 

Nevraljik amiyotrofinin minimum insidansı, yılda 2-3/100.000 kişidir, fa-

kat az tanınma ve yanlış teşhis sıktır ve gerçek yıllık insidans 20-30/100.000 

kişi olabilir. 

Daha yaygın görülen ve sporadik olan tipi idiopatik nevraljik amiyotrofi 

(INA) olarak adlandırılır ve Parsonage Turner Sendromu olarak bilinir. Otozo-

mal  dominant formuna herediter nevraljik amiyotrofi (HNA) adı verilir HNA, 

INA’dan 10 kat daha seyrek görülür. Herediter nevraljik amiyotrofi, 17q25 kro-

mozomunda Septin-9 proteininin (SEPT9) bir mutasyonuyla bağlantılı olup 

bağlamayı değiştiren ve mikrotübülleri paketleyen bazı tekrarlanan paternlerle 

ilgilidir. Bu mutasyonların nasıl brakiyal nevrit yaptığı  ve dismorfik özelliklere 

neden olduğunun mekanizması bilinmemektedir. Herediter nevraljik amiyotro-

fiyi INA’dan ayırt etmede; ilk ya da ikinci dekadda başlama, pozitif aile hikayesi, 

eşlik eden dismorfik özellikler, rekürrensler ile seyir, iki aydan uzun süren ağ-

rının varlığı önemlidir. Herediter nevraljik amiyotrofili bazı hastalarda dismor-

fik özellikler bulunabilir (Tablo 1). 

 

Tablo 1: HNA’lı hastalarda bulunan dismorfik özellikler 

• hipotelorizm,  

• blefarofimozis,  

• yarık uvula, yarık damak, 

• epikantal katlantı, 

• hafif pitoz,  

• mikrostomi,  

• dismorfik kulaklar 

• kısmi sindaktili    

 

Bizim hastamızın da hipotelorizmi mevcuttu. Hastada tekrarlayan braki-

yal pleksopati atakları ve eşlik eden hipotelorizm nedeniyle herediter nevraljik 

amiyotrofi tanısı düşünüldü. Annenin de aynı şekilde hipotelorizmi olduğu dik-

kat çekti. Bu nedenle benzer ataklar açısından sorgulanan annede pleksopati 

öyküsü tanımlanmadı. Aşılamayı takiben tekrarlayan brakiyal pleksopati öy-

küsü olması ve olgunun dismorfik özellikleri nedeniyle HNA için gen analizi ya-

pıldı ve SEPT9 gene NM_006640.4p.R88W (c.262C>T)’de heterozigot mutasyon 

saptandı. Hem annenin hem de erkek kardeşin yüz görünümü hastamızla 
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benzer olduğundan gen analizleri yapıldı ve aynı mutasyon saptandı (SEPT9 

gene NM_006640.4p.R88W (c.262C>T)).  Olgumuzun tanısından iki ay sonra an-

nede üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası ilk kez brakiyal pleksopati atağı ge-

lişti. Annede uygulanan steroid tedavisi ve fizik tedavi programı sonrasında iyi-

leşme gözlendi. Küçük kardeş için aşılanma programının devamı önerildi. 

Klinik olarak hastalar aniden başlayan şiddetli ağrıdan yakınırlar. Tek ta-

raflı omuz kemeri ve lateral kol ağrısının hızlı veya subakut başlangıcı vardır, 

sıklıkla geceleri hastayı uyandırır. Klasik formda,  şiddetli ağrının başlamasını 

takiben genellikle skapulanın kanatlanmasıyla birlikte üst ve/ veya orta braki-

yal pleksusun dağılımında yamalı güçsüzlük görülür. Akut ağrı kendi kendini sı-

nırlar ve birkaç gün ila haftalar sonra azalır. Güçsüzlük, reflekslerde değişiklik-

ler ve duyusal eksiklikler ağrıyı takip eder.  

Nöraljik amiyotrofi, öncelikle elektrodiagnostik testle desteklenen bir kli-

nik tanıdır. Klinik şüphe, ani başlangıçlı ve şiddetli ağrı paternine dayanır, ar-

dından yavaş iyileşme ile atrofik güçsüzlük olur.  Sinir iletim çalışmaları destek-

leyici ve daha yaygın mononöropatileri dışlayabilirken, iğne elektromiyografisi 

(EMG) denervasyonu belgelemek için önemlidir. Denervasyon paterni ya spesi-

fik sinir tutulumunu ya da daha düzensiz dağılımı destekler. 

Nevraljik amiyotrofisi olan hastalarda laboratuvar çalışmaları ve görün-

tüleme çalışmaları çoğu kez normaldir. Brakiyal pleksus ve etkilenen sinirlerin 

magnetik rezonans görüntüleme fokal kalınlaşma, artmış T2 sinyali ve gadolin-

yum artışı gibi anormallikler gösterebilir, ancak özellikle nevraljik amiyotrofi-

nin akut fazında duyarlılık düşük gibi görünmektedir. 

Hastamızın tetkiklerinde tam kan sayımı, eritrosit sedimantasyon hızı, 

kreatin kinaz, karaciğer enzimleri, vitamin B12 düzeyi, C3 ve C4 düzeyleri dahil 

olmak üzere laboratuar testleri normal sınırlardaydı.  Serum viral panel ve an-

tinükleer antikor (ANA) profili negatifti. Elektromiyografide (EMG) sağ brakial 

pleksusun alt trunkusunda kısmi dejenerasyon, orta ve üst trunkuslarda deje-

nerasyon mevcuttu. Brakial pleksus manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) 

normaldi. Elektromiyografi bulguları ile tekrarlayan ekstremite ağrısıyla ortaya 

çıkabilecek muhtemel refleks sempatik distrofi tanısı dışlandı.   

Hastalığın tedavisi destekleyicidir. Erken döneminde kortikosteroid teda-

visinin faydalı olduğu bildirilmiştir. Ağrı için analjezikler kullanılmakla birlikte, 

uzun süreli rehabilitasyon ihtiyacı olabilir. Hastamız şikayetlerinin başlamasın-

dan iki ay sonra başvurduğu için kortikosteroid tedavisi uygulamadık.Ağrı kont-

rolü için gabapentin başladık ve etkili oldu. Annenin atağı sırasında kortikoste-

roid tedavisinin erken başlatılması bilinen HNA tanısı nedeniyle mümkün oldu. 
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Prognoz genel olarak iyidir, ancak tekrarlayan ataklar ve komorbid du-

rumların varlığı ile kötüleşebilir. 

 

2. EPİDEMİYOLOJİ 

Nevraljik amiyotrofi 3-80 yaş arasını kapsar, erkeklerde kadınlara göre ve 

sağ üst ekstremitede sola göre daha sık (her ikisinde de oran 2:1) görülür. Va-

kaların %97’sinde asimetriktir. Hastalığın yıllık insidansı 2-3/100000 olarak 

bildirilmektedir. Fakat son zamanlarda, pratisyen hekimlerin NA'nın nasıl teş-

his edileceğine dair (Tablo 2) özel bir eğitimden sonra, birinci basamakta yıllık 

1/1000 insidansı bildirilmiştir. 

 

Tablo 2: Nevraljik amyotrofi tanısı için önerilen semptom ve dışlama kri-

terleri 

• Nevraljik amiyotrofi olası veya kesin: 

o yeni başlangıçlı omuz ağrısı (tek veya iki taraflı); 

o sayısal ağrı derecelendirme ölçeğinde (0-10)  7 puan 

o maksimum abdüksiyon / antefleksiyon hareketi sırasında anor-

mal omuz hareketi (glenohumeral ve / veya skapulotorasik); 

o başlangıçtan 3 hafta sonra ilk kez görüldüğünde: uzun torakal 

sinir, supraskapular sinir, anterior interosseus sinirin parezisi. 

• İsteğe bağlı belirti ve semptomlar: 

o daha az şiddetli başlangıç ağrısı; 

o üst ekstremite daha geniş multifokal parezi 

o diğer üst ekstremitenin asimetrik tutulumu; 

o üst ekstremitede hipotezi ve / veya parestezi alanları 

o diğer periferik sinirlerin tutulumu: lumbosakral plexus, frenik, 

rekürren laringeal sinir 

• Nevraljik amiyotrofi aşağıdakileri içermez: 

o ağrı ve / veya güçsüzlük> 3 aylık progresyon (anormal telafi 

edici omuz hareketleri ile ilişkili ağrı hariç); 

o gleno-humeral eklemde sadece pasif hareket kısıtlamaları; 

o Horner sendromu; 

o simetrik zayıflık dağılımı; 

o diabetes mellitus. 
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3. PATOFİZYOLOJİ VE ETYOLOJİ 

Nevraljik amiyotrofinin patofizyolojik mekanizması tam olarak bilinme-

mektedir, ancak genetik yatkınlık, ataklar için organa özgü bir otoimmün tetik-

leyici ve hastayı gelişen semptomlara duyarlı hale getiren mekanik bir durum 

arasında bir etkileşim olduğu düşünülmektedir. 

 İdiopatik formun etiyolojisi bilinmemektedir. İdiopatik form viral enfek-

siyon, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ve aşılama ile ilişkilidir. Yakın za-

manda geçirilen enfeksiyon hastalığın gelişiminden önce hastaların % 25 ila % 

55'inde görülürken, aşılama hastaların % 15'inde görülmüştür. Enfeksiyöz ne-

denler arasında çiçek hastalığı, influenza, koksakivirüs, parvovirüs B19, sitome-

galovirüs, HIV, heptit B ve E virüsü, tifo ateşi ve Borrelia burgdorferi bulunur. 

Diğer nedenler yorucu egzersiz, gebelik ve ameliyat sonrası pleksopatidir. 

 Herediter formu otozomal dominant geçişli, tekrarlayan brakiyal pleksit-

tir. Araştırmacılar bunun, septin ailesinden proteinlerde bir eksikliğe neden 

olan bir mutasyondan kaynaklandığını düşünmektedir SEPT9 geni, sitokinez ve 

hücre döngüsü kontrolü ile ilgili septin ailesinin bir üyesidir. Bu mutasyonların 

nasıl brakiyal nevrit yaptığı  ve dismorfik özelliklere neden olduğunun mekaniz-

ması bilinmemektedir. 

 

4. KLİNİK ÖZELLİKLER 

4.1. Klasik Klinik Bulgular 

Nevraljik amiyotrofinin ayırt edici özelliği akut başlangıçlı şiddetli ağrı ile 

birlikte motor, duyusal ve otonomik semptomların düzensiz dağılımıdır. Klasik 

klinik seyri 3 ardışık fazı içerir: ağrı fazı, güçsüzlük, amiyotrofi ve duyusal şika-

yetler, iyileşme. 

4.1.1. Ağrı Fazı 

Nevraljik amiyotrofili hastaların %96’sında ağrı üst ekstremite, boyun 

ve/veya gövdede akut ve şiddetli olarak görülür . Ağrı tipik olarak gece daha 

kötüdür ve hastanın daha önce deneyimlediği herhangi bir ağrıya benzemez. 

Ağrının süresi 1 gün ile 2 ay arasında değişebilir. Akut ağrılı fazdan sonra, has-

taların % 30 ila% 70'inde çeşitli nedenlere bağlı kalıcı ağrı vardır.  

4.1.2. Güçsüzlük, Amiyotrofi Ve Duyusal Şikayetler Fazı 

Güçsüzlüğün başlangıç zamanı oldukça değişkendir. Vakaların % 5'inde 

ağrıdan önce gelişebilir, ancak vakaların %34'ünde ağrının başlangıcından son-

raki 24 saat içinde, % 39’unda 1-7 gün sonra ve %27’sinde 1-4 hafta sonra mey-

dana gelir. Amiyotrofi genellikle 2 ile 6 hafta arasında görülür ve aksonal kaybın 
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önemini yansıtır. Kas atrofisi ve güçsüzlüğünün dağılımı, bir sinir tarafından in-

nerve edilen kaslarla sınırlı olabilir veya bazı vakalarda omuzun veya kolun tüm 

kaslarını içerebilir. Karşı ekstremite kaslarında da değişken derecelerde güç-

süzlük bulunabilir. Duyusal semptomlar çoğunlukla hipoestezi ve/veya pares-

tezi şeklinde görülür ve genellikle omuz, kol ve/veya el ile ilişkilidir. 

4.1.3. İyileşme Fazı 

Genel olarak, NA vakalarının % 75'i 6 ay ile 3 yıl arasında tam iyileşme 

gösterirler. Sinir lezyonu parsiyel olduğunda, iyileşme kollateral reinnervasyon 

ile sağlanır ve 6 ila 12 ayda tamamlanabilir. Tersine, lezyon şiddetli olduğunda, 

iyileşme sinir büyümesine ve doğrudan reinnervasyona dayanır, 1 ila 3 yıl ge-

rektirir ve her zaman iyi değildir. Bütün olarak, iyileşmede kalite ve gecikme 

aksonal kaybın şiddetine ve sinir büyümesinin uzunluğuna bağlıdır. 

4.2. Atipik Semptomlar 

Nevraljik amiyotrtofi, ağrısız, tekrarlayan, brakiyal pleksus dışı tutulum, 

saf duyusal veya otonomik oduğunda atipik olabilir.  

4.2.1. Ağrısız nevraljik amiyotrofi 

Olguların% 10'undan azında hastalığın başlangıcında ağrı olmayabilir 

veya çok az olur  ve tablo 2’de bulunan diğer pozitif belirtiler varsa NA'nın dış-

lanmaması gerekir. 

4.2.2. Distal nevraljik amiyotrofi 

Dirsek ekleminde duyusal veya motor semptomları olan hastalar distal 

NA olarak düşünülür. Distal semptomlara genellikle, ilk torasik kök ile çalışan 

sempatik sinirlerin tutulumunu gösteren, etkilenen önkol ve elin disestezi ve 

vazomotor değişiklikleri eşlik eder. 

4.2.3. Yaygın nevraljik amiyotrofi 

Bazı ender durumlarda, NA her iki üst ekstremitenin ciddi, geniş asimet-

rik felcine yol açan birçok kök, kord bölümü veya her iki brakiyal pleksusun si-

nirlerini içerebilir. Hastalık proksimal ve distal kasları etkiler, çok acı verir ve 

genellikle tam olmayarak iyileşir. 

4.2.4. Brakiyal pleksus dışı sinir lezyonları ile nevraljik amiyotrofi 

Bazı durumlarda NA, brakiyal pleksusta olmayan sinirleri içerebilir. 

Ekstra-brakiyal formlar özellikle sıra dışıdır ve bazıları; özellikle de lumbosak-

ral plexusu ve frenik siniri etkileyenler NA olarak ortaya çıkmakta yavaştır. En 

sık görülen ekstra brakiyal sinir, spinal aksesuar sinirdir ve en istisnai sinirler 

rekürren sinir ve kranial sinirlerdir. 
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4.2.5. Tekrarlayan nevraljik amiyotrofi 

Nüks oranı NA’da %5 ila %26 arasında değişmektedir. HNA’lı hastalarda 

bu oran %74’dür. 

4.2.6. Duyusal nevraljik amiyotrofi 

Motor semptomlar genellikle bu bozukluğa hakim olsa da, nevraljik ami-

yotrofisi olan birkaç hastada sadece geçici ağrı ve duyu belirtileri olabilir. Seror 

P, NA’ye  bağlı izole klinik ve elektrofizyolojik duyu eksikliği olan sekiz hastadan 

oluşan bir seri yayınlamıştır. Sekiz olguda duyusal sinirlerin hafif ila şiddetli tu-

tulumunu, üç vakada lateral antebrakiyal kutanöz lezyonlar ve beş olguda me-

dian sinirin parsiyel lezyonlarını bildirmiştir. Bulgular, NA'da izole klinik ve 

elektrodiagnostik duyu tutulumunun istisna olmadığını, daha ziyade tanınma-

dığını göstermektedir şeklinde yorumlanmıştır. 

4.2.7. Otonomik semptomlar 

Vazomotor semptomlar (ödem, sıcaklık düzensizliği ve artan terleme) na-

diren bildirilmiştir.  Posterior kordun motor tutulumu olan ve brakiyal pleksu-

sun alt kısmı tutulan  hastalarda daha sıktır (% 15-32). Otonomik disfonksiyon 

mevcut olduğunda, duyu belirtileri de % 94 oranında mevcuttur.  

4.3. Tetikleyici Durumlar 

Büyük serilerde ve vaka raporlarında benign travma, basit veya yorucu 

egzersiz, hamilelik, her türlü ameliyat, bakteriyal veya viral enfeksiyonlar ve ay-

rıca çeşitli aşılar tetikleyici nedenler olarak bildirilmiştir.  

 

5. TANI  

Nevraljik amyotrofinin tanısı esas olarak klinik özelliklere dayanır. Hiçbir 

ek araştırma NA tanısını doğrulayamaz ve esasen NA bir dışlama tanısıdır.  Nev-

raljik amiyotrofi, öncelikle elektrodiagnostik testle desteklenen bir klinik tanı-

dır. Klinik şüphe, ani  başlangıç ve şiddetli ağrı paternine dayanır, bunu yavaş 

iyileşme ile birlikte atrofik zayıflık izler. Sinir iletim çalışmaları destekleyici ve 

daha yaygın mononöropatileri dışlayabilirken, iğne elektromiyografisi (EMG) 

denervasyonu belgelemek için önemlidir. Denervasyon paterni ya spesifik sinir 

tutulumunu ya da daha düzensiz dağılımı destekler. 

5.1. Yardımcı Tetkikler 

5.1.1. Elektrofizyolojik testler 

Bir NA şüphesi olduğunda elektrofizyolojik değerlendirme ilk yapılması 

gereken testtir. Felcin periferal kaynaklı olduğunu gösterir. İğne elektromiyog-

rafi (EMG)  başlangıçtan sonra 10-15 gün içinde yapılırsa NA teşhisi için en ka-

rakteristik özellikleri sağlar. 
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Motor ve duyusal sinir iletim hızları normaldir: Böylece kronik idiopatik 

demiyelinizan polinöropati ve herediter nöropati gibi demiyelinizan bozukluk-

lar dışlanır. Duyusal sinir iletim çalışması, sinir tutulum seviyesine göre duyusal 

sinir aksiyon potansiyelinin normal veya azalmış amplitüdünü gösterebilir: pre-

gangliyonik hasar için normal; postgangliyonik hasar için azalmış bulunur. 

5.1.2. Laboratuar testleri 

NA tanısına yardımcı olacak spesifik antikorları (anti-miyelin, anti-akson, 

anti-gangliozid) araştıran rutin immünolojik test yoktur. Bazı spesifik klinik be-

lirtilerden önce, NA atağını tetiklemiş olabilecek yeni viral enfeksiyonu (IgM an-

tikorları) tanımlamak için kan araştırmaları yararlı olabilir. NA iki taraflı oldu-

ğunda, yüksek serum transaminaz seviyeleri ve diafram felci ile birlikte ise He-

patit E enfeksiyonları araştırılmalıdır. 

Diabetes mellitus ve diğer otoimmün hastalıkları dışlamak için testler ya-

pılması faydalıdır. NA’da lomber ponksiyon bulguları genellikle normaldir ve 

nadiren yapılır, ancak lumbosakral pleksus veya kranial sinirlerin tutulumu ile 

birlikte geniş NA ile veya Lyme hastalığı ve diğer meningo-radikülit nedenlerini 

araştırmak için gereklidir. 

HNA’dan şüphelenildiğinde SEPT9 genetik araştırılması yapılmalıdır. Kli-

nik bulgular ve EMG çalışması basınca duyarlı nöropatiyi düşündürüyorsa 

PMP22 geninin delesyonu araştırılabilir.  

5.1.3. Görüntüleme çalışmaları 

Nevraljik amiyotrofinin radiküler dağılımıvarsa servikal omurga görün-

tüleme sistemi sistematik olarak yapılmalıdır. NA olgularının % 6'sında brakiyal 

pleksusun manyetik rezonans görüntülemede (MRG), anormal T2 sinyal artışı 

gözlenir ancak spesifik değildir. MRG, felçli kasların anormal T2 hipersisnyalini 

de gösterebilir, ancak genellikle başka bir nedenden dolayı omuzdaki bir MRI 

sırasında tesadüfen keşfedilir ve böylelikle eğer radyolog NA'nın farkındaysa ta-

nıyı düzeltebilir. 

 

6. TEDAVİ 

Nevraljik amiyotrofinin tedavisi hastalığın fazına göre değişir. Hastanın 

tedavisine atağın başlangıcından hemen sonra başlandığında (<1 ay) kortiko-

steroid tedavisi oldukça faydalıdır.  Kortikosterodiler ağrılı fazı kısaltır ve 

iyileşmeyi sağlar.Bununla birlikte NA tanısının rutin klinik pratikte oluştu-

rulması zordur ve hastaların NA’ya aşina olan hekimlere ulaşması zaman almak-

tadır. Gerçekte yalnızca tekrarlayan vakalar kortikosteroid tedavisinden fayda 

görme fırsatı bulabilmektedir. 
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NA başlangıçtan sonra 1 ya da 2 ay sonra teşhis edilirse, genellikle ağrı 

hafiflemiştir ve analjezikler ve/veya steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar 

semptomatik tedavi için genellikle yeterlidir. Daha sonra felç döneminde, has-

tanın şikayetlerine göre iyileşme sırasında farmakolojik ve farmakolojik olma-

yan tedaviler kullanılır. 

 

7. AYIRICI TANI 

Nevraljik amiyotrofisi olan birçok hasta başlangıçta bursit veya servikal 

radikülopati gibi omuz eklemi patolojisi ile teşhis edilir. Nevraljik amiyotrofi ve 

primer glenohumeral eklem patolojisi arasındaki temel fark, nevraljik 

amiyotrofinin akut aşamasında pasif hareket kısıtlamalarının olmamasıdır. 

Omuz ağrısının nörolojik nedenleri nevraljik amiyotrofiden genellikle daha 

uzun bir başlangıç ve / veya ilerici bir süreçtir. 

Nevraljik amiyotrofinin ayırıcı tanısı tablo 3’te özetlenmiştir. 

Tablo 3: Nevraljik amiyotrofinin ayırıcı tanısı 

 

 

8. PROGNOZ 

Bir nevraljik amiyotrofi atağının şiddeti, hastalar arasında ve hatta aynı 

hastadaki farklı ataklar arasında büyük farklılıklar gösterebilir. Aksonal hasarın 
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derecesi sinirin iyileşme olasılığının tahminini sağlar. İyileşme, bir hastadan di-

ğerine farklılık gösteren çok bireysel bir süreçtir. Genel olarak, nevraljik ami-

yotrofisi olan hastalar, 2-3 sene sonra önceki sağlıklarının % 80-90'ını geri ka-

zanmakta, ancak % 70’den fazlasında, özellikle periskapular kaslarda parezi ve 

egzersiz intoleransı kalmaktadır. 

Nevraljik amiyotrofi tanılı hastaların % 46'sı ve HNA'lıların % 63'ü kalıcı 

ağrı, 1/3’ü de şiddetli yorgunluk yaşar. Prognoz tekrarlayan ataklar ve komor-

bid durumların varlığı ile daha da kötüleşebilir.  

 

9. SONUÇ 

Nevraljik amiyotrofi, genetik, otoimmün ve mekanik faktörleri, birçok 

hasta için uzunsüreli biyomekanik sonuçları içeren karmaşık  fizyopatolojisi ve 

geniş spektrumlu klinik fenotipleri olan, ağrılı fokal bir nöropatidir. Hastalık  

çağrışım yapan bir hikaye, fizik muayene ve EMG ile (görüntülemede herhangi 

bir sebep olmadan) varsayımlar üzerine teşhis edilmektedir. Nörofizyolojik 

olarak, tek başına veya bir kök, pleksus veya sinir lezyonuyla birlikte olabilecek 

akut aksonal hasara karşılık gelir. En çok brakiyal pleksusu ve daha özel olarak 

uzun torasik ve supraskapular sinirleri, fakat aynı zamanda servikal ve lum-

bosakral pleksusu da tutabilen, bağışıklık ile tetiklenen bir periferik nöropati ile 

uyuşuyor gibi görünmektedir.  

Akut başlangıçlı, ağrılı, multifokal, brakiyal pleksopati ile başvuran has-

tanın ana ayırıcı tanısı, kalıtsal veya idiopatik nevraljik amiyotrofidir. HNA, aile 

hikayesinin olması, daha erken başlangıç yaşı, akut evrede daha şiddetli ağrı, 

brakial pleksus dışında sinirlerin daha sık tutulumu, rekürrens oranının yüksek 

olması ve nihai olarak daha fazla özürlülük nedeniyle INA'dan ayrılır. Herediter 

nevraljik amiyotrofi prevalansı bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Travma,  egzer-

siz, gebelik, cerrahi, soğuğa maruz kalmak, çok sayıda bakteriyel veya viral en-

feksiyonlar ve aşıların atakları  kolaylaştırdığı bildirilmektedir. Birçok aşının, 

özellikle grip aşısının, brakial pleksopati ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu ne-

denle, aşı sonrası tekrarlayan brakial pleksopati gelişen pediatrik yaş grubu ol-

gularında ayırıcı tanıda yer almalıdır. 

Hasta ataktan  hemen sonra görülürse, kortikosteroidlerle tedavi 2 hafta 

boyunca derhal uygulanmalıdır. NA tanısının  rutin klinik pratikte  oluştu-

rulması zordur ve hastaların NA’ya aşina olan hekimlere ulaşması zaman almak-

tadır. Gerçekte yalnızca tekrarlayan vakalar kortikosteroid tedavisinden fayda 

görme fırsatı bulabilmektedir NA seyri genellikle olumlu ve jeneralize bir 

nöropatiye ilerlemez.
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1. PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE İLAÇ DİRENÇ PROBLEMİ 

Pseudomonas aeruginosa, yüksek mortalite oranlarıyla hayatı tehdit eden 

enfeksiyonlara neden olan Gram-negatif fırsatçı bir bakteriyel patojendir. Ge-

nellikle konakçı komensal olan P. aeruginosa, konak doku bariyerlerini aşabil-

diği zamanlarda veya bağışıklık sisteminde sıkıntıları olan bireylerde ciddi bir 

fırsatçı bir patojene dönüşebilir. P. aeruginosa önemli bir nozokomiyal patojen-

dir ve P. aeruginosa'nın neden olduğu enfeksiyonlar genellikle çoklu antibiyo-

tiklerle tedaviye dirençlidir, ciddi ve kalıcı enfeksiyonlara yol açabilir. P. aerugi-

nosa hastane kaynaklı enfeksiyonların önemli bir sebebi olarak düşünülmekte-

dir ve bunun en büyük nedeni ilaçlara direnç yeteneği yanında hastanelerde sık-

lıkla kullanılan tıbbi implant veya solunum cihazlarına biyofilm oluşturarak ko-

lonizasyon yeteneğine bağlıdır. Biyofilmler, kompleks üç boyutlu bir yapı sergi-

leyen ve ilaçlara, çevresel zorluklara ve konakçı immün yanıtına karşı direncin 

artmasına neden olan hücre dışı bir matrikse kaplanmış çok hücreli, yüzey-iliş-

kili mikrobiyal topluluklardır. Bir biyofilmde büyüyen bakteriler, konakçı im-

mün yanıtı ve ilaç tedavisinden kaçınabilir, tedavi sürecini karmaşıklaştırabilir 

ve tedaviye rağmen yok edilemeyerek kronik enfeksiyonların gelişimesine yol 

açabilirler. P. aeruginosa kökenlerinin altta yatan kistik fibrozis, HIV / AIDS ve 

kanser gibi çeşitli hastalıkları olan hastalarda, özellikle nozokomiyal pnömoni, 

yara enfeksiyonları, bakteriyemi ve sepsis ile ilişkili olduğu bilinmektedir. P. ae-

ruginosa kökenlerinin bu tarz hastalarda ilaçlar ile tedavisi oldukça zor olabil-

mektedir.  

Çünkü; P. aeruginosa'nın klinik suşları, tetrasiklinler, b-laktamlar, ami-

noglikozitler ve flüorokinolonlar da dahil olmak üzere geniş spektrumlu pek çok 

antimikrobiyal ajana karşı intrinsik (iç) bir direnç gösterebilir. Bu iç direnç ge-

nellikle, P. aeruginosa'nın düşük membran geçirgenliğinin, Escherichia coli'den 

100 kat daha düşük olması kaynaklı olması kaynaklıdır. Ayrıca P. aeruginosa, dış 

zara etkili, transmembran akışlı pompaları etkileyen ilaçlara ve hücre içi hedef-

leri arasındaki teması önleyen ilaçlara da dayanabilir. Çoklu ilaca dirençli 

(MDR), yaygın olarak ilaca dirençli (XDR) ve pandrug-dirençli (PDR) P. aerugi-

nosa kökenlerinin artan prevalansı antimikrobiyal tedavi için çok zorlu bir so-

rundur. Günümüzde, karbapenemler MDR P. aeruginosa kökenleri ile olan en-

feksiyonların tedavisinde kullanılan ana antibiyotiklerdir. Ancak, özellikle yanık 

hastaları gibi ciddi enfeksiyonlarda üretilen kökenlerde karbapenem direnci 

her geçen yıl artmakta ve bu nedenle klinisyenler için bu enfeksiyonların teda-

visinde ciddi bir bir zorluk oluşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, Hastalık kontrol 

merkezi (CDC) ve Amerika enfeksiyon hastalıkları derneği, çok ilaca dirençli 
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(MDR) Gram-negatif bakteri enfeksiyonları konusunda dünya çapında “silah-

lanma” çağrısı yapmış ve bu tarz ve artan bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek 

için yeni antibiyotiklere gereksinim olduğunu ve bu konuda boşluk olduğunu 

açıklamıştır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, en az 2 milyon insan bir 

veya daha fazla antibiyotik sınıfına dirençli bakterilerle enfeksiyonlar kazan-

makta ve 23.000 kişi bu ilaca dirençli bakteriler tarafından oluşan enfeksiyon-

lardan ölmektedir. Ayrıca bu ilaca dirençli kökenlerle gelişen enfeksiyonlarda, 

enfekte olan bireylerde uzun süreli komplikasyonlara bağlı olarak ciddi mali bir 

yük gelişmektedir. Bu tür enfeksiyonlar sağlık hizmetleri kaynaklarının daha 

fazla kullanılmasına, daha pahalı veya daha uzun süreli tedaviye, uzun süreli 

hastanede kalışa ve ölümlere neden olmaktadır. sadece Amerika’da bu enfeksi-

yonların 35 milyar dolara kadar ek maliyet çıkardığı düşünülmektedir. Bu ne-

denle ilaçlara dirençli bakterilerle gelişen enfeksiyonların sayısını azaltmak için 

CDC tarafından belirlenen iki strateji şunlardır: (i) mevcut antibiyotikleri geliş-

tirmek ve (ii) dirençli bakterileri tedavi etmek için yeni antibiyotikler geliştir-

mek. İnce ve ark, 2011 ve 2013 yılları arasında hastane infeksiyonu olarak izole 

edilen P. aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılık oranları ve yıllar 

içindeki değişimlerini değerlendirmişler ve yıllara göre P. aeruginosa’nın anti-

biyotik direnç durumunun 2011 yılında, 2012 ve 2013’e göre daha düşük ol-

duğu, İmipenem, piperasilin-tazobaktam, siprofloksasin ve sefoperazon-sulbak-

tam antibiyotiklerine karşı direnç oranlarında yıllar içinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir artış saptamışlardır. Bizim yaptığımız çalışmamızda da buna parelel 

olarak P. aeruginosa suşlarının imipeneme  en yüksek direnç oranı (%25) gös-

terdiği tespit edildi. Bu sonuç yıllara göre P. aeruginosa’nın imipenem antibiyo-

tik direnç durumu düzeyinde bir artışın sözkonusu olduğunu göstermiştir. 

 

2. SARIMSAK VE GELENEKSEL TIPTA KULLANIMI 

Geleneksel tıp dünya çapında kullanılmaktadır ve hızla büyüyen ekono-

mik önemi vardır. Sarımsak yeşilimsi beyaz veya pembe çiçekli, otsu kök, gövde, 

yaprak, diş ve çiçek kısımlarından meydana gelen bir kültür bitkisidir ve Sarım-

sak (Allium sativum L. ailesi Liliaceae) aslen Asya'da yetiştirilmesine karşın 

dünyada günümüzde birçok ülkede de yetiştirilmektedir. Bu bitki, birçok ülkede 

geleneksel halk ilaçları olarak uzun süredir kullanılmaktadır. Ayrıca iştah açıcı 

özelliği, yakıcı lezzeti ve keskin kokusu nedeniyle baharat ve gıda katkı maddesi 

olarak da kullanılır. Yapılan farmakolojik araştırmalarda, A. sativum L. ve onun 

düşük toksisitesi olan aktif bileşiklerinin geniş bir farmakolojik etki yelpazesi 

hakkında birçok kanıt vardır. Bitkisel kökenli antimikrobiyal etkenler, en eski 
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çağlardan beri dünya çapında önemli birçok hastalığın tedavisi için güvenilen 

ve geleneksel tıpta kullanılan maddelerdir. Sarımsak (Allium sativum L.), bitki-

sel etkenler arasında en bilinenlerden birisidir ve yara infeksiyonları, diyabet, 

astım, sıtma, vb gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Sarımsak, 

yüzyıllardır çeşitli toplumlarda bulaşıcı hastalıklarla (kolera ve veba gibi) mü-

cadele etmek için kullanılmıştır. Tarihsel olarak, Louis Pasteur'ün 1858'de sa-

rımsağın antibakteriyel etkisini ilk kez tanımladığına inanılmasına rağmen, hiç-

bir referansın bulunmamaktadır. Günümüzde, sarımsağın, P. aeruginosa gibi 

hastane enfeksiyonu etkeni gram negatif bakterilere karşı etkili olduğu kanıt-

lanmıştır. Sarımsak, antimikrobiyal etkisi yanında konakta, immun sistem hüc-

relerinden makrofajların etkinliğini artırdığı düşünülen kükürt ihtiva eden ami-

noasitler ve bileşiklerce de oldukça zengindir. Sarımsak antimikrobiyal ajan ola-

rak özellikle gram negatifler gibi bakterilere karşı etki ettiği ve bu antimikrobi-

yal etkinin özellikle içerdiği allicin’den ileri geldiği bilinmektedir. Sarımsak içe-

riğinde allicin yanında ayrıca quersetin ve siyanidin gibi biyoflavonoidler, allis-

tatin I ve allistatin II gibi antimikrobiyal özellikleri düşünülen önemli kimyasal-

larında olduğu ve bu yan ürünlerinde sarımsağın antimikrobiyal özelliklerine 

katkı sağladığı ortaya konuşmuştur.  

Geleneksel tıpta, sarımsak, değişik formlarda ve hemen tüm enfeksiyon-

ların tedavisinde kullanılmaya çalışılmış ama modern antibiyotiklerin gelişmesi 

ile geri plana atılmıştır. Sarımsağın ayrıca, parazitler ve virüslere karşı ve bunlar 

tarafından oluşturulan enfeksiyonlar içinde kullanılarak antibiyotik etkileri ya-

nında diğer organizmalara da etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bitkisel gıdalar ve 

bunların bileşenleri hakkında bilgi, sağlığın iyileştirilmesi yanında, tarım ve üre-

tim yaklaşımlarını değiştirmeye yönelik heyecan verici fırsatlar sunması yö-

nüyle heyecan vericidir.  

 

3. QUORUM SENSING (ÇEVREYİ ALGILAMA) SİSTEMİ VE P. AERUGI-

NOSA 

Uzun yıllardır, ökaryotik organizmalardan farklı olarak, prokaryotik bak-

terilerin kendi kendine yeten bireyler olarak davrandıkları ve kesinlikle tek 

hücreli yaşam tarzını korudukları düşünülmekteydi. Ancak günümüzde, bakte-

rilerin bu şekilde izole varlıklar olmadıkları, değișen ortam koșullarına uyum 

sağlayabilmek amacıyla, karmașık hücrelerarası iletișim sistemleri kullanan 

topluluklar halinde bulundukları kabul edilmektedir.  

Bakterilerin bu şekilde sosyal bir yașamları olduğu ilk defa 1970’lerin 

bașında Gram negatif bir bakteri olan Vibrio fischeri üzerinde yapılan çalıșmalar 
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sırasında ortaya çıkartılmıştır. Bu bakteriler denizde yalnız olduklarında bi-

yolüminesans üretmemekteyken, çoğalıp belli bir sayıya ulaștıklarında, hepsi 

birden aynı anda ışık üretmeye başlıyorlardı. quorum sensing (QS) olarak bili-

nen bir bakteriyel bu hücre-hücre iletişim mekanizmasının, çevreyi algılama sis-

teminin olduğu anlaşılmıştı. İlk olarak Vibrio fisheri’de tanımlanmıș olan bu ile-

tișim sisteminin daha sonra birçok Gram negatif ve Gram pozitif bakteri kökeni 

tarafından yaygın olarak kullanıldığı ve bu bakterilerin özellikle konakta adap-

tasyonları için bu sistemi kullandıkları keșfedilmiștir. Bu bakterilerin QS sistem-

lerini; antimikrobiyal biyosentezi, konjugasyon, önemli virülens faktörlerinin 

üretimi ve biyofilm olușumu gibi birçok farklı fizyolojik süreçte kullandığı bilin-

mektedir. QS sisteminin birçok Gram negatif ve birçok Gram pozitif bakteri de 

olduğu gibi P. aeruginosa'daki virülans genlerinin ekspresyonunu modüle et-

mede önemli bir rol oynadığını gösterilmiştir. Tipik olarak, Quorum sensing 

bakterileri, küçük kimyasal sinyaller üretirler ve bunları serbest bırakırlar ve 

yüksek bir popülasyon yoğunluğunda birikmiş bu sinyaller, virülans faktörleri-

nin üretimini kodlayanlar genlerde dahil olmak üzere, çeşitli hedef genlerin 

transkripsiyonel ekspresyonunu indüklemek için reseptörler ile etkileşime gi-

rerler. Bakteriler birbirleriyle haberleșme amacıyla 3 tip sinyal molekülü kul-

lanmaktadır. Bunlar Acyl-homoserine lactones (AHLs), Autoinducer peptides 

(AIPs), Autoinducer-2 (AI-2)’dir. AHL Gram negatif bakteriler için, AIP ise Gram 

pozitif bakteriler için spesifik sinyal molekülleri olarak tanımlanırken, AI-2 hem 

Gram negatif, hemde Gram pozitif bakteriler tarafından üretilmektedir. Bakte-

rilerin QS sistemleri aracılığıyla bu sinyal moleküllerinin yeterli çoğunluğa 

ulașıp ulașmadıklarını izlemekte ve yeter çoğunluğa ulaştıklarında da virülans 

faktörleri gibi üretimi kritik genlerin ekspresyonlarını değiştirdikleri saptan-

mıştır. Bu sayede konakta enfeksiyon olușturabilecek yeterli çoğunluğa ulașın-

caya kadar bağıșıklık sistemi tarafından patojen bakterinin fark edilmemesi sağ-

lanarak bașarılı bir enfeksiyon süreci bakteri tarafından başlatılabilir. P. aerugi-

nosa’nın bașarılı bir fırsatçı patojen olmasının nedenlerinden birisi, oldukça ge-

niș yelpazede ürettiği virülans faktörleridir. Bu virülans faktörleri arasında elas-

taz, alkalin proteaz, hemolizin, siyanid, piyosiyanin ve ekzotoksin A olarak bili-

nen enzimleri sayılabilir. Bu virülans faktörlerinin üretimi amacıyla P. aerugi-

nosa'nın QS sistemi de hiyerarşik olarak düzenlenmiştir, Bir insan patojeni ola-

rak önemi göz önüne alındığında, P. aeruginosa yoğun araştırmaların konusu ol-

muştur ve QS araştırmasında model organizmalardan biri haline gelmiştir. P. 

aeruginosa'daki LasR, başlangıçta bir metaloproteaz elastazı kodlayan lasB ge-

ninin ekspresyonunda bir anahtar düzenleyici olarak tanımlanmıştır. RhlI-RhlR 
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bileşenleri LasI-LasR bileşenlerine bağlıdır. LasI, N-3-okso-dodesanoil-L-homo-

serin laktonun (OdDHL) sentezini yönlendirirken, RhlI N-butanoil-L-homoserin 

laktonu (BHL) sentezler. P.aeruginosa hücreleri, hücre zarı boyunca serbestçe 

yayılan BHL'ye karşı geçirgen olurken, OdDHL'nin aktif taşınması için gerekli-

dir. Bu bilgiler sonrasında QS sistemini bloke edebilecek sistemlerin bulunması 

için araştırmalar başlatılmıştır. Quorum sensing inhibisyonu için bu nedenle 

kullanılan stratejiler 3 katagoride incelenmektedir. Bunlar, Sinyal molekülünün 

(AHL autoinducer) üretiminin önlenmesi, Sinyal molekülünün yıkılmının sağ-

lanması (AHL sinyal molekülünün hidrolizi) ve Sinyalinin alınmasının önlen-

mesi (LuxR-Tipi reseptör proteine bağlanacak analogların geliștirilmesi) şeklin-

dedir. Bunları gerçekleştirebilmek amacıyla, doğal inhibitörler, sentetik analog-

lar ve QS yollarında etkinliği olan bazı ilaçlar kullanılabilmektedir. Gram negatif 

bakterilerde  QS sistemini bloke ettiği tespit edilen ilk bileșik, kırmızı bir deniz 

yosunu olan Delisea pulchra’dan izole edilmiş olan halojenlenmiș furanon bile-

şiğidir. Fakat bunların ciddi toksik etkilerinin olması ya da tolere edilebilir doz-

larda etki gösterememeleri nedeniyle insan kullanımına çok uygun olmadıkları 

görülmüştür. P. aeruginosa'da özellikle hücreler arası iletișimi sağlayan sinyalin 

alınmasını önlemek amacıyla reseptöre (LuxR-tipi) karșı yarıșan sentetik mole-

küller geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca piyasada olan bazı ilaçların kullanım 

amaçlarına ilave olarak, quorum sensing aktivitesine de sahip olduları gösteril-

miștir. Örneğin Salisilik asitin P. aeruginosa quorum sensing sistemini inhibe et-

tiği görülmüştür. Ayrıca Tobramisinin, antimikrobiyal etkisi yanında P. aerugi-

nosa’da elastaz üretimini azalttığı gözlenmiştir, bu etkinin QS sistemi üzerinden 

olduğu bildirilmektedir. Eğer insan kullanımına uygun QS inhibitörler geliștiri-

lebilirse, bu etken maddelerin üremeyi direk olarak etkilemeyeceklerinden, di-

rençli bakterilerin gelișimine neden olmayacakları ve bu yönle antimikrobiyal-

lerden farklı olabileceği düşünülebilir. geleneksel tıpta kullanımı olan ve rahat-

lıkla ulaşılabilen sarımsağında QS sistemine etkisi merak konusudur.  

Bjarnsholt ve ark, 2005’de yaptıkları bir çalışmada P. aeruginosa kökeni 

kaynaklı solunum yolu infeksiyonu geçiren fareleri sarımsak ekstraktı ile tedavi 

ettiklerinde, kökenlerin aminoglikozidlere duyarlı olduklarını ve sarımsağın 

Quorum sensing sistemini inhibe ederek solunum yolu infeksiyonunun tedavi-

sinde kullanabilir olduğunu bildirmişlerdir. Hentzer ve ark, 2003 yılında yaptık-

ları bir çalışmada, sarımsak ektraktının, Quorum sensing sistemini yönlendiren 

Las genini %50 oranında inhibe ettiği, Jacobsen ve ark 2012 yılında yaptıkları 

diğer bir çalışmada ise sarımsak ekstraktının Quorum sensing sistemini yönlen-

diren LasR genini 5 kat düşürdüğünü tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Biz 
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yaptığımız çalışmada da, bu araştırmacılara benzer şekilde Sarımsak ekstraktı-

nın Quorum sensing sistemini yönlendiren LasI ve LasR genlerini, 3.57 ve 5.31 

kat düşürdüğünü saptadık. Sarımsak ekstraktının, P. aeruginosa gibi birçok an-

tibiyotiğe çok hızlı direnç geliştirebilen bir bakteri için bir umut olabileceğini 

düşündürmüştür. 

 

4. SONUÇ 

Antimikrobiyallere dirençli ve hastane enfeksiyonu etkeni olarak sıklıkla 

karşımıza çıkan P. aeruginosa kökenlerinin tedavisinde bitkisel kaynaklı sarım-

sak ekstraktından yararlanılabileceği, sarımsağın antimikrobiyal etkinliği ya-

nında, ayrıca bu kökenlerin virülans ve birbirleri ile olan iletişiminde yeri olan 

Quorum sensing sistemi genlerini etkilediği gözlenmiştir. Yeni bir antimikrobi-

yal üretilmesi sonrasında çok hızlı direnç gelişimi gözlemlenen P. aeruginosa 

kökenleri için QS sistemini etkileyerek bu kökenleri etkileyebilecek maddelerin 

bulunması önemlidir. Sarımsak ekonomik oluşu ve günlük yaşantıda ve gele-

neksel tıpta kapsadığı yer dolayısıyla bu yönde kullanabilmek için aday olabilir 

ama bu etkinin kapsamlı ve çok merkezli çalışmalarla incelenmesi gerektiği ka-

naatindeyiz. 
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1. MEME MUAYENESİ 

1.1. Memenin Yapı ve Fizyolojisi 

Meme, göğüs duvarına tutunmuş süt üreten bezlerden oluşan bir çift or-

gandır. Göğüs ön duvarının üzerinde, medialde sternum ön kenarı, lateralde ön 

aksiller çizgi ile 2. ve 6. kostalar arasında yer alır. Kaidesi 10-12 cm, yüksekliği 

ise 5-6 cm’dir. Her meme, her birinde birçok lobül bulunan 15-20 loptan oluş-

maktadır. Lopların çevresini dolduran yağ dokusu memeye şeklini verir. Her lo-

bun içinde sayısız miktarda süt üretimi yapan süt bezleri bulunur. Süt bezlerinin 

çevresi yağ dokusu ile sarmalanmıştır. Meme dokusunun ortasında bulunan 

alana areola, areola ortasında yer alan kabartıya ise Papilla mammaria (meme 

ucu) denir. Papilla mammaria doğum yapmamış kadınlarda genelde 4. interkos-

tal aralıkta yer alır. Koni yada yarım küre şeklinde olabilen memenin büyüklüğü 

ve şekli yaş, ırk ve fizyolojik duruma göre farklılık gösterir.  

 

 

Şekil 1: Kadın Meme Anatomisi 

 

Çavuşoğlu H, Yeğen BÇ, edt. Tıbbi Fizyoloji Guyton and Hall, On birinci ba-

sım. Nobel Matbaacılık; 2006.  

Kız ve erkek çocuklarında puberteye kadar meme gelişimi aynıdır ve ayırt 

edilemez. Ergenlikle beraber kız çocuklarında memenin gelişimi başlar. Meme-

nin son görünümünü alması pubertenin başlamasından 3-4 yıl sonrasında ger-

çekleşir. Meme dokusu kadın üreme hormonlarındaki değişimlere bağlı olarak 
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her ay gelişir. Her menstrüel siklustaki hormonal duruma göre memede minör 

değişiklikler meydana gelir. Her memenin volümü menstrüel siklus süresince 

30–100 cc farklılık gösterir. Menstrüel siklus başlamadan önce volüm maksi-

mum seviyede iken, mensin 11. gününde minimal seviyeye iner. Meme dokusu 

gebelik ve laktasyonda daha da büyüyerek gelişir. Cooper bağları, meme doku-

sunu, üzerindeki cilde bağlar ve memenin kendine has dik duruşunu sağlar. 

Genç, doğum yapmamış kadınlarda daha gergin olan bu bağlar, meme ağırlığı 

fazla olanlarda, fazla doğum yapmış olanlarda ve laktasyon sonrasında daha 

gevşek hale gelir. Postmenapozal dönemde ise sarkık bir yapı gösterir. 

1.2. Meme Kanseri 

Kanser tüm dünyada giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. 2012 yı-

lında tüm dünyada 14.1 milyon kanser vakasının olduğu, bunun 7.4 milyonunu 

erkekler, 6.7 milyonunu ise kadınlar oluşturmaktadır. Bu sayının 2035 yılında 

24 milyona çıkması tahmin edilmektedir.   

Meme kanseri tüm dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türü-

dür. 2008 yılından bu yana meme kanseri insidansı %20’den daha fazla artış 

göstermiş ve mortalite oranı %14 artmıştır. 2012 yılında dünyada 1,7 milyon 

kadın meme kanseri tanısı almıştır. Aynı yıl tüm dünyada kadınlar arasında kan-

serden meydana gelen yaklaşık 3.6 milyon ölümün 521 bini (%14.7) meme kan-

seri nedeniyle olmuştur. 2015 yılında ABD’de meme kanseri tanısı konulmuş 

yaklaşık 3.5 milyon kadın bulunmaktadır. 2018 yılında, ABD’de 266 bin yeni va-

kanın olacağı ve bunların yaklaşık 40 bininin ölümle sonuçlanacağı tahmin edil-

mektedir.  

 

 

Şekil 2. Dünya çapında kadınlarda görülen kanser türleri 

International Agency for Research on Cancer.  
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Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar arasında 

en sık görülen kanser türüdür. 2013 yılında tanı konulan her 4 kadın kanserin-

den 1’i meme kanseridir. 2014 yılı verilerine göre ülkemizde meme kanseri ta-

nısı alan kadınların %40’ı 25-49 yaş aralığında, % 45’i ise 50-69 yaş aralığında-

dır. 2014 yılında kadınlarda meydana gelen 32.500 ölümün %15.7’si meme kan-

seri nedeniyle olmuştur. 

 

Şekil 3. Türkiye’de kadınlarda görülen kanser türleri (2014 yılı) 

Türkiye Kanser İstatistikleri 2014. 

 

1.2.1. Meme Kanseri Riskini Arttıran Faktörler 

Etiyolojide en önemli rolü östrojen hormonu oynamaktadır. Risk faktör-

lerinin birçoğu doğrudan ya da dolaylı olarak östrojen hormonuna bağlı olarak 

gelişmektedir. Riski arttıran faktörler; 

Yaş: İleri yaş meme kanseri riskini arttırmaktadır. 50 yaş üzerinde olan 

kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı, 50 yaş altındaki kadınlardan 4 kat 

daha fazladır. 

Cinsiyet: Meme kanseri için kadın cinsiyet büyük bir faktördür. Kadınlar 

erkeklerden 100 kat daha fazla risk altındadır. 

Irk: Beyaz ırk kadınlarda siyah ırka oranla %20 daha fazla görülür. Ancak 

yaşam tarzı ve sosyoekonomik faktörlere bağlı olarak mortalite oranı siyah ırkta 

daha yüksektir. 

Erken menarş: Erken menarş nedeniyle daha fazla östrojen hormonuna 

maruz kalındığından dolayı meme kanserine yakalanma riski artmaktadır. 12 



Hilal YILDIRIM – Kevser IŞIK – Rukuye AYLAZ 

 

316 
 

yaşından önce menarş olan bir kızın geç dönemde menarş olana göre meme 

kanserine yakalanma riski 1.7 ile 3.4 kat arasında artmaktadır. 

Ailesel/genetik faktörler: Meme kanserlerinin %5-10’undan genetik 

faktörler sorumludur. Aile öyküsü meme kanseri açısından önemli bir faktör-

dür. Birinci derece akrabalarda görülen meme kanseri riski kişi sayısına bağlı 

olarak artış göstermektedir. Meme kanseri olan 1 adet birinci derece akrabanın 

olması riski 1.8 kat arttırırken, bu sayının 2 olması riski 2.9 kat arttırmaktadır.  

Geç doğum: İlk çocuğunu 30 yaşından sonra doğuranlarda meme kanseri 

görülme riski, 20 yaşından önce doğuranlara oranla 2 kat daha fazladır. 

Geç menapoz: Menapoz yaşı 55 den büyük olan kadınlarda meme kanseri 

görülme riski 1.5 kat artmaktadır.  

Kısa laktasyon süresi: Laktasyon meme kanseri riskini azaltmaktadır. 

Emzirme süresi uzadıkça risk azalmaktadır. Her 12 ay emzirme meme kanseri 

riskini %4 oranında azaltmaktadır. 

Sigara ve alkol kullanımı: Fazla miktarda alkol ve sigara kullanan kadın-

larda meme kanserine yakalanma riski artmaktadır. 

Oral kontraseptif kullanımı: Uzun süreli kullanımı meme kanseri riskini 

arttırmaktadır. Östrojen ve progesteron dozuyla meme kanseri riski arasında 

pozitif ilişki bulunmaktadır.  

Hormon replasman tedavisi (HRT): Kombine olanların kullanımında 

risk artışı daha fazladır. Özellikle en az iki kullanımdan sonra risk artmaktadır. 

Ortalama 5.2 yıl HRT kullanan 238 kadından birinde meme kanseri görülmek-

tedir. Eğer HRT kullanılması gerekirse en düşük doz ve en kısa süre tercih edil-

melidir. 

Obezite: Postmenapozal obezite (BKI>30) riski %30 oranında arttırmak-

tadır. Bel bölgesindeki yağlanma, kalça bölgesindeki yağlanmaya göre riski daha 

da  arttırmaktadır. 

Fiziksel aktivite azlığı: Fiziksel aktivite meme kanseri riskini azaltmak-

tadır. Haftada 1,5-2,5 saat tempolu yürümek meme kanseri riskini %18 ora-

nında azaltmaktadır. 

Düşük sosyoekonomik düzey: Düşük sosyoekonomik düzeyde meme 

kanseri insidansı daha da yükselmektedir. 

Aynı zamanda çevre kirliliği, düşük yapma, hiç doğum yapmamak, yüksek 

doz radyasyona ve kimyasal maddelere maruz kalma ile yüksek yağ içeren di-

yetler meme kanseri gelişimine neden olabilmektedir. 
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1.3. Meme Muayenesi 

Memenin yapı ve dokusundaki süreç ve değişimin gözlenebilmesi için, 

memenin koltuk altından başlayarak bütün meme dokusunun farklı araç ve yön-

temlerle taranmasıdır. Meme muayenesinde amaç memede oluşabilecek farklı-

lığın erken teşhis edilerek erken müdahale edilmesi ve böylece kişilerde oluşa-

bilecek olası risklerin en aza indirgenmesidir. Bu bağlamda sağlık profesyonel-

lerinden özellikle koruyucu hizmet biriminde çalışanların, toplumun bu konuda 

ki farkındalığını yükseltmek ve meme muayenesi yapılma sıklığını artırmak için 

eğitim ve danışmanlıklarını arttırmaları beklenmektedir. Ayrıca maliyeti az, ko-

ruyuculuğu fazla olan meme muayenesinin yapılma oranını arttırmak için kamu 

spotları, medya, sağlık okuryazarlığı geliştirilmelidir. Özellikle yüksek riskli böl-

gelerin ve kişilerin erken tespiti yapılarak politikalar geliştirilmelidir. 

1.3.1. Meme Muayenesinin Önemi  

Meme de var olan malign hücreler gizli ve yavaş ilerlediğinden dolayı fark 

edilecek boyuta gelmesi zaman alabilir. Bu kötü hücreler arttığında lenf ve kan 

yoluyla diğer doku ve organlara dağılabilir. Bu dağılma gerçekleşmeden müda-

hale edilmelidir. Meme muayenesi ile görünmeyen ve belirti vermeyen oluşum-

lar zamanında tespit edilebilir. Özellikle meme kanseri açısından riskli grup ya-

kından takip edilmelidir. Ailesel kanser öyküsü olan, hormon replasmanı yapı-

lan, sedanter yaşam tarzı olan, dengesiz ve sağlıksız beslenen, madde kullanan, 

kötü çevre şartlarında yaşayan, kanserojen ajanlara maruz kalan kişiler riskli 

grupları oluşturmaktadır. Bu gruplara özel ilgi gösterilmeli, sık sağlık taramaları 

ve meme muayenesi ile olası karsinom hücrelerin gelişimi engellenmelidir 

Kadınlar, yapı ve hormonal sebepler nedeniyle meme kanseri yönünden 

erkeklere oranla daha büyük risk altındadırlar. Özellikle kadınların östrojen 

hormonuna uzun süre yada fazla (erken menarş, geç menopoz vb.) maruz kal-

ması meme kanserini tetiklemektedir. Aslında, Amerikan Kanser Toplumu ista-

tistikleri, ABD'deki her sekiz kadından birinde meme kanseri görüleceğini gös-

termektedir. Türkiye 2014 yılı araştırmasına göre kadınlarda görülen kanser sı-

ralamasında meme kanseri %24.9 oranla birinci sıradadır. Erkeklerinde meme 

kanserine yakalanma olasılıkları azımsanmayacak büyüklüktedir. Her 100 

meme kanserli vakadan birini erkekler oluşturmaktadır. Erkeklerde meme mu-

ayenesi farkındalığı çok düşük olduğu için ileri evrelerde tanı konulmaktadır. 

Bu nedenle erken teşhis meme muayenesi ile sağlanabilir ve önemlidir. Meme 

muayenesinin öneminin fark edilmesiyle daha iyi, gelişmiş tedaviler sayesinde, 

meme ile ilgili hastalıklardan kurtulmak mümkün olmakta ve uygulanan teda-

viler daha başarılı etki göstermektedir. 
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1.3.2. Dünyada ve Türkiye’de Meme Muayenesi Tarama Programları 

Dünya’da ve Türkiye’de meme ile ilgili hastalıklarda yükselme ve bu has-

talıklara yakalanma yaşının düşmesine bağlı olarak tarama programlarının 

önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Dünya çapında gelişmiş ülkelerde 

kanserin görülme prevalansı az gelişmiş ülkelere oranla daha yüksektir. Geliş-

miş ülkelerde paketli gıda tüketimi, artan teknoloji, hızlı değişim, sanayileşme, 

biyo-çeşitlilik de azalma yaşam kalitesini düşürmekte, kanser görülme olasılı-

ğını artırmaktadır. ABD’de 1960’lı yıllarda yirmi kişiden birinde görülen meme 

kanseri günümüzde sekiz kişiden birinde görülmektedir. Türkiye’de ise 1990’lı 

yıllarda meme kanseri görülme sıklığı yüz binde yirmi dört iken, günümüzde bu 

sayı yüz binde kırk iki ile kadınlarda görülen kanser sıralamasında ilk sıradadır. 

Mortalitesi yüksek olan bu kanser türünü erken dönemde tarama programla-

rıyla tespit etmek ülkenin sermayesi ve sağlığına pozitif etki edecektir. Üst gelir 

ülkeleri etkin tarama programlarıyla memeye bağlı hastalıkları ve ölüm oranını 

azaltmayı başarmıştır. Fakat gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerde tarama 

programlarının yetersizliği nedeniyle hastalık yükü artmıştır. Yapılan araştır-

malarda kırk yaş üstü kişilere uygulanan tarama programları ile meme kanse-

rine bağlı ölümlerin yaklaşık % 30’unda azalma olduğu belirlenmiştir. 

Türkiye’de kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM) ulusal 

tarama programlarını yürütmektedir. Bunun dışında Toplum sağlığı ve Aile Sağ-

lığı Merkezleri tarama programlarında destek kurumlardır. Bu birimler kanser 

türlerinin erken fark edilebilmesi için işlevsellik göstermektedir. Bu kurum-

larda serviks, kolorektal ve meme olmak üzere üç tür kanser tarama programı 

yapılmaktadır. Diğer ülkelere bakıldığında iki tür tarama programı görülmekte-

dir. National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program (NBCCEDP) 

ulusal merkezinde servis ve meme kanseri tarama programları mevcuttur. Ge-

nel olarak meme tarama programları klinik meme muayenesi ve mamografiden 

oluşmaktadır. Avrupa bölgesinde meme tarama programları yaklaşık 30 yıldan 

beri 50 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Türkiye’de tarama programları 

diğer Avrupa ülkelerine göre geç başlamıştır. Ülkemizde Kanserle Savaş Daire 

Başkanlığı öncülüğünde 2004 yılında tarama programları faaliyet göstermeye 

başlamıştır. Önceleri diğer ülkelerdekine benzer olarak 50- 69 yaş arası iki yılda 

bir klinik meme muayenesi ve mamografi tarama programı öngörülürken, daha 

sonra Türkiye’nin demografik değişimi, kanserin görülme sıklığı ve yaş grubu 

göz önüne alınarak tarama programı 40-69 yaş aralığına uygulanmaya başlan-

mıştır. 
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Tarama programını düzenli uygulayan ve geniş tabana yayan ülkelerde 

meme kanserine bağlı ölümler azalmıştır. Meme kanserinin erken teşhis edile-

rek erken tedavi edilmesi sonucu olası riskler % 80 azalmaktadır. Tarama prog-

ramları ile kanser tanıları % 61 oranında erken teşhis edilebilmektedir. Erken 

dönemde tespit edilen vakaların ilk beş yıllık sağ kalım oranı yaklaşık %95’dir. 

Etkin bir tarama programına nüfusun yarısından fazlasının katılmış olması bek-

lenir. Meme muayenesi tarama programlarında amaç erken dönemde oluşabi-

lecek riskleri en aza indirmek, sağ kalım oranını artırmak, kişilerin sağlıklı bir 

yaşam sürmesini sağlamak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve koruyucu 

sağlık hizmetlerini sunmaktır.  

1.4. Meme Muayenesi Türleri  

Türkiye’de üç tür meme muayenesi uygulanmaktadır, amaç; meme kan-

serinden korunmak ve memede oluşan karsinom yapıyı erken teşhis ve tedavi 

etmektir. Meme muayenesi taramasında temelde üç tür yöntem kullanılır. Bun-

lar; kendi kendine elle yapılan meme muayenesi, klinik muayene ve mamogra-

fidir. Bunların yanı sıra ultrasonografi, manyetik rezonans/emar (MR), biyopsi-

ler (iğne/cerrahi) meme kontrolleri sırasında kullanılan diğer meme muayenesi 

türleridir. Genel olarak ülkelerde yürütülen programlarda kanser gibi hastalık-

ların sık görüldüğü risk grupları belirlenerek, bu özel gruplar taranır. Yaş, cinsi-

yet, bölge gibi değişkenler açısından meme muayenesi türleri belirlenir. Meme 

kanserinin görülme sıklığını kadın cinsiyetinden sonra yaş belirlemektedir. Ka-

nada, İngiltere, Danimarka, Amerika, Polonya gibi ülkelerde 50 yaş ve üstü yük-

sek riskli grup olarak nitelendirilmekte ve bu yaştan sonra tarama programları 

başlamaktadır. Ülkemizde ise premenapozal dönemde (40 yaş ve üstü) meme 

muayenesi programı uygulanmaktadır. Üreme yaşlarında olan kadınlara her-

hangi bir risk yokken erken dönemlerde mamografi uygulanması meme doku-

suna zarar verebileceğinden ve meme dokusunun yoğunluğu nedeniyle doğru 

sonuç vermeyeceğinden dolayı bu yaş grubundakilere yapılması önerilmemek-

tedir. Klinik meme muayenesi ise ara kontrol ve erken tespitler için önemlidir 

ve meme dokusuna herhangi bir hasar vermez. Kendi kendine meme muayenesi 

ise sağlık hizmetlerine ulaşımın sınırlı olduğu bölgelerde yada farklı engellerin 

bulunduğu zamanlarda hızlı ve ekonomik olan bir muayene türüdür. Meme mu-

ayenesinde ultrasonografi ve emar ile mamografinin tam tanı koyamadığı yada 

ayrıntılı çekime ihtiyaç duyulduğunda biyopsi kullanılır. Biyopsi memede var 

olan kitlenin tamamının alınması ya da kesin tanı koymak için yapılır. Birçok 

meme muayene türü kesin tanı konulabilmesi için birbirinin tamamlayıcısı ola-

bilir. Türkiye’de meme muayenesi uygulanma sıklığı %20-30 civarındadır. 
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Ülkemizde birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerine meme muayenesi ta-

ramaları entegre edilmiş olsa da henüz yeterli düzeyde farkındalık sağlanama-

mıştır. 

 

Tablo 1. Meme muayenesi türleri ve uygulanış sıklıkları 

 

 

1.4.1.  Kendi Kendine Meme Muayenesi 

Kendi kendine meme muayenesi; memelerde oluşabilecek tüylenme, 

şişme, büzülme, içe çökme, yumrulaşma, kitle oluşumu gibi değişiklikleri kişinin 

başkasına ihtiyacı olmadan kendini muayene etmesi ile kontrol etmesidir. 

Meme de oluşabilecek rahatsızlıkları erken fark etmek sağ kalım oranını arttır-

maktadır. Memede var olan kitlelerin %75 benigndir. Düzenli kendi kendine 

meme muayenesi yapmak tehlikeli hale dönüşebilecek kitlede ki değişimi erken 

dönemde fark edilmesini sağlar.  

Araştırmalarda erken tanı ve tedavi için 20 yaşından itibaren her kadının 

kendi kendine meme muayenesi yapması önerilmektedir. Fakat araştırmalarda 

kadınların çoğunluğunun kendi kendine meme muayenesi yapmayı ya hiç bil-

mediği ya da yeterli farkındalıkta olmadığını göstermektedir.Bu nedenle erken 

tanı almak için geç kalınmaktadır. 



MEME MUAYENESİ 

321 
 

Kendi kendine meme muayenesi 20 yaşından itibaren önerilmesine rağ-

men çok erken dönemlerde başlanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Meme 

muayenesi her ay ve aynı günde yapılması önerilmektedir. Genellikle kadın-

larda meme hassasiyetinin azaldığı, meme dokusunun daha iyi hissedilebildiği 

menstrüasyon siklusun 3. ve 7. günlerinde yapılması tavsiye edilmektedir. Er-

kek ve menopozda olanlar için her ayın aynı gününde kendi kendine meme mu-

ayenesinin yapılması uygundur. Memenin gevşemesi ve muayenenin kolay ya-

pılabilmesi için banyo esnası veya sonrasının tercih edilmesi uygundur. Kişile-

rin düzenli kendi kendine meme muayenesi yapmaları ile memenin yapısına, 

dokusuna ve hatlarına aşinalığı sağlayarak memede olası değişikliklerin çabuk 

fark edilmesini kolaylaştıracaktır. 

 

 

Şekil 4. Kendi Kendine Elle Meme Muayenesinin Gösterimi 

Luckman J, Sorensen KC. Medical Surgical Nursing, Third Edi. Saunders 

Company; 1993. 
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Kendi kendine meme muayenesi aydınlık, rahat edilebilecek bir odada, 

yeterli büyüklükte bir aynanın önünde belden yukarısı çıplak olacak şekilde ya-

pılır. Meme incelenirken iki memenin birbirinin simetrisi olması beklenir, bazen 

bir meme diğerinden biraz büyük olabilir bu korkulacak bir şey değildir, doğuş-

tan, kalıtsal ya da büyük olan memenin olduğu taraftaki kol kasının fazla kulla-

nılmasıyla ilgili olabilir. Kendi kendine meme muayenesi yapılırken dikkat edil-

mesi gerekenler; memelerin birinin fazla sarkık ya da büyük olması, renk deği-

şimi, çukurlaşma, büzüşme, ağrılı bir bölgenin olması, şişlik, kitle soyulma, tüy-

lenme, meme başının yönünde bir değişiklik, memeden gelen kötü kokulu yada 

kanlı sıvının varlığıdır. Meme kanseri yavaş ilerler ve ilk evrelerinde ağrı hisse-

dilmeyebilir, meme ucundan çıkan sıvı genel olarak kötü bir yapılanmanın ha-

bercisidir ama meme ucundan gelen sıvının  %10’nu kadarı meme kanseri be-

lirtisi değildir. Şekil 3’de kendi kendine meme muayenesinin ayakta ve yatarak 

bazı uygulama pozisyonları verilmiştir. Bu pozisyonların bazılarını duş esna-

sında uygulamak kitlenin daha kolay tespit edilmesini sağlar.  

 

Şekil 5. Elle Meme Muayenesi Teknikleri 

 

Luckman J, Sorensen KC. Medical Surgical Nursing, Third Edi. Saunders 

Company; 1993. 

Duştayken; 

*Eller su ve sabunla kayganlaştırılmalı, koltuk altında şişlik yada kalın-

laşma olup olmadığı incelenmelidir.  

*Sol el kalçanın üzerine konulup sağ elle sol koltuk altı muayene edilme-

lidir, benzer uygulama diğer tarafa da yapılmalıdır.  

*Meme bir elle desteklenirken diğer kaygan elle bastırılarak Şekil 4’te gö-

rüldüğü gibi aşağıdan yukarı ya da dairesel hareketlerle (içten dışa yada dıştan 

içe doğru) bir sıra takip edilerek köprücük kemiğinin alt üst kısımları, koltuk 
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altı, meme dahil edilerek dikkatlice kontrol edilmelidir. Benzer uygulama diğer 

meme içinde tekrar edilmelidir. 

Tüm bu meme muayeneleri sonucunda memede beliren yeni bir değişik-

lik fark edilirse, üreme yaşında ki kadınlarda ise menstruasyon görüldükten 

sonrada devam etmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 

1.4.2. Mamografi 

Dünyada meme kanseri oranı artmış durumdadır. Her yirmi sekiz kan-

serli vakadan biri ölümle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle meme muayenesinin 

en etkin şekilde yapılması ile erken tanı almak önemlidir. Meme muayenesinde 

mamografi yöntemi kesin tanı almada ve malign oluşumu erken saptamada iş-

levsel ve taramalarda en yaygın kullanılan araçtır, 40’lı yaşlar itibari ile düzenli 

taramalar yapılması önerilmektedir. KETEM’e göre mamografi herhangi bir risk 

durumu söz konusu değilse 50-69 yaş aralığında 2 yılda bir yapılmalıdır. 

Mamografi düşük miktar X ışını (radyasyon içerir) ile meme doku ve ya-

pısının görüntülenmesi yöntemidir. Memeden görüntü alabilmek amacıyla plas-

tik ya da cam görüntü dedektörü ile kompresyon plakası arasına meme düzleş-

tirilir, hafif basınç uygulanır, çekim esnasında acı verecek bir durum yoktur fa-

kat meme dokusunda ki hassasiyet dolayısıyla basınca bağlı acı hissedilebilir. 

Mamografide genel olarak iki önden iki yandan görüntü alınır, eğer şüpheli bir 

durum varsa ilave çekimler yapılabilir, ortalama bu işlem 20 dk. kadar sürer. 

Mamografide memenin sıkıştırılmasında amaç, memenin hareketini engelle-

mek, kaliteli görüntü elde etmek, memeyi olabildiğince inceltip daha az ışın ver-

mek ve meme içindeki bağların net görülmesini sağlayarak doğru tanı koyabil-

mektir. Memeye uygulanan basınç sonrası ağrıyı en aza indirebilmek için kadın-

ların adet sonrası gelmesi önerilir. Mamografi uygulanmasında doğru görüntü 

alabilmek için meme ve yakın bölgesinde işlem öncesi herhangi bir kimyasal 

(parfüm, krem gibi) kullanılmamalıdır. Memeyi büyütme yada küçültme işlemi 

mamografi çekimine engel değildir. Mamografi çekimi düşük doz radyasyon içe-

rir. Bunun vücuda verdiği zarar, kanser oluşumunun geç tespit edilmesi sonu-

cunda vereceği zarardan oldukça düşüktür. Araştırmalar mamografinin meme 

kanserine bağlı ölüm oranlarını azalttığını ortaya koymuştur. 

Klasik mamografiye ilave dijital ve tomosentezli dijital teknolojileri meme 

muayenesinde kullanılabilmektedir. Dijital mamografi, görüntüyü daha kısa sü-

rede çözünürlüğü yüksek aktarması nedeniyle tanı koymada üstünlük sağla-

maktadır. Bu dijital yöntemlerin klasik mamografiye göre radyasyon miktarı 

daha azdır. Tomosentezli dijital mamografi yönteminde ise ilave olarak üç 
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boyutlu çekimler yapılabilmekte, yoğun meme dokularında küçük kitle ve mik-

rokalsifikasyon odakları görüntülenebilmektedir. 

1.4.3. Klinik Meme Muayenesi 

Klinik meme muayenesi şüpheli değişiklikler bakımından meme ve civa-

rındaki yapının incelenmesi amacı ile sağlık profesyonellerinin ( doktor, hem-

şire, diğer personel gibi) uygulamış olduğu fizik muayenedir. Klinik meme mu-

ayenesi mamografi ve diğer tanı yöntemleri müdahalesi olmadan erken tanı ko-

nulabilmesinde öncü olabilir. Memede karsinom yapıların yaklaşık %20’si kli-

nik meme muayenesi ile saptanır. İlaveten erken dönemde mamografi tarama-

larının uygun görülmediği ya da düzenli mamogram alamayan kişilerde klinik 

meme muayenesi etkindir. Klinik meme muayenesi kişinin kendini palpe etme-

siyle önceden tespit edemediği kitlelerin tanımlanmasını sağlayarak sağlığa 

katkı sunar. Özellikle, klinik meme muayenesi ile sağlık hizmeti sunucuları top-

lumu eğitme fırsatı yakalar. Eğitimler memenin durumu ve değişiklikleri, meme 

kanseri, semptomları, risk faktörleri ve kanserin erken tespiti hakkında verile-

bilir. Ayrıca klinik muayeneye gelen kişilere kendi kendine meme muayenesi 

pozisyonları uygulamalı olarak gösterilebilir.   

Klinik meme muayene yapılma periyotları bölgeler arasında farklılık gös-

termektedir. Amerikan Kanser Derneği klinik meme muayenesini tercihen 20'li 

ve 30'lu yaşlarda 3 yılda bir tavsiye etmektedir. Amerikan Tabipleri Birliği, 40 

ile 49 yaşlar arasında yılda 2 kez, 50 yaşından itibaren yılda 1 kez, Kanada’da 50 

ile 69 yaş arasında 1-2 yılda bir, Türkiye’de 20-39’lu yaşlar arasında 3 yılda bir, 

40 yaşından başlayarak her yıl klinik meme muayenesi önerilmektedir. Bununla 

birlikte riskli gruplarda ve hekimin önerdiği kişilerde klinik meme muayene sık-

lığı arttırılmalıdır. Birçok uluslararası grup klinik meme muayenesini kişilerin 

kendi göğüslerine aşina olmalarını sağladığından tavsiye etmektedir. 

1.5. Meme Muayenesi Uygulamasını Etkileyen Faktörler 

Meme kanserinin sık görülmesi ve erken tespit edildiğinde tedavi şansı-

nın artışı gibi faktörlere bağlı olarak önemi giderek artmaktadır. Erken tanı kan-

serin tedavisini kolaylaştırmak ve yaşam süresini uzatmak için çok önemlidir. 

Kendi kendine meme muayenesi (KKMM), mamografi ve klinik muayene erken 

teşhiste önemli tarama yöntemleri arasında yer almaktadır. Meme kanseri er-

ken tanı yöntemlerinin uygulama sıklığı birçok faktöre bağlı olarak farklılık gös-

termektedir. Kadınların sağlık inançları, sosyo-demografik ve kültürel özellik-

leri uygulamayı etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Özellikle 
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sağlık inanç modeli bu tanılama yöntemlerini kullanmada yararlı bir çerçeve 

sunmaktadır. 

Bireylerin tanılama yöntemlerini (KKMM, mamografi) kullanmasını en-

gelleyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Özellikle tarama programları hak-

kında bilgi eksikliği önemli bir engel oluşturmaktadır. KKMM’yi engelleyen fak-

törler içerisinde; bilgi eksikliği, şikayetlerin olmaması ve gerekliliğine inanma-

mak gibi faktörler sayılabilir. Mamografiyi yaptırmayı engelleyen faktörler ara-

sında ise; korku (memeyi kaybetme), sağlık güvencesinin olmaması, doktorun 

erkek olması, ölüm korkusu gibi faktörler yer almaktadır. Ürdünlü kadınlarla 

yapılan bir çalışmada korku, utanma, yanlış anlama ve kültürel özellikler gibi 

faktörlerin kadınların meme kanserini tanılama yöntemlerine katılımını negatif 

yönde etkilediği belirlenmiştir. Meme kanserini erken teşhiste engel algısı ile 

eğitim düzeyi arasında ilişki bulunmaktadır. Medeni durumun erken teşhis dav-

ranışlarında etkili bir faktör olmadığı, bekar ve ailesinde meme kanseri öyküsü 

olmayan kadınların mamografi yaptırmada engel algılarının daha yüksek ol-

duğu belirtilmektedir. Kadınların engel algılarını belirlemek çok önemlidir. Bu 

nedenle özellikle sağlık profesyonelleri hemşire ve hekimlere büyük görevler 

düşmektedir. 
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1. ÖZOFAGUS 

 

Şekil-1. Özofagus anatomisi ve fizyolojik darlıkları 

 

Özofagus, boyundaki farinks (yutak, C6) ile karındaki mideyi (kardia, 

T11) birbirine bağlayan müsküler (düz kas) bir borudur. Ortalama uzunluğu 25-

30 cm’dir. Kesici dişlerden kardioözofageal bileşkeye kadar uzaklık erkeklerde 

ortalama 40 cm, kadınlarda ise 37’cm dir (endoskopla dişlerden itibaren ölçül-

düğünde) (Şekil-1). 

1.1. Özofagusun Anatomik Darlıkları 

1.1.1. Krikofaringeal veya Faringoözofageal Darlık (1.5 cm): Krikoid 

kıkırdağın ardındaki kısımdır (özofagusun en dar yeridir, krikofaringeal kas hi-

zasıdır). Burası aynı zamanda özofagusun farinkse bağlandığı yerdir (Çapı Skan-

dalakis’e göre 1.7x2.3 cm dir) 

1.1.2 Bronkoaortik Darlık (1.6 cm): Arcus aorta ve sol ana bronşun özo-

fagusu çaprazladığı yerdir. 

1.1.3. Diyaframatik Darlık (1.6-1.9 cm): Diyaframada özofageal hiatus-

dan geçtiği yer (Çapı Skandalakis’e göre 2.3 cm). 

Bu darlıkların klinik önemi şenlardır: Yutulan yabanı cisimler bu darlık-

larda takılır ve korozif maddeler bu darlıklarda daha fazla yanığa neden olur 

(geçişin yavaşlamasına bağlı) 
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2.DİSFAJİ (YUTMA GÜÇLÜĞÜ) 

Kesin nedeni tanımlamak ve uygun tedaviyi başlatmak için hızlı değerlen-
dirmeyi gerektiren bir alarm semptomudur. Disfaji katıların veya sıvıların ağız 
boşluğundan mideye geçmesine engel olan yapısal veya motilite bozukluklarına 
bağlı olabilir.  

Yutma güçlüğü ile ilgili tanımlar: Disfaji, odinofaji ve globus histerikuste-
rimleri şu şekilde tanımlanır. 

● Disfaji, yutma güçlüğünün veya anormalliğinin öznel bir algısıdır. 

● Odinofaji, ağrılı yutma. 

● Globus histerikus, altta yatan yapısal anormalliğe, gastroözofagial reflü 
hastalığına veya özofageal motilite bozukluğuna bağlı olmayan faringial veya 
servikal bölgede yumru, sıkışma veya alıkonulmuş gıda bolusu hissi ile karakte-
rize fonksiyonel bir özofageal bozukluktur. 

2.1.AKUT DİSFAJİ–Sekresyonları da dahil olmak üzere katıları ve/veya 
sıvıları yutmanın akut bozulmasıdır. Yabancı bir cismin yemek borusunda sıkış-
masını ve derhal müdahele edilmesini gerektirir. Erişkinlerde ensık görülen 
akut disfaji nedeni gıdanın yemek borusunda impakte olmasıdır. 

İnsidans ve epidemiyoloji - Yıllık gıda impaktına bağlı yutma güçlüğü in-
sidansı %0.025 tir.İnsidans yaşla birlikte artar, özellikle yetmiş yaşından sonra. 

Klinik prezentasyon– Hastalarda semptomlar genellikle et yedikten sonra 
başlar (genellikle sığır, tavuk ve hindi) özefagus lümenini tamamen tıkar ve 
hasta tükrüğünü tükürerek çıkarmak zorunda kalır. 

2.2.AKUT OLMAYAN DİSFAJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Akut disfajisi olmayan hastaların değerlendirilmesinde ana konu semp-
tomların orofaringeal veya özofageal disfajiye bağlı olup olmadığının belirlen-
mesidir. 

2.2.1Orofaringial disfaji - Orofaringeal disfaji şu özelliklerle karakterize-
dir (Tablo1) 

● Hastalar yutmaya başlamada zorlanırlar. 

● Hastalar semptomların bulunduğu yer olarak servikal bölgeyi göstere-
bilirler. 

● Yutmaya, nazofaringeal regürjitasyon, aspirasyon ve farinkste kalıntı 
gıda hissi eşlik edebilir. 

● Oral disfonksiyon, salyaya, yiyecek dökülmesine, sialoreye ve dizart-
riye yol açabilir. 

● Faringeal disfonksiyon, öksürme veya yemek yerken boğulmaya yol 
açabilir. 
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Tablo-1. Orofaringial disfaji sebepleri 

İatrojenik Polimiyozit 

İlaç yan etkileri (kemoterapi, nörolep-
tikler, vb) 

Sarkoidoz 

Cerrahi sonrası kas veya nörojenik Paraneoplastik sendromlar 

Radyasyon Nörolojik 

Koroziv (hap hasarı, kroziv madde 
alımı) 

Beyin sapı tümörleri 

İnfeksiyöz Kafa travması 

Mukozit (herpes,sitomegalovirüs, Can-
dida vb) 

İnme 

Difteri Serebral palsi 

Gıda zehirlenmesi Guillain-Barré sendromu 

Lyme hastalığı Huntington hastalığı 

Frengi Çocuk felci 

Metabolik Tardif diskinezi 

Amiloidoz Metabolik ensefalopatiler 

Cushing sendromu Amyotrofik Lateral skleroz 

Tirotoksikoz Parkinson hastalığı 

Wilson hastalığı Demans 

Miyopatik Yapısal 

Bağ dokusu hastalığı  Krikofarengeal çubuk 

Dermatomiyozit Zenker'in divertikülü 

Myastenia gravis Servikal  webler 

Miyotonik distrofi Orofarengeal tümörler 

Oculopharyngeal distrofisi Osteofit ve iskelet anormallikleri 

Cook IJ, Kahrilas PJ. AGA: Technical review: Management of oropharyn-

geal dysphagia. Gastroenterology 1999; 116:455 
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2.2.2.Özofageal disfaji - Özofagus disfajisi olan hastalar genellikle aşa-

ğıdakileri rapor ederler (Tablo 2) 

● Yutmaya başladıktan sonra birkaç saniye yutma güçlüğü, ve 

● Yiyecek ve / veya sıvıların üst yemek borusundan mideye geçişlerinde 

zorluk hissi. 

Hastalar obtrüksiyon yerine göre suprasternal çentiği veya sternumun ar-

kasındaki alanıişaret edebilirler. 

 

Tablo-2. Özofageal disfaji sebepleri 

Mekanik lezyonlar 2-Ekstrinsik  

1-İntrinsik  Aberran subklavyan arter 

Benign tümörler Servikal osteofitler 

Kostik özofajit / striktür Büyümüş aort 

Divertikül   Büyümüş sol atriyum 

Habis tümörler 
Mediastinal kitle (lenfadenopati, akci-

ğer kanseri vb.) 

Eozinofilik özofajit Ameliyat Sonrası (laringeal, spinal) 

Ameliyat Sonrası (laringeal, özofa-

geal, gastrik) 
Motilite bozuklukları 

Peptik striktür Akalazya 

Enfeksiyöz özofajit Chagas hastalığı 

Hap özofajiti Primer motilite bozuklukları 

Radyasyon özofajiti / striktür Sekonder motilite bozuklukları 

Halkalar ve webler Fonksiyonel 

Lenfositik özofajit Fonksiyonel disfaji 

Upto date 2018 

 

Semptomların karakterize edilmesi 

● Disfaji, katı, sıvı veya hem katı hem sıvıya mı? Semptomların aralıklı mı 

yoksa aşamalı mı ilerlediğini sormak önemlidir. Örneğin, hem katılara hem de 

sıvılara karşı disfaji varlığı muhtemelen yemek borusunun motilite bozukluğun-

dan kaynaklanır. Yalnızca katılara karşı disfaji genellikle özofageal lümeninin 13 

mm den daha fazla daraldığına işaret eder. 

● Disfaji, ilerleyici mi veya aralıklı mı? Progresif disfaji, katılara disfaji ile 

başlayan ve ardından sıvılara disfaji ile devam eden durumlarda genellikle 
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peptik striktür veya tıkayıcı lezyonlarakla gelir. Aralıklı disfaji, alt özofageal 

halka veya web ile ilişkili olabilir. Motilite bozukluğu olan hastalar da ilerleyici 

disfaji (örn. Akalazya) sergileyebilir veya aralıklı veya ilerlemeyen disfaji (örne-

ğin distal özofageal spazm) sergileyebilir, oysa maligniteye bağlı disfaji daha 

hızlı seyir gösterir. 

İlişkili semptomlar - İlişkili semptomlar veya bulgular ayırıcı tanının da-

raltılmasına yardımcı olabilir. Bunlar şunları içerebilir: 

● Mide yanması 

● Kilo kaybı 

● Hematemez 

● Anemi 

● Gıda parçacıklarının regurjitasyonu ve 

● Solunum semptomları 

Örnek olarak, disfajili bir hastada kronik mide ekşimesi, eroziv özofajit, 

peptik striktür veya özofagusun adenokarsinomu gibi gastroözofageal reflü has-

talığının komplikasyonlarına dair bir ipucu olabilir. Peptik striktür hastaları ge-

nellikle mide ekşimesi ve regürjitasyon öyküsüne sahiptir, ancak kilo kaybı yok-

tur, özofagus kanseri olan hastalar ise ciddi kilo kaybı olan yaşlı erkeklerdir. 

3.SADECE KATI GIDALARA KARŞI İLERLEYİCİ YUTMA GÜÇLÜĞÜ 

Özofagus striktürleri - Asit reflüsü, radyasyon tedavisi veya eozinofilik 

özofagus ile ilgili olabilen özofagus sitriktürlerinde kademeli ilerleyen katılara 

karşı disfaji vardır.  

Peptik striktür - Peptik striktür gastroözofageal reflü hastalığının 

(GÖRH) bir komplikasyonudur ve eroziv özofajitin iyileşme sürecinden kaynak-

lanır. Bu benign özofagus darlığı genellikle özofagogastrik bileşke yakınında bu-

lunur. Reflü hastaları arasında peptik darlıkların gelişimi, ileri yaş, erkek cinsi-

yet ve daha uzun süre reflü semptomları ile ilişkili bulunmuştur. Peptik strik-

türler, özofageal asit maruziyetinin artmasına yol açan bir dizi başka koşulda 

gözlenmiştir (örneğin, sistemik skleroz, Zollinger-Ellison sendromu, nazogast-

rik tüp yerleştirme ve Achalasia için Heller miyotomiden sonra). Benign özofa-

gus darlıklarının yönetimi ayrı ayrı tartışılmaktadır. 

Striktürün daha az görülen nedenleri - Torasik veya baş-boyun tümör-

leri için radyasyon tedavisi gören hastalar, özofajit ve özefagus darlığı gelişimi 

açısından risk altındadır. Akut durumda, hastalarda disfaji ve odinofajiye neden 

olan özofajit gelişebilir.  
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Benign özofagus darlıklarıda kostik alımlar, özofagial veya laringeal kan-

ser için cerrahi rezeksiyon, ilaca bağlı striktür veya eozinofilik özofajit ile ilişkili 

olabilir. 

Karsinom - Özofagus veya mide kardiya kanserleri, başlangıçta katı mad-

deler ve daha sonra sıvılar için hızla ilerleyen disfajiyle ilişkilidir. Ek olarak, has-

talarda göğüs ağrısı, odinofaji, anemi, anoreksi ve önemli kilo kaybı olabilir. 

Miyenterik pleksus veya vagus sinirin mikroskobik infiltrasyonu nede-

niyle kardiya adenokarsinomu olan hastalarda akalazya benzeri bir sendrom 

(psödoakalazya) tanımlanmıştır. 

 

4.SADECE KATI GIDALARA KARŞI ARALIKLI YUTMA GÜÇLÜĞÜ 

Eozinofilik özofajit, özofagus halkası veya webleri veya damar anomalile-

rindesadece katı gıdalara karşı aralıklı tabiatta disfaji olabilir. 

Eozinofilik özofajit - Endoskopi ile birlikte disfajinin değerlendirildiği 

hastaların% 15'inde eozinofilik özofajit olduğu bulunmuştur. Eozinofilik özofa-

jit ile ilişkili endoskopik bulgular şunlardır: 

● Kümelenmiş dairesel halkalar  

● Striktürler (özellikle proksimal striktür)  

● Lineer çizgiler. 

● Beyazımsı papüller  

● Küçük çaplı özofagus 

Özofagus web ve halkaları - Özofagus halkaları ve webleri olan hasta-

larda, katı gıdalara karşı aralıklı disfaji vardır. Özofagial halkalar demir eksikliği 

(yani Plummer-Vinson ya da Patterson-Kelly sendromu) ile ilişkili olarak tanım-

lanmıştır, bu durumda anemi, kaşık tırnak ya da diğer demir eksikliği bulguları 

var olabilir. Tek veya multiple olabilir. 

●Özofagus webleri özofagus lümenine doğru uzanan ve skuamöz epitel 

ile kaplanan ince mukozal bir kattır. Webler yaygın olarak servikal özofagusta 

bulunur. 

●Özofagus halkaları ise tipik olarak mukozal yapıdadırlar ve gastroözo-

fageal bileşkede bulunurlar. 

Web ve halkaların tanısı baryumlu özofagus grafisi ve endoskopi ile ko-

nur. Özofagus halkalarının saptanmasında endoskopi baryumlu özofagus grafi-

sinden daha az duyarlıdır. Endoskopi sırasında özofagus yeterince şişirilme-

dikce gözden kaçabilir. 
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Kardiyovasküler anormallikler - Vasküler anomaliler özofagusu sıkıştı-

rarak disfajiye neden olabilir, ancak nadirdir. 

● Tam vasküler halka anomalileri arasında çift aortik kavis, retroözofagial 

sol subklavyen arter ve sol ligamentum arteriyozum ile sağ aortik kavis ve ayna-

görüntü dallanması ve sol ligamentum arteriyozum ile sağ aortik kavis vardır. Dis-

faji lusoria nadirdir ve özofagus ve omurga arasında dorsal olarak geçen anormal 

sağ subklavyen arterden kaynaklanır. 

● Daha yaşlı erişkinlerde, ciddi ateroskleroz veya torakal aortanın geniş bir 

anevrizması yemek borusu üzerinde baskı yaparak disfajiye neden olabilir ("aor-

tikdisfaji "). 

Sıvı ve/veya katı disfajisi - Tek ba-

şına sıvılara veya katı ve sıvılara karşı dis-

faji, akalazya, distal özofagial spazm veya 

hiper-kontraktil özofagus gibi özofagial 

motilite bozukluğuna veya fonksiyonel bir 

bozuklukla ilişkili olabilir. 

Akalazya- Primer akalazya distal 

özofagusta normal peristaltizmin kayıp ol-

duğu ve yutma ile daha az özofageal sfinkter 

(LES) gevşemesinin olduğu etyolojisi bilin-

meyen bir hastalıktır. 

Akalazya her yaşta ortaya çıkabilen, 

ancak genellikle 25 ve 60 yaşları arasındaki 

hastalarda tanı konan nadir bir hastalıktır. 

Erkekler ve kadınlar eşit sıklıkta etkilenir. 

Akalazya olan hastalarda en sık görülen 

semptomlar, katı gıdalara karşı (% 91) ve sı-

vılara karşı (% 85) progresif kötüleşen dis-

fajidir. Diğer semptomlar arasında göğüs 

ağrısı, mide ekşimesi ve güçlükle geğirme 

bulunur. Baryumlu özofagus grafisi ve üst 

endoskopi akalazya tanısı için manometri-

nin tamamlayıcı tetkikleridir. Akalazyayı 

düşündüren baryumlu grafi bulguları ara-

sında gaga benzeri bir daralma (yani "kuş 

gagası" görünümü), peristaltik dalga yokluğu ve darlık proksimalinde dilate özo-

fagus yer alır (Şekil-2). Ayrıca psödoakalazya’yı dışlamak için üst endoskopi yapı-

lır. 

Şekil-2. Akalazya (Baryumlu 

özofagus grafisinde dilate özofa-

gus ve akalazya’ya özgü kuş ga-

gası görünümü) 

Courtesy of Ram Dickman, MD. 

Uptodate 2018 
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Diğer Motilite Bozuklukları - Katı ve / veya sıvılara karşı disfajisi olan 

bir hastalardaeğer üst endoskopisi ve özofagus biyopsileri normal ise özofagus 

manometrisi ve / veya baryumlu özofagus grafisi ile değerlendirme yapılmalı-

dır. 

● Hipertansif veya spastik motilite bozuklukları: Spastik özofagial 

motilite bozukluğunun tanısını koymak için özofagus manometrisi gereklidir. 

Radyolojik ve endoskopik işlemlerde anormallik saptanmaz. Göğüs ağrısı ve dis-

faji ensık karşılaşılan semptomdur. 

● Diffüz özofagus spazmı (DÖS) ve hiperkontraktil (jackhammer) özofa-

gus, katı ve sıvılara karşı aralıklı, progresif olmayan disfajiye neden olabilir. 

Hastalar ayrıca göğüs ağrısı da bildirebilirler. DÖS hastalarında, baryumlu özo-

fagus grafisinde şiddetli peristaltik olmayan kasılmalar gösterebilir. Bu bulgular 

“tespih boncuk” veya “tirbuşon” özofagus (şekil-3)olarak adlandırılır. Sonuç ola-

rak, baryumlu özofagus grafisine sensitif ne de spesifiktir. 

Şekil-3. Diffüz özofageal spazm (tirbuşon görünümü)  

●Özofagogastrik bileşke (ÖGB) çı-

kış yolu tıkanıklığı: Bu bozukluk, özofa-

gogastrik bileşkenin normal, hiperkont-

raktil veya hipo-kontraktil peristalsizmi 

ile yetersiz veya eksik açılması olarak ta-

nımlanır. Altta yatan neden, akalazya 

veya mekanik tıkanıklık olabilir ve semp-

tomlar arasında katı ve sıvı maddeler için 

sürekli veya aralıklı disfaji bulunur. 

● Yetersiz özofagus motilitesi: 

Yüksekçözünürlüklü özofageal mano-

metri ile etkisiz motilite, sıvıları yutar-

ken yüzde 50'sinden fazlasında zayıf ya 

da başarısız olması olarak tanımlanır. Et-

kin olmayan özofageal motilitenin mano-

metrik tanısı her zaman semptomlarla 

veya bozulmuş özofageal fonksiyonla 

ilişkili değildir. Bir çalışmada, etkisiz 

özefagus motilitesi olan hastaların sa-

dece yüzde 30'u disfajidenşikayet et-

miştir.  

Courtesy of Jonathan Kruskal, MD, 

PhD. UpToDate 2018 
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●Yetersiz kontraktilite: Yüksek rezolüsyonlu manometri özofagus pe-

ristaltizminin eksikliğini gösterebilir, bu da idiyopatik olabilir veya sistemik bo-

zuklukları (örn. Sistemik skleroz veya miks bağ doku sendromu) olan hasta-

larda görülebilir. Kontraktilite yokluğu hem katı hem de sıvı için kalıcı veya ara-

lıklı disfajiye yol açabilir. 

Fındık kıran özefagus (Nutcracker): Nonkardiyak göğüs ağrısı olan 

hastalarda en sık görülen motilite bozukluğudur. Distal özefagusta manometrik 

olarak yüksek amplitüdlü dalgaların varlığıyla karakterizedir. Endoskopi ve 

baryumlu grafi normaldir. 

Sistemik skleroz (Skleroderma) - Sistemik sklerozlu hastaların% 

50'sine varan oranda altta yatan motilite anormalliği veya peptik striktürün 

varlığına sekonder olarak gelişen hem katılar hem de sıvılar için ilerleyici disfaji 

öyküsü vardır. Endoskopide eroziv özofajit veya asit reflüne bağlı oluşan bir 

peptik striktür görülebilir.Özofagus tutulumu, sistemik sklerozlu hastaların 

yüzde 90'nında mevcuttur.  

Fonksiyonel disfaji - Roma IV kriterlerine göre, fonksiyonel disfaji aşa-

ğıdaki şekilde tanımlanır: 

● Katı ve / veya sıvı gıdaların yemek borusu içinden anormal geçişi, ya-

pışması veya tıkaması hissi. 

● Özofagusta mukozal veya yapısal anormalliğin, semptoma neden oldu-

ğuna dair kanıt yoktur. 

● GÖRH veya eozinofilik özofajitin, semptomun nedeni olduğuna dair ka-

nıt yoktur. 

● Büyük bir özofageal motor bozukluğun olmaması (akalazya, özofago-

gastrik eklem akıntısı tıkanıklığı, diffüz özofageal spazm, hiper kontraktil özofa-

gus ve peristaltizm yokluğu) 

Tüm kriterler, tanıdan en az altı ay önce başlayan semptomları ve haftada 

en az bir kez sıklığındave son üç ayı karşılamalıdır. 

Disfaji belirtileri aralıklı veya her öğünden sonra mevcut olabilir. Şiddetli 

semptomları olan hastalarda, kalsiyum kanal blokeri veya trisiklik antidepresan 

gibi düz kas gevşeticiler verilebilir 

Odinofaji ve disfaji - Ağrılı yutmaya disfaji  hem infeksiyöz özofajit hem 

de ilaca bağlı özofajitte sıklıkla eşlik eder. 

Enfeksiyöz özofajitler - Enfeksiyöz özofajiti olan hastalarda özellikle 

herpes simplex virüsü nedeniyle, genellikle odinofaji ve / veya disfaji birlikte 

görülür. Enfeksiyöz özofajitin diğer nedenleri arasında sitomegalovirüs ve 
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Candida türleri bulunur. Candida türleri özofagitin en yaygın fungal sebebi ol-

masına rağmen, kriptokok, histoplazmoz, blastomikoz ve aspergilloz gibi diğer 

mantar enfeksiyonlarıda nadiren tanımlanmıştır. Mikobakteriler gibi diğer pa-

tojenler, immünsüprese hastalarda bazen özofagite neden olurlar. 

İlaca bağlı özofajit - Hap formundaki ilaçlar uzun süre özofagusa kona-

bilir ve daha sonra doğrudan özofagus mukozal hasarına neden olabilir. Semp-

tomlar disfaji, odinofaji ve / veya retrosternal ağrı içerebilir. Hastalar genellikle 

yatmadan önce bir hapı su olmadan içerler. İlaca bağlı özofajitin tanı ve tedavisi 

ayrı ayrı tartışılacaktır. 

Daha az görülen nedenler - Disfaji ve ağrılı yutma, reflü özofajit veya 

özofagial Crohn hastalığı olan hastalar tarafındanda bildirilebilir. 

 

5-DİSFAJİNİN NONSPESİFİK DİĞER NEDENLERİ 

Lenfositik özofajit: Lenfositik özofajit yoğun peripapiller lenfositik infilt-

rasyon ve özofagial epitelinin üçte ikisini içeren peripapiller spongiozis varlığı 

ve önemli nötrofilik veya eozinofilik infiltratların olmaması ile karakterizedir. 

Lenfositik özofajit erişkinlerde histopatolojide giderek daha fazla tanınmakta ve 

disfaji ile ilişkilendirilmekle birlikte, ayrı bir klinik durum olup olmadığı ve et-

yolojisi bilinmiyor. Üst endoskopi yapılan 129,252 erişkinhastanın değerlendi-

rildiği bir retrospektif çalışmada, % 0.1'nin biyopsisinde lenfositik özofajit sap-

tanmış. 

Sjögren sendromu - Sjögren sendromlu hastaların yaklaşık dörtte üçü 

disfaji ile ilişkilidir. Defektif peristaltik hareket, primer sjögren sendromlu has-

taların üçte biri veya daha fazlasında gösterilmiştir. Xerostomia yutma rahatsız-

lığını şiddetlendirir fakat disfaji ile ilişkili görünmemektedir. 

6. TANISAL TESTLERE YAKLAŞIM 

Özofagial disfajinin etyolojisini belirlemek için yapılan tanısal testlere 

yaklaşım, tıbbi öyküye dayanır. 

Endoskopi öncesi baryumlu özofagus grafisi;  

● Proksimal özofagus lezyonöyküsü / klinik özellikleri olan hastalar (örn. 

Larinks veya özofagus kanserine bağlı cerrahi öykü, Zenker divertikülü veya 

radyasyon tedavisi). 

● Bilinen kompleks darlık (örneğin kostik yaralanma sonrası veya rad-

yasyon tedavisi sonrası). 
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Bu hastalarda üst endoskopi sırasında proksimal özofagusun kör entü-

basyonu, üst özofagial patolojiye bağlı perforasyon riski ile ilişkili olabilir. Bu-

nunla birlikte, bu hastalarda üst endoskopi yapılmadan önce bir baryumlu özo-

fagus grafisi yapılması önemli olmakla birlikte hastalarda endoskopik kompli-

kasyonların oranını azalttığı veya sonuçları iyileştirdiği gösterilememiştir. 

Üst endoskopi - Özofagus disfajisi olan hastalar altta yatan nedenin be-

lirlenmesi, malignitenin dışlanması ve gerektiğinde tedavi edilmesi (örn. Bir 

özofageal halkanın dilatasyonu) için üst endoskopiye yönlendirilmelidir. Üst en-

doskopi disfaji ile başvuran hastaların ilk değerlendirmesi için etkili ve uygun 

bir araçtır. Erken üst endoskopi, özellikle mide ekşimesi, odinofaji veya kilo 

kaybı bildiren 40 yaşından büyük erkeklerde erken yaşta düşünülmelidir. 

Endoskopi sonrası baryumlu grafi - Üst endoskopi ile daha az özofagial 

halka veya ekstrinsik özofagusbasısı atlanabilir ama üst endoskopisi normal ge-

len ve halen mekanik bir tıkanmanın olabileceğinden şüphelenilen hastalarda 

bir baryumlu özofagus grafisi istenmelidir. 

Özofagus manometrisi - Üst endoskopi ile açıklanamayan ve/veya özo-

fageal motilite bozukluğundan şüphelenilen disfaji hastalarında özofagus ma-

nometrisi yapılmalıdır. Her ne kadar ileri evrelerde belirli motilite bozuklukla-

rının karakteristik radyografik görünümleri olsa da (Örn. Akalazya)  tanının 

özofagusun manometrik incelemesi ile doğrulanması gerekmektedir. 

 

7.HAP ÖZOFAJİTİ 

İlaçlar özofagus hasarına hem sistemik etkilerle hem de doğrudan özofa-

gusta mukozal hasara yol açarak neden olabilir. Özofajite yol açabilen ilaçların 

sistemik etkileri arasında gastroözofageal reflü ve ilaç kaynaklı infeksiyöz 

komplikasyonlar sayılabilir. Bu konu doğrudan özofagusta mukozal hasara ne-

den olan ilaçlarla oluşan özofajitleri gözden geçirecektir. 

Epidemiyoloji– ilaçlarla indüklenen tahmini özofajit insidansı yılda 

100.000 ‘de 3.9 dur. Her ne kadar ilaca bağlı özofajit kadınlarda daha yüksek bir 

prevalansa sahip olsa da, bu durum ilaçla ilişkili özefagus hasarına yatkınlıkta 

altta yatan bir farklılıktan ziyade kadınların suçlu ilaçlarla tedavi edilme olasılı-

ğının yüksek olmasından kaynaklanabilir. İlaca bağlı özofajit genellikle anato-

mik olarak özofageal daralmaların olduğu yerlerde ortaya çıkar. Bunlardan en 

sık görülen bölge, dış basıve özofagus peristaltik dalga amplitüdünde fizyolojik 

azalma nedeniyle arkus aorta (% 76) seviyesidir. 
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Etioloji–Su Hwan Kim ve ark. Yaptığı çalışmada ilaca bağlı özofajite ensık 

neden olan ilaçların antibiyotikler ve antiinflamatuar ilaçlar olduğu vurgulan-

mıştır. 

Doğrudan özofagusta mukozal hasara neden olan ilaçlar; 

Antibiyotikler - Tetrasiklin, doksisiklin ve klindamisin doğrudan tahriş 

edici etkisi nedeniyle özofajite neden olur.  

Anti-inflamatuar ilaçlar - Aspirin ve antiinflamatuar ajanlar, ciddi özofajit, 

özofagus darlığı ve kanamaya neden olabilir. 

 

Şekil-4. İlaç kaynaklı özofajit 

(Endoskopide proksimal özofagusta 

aortik ark düzeyinde lokalize ka-

nama ile yüzeysel ülserasyonlar.) 

 

Bisfosfonatlar – Kullanım ta-

limatlarına uyulduğunda, bisfosfo-

natlara bağlı özofagial yan etki insi-

dansı düşük ancak yinede özofajit, 

özofagus ülseri ve striktür oluşabi-

lir. Oral bisfosfonatlar arasında, ri-

sedronatın minimal gastrointestinal 

toksisiteye sahip olduğu ve klinik 

uygulamada, bazı hastalarda alend-

ronat ile karşılaştırıldığında rised-

ronat ile daha az gastrointestinal 

yan etkiye. İki hafta boyunca günlük risedronat veya alendronat alan 515 post-

menopozal kadın hastada yapılan endoskopik çalışmada, risendronat grubunda 

alendronatla karşılaştırıldığında (% 4.1'e karşı %13.2) belirgin olarak daha az 

mide ülseri görülmüştür.  

Diğer - İlaca bağlı özofajitin diğer nedenleri arasında potasyum klorür, 

kinidin preparatları, demir bileşikleri, emepronyum, alprenolol ve pinaverium 

bulunmaktadır. 

Risk faktörleri: Hastanın pozisyonu, ilacın büyüklüğü ve ilaçla alınan sıvı 

miktarı, ilaca bağlı özofagit riskinin önemli belirleyicileridir. 

Değişen özefagus anatomisi, özofageal geçiş süresini artırarak ilaca bağlı 

özofajiti için bir risk faktörü olabilir. Bu, sol atriyal genişleme ve toraks cerrahisi 

Courtesy of Andres Gelrud, MD and 

Kenneth Falchuk, MD. UpToDate 2018 
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sonrası hastalarda ilaçla indüklenen özofajitin daha yüksek bir insidansının göz-

lemlenmesiyle desteklenmektedir. 

Artan yaş, ilaca bağlı özofajit için bir risk faktörü olarak gösterilmiştir.Bu 

da  yüksek ilaç kullanımı, tükürük üretiminin azalması veya özofagusun anato-

mik anormalliklerinin veya motilite bozukluklarının daha sık görülmesinden 

kaynaklanabilir. 

Patojenez - İlaca bağlı özofajitin gelişmesi için önerilen mekanizmalar 

şunlardır: 

Doğrudan tahriş edici etki- bu iki şekilde olur. 

•Lokal asit yanması - Doksisiklin, tetrasiklin, askorbik asit, demir sülfat 

ve emepronyum gibi ilaçlar, distile su veya tükürükte çözündükleri zaman 3'ten 

daha az pH'a sahip oldukları için lokal kostik hasara neden olabilirler. 

• Lokal hiperozmolalite - Hiperozmotik çözeltiler (örn. Potasyum klo-

rür), doku tahribatı ve vasküler yaralanma ile özofajite neden olabilir. 

Sitoprotektif bariyerin bozulması - Aspirin ve nonsteroidal antienfla-

matuar ilaçlar (NSAİİ'ler) mide ve özofagusta normal sitoprotektif prostaglan-

din bariyerini bozarak özofagite neden olabilirler. 

Klinik bulgular - İlaca bağlı özofajitli hastalar genellikle retrosternal ağrı 

veya mide ekşimesi (% 60), odinofaji (%50) ve disfaji (%40) ile görülür. Bazı 

durumlarda ağrı, tükürüğün yutulması zor olduğundan çok şiddetli olabilir. 

Semptomların başlangıcı, suçlu ilacın alınmasından birkaç saat ile bir ay sonra 

ortaya çıkabilir. Hastaların hikayesinde genellikle, uykuya yatmadan hemen 

önce susuz ilaç yutma vardır. 

Tanı: Retrosternal ağrı, mide de ekşime, odinofaji veya disfaji şikayeti ile 

gelen hastada özofagus yaralanmasına neden olduğu bilinen ilaçların yutulması 

öyküsü de varsa tanı konabilir.  

Endoskopi - En sık görülen yaralanma bölgeleri, sol atriyal büyümesi 

olan hastalarda distal özofagus ve arkus aorta basısına yakın proksimal özefa-

gustur. Hapın indüklediği özefagus hasarının tipik endoskopik görünümü, nis-

peten çevresinde normal mukozaya sahip ayrı bir ülserdir (şekil-4). 2016-2017 

yıllarında polikliniğe odinofaji veya disfaji şikayeti ile baş vuran 8 hastanın alın-

dığı ve ilaca bağlı özofajit saptanan bir çalışmada; endoskopide tüm hastalarda 

özofagus orta darlıkta sirküler veya lümenin iki tarfında ülserler saptanmış. 

Görüntüleme – Baryumlu özofagus grafisinde ilaçla indüklenen özofajit-

teduyarlılığı üst endoskopiden daha düşük olduğu için, özellikle üst endosko-

pide dış basıdan şüphelenilen hastalarda faydalı olabilir. 
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İlaca bağlı özofajitin ayırıcı tanısı, retrosternal ağrı ve / veya disfajiye ne-

den olan diğer özofajit nedenlerini içerir ve onlardan üst endoskopi ve biyopsi 

ile ayırt edilebilir. 

Prognoz:  İlaçla indüklenen özefagus hasarı vakalarının çoğu, suçlu ilaç 

tedavisi kesildikten sonra birkaç gün içinde müdahale olmaksızın iyileşir. 

Tedavi Yönetimi: İlaca bağlı özofajitin yönetiminin en önemli yönü, daha 

fazla özofageal hasarı önlemektir. 

● Mümkünse, suçlu ilaçları bırakılmalıdır. İlaç kesilemiyorsa sıvı bir şe-

kilde hastaya verilmelidir.  

● Anti asitlerin, histamin reseptör antagonistlerinin, proton pompa inhi-

bitörlerinin, sükralfatın ve hatta lokal anestetik ajanların kullanımının bildiril-

mesine rağmen, ilaçla indüklenen özofajitin tedavisinde etkili olup olmadığı be-

lirsizdir. Bununla birlikte, gastroözofageal reflü hastalığında yaralanmayı şid-

detlendirdiği veya sürdürdüğü için asit supresyonunu öneriyoruz. 

● Ciddi odinofajisi olan ve yemek yiyemeyen veya sıvı içemeyen hastalar 

kısa süreli parenteral hidrasyon veya beslenme gerektirebilir. Özofagus darlığı 

gelişen hastalarda endoskopik dilatasyon gerekebilir. 

2016-2017 yıllarında polikliniğe odinofaji veya disfaji şikayeti ile baş vu-

ran 8 hastanın alındığı ve ilaca bağlı özofajit saptanan çalışmada ise 8 hastanın 

hepsi proton pompa inhibitörleri ve sükralfat ile tedavi edilmiş. 

Önlem - İlaç kaynaklı özofajit riskini en aza indirmek için aşağıdaki ön-

lemler alınmalıdır. 

● Yemek borusu iltihabına bağlı ilaçlar, önceden var olan özefagus bozuk-

luğu olan hastalarda (örn., Gastroözofageal reflü hastalığı) dikkatli kullanılma-

lıdır. Özofajit belirtileri gelişirse bu ilaçlar derhal kesilmelidir.  

● Tabletin yemek borusuna takılma ve lokal erozyona neden olma riskini 

en aza indirmek için en az 240 mL (8 oz) su ile ilaç alınmalıdır. 

● Hastalar ilacı aldıktan sonra en az 30 dakika dik oturmalı ya da dik dur-

malıdır.
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1. GENEL BİLGİLER 

1.1.Oksidatif Stress ve Enflamasyon 

Oksidatif stress ve enflamasyon hastalıkların patogenezinin temelini oluş-

turur. İnsan vücudunda meydana gelen fiziksel ve biyokimyasal süreçler sonu-

cunda oluşan serbest radikaller, vücut için önemli olan biyomoleküllere zarar 

vererek çeşitli hastalıklara neden olurlar. Enflamasyon, endojen ya da eksojen 

ajanlar tarafından oluşturulan bir hasara karşı vücudun gösterdiği belirsiz bir 

fizyolojik yanıttır ve doku kimyasal, mekaniksel veya biyolojik bir hasara maruz 

kaldığında vücudun kendiliğinden gösterdiği kaçınılmaz sınırlı bir yanıtıdır. Bu 

yüzden enflamasyon organizmanın savunma bariyeri olarak rol oynar. Enfla-

masyonu kontrol altında tutmak artrit, osteoartrit, skleroz, arterioskleroz, Alz-

heimer, diyabet, insulin-direnci, obezite, alerjiler, astım, kronik bronşit, kanser, 

tüberküloz, retinit, sedef hastalığı, akciğer fibrozu ve kronik gastrit gibi kronik 

enflamasyonla ilgili hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynar. 

Siklooksijenaz (COX) ve 5-lipoksijenaz (5-LOX) enflamasyon sürecinde 

yer alan mediatörlerin oluşumunu katalizleyen iki önemli enzimdir. Enflamas-

yon yolağında (siklooksijenaz ve lipoksijenaz) araşidonik asitin mediatörlere 

dönüştürülmesinde bu iki enzim anahtar rol oynar.  Lipoksijenaz çoklu doyma-

mış yağ asitlerinin karşılık gelen hidroperoksi türevlerine oksijenlenmesini ka-

talizleyen lipit-peroksidasyon enzimleri olarak sınıflandırılır ve bu reaksiyon 

radikal ara ürünlerin oluşumunu içerir. 

Günümüzde enflamasyonun semptomatik tedavisinde esas olarak COX'i 

inhibe ederek anti-inflamatuar etki gösteren NSAID'ler kullanılır. COX’un biri 

fizyolojik koşullar altında çoğu hücrede esas olarak ifade edilen siklooksijenaz-

1 (COX-1) diğeri TNF-α, LPS ve tümör teşvik edici faktörler gibi pro-enflamatuar 

ajanlar tarafından indüklenen formu olan COX-2 olmak üzere iki izoformu var-

dır. Yıllardır araştırmalar COX-2 inhibitörlerini geliştirmeye odaklanmıştır an-

cak son araştırmalar, VIGOR ve CLASS gibi COX-2'ye özgü inhibitörlerin, böbrek 

fonksiyonlarında azalmalar yanında, sodyum, potasyum ve su tutulumu gibi is-

tenmeyen böbrek etkilerine neden olduğunu göstermiştir. COX inhibisyonunun 

diğer bir sakıncası, 5-lipoksijenaz (5-LOX) ile lökotrienlerin (LT) üretiminin art-

masıdır. 5-LOX inhibitörlerinin koruyucu etkileri gösterilmiştir ancak zayıf bi-

yoyararlanım, inhibitör spesifitesi, hepatik ve renal anormallik, miyelosupres-

yon, gastrointestinal anormallik ve kronik enflamasyon modellerinde koruma 

sunamama nedeniyle sıkıntılıdırlar. Bu gibi kompleks yan etkiler, inflamatuvar 

hastalıkların uzun vadeli tedavisinde COX ve 5-LOX inhibitörlerini sınırlamıştır. 
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Çok sayıda ve çeşitli anti-inflamatuar ilaçlar, semptomları kontrol etmek 

ve bu hastalıkların daha da ilerleyerek vücudun daha kötü bir duruma düşme-

sine sebebiyet verecek durumları önlemek için kullanılırlar. Mevcut anti-infla-

matuvar ilaçlar, iyileştirici ajanlar olarak inflamasyonu önleyebilirler. Bununla 

birlikte, bu konvansiyonel ilaçlar, kronik enflamasyonlu hastalıkların tedavi-

sinde etkili olamamışlardır, çünkü uzun süreli kullanımlarında vücuda zarar ve-

rebilecek bazı yan etkiler ortaya çıkmakta ve bu durum hastanın genel duru-

munu kötüleştirmektedir. Ayrıca bu durum ilacın yan etkilerini önlemek ve te-

davi etmek için sağlık masraflarında bir artış meydana getirmektedir.  

Günümüzde araştırmalar, seçici farmakolojik ve daha az toksisiteye sahip 

anti-enflamatuar ajanların bulunması üzerine odaklanmıştır. Bu nedenle, kro-

nik hastalıkların uygun ve daha güvenli bir şekilde tedavi edilmesini sağlamak 

için yan etkileri olmayan bileşiklerin aranmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu ihtiyacın yeni moleküller sentezlenerek veya bitkilerden yeni madde-

ler izole edilerek karşılanabileceği açıktır. Hastalıkların tedavisinde kullanılan 

ilaçların büyük bir çoğunluğu ya bitkilerden izole edilen maddelerden ya doğal 

moleküllerin modifikasyonuyla ya da doğal kökenli maddelerin ana yapıları mo-

del alınarak elde edilmiştir. Bu nedenle yeni molekül keşfinde anti-enflamatu-

var aktivite gösteren bitkiler üzerinde araştırmayı sürdürmek çok önemlidir. 

1.2. Türkiye’de Yetişen Cuscuta Türleri ve Etnobotanik Kullanımları 

Convolvulaceae familyasında yer alan Cuscuta cinsinin Türkiye’de doğal 

olarak Cuscuta approximata Bab., C. araratica Butk., C. babylonica Aucher ex 

Choisy, C. balansae Boiss. & Reuter ex Yunck., C. campestris Yunck., C. epithymum 

Murray, C. europaea L., C. globularis Bertol., C. hyalina Roth, C. kotshyana Boiss., 

C. kurdica Engelm., C. monogyna Vahl, C. obtusata (Engelm.) Traub, C. palaestina 

Boiss., C. pedicellata Ledeb., C. planiflora Ten., C. scandens Brot., C. subuniflora 

K.Koch olmak üzere 18 türü yayılış göstermektedir. Bu türlerden C. araratica 

Butk., and C. obtusata (Engelm.) Traub endemiktir . 

Arap cinsaçı, bağboğanotu, boğmacaotu, bostanbozan, cazısaçı, cinsaçı, ef-

timon, gelinsaçı, göktenyağan, ince bağboğanotu, kâfirsaçı, kızılkurtotu, kızıl 

sarmaşık, koç bostanbozan, küşüt, küt bostanbozan, tekcinsaçı, top bostanbo-

zan, uslu cinsaçı, serend, şeytansaçı, som bostanbozan, som kızılkurtotu, zar 

bostanbozan isimlerle bilinen Cuscuta türleri özellikle ülkemizde Bostanbozan 

ismiyle tanınan bir veya çok yıllık, klorofilsiz ve asalak bitkilerdir.  

Mardin ve yöresine özgü olarak “İkşut” ismiyle bilinirliliği yüksek olan 

küsküt bitkisi İngilizcede ‘Dodder’ ismiyle tanınır. Cuscuta türleri Mardin ilinin 

yanı sıra Denizli, Diyarbakır, Manisa’da halk tarafından sarılığın tedavisinde 



ANTİ-ENFLAMATUVAR VE ANTİOKSİDAN AJANLAR OLARAK BİTKİLERİN… 

353 
 

kullanılır. Aynı zamanda bu türlerin diüretik, karminatif, müshil ve safra söktü-

rücü olarak geleneksel kullanıma sahip oldukları rapor edilmiştir. 

1.3. Cuscuta Türlerinin Fitokimyasal İçerikleri ve Farmakolojik Etki-

leri 

Cuscuta türleri üzerinde yapılan fitokimyasal çalışmalarda bu türlerin fla-

vonoitler (Kersetin, hiperozit vd.), alkaloitler (Kuskutamin, lupanin vd.), gliko-

zitler (Kuskutin, Kuskutozit-A ve B vd.), steroit ve steroller (Kampesterol, sesa-

min vd.), triterpenler (Lupeol, ursolik asit vd.), karotenoitler (Lutein, likopen), 

yağ asitleri (Oleik asit, linolenik asit) ve diğer bileşikleri (Kuskutalin, amarvelin 

vd.) taşıdığı ortaya çıkarılmıştır. 

Yapılan detaylı literatür taramasında farklı Cuscuta türlerinin hepatopro-

tektif (C. australis, C. arvensis, C. campestris, C. chinensis, C. epithymum), antimik-

robiyal (C. campestris, C. europaea, C. japonica, C. pedicellata, C. racemose, C. ref-

lexa, C. tinctoria), sitotoksik (C. campestris, C. chinensis, C.epithymum, C. pedicel-

lata, C. pentagona, C. racemose, C. reflexa) anti-diyabetik (C. reflexa), anti-tirozi-

naz (C. reflexa), antinosiseptif (C. arvensis), anksiyolitik anksiyolitik (C. chinen-

sis, C. reflexa) antioksidan (C. campestris, C. monogyna, C. approximate, C. reflexa, 

C. chinensis, C. pedicellata) ve anti-enflamatuar (C. chinensis, C. pedicellata, C. ref-

lexa) aktivitelere sahip oldukları rapor edilmiştir. 

 

2.MARDİN İLİNİN GELENEKSEL HALK İLACI OLAN İKŞUT’UN ANTİOK-

SİDAN VE ANTİ-İNFLAMATUAR AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DE-

NEYSEL BİR ÇALIŞMA 

2.1. Amaç 

Bu çalışmanın amacı, Cuscuta sp. bitkisinin toprak üstü kısımlarından ma-

serasyonla hazırlanan etanol ekstresi ile onun sıvı sıvı ekstraksiyonuyla elde 

edilen hekzan, kloroform, etil asetat ve sulu etanol ekstrelerinin lipoksijenaz 

metoduyla in vitro anti-enflammatuar aktivitesini, DPPH ve ABTS metotlarıyla 

in vitro antioksidan aktivitelerini ve Folin Ciocalteu metoduyla total fenolik bi-

leşik içeriklerini değerlendirmektir. 

2.2. Gereç ve Yöntem  

2.2.1. Materyal 

Cuscuta bitkisi, 2016 yılında Mardin ilinden çiçeklenme döneminde top-

lanmıştır. Bitki, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan tarafından teşhis edilmiştir. Bitki-

nin bir örneği ayrıca uygun herbaryum örneği haline getirilerek Marmara Üni-

versitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’nda MARE 19849 numarası ile kayıt 

altına alınmıştır.  
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2.2.2. Ekstraksiyon 

Cuscuta bitkisinin toprak üstü kısımları gölgede kurutuldu. Bitki toz edil-

dikten sonra 35 g tartılarak metanol (CM) ile masere edildi. Elde edilen metanol 

ekstresinin çözücüsü rotary evaporatörde kuruluğa kadar uçuruldu. Elde edilen 

ekstreden aktivite için bir miktar ayrıldıktan sonra kalan metanol ekstresi % 50 

metanolde çözülüp ayırma hunisine aktarıldı. Hekzan ile çalkalandı ve bu işleme 

hekzanlı kısımlar renksiz olana kadar devam edildi. Hekzanlı ekstreler (CH) bir-

leştirilerek Na2SO4 ile suyu alındıktan sonra rotary evaporatörde kuruluğa ka-

dar uçuruldu. Kalan sulu ekstre ayırma hunisine konularak kloroform ile çalka-

landı ve bu işlem kloroformlu kısımlar renksiz olana kadar tekrarlandı, kloro-

formlu ekstre (CC) Na2SO4 ile suyundan kurtarıldıktan sonra rotary evapora-

törde kuruluğa kadar uçuruldu. Son olarak, sulu ekstre ayırma hunisinde etil 

asetat ile çalkalandı; bu işleme etil asetatlı kısımlar renksiz olana kadar devam 

edildi, ardından etil asetatlı ekstreler (CEA) birleştirilerek Na2SO4 ile suyu alın-

dıktan sonra rotary evaporatörde kuruluğa kadar uçuruldu. Kalan sulu metanol 

ekstresi de (CSM) rotary evaporatörde kuruluğa kadar uçuruldu. Elde edilen 

tüm ekstreler (metanol, hekzan, kloroform, etil asetat ve sulu metanol ekstre-

leri) analizlere kadar + 4ºC‘ de bekletildi. 

2.2.3. In vitro anti-enflamatuar aktivite 

Ekstrelerden çeşitli konsantrasyonlarda (10–1000 µg/mL) hazırlanan çö-

zeltilerin 500 µL’si üzerine  250 µL  borat tamponu (0.1 M, pH 9.0) eklenmiştir. 

Ardından tampon çözeltide hazırlanan Tip V Soya fasülyesi lipoksijenaz solüs-

yonundan (20,000 U/mL) 250 µL eklendikten sonra karışım 5 dakika boyunca 

25 °C’de inkübe edilmiştir. Daha sonra karışıma 1000 µl 0.6 mM’lık linoleik asit 

solüsyonu eklenmiştir. İyice karıştırılan karışımın absorbansı lipoksijenaz en-

zimi hariç diğer bileşenleri içeren köre karşı 234 nm’de ölçülmüştür. Standart 

olarak indometasin kullanılmıştır. Ekstrelerin, inhibisyon  yüzdeleri aşağıdaki 

formüle göre hesaplanmıştır.   

İnhibisyon yüzdesi (%): [(A kontrol - A örnek)  / A kontrol)] x100 

Ekstrelerin inhibisyon konsantrasyonları (İK50) Graphpad Prism 5 prog-

ramı aracılığıyla ekstrelerin konsantrasyonlarına bağlı inhibisyon grafiği çizile-

rek hesaplanmıştır. Ölçümler üç defa tekrarlanmıştır. 

2.2.4. Antioksidan aktivite ve total fenol miktar tayinleri 

2.2.4.1. DPPH radikalini süpürücü aktivite tayini 

Cuscuta türünden hazırlanan ekstrelerin antioksidan aktivitelerine DPPH 

yöntemi ile bakılmıştır. Özetle, farklı konsantrasyonlarda hazırlanan her bir 

ekstrenin 10 µl’si 96 kuyucuklu mikroplakaya aktarılmış, üzerine 190 µl 0.1 
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mM’lık DPPH çözeltisi ilave edilmiştir. Plaka, 30 dakika karanlık ortamda bekle-

tildikten sonra absorbans 517 nm’de okunmuştur. Standart olarak askorbik asit, 

troloks, BHA kullanılmıştır. Ekstrelerin, serbest radikali süpürme yüzdeleri aşa-

ğıdaki formüle göre hesaplanır.   

DPPH. radikali süpürme yüzdesi (%): (A kontrol - A örnek  / A kontrol) 

x100 

A kontrol : DPPH çözeltisi ve DMSO içerir. 

A örnek : DPPH çözeltisi ve örnek solüsyonlarını içerir. 

DPPH radikalinin % 50’sini ortadan kaldıran ekstrelerin inhibisyon kon-

santrasyonları (İK50) Graphpad Prism5 programı aracılığıyla ekstrelerin kon-

santrasyonlarına bağlı inhibisyon grafiği çizilerek hesaplanmıştır. Ölçümler üç 

defa tekrarlanmıştır. 

2.2.4.2. ABTS•+ radikal katyonunu süpürücü aktivite tayini 

Ekstrelerin total antioksidan kapasite tayininde kullanılan ABTS•+ radikal 

katyonunun üretimi için, 7 mM ABTS (2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sül-

fonik asit) diamonyum tuzu), 2.45 mM potasyum persülfat ile karıştırılmış ve 

reaksiyonun oda sıcaklığında (25°C), 16 saat boyunca karanlıkta tamamlanması 

beklenmiştir. ABTS•+ solüsyonu analitik saflıkta % 96’lık etanol çözücüsüyle 734 

nm’de 0.700 ± 0.050 absorbans değeri için dilüe edilmiştir. Farklı konsantras-

yonlarda hazırlanan her bir ekstrenin 10 µl’si 96 kuyucuklu mikroplakaya akta-

rılmış üzerine 190 µl 0.1 mM’lık ABTS•+ çözeltisi ilave edilmiştir. Plaka, 30 da-

kika karanlık ortamda bekletildikten sonra absorbans 734 nm’de okunmuştur. 

Standart olarak askorbik asit, troloks, BHA kullanılmıştır. Ekstrelerin, serbest 

radikali süpürme yüzdeleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.   

ABTS•+ radikali süpürme yüzdesi (%): (A kontrol - A örnek  / A kontrol) 

x100 

A kontrol : ABTS çözeltisi ve DMSO içerir. 

A örnek : ABTS çözeltisi ve örnek solüsyonlarını içerir. 

ABTS radikalinin % 50’sini ortadan kaldıran ekstrelerin inhibisyon kon-

santrasyonları (İK50) Graphpad Prism5 programı aracılığıyla ekstrelerin kon-

santrasyonlarına bağlı inhibisyon grafiği çizilerek hesaplanmıştır. Ölçümler üç 

defa tekrarlanmıştır. 

2.2.4.3. Toplam fenolik bileşik miktar tayini (TFB) 

Ekstrelerin toplam fenol içeriği, Folin-Ciocalteau solüsyonu kullanılarak 

Gao ve ark.’ları (2000) tarafından önerilen metota göre belirlenmiştir. Bu me-

tot, mikroplakaya uyarlanmıştır. Çeşitli konsantrasyondaki çözeltilerden 10 µl 
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kuyucuklara eklenmiş ardından kuyucuklara sırasıyla 20 µl Folin-Ciocalteau 

solüsyonu, 200 µl ultra saf su ve 100 µl % 15’lik Na2SO4 ilave edilmiştir. Mik-

roplaka, oda sıcaklığında 2 saat dinlenmeye bırakılmıştır. Çözeltiler 765 nm 

absorbansta diğer bileşenler sabit kalmak şartıyla sadece ekstrenin yerine 

aynı miktarda DMSO konularak oluşturulan köre karşı okunmuştur. Standart 

eğri grafiği için, gallik asit kullanılarak (15.20-0.95 µg/ml) her bir konsantras-

yona karşılık gelen absorbanslar ölçülmüştür. Her bir ekstrenin toplam fenolik 

madde içerikleri, bu grafikten hesaplanarak sonuçlar mg GAE / g bitki ekstresi 

olarak ifade edilmiştir. Ekstrelerin ölçümleri üç defa, standart eğri için farklı 

konsantrasyonlarda hazırlanan standart çözeltilerinin ölçümü beş defa tek-

rarlanmıştır.  

2.3. Bulgular 

Bu çalışmada Cuscuta bitkisinin toprak üstü kısımlarından maserasyonla 

hazırlanan metanol ekstresi ile metanol ekstresinden sıvı-sıvı ekstraksiyon ile 

hekzan, kloroform, etil asetat ve sulu metanol ekstreleri elde edilmiş ve ekstre-

lerin anti-enflamatuar, antioksidan aktivitelerinin yanı sıra toplam fenolik 

madde miktarları tayin edilmiştir. Antioksidan aktivite tayini deneylerinden 

biri olan DPPH deneyinde, 90.14 μg/mL’lik en düşük İK50 (Ortamdaki radikalin 

% 50’sini ortadan kaldıran ekstrelerin inhibisyon konsantrasyonları) değeriyle 

en yüksek antioksidan aktivite CEA ekstresinde bulunmuş, onu sırasıyla CC 

(106.5 µg/mL), CM (125.5 µg/mL), CSM (202.1 µg/mL) ve CH (284.7 µg/mL) 

ekstreleri takip etmiştir. Bir diğer antioksidan aktivite deneyi olan ABTS dene-

yinde ise 131.0 μg/mL’lik en düşük İK50 değeriyle en yüksek radikal süpürücü 

aktiviteyi yine CEA ekstresi göstermiş onu sırasıyla CM (138.9 µg/mL), CSM 

(177.1 µg/mL), CC (182.8 µg/mL) ve CH (287.7 µg/mL) ekstreleri takip etmiştir. 

Ekstreler total fenolik madde miktarları açısından karşılaştırıldığında en yük-

sek miktar CEA ekstresinde 66.69 mg/g olarak bulunmuştur. Diğer ekstrelerin 

fenolik madde  miktarlarının ise 13.74-57.71 mg/g aralığında değiştiği gözlen-

miştir (Tablo I). 

Özellikle CC ve CEA ekstreleri olmak üzere tüm ekstreler önemli bir anti-

enflamatuar aktivite göstermişlerdir. 156 µg/mL konsantrasyonda, CC ve CEA 

ekstreleri sırasıyla % 85.84 and 88.16’lık inhibisyon değerleriyle en yüksek 

anti-lipoksijenaz aktivite gösterirken, % 51.09’lik değeriyle en düşük aktiviteyi 

ise CAM ekstresi göstermiştir (Şekil I). Aktif çıkan CC ve CEA ekstrelerinin İK50 

değerleri sırasıyla 91.09 ve 88.62 µg/mL olarak bulunmuştur (Tablo I).  
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3. ANTİ-ENFLAMATUVAR VE ANTİOKSİDAN AJANLAR OLARAK  

BİTKİLER 

Reaktif oksijen türleri (ROS), enflamatuvar hastalıkların ilerlemesinde 

önemli bir rol oynayan önemli sinyal molekülleridir. Antioksidanlar, serbest ra-

dikaller gibi yoğun reaktif oksijen türlerinin neden olduğu oksidatif stresle ilgili 

sağlık risklerini azaltır. Güçlü bir antioksidan ve anti-enflamatuvar ajanlar olan 

polifenollerin içinde yer aldığı bazı polifenol bazlı diyetlerin iltihabın ve oksida-

tif stresin hafifletilmesinde terapötik etkinliğe sahip oldukları bulunmuştur. Di-

yetlere bu şekilde yapılan müdahaleler, hastaları tedavi etmek için kullanılan 

farmasötik yaklaşımlara kıyasla sınırlı toksik etkiye sahiptir. TNF-α indüklü enf-

lamatuvar ve oksidatif stres sinyal olaylarını hedefleyen yeni diyetsel polifenol 

bazlı strateji geliştirmeye yönelik çabalar geçerli ve gerekli bir yaklaşımdır. Bu 

nedenle tıbbi bitkiler ve onların polifenolik bileşikçe zengin ekstreleri üzerinde 

araştırmalar yürütmek önemlidir. 

2008'de Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya nüfusunun % 80'in-

den fazlası öncelikli sağlık bakım ihtiyaçları için geleneksel tıbba güvenmekte-

dir. Bitkisel kökenli bileşikler, günümüzde gelişmekte olan ülkelerde çeşitli has-

talıkların tedavisinde kullanılan ticari ilaçların büyük bir kısmının temelini oluş-

turmaktadır. 

Özellikle halk tarafından enflamasyonlu rahatsızlarda kullanılan bitkile-

rin (kolit, enterit, ülser gibi gastrointestinal hastalıklarda ve yaralarda) bu 

yönde kullanımları referans alınarak yapılan bilimsel çalışmalarda önemli so-

nuçlar ortaya çıkarılmakta ve bu etkileri bilimsel kanıtlarla desteklenmektedir.  

Parastrephia lucida ekstraktının, araşidonik asit metabolizmasını çeşitli 

enzimler yoluyla (COX, LOX ve fosfolipaz A2) inhibe ettiği gösterilmiştir. Ekstre 

üzerinde yapılan biyolojik aktivite yönlendirmeli izolasyonla anti-enflamatuvar 

etkili 5,4′-dihidroksi-7-metoksiflavanon, apigenin, apigenin metil eter, apigenin 

trimetil eter, kersetinin metil ve dimetil eter türevleri, kemferol, luteolin metil 

eter, ferulik asit esterleri, sinnamik asit ve vanilin bileşikleri tanımlanmıştır. 

Mitragyna ciliata türünün kabuklarından elde edilen metanol ekstresinin de bit-

kinin geleneksel kullanımını destekler yönde önemli bir anti-enflamatuvar akti-

viteye sahip olduğu ve bu etkisinin yapısında taşıdığı kemferol türevi flavonoit 

bileşikleri ile alkaloitlerden kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür . 

Parazit bir bitki olan Cuscuta türlerinin de önemli bir antienflamatuar ve 

antioksidan potansiyele sahip oldukları rapor edilmiştir. Bu çalışmalardan biri 

şu anki çalışmamızın bulgular kısmında da bahsedildiği gibi Mardin ilinden top-

lanan bir Cuscuta türü üzerinde tarafımızdan yapılmıştır. Bu türün özellikle etil 
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asetat ekstreninin önemli bir antioksidan ve anti-enflamatuvar aktiviteye sahip 

olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

Aynı zamanda literatürde başka Cuscuta türleri üzerinde gerçekleştirilen 

antioksidan ve total fenolik madde miktarı çalışmalarıyla karşılaştırıldığında, 

bu türün daha yüksek bir antioksidan potansiyele ve fenolik bileşik miktarına 

sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışmalardan bazıları şu şekildedir; Jafari ve 

ark.’ları (2015)’ları yapmış oldukları bir çalışmada, C. campestris, C. monogyna, 

C. approximate türlerinin maserasyonla hazırlanan metanol ekstrelerinin DPPH 

antioksidan aktivite deneylerinde İK50 değerlerini sırasıyla 3290, 634.4, 819.36 

µg/mL, total fenolik içeriklerini ise sırasıyla 36.96, 49.59, 56.67 mg/g olarak 

bulmuşlardır . K. Tanrueana ve ark.’ları (2017), farklı konakçılar üzerinde yeti-

şen C. reflexa türü üzerinde yürütmüş oldukları bir çalışmada özellikle Streblus 

asper türü üzerinde yetişen C. reflexa’nın aseton ekstresinin en yüksek DPPH 

radikal süpürücü etkiye (251.64 μg/mL) ve total fenolik içeriğe (65.45 mg 

GAE/g ekstre) sahip olduklarını bulmuşlardır. Bir başka çalışmada, C. chinensis 

türünün tohumlarından elde edilen ekstrelerden en yüksek DPPH radikal süpü-

rücü aktiviteyi etil asetat ekstresi (50.0 µg/mL)’nin gösterdiği bulunmuş ardın-

dan onu sırasıyla etanol ekstresi (124 µg/mL), n-bütanol ekstresi 143 µg/mL), 

su ekstresi (269 µg/mL), sulu etanol ekstresi (377 µg/mL) ve hekzan ekstresi 

(4130 ± 85.9 µg/mL)’nin takip ettiği görülmüştür. Cuscuta pedicellata türünden 

elde edilen metanol ekstresinin 20 μg/mL’lik İK50 değeriyle önemli bir DPPH ra-

dikal süpürücü aktiviteye ve g ekstrede gallik asite eşdeğer olarak 497 mg total 

fenolik bileşik içeriğine sahip olduğu görülmüştür. 

Lipoksigenazlar, astım, ülseratif kolit, romatoid artrit, sedef hastalığı, glo-

merular nefrit ve kanser gibi aşırı duyarlı enflamatuvar yanıtlara neden olan 

araşidonik asit metabolitlerinin üretimini katalize eden hem olmayan demir içe-

ren dioksigenaz enzimleridir. 5-LOX gibi insan lipoksigenazlarına benzer şe-

kilde, soya fasulyesi lipoksigenazı (SBL) da linoleik asit, araşidonik asit ve diğer 

doymamış yağ asitlerinin oksidasyonunu katalize eder. Dolayısıyla, SBL inhibis-

yon deneyi, 5-LOX gibi memeli lipoksigenazların inhibitörleri olarak da rol oy-

nayabilen maddelerin tespiti için kullanılabilir. Bu nedenle, şu anki çalışma-

mızda  Mardin ilinden toplanan Cuscuta türünün antienflamatuar aktivitesi li-

poksijenaz inhibisyon testiyle değerlendirilmiştir. Cuscuta türlerinin antienfla-

matuar aktiviteleri, bu çalışmamız da dahil olmak üzere farklı testler kullanıla-

rak ölçülmesine rağmen bu testlerin hepsinde bitkilerin iyi bir anti-enflamatu-

var aktivite gösterdikleri saptanmıştır. Örneğin, Cuscuta reflexa türünden elde 
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edilen sulu ekstrenin lipopolisakkarit ile uyarılmış makrofaj hücre hatlarında 

(RAW264.7) TNF-α, COX-2’nin inhibisyonuna ve NF-κB sinyal yollarının inakti-

vasyonuna neden olarak önemli bir anti-enflamatuar aktiviteye sahip olduğu ra-

por edilmiştir. Cuscuta pedicellata türünden elde edilen metanol ekstresi  in 

vitro albümin denatürasyon, HRBC membran stabilizasyon ve proteinaz inhibis-

yon testlerinde sırasıyla 28, 151, 175 μg/mL’lik İK50 değerleriyle önemli bir 

anti-enflamatuar aktivite göstermiştir. Kang ve ark.’ları (2014) tarafından yapı-

lan bir çalışmada, Cuscuta chinensis bitkisinin tohumlarından elde edilen % 

80’lik etanol ekstresi, lipopolisakkaritle (LPS) indüklenmiş BV-2 mikroglia hüc-

relerinde iNOS ve COX-2 ekspresyonunu baskılayarak NO ve PGE2 üretimini 

önemli ölçüde azaltmıştır. Aynı zamanda ekstre, transkripsiyon seviyelerini 

aşağı yönde regüle ederek TNF-a, IL-1β ve IL-6 üretimini azaltmıştır. Ayrıca, ak-

tive edilmiş mikrogliada, ERK1/2, JNK ve p38 MAPK'nın fosforilasyonunu ve 

NF-κB p65'in nükleer translokasyonunu baskılamıştır. 

Bitkilerde bulunan fenolik bileşiklerin ve flavonoitlerin antioksidan, anti-

kanser, antimikrobiyal, antiviral ve anti-inflamatuar aktiviteye sahip oldukları 

bilinmektedir. Aynı zamanda total fenolik içeriklerinin anti-enflamatuvar akti-

vitenin değerlendirilmesinde belirleyici rol üstlendiği ileri sürülmüştür. Üze-

rinde çalışma yürüttüğümüz ve en yüksek total fenolik bileşik içeriğine sahip 

Cuscuta türünün etil asetat ekstresinin iyi bir antioksidan ve anti-enflamatuvar 

aktivite göstermesi de bu bilgilerle örtüşmektedir.  

Sonuç olarak; bitkilerin önemli bir antioksidan ve anti-enflamatuvar po-

tansiyele sahip oldukları görülmektedir. Bu potansiyeli değerlendirmek için, bu 

bitkilerden elde edilen ve yüksek bir aktivite gösteren ekstrelerin aktivitesin-

den sorumlu olan bileşik veya bileşiklerin izolasyonu gerekmektedir. Ancak bu 

şekilde tedavide kullanılma potansiyeli olabilecek etkili antioksidan ve anti-enf-

lamatuvar ajanlar bulunabilir.  
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Tablo 1. Cuscuta sp. bitkisinden elde edilen çeşitli ekstrelerin antioksi-

dan, anti-enflamatuvar aktiviteleri ve total fenolik miktarı (TFM) 

Ekstreler/ 
Standartlar 

 
DPPH  

aktivite 
 

 
ABTS  

aktivite 
 

 
Anti-enflamatuar 

aktivite 

TFM 
(mg GAE/g 
ekstre)** 

İK50 (µgml-1)*  

CM 
125.5±0.14

e 
138.9±0.2

8b 
103.5 ± 4.72b 38.58±0.39c 

CH 
284.7±0.99

g 
287.7±0.0

0d 
126.4 ± 2.62c 13.74±0.17a 

CC. 
106.5± 
0.07d 

182.8±1.2
7c 

91.09 ± 3.76b 57.71±0.06d 

CEA 
90.14±0.94

c 
131.0±0.9

2b 
88.62 ± 0.13b 66.69±0.39e 

CSM 
202.1±0.85

f 
177.1±1.4

1c 
153.0 ± 5.80d 20.27±0.08b 

Askorbik 
asit 

17.60 ± 
0.37a 

14.50 ± 
0.32a 

  

Trolox 
14.54 ± 

0.18a 
13.00 ± 

0.21a 
  

BHA 
57.15 ± 

0.09b 
17.06 ± 

0.58a 
  

İndometasin   18.1 ± 0.95a  

Kısaltmalar: CM, CH, CC, CEA and CAM sırasıyla Cuscuta sp. bitkisinin 

methanol ekstresi ve onun hekzan, kloroform, etil asetat ve sulu methanol frak-

siyonlarını gösterir. Aynı sütunda yer alan değerler üzerindeki farklı harfler, is-

tatistiksel olarak anlamlı farklılığı ifade eder.(P < 0.05). Her bir değer ortalama 

± standart sapma olarak ifade edildi (n=3). * Radikalin veya enzimin aktivitesi-

nin % 50’sini inhibe eden ekstre konsantrasyonunu ifade eder. ** Sonuçlar Gal-

lik asit (GAE) ekivalanı olarak ifade edildi. 



ANTİ-ENFLAMATUVAR VE ANTİOKSİDAN AJANLAR OLARAK BİTKİLERİN… 

365 
 

 

Şekil 1. Ekstrelerin anti-lipoksijenaz aktiviteleri 

 

Kısaltmalar: CM, CH, CC, CEA and CAM sırasıyla Cuscuta sp. bitkisinin 

methanol ekstresi ve onun hekzan, kloroform, etil asetat ve sulu methanol frak-

siyonlarını gösterir. Her bir değer ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi 

(n=3). 
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1.GİRİŞ 

Bilim ve teknolojideki ilerlemeler her alanda olduğu gibi tıp dünyasında 

da önemli gelişmelere neden olmuştur. Tıp dünyasının bugünü geçmişe oranla 

ne kadar ileri ise gelecekteki yenilikler de muhtemelen günümüz tıbbından ileri 

olacaktır. Özellikle son yıllarda, sağlık sistemi, kâğıt tabanlı bir sistemden dijital 

bir sisteme kayda değer bir dönüşüm geçirmiştir. Ancak gelecekle ilgili tahmin-

lerde bulunma zor olduğu kadar belirsizliği de beraberinde getirir. Çalışmada, 

tıbbın geleceğini şekillendiren ana eğilimlerin; Sağlık hizmetleri sunumunun 

hangi aşamasında olduğu ve tıp uygulamalarının bu durumdan nasıl etkilene-

ceği, hastaları veya sağlık uzmanlarını nasıl etkileyebileceği ve uygulanabilirliği 

konularında bilgi verilmesinin yanı sıra, tıp dünyasında ortaya çıkan yenilikle-

rin takip edilmesinin önemi ve “yeni teknolojilerin insan hayatındaki rolü ne ka-

dar önemli olursa olsun, insan temasının doktor-hasta ilişkisinde kilit unsur ol-

duğu” vurgulanmak istenilmiştir.  

Elli yıl önce tıp bilimi ve sanatında kaydedilen ilerlemeyi önceden tahmin 

etmek cesaret isterdi ve önümüzdeki elli ya da yüz yılda neyin başarılamayaca-

ğını söylemek kesinlikle mümkün görülmemektedir. Ancak, belki de, muhtemel 

gelecekteki olayların gidişatına ışık tutabilecek belli eğilimler vardır. Bugünün 

tıp mesleğinin en iyi örneklerini bir önceki yüzyılın öncüleriyle karşılaştırmak, 

gelecek yüzyılda bizden sonrakilerin bizden ne şekilde farklılaşacağını bir dere-

ceye kadar hayal etmemizi sağlayabilir. 

Geçen yüzyılda konvansiyonel tıp, hastalıklarla mücadele ve ömrü uzatma 

konularında olağanüstü ilerlemeler kaydetti. Çok çeşitli yüksek teknoloji araç-

larıyla desteklenen ilaç ve cerrahi müdahaleler sayesinde hayat her zamankin-

den daha uzun sürüyor ve en korkunç kazalar ve rahatsızlıklardan sonra sağlıklı 

bir biçimde yaşama devam edilebiliyor. 

Geçmişe kıyasla günümüzde tanı yöntemleri ve ameliyat tekniklerinde 

büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Fakat günümüz cerrahisi ile gelecekteki cer-

rahi arasındaki en önemli fark muhtemelen hastalıklar ve ameliyatlarda doktor-

ları hayal kırıklığına uğratan olumsuzluklara yönelik kullanılacak araçların akıl-

lıca uygulanması olacaktır. Cerrahi müdahalelerden kaynaklanan ölümleri bü-

yük oranda azaltacak tedbirler alınacaktır. Tedavide her ne düzeyde ilerleme 

olursa olsun, önleyici tıbbın nispi öneminin uzunca bir süre artmaya devam ede-

ceği öngörülmektedir. 
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1. GELECEĞİN TIBBINA YÖN VERECEK GELİŞMELER 

Önümüzdeki yüz yıl boyunca uygarlığı değiştirecek olan "stratejik yakın-

sama" denilen şeyin bir parçası olacak beş temel teknoloji - nanoteknoloji, biyo-

teknoloji, bilgi teknolojisi, nörobilim ve kuantum teknolojisi - vardır. Bu tekno-

lojilerin bir bölümü tıbbın geleceğine yön verir ve daha uzun ve daha sağlıklı 

yaşamı sağlamaya yardımcı olabilir. Bu teknolojiler göz önüne alındığında, bir-

çok hastalığın önlenmesi ve sağlık performansının artırılması, yeni nesil tıp ha-

line gelecektir. Erken teşhis yoluyla daha iyi tahmin, hastalıkları önleyecektir. 

Günümüzde, biyoloji ve biyoteknolojideki keşifler ve yenilikler, tıp araş-

tırmalarında devrim yaratmakta ve on yıl önce bile hayal edilemeyecek bazı ge-

lişmelerle sonuçlanmaktadır.  Moleküler biyoloji, genomik bilimler, hücresel ve 

doku mühendisliği, rejeneratif tıp, proteomik teknolojiler, biyomühendislik, bi-

yografik görüntüleme ve hesaplama yöntemlerinde ilerlemeler biyomedikal 

araştırmaların temposunu hızlandırma, tıbbı ilerletmek için benzeri görülme-

miş fırsatlar yaratma ve klinik bakım ve sağlık sonuçlarını iyileştirme gibi avan-

tajların da içinde olduğu birçok önemli gelişmeye neden olmuştur. Bu bilimler 

kişiselleştirilmiş tıptaki devrimlerin temelini oluşturmaktadır. 

Langer and Weissleder, nanoteknolojinin tedavi, teşhis ve görüntüleme 

alanındaki ilerlemelerini ve uygulamalarını avantajlarını tanımlamaktadır. Bu 

teknoloji, nanopartikül bazlı ilaçlar kullanarak daha etkin ilaç verme için yeni 

yaklaşımların geliştirilmesini sağlarken, nanodiagnostic platformlar ve en son 

teknoloji nanomateryalleri kullanarak gelişmiş teşhis doğruluğu için potansi-

yeldir. 

Biyomateryallerin en yaygın kullanılan tanımı bir vücut dokusunu değiş-

tirmek veya yerine koymak için sürekli veya aralıklarla vücut sıvılarıyla temas 

eden herhangi bir materyalin kullanımıdır.Biyomateryaller ilaçlar, cihazlar, hiz-

met sunumu, hekim-hasta iletişimi ve eğitim gibi sağlık ve sağlık hizmetlerinin 

geniş yelpazesinde yenilikler yaşatacaktır. 

İlaç tedavisi giderek hastanın genetik profillerine dayanacaktır. Akıllı te-

lefon ve diğer cihazlar kardiyak aritmilerin hızlı tespiti için kullanılacaktır ve 3-

boyutlu baskı hem öğretme hem de klinik bakımda daha belirgin hale gelecektir. 

1.1.  Gelecekte Tıbbi Kayıt Sistemleri 

Gelecekte, sağlık sistemi öncelikle dijital olacak ve bugünkü durumdan 

çok daha fazla miktarda bilgi akışı olacaktır. Kişilerin bilgileri hasta, ailesi ve 

sağlık görevlileri tarafından evde, bir klinikte veya bir hastanede görüldüğünde 

hasta olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılabilecektir. Hastalar 
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kendilerini yönetmek için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olacaklar. Ve sağlık 

görevlileri ihtiyaç duydukları bilgiye sahip olacaklar. Aslında sistem de öğrenen 

bir sağlık sistemi olacak ve önceki hastaların deneyiminden yararlanarak ken-

disini tekrar tekrar üreten bir sağlık sistemi haline gelecektir. Şimdiye kadar, 

yatırımların çoğu hastanelerde EHR (Elektronik Sağlık Kaydı) gibi kurumsal sis-

temlerde yapıldı. Büyük ihtimalle sağlık yatırımındaki bir sonraki büyük dalga, 

hastaların kendi sağlıklarını izlemelerine olanak sağlayan tüketici yönelimli tek-

nolojilerde olacaktır. 

Örneğin yakın gelecekte sağlıkla ilgili bilgiler hastaya yerleştirilen biyo-

çipler sayesinde acil tıbbi servislere ya da hastanelere hızlıca geçebilir Doktor-

lar, hemşireler ve bakım ekibinin diğer üyeleri tüm verileri birbirlerine çiplere 

entegre telefonla veya hastaya ilişkin tüm elektronik verilerin aktarımıyla ileti-

şim kuracaklardır. Bireylerin sağlık durumlarındaki her değişim eş zamalı ola-

rak hasta ve istenirse sağlık ekibi tarafından takip edilecek ve kalp krizi gibi hiç 

beklenmedik ani bir durumun gerçekleşmesi halinde hastadaki biyoçip doğru-

dan sağlık birimlerine iletecektir. 

1.2.  Yapay Zeka (AI) 

Teknolojik gelişmeler ve özellikle "yapay zekâ" nın tıp dünyasına taşıdığı 

yenilikler, geleneksel tıp biliminin hemen hemen her boyutuyla yeniden sorgu-

lamasına neden olmuştur. Örneğin gelecekte doktorlar bir anlamda eskimiş ola-

cak mı? Geleneksel hasta-doktor birlikteliği ne kadar önemlidir?  Yeni bilgi tek-

nolojileri ve gelişmiş bilgisayar dünyasındaki gelişmeler tıp öğrencilerine ders 

verme biçiminin değiştirilmesine neden olacak mıdır?  

Yapay zekânın tıbbın geleceği üzerinde büyük etkisi olacaktır. Bir öğ-

renme platformu olan IBM Watson onkoloji danışmanı oluşturmak için projeler 

üretmektedir. Tayland'daki Bumrungrad Uluslararası Hastanesi, IBM, MD An-

derson Kanser Merkezi ve Mayo Clinic ABD'de bir ortaklık çerçevesinde Wat-

son'a kanser hakkında bilgi vermektedir. Watson, milyonlarca araştırma çalış-

masını sıkıştırabilir ve oradan da doktorlara ve kanserli hastalara tavsiyelerde 

bulunabilir. Watson, AI temelli öğrenmenin tıpta nasıl değişeceğine dair bir ör-

nek olabilir. Bilgisayarlar, hastalığı önleyebilecek ve sağlığı yükseltecek çok sa-

yıda araştırma depolayacaktır. 

Örneğin şu an Japonya sağlık hizmetleri, gelişmiş dünyanın geri kalanı için 

yaşlanma ile ilgili neler olacağına dair bir laboratuvar hazırlamaktadır. Genç nü-

fusun hızla azalması iş gücünde insana olan ihtiyacın artmasına neden olmakta-

dır. Şirketler yaşlanan topluma bakım yapmak için yapay zekaya sahip robotlara 
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yatırım yapmaktadır. Bu robotlar bakım vermenin yanında enerji ve kamu hiz-

metlerinde insanların erişemediği birçok sosyal hizmette çalıştırıyor olacak. 

1.3.  Genomik Tıp 

Tıpta halen yaşanılan patlama düzeyindeki olağanüstü hızlı gelişmenin 

arkasındaki esas güç quantum teorisi ve bilgisayar devrimidir. Kuantum teorisi 

her protein ve DNA molekülündeki atomların nasıl dizildiğiyle ilgili muhteşem 

ayrıntılı modellerin kurabilmesini sağlamıştır. Şimdi bir hayatın moleküllerinin 

sıfırdan atomu nasıl inşa edileceğini bilmektedir.  Eskiden uzun, yorucu ve pa-

halı bir işlem olan gen dizilimini bugün robotlarla tam otomatik olarak gerçek-

leştirebilmektedir. Eskiden bir insan bedenindeki tüm genlerin dizilimini çı-

kartmak hem çok vakit alan pahalı bir işlemdi (5-6 milyon dolardan aşağı de-

ğildi) ve sadece bir avuç insanın genomuna bakılabildi. 10-20 yıl içinde gen di-

ziliminizi elde etmenin 100 doların altına yani şimdiki standart bir kan testi ma-

liyeti mertebesine inmesini beklenmektedir.  

Mitokondriyel genler anneden kıza değişmeden geçer. Y kromozomları 

ise babadan oğula geçer. O yüzden bu genleri analiz ederek bir kişinin atalarının 

göç yollarını ister anne, ister baba üzerinden ayrı ayrı izlenebilir (yani içinde 

tehlikeli hastalık potansiyelini ve atalarının göç yolu profilini de barındıran). Bu 

durum bir anlamda insanın kendi bedeninin tasarımına ait planları elinde tutma 

duygusunu yaşayacağı anlamına gelmektedir. Bilim adamları açısından ise “Bi-

yoinformatik” adı verilen (ve işi bilgisayar kullanarak binlerce organizmanın ge-

nomunu hızlı bir şekilde tarayıp analiz etmek olan) tümüyle yeni bir bilim dalı-

nın ortaya çıkması demek oluyor. Örneğin belirli bir hastalıktan muzdarip bir-

kaç yüz kişinin genomunu bilgisayara yükleyerek, eğer varsa hastalığı üreten 

DNA arızasının nereden kaynaklandığını bulmak mümkündür. Aslında halen 

dünyanın en güçlü bilgisayarlarından bazıları biyoinformatik alanında çalıştırıl-

maktadır. Gelecekte sadece bir saç kepeği veya kandan hareketle kişinin yüz 

özellikleri tamamen bilgisayarda yaratılabilir olacaktır. 

Daha ileriye dönük olarak, küresel bir pazara kişiselleştirilmiş ilaçlar su-

nacak olan rejeneratif ve genetik tıp alanındaki yenilikçi şirketlerin egemen ol-

duğu sağlık hizmetleri görülecektir. Sağlığı geliştirme pazarı, birçok hastalığı or-

tadan kaldırmaya ve daha iyi yönetmeye ve insan ömrünü uzatmaya çalışacak-

tır. Terapötik klonlama, erken tespit ve tüketici genomiği gelişecek ve ömür ve 

sağlık geliştirme talebi gerçeğe dönüştüğü için sağlık sistemi içine görünmez bir 

şekilde entegre olacaktır. 
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1.3.1. Tıbbın Geleceği ve Genomik Mühendislik 

Biyoloji ve klinik tıp, olağanüstü bir devrimin tam ortasındadır. DNA dizi-

limindeki teknik gelişmeler, bilim insanlarına, hastalık duyarlılığı ve ilaç hassa-

siyeti de dâhil olmak üzere her bir kişinin kendine özgü özelliklerini yöneten 

moleküler koda erişim olanağı sağlamıştır. İnsan genomunda hedef değişiklik-

ler yaparak veriler üzerinde işlem yapmaya yönelik araçlar, yaygın pratik kulla-

nım için çok pahalıdır ve hantaldır. Bu nedenle bu olağanüstü bilgiye şu an sa-

dece araştırmacılar ve klinisyenler erişebilir. Yine de, gerçekten kişiye özel tıp 

sözü, hassas genomik manipülasyona ulaşmak için yöntemler arayışı yaratmış-

tır. 

Bilimsel kaderin ilginç dönemecinde, bakterilerdeki uyarlanabilir bağışık-

lık sistemi üzerine yapılan temel araştırmalar, CRISPR-Cas9 olarak bilinen atı-

lım genomik mühendislik teknolojisine yol açtı. 

Bu keşif, dünya çapındaki laboratuvarların daha önce mümkün olmayan 

kolaylık ve verimlilik düzeyinde hücrelerdeki ve organizmalardaki mutasyon-

ları tanımlamaya veya düzeltmeye başlamış olduğu için gerçek bir devrimi te-

tiklemiştir. Bu bakış, CRISPR-Cas9 sisteminin insan hastalığının çalışmasını, te-

davisini ve önlenmesini doğrudan etkileme potansiyelinin altını çizen gelişme-

lere odaklanmaktadır. 

Verimli, ucuz, hızlı tasarlanmış ve kullanımı kolay hassas genetik araçla-

rın olmaması uzun zamandan beri insan hastalığının hayvan modellerinde gen 

fonksiyonlarının analizi için sınırlayıcı bir faktördür. Hem somatik hücreler hem 

de çok çeşitli hayvanların germ çizgileri içinde hedeflenen genetik değişiklikleri 

mümkün kılmak için etkili genomik mühendislik, farmakolojik araştırmaları ve 

insan hastalık yollarının daha önce ulaşılmayan yollarla anlaşılmasını kolaylaş-

tıracaktır. 

Genom düzenleme dönemi, bilim insanlarının ve toplumun tamamıyla ele 

alınması gereken etik sorular ortaya atmaktadır. Riskleri en aza indirirken mak-

simum fayda sağlamak için böyle güçlü bir araç nasıl kullanılmalıdır? Düzenle-

yici kurumların, uygun araştırma ve geliştirmeyi engellemeden, CRISPR-Cas9 

teknolojisinin sorumlu kullanımının en iyi nasıl geliştirileceğini de düşünmeli-

dirler. 

 

2. TIBBIN GELİŞİM SÜRECİNİN AŞAMALARI 

Öncelikle en son tıbbi bilimlere dayanan en kaliteli bakımın yapılmasın-

dan sorumlu olan tıp mesleği bugüne kadar (Hasta-hekim ilişkisi içinde tıp 
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sanatı ile birlikte) belki de zorunlulukla, sağlık sisteminin mevcut dönüşümü ve 

maliyet, kalite ve nüfus sağlığına önem verilmesi ile meşgul olmuştur. Birleşik 

Devletler, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin organizas-

yonu, sağlanması ve finansmanı ile birlikte klinik bakım hizmetlerinde verimli-

liği arttıran baskılarla ilgili olarak tartışmalar sürmektedir. Temel ve translas-

yonel bilimdeki olağanüstü gelişmeler ile biyosistemlerdeki yeni bulgular hem 

pratikte hem de eğitimde hekimlerin bilgisinin genişletilmesi ve tıbbi bakımın 

iyileştirilmesini etkilemektedir. 

Dr. Canton, (2016) kadar tıp alanındaki gelişim sürecini 3 aşamada açık-

lamaktadır.  

• İlki, terapötik tedaviler alanında. Örneğin kanser gibi birçok hastalık 

daha yönetilebilir hale gelecektir. Ayrıca, bilimin genomik ölçekte anlayamadığı 

veya tespit edemediği hastalıklarla baş etmeye yardımcı olacak ilaçlar ve cihaz-

lar da olacaktır. 

• Tıbbın ikinci aşaması, rejeneratif tıbbın geleceğinin bir parçası olan, sağ-

lık güçlendirme - anıları restore etme ve arttırma, talep üzerine yeni organlar 

oluşturma, hareketliliği arttırma - üzerine kurulacak. Bu daha uzun ve daha sağ-

lıklı bir yaşam sürmek için, doku mühendisliği, hücre mühendisliği, genetik iyi-

leştirmeler ve geotıp ile yapılacaktır.  

• Üçüncü aşama "evrimsel yeniden tasarım" denilen şey ve birçok etik so-

run ve zorlukla doludur. Bu, doğum öncesinde ve yetişkinlikte tanısal genomik 

dizilimi yapma kabiliyetine dayanır. Böylece istenmeyen zihinsel ya da fiziksel 

hastalıkları ifade edebilecek genlerin kapatılmasına imkân sağlanacaktır. 

 

3. TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TIP ALANINDA UYGULANMASI  

Tıbbın geleceğini şekillendiren ana eğilimler 3 ayrı perspektiften incele-

nebilir. 

1. Sağlık hizmetleri sunumunun hangi aşamasında olduğu ve tıp uygula-

malarının bu durumdan nasıl etkileneceği (Önleme ve Hazırlama; Veri Giriş ve 

Tanılama, Terapi ve İzleme ve Sonuçlar ve Sonuçları); 

2. Hastaları veya sağlık uzmanlarını nasıl etkileyebileceği 

3. Uygulanabilirliği. 

Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeniliklerden kaynaklanan bazı 

uygulamalar hastaları, bazıları hekimleri bazıları ise hem hastaları hem de he-

kimleri etkilemesi bakımından dikkat çekicidir. 
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Uygulanabilirlik bakımından şu an kullanılmakta olan teknolojiler, uygu-

lanabilirliği geliştirilmekte olan teknolojiler ve üçüncüsü ise uygulanabilirliği 

bakımından zaman ihtiyacı olan teknolojilerdir. Bu başlıklar altında hizmet su-

numu ve tıp uygulamalarının bu durumdan nasıl etkileneceği, hastaları ve sağlık 

uzmanlarını nasıl etkileyeceği ve uygulamanın hangi sürecinde olduğu açıkla-

nacaktır. 

 

Tablo 1. Teknolojik Gelişmelerin Tıpta Uygulanma Aşamaları 

 

Kaynak: Meskó, The Guide to The Future of Medicine’dan araştırmacı tarafın-

dan oluşturulmuştur. 

 

3.1.  Tıpta Hâlihazırda Uygulanmakta Olan Teknolojiler 

3.1.1. Tıbbi Karar Desteğinde Yapay Zekâ  

Hekimlerin teşhis ve tedavi sürecine yardımcı olacak çok miktarda bilgiyi 

düşünmeleri oldukça zaman alıcıdır ve çoğunun buna yetecek kadar vakti yok-

tur. Karmaşık problemlerin çözülmesi zaman alıcıdır fakat kararların hızlı veril-

mesi hataya sebep olabilir. 
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En başarılı doktorlar bile belirli miktarda bilgiyi akıllarında tutabilir. Üs-

telik bilgi miktarı katlanarak arttıkça tıbbi karar vermeye yardımcı alacak bilgi-

sayar tabanlı çözümleri kullanma bu gün yarın gerçekleşecektir. IBM'in Watson 

adlı süper bilgisayarı saniye içinde 200 milyondan fazla sayfayı işleyebilmekte-

dir. Watson, kanser tedavileri ile ilgili doktorların karar sürecinde kullanılabile-

ceğinin görülmesi için onkoloji merkezlerinde test edilmiştir. Watson tıbbi so-

rulara cevap verememekte fakat girdi verilerine dayanarak, en ilgili ve potansi-

yel sonuçları ortaya çıkarmakta ve doktora son öneriyi yapmaktadır. Doktorla-

rın yerine geçmese de onların çalışmalarını kolaylaştırabilir. 

3.1.2. Düzenlenmiş Çevrimiçi Bilgi  

Yakın gelecekte, tıbbi bilgilerin, dinamik bilgi kaynaklarının veya çevri-

miçi tıbbi kayıtların doğru ve güvenilir olup olmadığı kolayca herkes tarafından 

öğrenilebilecektir. Bu tıp tarihindeki en önemli gelişme olacaktır. İnsanlar yan-

lış veya güvenilmez bilgi ve kaynaklarla uğraşmayacağından, sağlık kararları tıp 

uzmanları ve uzman hastalarla düzenlenecektir. 

3.1.3. Sindirilebilir Sensörler 

Verilerin toplanması ve saklanması, vücut sıcaklığı, kalp ve solunum hızı 

gibi faktörlerin harici bir cihaza aktarılması için dijital cihazları ve minicik sen-

sörleri yutmak mümkündür. Gastrointestinal sistemimizle ilgili hastalıklarda 

sadece bir video kamera içeren cihazı yutarak labaratuvar markerlarının ve ko-

lonoskopi sonuçlarını birleştirerek anlık teşhis sağlanabilmektedir. Örnekler 

Proteus Digital Health, Sano ve Equivital'dir. 

3.1.4. Tıp Eğitiminde Dijital Okur Yazarlık (uygulanmakta) 

Sağlık profesyonellerini tıpta olan dijital teknolojiler için hazırlamanın 

tek yolu dijital okuryazarlık ve tıbbın geleceğinin ana trendlerini resmi tıbbi 

müfredatta toplamaktır. Semmelweis Üniversitesi'ndeki Sosyal Medya Kursu 

tıp öğrencilerine sosyal medya kullanımı ve hatta mobil uygulamalar hakkında 

bilgi vermektedir. Tıp öğrencileri, oyun tabanlı bir e-öğrenme platformunda 

materyallere erişebilmekte ve derslerde kapsanan konuları, bir Facebook say-

fasında bonus puanları için cevaplayabilmektedir. Yeni bir kurs olan Disruptive 

Technologies in Medicine, onların uygulamaya başladığı zamana kadar kullana-

cakları genomikten (genetikle ilgili tıp bilmi)  teletıp teknolojilerine kadar her 

yeniliği öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu tür dersler, dünya üzerindeki 

her tıp fakültesinde bulunabilir olmalıdır. 

3.1.5. Disiplinler arası Terapiler  

Kuşkusuz gelecek, disiplinler arası yeniliklere ait olacaktır. Örneğin Kali-

forniya Üniversitesi, San Diego Tıp Fakültesi ve UC San Diego Moores Kanser 
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Merkezi'ndeki sinir cerrahları beyin tümörlerinde potansiyel bir tedavi olarak 

gen terapisi sağlamak için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemini 

kullanmaktadır. Bu şekilde beynin geri kalan kısmı etkilenmeden kalmakta, 

böylece işlem riskleri en aza indirilmektedir. Herhangi bir uzmanlık alanındaki 

tıp uzmanları aynı tıbbi soruna farklı açılardan bakmaya başlamalı ve tıp eğitimi 

farklı alanlarda uzmanlaşmış bilgi, sosyal medya ve diğer dijital teknolojilere 

odaklanmalıdır. Farklı uzmanlık alanlarından ve bilişsel hesaplamalardan gelen 

hekim bilgisi bir araya getirildiğinde, hastalar için en iyi sonucu verebilir. 

3.1.6. Kişiselleştirilmiş Genomi 

İnsan Genomu Projesinin tamamlanmasından bu yana, herkesin özelleşti-

rilmiş dozajlarla kişiselleştirilmiş tedavi aldığı kişiselleştirilmiş tıp dönemi ön-

görülüyordu. Yakın gelecekte ilaçları reçete etmeden önce mutlaka hastanın ya-

tağında DNA analizi yapılacaktır. Bu, hastaların bir ilaç alacağı ve dozajının 

kendi genomik geçmişine göre tam olarak özelleştirildiği anlamına gelir. Bu 

amaca ulaşmak için hızlı ve doğru DNA dizilemesi gereklidir. 

3.1.7. Gerçek Zamanlı Tanılama  

Akıllı cerrahi bıçak İKnife, elektrik akımının minimal kan kaybıyla insiz-

yon yapmak için dokuyu ısıtan eski bir teknolojiyi kullanarak çalışmaktadır. İK-

nife ile buharlaştırılmış duman, biyolojik numunedeki kimyasalları algılamak 

için bir kütle spektrometresi ile analiz edilir. Bu patoloji laboratuvarına biyopsi 

gönderilmeden bir operasyon sırasında dokunun gerçek zamanlı habis olup ol-

madığının belirleyebileceği anlamına gelmektedir. Almanya'daki bir klinik 

bunu, tabletlerde arttırılmış gerçeklik kullanan bir uygulama ile denemeye baş-

lamıştır. Ameliyatlar sırasında cerrahlar karaciğerdeki kan damarları gibi ana-

tomik yapıları hastanın radyoloji görüntülerine göre görebilirler, bu nedenle 

daha hassas eksizyonlar gerçekleştirebilirler. 

3.1.8. Robotik Müdahaleler  

Operasyon odasında robotların kullanımını inceleyen çalışmaların sayısı 

son birkaç yıldır hızla artmaktadır Robotlar uzak cerrahide, ameliyat öncesi 

planlamada cerrahi provada, operasyon içi navigasyonda, simülasyonda ve eği-

timde kullanılabilir. Robotik müdahalelerin operasyonların başarısı ve farklı 

prosedürlere katkıda bulunabileceği açıktır. En iyi örneklerden biri hala Da 

Vinci sistemidir, ancak acil müdahale veya radyocerrahi alanındaki diğer robot-

lar da mevcuttur. Yakında hasta dışında insan olmayan ameliyat odaları görebi-

liriz. Cerrahi aletler birkaç yıl içinde elle kontrol edilemeyecek kadar hassas ola-

cak, dolayısıyla gerekli doğruluğu sağlamak için robotik veya mekatronik araç-

lara ihtiyaç duyulacaktır. 
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3.1.9. Teletıp  

Dijital çağda, tıp iletişiminde ve hatta sağlık alanında IT (bilgi teknoloji-

leri) çözümlerinin kullanımı kaçınılmazdır. Gelecekte yalnızca çevrimiçi iletişim 
kanallarıyla tıbbi tavsiye verilmekle kalmayıp, proteinler, virüsler ve canlı hüc-
releri sentezlemek için internet üzerindeki DNA dizileri gibi aynı kanallardan 
insanlara hayat gönderilecek. Biyolojik teleportasyon ve 3D baskının geliştiril-
mesi yoluyla tıbbî bilgi, ilaç, tıbbi cihaz alışverişi veya yaşamın kendisinde yer 

alan tüm engelleri yok etmekten çok uzak değiliz. 

Teletıp ile ilgili bu sorunları çözebilirsek, hastaların bakımlarının büyük 
bir bölümünü evden almalarını sağlayabiliriz. Diyabet, yüksek tansiyon ve kalp 
yetmezliği gibi kronik durumlarını, bir dizi akıllı algoritma aracılığıyla bilgisa-

yardan sağlanan bilgilerle yönettiğini görebiliriz. Hastalar sağlık görevlilerini 
görmeye ihtiyaç duyduklarında, çoğunlukla bunu ekrandan gerçekleştirebile-
cekler. Bir hastanın 20 dakikalık bir doktor ziyaret için işten bir gün uzaklaşıp 
bir hastaneye veya doktor muayenehanesine gitmesi gelecekteki nesillerin "Siz 

15 yıl önce böyle mi yapardınız? " sorusunu sormalarına neden olacaktır.  Bu 
ilham verici gelecek, bugün yapılandan daha iyi, daha güvenli ve daha hasta 

odaklı bakımlar sunulmasına neden olacaktır. 

3.1.10. Sanal Denemeler  

Açık erişimli ve kalabalık kaynaklı bilimsel bilgi çağında, daha önce ol-
duğu gibi aynı kalitede ve aynı miktarda bilgiyi toplamak için insanlar üzerinde 

deney yapmadan klinik araştırmalar yürütülmeye bir çözüm bulmalıdır. Bu çö-
züm yolu daha hızlı, non-invazif, insancıl ve güvenilir bir yoldur. Buna ulaşmak 

için tıpta bir devrime ihtiyaç vardır. Her ülkenin, bu hedefleri gerçekleştirmek 
için bir E-patient Dave, a Jack Andraka and a Regina Holliday'e ihtiyacı vardır. 

3.1.11. Sanal Diseksiyon (İnceleme, Haritalama) 

Tıp öğrencileri anatomiyi insanın kadavralarında değil sanal diseksiyon 
tablolarında inceleyeceklerdir. Ders kitaplarında okuduklarımız sanal 3D çö-
zümlerine ve güçlendirilmiş gerçeği kullanan modellere dönüştürülecektir. İs-
tediğimiz kadar hızlı bir şekilde anatomik modelleri gözlemleyebilir, değiştire-

bilir ve yaratabiliriz, ayrıca yapıları her ayrıntıda analiz edebiliriz. Örnekler 
Anatomage, ImageVis3D ve 4DAnatomy'dir. 

3.2. Tıpta Uygulama Süreci Devam Etmekte Olan Teknolojiler 

3.2.1. 3D Basılı Biyomateryaller ve İlaçlar  

Çok sayıda obje 3D yazıcılarla bastırılabilmekte ve biyoteknoloji endüst-

risi bu fırsatı değerlendirmektedir. Az gelişmiş bölgelerde tıbbi cihazların ve 

canlı dokuların bastırılmasından sonra hücreler ya da ilaçların bastırılması 
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günlük kullanımdan çok da uzakta olmayabilir. Tüm ilaç endüstrisini ve biyo-

teknolojinin dünyasını yeniden yapılandıracak olan bu gelişmeler herkesin pa-

tentli molekülleri içeren ilaçları evde bastırabilecekleri için büyük bir mücade-

leye neden olacaktır. Biyonik kulaklar ve daha basit organlar hastanın yatağında 

bastırılırken nakledilebilir insan organları, bekleme listelerini ortadan kaldıra-

bilir. Mevcut model ve tasarlama (blueprint) eksikliği gibi güncel teknolojik ko-

nular tasarımcı topluluklardan gelen veri tabanları sayesinde çözülecektir. 

3.2.2. Aderans (Uyum) Kontrolü  

Uyum hastanın sağlığının iyileştirilmesinde ve sağlık hizmeti sunma ma-

liyetinin düşürülmesinde önemli bir konudur. Bir ilaç alındığında mavi renkte 

yanan, bir doz kaçırıldığında ise kırmızı renkte yanan ilaç kuruları konusunda 

girişimler vardır. Başka bir örnekte, minik sindirilebilir sensörler ilaçlara kona-

bilir ve ilacı izleme verilerini doktorlara ve aile üyelerine iletebilir. Gelecekte, 

tavsiye edilen tedaviye uymak son derece kolay olacaktır.  

3.2.3. Yapay Organlar  

Yapay bir organ, doğal bir organın veya onun fonksiyonunun yerini almak 

üzere vücuda yerleştirilen bir cihaz veya biyomateryaldir. Organlar laboratuarda 

da oluşturulabildiğinden vücut parçalarını ya da yapay organları oluşturmak için 

3D baskı tek çözüm değildir. Cerrahlar yapay deri, kıkırdak, sentetik soluk boru-

ları ve suni kan damarlarını mevcut durumda yapabiliyorlar. Yakın gelecekte, or-

ganlarımızın işlevselliğini biyomalzemeler ve sentetik cihazlarla değiştirmekten 

ziyade işlevsel olmayan doğal bir organı tam fizyolojik kapasitesiyle çalıştırabil-

meye ya da yerine konulacak organları büyütmeye imkan sağlayacaktır.  

3.2.4. Arttırılmış Gerçeklik  

Artırılmış gerçeklik, ses, video, grafik veya GPS verileri gibi bilgisayar ta-

rafından üretilen girdilerle zenginleştirilen gerçek dünya ortamının canlı bir gö-

rüntüsüdür. Google Glass veya dijital kontakt lensler kullanarak internette bilgi 

edinmek, tıp uygulama sürecine büyük katkı sağlayacaktır. Ameliyatlar hali ha-

zırda cerrahın bakış açısıyla canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Yakın gelecekte 

bu cihazlar ameliyat anında hastanın elektronik tıbbi kayıtlarını gerçek zamanlı 

olarak da gösterebilir ya da meslektaşlarla canlı görüşmeler organize edilebilir. 

IBM Watson şu anda kaydedilen işlemlerdeki olası hataları aramaktadır. Bu tek-

noloji  Kalp krizi gibi CPR (kalp masajı) uygulamasına ihtiyaç duyduğu acil bir 

durum olduğunda sizin GPS konumunuza ambulansı çağırmak için de kullanıla-

bilir. Google Glass, ses ve el hareketleriyle kontrol edilebilir. Kontakt lensler ise 

beyin dalgaları ile kontrol edecek gelişmeler vardır. Artırılmış gerçekliğin gücü 

büyük bir potansiyel taşımaktadır. 
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Google tarafından patentli dijital kontakt lens, kan şekeri düzeylerini göz-

yaşlarından ölçerek diyabet yönetiminin gidişatını değiştirmeyi amaçlıyor. Mic-

rosoft Hololens medikal eğitimi değiştirebilir ve gördüğümüz alanlara dijital bil-

gileri yansıtarak dünyaya nasıl baktığımızı da değiştirebilir. Almanya'daki bir 

klinik, iPad'lerde arttırılmış gerçeklik kullanan bir uygulamayı denemeye baş-

ladı. Ameliyatlar sırasında cerrahlar, organları açmadan karaciğerdeki kan da-

marları gibi anatomik yapıları görebilecek, bu nedenle daha hassas eksizyonlar 

yapabilecekler. 

3.2.5. Özelleştirilmiş Mobil Uygulamalar  

Tıbbi mobil uygulamaların sayısı yıllardır artmaya devam etmektedir. Bu 

nedenle hastalar ve doktorlar, sağlık yönetimi için doğru uygulamayı seçmekte 

gittikçe daha fazla zorlanmaktalar. Doktorların hastalar için mobil uygulamalar 

oluşturmasına izin veren pApp gibi özel mobil uygulamalar bir sonraki adım 

olabilir. Uygulamanın, kan basıncını veya ilaçları kaydetme gibi sahip olması ge-

reken işlevler bir menüden seçilebilir ve hasta hemen uygulamayı indirebilir. 

3.2.6. DIY Biyoteknolojisi (devam etmekte) 

Biyoteknolojinin yöntemleri ve materyalleri, son birkaç yıldır kendileriyle 

ilgilenen herkes tarafından daha fazla kullanılmaya başlandı. Biyolojik deneyler 

yapmak için pahalı laboratuvar ekipmanı çokta fazla gerekli değildir. Deneylerin 

içeriği isteğe bağlı olarak sipariş edilebilir ve istenen veriler veya bilgiler önce-

den olduğundan çok daha erişilebilir durumdadır. IGem olayları, biyoteknolojiyi 

farklı amaçlar için kullanma fırsatının sınırsız sayısı olduğunu net bir biçimde 

ortaya koymuştur. Biyoteknoloji, özellikle DIY bölümü, yeni IT (bilişim teknolo-

jileri sektörü) endüstrisidir.  

3.2.7. Gömülü Sensörler  

Sindirilebilir ve giyilebilir algılayıcılara ek olarak dişe gömülü sensörler, 

çene hareketlerini, öksürme, konuşma ve hatta sigara içmeyi tanıyabilir. Yapay 

pankreastan sürekli EEG kayıtlarına (elektroensefalografi) gerçek zamanlı veri 

sağlan organlarda kullanılan kablosuz  (wireless) teknoloji hayal edilebilir. 

3.2.8. Kanıta Dayalı Mobil Sağlık  

Tıp mobil uygulamalarının sayısı yıllardır artmaktadır, ancak kullanıcıla-

rın uygulamaları kullanmaya devam etmeye ikna edilmesi gerçek bir mücadele-

dir. Bu tür aplikasyonların tıbbı uygulama veya sağlık hizmeti sunma sürecinde 

kullanılmasının mümkündür. Klinik ortamda mobil uygulamalar için kanıta da-

yalı geçmişe ihtiyaç duyulmaktadır. 



TIBBIN GELECEĞİNE DAİR DÜŞÜNCELER 

381 
 

3.2.9. Sosyal Medyanın Anlamlı Kullanımı  

Tıbbi iletişim, istisnasız tüm hastaları ve tıbbi uzmanları etkileyen bir şey-

dir. Eğer bu tür sosyal platformlar uygun bir şekilde kullanılıyorsa sosyal med-

yanın, e-hastalar ya da tıp uzmanları için, bilgiyi iletmek, paylaşmak, bir araya 

getirmek ve tıbbi bilgilerin saklanmasını mümkün kılması bakımından büyük 

bir "dijital beyin" olma potansiyeline sahip olmasının bir yoludur. Dijital/tıbbi 

iletişime hastalar ve tıp uzmanları katılmadan devrim yapılamaz.  Bu yüzden 

doktorlarımızın dijital çağa hazır olmasını sağlamak için eğitmek zorundayız. 

Örnekler Smart Patients, Patientslikeme and Sermo. 

3.2.10. Tıbbi Trikorder  

TV dizisi Star Trek'te görüldüğü gibi hastalıkları hızla teşhis edebilen tıbbi 

trikorder kavramı onlarca yıldır vardır. Teknoloji bu kavramı hayata geçirme 

fırsatı vermektedir. Qualcomm Tricorder X Ödülü, çeşitli hastalıkları izleyip teş-

his edebilen ve kişilere kendi sağlığı hakkında daha fazla seçenek sunabilen ta-

şınabilir, kablosuz bir cihazın geliştirilmesine öncülük ediyor. Bir örnek, Sca-

nadu, vücut sıcaklığını, kalp atış hızını, EKG'yi, nabız oksimetresini ve daha te-

mel parametreleri yalnızca alnına koyarak ölçebilir. Önemli olan, hastalar ken-

dileri hakkında biyoparametere erişebilmesi ve kendi sağlıklarını kontrol ede-

cek doğru cihaz / verileri alabilmesidir. 

3.2.11. Mikroçip Modelleme Klinik Çalışmalar  

Uzun ve aşırı pahalı klinik denemelerden insan organlarının veya bütün 

fizyolojik sistemlerin modelleri olarak kullanılabilecek küçük mikroçiplere ge-

çilmesi büyük avantajlar sağlayacaktır. İlaçlar veya bileşenler, klinik araştırma-

ların daha hızlı ve daha doğru olmasını sağlayacak sınırlamalar olmaksızın test 

edilebilir. Akciğerin nasıl çalıştığını modelleyen canlı hücreli mikroçipler mev-

cuttur. Çip Organ teknolojisi yıllardır geliştirilmekte ve artık çeşitli çip organ 

modelleri sağlanmaktadır. Tüm insan vücudunu taklit edebilen daha karmaşık 

mikroçipler gereklidir ve bu nihai çözüme yakında ulaşabilir. 

3.2.12. Optogenetik  

Optogenetik, yaşayan dokuda bireysel nöronların aktivitesini kontrol et-

mek için optik ve genetik yöntemlerin bir kombinasyonunu kullanan bir nöro-

modülasyon tekniğidir. Optogenetik, tedavilerde yeni çözümler sağlayacaktır. 

Science'da yayınlanan yakın tarihli bir araştırmada, bilim insanlarının farelerin 

hipokampusunda sahte anılar yaratabileceği bildirilmiştir. Korku belleği yapay 

yöntemlerle ilk kez üretilmiştir. Zamanla, plasebo etkisi net bir şekilde anlaşıla-

bilir olacaktır. Nihai hedef, duyularımızı modüle etmek, kayıp duyuları onar-

maktır. 
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3.2.13. Robotik Hemşire Yardımcısı  

Yakın gelecekte artan sayıda yaşlı hastaya evde ve hastanede bakım için 

robot yardımcılar tanıtılacak. Robot yardımcılar hastaları taşımak ve kan almak 

gibi temel tıbbi işlemleri gerçekleştirmek için uygun bir çözüm olabilir. ABD'li 

bir şirket tarafından yapılan bir prototip, hastanın kolu üzerinde iyi bir damar 

bulmak ve kanını güvenli bir şekilde çekmek için robotik ve görüntü analiz tek-

nolojisini bir araya getirmektedir. Bir sonraki adımda biomarkerları tespit et-

mekten genetik verileri elde etmeye kadar kanda analizler uygulanabilir. 

3.2.14. Semantik Sağlık Kayıtları  

 Bir sistemi sürekli iyileştirmenin tek yolu, verileri üretmek ve analiz et-

mektir. Sağlık bakımının geliştirilmesi için temel gereklilik, herkesin kamu sağ-

lığı araştırmalarını kolaylaştıran semantik veri tabanlarında saklanan kendi 

tıbbi / sağlık verilerine erişmesidir. Semantik veri kümeleri yaklaşan tıbbi so-

runlar ve potansiyel komplikasyonlar hakkında uyarılar üretebilir. Devam eden 

çalışmalar ElationEMR, Curemd, Drchrono, Medopad ve Uygulama Füzyonunu 

içermektedir. Bir akıllı saat danışmanlık, arama yapma, mesaj göndermek, ziya-

retleri zamanlamak, çağrı cihazı olarak ya da hatta yeni laboratuar test sonuçla-

rını görüntülemek için kullanılabilir. 

3.2.15. Giyilebilir e-deriler  

Verilerin kolaylıkla ölçülebilmesi daha iyi bir sağlık için anahtardır. Gele-

cek sindirilebilir gömülü ve ince bir e-deri gibi çalışan giyilebilir sensörlere ait-

tir. Bu sensörler, ısı yolu ile gelen tüm önemli sağlık parametrelerini, yaşamsal 

bulguları ve kan biyolojik belirteçlerini, buluta veri olarak iletir. Örneğin bir kişi 

felç geçirdiğinde aynı anda sensörler nörolojik semptomları ölçecek ve tıbbi sis-

temlere uyarılar gönderecek. Ambulansı arayacak ve derhal ilgili tüm verileri 

gönderilecektir. Örnekler arasında hastalıkların belirtilerine uygun olarak renk-

leri değen atletler ve akıllı tekstil için hidrasyon sensörleri yer alır. 

3.3. Tıpta Uygulanabilmesi İçin Zamana İhtiyacı Olan Teknolojiler 

3.3.1. İnsan Yeteneğini Artırmak  

Tıbbi araştırmalar, iş görmeyen organların yerini alacak yöntemleri keş-

fetmek ve geliştirmek veya insan vücudundaki bazı işlevleri yerine getirmek için 

yapılmaktadır. Ancak, araştırmaların hızla ilerlemesiyle, yalnızca işlevleri değiş-

tirerek, mevcut yeteneklerimize katkıda bulunmak ve "süper güçler" yaratmak 

mümkün olacaktır. Ne hakkında rüya görüleceği, ilaçların nasıl metabolize edi-

leceği, farklı türdeki gıdaların nasıl sindirileceği, beyin fonksiyonunun nasıl art-

tırılacağı veya dış iskeletin güçlendirilmesiyle dayanıklılığın nasıl geliştirilece-

ğine karar verebiliriz. 
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3.3.2. Tam Fizyolojik Simülasyon  

İnsanlara deney yapmadan insan vücudunu tüm fizyolojik fonksiyonla-
rıyla incelemek mümkün olsa nasıl olur? Bu alanda geliştirilen potansiyeli en 
yüksek uygulamalardan biri, insan vücudunun araştırılmasına olanak tanıyan 

Sanal Fizyolojik İnsan'dır. Tıp öğrencileri, bedenimizin nasıl çalıştığına ve has-
talıkların patolojisine ilişkin temel kavramları anlamadan önce insan vücudunu 
ayrıntılarıyla inceleyebilecekler. Başka bir örnek olan HumMod, kardiyovaskü-

ler ve metabolik fizyolojiyi tanımlayan 5000 değişken içermektedir. 

3.3.3. Gamification Dayalı Wellness  

Amerika'daki yetişkinlerin % 63'ü günlük aktiviteleri bir oyun gibi yap-
manın onları daha eğlenceli ve ödüllendirici hale getireceğini kabul ederek, in-

sanların sağlıklı bir yaşam tarzı ya da reçete edilen terapiye sadık kalması için 
ikna etmenin anahtarı olduğu düşünmektedir. Bu gibi giyilebilir araçlar, çevri-
miçi hizmetler, oyunlar veya mobil sağlık çözümleri, doğru tasarımla daha iyi 

sonuçlara yol açabilir. Sağlığımızı iyileştirmek veya işimizi daha verimli hale ge-
tirmek bu nedenle eğlenceli olmalı. Örnekler Shine, FitBit ve Lumosity'dir. 

3.3.4. Holografik Veri Girişi  

Ekran ve klavyeler duvar veya masa üzerine yansıtılacak, klinik ortamın 

her yerinde kolay ve erişilebilir olacak bu nedenle donanıma ihtiyaç duyulma-
yacaktır. Holografik klavyeler akıllı telefonları ve tabletleri unutmamızı sağla-

yacak, veriler yalnızca bulutta saklanacak. 

3.3.5. Evde Teşhis  

Hastalar bugün kendi kan basıncını ve EKG’sini ölçebilmekte, yarın ise 
evde genomlarını sıralayabilecek. Evde bol miktarda laboratuar yöntemleri ve 

prosedürleri mevcut olacaktır, bu da hastalıkların erken evrede tespit edilme-

sini ve müdahalenin daha basit ve etkili olmasını sağlayacaktır. Hastalar, kullan-
dıkları herhangi bir cihazda verileri doktora götürecek bu yüzden gelecekte di-
jital sağlık data analistleri olacaktır. 

3.3.6. Hümanoid (İnsansı) Robotlar  

İnsan vücudunun şeklini andıran robotlar yakında hayatımızda rol oyna-
yabilir. Dünya genelinde bakıcıların yetersizliğinden dolayı, insansı robotlar 

hastalar için temel bakım veya arkadaşlık yapabiliyor alacak. DARPA'nın 188 cm 
uzunluğundaki insansı robotu Atlas ya da AlphaDog robotu gibi gelişmeler, bu 
alandaki inanılmaz potansiyelleri ve hızlı gelişmeleri göstermektedir. Birkaç yıl 
sonra, sadece bu robotlar tüm dünyadaki hastalara yardımcı olacak, ancak be-
lirli planlara dayanarak bunları 3B olarak basabiliyor olacağız. Hasta çocuklara 

arkadaşlık eden, otizmi çocuklara öğretmenlik yapan ya da yaşlı hastalara 
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yardım eden kişisel asistanlar olarak insansı robotların sağlık bakımı biçimini 
değiştirme potansiyeli vardır. 

3.3.7. Çok Fonksiyonlu Radyoloji  

Radyoloji, yaklaşık 10 yıllık zaman zarfında, muhtemelen görüntüleme 

teknikleri ve kişiselleştirilmiş teşhislerin birleşimi olacağından ötürü oldukça 
farklı olacaktır. Çok fonksiyonlu bir makine, aynı anda birçok tıbbi problemi, bi-
yolojik işaretleri ve semptomları algılayabilecektir. Filmde kullanılan makine 

Elysium, hastalarına hücrelerinin yüzde kaçının kanserli olduğunu hızlıca kont-
rol ederek anlatıyordu. Diğer örnekler, Nörogörüntüleme ve beyin makro bağ-
lantısını içeren büyük ölçekli girişimler. Kısa süre önce başlatılan İnsan Beyni 
Projesi İnsan Genomu Projesi'nden bile daha büyük olabilir. 

3.3.8. Kanda Nanorobotlar  

Günümüz tıbbı önce tanı konulmasına sonra müdahaleye dayanmaktadır. 
Kan dolaşımındaki nanorobotlar hastalık ortaya çıkmadan önce müdahale ede-

bilirse nasıl olur? Respirositler adı verilen nanorobotlar, hastanın kalp krizin-
den sonra dört saate kadar dokuları oksijenli tutmak için kullanılabilir veya be-

yaz kan hücreleri olarak görev yapabilir ya da zarar gören hücreleri onarabilir. 
Fırsatlar neredeyse sınırsızdır. Bir sonraki seviye ise midenin içinde kendi ken-

dine toplanan modüller daha sofistike bir tanı ve tedavi gerçekleştirebilir. Böyle 
kendinden montajlı robotlarla, invaziv olmayan işlemlerin sayısı ve aralığı arta-
bilir. 

3.3.9. Rekreasyonel Cyborgs  

Cyborgs, vücudundaki cihazları ve teknolojileri sadece daha iyi görünmek 
veya yeni işlevlere sahip yeni nesil hipsterları da içeren çevremizdeki her yerde 
olacak. Tıbbi teknolojideki gelişmeler, görme engelliler gibi fiziksel dezavantaj-
ları onarmakla kalmaz, aynı zamanda kartalın görme yeteneğinden yarasanın 

işitme yeteneğine kadar süper insan gücü yaratır. İmplante edilmiş defibrilatör-
ler veya kalp pilleri kullanan bir hasta da syborgs grubuna eklenebilir. Ancak 
hastalar tıbbi problemleri olmadan veya sadece insan yeteneklerini arttırmak 
için de belirli bir dijital cihazın implantasyonunu talep edebilir. 

3.3.10. Yeniden Tasarlanan Hastane Deneyimi  

Teşhis ve tedavilerin iyileştirilmesi yeterli görülmemekte artık işlemin bir 

hastanede mi yoksa evde mi gerçekleştiğine bakmaksızın sağlık bakım deneyi-
mini büyük ölçüde iyileştirmek bir zorunluluktur. Sağlık hizmetlerinin sunumu, 
diğer sektörlerden müşteri deneyimi ile ilgili özellikleri öğrenmelidir. Konfor ve 
gizliliğin sağlanması için açık, akıllı tasarımlar sağlanmalıdır. Şeffaf karar ağaç-
ları, hastalara tanı konduktan sonra da sunulmalıdır. Pratik örnekler için NHS, 

Stanford Hastanesi veya Ottawa Hastanesi'ne bakılabilir. 
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3.3.11. Uzaktan Dokunma  

İnsan dokunuşu tıp uygulamasındaki anahtardır, ancak bir süre sonra 
doktor sıkıntısı ve artan hasta sayısı nedeniyle uzak temasın kullanılması bir 
zorunluluk olacaktır. Video oyun endüstrisi tarafından kullanılan kuvvet geri 

bildirim tekniği tıpta da kullanılma potansiyeline sahiptir. Biyopsi numunesinin 
bir kuvvet-geri beslemeli kontrollü bir cihaz kullanarak 3D ortamda simüle edi-
lebileceği gösterilmiştir. Cerrahlar, gerçek hastalar üzerinde çalışmadan önce 

simülasyonda eğitilebilir. Tıp öğrencilerin palpatory (palpasyon- teşhis için do-
kunma) teşhisi geliştirmede yardımcı olabilirler. 

3.3.12. Sanal Gerçeklik Uygulamaları  

Oyun ve diğer endüstrilerde sanal gerçekliğin (VR) aşırı kullanımı nede-

niyle yeni hastalık kategorileri ortaya çıkacaktır. Örneğin VR maskeleri giyerek 
Call of Duty gibi büyük sanal savaşlara katılanlarda gerçek savaşlarda savaşan 
askerlerle benzer semptomlar yaşayan oyuncular için teşhis olabilecek sanal 

post-travmatik stres bozukluğudur (v-TSSB). İnsanlar VR sayesinde gerçek ya-
şamda uzaktaki yerleri ziyaret etmek gibi asla deneyimleyemeyecekleri şeyleri 
deneyimleyebilecektir ve bu yöntem psikoterapide kullanılabilir. Hastalar bir 

ameliyatla ilgili olarak "sanal deneyim" paketine dayanan bir hastane seçebilir-
ler. 

3.3.13. Sanal-Dijital Beyin  

Ian Pearson, The Tomorrow adlı kitabında, bir gün nörolojik bilgilere da-
yalı dijital benlik yaratabileceğini yazmıştı. Bu, aklımızı bir bilgisayara yükleyip 

sayısal formda yaşayabildiğimiz anlamına gelmektedir. 

 

4. TARTIŞMA 

Tıp ve teknolojideki gelişmeler bazı insanlar için heyecan verici bir dev-
rim niteliğinde iken bazıları için endişe vericidir. Tıpta insanların dokunuşunun 

azalabileceği, hacker saldırıları ve kişisel gizlilik hakkında ciddi sorunların or-
taya çıkması önde gelen hasta kaygılarının başında yer alır. 

Hastalar geçmişteki kıdemli doktorların, dolma kalemlerin ve civalı ter-
mometrelerin olduğu eski güzel günleri özleyebilir. Ancak bilgi teknolojilerinin 

getirdiği yenilikler olmadan tıp uygulamalarını yapmak neredeyse imkânsız 
hale gelmiştir. Gelişmiş bilgisayar teknolojisi veya AI'nın (yapay zeka) değerlen-
dirilmesi ve modern tıpa entegre edilmesi gereklidir. Ancak bu insanların karşı-
laşmasının (bir araya gelmesinin) yerine geçmekten ziyade insanlara yardım et-
mek için olmalıdır. Hekim-hasta buluşmasının terapötik değeri, genellikle "elle-

rin dokunması" dır, bu akıllı makineler tarafından değiştirilemeyen tıbbın gü-
cünü temsil eder. 
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Bazı bilim insanlarına göre yapay zeka sistemleri, hasta davranışının dik-
katle gözlemlenmesinin yerini tutmayacağı yönündedir. Hastanın görünümü 
neydi? Hekimlikte hasta ten renginin, duruşun, yürüyüşün, hastanın çeki dü-
zeni, kokusunun ve dişlerinin durumu gibi detaylara dikkat etmek önemlidir. 
Dikkatli bir hekimin hastanın gözlerini kaçırması, ellerini sıkması ve konuşma 

sırasındaki çenesindeki hafif titreme gibi detayları gözlemlemesi zaman alıcıdır. 
Akıllı bir sağlıkçı bu verileri toplar ve hasta anemnezi olarak kaydeder. Sharps-

hay bu bilgiyi elde etmek için bir bilgisayar sistemini programlamanın mümkün 
olmadığı görüşünü ifade etmektedir. Ancak tıp dünyasında yaşanan gelişmeler 
hasta, hastalık, doktor, hastane vb. bildiğimiz sağlıkla ilgili tüm terimlerin yeni-
den yorumlanmasına neden olacaktır.  

Doktora görünme olayımız gelecekte tamamen değişecek gibi görünüyor. 
Bir duvar ekranından doktorla konuştuğumuzda büyük olasılıkla konuştuğu-

muz kişi bir bilgisayar programından ibaret olacak. Banyomuzda şimdiki bir 
hastanede olandan fazla algılayıcı sensor bulunacak. Bunlar sayesinde örneğin 

vücudumuzda oluşacak kanser hücreleri bir tümör oluşturmadan çok daha önce 
banyomuzdaki sensörler tarafından keşfedilmiş olacak. Örneğin yaygın kanser 
türlerinin %50′den fazlası bu sensörlerin kolayca belirleyebileceği bir P53 ge-

ninin mutasyonundan oluşmaktadır. Kanser belirtisi ortaya çıktığında, nano-

partiküller kanımıza enjekte edilecek. Nanopatiküller akıllı bombalar gibidir. 

Kanserle savaşacak ilaçları doğrudan kanser hücrelerine zerkederek onlarla sa-
vaşacaklar. Bu tedavi yöntemi karşısında şimdiki kemoterapi uygulamaları es-

kinin sülükle tedavi yöntemleri gibi ilkel kalacak. Eğer duvar ekranınızdan size 
konuşan doktor (bilgisayar) bir organınızdaki arızayı gideremez, ya da hastalığı 
tedavi edemez ise, o zaman o organın yenisi üretilecek. 

Şu ana kadar bilim adamları laboratuvarda insanın kendi hücresinden 
deri, kan, kan damarları, kalp kapakçıkları, kıkırdak, kemik, burun ve kulaklar 
üretebilmeyi başarmış durumdadır. 2007 yılında ilk büyük organ olan mesane-

nin, 2009 yılında ise soluk borusunun üretilmesi başarılmıştır. Şimdiye kadar 
yetiştirilebilmesi başarılmış olan organlar sadece birkaç doku tipine ve yapıya 

sahip nispeten basit organlar. Ama beş yıl içinde ilk karaciğer ve pankreas’ın 
üretimi başarılabilir. Nefes borusu ve mesane gibi organlar şimdiden yetiştiri-
lebildiğine göre, yakın bir gelecekte bilim insanlarının tüm vücut organlarını 
üretilebilir hale gelmelerini kim engelleyebilir?  

Doku mühendisliği yeni organlar üretmek için önce insan bedeninden bir-
kaç hücre alıyor. Bunları üretilecek organın biçiminde bir sünger gibi olan biyo 
çözünebilir poliglikolik asitten yapılma plastik kalıba koyuyor. Hücrelere kalı-

bın içinde büyüyebilmeleri için gelişmeyi simüle edecek faktörlerle süreç geçi-
riliyor. Sonunda kalıp çözünüp gidiyor, ortaya tam gelişmiş organ çıkıyor. 19. 
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yüzyıl itibariyle doktorlar bedenin reddetme mekanizmasını henüz bilmedikleri 
için o organları bedene takmaları imkânsızdı. Üstelik doktorlar ameliyattan 

sonra herhangi organı kaçınılmaz olarak kontamine edecek olan enfeksiyonla-
rın nasıl durdurulabileceğini henüz bilmiyorlardı. Günümüzde tıbbın çehresini 
baştan aşağı değiştirecek olan yepyeni hayat kurtaran bir tıp teknolojisi geliş-
tirmekte. Şu an kılcal damarlar ve böbrek gibi organların karmaşık dokuları üze-
rinde çalışmalar devam etmektedir. 

Gelecekte hastaların kendi sağlık bakımındaki rolü son derece değişecek-
tir. Hastalar bu zamana kadar sağlık sisteminde pasif rolde yer almıştır. Tekno-
loji hastalara yeni araçlar ve bilgiye erişim imkanı vererek hastanın teşhis ve 
tedavideki rolünü artıracaktır. Gelecekte tek uzman doktorlar olmayacak. Bilgi-
sayar araçları, akıllı algoritmalar ve benzer sorunlara sahip diğer hastalarla ta-

nıştığı çevrimiçi topluluklarla bağlantı sayesinde hastalar bugün yapamayacak-
ları şekilde doktorların kararlarında daha fazla yer alacaklar. Ancak hastaların 
kendilerini doktor olarak kabul etmeye başlamaları konusunda dikkatli dikkatli 

olunmalıdır. 

Bugünün teknolojisi olan akıllı telefonlar kan basıncını ölçebiliyor veya 

bir elektrokardiyogram yapabiliyorlar. Teknolojik cihazlar birbirine entegre 
edilebilmektedir. Apple'ın HealthKit'i klinik olarak nasıl entegre edilebileceği ve 

kullanılabileceğine dair harika bir örnek. Apple, Haziran ayında HealthKit'i ta-
nıttıktan kısa süre sonra, kendi yazılımını entegre etmek için çalışmaya başladı. 

Doktorların klinikte ya da özellikle de ameliyat sonrası ilerlemelerini takip et-
meleri için check-in yapmalarını sağlamaktadır. Eklem replasmanı yapılan has-
talar, şu anda HealthLoop'u, aldığı adımların sayısını veya vücut sıcaklıklarını 

HealthKit aracılığıyla yüklenen tracker'lar ve bluetooth özellikli cihazlardan 
doktorları ile paylaşmayı seçebilir. Bir aktivite eksikliği ve ateşin yükselmesi du-

rumunda sağlık personelini haberdar etmektedir.. HealthKit, bireyin sağlık ve-
rilerini toplamasına (Büyük oranda Nike +, FitBit gibi giyilebilir algılayıcılardan) 
ve daha sonra onaylanmış sağlık kuruluşlarıyla veriler paylaşmasına izin verir. 
Bu teknoloji, hastanın kendi sağlık bilgisini kontrol etmesini ve anlamasını sağ-

lar. Sağlık çalışanlarına ise kronik koşulların yönetimi ve tedavi planları için 

hasta değerlendirmelerinde yeni bir bakış açısı sunar. Ayrıca koruyucu hekim-

likte ortaya çıkacak yeni uygulamalara ilham verebilir.  

Sağlık tüketicileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması gerekecektir. 

Telefondaki uygulamalar, giyilebilir saatler gibi giyilebilir ürünler sağlık hak-
kındaki yenilikleri keşfetmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Alzheimer, kalp hastalık-
ları ve diyabet gibi hastalıkları ortadan kaldırmak için sentetik biyoloji, nano-
teknoloji, kök hücreler ve büyük veri analizi gibi yeniliklere daha hızlı yatırım 
yapılması zorunludur. Her şey yeni bir "dijital kendine bakım" döneminin 
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parçası olma yolunda ilerlemektedir. Henüz gelmeyecek muazzam bir yenilik 
var ama sağlık büyük bir yüzdesinin yaşam tarzıyla ( diyet, stres yönetimi ve 
egzersizden ilişkilerde yaptığımız seçimler ve yaşamak istediğimiz her şey) 
daha etkili şekilde yönetilebileceği de unutulmamalıdır. 

Mevcut teknolojiye yeni alanlar açılmaktadır. Örneğin, 3B baskı hastane-
lerde, doktor ofislerinde ve sonunda hastaların evlerinde olacak ve bir kişinin 

spesifik sağlık gereksinimlerine göre haplarla uyumlu hale getirilecek. 

Bu anlatılanların bir adım ötesi kök hücre teknolojisi uygulamalarıdır. Bu-
raya kadar anlattıklarımızda, beden organlarını yetiştirmekte kullanılan hücre-

ler kök hücreleri değil, kalıp içinde hızla çoğalmak üzere işlem görmüş diğer 
hücrelerdi. Yakın gelecekte ise organları üretmek için doğrudan kök hücreleri 
kullanmak mümkün olacak. Kök hücreler diğer tüm hücrelerin anası niteliğin-
dedirler. Beden de var olan her hücre tipine dönüşebilirler. Aslında bedenimiz-

deki tüm hücreler bütün vücudumuzun yaratılabilmesi için gerekli genetik kod-
ların tamamını taşıyor. Ama hücrelerimiz olgunlaştıkça özelleşerek belirli bir 

hücre tipine dönüşür ve taşıdığı genlerin birçoğu inaktif hale gelir. Örneğin bir 
cilt hücresi her ne kadar temelde bir kan hücresine dönüşebilecek kodlara da 
sahip ise de, embriyonik hücre yetişkin bir cilt hücresine dönüştükten sonra 

öbür genleri etkisizleşmiştir.  Embriyonik kök hücreler ise herhangi bir tür hüc-

reyi yeniden oluşturabilecek kapasiteyi ömürleri boyunca korurlar.  Kök hücre-

ler diyabet (şeker), kalp, Alzheimer, Parkinson, hatta Kanser gibi birçok hasta-
lığı iyi edebilme potansiyeline sahipler. Aslında kök hücrelerin etkisi olmayacak 

bir hastalık düşünebilmek mümkün değildir. Örneğin Taylor 2008 yılında dün-
yada ilk defa çarpan bir fare kalbini hemen hemen sıfırdan ürettiğinde manşet-
lere geçmiştir. Tırnaklı bir insan parmağının sekiz milime kadar bir uç kısmının 

yeniden üretilmesi başarılmış durumdadır. Bundan sonraki hedef bu prosesi 

(kertenkele vücudunda olduğu gibi) tüm uzvu sıfırdan yeni baştan üretebilecek 
şekilde geliştirmektir. 

 

5. SONUÇ 

Hasta ya da sağlık personeli her kim olursa olsun temel trendleri takip 

etmeli ve güncel dijital yöntemler kullanmaya hazır olmalıdır. Hastalar yönüyle 
sağlığın geliştirilmesi, tıp uzmanı olarak da mesleki uygulamaları geliştirmek 
konusunda çözüm arayıcı olunmalıdır. Yeni düzen dijital sistemler üzerine ku-
rulacağından yeni teknikleri uygulamak konusunda istekli olunmalıdır. Tıp dün-
yasında ortaya çıkan yeniliklerin bir kısmının hala veriler yoluyla zenginleştiril-

mesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni teknolojilerin insan hayatındaki rolü ne ka-
dar önemli olursa olsun, insan teması doktor-hasta ilişkisinde kilit unsurdur ve 
her zaman olacaktır.  
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Derin ven trombozu (DVT) ya da venöz tromboembolizm (VTE); pulmo-

ner emboli (PE) gibi ciddi sonuçlara neden olan, uzun süre hareketsiz kalan ve 

ameliyat geçiren hastalarda sıklıkla görülebilen bir komplikasyondur. Derin ven 

trombozu, damar duvarındaki lokal travma, hiperkoagülabilite ve kan akımında 

oluşan daralma vb. nedenlerle özellikle derin venlerinde trombus oluşumu ile 

meydana gelmektedir. Daha çok alt ekstremitenin derin venöz sisteminde geli-

şen akut trombus oluşumu ile karakterize DVT; klinik belirtilerinin (bölgesel 

ağrı, ödem, ısı ve renk değişimi vb.) yanı sıra bazı özel tanı yöntemlerini de ge-

rektiren bir durumdur.  

 

1. ETİYOLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ  

Olguların % 50-75’i diz altı cerrahisi ile % 10- 40’ı intraabdominal veya 

intratorasik cerrahiyle birlikte görülmektedir. Ortopedik ameliyatlar, alt ekst-

remite, pelvis ve kalça ameliyatlarıyla, öncede DVT ve akciğer embolisi geçiren-

lerde tromboemboli riski yüksektir. Risk faktörü olmayan genç hastaların ame-

liyatlarında trombozis riski düşüktür. 40 yaş üstündeki hastalarda, ameliyat sü-

resi 30 dk.dan uzun süren olgularda orta dereceli bir trombozis riski oluşmak-

tadır. Frekansı yaşla birlikte artar. İlk DVT’nin toplumda görülme oranı, siste-

matik bir araştırmada 1000’de 0.5 olarak bulunmuştur. Bu hastalık 15 yaşından 

küçüklerde nadirdir. 65-69 yaş arası ‰ 1.8, 85-89 yaş arası ‰ 3.1’e çıkmakta-

dır. Erkeklerde kadınlara oranla biraz daha fazla görülebilmektedir. Yapılmış 

geniş bir çalışmada, ilk tromboembolizm görülme oranı erkeklerde 1000 kişi-

yıl’da 1.3 ve kadınlarda 1000 kişi- yıl’da 1.1 olarak bulunmuştur. 

 Üst ekstremitelerin venöz oklüzyonu oldukça nadirdir ve tüm vücut 

DVT’lerinin yaklaşık %4’ünü oluşturur. Üst ekstremite derin ven tromboz 

(ÜEDVT)’larının en sık nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır: Travma, vena kava 

süperior sendromu, tümör, yabancı cisim, polisitemi, trombositoz, kor pulmo-

nale, konjestif kalp yetersizliği, torasik çıkış sendromu ve pıhtılaşma faktör bo-

zuklukları. Günümüzde ÜEDVT görülme sıklığı kemoterapi, diyaliz, parenteral 

beslenme gibi nedenlerle santral kateterlerin kullanımına bağlı olarak artmak-

tadır. Yapılan bir çalışmada ÜEDVT tespit ettikleri hastaların %41.3’ünde kan-

ser, %16’sında transvenöz pacemaker, %8.3’ünde hemodiyaliz kateteri oldu-

ğunu bildirmişlerdir. ÜEDVT’lerin önemi, bu hastaların bir kısmının asempto-

matik olması ve hastaların üçte birinde pulmoner emboli görülebilmesidir. 

ÜEDVT genellikle aksiller ve subklavyen ven trombozu için kullanılır, primer ve 

sekonder olarak 2 grupta incelenir. Primer ÜEDVT çok nadirdir (yılda yüz bin 

insanda bir oranında görülür), eforla ortaya çıkan (Paget-Schrotter Sendromu) 

ve idiyopatik ÜEDVT olarak 2 grupta incelenir. 
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2. PATOFİZYOLOJİ  

1856’da Virchow, damar duvarındaki hasar, kan akımındaki değişiklikler 

ve hiperkoagülabilitenin trombus oluşumunun temel nedenleri olarak tanımla-

mıştır. Bu hipotez, günümüzde hala geçerlidir ve Virchow triadı olarak adlandı-

rılır. Venöz trombus, düşük akım zemininde, temel olarak fibrin bantları, kırmızı 

kan hücreleri ve trombositten oluşur. Genellikle baldır toplardamar kapakçıkla-

rında oluşup proksimale doğru uzanır. Trombüsten dolayı artmış venöz ve ka-

piller basınç transkapiller filtrasyon hızını arttırarak ödeme sebep olur. Hasta-

ların %50’sinde bu trombüs 3 ay içinde rekanalize olup erir. DVT %90 oranında 

alt ekstremite venöz sisteminde ortaya çıkmaktadır. Olguların yaklaşık %30’u 

pelvik bölge venleri, %60’ı alt ekstremite venlerinin tutulumuyla görülür. Fe-

moral ven trombozlarının yaklaşık dörtte birinde pelvik venlere yayılım olur. 

Pelvik ven trombozlarında (iliyak ven trombozu) akciğer embolisi riski, femoral 

ven trombozuna göre 2 kat daha fazladır. Risk Faktörleri Artmış DVT sebepleri 

ana prensipleriyle Tablo 1’de görülmektedir.   

 

Tablo 1: DVT risk durumları 

 

Kaynak: Ryan K, Johnson S. Preventing DVT: A perioperative perspective. 

J Periop Prac 2009; 19: 55-59. 

 

2.1. Cerrahi  

Trombotik risk, cerrahinin tipine ve eşlik eden diğer risk faktörlerine göre 

değişir. Ortopedik, vasküler ve nöroşirürji operasyonlarında risk artmıştır. İleri 

yaş, şişmanlık, eski trombozis öyküsü ve kanser öyküsü postoperatif trombozis 
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görülme riskini arttırır. Cerrahi sonrası aylarda da trombozis riski devam eder. 

Majör ortopedik cerrahi sonrası 3 aylık periyodda, semptomatik venöz trombo-

embolizm görülme olasılığı %3.2 ve ölümcül pulmoner emboli görülme olasılığı 

%0.1 olarak bildirilmiştir. Abdominal, jinekolojik ve ürolojik cerrahi geçiren 

hastalarda DVT görülme olasılığı, 125I-fibrinojen tarama testi ile %25 oranın-

dadır. Ortopedik cerrahi sonrası, klasik venografi ile tarama sonucu proksimal 

DVT oranı %50 civarındadır. Rejyonel anestezi sonrası DVT sıklığı profilaksi ve-

rilmese bile genel anesteziden daha azdır. Yüksek DVT riski taşıyan operasyon-

lar sonrası risk rejyonel ve spinal anestezi ile genel anesteziye oranla daha azdır. 

2.2. Travma  

Majör travma geçiren hastaların %50’sinde venografik olarak teşhis edi-

len DVT görülebilir. Trombozis riski spinal hasarı olanlarda (%62), pelvik kırık-

larında (%61) ve bacak kırıklarında (%80)’dir. 

2.3.Akut  Hastalıklar  

Akut medikal bir rahatsızlıktan dolayı gelen hastalardaki risk, cerrahi has-

talardaki kadar yüksek oranlara çıkabilir. Kalp krizi, akut kalp veya solunum 

yetmezliği ve akut enfeksiyonlarda risk çok fazladır. İleri yaş, yatağa bağımlı kal-

mak ve eski DVT öyküsü riski arttıran faktörlerdir.  

2.4. DVT Öyküsü  

Spontan DVT sonrası, ilk yıl içinde tekrar etme olasılığı %5-15 iken 4 yıl 

içinde tekrarlama oranı %25’lere ulaşır. Postoperatif DVT sonrası tekrarlama 

olasılığı daha azdır. 

2.5. Fosfolipid Antikorları  

Lupus antikoagülanları, kardiyolipin ve β2 glikoproteinlere karşı antikor 

varlığında DVT riski %5 civarındadır. Fakat lupus antikoagülanının varlığı ilk 

trombus olasılığını 10 kat arttırır. Antikardiyolipin ve DVT arasındaki risk iliş-

kisi zayıftır.  

2.6. Trombofili  

Koagülasyon sistemindeki anormallikler DVT için artmış risk teşkil eder-

ler, bu hastalıklar genellikle genetik geçiş gösterir ve ilk spontan trombüs olu-

şumunda teşhis %50 oranında konulur. Bu hastalar cerrahi veya travma gibi ek 

risk faktörleri ile karşılaşınca DVT görülme olasılığı artar.  

2.7. Faktör V Leiden Mutasyonu 

Faktör V genindeki bir mutasyondan kaynaklanır. Spontan DVT olguları-

nın %12-30’unda faktör V Leiden bildirilmiştir.  
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2.8. Artmış Pıhtılaşma Faktörleri  

Artmış faktör VIII, faktör IX ve faktör XI değerleri ilk spontan DVT için risk 

taşırlar. Artmış koagülasyon faktör varlığının temelinde genetik bir nedenin 

olup olmadığı bilinmemektedir. Artmış faktör VIII değerleri DVT’nin tekrarla-

masında artmış risk taşır.  

2.9. Protrombin G20210A Alleli Mutasyonu  

Kalıtsal trombofili nedenleri arasında toplumdaki sıklığı %1-2 ve trom-

bozlu hastalarda sıklığı %6 oranındadır. Protrombin 20210A, faktör V Leiden’e 

göre daha az (yaklaşık 3 kat) trombotik risk taşır. Mutant allel için fonksiyonel 

ölçüm yoktur. Bu yüzden, Protrombin 20210A mutasyonu moleküler genetik 

analizlerle belirlenebilir. 

 

3. PROFİLAKSİ  

Primer profilaksi, medikal ve cerrahi olgulardaki semptomatik ve asemp-

tomatik DVT oluşum riskini azaltmada etkilidir. Profilakside erken postoperatif 

mobilizasyon, basınç uygulayan çoraplar, aralıklı basınç uygulayan pnömatik ci-

hazlar gibi fiziksel yöntemlerin yanı sıra antikoagülan ilaçlar (heparin, K vita-

min antagonisti, düşük moleküler ağırlıklı heparin ve fondaparinux) kullanıla-

bilir. Fiziksel yöntemler düşük riskli hastalarda ve antikoagülasyonun kontren-

dike olduğu olgularda tercih edilebilir. Orta yüksek riskli olgularda antikoagü-

lan ilaçlara ihtiyaç vardır. Heparin ve K vitamin antagonistleri, tekrarlayan en-

jeksiyon ve laboratuvar incelemelerinden dolayı hem hasta için hem de sağlık 

personeli için çok tercih edilmez. 

Düşük moleküler ağırlıklı heparin, medikal ve cerrahi hastalar için etkili 

ve güvenli bir seçenektir. Ciddi kalp veya solunum yetmezliği ile gelmiş hasta-

larda, yatağa bağımlılarda, kanser, eski DVT öyküsü, sepsis ve akut nörolojik 

hastalık durumlarında düşük moleküler ağırlıklı heparin profilaktik dozlarda 

(enoxaparin 40 mg/gün veya dalteparin 5000 U/gün) kullanılmalıdır. Orta veya 

yüksek riskli cerrahi hastalara da düşük moleküler ağırlıklı heparin profilaksisi 

verilmelidir. Majör ortopedik cerrahi geçiren hastalarda fondaparinux (indirekt 

faktör Xa inhibitörü) 2.5 mg/gün cerrahiden 6 saat sonra başlamak koşuluyla 

düşük moleküler ağırlıklı heparine alternatif bir seçenektir. Ortopedik hasta-

larda cerrahi sonrası 6-8 saatte düşük moleküler ağırlıklı heparin başlanması, 

preoperatif verilmesi kadar etkili olabilmektedir.  

 

4. TEŞHİS  

DVT şüphesi olanlarda doğru teşhis çok önemlidir; tedavi edilmemiş 

trombüs ölümcül pulmoner emboliye neden olabilir. DVT’den şüphelenilen 
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olguların yalnız dörtte birinde DVT teşhisi doğru çıktığından, teşhiste non-inva-

ziv, hızlı ve pahalı olmayan metotlarla trombüs olup olmadığı belirlenmelidir. 

Bunun için klinik inceleme, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri bir-

leştirilebilir. 

4.1. Klinik İnceleme  

Fizik muayene ve anamnez DVT şüphesinde ilk yararlanılan basamaklar-

dır. Hastalar düşük, orta ve yüksek risk gruplarına Tablo 2’deki esaslara göre 

sınıflandırılırlar.  

4.2. Laboratuvar İnceleme  

Yüksek sensitivitesinden dolayı D-dimer (fibrin yıkım ürünü) ölçümü, 

DVT’nin ilk teşhisinde hızlı, basit ve ucuz olmasından dolayı kullanılan bir test-

tir. Negatif D-dimer sonuçları, teşhis algoritmasında değerli bir yere sahiptir. 

Düşük klinik şüphe ve negatif D-dimer ile DVT olasılığı güvenle ekarte edilebilir. 

D-dimer değeri, inflamasyon, cerrahi, kanser gibi değişik klinik hallerde de yük-

selebilir. 

 

Tablo:2 Risk Belirleme Tablosu 
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4.4. Görüntüleme Yöntemleri  

Kontrast venografi, DVT teşhisinde en duyarlı ve doğru testtir, bu yüzden 

altın standart olarak kabul edilir. Venografi invaziv bir test olduğundan ve bazı 

kontrendikasyonları olduğundan dolayı, yüksek klinik şüphesi olan fakat nega-

tif noninvaziv test sonuçları çıkanlarda kullanılmalıdır. Kompresyon ultraso-

nografi, en yararlı ilk görüntüleme yöntemidir. Femoral veya popliteal venlerin 

tam kompresyonu ile proksimal DVT şüphesi ekarte edilebilir. Venografi ile kar-

şılaştırılınca, ultrasonografi proksimal trombüsün teşhisinde %97-100 duyarlı-

lığa ve %98-99 spesifisiteye sahiptir. 6 aylık izlemler sonucunda, negatif ultra-

sonografi sonucu olan hastaların yalnız %0.7’sinde venöz tromboemboli görül-

müştür. Distal (baldır venleri) trombozun teşhisinde ultrasonografi daha az et-

kindir. Azalmış duyarlılık (%70) yanlış negatif sonuç riski taşımaktadır.  %60’lık 

spesifiteden dolayı gereksiz tedaviye sebep olabilir. Yukarı uzalımı olmayan dis-

tal DVT’lerde nadiren pulmoner emboli görülür. Sonuç olarak, distal DVT şüp-

hesi olanlarda klinik gözlem, D-dimer ölçümleri ve tekrarlayan ultrasonografi 

incelemeleri kullanılabilir. Baldır trombozu şüphesi olan semptomatik hasta-

larda ultrasonografik olarak negatif sonuç alındığında belirli aralıklarla (1, 3, 7 

ve 14. günler) seri ultrasonografik inceleme yapılmalıdır  

4.4 Rekürren DVT  

Negatif D-dimer sonuçları, tekrarlayan DVT’yi ekarte etmede yardımcı 

olabilir. İlk DVT sonrası proksimal venlerde oluşan anormalliklerden dolayı ult-

rasonografinin kullanımı yeterli değildir ve eski ultrasonografi sonuçları ile kar-

şılaştırılması gerekmektedir. Tekrarlamış DVT teşhisinde ultrasonografinin 

kullanılabilmesi için yeni non-kompresibl bir segmentin bulunması gerekir. 

Eğer ultrasonografinin sonucu teşhise yeterli değilse veya yüksek klinik olasılık 

varlığında ultrasonografi sonucu negatif ise venografi yapılmalıdır. 

5. TEDAVİ 

5.1. Klasik Heparin Tedavisi  

Heparinin antikoagülan etkisi pıhtılaşmanın fizyolojik inhibitörü olan an-

titrombin ile bağlanmasına dayanır. Heparin, antitrombine farklı bir noktadan 

bağlanır ve substratına olan afinitesini arttırır. Heparin ayrıca antitrombinden 

bağımsız olarak, trombine bağlanabilir ve FXa’nın bağlanmasını engelleyebilir. 

Heparin tedavisinin uzatılması plazma antitrombin düzeyini anlamlı oranda 

azaltır. Heparin sadece parenteral kullanılır: İntravenöz, devamlı infüzyon, int-

ravenöz aralıklı enjeksiyon veya derin subkutan enjeksiyon şeklinde kullanıla-

bilir. İntravenöz verildiğinde etki hemen başlar, subkutan verildiğinde etkinin 
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başlaması hastadan hastaya değişmekle birlikte 20-60 dk.yı bulur. Dolaşımdan 

endotel ve retiküloendotelyel hücreler tarafından uzaklaştırılır, bir karaciğer 

enzimi olana heparinaz tarafından parçalanır. Venöz tromboz tedavisinde hepa-

rin ile aynı günde warfarin de başlanır. Heparin tedavisi 4-7 gün devam eder. 

İnternasyonel normalize oran “International Normalizing Ratio (INR)” arka ar-

kaya 2 gün 2.0 ve üzerinde sonuçlandığında heparin tedavisi kesilir. Heparinin 

sodyum ve kalsiyum tuzları içeren preparatları vardır. Liquemine, Nevparin, 

Calciparine ülkemizde satılan ticari preparatlarıdır. Heparin tedavisinin kont-

rolünde aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) (kontrol değerinin 1.5-2 

katı olacak şekilde doz ayarlanır), aktive pıhtılaşma zamanı (ACT) (70-120 sa-

niye veya bazal değerin 1.5-2 katı uzama olması istenir), kromojenik metotla 

anti-faktör Xa ölçümü (0.4-0.7 IU/mL arası değerler güvenilir), protamin titras-

yon testi (plazma heparin düzeyinin 0.2-0.4 U/mL olması istenir) kullanılır. He-

parin tedavisinin komplikasyonları arasında kanama, trombositopeni, osteopo-

roz, heparine bağlı deri nekrozu, hipoaldosteronizm, karaciğer enzimlerinde 

yükselme, sayılabilir.  

5.2. Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin Tedavisi  

Sabit dozda, kiloya göre ayarlanmış, subkutan düşük moleküler ağırlıklı 

heparin kullanımının, intravenöz bolus dozlarla başlayıp aPTT değerini başlan-

gıcın 1.5 katı arttıracak klasik heparin infüzyon tedavisi kadar etkili olduğunu 

gösteren kuvvetli kanıtlar vardır. Klasik heparin tedavisiyle karşılaştırıldığında 

düşük moleküler ağırlıklı heparinin doz cevap sonucu daha kolay tahmin edile-

bilir. Böylece tekrarlayan laboratuvar incelemelerine gerek olmadığı gibi, hepa-

rine bağlı trombositopeni veya osteoporoz görülme riski daha azdır. Günlük tek 

doz 150-200 U/kg antifaktör Xa, düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi, 100 

U/kg günlük 2 doz antifaktör Xa kadar etkili ve güvenlidir. Düşük moleküler 

ağırlıklı heparin tedavisi günübirlik hastaların tedavisinde de, proksimal 

DVT’leri olsa bile güvenle kullanılabilir. Bu ilaç ile tedavi, ek tetkiklere gerek 

kalmadan hastaların hastanede kalış sürelerini azaltarak maliyeti azaltması açı-

sından da tercih sebebidir. Kısa yarılanma süresinden dolayı, non-fraksiyone 

heparin, cerrahi sonrası DVT hastalarında da, etkisinin hızlı geri çevrilebilme-

sinden dolayı kullanışlıdır.  

Venöz trombus, sistemik trombolitik tedavi ile veya doğrudan kateterle 

trombusa verilerek tedavi edilebilir. Standart antikoagülasyon tedavisi ile kar-

şılaştırıldığında, trombolitik tedavide kanama riski daha fazladır, bundan dolayı 

yalnızca ekstremite kaybı söz konusu olan durumlar ile majör iliofemoral trom-

büsü olan genç hastalarda tercih edilmelidir.  
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Proksimal DVT’si olan hastalarda vena kava filtreleri erken dönem pul-

moner emboli olasılığını azaltmak için kullanılabilir fakat uzun dönem mortali-

teye etkileri yoktur. Antikoagülasyona kontrendikasyonu olan, uygun antikoa-

gülasyona rağmen tekrarlayan pulmoner emboli atakları görülen ve kronik 

tromboembolik pulmoner hipertansiyonu olan olgularda tercih edilmelidir.  

5.4. Oral Antikoagülan Tedavi  

Venöz tromboembolik atağın akut döneminde uygulanan heparin tedavi-

sinin ardından hastanın kliniği ve risk faktörlerine göre değişen sürelerde oral 

antikoagülan tedavi uygulanır. Warfarin bir K vitamini antagonistidir. Karaci-

ğerde K vitaminine bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin (faktör II, VII, IX, X) ve bazı 

doğal antikoagülan maddelerin (protein C, protein S) gama karboksilasyonunu 

engeller. Erişkinler için warfarin başlangıç dozu günde 5 mg/kg’dır. Warfarin 

tedavisi mutlaka heparin şemsiyesi altında başlanmalıdır, aksi halde tromboz 

riski yüksek olacaktır. Değişik aralıklarla protrombin zamanı (PT) kontrolü ya-

pılmalıdır. PT testi kullanılan koagülometre cihazı ve test reaktifleri ile farklı so-

nuçlar verebilir. Bu nedenle test sonuçlarının standardize edilebilmesi amacıyla 

INR oluşturulmuştur. Hedef INR 2-3 arasında olacak şekilde doz ayarlanır. War-

farin tedavisi kanama eğilimi olan hastalar, yakın zamanda gastrointestinal ka-

nama geçiren, çok kısa bir zaman önce cerrahi girişim geçirenlerde, kontrolsüz 

hipertansiyonu olanlar ve anevrizma saptanan kişilerde kontrendikedir. Gebe-

lerde teratojenik etkilerinden dolayı kullanılmaz. Standart antikoagülan tedavi 

alan proksimal DVT’si olan hastaların yaklaşık üçte birinde post-trombotik 

sendrom gelişir. Semptomları, ağrı, şişlik ve cilt değişiklikleridir. Proksimal 

tromboz ve tekrarlayan DVT’ler risk faktörlerini oluşturur. İki prospektif çalış-

mada, diz altı basınçlı çorapların proksimal DVT’si olan hastalarda post-trom-

botik sendrom görülme olasılığını azalttığı gösterilmiştir, bu yüzden DVT teda-

visi alan hastaların ilk 2 yıl diz altı basınçlı çoraplar giymeleri tavsiye edilebilir.  

5.5. Cerrahi Tedavi  

DVT hastalarında antikoagülasyon kontrendike ise veya tekrarlayan pul-

moner emboli gelişiyorsa, bu hastalara vena kava filtreleri kullanılabilir. İliofe-

moral trombektomi ameliyatı DVT tedavisinde cerrahi seçenek olarak her za-

man önemli bir alternatif tedavi seçeneğidir. Sağ ventrikül fonksiyon bozukluğu 

olup trombolitik tedavinin verilemediği hallerde tercih edilebilir. Daha çok 

phlegmasia cerula dolensde kullanılır. İlk olarak 1938’de venöz sirkülasyonun 

temini için trombektomiyi tarif eden Lawen adında bir cerrahtır. Daha önce ya-

pılan cerrahi girişimlerde trombektomi ile beraber venin ligasyonu da yapılır-

ken Lawen, trombektomi yapmış ve sonra venotomiyi kapatarak damar 
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devamlılığını sağlamıştır. 1966 yılında Fogarty’nin geliştirdiği kateter sayesinde 

trombektomi işlemi daha basit hale gelmiştir.  

5.6. Uzun Vadeli Korunma  

DVT teşhisinden hemen sonra heparin tedavisi ile birlikte K vitamin anta-

gonistlerinin baş- lanması ile trombüsün ilerlemesi ve tekrarı önlenebilir.43 An-

tikoagülasyon, INR ile eksprese edilen PT ile takip edilir. Doz, INR değeri 2.0 ve 

3.0 arasında (en düşük tromboemboli ve kanama olasılığının olduğu değer ara-

lığı) olacak şekilde ayarlanır. 5-7 gün sonra, INR değeri 2.0 veya üzerinde sabit-

lenince heparin stoplanabilir. Düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi sonrası 

3 aylık süreyle K vitamini antagonistinin kullanılması, hastaların %95’inde re-

kürrens riskini ve %1’inde ciddi kanama olasılığını azaltır. Antikoagülasyonun 

optimal süresi hastalar arası varyasyon gösterebilir ve DVT rekürrens olasılığı 

ve majör kanama riski göz önüne alınarak karar verilmelidir.  

5.7. Yeni Tedavi Stratejileri  

Kanama riskini arttırmadan rekürrens olasılığını azaltmak için yeni uzun 

dönem profilaksi stratejileri geliştirilmiştir. Yeni oral antikoagülanlardan Xime-

lagatran, Tifacogin (TFPI), idraparinux, razaxaban, DX-9065a, hirudin, bivaliru-

din, argatroban, dabigatran kullanılmaya başlanan ilaçlardır. Fondaparinux’un 

enoksaparin ile karşılaştırıldığı akut DVT’li olgulardaki diğer bir çalışmada, 3 ay 

sonunda semptomatik venöz tromboembolizm %3.9 iken enoksaparin-warfa-

rin grubunda %4.9 oranında görülmüştür. Her bir alt başlığı kendi başına kitap 

konusu olacak kadar geniş olan DVT, kısa başlıklar altında toplanmıştır. Her 

branştan hekimin, predispozan faktörleri, profilaksiyi, tanı ve tedavi yöntemle-

rini bilmesi gerekir. Cerrahi öncesi veya dahili kliniklerde yatan hastaların de-

ğerlendirilmesinde risk faktörlerinin detaylı bir şekilde gözden geçirilip yeterli 

ve gerekli profilaksi verilerek, teşhis ve tedavisi planlanmalıdır. Bu derlemede, 

DVT yeni algoritmalar eşliğinde, genel ve temel hatlarıyla özetlenmeye çalışıl-

mıştır. 
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1. GENEL BİLGİLER  

Bebek biyolojik bir kapasite ile dünyaya gelmektedir. Ancak bu kapasite 

özellikle ilk 0- 3 yaş döneminde hayatının hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı 

bir şekilde gelişmektedir. Bebeğin bilişsel gelişimini, dil gelişimini, motor geli-

şimini etkileyen en önemli etmenin bakıcı-bebek bağlanması olduğu birçok ça-

lışmacının araştırmalarıyla kanıtlanmıştır. Bu araştırmacıların başında Bowly 

ve Kuramı gelmektedir. Bowly kuramında yeni doğan bebekler, yalnızca onlara 

bakmaya ve korumaya istekli bir yetişkinin varlığında yaşamlarını sürdürebilir-

ler. Bowlby’e göre insanlar kendileri için “özel” olan bireylerle güçlü duygusal 

bağlar kurma eğilimi ve isteği içindedirler; bu bağ evrimsel, dürtüsel ve biyolo-

jik temellere dayanan bir yakınlık arzusundan kaynaklanır ve davranışsal bir 

sistem oluşturur.  

Bağlanma davranışı, insan türü ile sınırlı olmayıp güvenliği ve yaşamda 

kalmayı sağlayan evrensel bir yaşama stratejisidir. Ayrıca Bağlanma bebek ile 

birincil bakım veren kişi arasında gelişen ve bebekte güven duygusunu yerleş-

tiren güçlü bir bağdır. Annenin bebekle duygusal bir bağ kurması gebelikle bir-

likte başlayan, fetüsün hareketleri ile artan, doğumda doruğa çıkan, doğum son-

rası yaşamın birinci yılında oluşan etkili bir ilişkidir.  

1.1.  Anne Bebek Bağlanması  

Anne ve bebek arasındaki sıcak duygular, özellikle korkulu ve stresli an-

larda birbirlerine sağladıkları rahatlık ve destek, bağlanmayı oluşturur. Bağ-

lanma iki taraflı bir ilişkidir ve her iki tarafın da birbirinin ihtiyaçlarını karşıla-

ması ile gelişir. 

1.1.1. Bağlanmanın Tanımı 

Anne rahmine bebek düştüğü andan itibaren bağ kurmaya çalışılan birey-

ler ile interaktif bir süreç işlemeye başlar ve bu süreçte iletilen mesajların doğru 

algılanması ve yanıtlanması güvenli bağlanmanın gerçekleşebilmesi için ol-

dukça önemdir. Bruschweiler-Stern tarafından oluşturulan modele göre ebe-

veyn-çocuk ilişkisi etkileşimden çok daha fazlasıdır ve dört bileşenden oluşmak-

tadır. Bunlar; ebeveynlerin içsel temsilleri, ebeveynlerin davranışları, çocuğun 

davranışları ve çocuğun içsel temsilleridir. Bu modele göre davranışların ve iç-

sel temsillerin birbirlerini etkiledikleri, ebeveynin, davranışları ile bebeğin dav-

ranışlarını etkilediği ve bebeğin davranışları ile bebeğin içsel temsillerinin oluş-

tuğu kabul edilmektedir. Ebeveynin içsel temsilleri ve davranışları, bebeğin iç-

sel temsilleri ve davranışları sistematik bir şekilde ölçülebilir. Bebeğin içsel 

temsilleri çocuğun davranışlarından anlaşılabilir. Bağlanma, bu dört bileşeni 

kullanarak tanımlanabilen bir ilişki örneğidir.  
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Brushweiler-Stem’in modelinde de anlattığı gibi bebek belirli bir kapasite 

ile dünyaya gelir. Bu kapasite gelişim ve davranış hareketlerini ya da sistemle-

rini içerir ve daha başlangıçtan itibaren çevresi ile etkileşim kurarak bu kapasi-

teyi geliştirir. Etkileşimler ile davranış hareketleri şekillenerek gelişir. Bunun 

yanı sıra genetik, biyolojik, çevresel, deneyimsel ve psikolojik etkenler de geli-

şimi, uyumu ve baş etme becerilerini etkilemeyi sürdürür. Aşama aşama gelişen 

bu süreç, yavaş yavaş ilerler, sonunda bebeğin tercih edilen kişi ile birlikte olma 

isteği ile sonlanır ki bu kişi bebek tarafından güçlü, bilge, ve güvenli bir liman 

olan bir kişi olarak algılanır. Bu nedenle bağlanma bebeğe güven duygusu verir. 

Bu sürece anne-bebek arasındaki interaktif ve dinamik etkileşim süreci yar-

dımcı olur. Birlikte geçirilen vakitten çok birlikte yapılan kaliteli etkinlikler 

önemlidir. Güvenli bağlanmanın gelişmesi için çocuğun sürekli aynı kişi tarafın-

dan kesintisiz, tutarlı tepki veren, duyarlı ve her zaman ulaşılabilir bir bakım 

vericiye sahip olması gerekir.  

1.1.2. Bağlanma Kuramcıları 

Uzun yıllar gelişimin temel kökenine dair, doğuştan getirilen özelliklerin 

mi yoksa bakım görme şekline göre oluşan özelliklerin mi daha etkin olduğu ko-

nusunda, yoğun tartışmalar sürmüştür. Davranış genetiği ve nörobilim çalışma-

larına dayanarak günümüzde, gelişimin doğuştan getirilen özellikler ve bakım 

alma şeklinin her ikisinden de etkilendiği, ayrıca doğa ve bakım alma şeklinin 

de sürekli etkileşim içinde olarak hem birbirlerini hem de gelişimi şekillendir-

diği düşünülmektedir.  

Freud’un psikanalitik kuramı, Erikson’un psikososyal gelişim basamak-

ları, Piaget’nin bilişsel gelişim basamakları, öğrenme kuramcılarının temel öğ-

renme teorileri, gelişimsel nörobiyoloji kuramlarının hemen her biri hayatın er-

ken dönemini psikopatoloji süreçlerinin oluşumu ya da gelişimi açısından “has-

sas dönem” olarak görmüşler ve bu basamaklarda gelişen anne-bebek ilişkisini 

göz önüne almışlardır. Ancak, Anne bebek ilişkisi ve anne-bebek arasında geli-

şen duygusal bağın özelliklerini bir model içerisinde sunan ilk kişi John 

Bowlby'dir. 

1.1.3. Bowlby ve Kuramı 

Hayvanlarla yaptığı gözlemlerden anneye yapışmanın veya takip etmenin 

bebeğin yaşama şansını arttırdığı sonucuna varan Bowlby, insanlarda bağlan-

manın bunun ötesinde bir işleve sahip olduğunu vurgular. İnsan hayatı için bağ-

lanmanın üç temel işlevi vardır. Bunlar; bebeğin özellikle tehdit algıladığında 

bağlanma figürüne yakın olmak istemesi, yakınlığı koruma işlevini ifade eder. 

Tehdit durumunda bebeğin rahatlık duygusu veren bağlanma figürü ile olan ya-

kınlığı ise güvenli sığınak işlevine işaret eder. Bebeğin çevreyi araştırma, 
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keşfetme gibi davranışlarda bulunduğunda bağlanma figürünün güvenle geri 

dönülebilecek bir yer olarak bilmesi de güvenli üs işlevini belirtir. Görüldüğü 

gibi bebeğin annesine olan ihtiyacı sadece bedensel ihtiyaçlarının karşılanması 

ile ilgili değildir. Bebek için kendisini duyarlı bir şekilde algılayan, anlayan, ihti-

yaçlarına karşılık veren bir bakım verenle duygusal bir bağ kurma, içgüdüsel ve 

evrensel bir yaşama stratejisi olduğu kadar, duygusal bir ihtiyaçtır. Bağlanma-

nın temelini oluşturan anne-bebek arasındaki ilişki interaktif ve dinamiktir, 

yani karşılıklı sürekli bir etkileşim söz konusudur.  

Bowlby çocuk ve ergen hırsızların yaşamlarını incelerken, bebeklik ve er-

ken çocukluk dönemlerinde annelerinden uzun süre ayrı kaldıklarını fark etmiş-

tir. Daha sonra yaptığı çalışmaların sonucunda çocukların annelerini sadece aç-

lık güdüsünü doyurdukları için sevdiği açıklamalarına karşı çıkarak, bağlanma 

kuramını geliştirmiştir. Bowlby tarafından ileri sürülmüş olan bu bağlanma ku-

ramında yeni doğan bebek hayatta kalabilme içgüdüsü ile annesine (ya da temel 

bakım verenine) bağlanır ve özellikle stres duygusu yaşadığında kendi duygu-

sunu düzenleyebilmek için güvenli liman olan annesine döner (ya da onu yanına 

çağırır) ve rahatladıktan sonra tekrar dünyayı keşfetmek üzere annesinden 

uzaklaşabilir ya da annesinin onu bırakıp gitmesine izin verebilir.  

1.1.4. Ainsworth ve Kuramı 

Bowlby’nin ardından Ainsworth, bağlanma sürecinde bebeğin sadece an-

nesine fiziksel bir yakınlık kurmaya çalışmadığını, aynı zamanda annenin dav-

ranışlarını içsel olarak değerlendirdiğini öne sürmüştür. Bağlanmayı ise bireyin 

diğerleriyle kurduğu duygusal bağ olarak tanımlamış, güvenli bağlanmanın ge-

lişmesi için çocuğun kesintisiz, tutarlı tepki veren, duyarlı ve her zaman ulaşıla-

bilir bir bakım verene sahip olması gerektiğini belirtmiştir.  

Ayrıca, Ainsworth tarafından 1978 yılında yapılan “yabancı durum 

(strange situation) testi”ne göre bir yaşındaki çocuklar annelerinden kısa süre-

lerle ayrı bırakılmışlar, bu duruma hem annelerin hem de bebeklerin yanıtları 

kaydedilmiş ve günümüzde hala kullanılan bağlanma sistemlerinin sınıflandır-

masını yapılmıştır. Bakım vereni ile gerçekleştirdiği bağlanma paterni “güvenli” 

olarak değerlendirilen çocuklar stresi doğrudan belli ederler, rahatlık arayı-

şında bulunurlar ve rahatlatılmaya kolaylıkla yanıt verirler. Ayrılığa kısıtlı stres 

yanıtı gösteren, tekrar birleşme esnasında yakınlığa ve rahatlığa pek ihtiyaç 

duymayan çocuklardaki bağlanma “kaçıngan” olarak nitelendirilebilir. Ayrılık 

karşısında şiddetli stres yaşayan ancak yeniden birleşmede rahatlatılamayan 

çocuklardaki bağlanma ise “dirençli (bazen de ambivalan )” olarak adlandırıl-

maktadır.  
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Main ve arkadaşları, bu kategorilere bir dördüncüsünü eklenmiş ve çeşitli 

atipik davranışlar ve/veya güvenli, kaçıngan, dirençli bağlanma davranışlarının 

tutarsız bir kombinasyonundan oluşan heterojen bir patern yani “dezorganize” 

bağlanmayı tanımlamıştır.   

1.2.  Anne Bebek Bağlanmasını Etkileyen Etmenler ve Etkileri 

Bağlanma teorisi (attachment theory), kişilerarası ilişkilerin dinamiğini 

anlamaya yönelik bir yaklaşım olarak, “anne” ya da güven duyulan başka bir fi-

güre bağlanmanın, bebeklikten itibaren çocuğun yaşamını sürdürmesinde işlev-

sel olarak önemini açıklamaktadır. Bağlanma teorisi temel olarak psikanalitik 

gelenekten İngiliz John Bowlby‟ın bağlanma ve nesne ilişkileri kuramına dayan-

maktadır. Bu yaklaşımı savunan sosyal psikologlara göre (Bowlby, Aisworth 

gibi), hem insan, hem de primatlarda(maymun) gözlenen bağlanma ihtiyacı, 

yeni doğmuş bebeği çevresel tehlikelerden korumaya yönelik biyo-sosyal bir 

süreçtir ve bu nedenle de diğer insanlarla sıcak ve yakın ilişkiler kurma ihtiyacı, 

insan doğasının temel bir boyutudur.  

Bağlanma teorisini öne süren Bowlby bağlanma kelimesini iki kişi arasın-

daki güçlü bir bağ olarak tanımlamıştır. Bağlanma teorisi bebeğin biyolojik gü-

ven gereksinimi sonucu erken dönemde anneye bağlanması ve annenin bebeğin 

ihtiyaç duyması halinde ulaşılabilir olup olmadığı, bebeğe gösterdiği tepki ve 

davranışlarının bebek tarafından nasıl yorumlandığı üzerine odaklanmaktadır. 

Teori, bebeklik döneminde kurulan bağlanma davranışının, bireyin ileriki yaşa-

mının biçimlenmesi ve sürdürülmesinde önemli bir işlevi olduğunu öne sür-

mekte ve başkalarıyla kurulan yakın ilişkileri etkilediğini savunmaktadır. 

Kurulan bu bağın annenin önceki yaşadıkları ve ilk hissettikleriyle büyük 

ilgisi vardır. Örneğin doğumla birlikte depresyona giren annelerde bu bağ tam 

olarak kurulamazken, doğumda olumlu duygular hisseden annelerde kurulan 

bağ oldukça güçlü olabilmektedir. Pek çok annenin bebeğini ilk kez kollarına al-

dığında ona karşı ilgisiz davrandığı fakat ilk bir hafta içerisinde ona karşı yavaş 

yavaş şefkat hissettiği ortaya konmuştur. Fakat depresyon geçiren bazı anneler, 

çocuklarına karşı sevgi besleme konusunda uzun süren problemler yaşayabil-

mekte ve kendini umutsuz, huzursuz, yalnız hissettiğinde, bebeğine veya çevre-

sindeki insanlara karşı düşmanca duygular besleyebildiği bildirilmektedir.  

Oysa İtalya’da Tani ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada prenatal dö-

nemde annenin bebeği ile arasındaki iletişimi sağlamada ve bağlanma sürecinin 

başlanmasında yardımcı olacak eğitimler verilmiş ve annelerin doğum sonu 

bağlanmayı başlatıcı girişimleri gözlemlenmiştir. Sonuç olarak da eğitim alan 

annelerin bağlanma girişimlerini başlatma da daha başarılı ve istekli oldukları 

belirlenmiştir. Lau ve arkadaşları tarafından yapılan bir başka çalışmada da 
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bağlanmanın başlatılabilmesi için oldukça önemli bir yere sahip olan ten-tene 

temasın erken emzirmeye başlama süresine etkisi incelenmiştir. Bu çalışma so-

nucunda ten-tene temasın başlatıldığı annelerin bebeklerini daha erken emzir-

dikleri belirlenmiştir.  

Şen’in yaptığı çalışmada, annelerin, yaş grupları, sosyal güvencesi olma 

durumları, aile tipi, eşlerinin meslekleri, aile planlaması kullanma durumları, 

çocuk sayısı, çocukların cinsiyetleri, bir önceki çocuklarının yaş grupları, bebek-

lerine bakım verirken destek alma durumları, bakım verirken destek aldıkları 

kişiler, eşleri ile ilişkileri, doğumdan sonra eşleri ile olan ilişkilerindeki değişim 

durumu, çocukluk döneminde ailelerinden uzak kalma durumu, çocukluk döne-

minde anneleri ile olan ilişkileri, çocukluk döneminde babaları ile olan ilişkileri, 

yetişkinlik döneminde babaları ile olan ilişkileri ile maternal bağlanma arasında 

ilişki saptamıştır. Anneannelerin, aile tipi, eşlerinin ile olan ilişkileri, genel aile 

ilişkileri, çocukları ile olan ilişkileri ile annelerin maternal bağlanmaları ara-

sında ilişki saptamıştır. Annelerin kaygı ve kaçınma bağlanma biçimleri ile ma-

ternal bağlanmaları arasında negatif yönde, orta düzeyde, anlamlı bir ilişki ol-

duğu belirlenmiştir. Annelerin kaygı ve kaçınma bağlanma biçimleri ile annean-

nelerin kaygı ve kaçınma bağlanma biçimleri arasında pozitif yönde, güçlü ve 

anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. Bu çalışma doğrultusunda annelerin ya-

şamları, davranışları, aile ilişkileri ve bağlanma durumlarının bebekleriyle olan 

bağlanma ilişkisini etkilediğini söyleyebiliriz.   

Bağlanma gerek bebek gerekse ailedeki çeşitli faktörlerden etkilenebile-

cek dinamik bir süreçtir. Özellikle prematüre bebekler, çoğul gebelikler, duyu 

kusuru veya ciddi hastalığı olan bebekler, istismar edilenler ile evlatlık alınan 

bebeklerde bağlanma sorunları yaşanabilir. Anne/babanın da ruhsal veya zihin-

sel sorunları olması, kötü muameleye maruz kalma öyküsü ile mevcut aile içi 

stres de bağlanma sorunları ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun dışında be-

beğin mizacı, geçirdiği hastalıklar, anne/babanın duygulanım bozuklukları, de-

neyimsizlik (adölesan anneliği) bağlanma üzerinde olumsuz rol oynayabilir.  

Yine bağlanma yetiştirilme hikâyelerinde kopmalar olan ya da ebeveynle 

veya bakım sağlayan kişi figürüyle mesafeli ilişkileri olan çocukların (kurumlar-

daki çocuklar gibi) güvensiz bağlanma tarzları geliştirmesi daha muhtemel ol-

duğu bildirilmektedir.  

Çocuklukta güvenli bağlanmanın yaşanamaması, daha sonra ciddi yaşam 

olayları ve duygu-durum bozuklukları ile sonuçlanabilir. Örneğin, bağlanma sü-

recinde bir kopukluk olur(bebeğin ya da annenin hastaneye yatması gibi) ya da 

tamamen sağlanamazsa (çocuk esirgemedeki çocuklar gibi) o zaman bu tür be-

bekler ileride tepkisel bağlanma bozukluğu yaşarlar. Tepkisel bağlanma 
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bozukluğu, gelişimsel olarak bir bağlanma gerçekleştirebilme kapasitesine sa-

hip bebek ya da küçük çocuğun bir bağlanma figürüne sahip olamaması duru-

munu tanımlamaktadır. Bu bozukluk, beklenilen bağlanma davranışlarında ek-

siklik, anormal sosyal ve duygusal yanıtsızlık gibi belirtileri içermektedir. Bu bo-

zukluğun tanısı ayrıntılı bir öyküyü de içeren klinik değerlendirme sürecinde 

bebek/- küçük çocuğun davranışlarının gözlenmesi ile konabilir.  

Ayrıca bağlanma ileriki yaş dönemlerinde bireylerin ikili ilişkilerini de ol-

dukça etkilemektedir. Örneğin, yetişkinler de eşleriyle birlikte olduklarında ve 

gereksinimlerine doyum bulduklarında kendilerini güvende ve rahat hisseder-

ler. Bu durumda eş, bireyin örneğin; iş yaşamında yaratıcı projeler geliştirme-

sini (bebeklik dönemindeki çevreyi keşfetme sürecindeki gibi) sağlayan güvenli 

bir temel olma özelliği taşır. Birey, kendisini gergin, hasta ya da tehlike içinde 

hissettiğinde eşi güvenlik, rahatlık ve koruma sağlar. Kılıç ve Kümbetlioğlu’nun 

çalışmasında; güvensiz bağlanma stili geliştirmiş bireylere göre güvenli bağ-

lanma stiline sahip bireylerin daha sağlıklı ve etkin iletişim becerilerine sahip 

olduklarını belirlemiştir.  

1.3.  Bağlanma ve Hemşirelik Uygulamaları 

Çocuk bakımı zordur ve kendilerinin çocuğu sevmesi gerekmektedir. Do-

ğumdan sonra ise anne ve bebek arasındaki ilk ilişkinin koşulları ve zamanla-

ması önemlidir. Doğum sonrası hastanede kalması gereken anne (kanama, en-

feksiyon gibi nedenlerle) ya da bebek (sarılık düşük doğum ağırlığı gibi neden-

lerle) çiftlerinin bağlanma ilişkilerinde zorluklar yaşanabilir. Bebek ve anne ara-

sında erken dönemde yaşanan ayrılık, istismar yaşayanların önemli kısmında 

gözlenmektedir. Ayrıca, doğduğu zaman yeni doğanın ebeveynin istediği cinsi-

yete, fiziksel özelliklere sahip olup olmaması ya da sağlıklı olup olmaması da 

önemlidir. Çocuk istendik özelliklere sahip değilse ihmal riski artar. Doğumdan 

sonra annenin iyi hissetmesi ve bebekle sağlıklı ilişkisi için anneye de ilgi göste-

rilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının bağlanma ilişkisini 

destekleyen yapmış oldukları tüm uygulamaların (çocuk bakımı ve sağlık gerek-

sinimi konusundaki bilgilendirme ve destekleri) istismar ve ihmalin azaltılma-

sına katkıda bulunacağı bildirilmektedir.  

Bağlanma sürecini dönemlere ayırdığımızda; doğumdan 8–12 haftaya ka-

dar olan bağlanma öncesi dönemde bebek annenin uyaranları ile hareketlenir. 

Çevresindeki kişilere yönelme davranışı gösterir ancak kişileri ayırt edebilme 

yetisi yoktur ya da çok kısıtlıdır. Bağlanmanın ilk işaretleri 8–12 haftadan altı 

aya kadar uzanan ikinci dönemde ortaya çıkar. Bu dönemde bebek anneyi ya-

bancılardan ayırt etmeye ve dikkatini daha çok anneye yönlendirmeye başlar. 

Bağlanmanın tam olarak gözlendiği üçüncü dönem 6–24 ay arasıdır. Bu nedenle 



Melike Yavaş ÇELİK – A. Duygu YILDIRIM 

 

412 
 

bebek doğar doğmaz anne ile ten temasının başlatılması oldukça önemlidir.  Do-

ğumdan sonraki ilk saatlerde ve günlerde bebekle bedensel temasın ilk bağlan-

maya çok önemli katkısı olduğu bilinmektedir.  

Öztürk ve Erci’nin çalışmasında annelere loğusa bakımı (beslenme, uyku, 

dinlenme, banyo, hijyen, annelik hüznü ve postpartum depresyon) ve yenidoğan 

bakımı (beslenme, emzirme, banyo, göbek bakımı, gaz sancısı, alt değiştirme, 

bebeğin günlük bakımına katılma), annebebek ilişkisi konularında iki aşamalı 

eğitim yapılmıştır. Bu gruptaki annelerin maternal bağlanma düzeyinin arttığı 

belirlenmiştir.  

Annenin bebeğini görmesi, ona dokunması ve onunla etkileşime geçmesi 

bebeğini algılamasını olumlu yönde etkilediğini belirten çalışmalar bulunmak-

tadır. Annede bebeğine ait olumlu duygular gelişmesinin, anne bebek ilişkisinin 

niteliğine ve bebeğin büyüme ve gelişimine katkısı oldukça önemlidir. Annenin 

bebeğine ilişkin algıları pozitif yönde gelişmez ise kendi sağlığı ve bebeğin sağ-

lığı olumsuz yönde etkilenir. Bebeğini pozitif yönde algılamayan anne bebeğinin 

bakımını ve beslenmesini ihmal edebilir. Bu durum bebeğin büyüme ve gelişi-

mini yavaşlatabilir. Bu nedenle annenin doğum sonrası yenidoğanı algılama dü-

zeyi belirlenerek, anne bebek ilişkisi için risk oluşturan durumlar erken evrede 

tespit edilip, aralarındaki etkileşim güçlendirilmesi önemlidir. Anne bebek ara-

sındaki etkileşimi başlatmak için anne ile bebeğinin doğumdan hemen sonra 

birlikteliklerinin sağlanması gerekmektedir. Bu kısa sürede başlayan birliktelik 

maternal bağlanmanın da oluşmasını hızlandırır. Lau ve arkadaşları tarafından 

yapılan bir çalışmada bağlanmanın başlatılabilmesi için oldukça önemli bir yere 

sahip olan ten-tene temasın erken emzirmeye başlama süresine oldukça etkili 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Sabuncuoğlu ve Berkem’in yaptıkları çalışmada 

Bebekle yakın ilişki nedeniyle uyarılan annenin güvensiz bağlanma biçimine sa-

hip olmasının, doğum sonrası dönemde depresyon belirtilerine yol açan etken-

ler arasında olduğunu belirlemiştir.  

Taylor ve arkadaşları tarafından geliştirilen, Aydemir ve Alparslan tara-

fından geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapıldığı, Anne-Bebek Bağlanma 

Ölçeği ile bağlanmanın değerlendirilmesini yapmak olasıdır. Örneğin, Öztürk ve 

Saruhan’ın yaptıkları çalışmada annelerin maternal bağlanma ölçek puanlarıyla 

depresyon ölçeği puanları arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Yani 

maternal bağlanması iyi olan annelerin daha az depresyon yaşadıkları ve bağ-

lanma puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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1. ÖZOFAGUS ANATOMİSİ VE HİSTOLOJİSİ 

Özofagus farinksten mide kardiyasına kadar uzanan 23-25 cm. uzunlu-

ğunda muskuler tüp şeklinde bir organdır. Dişlerden kardioözofageal bileşkeye 

kadar olan uzaklık ise erkeklerde ortalama 40 cm, kadınlarda ise 37 cm’dir. 

6.servikal vertebra ve 11.torasik vertebra arasında uzanır. 

İçten dışa doğru Tunica Mukoza, Tela Submukoza, Tunika Muskularis ve 

Tunika Adventisyadan oluşur. Serozası yoktur. Tunica Mukoza; özefagus alt ucu 

hariç çok katlı yassı epitelle, özefagus alt ucunda silendirik epitelle döşelidir. 

Tela submukozada dolaşım sistemine ait damarlar bulunur. Tunika muskularis 

tabakası dışta longitudinal, içte sirküler eliptik ve spiral liflerden yapılmıştır. 

Özefagus ¼ üst kısmı çizgili, ikinci ¼ ü kısmen çizgisiz, alt 1/2 kısmı ise düz 

kaslardan oluşmuştur. 

Servikal, torasik ve abdominal bölüm olmak üzere üç anatomik bölgede 

incelenir.  

▪ Servika  kısım; 6. servikal vertebra ile torakal 1-2. vertebralar arasında, 

yaklaşık 5 cm uzunluğundadır. 

▪ Torakal kısım; 1-2. torakal vertebralardan başlar ve diafragmada özofa-

geal hiatusa kadar uzanır, 20 cm uzunluğundadır. 

▪ Abdominal kısım; hiatal özofagusdan kardiaya uzanır, 2 cm uzunluğun-

dadır. 

Anatomik olarak özofagusta üç noktada darlık mevcutdur (Şekil 1); 

1. Darlık: Krikoid kartilajın ardındaki kısım(en dar yeri)14 mm. 

2. Darlık: Sol ana bronş ve aort kavsinin arkasındaki kısım. 

3. Darlık: Diafragmada hiatustan geçtiği yer.  

Üst bölümde krikofaringeal ve alt bölümde gastroözefagal bileşkede ol-

mak üzere iki adet sfinkter yapısı mevcuttur. Bu alanlar gerçek bir sfinkter ya-

pıları içermemekle beraber değişik anatomik yapıların katkıda bulundukları 

yüksek basınç alanlarıdır. 

▪ Yetişkinlerde torasik özefagus lümen genişliği baryumlu radyolojık in-

celemelerde en fazla 2.5 cm dir. 

  



Murat İSPİROĞLU 

 

420 
 

 

Şekil 1: Özofagusta anatomik darlıkların lokalizasyonu  

Kaynak: Brunicardi FC, andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, 

Matthews JB, Poolock Re: Schwartz’s Principles of Surger, 9th Edition: http:// 

www. accessmedicine.com. 

 

Özofagus arteryel dolaşım (Şekil 2): 

Servikal özefagus     A. Thyroidea inf. 

Üst torasik bölüm     A. Bronchialis,  

Orta torasik bölüm   Direkt torasik aorta 

Alt torasik ve abdominal bölüm  A. Gastrica sinistra ve A. Phyrenica 

inf’dan beslenir. 
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Şekil 2: Özofagus arteryel dolaşımı 

Kaynak: Brunicardi FC, andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, 

Matthews JB, Poolock Re: Schwartz’s Principles of Surger, 9th Edition: http:// 

www. accessmedicine.com. 

 

Venöz dolaşım (Şekil 3):  

Servikal özefagus  V. Thyroidea inf’a 

Torasik bölüm        V. Hemazygos ve V. Azygos sistemine 

Alt torasik ve abdominal bölüm  V.gastrica sinistra Portal Sisteme 

drene olur.  

Geniş bir submukozal venöz pleksus vardır. 
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Şekil 3: Özofagus venöz dolaşımı 

Kaynak: Brunicardi FC, andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, 

Matthews JB, Poolock Re: Schwartz’s Principles of Surger, 9th Edition: http:// 

www. accessmedicine.com. 

 

 Lenfatik Dolaşım (Şekil 4): 

Yoğun bir lenfatik submukozal pleksusu vardır. 

Servikal özefagus   Boyundaki lenfatiklerine, 

Torasik bölüm        Mediastinal lenfatiklere 

Abdominal bölüm  Abdominal lenfatiklere drene olur. 
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Şekil 4. Özofagus lenfatik dolaşım 

Kaynak: Brunicardi FC, andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, 

Matthews JB, Poolock Re: Schwartz’s Principles of Surger, 9th Edition: http:// 

www. accessmedicine.com. 

 

 

Şekil 5. Özofagus sinir sistemi 

Kaynak: Brunicardi FC, andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, 

Matthews JB, Poolock Re: Schwartz’s Principles of Surger, 9th Edition: http:// 

www. accessmedicine.com. 
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2. ÖZOFAJİT VE NEDENLERİ 

Özofajit, özofagusun (yemek borusunun) enflamasyonudur. Özofajitin en 

sık gözlenen iki ana tipi vardır; yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak kimyasalların yu-

tulmasından kaynaklanan korozif özofajit ve mide içeriğinin regürjitasyonun-

dan kaynaklanan reflüye bağlı özofajit gibi tipleri olmakla birlikte, günümüzde 

ilaca bağlı (Hap) özofajit, eozinofilik özofajit, lenfositik özofajit, kandida özofajiti 

gibi özofajit tipleri de tanımlanmıştır. Özofajitin en sık görülen tipi ise reflü özo-

fajiti tipidir. 

Özofajit Nedenleri: 

1. Gastroözofajial reflu özofajiti (en sık)  

2. Koroziv madde özofajiti 

3. İlaca bağlı özofajiti 

4. Eozinofilik özofajit 

5. Kandida özofajiti 

6. Radyasyon özofajit 

7. Lenfositik Özofajit 

2.1.  Gastroözofagial Reflü Hastalığı (GÖRH) Özofajiti 

Gastroözofagial Reflü (GÖR) mide içeriğinin özofagusa doğru geçişi olarak 

tanımlanır. Özofagus mukozası mide ve barsak salgılarına karşı duyarlıdır. Kar-

diadaki  işlevin bazı nedenlerle bozulması veya bazı ameliyatlardan sonra bu 

sıvılar özofagus içine girerse ‘Özofajit’ oluşur. Fizyolojik olarak yemekten sonra 

izlenir ve nadiren de uyku sırasında izlenebilir. Bunlar sıklıkla kısa süreli reflu 

olup genellikle asemptomatiktir. Patolojik reflu ise pyrozis retrosternal yanma 

gibi semptomlarla eşlik eder ve sıklıkla geceleri izlenir. Reflu nedeni olarak 3 

ana mekanizma öngörülmektedir. 

1. Kısa süreli alt özofagus sfinkter gevşemesi 

2. Hipotansif alt özofagus sfinkter 

3. Sıklıkla hiyatal herni ile birlikte izlenen gastroözofagial bileşkenin ana-

tomik değişikliği 

GÖR’yü artıran birçok neden vardır. Bunlardan en sık izlenenler; hiyatal 

herni, obezite, gebelik ve eksojen östrojen kullanımı, diyet (Yağlı ve baharatlı 

gıdalar, çikolata vb.),  kafein, alkol, siğara, ilaçlar (antikolinerjikler, nitratlar, kal-

siyum kanal blokerleri, trisiklik antidepresanlar, opioidler, teofilin, diaze-

pam,barbituratlar vb.) (Tablo 1). Reflü özofajit, mide içeriğinin sık sık reflu ol-

masına bağlı olarak özofagus mukozasında ödem- eritem- erozyon veya ülsere 
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sebebiyet vermesi sonucu oluşur. Neticede endoskopik incelemede özofagus-

taki bu değişikliklerin saptanması ile tanı konur. Reflunun devam etmesi ha-

linde eroziv özofajit ve  Barret özofajiti gibi komplikasyonlar izlenebilir. Barret 

özofagusta, kronik reflü sonucu özofagus yassı epitelin silendirik epitele dönü-

şümü izlenir.  

 

Tablo 1. Özofagogastrik bileşke tonusu etkileyenler 

Etken Artıran Azaltan 
Gastrik 
PH 

Alkalen ortam,antia-
sitler 

Asit ortam,asit sekresyon stimulanı ka-
fein ve karbonhidrat 

Gıda Proteinli yemek Yağlı yemek, çikolata, tütün ve alkol 

Hormon Gastrin 
Antikolinerjikler,alfa 
adrenerjikantagonistler, ksantin 

İlaçlar 
Kolinerjikler, alfaad-
renerjik agonistler, 
metpamid 

Kolesistokinin, sekretin, glukagon pro-
gesteron, gebelik,oral kontraseptif An-
tikolinerjikler,alfa adrenerjikantago-
nistler, ksantin 

Cerrahi Nissen Heller 

 

Barret Özofagus;  

▪ Erkeklerde daha sıktır (Özellikle 50 yaş ve sonrası). 

▪ Mide epitelinin en az 3 cm özofagus içine gastroozofageal reflü sonucu 

uzaması olarak tanımlanır (Şekil 6).  

▪ Reflü, mukozada-stoplazmada müsin birikimi ve intestinal metaplazi ge-

lişimine yol açar. (Tanı koydurucu eleman saptanan Goblet hücreleridir.) 

▪ Prekanserözdür. 

▪ Ülser sonucu; Kanama, Stenoz, Özefagus boyunda kısalma, delinme, 

pyopnömotoraks gelişebilir. 

▪ Ciddi kanamalar (aorta penetre olarak öldürücü) ortaya çıkabilir. 

Klinik: Retrosternal ağrı, dispepsi, disfaji, gizli kanama ve anemi. 

Tanı: Disfaji, odinofaji, kilo kaybı ve gastrointestinal kanama gibi alarm 

semptomları varlığında infeksiyon, ülser, kanser ve varisler gibi diğer önemli 

rahatsızlıkları dışlamak veya striktür ve Barrett özofagusu gibi GÖRH’nın komp-

likasyonlarına erken dönemde tanı koymak için endoskopi yapılmalıdır. Özofa-

jit için güncel endoskopik evreleme olarak “Los Angeles sınıflaması” kullanıl-

maktadır (Tablo 2). 
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Tedavi: Medikal ülser tedavisi yapılır. Komplikasyonların oluşması duru-

munda cerrahi tedavide ise distal özofagus ve proksimal mide rezeksionu  ile 

vagotomi+drenaj, reflü önleyici girişimler uygulanır. 

 

 

Şekil 6: Özofagus proksimale doğru uzanan mide silendirik epitel ya-

pısı.(Barret Özofagus) 

Kaynak: Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jame-

son JL, Loscalzo J: Harrison’ın Temel iç Hastalıkları kitabı, 17.baskı. 

 

Tablo 2. Özofajit için güncel endoskopik evreleme (Los Angeles sınıflaması). 

Grade A Mukozal kıvrımlarda ≤5 mm mukozal hasar 
Grade B Mukozal kıvrımlarda >5 mm hasarlar ancak kıvrımlar arası de-

vamlılık yok. 
Grade C Mukozal hasar 2 veya daha fazla sayıdaki mukozal kıvrım ara-

sında devamlı,  ancak çepeçevre değil. 
Grade D Çepeçevre uzanan mukozal hasarlar (Özofagus lümeninin 

%75’inden fazlası) 

 

2.2. Koroziv Madde Özofajiti 

Tüm yaş grubunda suisit amaçlı veya yanlışlıkla alınan alkali veya asidik 

vb. karakterli kimyasalların alınması sonucunda özofagusta ölüm ile 
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sonuçlanabilecek kadar hasar oluşabilir. Korozif özofajite neden olabilecek kim-

yasallar birçok temizlik ürünü ve dezenfektan ürünlerdir. İçeriğindeki sodyum 

ve potasyum hidroksit, sodyum karbonat, amonyak, sodyum fosfat gibi madde-

lere bağlı oluşur. 

Klinik: 

▪ Damak ve ağızda yanma ve yakma hissi 

▪ Ağızdaki koku, ağız ve farinksteki yanıklar tanıda yardımcıdır.  

▪ Çok şiddetli ağrı, yutma güçlüğü, stridor, sialore, regürjitasyon ses kısık-

lığı ve kusma (kan ve nekrotik doku parçaları bulunabilir)  

▪ Glottis ödemine bağlı asfiksi şok veya ölüm 

▪ Hafif derecede kanama, ülser ve massif kanama  

▪ Geç dönemde darlıklar oluşur. 

▪ Retrosternal ağrı veya sırt ağrısı özefagus perforasyonunun, epigastrik 

ağrı ise mide perforasyonunu düşündürür. 

▪ Majör lezyonlar ise ilk 1-2 saatte oluşmaktadır. 

▪ Hasta stabil olduktan sonra endoskopi yapılmalıdır. 

Üst GİS endoskopisi yapılarak özofagusta oluşan hasarın derecesine göre 

sınıflama yapılır. Oluşabilecek komplikasyonların takibi ve tedavisinde yol gös-

termesi bakımından bu sınıflamadan yararlanılır (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Koroziv Özofajit Sınıflaması 

Grade 0  Normal mukosa 
Grade 1 (superfisiyal)  Mukosal ödem ve hiperemi  
Grade 2 (transmuko-
zal)  

Mukozal frajilite, hemoraji, erozyonlar, kabarcık-
lar, beyazımsı zarlar ve yüzeysel ülserasyonlar 

Grade 2A  Derin odak veya çevresel ülser yok 
Grade 2B  Derin odak veya çevresel ülserler var 
Grade 3  Çoklu ülserasyon alanları ve nekroza işaret eden 

kahverengi-siyah veya grimsi renk değişikliği böl-
geleri 

Grade 3A  Fokal nekrozun küçük dağınık alanları 
Grade 3B  Geniş nekroz 

 

Alkaliler likefaksiyon nekrozu; asitler koagulasyon nekrozu yaparlar. 

Yüksek viskozite nedeniyle uzun sürede geçen alkali sıvılar daha derin yanıklara 

neden olur. Sıvı alkalen kostikler %10’dan düşük konsantrasyonlar da bile 
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şiddetli yanık yaparlar. pH >11.5 olan alkali sıvı ajanlar, likefaksiyon nekrozu 

sonucu derin dokulara penetre olurlar, özefagus mukozasına etkileri şiddetlidir, 

%20 oranında midede de lezyon meydana gelir. pH<2 olan kuvvetli asitler; hi-

povolemi, metabolik asidoz ve renal yetmezlik yapar. Asitlere karşı yassı epitel 

dirençlidir ve pasajda hızlı olduğu için özefagusa etkileri az, mideye etkileri faz-

ladır. Özellikle antrum aside karşı hassasdır.  

Tedavi 

Kusturmak kontrendikedir. Nötralizasyon ilk saat içinde yapılırsa anlam-

lıdır. Nötralizasyon işlemi oluşacak yüksek ısı nedeni ile doku harbiyetini artı-

rarak delinmeye neden olabilir. Asit içmişse bikarbonat, alkali alınmışsa sulan-

dırılmış sirke, limon suyu, fenoller alınmışsa süt, yumurta akı veya ayran içirilir. 

Kimyasal madde konsantrasyonunu düşürmek için su verilmesi yararlıdır. 

- İV Sıvı, 

-Analjezik,  

-Antibiyotik bakterial translokasyonu azalmak için verilmelidir. 

-Kortizon (Granulasyon doku yapımını inhibe etmektedir.) 

-H2 reseptör blokerleri verilir. 

Larinks ödemi sonucu trakeostomi gerekebilir. Hafif yanıklarda hasta oral 

soğuk gıda ile beslenebilir. Ağır vakalarda N/G tüp takılarak beslenebilir. Erken 

den oral beslenebilen, yüksek doz kortizon ve antibiyotik verilenlerde darlık 

daha az gelişmektedir. Darlık lº ‘de çok nadir, 2º ‘de %20-30, 3º ‘de %90 geliş-

mektedir. Hastanın genel durumu düzeldikten sonra strüktürü önlemek için 

mekanik dilatasyona başlanır. Dilatasyona 6-8 hafta sonra başlanmalıdır. Strik-

türün luminal çapının mekanik yöntemlerle 14 mm olacak şekilde genişletil-

mesi disfajide belirgin bir rahatlama sağlar. Darlığı önlemek için stent yerleşti-

rilebilir. Striktür (yaralanmadan 3-8 hafta sonra) oluşursa cerrahi tedavi.darlık 

değerlendirilmesinde özefagoskopi  3.hafta, 3. ve 6. ayda yapılmalıdır. Trakeoö-

zefagial fistül, hiatal herni, malignite gelişebilir. 

2.3. İlaca Bağlı (Hap) Özofajit 

İlaçlar direk olarak veya sistemik etkiyle özofagusu etkileyebilirler. Siste-

mik etki daha çok reflu ve ilaca bağlı komplikasyonlara bağlı izlenir. İlaca bağlı 

özofajit genellikle özofagusun anatomik daralma bölgelerinde ortaya çıkar.  

Daha çok ilaçla birlikte yetersiz sıvı alımı,  ilacı yutarken ve hemen sonrasında 

yatar pozisyon alınması, ileri yaş özofagus motilite azalması, tükrük sekresyonu 

azalması, anatomik değişikliklerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

En sık özofajit nedeni ilaçlar: Antibiyotikler (Tetrasiklin, doksisiklin, klin-

damisin), antienflamatuvar ilaçlar (ASA), bifosfonatlar ve diğer ilaçlar ( 
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potasyum klor, kinidin preparatları, demir preparatları, emepronium, alpreno-

lol ve pinaverium ). Bu belirtilen ajanların dışında son yıllarda kullanımı artan; 

iskemik stroke, sistemik emboli, atrial fibrilasyon gibi hastalıklarda sık kullanı-

lan Dabigatrana da bağlı özofajit vakaları bildirilmiştir. Dabigatran direk trom-

bini inhibe ederek etki gösteren varfarine alternatif bir antiagregandır. Dabigat-

ranın, mevcut kullanılan varfarine üstünlüğü ilaç ve gıda etkileşimi daha az ol-

ması, laboratuvar takibi gerektirmemesi ve varfarin kadar etkin olması şeklinde 

sıralanabilir. Ancak gastrointestinal sistemde irritan etkisi varfarine göre belir-

gin yüksektir. 

Klinik bulgular: retrosternal ağrı ve yanma (%60), odinofaji (%50), dis-

faji (%40) izlenir. Tanıda üst GİS endoskopi inceleme ile gereğinde biyopsi ve 

diğer hastalıkların ekartasyonu sağlanabilir. Hapın indüklediği özofagus hasarı-

nın tipik endoskopik görünümü, nispeten normal çevre mukozası olan tek bir 

ülsere alandır (Şekil 7,8). 

 

             

Kaynak (Şekil 7, 8): Andres Gelrud, MD ve Kenneth Falchuk, MD. 

www.uptodate.com. 

 

2.4. Eozinofilik özofajti (EÖ) 

Eozinofilik özofajit, "klinik olarak özofagus disfonksiyonu ve histolojik 

olarak eozinofil baskın inflamasyon ile ilgili semptomlarla karakterize edilen, 

kronik, immün / antijen aracılı, özofagus hastalığı" olarak tanımlanmıştır. Kuzey 

ve Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da birçok ülkede eozinofilik 

Şekil 7. Özofagusta aktif  kana-

yan tek ülser alan, (Hap özofajit) 

Şekil 8. Özofagusta eksudayla 

kaplı tek ülsere (Hap özofajt) 

http://www.uptodate.com/
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özofajit bildirilmiştir, ancak Afrika ülkelerinden yayınlanmış bir rapor bulun-

mamaktadır. Eozinofilik özofajit insidansı artmaktadır. 2006 yılı prevalans ça-

lışmasında 55/100000 tahmini oran saptanmış olup  insidansı net bilinmemek-

tedir. Eozinofilik özofajit ilk kez 1977 – 1978 yıllarında Dobbins tarafından ço-

cuk hastalarda tanımlanmış, ancak sonraki yıllarda erişkinlerde de giderek ar-

tan sıklıkta teşhis edilmeye başlanmıştır. Sıklıkla gastroözofagial reflu semp-

tomları (%85) ve disfaji ile kliniğe başvururlar. Bununla birlikte çocuk yaşlarda 

beslenme bozukluğu, kusma, karın ağrısı gibi semptomlarda izlenebilir.  Özofajit 

tek başına ya da eozinofilik gastroenterit ile birlikte görülebilir. Özofajitin ne-

deni tam olarak bilinmediği gibi, çocuklarda en sık gıda alerjisinin etken olduğu 

bildirilmiştir. Eozinofilik özofajit çoğunlukla alerjik astım, gıda alerjisi, çevresel 

alerjiler ve atopik dermatit gibi hastalıklar ile ilişkilendirilir. 

Tanı:   

Amerikan Koleji Gastroenteroloji Koleji tarafından 2013 yılında yayınlanan en 

yeni kılavuz aşağıdakileri önerdi: 

- Semptomlar özofagus disfonksiyonu ile ilişkili olması 

- Özofagus biyopsisinde eosinofilik baskın enflamasyon, karakteristik ola-

rak büyük büyütme alanı başına ≥15 eozinofil olması 

- Özofagusta izole mukozal eozinofili olup 2 aylık PPI tedavisine rağmen 

eozinofilinin devam etmesi  

- Sekonder özofagial eozinofili nedenlerinin dışlanması 

- Tedaviye cevap alınması (topikal glukokortikoidler) teşhisi destekler 

ancak şart değildir.  

Endoksopik İnceleme : 

• Yığılmış yuvarlak halkalar (%44) 

• Darlık (özellikle proksimal striktür) (%21) 

• Subepitelyal vasküler paternin zayıflaması (%41) 

• Lineer mukozal yarıklar (%48) 

• Beyazımsı papüller (eozinofil mikroabeslerini temsil eder) (%27) 

• Küçük kalibreli özofagus (%9) 

Laboratuvarda yaklaşık olarak %50-60 hastada IgE (114000 birim/L) 

düzeyi artmış olup periferal eozinofil düzeyi %40-50 hastada hafif artmıştır. 

Tedavi ana prensipleri:  

Alerjen ajanlardan uzaklaşmak, 

Asit supresyonu (proton pompa inhibitörleri vb),  

https://www.saglikocagim.net/atopik-dermatit-egzama-nedir-atopik/
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Topical glukokortikoidler,  

Darlık olması halinde özofagial dilatasyon. 

2.5. Kandida Özofajiti 

  En sık etken C. albican olup sıklıkla HIV enfekte immunsuprese hasta-

larda izlenir. Oral kandidiazis olmadan da sadece özofajite neden olabilir. İnhale 

steroid kullanan ve maligniteli hastalardada gözlenebilir. Sistemik tedavi edil-

mesi gerekir, lokal tedavi yeterli olmaz. Sıklıkla odinofaji veya disfaji tarifleyen 

hastaların antifungal tedavi ile72 saat içerisinde şikayetlerinde gerileme bekle-

nir aksi halde başka patolojik durum araştırılması amacıyla endoskopi yapılma-

lıdır. Tedavide azoller (flukonazol, vorikonazol, posakonazol veya trakonazol) , 

ekinocandinler, amfoterisin B önerilir. Tedavi genellikle 14-21 gün sürer. 

2.6. Radyasyon  Özefajiti 

▪ Radyoterapiden (RT)  2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Kemoterapi ile bera-

ber uygulanması özefagusun ışın duyarlılığını artırır. 

Erken semptomlar. 

▪ Odinofaji 

▪ Disfaji 

▪ Regürjitasyon ve retrosternal yanma 

Geç semptomlar 

▪ Süregelen mukozal ülserler 

▪ Fibrozis 

▪ Darlık 

Tanı: Endoskopik inclemede dar olan lümen mukozası gözlenir. 

Tedavi: RT’ye ara verilmesi, yumuşak gıda alımı ve hiperalimentasyon 

uygulanır. 

2.7. Lenfositik özofajit 

Lenfositik özofajit, belirgin nötrofil veya eozinofil infiltrasyonu olmadan 

özofagsu orta-distal 2/3 lük epitel bölgesinde peripapiller yoğun lenfositik in-

filtrat ve peripapiller spongiozis varlığı karakterizedir. Özofajitin nadir neden-

lerindendir. Lenfositik özofajit erişkinlerde histopatolojide giderek daha fazla 

tanınmakta ve disfaji ile ilişkilendirilmekle birlikte, farklı bir klinik antitenin 

olup olmadığı ve etiyolojisi net bilinmemektedir. Normal özofagus biyopsisi 

olan hastalarla karşılaştırıldığında, lenfositik özofajiti olan hastaların daha yaşlı 

olmaları (55'e karşı 63) ve disfaji (yüzde 53'e karşı yüzde 33) ile başvurma ola-

sılıkları daha yüksek ve GÖRH'ye sahip olma olasılıkları daha düşük olduğu gö-

rülmüş. 
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1.GENEL BİLGİLER 
1.1. Obezite  
1.1.1. Obezite kavramı ve Epidemiyolojisi  
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından obezitenin tanımı şu şekilde yapıl-

mıştır; “sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal veya aşırı miktarda yağ 
birikmesidir”. Obezite vücut enerji regülasyon biyolojisinin bozulduğu endokrin, 
metabolik, davranışsal değişikliklerle karekterize multifaktöriyel bir hastalıktır. 
Etiyoloji tam olarak açıklığa kavuşturulamamış olmakla beraber, genetik ve çev-
resel etkenlerin büyük rol oynadığı bir hastalık olduğu bilinmektedir. Dünyadaki 
en önemli sağlık problemlerinden birisidir ve prevelansı giderek artmaktadır. 
Obezlerde morbidite ve mortalitenin yüksek olması ve kilo vermekle bu risklerin 
azalması tedavi edilmesi gerektiğini gösterir. Obezite, hayat beklentisini kötü 
yönde etkileyen metabolik ve kardiyovasküler komplikasyonlara yol açması ne-
deniyle önemli bir Halk Sağlığı problemidir. Bariatrik cerrahi, metabolik cerrahi 
olarakta bilinir, morbid obezite hastalarında efektif ve uzun süreli tedavi sağla-
maktadır. Bariatrik prosedürlerin hipertansiyon, dislipidemi ve tip2 diyabet gibi 
morbid obezite ile ilişkili komorbiditeleri başarılı bir şekilde kontrol edilebilirli-
ğine dair birçok kanıt bulunmaktadır. Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG), 
morbid obezite tedavisinde umut veren yeni bir prosedür olarak yapılmaktadır. 

Obeziteyi tanımlamada farklı yöntemler kullanılmış ancak iki yöntem öne 
çıkmıştır. Bunlardan birincisi; vücut ağırlığının olması gerektiğinden 40-50 kg 
daha fazla olması, ikincisi ise; ideal ağırlığının %100’ünden fazla olmasıdır. Ancak 
son yıllarda bu tanımlamalar da standardize edilerek vücut ağırlığının boy uzun-
luğunun karesine oranı ağırlık(kg) / boy(m²) (vücut kitle Endeksi) (VKE) kulla-
nılmaktadır. VKE 40 veya üzerinde olanlar morbid obez olarak ifade edilmektedir.  

 
 
Vücut Kitle Endeksi  = 
 
 
Laparaskopik Sleeve Gastrektomi (LGS) morbid obes hastalarda kilo kaybı 

sağlamada sıklıkla kullanılan popüler bir tekniktir.  
1.1.2 Obezitenin epidemiyolojisi 
Obezite gelişiminde çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. Obezitenin ailesel 

olduğu artık bilinen bir gerçektir. Genetikten bağımsız olarak enerji alımının art-
ması ve hareket azlığı obezite gelişimini artırır. Obeziteye yol açan faktörler Tablo 
1’de özetlenmiştir. 

Kalıtımın %35 rol oynadığı ve modifiye edici genlerin de %15 rol oynadığı 
düşünülürse geri kalan %50 olguda çevresel faktörler ve yaşam stilinin etkili ol-
duğu ortaya çıkmaktadır. Beslenmenin fizyolojik kontrolünü sağlayan 

Ağırlık (kg) 

Boy x Boy 
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organlardan biri midedir. Midenin dolarak gerilmesi tokluk merkezine uyarılar 
göndermektedir. Mide içeriğinin pilordan geçip duodenum mukozasında osmotik 
basıncı artırması buradaki osmoreseptörler tarafından algılanarak hipotalamus-
taki doyma merkezine uyarıcı sinyaller göndermektedir. Ayrıca bu sindirim iş-
lemi sırasında vücut metabolizmasını değişikliğe uğratan nöropeptitlerin algılan-
masını sağlayacak hormonal sinyaller ortaya çıkarır. 

Bu süreçte önemli etkisi olduğu bilinen hormonlar, iştah artışına neden 
olan Leptin ve Ghrelin ile anoreksik etki gösteren İnsülin ve Kolesistokinindir. 
Leptin doyma hissi üzerine uzun süreli etkileri olan sitokin benzeri bir polipeptit-
tir. Leptin hipotalamustaki reseptörlere bağlanarak gıda alımını etkliler, ayrıca 
nöropeptit gibi iştah açıcı nöropeptitlerin üretimini de baskılar. Leptin geninde 
homozigot fonksiyon bozukluğu mutasyonu ile doğan kişilerde obezite gelişmek-
tedir. 1999 yılında keşfedilen Ghrelin hormonu ise büyük oranda midede sentez-
lenen iştah açıcı etkisi olduğu düşünülen bir hormondur, yemeklerden sonra hızla 
seviyesi düşer. Obez hastalarda Leptinde olduğu gibi Ghrelin metabolizmasında 
da bozukluklar vardır. Gastrik bypass ameliyatlarından sonra Ghrelin seviyesi dü-
şer ve yemeklerden önce beklenen seviyeye yükselmez. 
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Tablo 1: Obezitenin etyolojik sınıflaması 

 

Normal vücut ağırlığı değerini saptamada kullanılan Vücut Kitle Endeksi 

(VKE) ilk kez Lambert Adolphe Jacques Quetelet tarafından 1835 yılında tarif 

edilmiştir. Boy ve ağırlık ölçümlerinden yararlanılarak hesaplanan bir paramet-

redir. Ağırlık (kg) / boy² (m) formülü ile hesaplanır. Normal VKE 18.5-24.9 

kg/m² olarak belirlenmektedir. Bu parametre obezite tanımının yanısıra pro-

tein enerji malnütrisyonunun değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Tablo 

2’de VKE ait sınıflama görülmektedir. Fazla kilolu tanımı VKE 25.0-29.9 kg/m², 

obez tanımı VKE 30.0-39.9 kg/m², morbid obez tanımı VKE40.0-49.9 kg/m² ve 

aşırı morbid obez tanımı VKE ≥50.0 kg/m²üzerindeki hastalar için kullanılmak-

tadır. Genel olarak VKE‟nin 30 kg/m²’nin üzerinde bulunması obezite kriteri 

olarak kabul edilmektedir. 
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Tablo 2. Obez hastalarda vücut kitle indeksi (VKE) sınıflaması. 

 

 

1.1.3. Morbid obezitenin eşlik ettiği sorunlar 

Dünya Sağlık Örgütünün 1998 yılında yapmış olduğu bir çalışmada obez 

hastalarda VKE artışı ile yandaş hastalık riskinin de arttığı ortaya çıkarılmıştır. 

Kardiyovasküler riskler; Hiperlipidemi, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, 

sol ventrikül hipertrofisi, kalp yetmezliği, venöz staz ülserleri. Endokrin sis-

temde; Tip-2 diyabet, insülin resiztansı, polikistik over sendromu. Pulmoner 

komplikasyonlar; Obstrüktif uyku apnesi, astma, obezite-hipoventilasyon send-

romu. Hematopoetik sistemde; Derin ven trombozu, pulmoner embolizm. Gast-

rointestinal sistemde; Safra taşı, gastroözofagial reflü, abdominal herni. Genito-

üriner sistemde; Stres inkontinans, üriner enfeksiyon. Obstetrik komplikasyon-

lar; İnfertilite, düşük, fetal anomaliler. Muskuloskeletal sistemde; Dejeneratif 

eklem hastalığı, Gut, plantar fasiit, karpal tünel sendromu. Nörolojik/Psikiatrik 

sorunlar; Felç, migren, psöudotümör serebri, depresyon, anksiyete ve artmış 

kanser riski (endometrium, over, meme, prostat) görülür. 

1.1.4. Obezitede tedavi yöntemleri 

Obezite tedavisinin esası alınandan daha fazla enerjinin harcanmasına da-

yanır. Tedavi stratejisi diyet, egzersiz, davranış, medikal ve cerrahi tedavi olarak 

beş ana başlık altında incelenebilir. 

 

2. OBEZİTEDE CERRAHİ TEDAVİ  

Başlangıçta laparotomi ile yapılmasına rağmen son zamanlarda laparos-

kopik olarak hatta single port ile tek insizyondan gerçekleştirilebilmektedir. 
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Sleeve Gastrektomi  

Sleeve gastrektomi “tüp mide” olarak da adlandırılmaktadır. Antrumdan 
başlanarak laterjet sinir boyunca proksimalde his açısına kadar olan büyük kur-
vaturun rezeksiyonunu içerir. İlk olarak mide büyük kurvatur tarafındaki vas-
küler yapılar kesilir. Bu amaçla gastrokolik ve gastrosplenik ligamanlar kesile-
rek mide diseke edilir. Mide fundusunun tamamiyle rezeksiyonu icin diseksiyon 
diyafragma sol krusa kadar uzatılır (Resim 1).  

 

  
Resim 1: Gastrik Sleeve. 

 

2.1. Morbid obezitede cerrahi girişim için hasta seçerken, American 
Society of Bariatric Surgery'nin belirlediği endikasyonlar 

1-Vücut kitle indeksi 40kg/m2'nin üzerinde olan veya 30-40kg/m2 ara-
sında olup eşlik eden hastalık durumlarında (hipertansiyon, diabetes mellitus, 
uyku apne sendromu, artrit).  

2-18-60 yaş arası  

3-Obezitenin en az 3 yıldır var olması  

4-Hormonal hastalıkların bulunmaması  

5-İlaç ve diyet tedavisine rağmen, en az 1 yıldır kilo veremeyenler  

6-Alkol ve ilaç bağımlısı olmamak  

7-Hastanın uygulanacak yöntemi anlaması ve ameliyattan sonra uyum 
sağlayabilecek durumda olması  

8-Kabul edilebilir ameliyat riski. 

Sleeve gastrektomi ameliyatı kısa sürede etkili olan önemli bir şişmanlık 
ameliyatıdır. Altı ayda toplam fazla kiloların %35-70’i ve 12 ayda ise fazla kilo-
ların %33-81’i kaybedilmektedir.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda 2012-2017 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi 

Tıp Fakültesi'nde yapılan toplam 910 hastanın laparoskopik sleeve materyalleri 

değerlendirilmeye alındı. Çalışmamızda amaç Laparaskopik sleeve gastrektomi 

(LSG) yönteminin postop materyallerinin değerlendirilmesinde karşılaştığımız 

histopatolojik verileri saptamak. Sonuçları hastaların klinik, demografik (yaş, 

cinsiyet gibi) özelliklerine ve histopatolojik bulgularına göre tekrar değerlen-

dirmektir. Olgulara ait rezeksiyon materyalleri usulune uygun tespit işlemi için 

açıldıktan sonra makroskopik olarak incelenip örneklemeleri yapıldı (Resim 2). 

Hazırlanan kesitler mikroskop altında değerlendirildi. 

 

      
Resim 2: Laparaskopik Sleeve materyali, makroskopik görünüm. 

 

4. ÇALIŞMAMIZDAKİ BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 910 olgunun yaşları 18 ile 65 arasında olup ortala-

ması 40.86 ± 11.7 yıl idi. Hastaların 627 (%68.9) kadın, 283 (%31.6) erkek idi. 

Hastaların hiçbirinde preoperatif değerlendirmede malignite bulgusu saptan-

madı. Olgulara ait örneklerden hazırlanan kesitlere Hemotoksilen Eozin bo-

yama yanısıra seçili kesitlere rutin incelemede histokimyasal olarak Giemsa ve 

PAS-AB boyaları uygulandı. Cerrahi olgulardan yapılan örneklerden elde edilen 

kesitlerin histopatolojik incelemesinde intestinal metaplazi (Resim 3A,B) olgu-

ların %1.4’de, malign lezyon varlığı % 0.5 oranında nadir olarak saptandı.  
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Resim 3A: İntestinal metaplazi H&E kesitleri, x200 3B: PAS-AB histokim-

yasal boyası, x200 

 

Rezeksiyon yapılan olgulardan malign grupta; 2 olguda Gastrointestinal 
Stromal Tümör (GİST), 2 olguda Nöroendokrin Tümör (NET) grade I, 1 olguda 
MALT lenfoma saptandı. 

Gastrointestinal Stromal Tümör (GIST) saptanan iki hastadan ilkinde tü-
mör 7 mm boyutundaydı ve 50 Büyük büyütme alanında (HPF) bir adet mitoz 
(1/50) saptandı. Ülserasyon, kanama ve nekroz görülmedi, sitolojik atipi izlen-
medi. Lezyon muskularis propriada yeralmıştı. Ki-67 indeksi %10-20 oranında 
olup, tümör çok düşük risk grubuna ait olarak yorumlanmıştı. Diğer GIST olgusu 
8 mm büyüklüğündeydi ve mitoz sayımı 3/50 HPF. Tümör muskularis propri-
ada lokalize ve cerrahi sınırlar tümörsüz idi. Peritümöral gastrik alanda fokal 
intestinal metaplazi ve kronik gastrit gözlendi. Ki 67 proliferasyon indeksinin % 
1 olup, immunohistokimyasal çalışmada heriki olguda da CD117, CD34 ve DOG-
1 ile pozitif boyanma (Resim 4A, 4B).  saptanmıştır. Desmin ve S100 proteini 
negatiftir Ameliyat öncesi endoskopik olarak biyopsi sonuçlarında herhangi bir 
lezyon gözlenmemiştir. 

     
Resim 4A: GİST , submukozal alanda iğsi hücrelerden oluşan tümöral doku, 

H&Ex 100. 4B: CD117 immunhistokimyasal boyası, x200. 

A B 



Nurcan ÜNVER 

 

444 
 

Malign olguardan ikisinde  Grade I nöroendokrin tümör (NET) gözlendi  
(Resim 5A-5D). NET boyutu 5 mm ve mitotik  olarak aktif değildi. Tümör mu-
koza ve submukozada lokalize olup cerrahi sınırlar negatifti. Ki67 proliferasyon 
indeksi %1’in altındadır. İmmünhistokimyasal olarak  Kromogranin, Sinaptofi-
zin ve CD56 pozitifdir. Preoperatif endoskopik  gastrik antrumdan alınan biop-
silerinde HP pozitifliği saptanmayan ve intestinal  metaplazi bulunmayan kro-
nik gastrit gözlenmişti.    

 

Resim 5A,5B: Nöroendokrin Tümör, H&E, x100-200. 5C, 5D: İmmunhis-

tokimyasal kromogranin ve sinaptofizin pozitifliği, x100. 

Obezite birçok faktörün rol oynadığı, psikolojik, komplike ve tedavi edil-

mesi gereken bir sağlık sorunudur. Morbid obezite hastalarında LSG operasyo-

nunun etkin ve kalıcı kilo kaybına yol açtığı aynı zamanda obezite ile ilişkili ko-

morbiditelerinin büyük bir kısmını düzelttiği gösterilmiştir. LSG tedavide sık 

kullanılan bir yöntem olmakla birlikte rezeksiyon materyallerinde malign ve 

premalign özellikte tanısal değeri olan rastlantısal sonuçlarla karşılaşılabilmek-

tedir. Bu nedenle olguların cerrahi materyallerinin değerlendirilmesinde mak-

roskopik örnekleme dikkatlice yapılmalıdır. 
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1. ENDOMETRİAL KARSİNOM 

1.1.Genel Özellikler: 

Gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik malignitedir. Ancak son yıl-

larda insidans ve mortalitesinde bir azalma olmuştur. Postmenopozal kadın-

larda sık olmasına karşın herhangi bir yaşta görülebilir. Tanı sırasında ortalama 

yaş 63’tür. Kırk yaş ve altında görülen endometrial adenokarsinomlar genellikle 

iyi-orta derecede diferansiye ve erken evredir. Yaşlı hastaların tümörleri ise; ge-

nellikle derece 2-3 ve ileri evre  tümörlerdir. 

Endometrial karsinomlar; moleküler değişikliklerine, öncü lezyonlarına, 

prognozlarına ve esas olarak da patogenezlerine göre iki tipe ayrılmaktadır: Tip 

I(endometrioid tip) ve Tip II (non-endometrioid tip). 

1.1.1. Endometrioid tip (Tip I): 

Sporadik endometrial karsinomların % 70-80’ini oluşturmaktadır. Tip 

II’ye göre daha genç pre ve postmenopozal kadınlarda ve östrojenle ilişkili ola-

rak ortaya çıkar. Tip I karsinom açısından; obesite, diyabetes mellitus, hipertan-

siyon, infertilite, anovulasyonla seyreden disfonksiyonel uterin kanamalar, 

uzun süreli östrojen kullanımı ve meme kanseri için tamoksifen kullanımı yük-

sek risk gruplarıdır.  

Östrojen bağımlı bu grup tümörlerde zeminde endometrial hiperplazi 

mevcuttur. Sıklıkla mikrosatellit instabilitesi (olguların %28’inde), PTEN gen 

mutasyonu (olguların 1/3 veya yarısında), PIK3CA gen mutasyonu (olguların 

%35-40’ında), KRAS gen mutasyonu(olguların %26’sında) ve CTNNB1 gen mu-

tasyonu (olguların %20’sinde) gösterirler. 

Tip II tümörler ile kıyaslandığında bu tümörler; daha iyi diferansiye ve 

diploid DNA içeriğine sahiptir. Daha az myometrial invazyon derinliği ve daha 

az lenfatik invazyon gösterdikleri için de genellikle daha iyi prognoza sahiptir. 

1.1.2. Non-endometrioid tip(Tip II): 

Tip I’e kıyasla daha yaşlı postmenopozal kadınlarda görülür. Tüm endo-

metrial karsinomların %10-20’sini oluşturur. Östrojen ile ilişkisi yoktur ve tipik 

olarak zeminde atrofik endometrium mevcuttur.  

Tip II tümörler, hızlı seyreden, anöploid DNA içeriğine sahip, daha derin 

myometrial invazyon ve daha sık lenfatik yayılım gösteren kötü prognozlu tü-

mörlerdir. Sıklıkla TP53 gen mutasyonu (olguların %90’ından fazlasında) mev-

cuttur (Tablo1). 
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Tablo 1: Endometrioid ve non-endometrioid karsinomun genel özellikleri 

 

Endometrioid 

Karsinom 

(Tip I) 

Non-endometrioid Karsinom 

(Tip II) 

Ortalama yaş 59 66 

Risk faktörleri 
Karşılanmamış 

östrojen 
Bilinmiyor 

Davranış  Yavaş Agresif 

Grade  1-3 Uygulanmaz 

Prekürsör lezyon 
Endometrial  

hiperplazi 

Seröz intraepitelya 

l karsinom (?) 

P53 mutasyonu % 5-10 % 80-90 

PTEN inaktivasyonu % 55 % 11 

KRAS inaktivasyonu % 13-26 % 0-10 

β-katenin mutasyonu % 25-38 Nadir 
 

 

1.2. Klinik Özellikler 

1.2.1. Endometrioid adenokarsinom (Tip I):  

Olguların %75’i postmenopozal dönemdeki hastalardır. Ortalama yaş 

59’dur. Sıklıkla postmenopozal  kanama şikayeti ile kliniğe başvururlar. Aslında 

vaginal kanamanın varlığı tümör kitlesinin büyüklüğü ile ilişkilidir. Çünkü daha 

küçük tümörlü hastalar asemptomatik olmaya eğilimlidir. Böyle hastalar sık-

lıkla hormon replasman tedavisi öncesinde yapılan taramalarda rastlantısal ola-

rak tespit edilirler. 

1.2.2. Non-endometrioid adenokarsinom (Tip II): 

Bu gruptaki hastalar tip I tümörlü hastalardan 4 ila 10 yaş daha yaşlıdır 

(ortalama yaş; 66). Tip II tümörlü hastaların da kliniğe başvuru nedenleri genel-

likle postmenopozal kanamadır. Ancak bu hastaların serum östrojen seviyeleri 

normal ve östrojen kullanım öyküsü yoktur. Olguların ancak %10’unda  obesite 

veya diabetes mellitus öyküsü mevcuttur. 
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1.3. Patolojik Özellikler 

1.3.1. Makroskopik bulgular 

1.3.1.1. Endometrioid adenokarsinom (Tip I): 

Tip I tümörlerde uterus büyümüştür. Tümörlerin çoğu uterus korpusun-

dan kaynaklanır ve sıklıkla posterior duvarda yerleşme eğilimindedir. Genel-

likle geniş tabanlı tek bir kitle şeklinde veya diffüz endometrial kalınlaşma şek-

lindedir.Tümör polipoid olduğunda; tümör çevresi endometrium daha ince gö-

rülür. Myometrial invazyon makroskopik olarak çıplak gözle görülebilir ancak 

invazyon derecesi her zaman gros olarak tespit edilemez. 

1.3.1.2. Non-endometrioid adenokarsinom (Tip II): 

Tip II tümörler de genellikle tip I ile benzer makroskopiye sahiptir ancak 

sıklıkla iri nekrotik kitleler tip II ile birliktelik gösterir. Bu grup tümörlerde ute-

rus sıklıkla atrofiktir ve normalden daha küçük boyuttadır. 

1.3.2. Mikroskopik bulgular 

1.3.2.1. Endometrioid adenokarsinom (Tip I): 

Glandüler yapılar kribriformite, villoglandüler ve labirent benzeri yapı-

lanma gösterebilir. Gland yapıları değişik oranlarda solid büyüme paterni ile 

birliktelik gösterir. Solid komponentin oranı tümörün yapısal derecelendirme-

sinde (FIGO Grade) önemlidir: %5’in altında solid patern varlığı grade 1, % 6-

50 arasında solid komponent grade 2, %50’den fazla solid komponent bulun-

ması ise grade 3 tümör ile uyumludur (Resim 1-6). FIGO derecelendirmesi esas 

olarak büyüme paternine dayanır ancak nükleer atipiyi de dikkate alır. Glandü-

ler epitel hücreleri; stratifikasyon gösteren kaba kromatinli, belirgin nükleollü 

yuvarlak nükleuslardan oluşan atipik hücrelere sahiptir. Nükleer atipi de hafif, 

orta ve şiddetli olarak derecelendirilir. Yapısal derece ile nükleer derece birleş-

tirilerek tümöre FIGO Grade verilir. Ancak yapısal grade düşük olduğunda nük-

leer atipi şiddetli ise bu tümörlerin nihai FIGO derecesi bir derece artırılarak 

verilir. Çünkü nükleer derecesi yüksek olan tümörlerin daha agresif seyrettiği 

tespit edilmiştir.  

Non-neoplastik endometriumda sıklıkla endometrial hiperplazi mevcut-

tur. % 10-25 oranında skuamoz diferansiasyon odakları görülür. Skuamoz dife-

ransiasyon alanlarının tümörün solid komponentinden ayrımı önemlidir. Vaka-

ların % 2 kadarında, sekretuar endometrial bezlere benzeyen sekretuar dife-

ransiasyon görülebilir. Farklı diferansiasyonların görülmesine rağmen Tip I tü-

mörler hemen daima iyi diferansiye tümörlerdir. 
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Resim 1: Grade 1 endometrioid adenokarsinom (H&Ex100) 

 

 

Resim 2: Grade 1 endometrioid adenokarsinom (H&Ex200). 
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Resim 3: Grade 2 endometrioid adenokarsinom(H&Ex100) 

 

 

Resim 4: Grade 2 endometrioid adenokarsinom(H&Ex 200). 
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Resim 5: Grade 3 endometrioid adenokarsinom(H&Ex100) 

 

 

Resim 6: Grade 3 endometrioid adenokarsinom(H&Ex200). 
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1.3.2.2. Non-endometrioid adenokarsinom (Tip II): 

Tip II tümörler sıklıkla iki morfolojiye sahiptir. Birincisi ve daha sık görü-

len şekli overin seröz karsinomlarına benzer dallanan papiller yapılar ve tomur-

cuklanmalar gösteren bez yapılarından oluşan seröz karsinomdur (Resim 7,8). 

Diğeri ise; yine papiller ve tubulokistik paterni döşeyen “kabara çivisi” görünü-

müne sahip çekirdekli berrak sitoplazmalı atipik hücrelerden oluşan berrak 

hücreli karsinomdur. Tip I tümörlerin aksine tip II tümörlerde nükleer grade 

daha yüksek derecelidir, makronükleoller ile bizar hiperkromatik dev çekirdek-

ler de bulunabilir. Vakaların % 25’inde psammom cisimcikleri görülür. Over-

deki seröz karsinomların aksine endometrial seröz karsinomlar ve berrak hüc-

reli karsinomlar derecelendirmez çünkü zaten “yüksek dereceli” kabul edilmek-

tedir. 

Non-neoplastik endometriumda sıklıkla atrofi mevcuttur. Tümörün myo-

metrial invazyon yapma sıklığı ve yaygınlığı mikroskobik derece ile ilişkili oldu-

ğundan seröz ve berrak hücreli karsinomlar sıklıkla myometriumun %50’sini 

aşan invazyon gösterirler. 

 

 

Resim 7: Non-endometrioid adenokarsinom seröz tip (H&Ex100) 
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Resim 8: Non-endometrioid adenokarsinom seröz tip (H&Ex200). 

 

1.3.3. İmmünohistokimyasal özellikler: 

Tip I tümörler immünohistokimyasal olarak keratin 7,8,18 ve 19, vimen-

tin (olguların % 65-80’inde), pax-8, MUC-1 ile pozitiflik gösterir. Keratin ve vi-

mentin birlikte ekspresyonu sıktır. Östrojen ve progesteron reseptör pozitifliği 

yüksektir. Hormon reseptörlerinin varlığı FIGO grade ile korelasyon gösterir. 

Tip II tümörlerde ise aberan p53 ekspresyonu (tümör hücrelerinin 

%75’inden fazlasında pozitiflik veya komplet negatiflik) tipiktir (Resim 9). Aynı 

zamanda Ki-67 proliferasyon indeksi de oldukça yüksektir. Ancak Ki-67 yüksek-

liğinin yüksek dereceli Tip I tümörde de görülebileceği unutulmamalıdır. 
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Resim 9: Seröz karsinomda p53 immünohistokimyası. (İHK; p53x100) 

 

1.3.4. Prognoz ve prognozu belirleyen faktörler: 

a. FIGO tümör evresi: İntraperitoneal mikroskobik tümör yayılımını 

araştıran cerrahi evre. 

b. Myometrial invazyon derinliği: Myometriumun yarısını aşan invaz-

yonlu tümörler daha kötü seyirlidir. 

c. FIGO histolojik grade: Mikroskobik grade ile invazyon düzeyi arasında 

ilişki mevcuttur. 

d. Servikal tutulum: Servikal tutulum varlığı daha kötü prognozla birlik-

telik gösterir. 

e. Östrojen ile ilişki: Kronik östrojen uyarımı ile ilişkili tümörler diğerle-

rine göre daha iyi prognoz gösterir. 

f. Mikroskopik tip: Tip II (papiller seröz tip ve berrak hücreli tip) tümör-

ler en agresif tümörlerdir. 
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g. Lenfatik invazyonu: Özellikle diffüz veya multifokal olduğunda kötü 

prognoza işaret eder.  

h. Vasküler invazyon: Evre I tümörlerde varlığı önemli bir prognostik 

faktördür. 

i. Hormon reseptör durumu: Östrojen reseptör durumu rekürrens ve 

sağkalım açısından önemlidir. 

j. P53 ekspresyonu: Aşırı ekspresyonu tümör tipi, derece ve evre ile iliş-

kilidir. 

k. HER2/neu ekspresyonu: Aşırı ekspresyonu kötü genel sağkalımla iliş-

kilidir. 

l. DNA ploidi: Anöploid tümörler yüksek mikroskobik derece ve kötü 

prognoz ile ilişkilidir. 

1.4. Tedavi 

Her iki tip endometrial karsinomun da tedavisi; total abdominal histerek-

tomi ile birlikte bilateral salpingooferektomidir (TAH+BSO). Myometrial invaz-

yon %50’yi aştığında, FIGO grade III tümör varlığında, servikal tutulum oldu-

ğunda, uterus dışına yayılım varlığında, Tip II tümör veya kötü histolojik kom-

ponent varlığında veya palpe edilebilen lenf düğümleri bulunduğunda; 

TAH+BSO işlemine pelvik ve para-aortik lenf düğümü diseksiyonu da eklenme-

lidir. 

Rekürrens riski doğuracak prognostik faktörlerin varlığında ise pre veya 

postoperatif radyasyon tedavisi tedaviye eklenir. 

Papiller seröz karsinom tedavisinde TAH+BSO ile birlikte, pelvik para-

aortik lenf düğümü diseksiyonu, omentektomiye ek olarak peritoneal sitoloji 

cerrahi evreleme için gerekli olup postoperatif adjuvan tedavi de protokole ek-

lenir. 
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1. GENEL BİLGİLER 

Lizozomlar, 0,05 ila 0,5 µm'lik bir çapa sahip, etrafı zar ile kapalı sitoplaz-

mik organellerdir. Hücresel olaylarda, yapım-yıkım sonucu ortaya çıkan ürün-

leri parçalarlar. Glikozidazlar, sülfatazlar, fosfatazlar, lipazlar, fosfolipazlar, pro-

teazlar ve nükleazlar gibi çeşitli aktif hidrolitik enzimler içerirler. Çoğu lizozo-

mal enzim, bir tanıma sinyali (genellikle mannoz-6-fosfat) ve karşılık gelen re-

septörleri vasıtasıyla bir lizozoma girer. Hücre dışı moleküller, ilk olarak spesi-

fik hücre yüzeyi reseptörlerine bağlanır daha sonra yine spesifik reseptör aracılı 

endositoz ile hücreye alınır. Daha sonra, plazma membranından ayrılır ve zarla 

kapalı bir sitoplazmik bölme (kaplı kesecik) oluşturularak hücre içine girmiş 

olur. Hormonlar, büyüme faktörleri, proteinler ve çok sayıda virüs ve toksinler 

de reseptör aracılı endositoz ile hücreye girer. Lizozoma giren bu ürünler en-

zimler tarafından parçalanırlar. 

Lizozomal depo hastalıkları (LDH), bu hidrolitik enzimlerin veya aktiva-

tör proteinlerinin eksikliği ya da fonksiyonlarındaki bozukluk sonucu ortaya çı-

kar. LDH’deklinik bulgular, depolanan maddeye ve organizmadakidağılımına 

göre farklılık gösterir. Aynı hastalıkta değişik klinik bulgular ise moleküler he-

terojenite ile açıklanmaktadır. Lizozomal hastalıkların tanısı; dokularda, löko-

sitlerde veyafibroblast doku kültürlerinde enzim eksikliğinin belirlenmesi ve 

moleküler tanı yöntemleri ile yapılabilir. Prenatal tanı ve taşıyıcıların belirlen-

mesi birçoğu için mümkündür. Günümüzde hücrelerde biriken bileşiklerin kim-

yasal özelliklerine göre 60’tan fazla tipte LDH bildirilmiştir (sfingolipidozlar, 

oligosakkaridozlar, mukopolisakkaridozlar vb).  

Avrupa ülkelerinde hastalığın sıklığı Avrupa nüfusunun1/2000’i veya 

daha azıdır. Genel olarak baktığımızda LDH’ler 1/6000 sıklık oranı ilenadir has-

talıklar grubunda yer almaktadır. Ülkemizde Özkara ve Topçu’nun bir çalışma-

sında sfingolipidozların kombine insidansı, 100.000 canlı doğanda 4615 olarak 

saptanmış olup tek tek hastalık bazındaki insidansları metakromatik lökodist-

rofi, Sandhof, Krabbe, Gaucher, Tay-sachs, GM1 gangliozidozisve Fabry hastalık-

ları için sırası ile 1.43, 0,95, 1, 0.23, 0.54, 0.45 ve 0.015 olarak saptanmıştır.Her 

bir lizozomal depo hastalığı tek bir gendeki mutasyon sonucu oluşur. Bu mutas-

yonlar çok sayıda olup tam veya kısmi enzim eksikliği ile sonuçlanır. 

Lizozomal depolanma bozuklukları olan hastalar genellikle doğumda nor-

maldir ve semptomlar yaşamın ilk yılında gelişir. Bununla birlikte, fetusta pato-

lojik bulgular ortaya çıkabilir. Başlangıç yaşı, ilerleme hızı ve tutulan organlar 

açısından farklı fenotipler sergileyen bu hastalıkların hemen hemen her birinde 

hafif, orta ve ağır klinik formlar bildirilmiştir.  
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Genel klinik özellikler olarak serebral fonksiyonlarda bozukluklar, de-

mans ve epilepsi gibi nörolojik bulgular ve hepatosplenomegali (HSMG), böbrek 

ve kalp, iskelet anormallikleri, akciğer, kas ve görme sorunları gibi bulgular de-

ğişik derecelerde ortaya çıkabilir. Çoğunluğu fatal olsa da son zamanlarda bazı 

hastalıklarda enzim replasman tedavisi ile klinik kötü gidiş durdurulabilmekte-

dir. Halen Gaucher, Fabry, MPSI, MPSII, MPSVI tedavi edilebilmektedir. Ancak 

enzim replasman tedavilerinin, santral sinir sistemi hastalığının tedavisi yönün-

den yetersiz kaldığı dikkat çekmektedir. Bu yüzden tedavi için klinik çalışmalar 

devam etmektedir. 

1.1. Krabbe Hastalığı 

Krabbe hastalığı, Galaktozilseramid B-galoktizidaz enzim eksikliğine bağlı 

olarak santral sinir sistemi beyaz cevherinde galaktozilseramid birikimi sonucu 

dejeneratif değişikliklerle giden bir lizozomal depo hastalığıdır. Otozomal rese-

sif geçişlidir. Başlangıç yaşına göre infantil, geç infantil, juvenil ve yetişkin form 

olmak üzere Krabbe hastalığının 4 formu vardır. Juvenil ve yetişkin formları geç 

başlangıçlı Krabbe hastalığı olarak kategorize edilir. 

İnfantil tipte semptomlar 3-6 ay arasında başlar. Önce nöromotor gelişim 

duraksar daha sonra kazanılmış yetiler kaybedilir, beslenme zorlukları, spasti-

site, hipertoni, hiperestezi, ilerleyen dönemlerde körlük, sağırlık ve nöbetler or-

taya çıkar. Hastalığın ayırıcı bir özelliği, ses, ışık ve dokunma gibi uyarılara karşı 

aşırı bir reaksiyon olmasıdır. Periferik nöropatiye bağlı olarak derin tendon ref-

leksleri hipoaktiftir. Hepatosplenomegalinin olmaması diğer lizozomal hastalık-

lardan ayrılmasında faydalıdır. Geç başlangıçlı yada geç infantil tipte belirtilerin 

başlangıcı 2-6 yaş arasındadır. İlerleyici spasite, mental yıkım ve kortikal körlük 

öne çıkan bulgulardır. Bu tipte periferik nöropati görülmez. Azalmış kas gücü, 

spastisite, ataksi, parezi, psikomotor duraklama, psikomotor bozulma, optik at-

rofi, görme kaybı, makula kiraz kırmızı lekeleri, mikrosefali, makrosefali ve nö-

betler ilerleyen yaşlarda görülen bulgulardır. 

Juvenil formda semptomlar 2-10 yaş arasında başlar. İlk bulgular kol ve 

bacaklarda parestezilerdir. Azalmış kas gücü, spastisite, ataksi, psikomotor du-

raklama, psikomotor bozulma, optik atrofi, görme kaybı, makula kiraz kırmızı 

lekeleri, mikrosefali, makrosefali, ve nöbetler ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. 

Adult formda semptomlar 10 yaştan sonra görülür. Periferik nöropati, serebel-

lar disfonksiyon, mental gerilik, sinirlilik, spastisite, ataksi, nöbetler oldukça sık 

görülen bulgulardır. 
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İnfantil ve geç infantil tip Krabbe hastalığında, nöromotor bozulmanın çok 

hızlı olması nedeniyle prognoz kötü olup ölüm iki yıldan önce gerçekleşir. Geç 

başlangıçlı (juvenil ve erişkin formlar) hastalıklar yavaş ilerlemektedir ve hasta 

daha uzun ömürlüdür. Hastalığın ilerleyişinin şiddeti ve hastalığın başlangıç 

yaşı arasındaki fark, bu genin mutasyonal alanındaki farklılıktan kaynaklanır. 

Geç başlangıçlı hastalıkta mutasyonların çoğunluğu DNA’ nın 5 OH- ucunda ger-

çekleşir. Şiddetli infantil formu, DNA’ nın 3 OH- ucunda meydana gelen mutas-

yondan kaynaklanmaktadır. 

Beslenme problemi ve nöromotor gelişim basamaklarında gecikme olan 

çocuklar arasında Krabbe hastalığının dikkatli bir şekilde ele alınmasının önemi 

vurgulanmalıdır. Ebeveynlerde, hiçbir klinik semptomu olmadan Krabbe hasta-

lığından sorumlu genin taşıyıcıları olabilir ve bu tür ebeveynlerden doğan ço-

cuklar hasta doğabilirler. Mortalite ve morbiditeyi azaltmak için bir nörolog, göz 

doktoru, odyolog ve fizyoterapist olduğu multidisipliner çalışma önerilmektedir 

Erken tanı konulan olgularda, semptomlar başlamadan önce umblikal kord kök 

hücre nakli veya kemik iliği transplantasyonu yapılırsa nörolojik bulguları ge-

ciktirmede yardımcı olabilir. Tedavide kök hücrelerin kullanımı, halen klinik ça-

lışmalar aşamasındadır. Sonuç olarak, ailelere gelecekteki gebeliklerde hastalık 

riski ve doğum öncesi test önerileri konusunda danışmanlık yapmak Krabbe 

hastalığının erken teşhisine yardımcı olabilir. 

1.2. Fabry Hastalığı 

Fabry hastalığı α galatozidaz A enzim aktivitesinin eksikliğine bağlıdır. 

Hastalık 1898'de Almanya'daki Johannes Fabry ve İngiltere'de William Ander-

son tarafından bağımsız olarak tanımlanmıştır. Ciltte anjiokeratomlar, kornea 

ve lenste opasiteler, ekstremitelerin distalinde paresteziler, terlemenin azal-

ması, böbrek, kalp ve beyinde vasküler anormallikler ile seyreden depo hastalı-

ğıdır. X’ e bağlı resesif geçişlidir. Geni Xq22 üzerinde tanımlanmıştır. Xq22 kro-

mozomuna lokalize olan bu gen, 7 ekzona sahiptir ve 31 amino asitli bir sinyal 

peptidi olan, 429 amino asite sahip proteini kodlar. α galatozidaz A (GLA) ge-

ninde 750'den fazla farklı mutasyon tespit edilmiştir. Prevalans tahminleri 

117.000'de 1 ile 50.000'de 1 arasında değişmektedir.  

Egzersiz, yorgunluk, ateş gibi durumlarda daha kolay ortaya çıkan ve ba-

zen günlerce sürebilen yanıcı vasıfta ekstremite ağrıları tipitir. Apandisit ya da 

renal koliği taklit eden batın veya yan ağrıları olabilir. Hastalığın kesin tanısı kan 

lökosit veya fibroplastlarda α galaktozidaz aktivitesinin ölçümüdür. Enzim ek-

sikliğine bağlı olarak, glikosifingolipidlerin, ağırlıklı olarak globotriyumilsera-

mid daha az oranda galaktosilseramid ve galaktosil birikmesine yol açar. Bu 
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glikosfingolipid substratlarının vücut sıvılarında, kan damarlarının endotelyal 

ve düz kas hücrelerinin lizozomlarında geniş bir birikimi vardır. Ayrıca ganglion 

hücrelerinde, kalp, böbrekler, gözler gibi birçok dokuda birikir ve normal sevi-

yelerden 300 kat daha fazla olabilir. Globotriaosylceramid’e karşı antikorlar 

kullanarak immünohistokimya mümkündür. 

Fabry hastalığı, α galaktosidaz A, yani GLA'yı kodlayan gendeki mutasyon-

lardan kaynaklanır. Galaktosidaz A'nın bulunmadığı, klasik Fabry hastalığında 

etkilenmiş homozigotlarda klinik bulgular arasında, distal ekstremitelerde ağrı 

(akroparestezi), paresteziler, deri ve mukozada damar ektazisi (anjiyokera-

tom), çocukluk veya ergenlik döneminde hipohidroz, kornea ve lentiküler opa-

siteler, kıvrımlı konjonktival damarlar, retina ve konjonktival damarlarda mik-

roanevrizmalar oluşabilir.  Artan yaş ile beraber böbrek tutulumuna bağlı pro-

teinüri, hipostenüri ve lenfödem, hipertansiyon ve üremiye yol açar. Anjiokera-

tomlar çocukluk çağında başlar, yaş ilerledikçe boyut ve sayısı artar. Ölüm ge-

nellikle böbrek yetmezliği, kardiyak veya serebrovasküler hastalıktan olur. Re-

zidüel α galaktosidaz A aktivitesi olan hastalar, asemptomatik veya geç başlan-

gıçlı, sadece kalp tutulumu ile sınırlı olanhafif hastalık belirtilerine sahip olabi-

lir. Heterozigot bayanlarda, genellikle asemptomatiktirler, ancak nadiren homo-

zigot erkeklerden daha ciddi şekilde etkilenebilirler. Kadınlarda en sık görülen 

klinik bulgu, karakteristik korneal epitelyal distrofidir. Homozigotlarda ve he-

terozigotlarda klinik tanının doğrulanması; plazma, lökositler veya gözyaşla-

rında yetersiz α galaktosidaz A aktivitesinin veya idrarda artmış globotriaosil-

seramid düzeylerinin gösterilmesini gerektirir. Heterozigot dişiler, orta dü-

zeyde enzim aktivitesi ve birikmiş substrat içerebilirler. Heterozigot dişilerin 

kesin tanısı, GLA'daki moleküler mutasyonun saptanmasıyla gerçekleştirilebi-

lir. Prenatal tanı, eksik α galaktosidaz A aktivitesi ve XY karyotipinin gösteril-

mesi veya koryonik villus veya amniyotik hücre kültürlerinde spesifik α galak-

tosidaz A mutasyonunun gösterilmesi ile gerçekleştirilebilir.  

Tedavide rekombinant α galaktozidaz A enzimi etkin ve güvenilirdir. Ek 

olarak destekleyici önlemler, ağrıyı hafifletmek için düşük difenilhidantoin, ga-

bapentin veya karbamazepin verilir. İnme eğilimli hastalar için oral antikoagü-

lanlar önerilmektedir. Son dönem böbrek hastalığı olanlarda renal diyaliz ve 

transplantasyon tedavide etkilidir.  

1.3. Gaucher Hastalığı 

En sık görülen lizozomal depo hastalığıdır. Otozomal resesif geçişli olup 

geni 1q21-22 kromozom bölgesi üzerinde tanımlanmıştır. Altta yatan enzim ek-

sikliği 1965'te Roscoe Brady tarafından tanımlandı. Bu genin 11 ekzonu olup 
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bugüne kadar 400 mutasyon tanımlanmıştır. Dört mutasyon, N370S, 84GG, IVS2 

+ 1G> A ve L444P, tip 1 Gaucher hastalığındaki mutasyonların% 90'ından so-

rumludur. Gaucher hastalığının klinik belirtileri N370S homozigotlarında nis-

peten hafiftir ve nörolojik bulguları içermez. Kuzey İsveç'te bir bölgede rastla-

nan ortak bir mutasyon olan L444P için homozigotlar, genellikle değişken şid-

dette tip 3 hastalık ile birlikte bulunurlar. Glukozilseramid B glukozidaz enzim 

eksikliği mevcuttur. Lizozomlarda glukozil seramid birikimine bağlı olarak, he-

patosplenomegali ve iskelet sistemi belirtilerine yol açar. Glukoserobridaz enzi-

minin yanı sıra saposin C denen bir sfingolipid aktivatör proteinde glukozilse-

ramid yıkımından sorumludur. Nadiren saposin C genindeki mutasyonlar Gauc-

her hastalığına neden olabilir. Hastalığın tip 1, tip2 ve tip3 olmak üzere 3 klinik 

formu vardır. Bu 3 form aslında enzim aktivitesine göre sınıflandırılır. 

Tip 1, erişkin form veya visseral form olarak bilinir. Tip 1 tanısı için orta-

lama tanı yaşı 30–40 olup, hastalar genellikle çocukluk veya ergenlik döne-

minde tanı alır.Santral sinir sistemi tutulumu olmaması ile diğer tiplerden ayırt 

edilir. Başlangıç erken çocukluk döneminden erişkin döneme dek değişebilir.  

Sistemik belirtiler arasında hepatosplenomegali, trombositopeni, anemi, löko-

peni, iskelet deformiteleri, gecikmiş cinsel olgunlaşma ve büyüme geriliği yer 

alır. Gaucher hastalığında, femur distal uçlarının Erlenmayer flask deformitesi-

nin radyografik bulgusu yaygındır. Böbrek tutulumu, pulmoner hipertansiyon 

ve kardiyak anormallikler daha az görülür. Tip 1 hastalığı olan hastalar, malig-

nite riskinin artmasına rağmen normal bir yaşam beklentisine sahip olabilirler. 

Özellikle multipl miyelom ve hepatosellüler karsinom, geç erişkinlikte ortaya çı-

kar. 

Tip 2 infantil veya akut nöronopatik form olarak da adlandırılır. Tip 2 Ga-

ucher hastalığı insidansının tahminleri 100.000’de 1 veya 500.000 doğumda 1 

arasında değişmektedir. Ciddi nörolojik komplikasyonlar, kranial sinir ve ekst-

rapiramidal yol tutulumu bulguları doğumda veya 6 aylıkken ortaya çıkabilir. 

Klinik özellikler olarak motor gerileme, HSMG, kraniyal sinir tutulumu, emme 

ve yutma bozukluğu, göz hareketlerinde anormallikler, derin tendon reflek-

sinde artma ve Babinski pozitifliği sık görülür. Okülomotor anormallikleri olan 

bir bebekte hepatosplenomegali varlığı ve boynun retrofleksiyonu tip 2 Gaucher 

hastalığı olduğunu düşündürmektedir. Laringospazma bağlı stridor tipiktir. 

İlerleyen dönemlerde nöbet görülebilir. Tip 2 Gaucher hastalığının bir varyantı 

bazen konjenital iktiyoz ve/veya hidrops, bazen eklem anormallikleri ile ortaya 

çıkar. Tip 2 Gaucher hastalığının tedavisi öncelikle destekleyici olmaktadır. 
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Tip 3 (subakut nöropatik) Gaucher hastalığı olan hastalarda, Tip 2’ye göre 

nörolojik bulgular daha geç başlangıçlı, daha kronik seyirlidir. Başlangıç genel-

likle ilk bir yaştır. En sık görülen nörolojik bulgu, sağa/sola olan sakkadik göz 

hareketlerinin yavaşlamasıdır. Bazı hastalarda ataksi, spastisite, akinetik ve mi-

yoklonik nöbetler ve değişken derecelerde demans gelişebilirken, bazılarında 

sadece göz hareketleri anormallikleri veya öğrenme güçlükleri olabilir. Tip 3c 

olarak bilinen bir varyant, aort ve mitral kapak kalsifikasyonları dahil olmak 

üzere kardiyovasküler kalsifikasyonlarla kendini gösterir. Kornea bulanıklaş-

ması, hidrosefali ve supranükleer oftalmopleji de eşlik edebilir. Gaucher hasta-

lığı tip 3c, homozigot D409H mutasyonlarından kaynaklanmaktadır.  

Son zamanlarda, Gaucher hastalığı Parkinsonizm ile ilişkilendirilmiştir ve 

hatta GBA mutasyonları için heterozigotluk bunun için daha fazla risk taşımak-

tadır. Aslında, Parkinson hastalığı için GBA'daki mutasyonlar günümüzde en 

yaygın bilinen genetik risk faktörüdür. Bununla birlikte, Gaucher hastalığı olan 

yetişkinlerin çoğunluğunda hiçbir zaman Parkinson hastalığı gelişmez. 

İskelet belirtileri, Gaucher hastalığında, semptomatik hastaların %80'in-

den fazlasını etkileyen ve birçoklarında ciddi komplikasyonlara yol açan önemli 

bir sakatlık kaynağıdır. Asemptomatik hastalarda bile, iskelet tutulumunun er-

ken değerlendirilmesi ve rutin olarak izlenmesi önemlidir, çünkü kemikteki de-

ğişiklikler ilerleyici olur ve bazı durumlarda enzim replasman tedavisi ile ter-

sine çevrilebilir. Kemik tutulumunu değerlendirmek için birkaç görüntüleme 

yöntemi kullanılmaktadır: düz radyografi, manyetik rezonans görüntüleme 

(MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve nükleer taramalardır. 

Açıklanamayan splenomegali olan herhangi bir hastada Gaucher hastalığı 

tanısı düşünülmelidir. Tanı, lökositlerde yetersiz glukoserebrosidaz aktivitesi 

bulunarak yapılır. Normal bireylerde ve heterozigot bireylerde glukoserebrosi-

daz aktivitesi%20'ye varan oranlarda normaldir. Bu yüzden enzim analiziyle ta-

şıyıcıların güvenilir şekilde saptanması daha zordur. Gaucher hastalığının 

inutero tanısı, amniyon sıvı kültürü ile enzim analiz veya mutasyon analizi uy-

gulanarak yapılabilir. Tip 2 Gaucher hastalığında, patolojinin plasenta ve fetüste 

başladığı anlaşılmaktadır. Plasenta ödemli olabilir ve Hofbauer (plasental histi-

yositler) hücreleri içinde ve intravillus damarlarındaki hücrelerde depolama 

materyali bulunmuştur.17 ve 20 haftalık gebelik dönemlerinde fetüslerde, özel-

likle karaciğer ve dalakta depolama hücreleri bulunur ancak nöropatolojik de-

ğişiklikler göstermez. Aksine, 26 haftalık bir fetusta, en olgun nöronların olduğu 

bölgelerde, yani omurilik, beyin sapı, talamus ve bazal gangliyonlarda geniş nö-

ronal kayıp ve gliozis gösterilmiştir. Gaucher hastalığı ve hidrops fetalis 



LİZOZOMAL DEPO HASTALIKLARI 

469 
 

birlikteliği birkaç olguda gözlenmiştir. Karaciğer sinüzoitlerinde bol miktarda 

bulunan ve hepatik venlerin lümenlerini dolduran Gaucher hücreleri fetal asite 

katkıda bulunabilir. Taşıyıcıların saptanması ve prenatal tanı mümkündür. Ke-

mik iliği biyopsisinde Gaucher hücrelerin görülmesi tipiktir. 

Gaucher hastalığının tedavisi, enzim replasmanı ve destekleyici tedaviye 

yönelik terapiye ayrılabilir. Enzim, çeşitli dozlama programlarına göre periyo-

dik intravenöz infüzyonlarla verilir ve her yıl hasta başına birkaç yüz bin dolara 

mal olan infüzyonlarla son derece pahalı olsa da iyi tolere edilir. Hastaların yak-

laşık %15'i, enzime karşı antikorlar geliştirir ancak çoğu, tedavi etkinliğini 

azaltmaz. Bazı bireylerde infüzyonla ilgili ürtiker ve kaşıntı gelişebilir, antihis-

taminiklerle tedavi edilebilir. Enzim replasmanı yaşam kalitesini artırır, hepa-

tomegali ve hipersplenizmi azaltır. Anemi, trombositopeni ve ikincil kemik iliği 

yetmezliği, kemik kaybı ve kemik krizleri oranını da düşürdüğü ve miyelofibro-

zis ve sirozu stabilize ettiği bildirilmiştir. Bununla birlikte, hiçbir nörolojik fayda 

kanıtlanmamıştır. Destekleyici tedavide nöbetlerle mücadele edilir. Hipersple-

nizm bulguları varsasplenektomi yapılır. Diğer bir tedavi yöntemide kemik iliği 

naklidir ama mortalitesi yüksek bir tedavi seçeneğidir. 

1.4. Farber Hastalığı 

Lizozomal seramidaz enzim aktivitesi eksikliğine bağlı olarak dokularda, 

özellikle ekstremitelerde seramid birikimi görülür. Eklemler üzerinde nodüller 

ve ağrılı şişlikler görülür. Bu nodüller, üst hava yollarında da gelişir ve solunum 

yolu güçlüğüne neden olur. Depolanan lipidin ve eksik enzimin 1972'de serami-

daz olduğu tanımlanmıştır.  

Farber hastalığı klinik olarak, ses kısıklığının, ağrılı ve şişmiş eklemlerin, 

periartiküler ve özellikle basınç noktalarında ortaya çıkansubkütanöz nodülle-

rin tanısal triadı ile kendini gösterir. Kiraz kırmızısı lekeler zaman zaman tanım-

lanmıştır. Çoğu durumda, belirgin visseral tutulum yoktur. Farber hastalığında, 

genellikle solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yaşamın ilk birkaç yılında 

ölüme yol açar. Ses kısıklığı, solunum zorluğu, kusma, ödemlive ağrılı eklemler 

ve gelişme geriliği bebeklik döneminde olabilir. Farber hastalığı olan bireyler 

arasında önemli bir klinik değişkenlik vardır.  Bazı hastalara juvenil idiyopatik 

artrit olarak yanlış tanı konabilir. Kesin tanı lökositlerde veya deri fibroblast 

kültüründe lizozomal asit seramidaz aktivitesinin belirlenmesiyle yapılır. Hete-

rozigotlarda asit seramidaz aktivitesi genellikle azalır. Prenatal tanı, amniyotik 

sıvı hücre kültüründe asit seramidaz eksikliğinin gösterilmesi ile konulur. Far-

ber hastalığı için gen, ASAH1 tespit edilmiştir. Aynı gendeki biallelik mutasyon-

lar da ilerleyici miyoklonik epilepsi ile birlikte spinal musküler atrofiye neden 
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olur. Günümüzde Farber hastalığı için spesifik bir tedavi yoktur, ancak insan 

kaynaklı rekombinant seramidaz enzimi üretilmiştir ve şu anda klinik çalışma-

lar hala devam etmektedir. 

1.5. Metakromatik Lökodistrofi Hastalığı 

Hastalık ilk olarak 1925'te Scholz tarafından tanımlanmıştır, Metakroma-

tik lökodistrofi (MLD), arilsülfataz A'nın eksikliğinden kaynaklanan 40.000'de 1 

sıklıkta otozomal resesif lizozomal depo hastalığıdır. Bu enzim sülfatlanmış gli-

kolipitleri bozar.Ana substratlarından biri, esas olarak miyelin membranlarında 

bulunan, toplam membran lipitlerinin %3 ile %4'ünü oluşturan bir lipit olan se-

rebrosid 3-sülfattır. Arilsülfataz A, sülfatı saposin B yardımıyla serebrosid 3-sül-

fatın galaktoz kalıntısından ayırır. Bu aktivatör proteinin (saposin B)   eksiklik-

leri, metakromatik lökodistrofiden ayırt edilemeyen çok nadir bir hastalığa ne-

den olur. Metakromatik lökodistrofide galaktozil sülfatid (serebrosid sülfat), 

CNS'nin beyaz maddesinde ve periferik sinirlerde birikir. Galaktosil sülfatid ve 

daha az ölçüde laktozil sülfatid de böbrek, safra kesesi ve bazı diğer organlar 

içinde birikmekte ve idrarda aşırı miktarlarda atılmaktadır. Kromozom 22q 

üzerindeki insan ARSA geni, 507 amino asidi kodlayan 8 ekzon içerir ve 180'in 

üzerinde mutasyon tanımlanmıştır. MLD'ye neden olan mutasyonlar hastala-

rın% 90-95'inde bulunur.  

Klinik olarak, metakromatik lökodistrofi heterojendir. Üç farklı forma ay-

rılabilir: (a) 1 ila 3 yaş arasında başlayan şiddetli bir geç-infantil formu, (b) 3 ila 

16 yıl arasında başlangıç yaşı olan çocuk formu ve (c) yaşamın üçüncü on yılın-

dan önce belirgin olmayan yetişkin formu. Progresyon, geç başlangıçlı form-

larda daha yavaştır ve hastalar hastalık başladıktan sonra 20 yıl kadar hayatta 

kalabilirler. MLD hastalarında tüm depolanması gerçekleşse de esas olarak, iler-

leyici demiyelinizasyona yol açan sinir sistemi etkileridir. Bu demiyelinizasyon 

sadece merkezi sinir sistemlerinde görülmez, aynı zamanda periferal nöropa-

tiye de yol açar. Psikiyatrik belirtiler, özellikle yetişkin hastalarda nörolojik 

semptomlar gelişmeden önce görülebilir. Proksimal renal tübüler asidoz, baş-

langıçta subklinik iken metabolik asidozdaha da derinleşerek klinik olarak kö-

tüleşebilir. Sülfatidlerin safra kesesi mukozasını tahriş ettiği ve potansiyel ola-

rak safra kesesi papillomatozu ve hemobilyaya yol açtığı bilinmektedir. Klinik 

fenotipin önemli bir belirleyicisi, belirli bir genotip ile ilişkili kalan enzim akti-

vitesidir. Tipik vakada hastalık yaklaşık 18 aylıkken başlar. Çocuklar kazanılmış 

yeteneklerini kaybederler, spastik tetraparezi, dizartri, ataksiler ve demans ge-

liştirirler. Varyantların her birinde, yürüme bozukluğu, mental regresyon ve id-

rar tutamama en erken belirtiler arasındadır. Çocukluk çağı varyantlarında 
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diğer yaygın belirtiler; körlük, konuşma kaybı, kuadriparezi, periferik nöropati 

ve nöbetlerdir. Erişkinlerde davranışsal bozukluklar ve bunama başlıca belirti 

işaretleridir ve hastalık on yıl içinde yavaşça ilerleyebilir.  

Arilsülfataz A eksikliği, klinik olarak sağlıklı kişilerde de görülebilir. Bu 

duruma yalancı pozitiflik denir. Bu bireyler normal enzim aktivitesinin sadece 

%10- 20'sine sahiptir. Arilsülfataz A psödo-yetmezlik alleli sıklığının%7 ila%15 

arasında olduğu tahmin edilmektedir. Psödo-yetmezlik taşıyıcılar için zararsız 

olsa da, MLD'nin tanısı ve genetik danışmanlığında sorunlara neden olur. Çünkü 

enzimatik zeminde, MLD'den psödo-yetmezliği ayırt etmek zordur. MLD tanısı, 

bazı hastalarda normal aktiviteye sahip olmakla birlikte lökositler veya fibrob-

lastlarda enzim seviyesine dayanır. Taşıyıcıların tespiti sorunlu olsa da, amni-

yotik sıvı veya koryonik villus hücre kültürlerinde arilsülfataz A aktivitesine da-

yalı prenatal tanı güvenilir görünmektedir. MLD için birkaç tedavi seçeneği var-

dır.  

Seçilen bireyler için hematopoetik kök hücre transplantasyonu ya da ke-

mik iliği transplantasyonu, semptomların ilerlemesini yavaşlatacak seçenekler-

dir. Geç infantil hastalarda, semptomlar tanı anında hızla ilerlemektedir ve pro-

sedürün riskleri olası faydalardan ağır basabilmektedir. Presemptomatik dö-

nemde tanı kesinleştirilirse ve iyi eşleştirilmiş bir vericinin mevcut olduğu du-

rumlarda, kemik iliği transplantasyonu makul olabilir.  

Hücre kültürü modellemesi; proteaz inhibitör tedavileri, enzim replas-

manı ve gen replasman tedavilerinin etkili olabileceğini düşündürmektedir. 

Lentiviral vektörler, genin fonksiyonel bir kopyasını hastanın kendi hematopo-

etik kök hücrelerine transfer etmek için kullanılmıştır ve bunlar daha sonra ye-

niden infüze edilmektedir. Bu yaklaşım bugüne kadar bildirilen üç kişide hasta-

lık progresyonunu durdurdu.  

1.6. Gangliozidozisler 

Gangliozidozlar otozomal resesif geçişli olup GM1 ve GM2 olarak iki ana 

gruba ayrılırlar. 1960'ların ortalarına kadar, GM2 gangliyosidozu tek gangliozid 

depo hastalığı olarak bilinirdi. İlk kez 1968'de β-galaktosidaz eksikliği altta ya-

tan etiyoloji olarak tanımlanmıştır.  

1.6.1.GM1 Gangliozidozisler 

1.6.1.1. GM1 Ganngliozidozis tip I 

GM1 gangliyoidoz, özellikle erken bebeklik döneminde ortaya çıkan bir 

hastalıktır (infantil form, tip I). Doğumdan birkaç ay sonra gelişimsel durma iz-

lenir, bunu progresif nörolojik bozulma ve sensorimotor ve psikososyal 
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disfonksiyonlar ile genel spastisite izler. Maküler kiraz-kırmızı lekeler hastala-

rın%50'sinde görülür. İnfantil olgularda genellikle yüzde dismorfizm, hepatosp-

lenomegali ve jeneralize iskelet displazisi, ekstrapiramidal bulgular ve distoni 

oldukça sık görülen majör bulgulardır. İnsan β-galaktosidaz geni olan GLB1, 3. 

kromozomda haritalanmıştır ve 76 kDa proteinini kodlar ve 16 ekzona sahiptir. 

180'den fazla mutasyon tanımlanmıştır. Tahmin edilen yaygınlık 100.000 ile 

300.000'de birdir. GM1 gangliozidozisli hastalardan alınan dokularda ve id-

rarda terminal β-galaktozlu glikokonjugatlar artmaktadır.GM1 ve asialo türevi 

GA1 gangliyosidi, G1-gangliozidozlu hastaların beyninde birikir. Keratan sülfat 

veya glikoproteinlerden elde edilen oligosakkaritler, GM1 gangliyosidozlu has-

talardan alınan visseral organlarda ve idrarda bildirilmiştir. β-galaktosidazın 

yetersiz aktivitesi, nöronlarda gangliozid birikimi ile sonuçlanır ve diğer bölge-

lerde defekt, mukopolisakkaridlerin (glikozaminoglikan) birikmesine neden 

olur. β-galaktosidaz eksikliğinde kesin tanı lökositler, fibroblastlar veya amni-

yositler kullanılarak belirlenir. Elektron mikroskobunda, nöronlar sudanofilik 

materyal (gangliozid) ve bazı PAS pozitif materyaller içerirken, diğer organlar, 

özellikle karaciğer ve böbrek, mukopolisakkaritlerin varlığı nedeniyle PAS po-

zitif materyali kuvvetle biriktirir. Taşıyıcıların saptanması ve prenatal tanı 

mümkündür. Tedavisi destekleyicidir.  

1.6.1.2. GM1 Gangliozidozis tip II 

Hastalığın geç-infantil veya juvenil formu ilk olarak 1968'de Derry ve ar-

kadaşları tarafından tanımlanmıştır.GM1 tip II gangliozidozis (juvenil) genel-

likle 1 yaşında görülmeye başlar, klinik ve patolojik olarak tip I gangliozidozis'e 

benzerdir. Yüzde belirgin bir kaba görünüm, hipertrofik diş eti, genişlemiş dil ve 

belirgin papilla ile karakteristiktir. Diastozis multipleksinin radyolojik özellik-

leri vardır. Zihinsel ve motor bozulma yaşamın ilk yılından sonra başlar. Orga-

nomegali çok sık gelişmez sadece ince kemiklerde değişiklikler olabilir. β-galak-

tosidaz eksikliğinde, santral sinir sisteminde ve dokularda ve keratan sülfat, 

gangliyosid ve bunların asialo türevleri aşırı miktarda birikmesine neden olur. 

GM1 gangliozidozun patolojik değişiklikleri şunlardır: (i) nöronal lipidoz, nö-

ronların şişmesi ve anormal nöronal sitoplazmik organellerin varlığı, (ii) böbrek 

visseral glomerüler epitel ve diğer renal parankimal hücrelerin şişmesi, (iii) 

kalp kapakçıklarında aşırı miktarda mukopolisakkarit birikimi ile birlikte ciddi 

kardiyak kapak tutulumu (iv) karaciğer, dalak, lenf düğümleri ve kemik iliğin-

deki köpüklü histiyositlerin varlığıdır.GM1 tip I'deki miyokardiyal tutulumun 

aksine, GM1 tip II'nin miyokardiyal hücreleri depolama materyali içermez. Ke-

sin tanı lökositler veya fibroblast kültüründe β-galaktozidaz aktivitesinin azlığı 
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veya yokluğunun gösterilmesidir. Amniyon hücre kültürü ya da koryon villus 

örneğinde enzim aktivitesinin tayini ile prenatal tanı konabilir. Hastalığın prog-

nozu yavaş olup erişkin yaşlara kadar hayatta kalabilirler. Hastalığın etkin bir 

tedavisi yoktur. 

1.6.1.3. GM1 Gangliozidozis tip III 

GM1 Tip III, genç yaşlarda başlar ve visseral doku tutulumun olmaması ve 

daha hafif seyirli olması ile GM1 Tip I ve II formdan ayrılır.GM1 gangliozidler ve 

keratan sülfat merkezi sinir sisteminde, özellikle bazal gangliyonlarda birikmek-

tedir. Literatürde bildirilen tüm hastaların yarısından fazlası Japonya'dan gel-

mektedir. En sık görülen prezentasyon, ilerleyici jeneralize distoni ve tüm hasta-

ların neredeyse yarısında izlenen akinetik parkinsonizm bulguları ile ilişkilidir. 

Hastaların yaklaşık%90'ında görülen fasiyal distoni, önemli bir diyagnostik ipu-

cudur. Yürüyüş ve konuşma bozuklukları, dizartri veya anartri hastalık seyrinde 

neredeyse evrenseldir. Mental retardasyon, görme kaybı, myoklonik nöbetler or-

taya çıkan diğer bulgulardır. T2 ağırlıklı MRG’de, bilateral putaminal hiperinten-

sitetüm olguların yaklaşık yarısında görülebilir. Kesin tanı, lökositler veya fibrob-

last kültüründe β- galaktozidaz aktivitesinin azlığı veya yokluğunun gösterilme-

sidir. Amniyon hücre kültürü ya da koryon villus örneğinde enzim aktivitesinin 

tayini ile prenatal tanı konabilir. Hastalığın prognozu yavaş olup erişkin yaşlara 

kadar hayatta kalabilirler. Hastalığın etkin bir tedavisi yoktur. 

1.6.2. GM2 Gangliozidozisler 

GM2 gangliozidlerin özellikle santral sinir sisteminde depolanması ile gi-

den bir grup hastalıktır. β-Hekzominidaz Ave B enzim aktivitesinin veya enzim-

lerin aktivatörlerinin eksikliğine bağlı olarak olarak oluşur. Bu enzimin β-Hek-

zominidaz A, β-Hekzominidaz B olarak iki izoenzimi vardır. β-Hekzominidaz A, 

α ve β iki subünitinden oluşur.Β-Hekzominidaz A nın,α subunitinin mutasyon-

larıTaysachs hastalığına, β  subunitindeki mutasyonlar Sandhoff hastalığına yol 

açar. 

1.6.2.1. Tay-Sachshastalığı  

Tay-Sachs hastalığı ilk olarak bir İngiliz göz doktoru olan Waren Tay tara-

fından 1881'de tanımlanmıştır. Hastalığın 3 formu vardır. B ve B1 varyantında 

β Hekzominidaz A enziminin α subünitindeki mutasyonlara bağlı iken, AB var-

yantı ise β Hekzominidaz A aktive proteinindeki mutasyonlara bağlıdır. Etkile-

nen bebekler doğumda normaldir, ancak yaşamın ilk yılında hızla ilerleyen psi-

komotor bozulma, nöbetler, hipotoni ve körlük gelişir. Hastalar 3 ile 5 yıl ara-

sında kaybedilir. Retina makulada kiraz kırmızı nokta tipiktir. 
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1.6.2.2. Sandhoff hastalığı 

Sandhoff hastalığı, Hex A ve Hex B enzimlerinin eksikliğinden kaynakla-

nır. Geni 5. kromozom üzerinde tanımlanmıştır. Kalıtım paterni otozomal rese-

sif olup, 1.000.000'de bir tahmin edilen bir insidansı vardır. Hekzosaminidaz A 

enzimi; GM2, GA2, globosid ve hekzosamini substratlarına ayırır. Bu substratla-

rın tümü Sandhoff hastalığında birikmektedir. Tay-Sachs ve Sandhoff hastalı-

ğında, serebral gangliyozit GM2 seviyeleri 100 ila 300 kat artmıştır. Sandhoff 

hastalığında, Tay-Sachs hastalığına göre beyinde ve dokularda daha yüksek 

miktarda GA2 birikmektedir. Globosid ve oligosakkaritler, özellikle de böbrek 

ve dalakta büyük miktarlarda birikir. Biriken oligosakkaritler, hem Hex A hem 

de Hex B'nin yokluğu nedeniyle biriken glikoproteinlerin parçalanmasından 

kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Sandhoff hastalığında genellikle 3 ila 6 ay 

arasında klinik olarak ortaya çıkar. Klinik belirtiler arasında mental ve motor 

gecikmeler, kaba yüz görünümü, retinada kiraz-kırmızı nokta, sese karşı güçlü 

tepki, makrosefali, nöbetler, erken körlük ve hipotoni yer alır. Ölüm genellikle 2 

ila 5 yıl arasında ortaya çıkar. Nörolojik bulgular yanında HSMG, kalp ve iskelet 

tutulumu bildirilmiştir. Juvenil formda ataksi, dizartri ve mental yıkım ile karak-

terizedir. Ancak organomegali ve makulada kiraz kırmızısı leke görülmez.  

GM2 gangliozidozis tanısı, serum veya fibroblast kültürlerinde heksoza-

minidazın analizine dayanır. Tüm gangliozidozlar ve varyantlarında amniyotik 

sıvı hücrelerinden veya koryon villus biyopsilerinden prenatal olarak tanı ko-

nabilir. Son yıllarda, intraserebroventriküler yol da dahil olmak üzere, GM2 

gangliozidozlu hastalar için enzim replasmanı dauygulanmaktadır. Diğer teda-

viler destekleyici tedaviler olup nöbet kontrolü, anti-psikotikler ve anti-epilep-

tikleri içerir. 

1.7. Niemann Pick 

1.7.1. Niemann Pick tip A ve B 

Hastalık ilk olarak 1914 yılında Albert Niemann tarafından hepatospleno-

megali, lenfadenopati ve ilerleyici nörolojik bozulma sonucu 2 yaşından önce ex 

olan bir çocukta tanımlanmıştır. Histopatolojik çalışmalar daha sonra Ludwig 

Pick tarafından yapıldı, bu da Gaucher hastalığında bulunanlara benzer fakat 

aynı olmayan köpüklü hücrelerin varlığını gösterdi. Ernst Klenk 1934'te depo-

lanmış lipidi sfingomiyelin olarak tanımlamıştır. 

Crocker, 1961'de hastalığı A, B ve C tiplerine göre sınıflandırmayı önerdi. 

Farklı tiplerdeki Nieman-Pick hastalığında (NPH), klinik şiddet değişkenlik gös-

terir.En yaygın ve en şiddetli varyant, akut nöronopatik form olan tip A'dır. 
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Genellikle Doğu Avrupa Yahudi soylarından etkilenen bireylerde, yaşamın er-

ken dönemlerinde ortaya çıkarlar. Cilt sarı-kahverengi pigmentasyona sahip 

olabilir, lenf düğümleri büyür ve oküler bulgular (kiraz-kırmızı maküla ve kor-

nea opakifikasyonları) aşikardır. Çok az hasta 4 yaşından sonra hayatta kalır. 

B tipi veya nöronopatik olmayan varyant, A tipini andırır, ancak santral 

sinir sistemi tutulumu olmaz. Etkilenen çocuklarda izole splenomegalidaha ileri 

yaşta ortaya çıkar. Zamanla, daha genel bir visseral tutulum gelişir. Birçok hasta 

birkaç on yıl boyunca hayatta kalmaktadır. NPH tip B'de, total kolesterol, LDL 

kolesterol, trigliserit artmış ve düşük HDL kolesterol ile tanımlanmıştır. Orta-

lama dalak büyüklüğü normalin 12.7 katı, ortalama karaciğer boyutu ise norma-

lin 1.91 katına kadar çıkabilir. Hematolojik bulgulardan trombositopeni %39, 

lökopeni %3 oranında görülür. Karaciğer transaminazları ve bilirubinde artış, 

pulmoner fonksiyonda zamanla bozulma izlenir. Pulmoner tutulumun tipik 

şekli restriktif akciğer hastalığıdır. Erişkin dönemde bile açıklanamayan diffüz 

lipit pnömonisi ile ortaya çıkabilir. Eklem ve/veya ekstremite ağrısı hastaların 

%39'unda görülür. Kısa boy, düşük ağırlık ve gecikmiş kemik yaşı da yaygındır. 

Maküler halo ve/veya kiraz-kırmızı lekeler olabilir, fakat bunlar nörodejeneras-

yonu temsil etmez. 

NPH tip A ve B'de de sifingomyelin retiküloendotelyal hücrelerde, hepa-

tositlerde, pulmoner makrofajlarda depolanır. Mutasyonları NPH A ve B tiple-

rinden sorumlu olan gen SMPD1'dir.180'den fazla farklı mutasyon bildirilmiştir. 

Ashkenazi Yahudi hastalarında mutasyona uğramış allellerin %90'ından fazla-

sını mutasyona uğratan üç mutasyon p.Arg498Leu, p.Leu304Pro ve 

p.Phe333Serfs * 52'dir.NPH tip A'dan farklı olarak NPH tip B, Ashkenazi Yahudi 

nüfusunda sık görülmez; NPH tip B tanısı alan hastaların yarısından fazlası, 

Türk, Arap veya Kuzey Afrika kökenlidir. Tek bir delesyon, p.Arg610del, Kuzey 

Afrika'dan tip B hastalarında mutant allellerin yaklaşık %90'ını oluşturur.Bir 

dereceye kadar genotip-fenotip korelasyonu tanımlanmıştır. A ve B NPH tiple-

rinin prevalansı 250.000'de 1'dir.Tip A ve B NPH'nin tanısı, hücre ve/veya doku 

ekstrelerinde sfingomiyelinaz aktivitesinin enzimatik tayini ile kolayca yapıla-

bilir. Bununla birlikte, heterozigot vakaların saptanması zordur. Enzim tahlili ve 

moleküler çalışmalar gerektirir. Prenatal tanı, kültürlenmiş amniyositler veya 

koryonik villusun enzimatik ve/veya moleküler analizleri ile gerçekleştirilmiş-

tir. Tip A veya B NPH için spesifik bir tedavi olmamasına rağmen kemik iliği 

transplantasyonu, metabolik bozukluğu düzeltip karaciğer ve dalak boyutunu 

azaltmıştır. Bununla birlikte, nörolojik durum üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. 
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Arecombinant insan asit sfingomiyelinaz şu anda intravenöz enzim replasman 

tedavisi klinik çalışmalar devam etmektedir. 

1.7.2.Niemann Pick tip C 

Niemann-Pick hastalığı tip C (NP-C) primer asit sfingomiyelinaz eksikliği 

olmayıp kolesterol esterleşmesinde biyokimyasal defekt vardır. Otozomal rese-

sif geçişli bir lipidozdur. Esterlenmemiş kolesterolün lizozomal birikimi ile NP-

C'li hastaların çoğunda ilerleyici nörolojik hastalık vardır ve bazı vakalarda he-

patik hasar öne çıkmaktadır. Düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ile karakterize 

kolesterolün lizozomal birikimi vardır ve glikolipid nöronlarda depolanır.NP-C 

hastalığında NPC1 genindeki mutasyonlar vakalarının %90'ından sorumludur 

ve390'dan fazla farklı mutasyon tanımlanmıştır. NPC2 genindeki mutasyonlar 

ise NP-C vakalarının %4'ünü oluşturur.NPC2 geninde yaklaşık 20 mutasyon bu-

lunmuştur. Genotip-fenotip korelasyonları hem NPC1 hem de NPC2 genleri için 

tanımlanmıştır. 

NP-C'nin klinik belirtileri heterojendir. Klasik fenotip, hepatosplenome-

gali,  supranükleer oftalmopleji, ilerleyici ataksi, distoni ve katapleksi, miyoklo-

nik nöbetler ve 5 yaşından daha önce edinilmiş konuşma kaybı ile karakterize-

dir.Organomegali, A ve B tiplerinden daha az belirgindir ve tamamen normal 

olabilir. Etkilenen çocuklar ikinci on yılda ölür. Yenidoğanlarda hipotoni, asit, 

mekonyum ileus, biliyer atrezi ve neonatal hepatit olabilir. Diğer bulgular gecik-

miş motor gelişimi, psikoz ve demanstır.NP-C2'li hastalardatipik olarak solu-

num yetmezliği, erken ölüme neden olur. NP-C'nin teşhisi moleküler testlere da-

yanır; fibroblastkültürlerinde filipin-kolesterol boyaması da bazı laboratuvarlar 

tarafından gerçekleştirilebilir. 

NP-C'de kolesterol esterleşmesinin bozulma derecesinde önemli bir de-

ğişkenlik vardır. Hastaların yaklaşık %15'i “normal” bir biyokimyasal fenotip 

gösterir ve normalden daha düşük bir kolesterol esterleşme oranına sahiptir bu 

hastaları filipin boyaması ile ayırt etmek oldukça zordur. Antenatal tanı mole-

küler teşhis yoluyla sağlanabilir. NP-C', NP-A ve NP-B'nin kombine olduğu ve 

150.000'de yaklaşık 1 olan bir sıklıkta olduğu tahmin edilmektedir. Hastalığın 

etkin bir tedavisi yoktur. NP-C'li birçok hastada nöbet, distoni ve kataplekside 

semptomatik tedavi etkilidir. Kemik iliği transplantasyonu, NP-C2 hastalarında, 

akciğer hastalığının iyileşmesini sağlamıştır, bununla birlikte yoğun immüno-

süpresyon gerektiren ciddi bir “greft-versus-substrat” etkisi ve enfeksiyon ol-

dukça risklidir. 
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Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 yaş ve üzeri olarak tanımlanmak-

tadır. İnsanların yaşam süreleri uzarken doğum oranlarının azalması dünyada 

yaşlı nüfusu artırmıştır. Bu da yaşlı hastalarla daha çok karşılaşmamıza neden 

olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 65 yaş ve üzeri kişilere uygulanan 

cerrahi girişimler genç hastaların yaklaşık iki katıdır.  

Dünyada yaşlı nüfusun artması, anestezistlerin yaşlı hastalarla daha çok 

karşılaşmalarına neden olmaktadır. Geriatrik yaş grubundaki hastaların pero-

peratif bakımları diğer yaş grubundaki hastalardan birçok yönden farklılık gös-

terir. Bu farklılıkların çoğu ilerlemiş yaş ve beraberinde bulunan hastalıklarla 

ilgilidir. Yaşlanmaya bağlı fizyolojik değişikliklerle patolojik olanların ayırt edil-

mesi, bu hastaların tedavisinde önem arz eder. Geriatrik hastalarda preoperatif 

değerlendirme, anestezi uygulaması ve riskleri, postoperatif yönetim ve komp-

likasyonlar özelliklidir. Pediatrik hastalarda olduğu gibi yaşlı hastalarda da op-

timal anestezik yaklaşım bu değişikliklerin anlaşılmasına bağlıdır. 

Yaşlı hastalarda anestezi yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan fizyolojik ve psi-

kolojik değişimleri de içine alacak özel bir anestezi yaklaşımı gerektirir. Yaşlı 

hastalarda peroperatif anestezi ile ilgili konuların daha iyi anlaşılması ve gerekli 

önlemlerin alınması postoperatif dönemin daha sorunsuz geçirilmesine yar-

dımcı olacaktır. Yaşlı hastalarda tüm vücudu etkileyen anatomik ve fizyolojik 

değisiklikler meydana gelmektedir. Cilt altı dokuların zayıflığı, kas atrofisi, os-

teoporoz geriatrik hastaların travma sonrasında ciddi problemler yaşamasına 

neden olmaktadır. Solunum ve dolaşım sistemindeki değişiklikler ve sınırlı 

kompansasyon kapasitesi, hipoksi ve şok durumundaki kompansatuar cevap-

ları sınırlar. Preoperatif dönemde eşlik eden hastalıklar hastanın klinik tablo-

sunu daha da karmaşık hale getirebilir. Geriatrik hastada iyi bir preoperatif de-

ğerlendirme ve multidisipliner klinik yaklaşım ile morbidite ve mortalite azaltı-

labilir.  

1.1. YAŞA BAĞLI FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 

Yaşlanma, organ sistemlerinde hücre kaybıyla meydana gelen ilerleyici 

bir süreçtir. Bu süreç kişiden kişiye farklı hızlarda gelişebilir. İstirahat halindeki 

organ fonksiyonları ile egzersiz veya cerrahi stres gibi maksimum ihtiyacın ol-

duğu durumlar arasındaki fark fonksiyonel kapasiteyi gösterir. Yaşlı hastalar-

daki azalmış fonksiyonel kapasite, bu hastalardaki artmış morbidite ve mortali-

tenin ana nedeni olarak kabul edilmektedir. 

Ancak bazen bu kapasitedeki azalmanıı tespiti zor olabilmektedir. Günlük 

aktiviteleri kısıtlanmış immobil hastalarda küçük egzersizleri bile yaptırmak 

mümkün olmadığından, bu hastalarda solunum sıkıntısı veya anjina, cidddi 
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iskemik kalp hastalığı varlığında bile gözlenmeyebilir. Geriatrik hasta grubunda 

iyi preoperatif değerlendirme ve anestezi uygulayabilmek için, ileri yaşın vücut 

üzerinde ne gibi değişiklikler yaptığını bilmek gerekir.  

1. 1. 1. Solunum Sistemi 

Geriatrik hasta grubunda yaşlanma ile meydana gelen değişikliklerden 

dolayı yaşlılarda perioperatif pulmoner komplikasyon riskinde artışa neden 

olur. SSS aktivitesindeki azalmaya bağlı olarak hipoksi hiperkapni ve mekanik 

yüklenmeye karşı solunumsal yanıtlar bozulmuştur. Ayrıca volatil anestezikle-

rin, benzodiazepinlerin ve opioidlerin solunum depresan etkileri de artabilir. 

Yaşlanma ile akciğerlerde elastik geri çekilme kaybı ile birlikte sürfaktan 

yapımının bozulması, akciğer kompliyansında artışa yol açar. Akciğerde elastik 

elamanların kaybı ise respiratuar bronşioller ve alveoler duktusların genişle-

mesi ve ekspirasyonda küçük hava yollarının erken kollapsı ile ilişkilendirilebi-

lir. Alveoler yüzey alanında giderek artan kayıp söz konusudur ve buna bağlı gaz 

değişimi bozulur. Bu pulmoner değişikliklerin fonksiyonel sonuçları, anatomik 

ölü boşluğun artması, difüzyon kapasitesinin azalması ve kapanma kapasitesi-

nin artmasıdır. 

Yaşla birlikte akciğer volümlerinde de değişiklik olur. Total akciğer kapa-

sitesi (TAK) değişmez. Rezidüel volüm (RV) artar. Bu nedenle vital kapasite 

(VK) azalır. Küçük hava yollarının kapanmaya başladığı volüm olarak tanımla-

nan kapanma kapasitesi (KK) ilerleyen yaşla birlikte artar. Genç bireylerde KK 

fonksiyonel rezidüel kapasiteden (FRK) daha düşüktür. FRK ve KK arasındaki 

ilişkide ortaya çıkan değişiklik, ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğunun artma-

sına yol açar ve alveolo-arteriyel oksijen gradientinin yaşlanma ile artmasına 

yol açan en önemli mekanizmadır. 

Yaşlılarda genel anestezi sırasında aktif hipoksik pulmoner vazokonstrik-

siyonun anestezik maddeye bağlı depresyonu ve alveolar fiziksel yapının bozul-

masına bağlı ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğu görülür. İskelet kalsifikas-

yonu ve artmış hava yolu direnci solunum iş yükünü artırır bu nedenle yaşlılar 

postoperatif akut solunum yetmezliğine maruz kalabilirler. 

1. 1. 2. Kardiyovasküler Sistem 

Yaşlanma ile birlikte kalpte de morfolojik değişiklikler ortaya çıkar: miyo-

sit sayıları azalır, sol ventrikül duvarında kalınlaşma görülür, hem iletimde rol 

oynayan liflerin yoğunluğu hem de sinüs düğümündeki hücre sayısı azalır. Bu 

değişiklikler fonksiyonel olarak kontraktilitenin azalması miyokart sertliğinin 
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ve ventrikül dolum basıncının artması ve ß-adrenerjik duyarlılığın azalması de-

mektir. 

Morfolojik olarak büyük elastik arterlerde çapın genişlediği ve sertliğin 

arttığı görülür. Bu değişiklikler fonksiyonel olarak erken dönemde ortalama ar-

ter basıncında (OAB) yükselme ve nabız basıncında artma şeklinde ortaya çıkar.  

Sol ventrikül duvarındaki kalınlaşma ve art yükteki artışın birlikteliği, mi-

yokard kontraksiyonunda kompansatuar bir uzamaya neden olur. Buna bağlı 

erken diyastolik dolum hızı azalır. Bu koşullar altında geç ventriküler doluma, 

atrial kontraksiyonların katkısı genç hastalarda olandan daha önemli hale gelir. 

Bu nedenle yaşlı hastalar sinüs ritmi dışındaki ritimleri daha zor tolere ederler. 

Atriumun genişlemesi hastaları özellikle atrial fibrilasyon olmak üzere supra-

ventriküler taşikardiye (SVT) yatkın hale getirir. 

Otonom sinir sisteminde yaşlanma ile ortaya çıkan iki önemli değişiklik: 

ß-reseptör stimülasyonuna yanıtın azalması ve sempatik sistem aktivitesinin 

artmasıdır. ß-reseptör aracılı mekanizmalar, ön yük rezervini korurken kalp 

atım hızı, venöz dönüş ve sistolik arter basıncının artmasında rol oynar. Yaşlı-

larda azalmış olan ß-reseptör yanıtlarına egzersiz / stres sırasında maksimum 

kalp atım hızında ve ejeksiyon fraksiyonunda azalma eşlik eder. Bu tür azalma-

lar kalp yetmezliğine yatkınlığa yol açar. Otonomik değişiklikler, intraoperatif 

hemodinamik dalgalanma olasılığında artma ile sonuçlanır. Kardiak rezervin 

azalması, yaşlı hastaların çoğunda genel anestezi indüksiyonu sırasında kan ba-

sıncında abartılı azalma ile kendini gösterir. Yaşlı hastaların hipovolemiye, hi-

potansiyona ve hipoksiye kalp hızı ile yanıt verme yetenekleri zayıftır. 

Özellikle kardiyak rezervin azalması, geriatrik hastalarda, genel anestezi 

indüksiyonu sırasında kan basıncında ciddi bir azalma ile kendini gösterebilir. 

Bu hastaların hipovolemi, hipotansiyon veya hipoksiye, kalp hızı artışı ile yanıt 

verme yetenekleri zayıftır.  

Konjestif kalp yetmezliği bulgularının olması, geçirilmiş iskemik kalp has-

talığı veya miyokard infarktüsü gibi kalp hastalığı öyküsü olanlarda kardiyovas-

küler morbidite riskini artırmaktadır. 

Yaşa bağlı diyastolik relaksasyon bozulmaktadır. Bu durum yaşlanmakta 

olan kalpte diyastolik disfonksiyona neden olur. Diyastolik disfonksiyonun en 

ağır formu diyastolik kalp yetmezliğidir. Bu durum ile ilişkili predispozan ko-

şullar, sol ventrikül hipertrofisi ile birlikte hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, 

hipertrofik kardiyomyopati ve valvüler kalp hastalığını içerir. Yapılan hasta 
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bazlı birçok çalışmaya göre yaşlı hastalarda diyastolik disfonksiyon yaygındır 

ve mortalite artışı ile birliktedir. 

Peroperatif morbidite ve mortalitenin 1/3’ü kardiyovasküler komplikas-

yonlar (kalp yetmezliği, aritmiler, miyokard enfarktüsü ve inme gibi) nedeniyle 

meydana gelmektedir. 

1.1. 3. Üriner Sistem 

Böbrek kan akımında ve doku kitlesinde yaşla birlikte azalma görülür. 

Glomerül sayısında azalma ile birlikte böbrek kitlesi de azalır. Geriatrik yaş gru-

bundaki hastalarda glomerüler filitrasyon hızı ve kreatinin klirensi genellikle 

azalır. Böbrek kan akımı ve doku kitlesindeki azalma postoperatif dönemde ge-

riatrik hastalarda görülen akut böbrek yetmezliğine (ABY) neden olabilir. Kan 

üre nitrojen(BUN) düzeyleri yükselir  fakat serum kreatinin düzeyi değişmez. 

Bu durum yaşlanmaya bağlı olarak kas kitlesinin azalması ile ilişkilidir.  

İlerleyen yaşla birlikte böbreklerde elektrolit dengesinin ayarlanması id-

rarın konsantre edilmesi ve seyreltilmesi bozulur. Böbreklerin sodyum tutma 

kapasitesi azalmıştır. Bu durum tuz alımı yetersiz yaşlı hastalarda, sodyum ek-

sikliğine ve dehidratasyona neden olur. Aynı zamanda tuz yükü ile mücadele 

etme yeteneğinin azalması sıvı yüklenmesi eğilimini artırır. Bu nedenle intrao-

peratif volüm replasmanı sırasında dikkatli olmak gerekir.  

1. 1. 4. Santral Sinir Sistemi 

Postoperatif kognitif disfonksiyon (POKD) sıklıkla hafıza ve konsantras-

yon bozuklukları ile kendini belli eden ve nöropsikolojik testlerle tanı konulabi-

len bir durumdur. Hospitalize edilen yaşlıların yaklaşık % 14-50’sinde ortaya 

çıkan POKD nedenli % 10-65 oranında ölüm bildirilmiştir. Cerrahinin zorluk de-

recesi ile POKD arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada minör cerrahilerde 

insidansın daha düşük olduğu ve 70 yaş üstü hastalar ile hastanede yatış süre-

sinin uzamasının riski arttırdığı bildirilmiştir. Yaşlanan beyin kitlesinde % 

20’lik bir azalma ile birlikte, serebrospinal sıvıda artış olur. Bu kitlesel azalma 

ile orantılı olarak serebral kan akımı ve serebral oksijen tüketimi de azalır. Buna 

rağmen, serebrovaskuler otoregulasyon korunur. Yaşlılığın ilerlemesi ile sereb-

ral kortekste; özellikle frontal lobda görülen nöron kaybı belirgindir. Bu nedenle 

yaşlı hastalarda genel ve lokal anestezik ilaç gereksinimi azalmıştır. Parkinson, 

delirium, demans da sık görülen santral sinir sistemi hastalıklarıdır. 

1. 1. 5. Hepatik Sistem 

Yaşlanma ile birlikte karaciğer kitlesi ve kan akımında azalma gözlenir. 

İlave olarak karaciğer’in ilaçları metabolize etme kapasitesinde ve albumin 
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üretiminde azalma görülür. Karaciğer kan akımının azalması hızla metabolize 

olan ilaçların idame doz gereksinimlerinin azalmasına neden olur. Yavaş meta-

bolize olan ilaçların farmakokinetiği ise karaciğer kapasitesinden daha fazla et-

kilenir. 

1.2. PREOPERATİF RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Geriatrik yaş grubundaki hastalarda cerrahi girişim riski ve sonuçları has-

tanın fizyolojik durumu ve yandaş hastalıkları, cerrahi girişimin elektif ya da acil 

oluşu ve cerrahi girişimin türü ve yaş gibi bazı faktörlere bağlıdır. 

Cerrahi mortalite yaş ile artış gösterir. Cerrahi girişim kararı her olguda 

kar zarar oranı gözetilerek verilmelidir. Yaş, artmış operasyon riskinin bir gös-

tergesi olsa da yaşın etkisi Amerikan Anestezi Cemiyeti (ASA) sınıflaması veya 

yandaş hastalıklardan ayrı tutulamaz. 

Geriatrik yaş grubundaki hastalarda cerrahi mortalite, uygulanan cerrahi 

girişime göre farklılık gösterir. Planlanan cerrahi girişimin risk grubu cerrahi 

mortalite üzerinde etkilidir. Ayrıca acil şartlarda yapılan cerrahi girişimlerde de 

riskin arttığı bilinmektedir. Sıvı-elektrolit denge bozuklukları, yaşlılığa bağlı fiz-

yolojik ve metabolik değişiklikler atipik hastalık bulguları, azalmış kardiyopul-

moner fonksiyon ve yetersiz preoperatif hazırlık gibi nedenler acil cerrahi so-

nuçlar üzerinde etkilidir. Geriatrik cerrahi olgularda postoperatif mortalite yö-

nünden risk faktörleri değerlendirildiğinde: major veya acil cerrahi girişim, kar-

diak-pulomoner hastalık, diyabet ve renal patoloji gibi yandaş hastalıkları olan 

olguların yanısıra nutrisyonel durumu kötü, anemik, albumin <3.5 g/dl, olan 

hastalarda riskin arttığı bildirilmiştir. 

Yaşlılıkla birlikte hipertansiyon, diyabet, iskemik kalp hastalıkları ve kan-

ser gibi kronik sistemik hastalık insidansında anlamlı bir artış olur. Genellikle 

tek başına yaşlılığın etkilerini, yaşlılığa eşlik eden sistemik hastalıkların etkile-

rinden ayırt etmek zordur. Demans, parkinson, deliryum gibi bazı hastalıklar 

özellikle yaşlı hastalarda daha sık görülmektedir. 

1.3. ANESTEZİK YAKLAŞIM 

Yaşlanmaya bağlı vücut yapısındaki değişiklikler yağsız doku kitlesinin 

azalması vücut yağ oranının artması ve total vücut sıvısının azalmasıdır. Yaşlı 

hastalar genellikle anestezik ilaçlara daha duyarlıdır. Yaşlı hastalarda postope-

ratif dönemde görülen komplikasyonlar, atelektazi, kalp yetmezliği, pnömoni, 

deliryum olarak sayılabilir. Ayrıca geriatrik yaş grubundaki hastalarda postope-

ratif dönemde aspirasyon da sık görülen bir durumdur. Daha az ilaç ile istenilen 

klinik etki elde edilirken ilaçların etki süreleri de genellikle uzamıştır. Geriatrik 
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yaş grubundaki hastalarda rejyonel anestezinin bazı avantajları mevcuttur. To-

tal kalça protezi cerrahisi sonrası derin ven trombozu insidansını azalltığı yö-

nünde yayınlar mevcuttur. Ayrıca rejyonel anestezi hemodinamik etkileri ile 

kan kaybının azaltıldığı da bildirilmiştir. Rejyonel anestezinin pulmoner emboli 

riskinde azalma, etkin postoperatif analjezi sağlanması ve postoperatif akut 

konfüzyon ve hipoksi insidansının daha düşük olması gibi avantajları mevcut-

tur. Periferik sinir blokları alt ve üst ekstremite cerrahisinde başarı ile uygula-

nabilir. Ayrıca günümüzde ultrasonografinin yaygın kullanımı ile postoperatif 

analjezi amacıyla kullanılan gövde blokları geriatrik yaş grubundaki hastalara 

güvenle uygulanabillir ve böylece postoperatif dönemde multimodal analjezinin 

etkin bir parçası olarak kullanılabilir. Periferik bloklar hemodinamik stabilite 

açısından önemli bir avantaj sağlar. Özellikle üst ekstremite periferik blokları 

pratik kullanımda daha sık uygulanmaktadır; 

1. 4. ÜST EKSTREMİTE PERİFERİK BLOKLARI 

Brakial pleksus C5, C6, C7 ve 8. servikal ve T1 torasik sinirlerin ramus 

ventralislerin birleş-mesi ile oluşur. Bu kökler M.scalenus anterior ve m. scale-

nus medius arasında bulunur aşağı ve dışa doğru uzanan bu kökler supraclavi-

culer fossa’da pleksus brakialis oluşturur. C5 ve C6 M.scalenius mediusun late-

ralinde trunkus superioru, C8 ve T1 m scalenius arkasında trunkus inferioru, C7 

ise tek başına trunkus mediusu oluştururlar divisionlar devamında 3 farklı fas-

ciculusa ayrılır.  

A. axillarisin lateralinde trunkus medius ve superior birleşerek lateral fa-

sikülü, trunkus inferior a.axillarisin medialinde medial fasikülü, 3 trunkusun 

arka dalları birleşerek posterior fasikülü oluşturur. Bu fasiküller terminal dal-

ları ile üst ekstremiteye innervasyon sağlarlar. Lateral fasikül, median sinirin 

lateral kısmı ve muskulokutanöz sinir; medial fasikül, median sinirin medial 

kısmı ve ulnar, medial antebrakial ve medial brakial kutanöz sinir; posterior fa-

sikül ise aksiller ve radial sinir olarak devam ederler.  

Brakial pleksus farklı anatomik noktalarda blokajına göre isimlendirilebi-

lir. Bunlar: 

1- İnterskalen Brakial Pleksus Bloğu 

2- Supraklaviküler Brakial Pleksus Bloğu 

3- İnfraklaviküler Brakial Pleksus Bloğu 

4- Aksiller Brakial Pleksus Bloğu 
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1. 4. 1 İnterskalen Blok 

İnterskalen blokğun en önemli kullanım endikasyonu omuz, proksimal 

humerus ve klavikulanın cerrahi anestezi ve analjezisidir. İnterskalen blokta ul-

nar sinir her zaman bloke edilemeyebilir. Bu sebepten dolayı interskalen blok 

omuz cerrahisi için iyi bir yöntem iken el cerrahisi için ideal bir seçim olarak 

kabul edilemez. Ayrıca interskalen bloğu diğer brakial pleksus bloklarından ayı-

ran solunumsal, nörolojik, hemodinamik etkileri ve olası komplikasyonları mev-

cuttur. 

Endikasyonları 

• Omuz ve proksimal humerus cerrahisi anestezi/analjezi 

• Omuz çıkığı redüksiyonu 

• Dirsek cerrahisi 

Kontrendikasyonları 

• Ciddi derecede solunum sıkıntısı olan hastalar 

• Kontralateral diafram paralizisi 

• Enjeksiyon bölgesinde cilt enfeksiyonu 

• Rekürren laringeal sinir felci 

• Koagülasyon bozuklukları 

Komplikasyonlar 

• Total spinal anestezi 

• Spinal kord hasarı 

• Solunum yetmezliği 

• Vertebral arter enjeksiyonu 

• Horner sendromu 

• Rekürren laringeal sinir bloğu 

• Pnömotoraks 

• Hematom 

İnterskalen aralık sternokleidomastoid kasının (SCM) klaviküler başının 

ve eksternal juguler venin arasındadır. Supin pozisyonda hastanın başı blok ya-

pılacak tarafın aksi yönüne çevrilir. Krikoid kıkırdaktan interskalen aralığa 

doğru yatay bir çizgi çizilir. Bu çizgi ile SCM kasın arka kenarının kesişme nok-

tası iğnenin giriş noktası olarak belirlenir. Bu nokta yaklaşık olarak C6 transvers 

çıkıntısı hizasına denk gelir ve eksternal juguler vene komşudur. İnterskalen 
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blok için 2-2.5 cm’lik iğne tercih edilmelidir, brakial pleksus bu bölgede çok yü-

zeyel olduğu için 2,5 cm’den daha derine iğne ilerletilmemelidir. 

Ultrason eşliğinde blok uygulamasında haastanın başı blok yapılacak ta-

rafın karşısına çevrilir. Ultrason probu krikoid kıkırdak hizasından karotis arter 

görülene kadar laterale yönlendirilir. Karotis arter buluınduktan sonra anterior 

ve middle skalen kaslar arasında brakiyal pleksus bulunur ve buraya lokal anes-

tezik enjekte edilir.  

1. 4. 2. Supraklaviküler Blok 

İlk kez 1911’de Klukenkampff tarafından tanımlanan bu blokta yine yüze-

yel konumu ve subklavian arter ile anatomik komşuluğu nedeniyle ultrason eş-

liğinde supraklaviküler yaklaşımla brakial pleksus net olarak görüntülenebil-

mektedir. Supraklaviküler brakial pleksus bloğu hızlı başlayan motor ve duyu-

sal blok özellikleri ile diğer brakial pleksus bloklarından ayrılır. 

Endikasyonlar 

• Omuz hariç tüm üst ekstremite cerrahisinde 

Kontrendikasyonları 

• Ciddi solunum sıkıntısı 

• İğne giriş yerinde enfeksiyon varlığı 

• Kontralateral hemidiafragmatik paralizi veya pnömotoraks 

• Kontralateral frenik veya rekürren laringeal sinir felci 

• Koagülasyon bozuklukları 

Komplikasyonlar 

• Pnömotoraks 

• Frenik sinir paralizisi 

• Horner Sendromu (Stellat ganglion bloğu) 

• Vasküler yaralanma(hematom) 

• Subaraknoid enjeksiyon/yayılım 

SCM kasının lateral başının klavikulaya yapıştığı yer işaretlenir. Bu kasın 

klavikulaya yapıştığı yer 1. Kostanın klavikulayı çaprazladığı ve dolayısıyla plev-

ranın kubbesinin geçtiği yerdir. Bu blok esnasında sık görülen pnömotoraks ris-

kini azaltmak için, işaretlenen noktanın 2 cm lateraline ve 2 cm sefaline giderek 

iğne giriş noktası işaretlenir. İğne anteroposterior düzlemde cilde dik olarak ha-

fif kaudale doğru ilerletilir. Yaklaşık 1 cm derinlikte üst trunkus cevabı olan 

omuz kontraksiyonları alınınca iğne orta hatta paralel olarak kaudale doğru 
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yönlendirilir. Alt trunkus yanıtı olan parmaklarda kontraksiyon alınca lokal 

anestezik uygulanır. Alt trunkusa enjeksiyon yapmak bloğun başarısını arttırır. 

Ultrason eşliğinde blok için hasta yarı oturur pozisyonda baş blok yapıla-

cak tarafın karşısına çevrili vaziyette hastadan blok yapılacak taraftaki kolunu 

dizine uzatması söylenerek supraklaviküler çentikten subklavian arter ve etra-

fındaki brakial pleksus görülerek bu bölgeye lokal anestezik infiltrasyonu yapı-

lır. 

1. 4. 3. İnfraklaviküler Blok 

İnfraklaviküler blok ilk kez 1914’te Bazy tarafından tarif edilmiştir. İnf-

raklaviküler blok infraklaviküler fossadakordlar seviyesinde uygulanır. İnfrak-

laviküler fossa önde pektoralis majör ve minör, üstte klavikula ve korakoid çı-

kıntı, medialde kotlar, lateralde de humerus ile sınırlandırılmıştır. Blok için ko-

rakoid çıkıntı palpe edilir, bu noktanın 2 cm mediali ve 2 cm kaudali işaretlenir. 

Nörostimülatör iğne ile bu noktadan cilde dik olarak girilir. 0,2-0,4 mA akım ara-

lığında el ve parmaklarda motor yanıt gözlenen noktada lokal anestezik infilt-

rasyonu yapılır. 

Ultrason eşliğinde ise supin pozisyondaki hastada lineer prob kullanıla-

rak korakoid çıkıntının 1 cm anterioruna sagittal planda ve iğne korakoid çıkıntı 

ile klavikula arasındaki kesişme noktasına in-plane teknikle yerleştirilir. Lateral 

kord en yüzeyel yerleşimli kord olduğu için infraklaviküler blok uygulamasında 

çoğunlukla ilk karşılaşılan nöral yapıdır. Lateral kordun yakınında ve biraz de-

rininde posterior kord bulunur. Medial kord aksiller arterin altında, biraz daha 

kaudal yöndedir. Tarif edilen bu yerleşimlerden başka birçok anatomik varyas-

yon mevcuttur. Başarılı blok uygulaması için ilaç dağılımının aksiller arter çev-

resinde saat 3 ve 11 arasında u şeklinde dağılımının sağlanması önerilir. En uy-

gun enjeksiyon noktasının kranio-posterior kadranda ve artere göre saat 8 hi-

zasında olduğu belirtilmektedir. Bu noktaya yapılan enjeksiyonla tüm kordlara 

etkin lokal anestezik dağılımı olacağı bildirilmiştir. Kord düzeyinde yapılan bu 

blokta kordlar net olarak görüntülenemese de arter çevresinde ilaç dağılımı 

sağlandığında etkin bir blok sağlanabilmektedir. 

Endikasyonlar 

• Kolun proksimalinin mediali ve omuz hariç tüm ekstremite cerrahisinde 

anestezi/analjezi amaçlı 

Kontrendikasyonlar 

• Ponksiyon bölgesinde ciltte enfeksiyon 

• Koagülasyon bozuklukları 
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Komplikasyonlar 

• Pnömotoraks 

• İntravasküler enjeksiyon 

• Hematom 

• Sinir hasarı 

1. 4. 4. Aksiller Blok 

Aksiller blok aslında brakial pleksusun terminal dallarının bloğudur. El, el 

bileği ve dirsek cerrahisinde anestezi/analjezi amacıyla kullanılır. 

En sık uygulanan bloklardan biridir. Brakial pleksusa yönelik ciddi kompli-

kasyon görülme sıklığı diğer bloklara göre daha azdır. Transarteriel teknik, pares-

tezi tekniği, nörostimülasyon tekniği gibi birçok teknik kullanılarak uygulanmış-

tır. Ancak ultrasonun kullanımı ile birlikte uygulanması en kolay bloklardan biri 

haline gelmiştir.  

Hasta supin pozisyonda yatırılır. Blok uygulanacak kol gövde ile doksan de-

rece açı yapacak şekilde abduksiyona getirilir. Aşırı abduksiyon yapılması brakial 

pleksusu gerebilir.  Lineer ultrason probu kullanılarak aksiller arter aksiller boş-

lukta mümkün olduğunca proksimalde tespit edilir. Median, radial ve ulnar sinir-

ler aksiller arterin çevresinde konumlanmıştır. Bu bölgede de anatomik varyas-

yonlar mevcuttur. Muskulokutanöz sinir brakial pleksustan erken ayrılır, distale 

doğru gidildikçe biceps ve korakobrakialis kaslarının arasında seyreder. Ultrason 

ile korakobrakial kasın içinde iğsi bir yapı olarak görülebilir. Sinirler tercihen tek 

tek bloke edilmelidir. Özellikle muskulokutanöz sinir ayrıca bloke edilmelidir. 

Endikasyonlar 

• Humerus distalinden itibaren tüm kol bölgesinde cerrahi anestezi/anal-

jezi 

Kontrendikasyonlar 

• Ponksiyon bölgesinde cilt enfeksiyonu 

Komplikasyonlar 

• Vasküler zedelenme- hematom 

• Sistemik lokal anestezik toksisitesi 

• Sinir hasarı 

1. 4. 5. Radial Sinir Bloğu 

Radial sinir brakial pleksusun en geniş dalıdır ve liflerini C5-C8 ile T1’den 

alır. Anatomik olarak humerusun medialinden aşağıya doğru seyreder. Radial ar-

terin lateralini takip eder ve kolun üstünde hiç dal vermez. Radial sinir elin dor-

solateral yüzünü örtten deriyi innerve eder. Antekübital bölgede radial sinir bi-

ceps tendonunun lateralinde diğer periferik sinirlere oranla daha uzun ve karak-

teristik bir yapı şeklinde görüntülenebilir. 
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Radial sinir aksiller bölgeden el bileğine kadar ultrason eşliğinde trase bo-

yunca takip edilerek istenilen seviyede kolaylıkla bloke edilebilir 

1. 4. 6. Median Sinir Bloğu 

Median sinir liflerini C6-C8 ile T1’den alır. Dirsekte brakial arterin hemen 

medialinde uzanır ve brakial kasla dirsek ekleminden ayrılır. El bileğinde daha 

yüzeyelleşir. Önkolu terk ederek fleksör retinakulumun derininden karpal tüne-

lin içinden geçerek elin palmar yüzüne girer. 

Median sinir brakial arterein medialinde lineer ultrason probu ile rahatlıkla 

görülebilir. Ayrıca anatomik seyri boyunca da takip edilerek istenilen seviyede 

bloke edilebilir. 

1. 4. 7. Ulnar Sinir Bloğu 

Ulnar sinir liflerini C7-C8 ve T1’den alır. Üst kolun medial kısmı boyunca 

kolun ortasına kadar uzanır. Burada medial intermuskuler septumu delerek tri-

ceps kasının medial başından oblik olarak karşıya geçer ve humerusun medial 

epikondili ile ulnanın olekranon çıkıntısı arasındaki olukta yüzeyelleşir. Ulnar si-

nir, dirsek hizasında olekranon fossanın distalinde veya proksimalinde kolaylıkla 

tespit edilerek bloke edilebilir. Lineer ultrason probu ile de ulnar arterin latera-

linde kolaylıkla görüntülenebilir. 

Üst ekstremite cerrahilerinde uygulanacak periferik bloklar, hasta ve yapı-

lacak cerrahi işleme göre değişiklik gösterir. Özellikle proksimal üst ekstremite 

cerrahileri dermatomal dağılım vasıflarından dolayı rejyonel anestezi uygulama-

larında önemli bir yer tutmaktadır. Humerus cerrahilerinde çoğu zaman tek blok 

ile yeterli cerrahi anestezi sağlanamaması bunun bir göstergesi olabilir. Çünkü; 

seçilecek periferik blok uygulamasının cerrahi uyarının kapsayacağı muhtemel si-

nir dermatomlarını, myotomlarını ve sklerotomları (kemik sensoriel innervas-

yon) kapsaması gerekir. Proksimal kol için interskalen blok yeterli olabilirken, 

kolun distalini de içine alan bir cerrahi girişim yapılacaksa ulnar sinirin de bloke 

edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, humerusun cerrahi işlemlerinde cerrahi iş-

lemi sürdürebilmek için interskalen blokla kombine olarak yapılan infraklavikü-

ler blok ile genel anestezinin riskli olduğu hastalarda etkin brakial pleksus blokajı 

ve yeterli cerrahi anestezi sağlanabilir. Ancak bu durumdaki en önemli sorun 

kombine edilen iki blok için kullanılacak lokal anestezik volümüdür. Periferik si-

nir bloklarında artan lokal anestetik volümü özellikle ileri yaştaki hastalarda tok-

sisiteye neden olabilir. Son yıllarda ultrason (USG) kullanımı ile daha düşük vo-

lümde LA kullanılmasıyla kombine periferik blok teknikleri kolayca uygulan-

makta ve böylece komplikasyonların da önüne geçilebilmektedir. 
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1. HELICOBACTER pylori’nin GENEL ÖZELLİKLERİ  

Helicobacter pylori(H. pylori), midenin özellikle antrum ve korpus bölge-

lerinde kolonize olan ve resmi olarak tanınan ilk bakteriyel karsinojendir. 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının sindirim sisteminde gastrik epitelin lü-

men yüzeyi üzerinde yerleşip çoğalan bu bakteri en başarılı insan patojenlerin-

den biri olarak kabul edilir. Organizma başlangıçta “gastrik Campylobacter ben-

zeri organizma”, Campylobacter pyloridis, ve “Campylobacter pylori” olarak ad-

landırılmasına rağmen bu bakterinin Campylobacter cinsinden farklı olduğu ke-

sinleşmiş ve günümüzde H. pylori olarak adlandırılmaktadır. 

1.1. Tarihçe:  

Helicobacter pylori ile gastrit arasındaki ilişki, ilk olarak Avustralyalı 

Marshall ve Warren tarafından duyurulmuştur. Patolog olan Warren ile gastro-

enterolog olan Marshall gastritli olguları gözlemleyerek “gastrit-bakteri ilişkisi” 

konusundaki çalışmaların ilk adımını atmıştır. 14 Nisan 1983 tarihinde de, kül-

türde H. pylori'yi izole etmişlerdir. Bu tarihte bakterinin keşfinden sonra gast-

rointestinal hastalıkların tanısı ve tedavisi büyük ölçüde değişmiştir. Marshall 

ve Warren önce kendi kendilerine yutma deneyleri yaparak daha sonra da gö-

nüllüler ile yaptıkları deneyler sonrasında bu bakterilerin insan midesini kolo-

nize edebildiğini ve böylece mide mukozasının iltihaplanmasına neden oldu-

ğunu göstermişlerdir. Sonraki yıllarda eritromisin ve bizmut kullanılması ile 

gastrit tedavisinde yeni bir çığır açılmıştır Bu çalışmalar Marshall ve Warren’e 

2005 yılında “Nobel Tıp” ödülünü kazandırmıştır.  

1.2. Epidemiyoloji: 

H. pylori enfeksiyonu tüm dünyada görülmekle birlikte yaygınlığı ülkeler 

arasında ve aynı ülke içindeki nüfus grupları arasında büyük farklılıklar göste-

rir. Gelişmekte olan çeşitli ülkelerde, nüfusun % 80'inden fazlası genç yaşlarda 

bile H. pylori yönünden pozitif iken sanayileşmiş ülkelerde H. pylori prevalansı 

genellikle % 40'ın altındadır, çocuklarda ve ergenlerde yetişkinlere ve yaşlılara 

göre oldukça düşüktür  

H. pylori prevalansı, özellikle okul öncesi çocukluk döneminde kazanılan, 

tedavi edilmezse ömür boyu süren ve yaşam koşullarına bağlı olarak sosyoeko-

nomik statü ile ters orantılı olarak artış gösteren bir enfeksiyondur. Erkekler 

enfeksiyona daha yatkındır, ancak kadınlarda reenfeksiyon oranı erkeklerden 

(%5-8) daha yüksektir. Genel olarak, peptik ülser hastalığı olanların %90’ı H. 

pylori ile enfektedir ve eradike edilmediği takdirde H. pylori ile enfekte kişilerin 

%15’inde yaşamları süresince peptik ülser hastalığı gelişeceği tahmin edilmek-

tedir. Her zaman uzun süreli kolonizasyon olmamakta bazen enfeksiyon geçici 

olabilmektedir ancak reenfeksiyon sık görülür. 
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Gelişmekte olan ülkelerde H. pylori enfeksiyonunun yaygınlığı nispeten 

sabit kalırken, sanayileşmiş dünyada hızla azalmaktadır Bunun nedeninin, ge-

lişmiş hijyen ve sanitasyon nedeniyle çocukluk çağı enfeksiyonunun azalması ve 

antimikrobiyal tedavi yoluyla taşıyıcının aktif olarak yok edilmesinin sonu-

cunda olduğu düşünülmektedir. Batı ülkelerinde ise, bu bakterinin prevalansı, 

göçmenler arasında oldukça yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerde, H. pylori enfeksiyon oranları özellikle yaşamın 

ilk 5 yılında hızla yükselmekte ve bundan sonraki yıllarda da sürekli olarak yük-

sek kalmaktadır, bu da H. pylori'nin çocuklukta erken dönemde kazanıldığını 

göstermektedir. Bununla birlikte, sanayileşmiş ülkelerde H. pylori enfeksiyonu-

nun prevalansı erken çocukluk döneminde düşük olup yaş ilerledikçe yavaş ya-

vaş artmaktadır. Batı dünyasında erişkinler arasında yeni H. pylori enfeksiyon-

larının insidansı yılda % 0,5'ten az olmaktadır. Erişkinlerde H. pylori enfeksi-

yonu genellikle kroniktir ve spesifik tedavi olmaksızın iyileşmezken, çocukluk-

taki bakterinin kendiliğinden eliminasyonu muhtemelen başka nedenlerden do-

layı antibiyotiklerin uygulanması nedeniyle olmaktadır. Dünyadaki H. pylori 

prevalansının genel dağılımı Resim 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Resim 1: H. pylori prevalansının genel dağılımı (Hooi, J.K., et al., Gastro-

enterology, 2017. 153(2)). 
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Türkiye’de yapılan farklı çalışmalarda seroprevalans %78.5 ile %53 ara-

sında bulunmuştur Yıllara göre seroprevalansdaki bu düşüş çevresel koşulların 

düzelmesi ve sosyoekonomik düzeydeki artışa bağlanabilir.  

1.3. Bulaş Yolu: 

H. pylori enfeksiyonunun rezervuarı insanın midesi olmasına rağmen ke-

sin bulaş yolları henüz kanıtlanmamıştır. H. pylori dar bir konak aralığına sahip-

tir, sadece insanlarda ve bazı primatlarda bulunmaktadır. H. pylori nadiren evcil 

hayvanlardan izole edilmiştir; bu nedenle, evcil hayvanlardaki varlığı H. pylori 

enfeksiyonu için önemli bir risk faktörü olabilir. H. pylori'nin zoonotik iletimi 

için kesin kanıtlar henüz mevcut değildir  

Yapılan çalışmalar, H. pylori bakterilerinin doğrudan bir kişiden diğerine 

veya dolaylı olarak enfekte olmuş bir kişiden çevreye yayılabileceğini göster-

mektedir. Günümüzde kişilerarası bulaş çevresel bulaştan daha olasıdır.  

Bulaşın doğrudan insandan insana oral-oral veya fekal-oral yolla veya her 

ikisiyle meydana geldiği düşünülmektedir. Tükrük, kusmuk, gastrik reflü örneği 

ve dışkıda bakteri saptanmış olmasına rağmen bunlardan herhangi biri yoluyla 

baskın bulaşma olduğuna yönelik kesin bir kanıt yoktur. Yapılan çalışmalarda 

pozitif hastaların sekresyonları ile sık karşılaşan dişhekimleri, gastroenterolog-

lar ve hemşirelerde H. pylori taşıyıcısı olma riskinde belirgin olarak artış görül-

memiştir. 

Bunun yanında, H. pylori enfeksiyonlarının başlıca potansiyel bulaş kay-

nakları olarak bakteri ile kontamine gıdaların tüketilmesi, kirlenmiş suların içil-

mesi ve hayvanlara maruziyet konuları da risk faktörleri olarak araştırılmakta-

dır.  

Çeşitli çalışmalar, H. pylori DNA'sının çevresel su kaynaklarında varlığını 

bildirmiştir ancak bu muhtemelen ya çıplak DNA ya da ölü H. pylori organizma-

ları ile kontaminasyonu yansıtmaktadır. H. pylori'nin sudan başarılı bir şekilde 

kültürlendiği tek bir rapor vardır, ancak bu da, atık suları içerir ve bu nedenle 

de su kaynağının dışkıyla kontaminasyonunu göstermektedir. Bulaşın büyük 

olasılıkla yakın aile üyelerinden erken çocukluk döneminde oluştuğu düşünül-

mektedir. Anne sütündeki antikorlar bebekleri enfeksiyondan korumaktadır 

ancak enfekte annelerin çocuklar için H. pylori enfeksiyonu kaynağı olduğu gös-

terilmiştir. Ebeveyn tarafından gıdaların premastikasyonu(ön çiğneme yapıl-

ması) H. pylori'nin aktarımı için bir risk faktörüdür  

Diğer muhtemel kaynaklar arasında, kontamine yiyecekler yer alır; H. py-

lori, soğutulmuş gıdalar da kısa süre hayatta kalabilmektedir. H. pylori'nin 
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atmosferik oksijen basıncına, besin yokluğuna ve 34 ila 40  C aralığı dışındaki 

sıcaklıklara aşırı duyarlılığı düşünüldüğünde, doğrudan insandan insana bu-

laşma en olası seçenektir. Bu nedenle, özellikle yüksek mide maligniteleri veya 

peptik ülser oranlarına sahip olan bölgelerde yüksek riskli popülasyonların be-

lirlenmesinde H. pylori'nin bulaşma şekli hakkında bilgi sahibi olmak ve enfek-

siyon kaynağını belirlemek oldukça önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerde ge-

nelde erken çocukluk dönemlerinde en sık olarak fekal-oral bulaş görülmekte-

dir. 

1.4. Mikrobiyolojik Özellikleri: 

H. pylori, 2 ila 4 um uzunluğunda ve 0.5 ila 1 mikron genişliğinde hareketli, 

kapsülsüz ve sporsuz, mikroaerofilik, oksidaz - katalaz ve üreaz pozitif, gram 

negatif bir bakteridir. Genellikle spiral şeklinde olmasına rağmen, bakteri bir 

çubuk olarak görünebilirken, uzun süreli invitro kültürleri veya antibiyotik te-

davisinden sonra kokoid şekillerde de görülebilir. Mikroaerofiliktir, %2-5 ora-

nında oksijene ve %10 oranında karbondioksite ihtiyaç duyar. Büyüme 34 ila 

40 ° C'de ve optimum 37 ° C sıcaklıkta gerçekleşir. Doğal yaşam alanı asidik gast-

rik mukoza olmasına rağmen, H. pylori bir nötrlofil olarak kabul edilir. 

H. pylori, titiz bir mikroorganizmadır ve kompleks büyüme ortamı gerek-

tirir. Çoğu zaman bu ortamlar kan veya serum ile desteklenir. Gastrik biyopsi 

örneklerinden H. pylori'nin izolasyonu zordur ve her zaman başarılı değildir. 

Kültürler, 3. günden 14. güne kadar incelenmelidir. Genellikle yaklaşık 3 mikron 

uzunluğunda 2 ila 6 unipolar, kılıflı flagellaları, gastrik epitel hücrelerinin üze-

rinde bulunan mukus tabakası gibi viskoz solüsyonlarda hızlı harekete izin ve-

rir. Gastrointestinal sistemin diğer birçok patojeninin aksine, fimbrial adhesin-

leri yoktur. Tüm H. pylori suşları bakteri tarafından üretilen major ekzotoksin 

olan vakuolize edici toksini kodlayan vacA genini taşır.  

1.5. Patogenezi: 

Yeni müdahale ve önleme stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak 

için H. pylori'nin patogenezinin iyi anlaşılması zorunludur. H. pylori enfeksiyon 

başlangıcında konakçının midesine girdikten sonra, mide asidini nötralize et-

mek için üreaz aktivitesini kullanır. Bundan sonra, H. pylori flagellaları aracılığı 

ile konakçı hücrelerine doğru hareket eder, ardından konakçı hücre reseptörleri 

ile bakteriyel adezinler arasındaki spesifik etkileşimlerin sonucunda bir koloni-

zasyon meydana gelir. Kolonizasyonu takiben H. pylori konakçı doku hasarına 

neden olan sitotoksin ilişkili gen A (CagA) ve vakuolasyon sitotoksin A (VacA) 

dahil olmak üzere birçok efektör protein/toksin salgılar. Sonrasında H. pylori ve 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/urease
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cell-receptors
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cell-receptors
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/bacterial-adhesin
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konakçı arasındaki gastrik epitelyum tabakasından, nötrofilleri aktive etmek 

için kemokinleri salgılanır. bu da gastrit ve ülser gibi klinik hastalıkların oluşu-

muna yol açar.  

 

 

Şekil 1:  H. pylori kolonizasyonu ve patogenezi (Kao,C. Biomedical journal, 

2016. 39(1))  

 

Özetle, H. pylori kolonizasyonu ve patogenezi için dört adım kritiktir (Şe-

kil 1). 

• Asidik mide koşulları altında hayatta kalma;  

• Flagella aracılı motilite aracılığıyla epitel hücrelerine doğru hareket; 

• Konak reseptörlerine adhezinler ile bağlanmak; 

• Toksin salınımı ile doku hasarına neden olma  

2. HELICOBACTER pylori’nin İNTESTİNAL ROLÜ  

H. pylori pozitif hastalarında % 10-20 oranında ülser gelişme riski ve % 1 

ila 2 oranında distal gastrik kanser gelişme riski olduğu tahmin edilmektedir. H. 

pylori enfeksiyonu sonucunda bu hastalıkların gelişmesinde çevresel faktörler 

ve konağa özgü faktörler rol oynamaktadır. (Şekil 2). 

2.1. Akut Gastrit 

Enfeksiyonun akut fazına ilişkin veriler azdır ve genellikle bilerek veya 

yanlışlıkla H. pylori ile kontamine materyalin alınması sonucu ortaya çıkmakta-

dır. H. pylori'nin iyi tanımlanmış bir laboratuar suşu ile sağlıklı gönüllülerde 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neutrophil
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chemokine
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gastritis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ulcer
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pathogenesis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pathogenesis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pathogenesis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1539101/figure/f2/
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enfeksiyonun akut fazının kontrollü çalışmaları yapılmış ve kolonizasyon so-

nucu akut gastrit belirtileri gösterilmiştir. Bu belirtiler dolgunluk hissi, mide bu-

lantısı ve kusma gibi geçici ve spesifik olmayan dispeptik semptomlarla ve hem 

proksimal hem de distal mide mukozasının veya pangastritin önemli ölçüde il-

tihaplanmasıyla ilişkili olabilmektedir. 

2.2. Kronik Gastrit. 

Kolonizasyon kalıcı hale geldiğinde, asit sekresyonunun seviyesindeki de-

ğişiklikler nedeniyle mukozal inflamasyon oluşmaktadır. Bozulmamış asit sek-

resyonu olan bireylerde H. pylori özellikle daha az asit salınımı yapan hücrelerin 

bulunduğu mide antrumunu kolonize eder. Bu kolonizasyon paterni antrum 

baskın gastrit ile ilişkilidir. 

Herhangi bir mekanizma nedeniyle, asit salgısının bozulduğu durum-

larda, antrum ve korpusta bakteriler daha eşit dağılımına sahip olur ve korpus-

baskın bir pangastrit ortaya çıkar. Asit sekresyonundaki azalma, atrofik gastrit, 

vagotomi veya proton pompa inhibitörleri gibi asit baskılayıcı ilaçlar tarafından 

inhibe edildiği durumlarda ortaya çıkabilir.  

 

 

Şekil 2: H. pylori enfeksiyonunda gastrik patolojiye ve hastalık sonucuna 

katkıda bulunan faktörlerin şematik gösterimi (Kusters, J.G., Clinical microbio-

logy reviews, 2006. 19(3)) 
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2.3. Mide Kanseri: 

Yapılan çalışmalarda H. pylori için yapılan serolojik testler sonucunda po-

zitif çıkan hastalarda mide kanseri gelişme riski oldukça yüksek olarak bildiril-

miştir. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırma Grubunun (IARC-

International Agency for Research on Cancer) 1994 yılında  H. pylori'yi  birinci 

sınıf karsinojen olarak tanımlanması, etkin tedavinin önemini daha da artırmak-

tadır Mide kanseri olan hastalarda enfeksiyon oranları çalışmalarda büyük fark-

lılıklar göstermekte bunun da H. pylori'nin tespit edilmesinde veya hasta grup-

larında saptanan farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Mide kanseri insidansının yüksek olduğu Japonya'da, endoskopi, mide 

kanserinin erken tespiti için hastalığın semptomları olmayan hastaların muaye-

nesinin bile bir parçası olarak kullanılmakta böylelikle erken evre kanserler bile 

endoskopi ile keşfedilebilmektedir. bir çalışmada, mide kanserinden ölüm oranı 

ile H. pylori'ye karşı gelişen antikor pozitifliği % 40 oranında anlamlı bir kore-

lasyon göstermiştir. Gastrik biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesine 

dayanan klinik çalışmalarda, H. pylori enfeksiyonunun gastrik kanser hastala-

rında patolojik lezyonu olmayan hastalara göre daha yaygın olduğunu göster-

miştir. Şekil 3 de H. pylori enfeksiyonu sonucu mide kanseri oluşumu basamak-

ları gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3: H. pylori enfeksiyonu sonucu mide kanseri oluşumu basamakları 

(Kusters, J.G., Clinical microbiology reviews, 2006. 19(3)) 
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3. HELICOBACTER pylori’nin EKSTRAİNTESTİNAL ROLÜ 

H. pylori enfeksiyonu, peptik ülser hastalığı ve bazı gastrointestinal malig-

niteler ile açıkça ilişkilendirilmiştir ancak yapılan çalışmalarda H. pylori'nin 

ekstraintestinal bulguları olarak isimlendirilen ve diğer organ ve sistemlerde de 

ortaya çıkan bazı hastalık durumları ile olası ilişkilerini gösterilmektedir.  

Hematolojik hastalıklar • Demir eksikliği anemisi, 

• İmmün trombositopenik purpura 

Kardiyovasküler hastalıklar  • Koroner arter hastalığı  

• İskemik kalp hastalığı,  

• Atherosikleroz  

• Primery Raynaud fenomeni 

• Fonksiyonel damar bozuklukları 

Pulmoner hastalıklar • Astım 

• Bronşektazi  

Endokrin hastalıklar  • Metabolik sendrom ve insülin direnci,  

• Tip 2 diyabetes mellitus,  

Nörolojik hastalıklar • İskemik inme 

• Parkinson hastalığı 

• Alzeimer hastalığı 

• Migren-baş ağrıları 

Otoimmün hastalıklar • Sjögren sendromu 

• SchoÈnlein-Henoch purpura  

• Otoimmün troiditis  

• İdiyopatik aritmi 

• Nonarterial anterior optik iskemik nöro-

pati 

Dermatolojik hastalıklar • Kronik spontan ürtiker  

• Rosacea  

• Alopecia areata 

• Psoriasis 

Üreme Sistemi İle İlgili Has-

talıklar 

• Gebelikteki hiperemezis  

• Preeklampsi  

• İnfertilite ile üreme sorunları 



HELICOBACTER pylori’ nin EKSTRAİNTESTİNAL ROLÜ 

507 
 

Tablo 1: H. pylori enfeksiyonunun kesin olmayan ekstraintestinal bulgu-

ları 

 

Yapılan çalışmalarda Helicobacter pylori'nin gastrointestinal sistem ya-

nında hematolojik, kardiyopulmoner, metabolik, nörolojik, dermatolojik etkile-

rine ilaveten üreme sistemini de etkilediği gözlenmektedir. 

H. pylori enfeksiyonunun kesin olmayan ekstraintestinal bulguları Tablo 

1 de özetlenmiş olup ilgili çalışmalar aşağıdaki bölümlerde tartışılacaktır 

3.1. Hematolojik Hastalıklar 

3.1.1. Demir eksikliği anemisi 

Demir eksikliği beslenme yetersizliği ve aneminin en sık görülen nedeni-

dir. Demir eksikliği anemisi gelişmiş ülkelerde erişkinlerin % 2-5'inde görülür 

ve en yaygın neden gastrointestinal sistem kan kaybıdır. Buna ek olarak, sağlıklı 

menopoz öncesi dönemdeki kadınlarda ve gebelik dönemlerinde de görülebilir. 

H. pylori ve demir eksikliği anemisi arasındaki bağlantıyı ilk kez 1991 yı-

lında Blecker ve arkadaşları tarafından yayınlamıştır. 13 yaşındaki aktif gastritli 

hastanın hemoglobin düzeyleri demir takviyesi olmaksızın H. pylori'nin 

Diğer hastalıklar 

 

• Fibrozis 

• Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı 

(NAFLD) 

• HCV 

• Cirrosis and hepatic encephalopathy 

• Otorhinolaryngoiatrik hastalıklar  

• Otoimmün pankreatid 

• Pankreas kanseri 

• Kolorektal kanser  

• Oftalmolojik hastalıklar - Glakom 

• Sideropenic anemia  

• Büyüme geriliği 

• Geç menarş 

• EkstragastrikMALT lenfoma  

• Diabetes mellitus  

• Hepatik ensefalopati 

• Fibromiyalji 
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eradikasyonu ile normale döndürülmüştür. Daha sonraki raporlarda yetişkin-

lerde de benzer vakalar gösterilmiştir. 

H. pylori çeşitli mekanizmalarla demir eksikliği anemisine neden olabil-

mektedir. Gastrit, peptik ülser hastalığı veya mide kanserinin neden olduğu aktif 

kanama nedeniyle demir kaybı artmaktadır. Pangastrit, azalan gastrik aside ve 

askorbik asit sekresyonuna yol açmaktadır. Ayrıca H. pylori tarafından geliştiril-

miş demir alımı kanıtı da bulunmaktadırr. 

Özetle, H. pylori enfeksiyonu ve demir eksikliği anemisi arasındaki ilişki 

iyi çalışılmış ve kolonoskopi ve özofagogastroduodenoskopi yapılan hastalarda 

H. pylori eradikasyonu öneren İngiliz Gastroenteroloji Derneği gibi güncel kıla-

vuzlarla klinik olarak desteklenmektedir. Ek olarak, son zamanlarda H. pylo-

ri'nin yönetiminde kullanılan Maastricht IV kılavuzları açıklanamayan demir ek-

sikliği anemisi olan tüm hastalarda eradikasyonu önermektedir. 

3.1.2. İmmün trombositopenik purpura 

İmmün trombositopenik purpura (ITP), normal trombositlerin immüno-

lojik yıkımı ile karakterize otoimmün bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. H. 

pylori enfeksiyonu ITP'nin iyi bilinen nedenlerinde biridir. ITP'li hastalarda H. 

pylori enfeksiyonunun prevalansı yaş ve cinsiyete göre sağlıklı bireylerden daha 

yüksektir. 

Gasbarrini ve arkadaşları, ilk olarak 1998 yılında H. pylori eradikasyo-

nunu takiben ITP hastalarında trombosit sayısında belirgin bir artış kaydedildi-

ğini bildirmişlerdir. Bu etki sonraki pekçok çalışma ve raporla da doğrulanmış-

tır. H. pylori ile ilişkili ITP'nin uzun dönem prognozunun incelenmesi ve başarılı 

eradikasyon sonrasında da nüks görülmemiştir. H. pylori enfeksiyonunun 

ITP'nin patogenezindeki rolüyle ilgili kanıtlanmış bir mekanizma yoktur ama 

çalışmalar, ITP'de H. pylori'nin saptanmasını ve ortadan kaldırılmasını destek-

lemektedir. Mevcut Amerikan Hematoloji Derneği kılavuzları, H. pylori enfeksi-

yonu olduğu saptanan hastalarda eradikasyon tedavisinin endike olduğunu öne 

sürmektedir. 

3.2. Kardiyovasküler ve Serebrovasküler Hastalıklar 

Son zamanlarda yapılan birçok çalışma H. pylori seroprevalansı ve koro-

ner arter hastalığı arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, H. 

pylori enfeksiyonunun koroner kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkili olup ol-

madığı konusundaki genel görüş birliği henüz belirlenmemiştir. 

Bu araştırmaların en büyüğü, akut miyokard infarktüsü geçiren erkek 

hastaların kontrollere göre daha yüksek bir H. pylori seropozitifliğine sahip ol-

duğunu gösteren vaka kontrollü bir çalışmadır. .H pylori enfeksiyonu, yaş ve 
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sigara içimi de dahil olmak üzere, karıştırıcı risk faktörlerinin ayarlanmasından 

sonra bile artmış fibrinojen seviyeleri ile ilişkilidir.  

Bir vaka-kontrol çalışmasında, Mendall ve arkadaşları ilk olarak 1994'te 

koroner arter hastalığı ve H. pylori arasında bir ilişki olduğunu bildirmişler son-

raki çalışmalarla da H. pylori'nin eradikasyonunun anjiyografi sonrası arter lü-

meninde azalmayı azalttığı gösterilmiştir 

Koroner arter hastalığına benzer şekilde, inme, beyin ve üst vertebral ar-

terlerin aterosklerozu ile ilişkilidir, bu da daha sonra trombozu, rüptürü veya 

her ikisini de alarak beyne kan akışını tehlikeye sokar. Bu nedenle, H. pylori en-

feksiyonu ve serebrovasküler hastalık arasındaki ilişkiyi destekleyen çalışmalar 

mevcuttur. 

Ayrıca yaygın ve baskın olarak idiyopatik bir rahatsızlık olan ve etkilenen 

bireylerin el ve ayak parmaklarında düşük sıcaklığa yanıt olarak vazospazm 

oluşmasıyla görünen Raynauld fenomeni ile H. pylori enfeksiyonu arasında da 

ilişki tespit edilmiş bir çalışmada standart H. pylori eradikasyon tedavisinden 

sonra, ilginç bir şekilde, Raynauld fenomeni atakların süresinin ve sıklığının 

önemli ölçüde iyileşmiş olduğu gösterilmiştir.  

Bununla birlikte kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklarla H. py-

lori enfeksiyonu ilişkisi tartışmalı bir konudur.  

3.3. Pulmoner Hastalıklar 

3.3.1. Astım 

Hijyen hipotezi, bazı enfeksiyöz ajanlara maruziyet, allerjik hastalıkların 

gelişimini etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda H. pylori enfeksiyonu ve astım 

gelişimi arasında hem negatif hem de pozitif bir ilişki olduğu savunulmuştur. 

Negatif ilişkide koruyucu etkinin patojenik mekanizması H. pylori'nin T-yar-

dımcı tip 1 (Th1) immün yanıtını uyarma kabiliyetidir. Bu uyarının, kalıcı enfek-

siyonu teşvik ettiği, ancak astıma karşı koruma sağladığı belirtilmiştir. Ancak, 

bu ilişkiyi açıklığa kavuşturmak için daha büyük örneklem gruplaında yapılan 

çalışmalara ve H. pylori''nin eradikasyonunu sonrası astım semptomlarını araş-

tıran çalışmalara ihtiyaç vardır. 

3.3.2.Bronşektazi 

Bronşektazi, bronşiyal ağacın büyük ölçüde idiyopatik kronik enfektif, inf-

lamatuar bozukluğudur ve etkilenen hastalarda kronik balgam üretimi, hemop-

tizi ve tekrarlayan alevlenmeler görülür. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda 

mekanik ventilasyon uygulanan hastaların trakeabronşial aspiratlarında H. py-

lori tespit edilmiş ve ventilatör ilişkili pnömoni ihtimalini yükseltme olasılığı ol-

duğu düşünülmüştür. 
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3.4. Endokrin Hastalıklar 

3.4.1. Metabolik sendrom ve insülin direnci 

Metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalık, hiperglisemi, dislipidemi, 

obezite ve hipertansiyon gibi tip 2 diyabet için çeşitli risk faktörleri içerir. H. 

pylori enfeksiyonunun metabolik sendrom ve insülin direncindeki rolü tartış-

malıdır. 

Epidemiyolojik çalışmalar  insülin direnci ve H. pylori enfeksiyonu ara-

sında bir bağlantıyı desteklemekte ve H. pylori enfeksiyonunun tedavisinin me-

tabolik sendromu önleyebildiğini öne sürmektedir. Aksine, 10000 hastayı kap-

sayan 18 çalışmanın bir meta-analizinde H. pylori enfeksiyonu ile total koleste-

rol ve trigliseritlerin serum konsantrasyonları arasında güçlü bir ilişki bulun-

mamıştır. 

3.4.2. Tip 2 diyabetes mellitus 

Helicobacter pylori enfeksiyonu ve diabetes mellitus iki bağımsız yaygın 

hastalıktır. Diyabetik hastalarda gastrointestinal hastalık şikayetlerinin sık gö-

rülen sorunlardan biri olduğu gösterilmiştir. ilk çalışmalar spesifik olarak, 

Chlamydia pneumonia, H. pylori, sitomegalovirüs, herpes simples virüsü ve / 

veya hepatit A ile enfeksiyonun insülin direnci veya diyabet ile ilişkili olmadığını 

gösterirken sonrasında yapılan 14080 hastayı kapsayan 41 gözlemsel çalışma-

nın bir meta-analizi, diyabetli hastalarda, özellikle tip 2'de yüksek oranda H. py-

lori enfeksiyonu bulunduğunu göstermektedir. 

İlginç bir şekilde, 10 yıldan uzun süredir takip edilen 768 hasta üzerinde 

yapılan yeni bir prospektif çalışmada, H. pylori seropozitivitesinin, daha fazla 

diyabet insidansı ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Chung ve arkadaşları 2716 Ko-

reli hastayı kapsayan bir kesitsel çalışma yürütmüş ve H. pylori seropozitifliği-

nin mikroalbüminüri ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bu 

alanda yeni bulguları netleştirmek için daha büyük prospektif çalışmalara ihti-

yaç vardır. 

3.5. Nörolojik Hastalıklar 

3.5.1.İskemik inme 

İskemik inme tüm inme tiplerinin yaklaşık% 50'sini oluşturur. İnflama-

tuar parametreler ve kronik enfeksiyonların inme riskini modifiye ettiği düşü-

nülmektedir. H. pylori enfeksiyonu inmede bağımsız bir risk faktörü olarak ka-

bul edilmiştir, ancak sonuçlar tartışmalıdır. İskemik inmede CagA suşunun daha 

yüksek prevalansı gösterilmiştir. Bu, daha fazla intima-media kalınlığı ve daha 

kötü olan Ulusal Sağlık İnme Skalası skoru ile ilişkilendirilerek daha da destek-

lenmiştir. 4041 Çinli hastayı içeren bir meta-analizde ilginç bir şekilde, anti-
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CagA IgG pozitifliğinin anti-H. pylori IgG veya-üre nefes testine göre daha etkili 

olduğu bildirilmişdir. Mekanizmalarla ilgili pekçok kanıt olmasına rağmen, H. 

pylori ve iskemik inme arasındaki bağlantı tartışmalıdır. 

3.5.2. Parkinson hastalığı 

H. pylori'nin keşfinden önce, Parkinson hastalığı olan hastalarda fazla mik-

tarda peptik ülser gözlenmiştir Altschuler ilk olarak 1996'da olası bir bağlantı 

olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde Parkinson hastalığında nöronal hasarın 

kronik H. pylori enfeksiyonuna yanıt olabileceği öne sürülmüştür. Randomize 

çift kör kontrollü bir çalışmada, Bjarnason ve arkadaşları H. pylori'nin eradikas-

yonunun hastalık seyrini değiştirdiğini göstermişledir. 

Pierantozzi ve arkadaşları H. pylori'nin başarılı şekilde yok edilmesinin,L-

dopa emilimini arttırarak L-dopa'ya farmakokinetik ve klinik yanıtı geliştirdi-

ğini bulmuşlardır. Bu H. pylori'nin neden olduğu aktif gastroduodenitin çözü-

nürlüğüne bağlı olabilir. Son olarak, H. pylori eradikasyonunun başarısız olduğu 

hastalarda nörolojik bozulma kaydedilmiştir. 

3.5.3. Alzeimer hastalığı 

Enfeksiyonlar bilişsel bozukluk, demans ve Alzheimer hastalığı için risk 

faktörü olarak sayılmaktadır. H. pylori, herpes simpleks virüsü, picornavirüs, 

Borna virüsü, Chlamydia pneumonia, spiroket enfeksiyonları ile birlikte Alzei-

mer de etken olan enfeksiyonlardan biridir. Kountouras ve arkadaşları Alzhei-

merli hastaların beyin omurilik sıvısında daha yüksek bir anti-H. pylori IgG pre-

valansı tespit etmişle, iki yıllık takipten sonra,H. pylori'nin başarılı bir şekilde 

ortadan kaldırıldığı hastalarda bilişsel ve fonksiyonel durum parametrelerinin 

düzeldiği gösterilmiştir.Patogenezde çeşitli mekanizmalar çalışılmıştır. H. pylo-

ri'nin başarılı tedavisi olanlarda semptomlarda düzelme olduğu gösterilmiştir 

ancak, bu ilişkiyi açıklığa kavuşturmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

3.5.4. Migren-baş ağrıları 

Migren, şiddetli baş ağrısının tekrarlayan atakları ve ışık / ses hassasiyeti 

gibi ilişkili semptomlarla karakterize yaygın bir nörolojik bozukluktur. Etiyolo-

jinin tam olarak bilinmemesine rağmen, genetik ve çevresel faktörler kronik 

migrenlerle ilişkilendirilmiştir. Bunlar arasında H. pylori'yi de içeren kronik en-

feksiyonlar özellikle aurasız migren olanlarda rol oynamaktadır. 

Yunanistan'dan yapılan bir vaka-kontrol çalışmasında, migren hastala-

rında H. pylori enfeksiyonu prevalansının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Bir başka çalışmada, pozitif üre nefes testi ile belirlenen H. pylori 

enfekte hastalarda migren prevalansı ve serolojik testle kullanılarak, migrenli 

bireylerde H. pylori IgG pozitifliği daha fazla bulunmuştur. 
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Gasbarrini ve arkadaşları H. pylori eradikasyonunu takiben hastalarda kli-

nik iyileşme bildiren hastaların % 17'sinde başağrılarının tamamen çözüldü-

ğünü rapor etmişlerdir. Başka bir çalışmada dışkı antijen testi kullanılarak era-

dikasyonun doğrulanmasının ardından, , hastaların% 84'ünde klinik migren 

ataklarının şiddetinde anlamlı düzelme olduğu bulunmuştur  

3.6.Otoimmün Hastalıklar 

H. pylori seropozitifliği ile Sjögren sendromu ve atrofik tiroidit dahil ol-

mak üzere bir dizi otoimmün bozukluk arasındaki ilişkiyi gösteren başka spo-

radik raporlar veya küçük seriler vardır 

Büyüme geriliği ve H. pylori enfeksiyonu arasındaki ilişkinin kız çocukla-

rında incelendiği bir çalışmada tükürük H. pylori IgG ile pozitif bir korelasyon 

olduğu görülmüştür. Danimarka gerçekleştirilen başka bir çalışma da H. pylori 

seropozitifliinin geç menarşla ile ilişkili olduğu görülmüştür, bu da kısmen, kız 

çocuklarının yavaş büyüme oranı ile enfeksiyon arasındaki ilişkiyi açıklayabilir. 

H. pylori eradikasyonunun büyüme arttırıcı etkileri üzerinde klinik çalışmaların 

yapılması önemlidir.  

3.7. Dermatolojik Hastalıklar 

Helicobacter pylori seropozitifliği, rosacea, ürtiker ve alopesi aerata dahil 

olmak üzere diğer kronik inflamatuar ve büyük ölçüde idiyopatik hastalıklarla 

ilişkilendirilmiştir. 

 3.7.1. Kronik spontan ürtiker 

Kronik spontan ürtiker(CSU), 6 haftadan uzun süren spontan izler ve / 

veya anjioödem olarak tanımlanır.H. pylori ve CSU arasında bir ilişki bildirilmiş-

tir, ancak hala tartışmalıdır. Fukuda ve arkadaşları, bir grup H. pylori pozitif has-

tada eradikasyon tedavisi alanlarda CSU de belirgin bir iyileşme olduğunu sap-

tamışlardır. İlginç olarak, eradikasyondan sonra CSU remisyonunda H. pylo-

ri'nin (CagA, VacA) virülan genotipleri ile anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ku-

tanöz patolojinin olası mekanizmaları açık bir şekilde aydınlatılamamıştır. 

Özetle, çalışmalar tartışmalıdır, ancak alandaki en yeni çalışma destekleyici ni-

teliktedir. Patogenez mekanizmaları tamamen açık değildir ve daha fazla araş-

tırılmaya devam etmektedir. 

3.7.2. Rosacea 

Rosacea, klasik eritematotelaziektaktik alt tipte persistan santral fasiyal 

eritem ile karakterize kronik dermatolojik durumdur. Genel olarak, 30 yaşın 

üzerindeki yetişkinler etkilenir ve kadınlarda daha sık görülür. 

Rosacea'nın patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır; Çalışmalar, rosa-

cea hastalarında organizmanın artan seroprevalansı nedeniyle H. pylori ve 
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rosacea arasında bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir Bazı çalışmalarda 

rosaceada H. pylori prevalansının arttığı gösterilmiştir. Daha yeni çalışmalarda, 

eradikasyon tedavisi alan H. pylori pozitif hastalarda rosacea şiddetinde anlamlı 

iyileşme olduğunu gösterilmektedirRosacea H. pylori'nin ekstraintestinal bir te-

zahürü olarak daha fazla araştırma gerektirir; Bununla birlikte, çelişen preva-

lans verilerine rağmen, hem rosacea hem de H. pylori olanlarda eradikasyon te-

davisi, deri hastalığının şiddetini azaltmada yararlı görünmektedir. 

3.8. Üreme Sistemi İle İlgili Hastalıklar 

Helikobakter pilori enfeksiyonu gebelikte bulantı ve kusma ile karşımıza 

çıkan Hiperemezis gravidarum (HEG) için risk faktörlerinden biri olabilir. Çalış-

malarda Helicobacter pylori antikorlarının hem serum hem de gaitada preva-

lansı HEG olgularında normal gebe kadınlara göre daha fazla bulunmuştur. Aynı 

şekilde Preeklamptik grupta Helicobacter pylori IgA pozitifliği kontrol grubuna 

göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  

Bir çalışmada Helicobacter pylori enfeksiyonunun idiyopatik infertilitesi 

olan erkeklerde semen kalitesinde zararlı bir rol oynayabileceği düşünülmüş 

ve özellikle, CagA-pozitif hastalarda sperm motilitesinde ve fertilite indek-

sinde anlamlı bir azalma olduğu apoptoz ve nekrozda da artış olduğu gözlen-

miştir. 

3.9. Diğer Hastalıklar (Otorinolaringoiatrik Hastalıklar, Oftalmolo-

jik Hastalıklar, Pankreatik Hastalıklar, Hepatobilier Hastalıklar) 

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda karaciğer, pankreas ve safra kesesi 

ile ilişkili hastalıklarda H. pylori DNA’sı tespit edilmekle birlikte etyolojik bir fak-

tör olup olmadığı hakkında kesin bir yargıya varılamamıştır. Bu konuda daha 

detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Fibromiyalji 

Fibromiyalji (FM), doku inflamasyonu klinik kanıtı olmayan kronik miyal-

jiler ve artraljiler ile karakterize bir yaygın ağrı bozukluğudur. Ağrının etiyolo-

jisi bilinmemektedir; Bununla birlikte, mevcut patofizyolojik çalışmalar değiş-

miş merkezi sinir sistemi ağrılarının işlenmesine odaklanmıştır. 

H. pylori enfeksiyonu FM ile ilişkili görünmektedir. Bir olgu-kontrol çalış-

masında, fibromiyaljili kadınlarda, kontrollere kıyasla, H. pylori IgG serolojik 

prevalansı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Aksine, başka bir vaka 

kontrol çalışmasında fibromiyalji hastaları ile yaş uyumlu kontroller arasında 

serolojik prevalansta fark bulunmamıştır. H. pylori infeksiyonunun serolojik ka-

nıtlarına ilişkin çelişen sonuçlar nedeniyle, fibromiyalji arasında kesin bir bağ-

lantı kurulmadan önce daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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4. HELICOBACTER pylori TANI VE TEDAVİSİ 

Helicobacter pylori'nin saptanması için non invazif olarak antikor testleri, 

üre nefes testleri, dışkı antijen testleri ve serolojik testler yapılırken invazif olarak 

da histoloji ve kültür amaçlı endoskopik biyopsiler yapılmaktadır. Seroloji kulla-

nımı büyük epidemiyolojik çalışmalar için, şu anda en sık kullanılan yöntemdir. H. 

pylori tedavisinde, çok çeşitli antibiyotiklere invitro duyarlılık olmasına rağmen, 

hepsi invivo monoterapi olarak başarısız olmaktadır. 

Enfekte hastalarda, en etkili tek ilaç klaritromisin olup, 10 ila 14 gün bo-

yunca günde iki kez verildiğinde yaklaşık% 40'lık bir yok etme oranına yol açar 

Monoterapinin etkinliğinin olmaması nedeniyle özellikle amoksisilin ile birleşti-

ren ikili tedaviler hala bazı ülkelerde kullanılmaktadır, ancak ikili terapiler çoğun-

lukla üçlü tedavilerle değiştirilmiştir. Bunlar, iki antibiyotiğin bir bizmut bileşiği 

ile birleştirilerek kullanımı şeklinde kullanılır. Tetrasiklin, amoksisilin, imidazol-

ler (ağırlıklı olarak metronidazol ve tinidazol) ve birkaç seçilmiş makrolid (özel-

likle klaritromisin, bazen azitromisin) muhtemelen H. pylori eradikasyon tedavisi 

için en yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. 

Son on yılda, H. pylori için, özellikle aşılama çalışmalarına ve alternatif te-

davilerin geliştirilmesine çok çaba sarf edilmiştir. Şu anda etkili aşılamanın, bir 

humoral ve Th2 hücresi bağışıklık yanıtının uyarılmasına bağlı olduğuna inanıl-

maktadır. H. pylori'ye karşı bir aşı, Th2 yanıtına karşı bağışıklık yanıtını yönlendi-

rirse, hem hastalığı önleyebilir hem de yok edebilir. 

Bununla birlikte, aşılar ve antibiyotikler H. pylori ile ilişkili hastalığın önlen-

mesi ve iyileştirilmesi için tek yol değildir. Kötü sosyoekonomik durum, yaşam 

koşulları ve hijyen sürekli olarak H. pylori enfeksiyonu ve H. pylori ile ilişkili has-

talıklar için majör risk faktörleri arasındadır. 

Başka bir yaklaşım probiyotik kullanmaktır. Probiyotikler, hem konakçının 

bağışıklık sisteminin aktivasyonu yoluyla hem de probiyotik bakterilerin pato-

jenle doğrudan rekabeti yoluyla patojenik bakterilerin enfeksiyon oluşturmasını 

önlemektedir. H. pylori'nin hem invitro hem de sınırlı ölçüde invivo lactobacil ta-

rafından öldürüldüğüne dair kanıtlar vardır 

 

5. SONUÇ: 

Sonuç olarak, H. Pylori’nin hematolojik, kardiyopulmoner, metabolik, nöro-

lojik ve dermatolojik bulgularını inceleyen çok sayıda çalışma mevcuttur. Bazı nö-

rolojik ve dermatolojik durumlarda eradikasyon tedavisi ile iyileşme var gibi gö-

rünmektedir. Kanıtlar olmasına rağmen, bu makalede gözden geçirilen birçok 

hastalık durumunda H. pylori'nin rolünü açıklığa kavuşturmak için daha fazla ça-

lışmaya ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ 

Ruh sağlığı bozuk olan bireyler toplum içerisinde farklı olduklarını çoğun-

lukla konuşma ve hareketleri ile ortaya koyarken, bu farklılık toplumda onlarla 

ilgili bazı tutumların oluşmasına neden olmaktadır.  

Günümüzde ruhsal hastalıklara çare aramayı engelleyen en önemli etmen 

hastalara yönelik olumsuz tutumlardır. Eksik, yanlış ve çarpıtılmış bilgiler ve 

kalıplaşmış yargılardan etkilenen bu tutumlar ruhsal hastalıkların erken tanı-

lanmasını ya da tedavinin başlamasını önleyen en önemli etkenlerdir.. Sağlık 

hizmeti veren ve toplum içinde sağlık konusunda “danışman” ve “rol model” iş-

levi gören sağlık çalışanlarının hastaları dışlayıcı ve damgalayıcı yaklaşımları bu 

hastaların tedavi için başvurmalarını ve iyileşmelerini ve topluma uyum sağla-

malarını engelleyici bir rol oynamaktadır. 

1. RUHSAL BOZUKLUK 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı 

değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmıştır. 

Çağdaş sağlık anlayışında, fiziksel ve ruhsal sağlık, birbirinden ayrı düşü-

nülemez. Fiziksel sağlık, biyolojik olarak herhangi bir bozukluğun olmaması du-

rumudur. Ruhsal sağlık ise bireyin kendisi ve içinde bulunduğu ortam ile uyum 

içerisinde yaşamasıdır. Bu bağlamda ruhsal bozukluk, bireyin duygu, düşünce 

ve tutumlarındaki tutarsızlık, uyumsuzluk ve yetersizlikler nedeniyle sosyal ve 

özel yaşamında güçlükler yaşamasıdır. 

1.1.Ruhsal Bozukluğun Etkileri 

Ruhsal bozukluk eskiden beri süregelen, insanı ve toplumu maddi ve ma-

nevi olarak etkileyebilen bir olgudur. Bireysel olarak; iletişim bozukluğu, özgü-

ven kaybı, benlik kaygısı, statü kaybı, öz bakım eksikliği, zaman kaybı ve ekono-

mik kayıplar gibi etkilere neden olurken toplumsal olarak maddi kayıplar, iş gö-

rememezlik, verim alamama gibi etkilere neden olabilmektedir. 

1.2.Ruhsal Bozukluğa Yönelik Düşünce, İnanç ve Tutum 

İnanç, herhangi bir konudaki düşüncenin ileri düzeyde benimsenmesi ile 

yerleşmiş genel kanaatlerdir. Toplumumuzda ruhsal bozukluğu olan bireylere 

yönelik çok fazla inanç, ön yargı ve mit bulunmaktadır. Ülkemizde bu yanlış 

inanç, ön yargı ve mitleri destekleyici nitelikte birçok atasözü bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları “Deliyi sevmektense akıllıyı döv.” , “Deliyle bal yiyeceğime, 

akıllıyla taş çekerim.” ,  “Ölü ile delinin hatırı sayılmaz.” , “Evinde ölüsü olan bir 

defa, delisi olan he vakit ağlarmış.” olarak sıralanmaktadır.  
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Toplumumuzdaki yanlış inanç, ön yargı ve mitlere değinilmek gerekirse 

“Ruhsal bozukluklar, kalp hastalığı ve kanser gibi gerçek bir hastalık değildir.”, 

“Psikiyatrik bakıma ihtiyaç duyan kişiler kurumlardan uzakta kilitlenmelidir.”, 

“Ruhsal bozukluğu olan bir kişi asla normal olmaz.”, “Ruhsal bozuklukların te-

davisi yoktur.”, “Ruhsal bozukluğu olan kişiler tehlikeli ve saldırgandır.”, “Ruh-

sal bozukluğu olan kişilerin her söylediği şey saçma olacaktır.” gibi örnekler ve-

rilebilir. Bu düşünceler ruhsal bozukluğu olan bireylerin toplumda çok daha ko-

lay damgalanmasına neden olmaktadır. 

Ruhsal bozukluklara karşı olan tutum ve davranışların geçmişi insanlık 

tarihi kadar derin ve eskidir. Örneğin bazı geçmiş ilkel topluluklarda başta bir 

delik açma yöntemi, beyinde yerleşmiş olduğuna inanılmış kötü ruhların bu de-

likten dışarı çıkmasını sağlamak amacıyla kullanıldığı tahminler arasındadır. 

Yine cüzzam, geçmiş zamanlarda uzun yıllar Tanrının insana verdiği bir “kötü-

lük” olarak nitelendirilmiştir. 

Ruhsal bozukluğu olan hastalara karşı tutum ve davranışların araştırılma-

sına yönelik çalışmalar sonucunda olumsuz tutumların çok yaygın olduğu lite-

ratürlerde belirtilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla ruhsal bozukluklara yönelik 

farkındalık sağlamak, toplum içinde ruhsal sağlık hizmetlerini arttırmak ve ruh-

sal sağlık politikalarını geliştirmek amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda ruhsal 

sorunu olan bireylere karşı empati gösterilmemesi, “farklı” kişilere yönelik yan-

lış bakış açısı, toplumda kalıplaşmış düşüncelerin olması, ruhsal bozukluğu olan 

bireylere karşı en yaygın tutumların “nefret” ile “korku” olması ve bu bireyleri 

saldırgan, kontrol altına alınamayan, tehlikeli ve korkunç kişiler olarak değer-

lendirilmesi gibi durumları ele alma fırsatı doğmuş olacaktır. 

Ruhsal bozukluğu olan bireylere karşı olan tutum ve davranışların şekil-

lenmesinde yaş, cinsiyet, eğitim durumu, ekonomik durum gibi sosyodemogra-

fik özelliklerin yanı sıra ruhsal bozukluklar hakkındaki bilgi ve kişisel deneyim-

ler, kültürel özellikler, yetişme tarzı, ruh sağlığı hizmetlerinin ulaşılabilirliği ve 

hastalıkla ilgili bilgi durumu etkili olan faktörlerdendir. 

Yakın geçmişte yapılan çalışmalara bakıldığında  toplumda kanaat 

önderi konumundaki din adamlarının şizofreni bozukluğu olan bireylere karşı 

sosyal alanda ılımlı tutum sergilerken, özel yaşamlarında bu kişilerden rahat-

sızlık duydukları belirlenmiştir.  Yine çalışmalar incelendiğinde, sağlık çalışan-

larının büyük çoğunluğunun başta şizofreni olmak üzere ruhsal bozukluğu olan 

kişilere karşı olumsuz ve damgalayıcı tutumlar içinde olduğu gözlenmektedir. 

Toplumda önemli etkilere sahip ve değişimin önemli unsurları olarak kullanıla-

bilecek toplumun liderlik konumundaki meslek grupları olan sağlık 
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çalışanlarının eğitim sürecinde, gerek ders içerikleriyle gerek meslek içi eğitim-

lerle desteklenmesi ve bu konuda farkındalık değişiminin olabildiğince hızlan-

dırılmaya çalışılması gereklidir. 

 

2. RUHSAL BOZUKLUKLARA YÖNELİK DAMGALAMA 

2.1.Damgalamanın Tanımı 

Damga (stigma) terimi Yunanca’dan günümüze kalan bir kelime olup suç-

luların vücudundaki işaret, damga, iz ve kara leke anlamında kullanılmaktadır. 

Birey ya da toplum kendisini ürküten, rahatsız eden bir durumla karşılaştığında 

sıklıkla onu kendisinden dışlayıp yabancılaştırma eğilimi göstermektedir. 

Damgalama; bir kişiyi diğerlerinden ayıracak şekilde o kişinin kusurlu 

veya değersiz olarak görülmesi, gözden düşürülmesi, saygınlığının azaltılarak 

diğer insanlardan aşağı görülmesi, genel anlamda kötülenmesi ve dışlanmasıdır.  

Önyargı ve damgalamanın yol açtığı ayırımcılık ise, toplumdaki kişi ya da grup-

ların, diğerlerini önyargı nedeniyle bazı hak ve olanaklardan yoksun bırakması 

olarak tanımlanmaktadır. Damgalama; olumsuz inançlar sonucu oluşan önyar-

gılar, sapmalar, stereotiplerden temellenmekte, etiketlenme ile başlamakta, ay-

rımcılık, dışlama, mobbing, sosyal izolasyon ile sonlanmaktadır. 

Pek çok birey ve grup farklı özelliklerinden dolayı damgalanırken eski 

çağlardan beri en çok bu duruma maruz kalanlar ruhsal bozukluğu olan bireyler 

olmaktadır. Farklı konuşma ve davranışları sergileyen ruhsal bozukluğu bulu-

nan bireyler normal dışı, tehlikeli, saldırgan, rahatsız edici, kaygılandırıcı vb. ni-

telendirmelere maruz kalmakta ve toplum tarafından soyutlanmaktadırlar. 

2.2.Damgalama ile İlgili Kavramlar 

2.2.1.Damgalama algısı; ruhsal hastalığı olan kişilerin dış çevreden gelen 

olumsuz tutum ve dışlayıcı yaklaşımlardan kaynaklanan ya da hiçbir uyarı ol-

maksızın damgalanmışlık duygusu taşımasıdır. Bazı bireyler bir psikiyatri biri-

mine başvurduktan sonra açık bir ayrımcılıkla karşılaşmasalar bile kendilerini 

damgalanmış hissetmektedirler. Bu hastalarda durumdan utanma, yetersizlik 

duyguları, olumsuz otomatik düşüncelerde artma, sosyal ilişkilerden kaçınma, 

kendilik değerinde düşme görülmüştür. Kullanılan psikiyatrik tanının damgala-

yıcı içeriği ne kadar fazla ise bu belirtilerin şiddeti o denli fazladır. 

2.2.2.İçselleştirilmiş damgalanma (öz damgalama); genel halkın inandığı 

tehlikelilik, yetersizlik gibi damgalayıcı ve basmakalıp görüşlerin ruhsal hasta-

lığı olan kişi tarafından benimsenmesidir. Başka bir tanıma göre ise; bireyin top-

lumdaki olumsuz kalıp yargıları kendisi için kabullenmesi ve bunun sonucunda 
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değersizlik, utanç gibi olumsuz duygularla kendisini toplumdan geri çekmesidir. 

Damgalanmanın içselleştirilmesiyle birlikte toplumun olumsuz kalıp yargıları, 

bireyin kendileri için de geçerli “gerçekler” haline gelmektedir. 

2.2.3.Kurumsal damgalanma (institutionalized stigma); Kamusal 

alanda deneyimlenen kurumsal damga dolaylı, kişisel olmayan, örtük tutum ve 

ilişkileri kapsamaktadır Ülkemizde de bazı kamu psikiyatri hastaneleri hak-

kında damgalayıcı kalıp yargılara, hatta bu kurumların halk arasında espri ko-

nusu olması durumuna sık rastlanmaktadır. Bu hastanelere başvurularda top-

lumdaki kalıp yargıların bireyleri etkileyebileceği, damgalanma kaygısı olan bi-

reylerin bu kamu kurumları öncelikli tercih etmeyeceği, ilave olarak bu kurum-

lara başvuran bireylerde içselleştirilmiş damgalanma düzeyinin daha yüksek 

olabileceği düşünülmektedir. 

2.2.4.Damgalama Süreci; Damgalama, ardarda gelen birçok zihinsel 

aşama sonucu ortaya çıkan bir süreçtir: 

2.2.4.1.Etiketleme: damgalama süreci genellikle bir ruhsal hastalık ta-

nısı ya da etiketinin alınması ile başlamaktadır. Bu etiket, toplumun ortak görü-

şünü temsil eden stereotipileri uyandırmaktadır.  

2.2.4.2.Stereotipiler: Bir kez oluştuktan sonra hiç değişmeyen durum 

anlamında kullanılmaktadır Birçok çalışmada toplumdaki “ruhsal bozukluğu 

olan kişi”yi açıklayan stereotipi, “tehlikeli” ve “ne yapacağı belli olmaz” stereo-

tipidir. Bu sonuç, zaten hazır bekleyen bir önyargının ortaya çıkmasına yol açar.  

2.2.4.3.Önyargılar: Etkinleşen stereotipiler nedeni ile hasta olan kişi, di-

ğer özelliklerinden bağımsız olarak tehlikeli bir kişi olarak değerlendirilmeye 

başlanmıştır. Bir bakıma hasta kişi dendiğinde, değerlendirme artık toplum zih-

ninde çok önceden hazır bulunan önyargılara göre yapılmaktadır. Önyargı, kişi-

lerin bir nesne ya da durum konusunda, dış gerçekler hakkında bilişsel bir de-

ğerlendirme yapmaksızın, daha çok önceki bazı yargılar ve stereotipiler üze-

rinde oluşturulmuş bir yargıdır. Önyargılar sonucu hastalara karşı oluşan duy-

gular genellikle korku ve öfkedir. Korkunun en önemli nedeni, hastaların tehli-

keli kişiler olduğu düşüncesidir.  

2.2.4.4.Sosyal Konum Yitimi: Bilişsel ve duygusal tepkiler sonucunda, 

damgalanan kişiler artık toplumda eski konumlarında olamazlar. Toplumun bu 

kişilerden uzakta durma eğiliminde olması sonucunda bir ayrımcılık ve dışlan-

maya maruz kalmaktadır. 

2.2.4.5.Ayrımcılık: Stereotipilere ve önyargılara göre değerlendirilen bir 

durum sonucu ortaya çıkan bilişsel ve duygusal yanıtlar, davranışa yansır. 
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Ayrımcılık, yakın olmak istememe, karşı olma durumundan başlayarak hastala-

rın kısıtlanması, engellenmesi ve toplumdan dışlaması süreçlerini içermektedir. 

2.3.Ruhsal Bozukluklarda Damgalamaya Etki Eden Faktörler 

Tüm toplumlar ruhsal bozukluk tanısı almış bireyleri damgalamaktadır-

lar. Farklı inanç sistemleri, kültürler, alt kültürler hastalıklara karşı olan tutum-

ları etkilemekte, bunun yanı sıra kişinin sosyal kapasitesi, işlevleri, kimliği ve 

yetiştiği aile yapısı kişinin damgalama veya damgalanma yaşantısını etkilemek-

tedir. 

Toplumsal olarak yadırganan, garip, acayip bulunan davranışlar, saldır-

gan ve tehlikeli davranışlar, kişinin toplumsal ve mesleki işlevlerini yerine ge-

tirmedeki yetersizlikleri ve bedenselleştirme gibi davranışlar damgalanmayı 

kolaylaştırmaktadır. 

Yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, medeni durum, sosyal sınıf, kültür, dini 

inançlar, hastalık konusunda bilgi, ruhsal hastalıkla temas, ruhsal hastalık eti-

keti, psikopatoloji tipi, hastaların özellikleri, kitle iletişim araçları ruhsal hasta-

lığa yönelik damgalamayı etkileyen etmenlerdendir. 

2.4. Ruhsal Bozukluklarda Damgalamanın Nedenleri 

Ruhsal hastalığa yönelik damgalamanın nedenleri bireysel, toplumsal ve 

politik olabilmektedir. Özellikle ruhsal sorunlu bireye karşı hissedilen korku-

nun damgalamaya neden olan en büyük faktör olduğu belirtilmektedir. Bu has-

talar toplum tarafından; tehlikeli, dengelerinin tamamen bozuk, ne zaman ne 

yapacakları belli olmayan, çevresindekilere zarar veren ve iletişim sorunu olan 

kişiler olarak düşünülmektedir. Diğer bir etken ve en önemlisi olarak gösterilen 

nedenlerden biri de ruhsal hastalığın hastalık olarak algılanmamasıdır. 

Medyadaki ruhsal hasta ve hastalıklarla ilgili hatalı yorumların tekrarlan-

ması ile izleyicinin zihninde “ruh hastaları saldırgandır” yargısının netleşmesi 

söz konusudur. 

Hastaya bir tanı konduktan sonra hastanın kendini damgaladığı sık görü-

len bir durumdur. Hastada, durumundan utanma, yetersizlik duyguları, negatif 

otomatik düşüncelerde artma, sosyal ilişkilerden kaçınma, kendilik değerinde 

düşme görülebilmektedir. Kullanılan psikiyatrik tanı (etiket) damgalayıcı nite-

lik taşıyorsa bu belirtiler giderek kötüleşmektedir.  

Toplumda ilaç tedavileri konusunda birçok olumsuz tutum bulunmakta-

dır. Bu olumsuz tutumların en önemli nedeni kullanılan ilaçların etkilerinin bi-

linmiyor olması, kullanılan ilaçların hastalığı iyileştiremeyeceği, hiçbir şeyi de-

ğiştirmeyeceği, sadece hastayı uyuşturacağı inancıdır. İlaçların geçici iyileşme 
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yarattığına inanma, ilaçların ciddi yan etkiler yaratabildiği ve bağımlılık yapa-

bildiğini düşünme ruhsal hastalığı olan bireylerin ilaç tedavisini kabul etmele-

rini önlemekte ve tedavi uygulamalarına uyumunu olumsuz etkilemektedir.  

2.5. Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylere ve Ailelerine Yönelik Damga-

lama 

Kişilerin sahip olduğu düşünce, inanç ve tutumlar, çocukluk ve ergenlik 

döneminden başlayarak ilk yetişkinlik dönemine kadar uzanan süreçte biçim-

lenmektedir. Hatta literatürde anaokulu döneminden başladığını belirten kay-

naklar da bulunmaktadır. 

Ruh hastaları ve hastalıklarına ilişkin tutum ve davranışların tarihçesi in-

sanlık tarihi kadar eskidir. Tarihsel süreç içerisinde çağdan çağa ve kültürden 

kültüre ruhsal bozukluğu olan bireylere farklı tutum ve davranışlar sergilenmiş-

tir. Bazı toplumlar ruh hastalarına özel bir önem verip onlara toplum içerisine 

kabul ederken bazı toplumlar ise insanlık dışı yaklaşımlar sergileyip toplum dı-

şına itmişlerdir. 

Toplumun diğer bireyleri gibi, ruhsal hastalığı olanlar da toplumdaki ka-

lıp yargılarla karşı karşıya kalırlar. Bu bireyler bir kez kendileri ya da başkaları 

tarafından “akıl hastası” olarak etiketlendiklerinde, istemeyerek de olsa kendi-

lerini bu grubun bir üyesi olarak görürler. Damgalanmanın içselleştirilmesiyle 

birlikte bu olumsuz kalıp yargılar kendileri için de geçerli “gerçekler” haline ge-

lir ve kişide utanç duygusuna yol açar. Bu durum, içselleştirilen eleştirel figür-

lerin kişinin içinde utanç duygusuna yol açmasıdır. 

Meslek yaşamlarında bu hastalarla karşılaşmakta olan hemşire ve hekim-

lerin ruhsal hastalığa sahip bireylerle ilgili düşünceleri, onların bu hastalara yö-

nelik tutum ve davranışlarını yansıtması açısından oldukça önemlidir. Ruhsal 

hastalığa yönelik damgalamadan bahseden yayınlarda özellikle şizofreni daha 

ön saflarda yer almıştır.  

Sağlık çalışanlarının şizofreni hastalarına yönelik tutumlarını değerlendi-

ren çalışmalar incelendiğinde; sağlık profesyonellerinin tutumlarının da genel 

halkın sahip olduğu tutumlar gibi olduğu görülmektedir.  

Hemşirelerin ruh sağlığı bozuk bireylere karşı tutum ve davranışlarının 

değerlendirildiği bir çalışmada, psikiyatri hemşirelerinin, psikiyatri dışı klinik-

lerde çalışan hemşirelerden daha olumlu tutumlar sergiledikleri sonucuna va-

rılmış; psikiyatri bilgi ve becerisine sahip olmanın önyargı ve yanlış inanışların 

önlenmesinde etkili olacağı belirtilmiştir.  
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Yapılan bir çalışmada, öğrencilerin tehlikeli ruhsal hastalığı olduğunu dü-

şündükleri bireyleri sosyal olarak reddettikleri görülmüştür. Öğrencilerin; ruh-

sal hastalığa sahip kişilere yönelik ‘tehlikeli’ düşüncesinin var olması ve ruhsal 

hastalıkların kişilerarası ilişkileri etkilemesi düşüncesi ile daha çok sosyal me-

safe koymak istedikleri ortaya çıkmıştır. 

Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalıklara ve ruh sağlığı bozuk birey-

lere yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada da, 

hemşirelik öğrencilerinin psikiyatri hastaları ve hastalıklarına karşı olumlu tu-

tum geliştirmelerinde eğitimin önemli rolünün olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kişide bir psikiyatrik hastalığın olması, psikiyatri kliniğinde tedavi görme, 

psikiyatrik ilaç kullanma, damgalamada öne çıkan etkenler olup, toplumun yanı 

sıra sağlık çalışanları ve aile sıklıkla damgalayan tarafta yer almaktadır. 

Toplum, aile ve sağlık personeli tarafından damgalanan bireyler, ümitsiz-

liğe kapılmakta, kendilik değerleri ve özgüvenleri azalmakta, ayrıca damgalama 

bireylerin sosyal ilişkilerde, tedavi süreçlerinde ciddi sorunlar ve kayıplar yaşa-

masına neden olmaktadır. Psikiyatrik rahatsızlığı olan bireyler bir kez “akıl has-

tası” olarak etiketlendiklerinde, istemeyerek de olsa kendilerini yetersizlikleri 

olan ve dışlanan grubun bir üyesi olarak görmeye başlarlar. 

Toplum ruhsal bozukluğu bulunan bireyleri damgalamakla kalmamakta 

bireyle birlikte ailesini de damgalamaktadır. Hatta ruh sağlığı ve hastalıkları ku-

rumunda çalışanları, tedavi olunan kurumu, kurumun bulunduğu kentin bile 

damgalanmasına neden olabilmektedir. 

Ailelerin üzerindeki damganın daha büyük ve ağır olduğu açıktır. Bir yan-

dan yakınlarının hastalığından kendilerini sorumlu tutmakta ve suçluluk duy-

makta, bir yandan da sanki yakınları yüz kızartıcı bir suç işlemiş gibi, çevrenin 

gözünde “bir şizofrenin yakını” olmanın getirdiklerine göğüs germektedirler. 

Aileler bir ‘ruh hastası’ üyeye sahip olmakla suçlanma, utanma ve hastalığın kay-

nağı olma gibi duygular yaşar. Hasta yakını olmak utanılacak bir durum olarak 

görüldüğünde, bunun gizlenmesi eğilimi ortaya çıkmaktadır. Aileler enerjileri-

nin önemli bir kısmını hastalığı gizlemeye harcayabilir. Suçlanma, utanma gibi 

duygularla ailenin kendisini toplumsal ilişkilerden kısıtlaması, sonuçta ailenin 

kendini damgalaması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Aileler genellikle hasta-

ları ile birlikte kendilerinin de değersizleştirildiği duygusunu yaşar.  Damga-

lanma beklentisi ve hastalığın bilinmesi kaygısının ortaya çıkardığı duygusal sı-

kıntı hem hastaların, hem de ailelerin kendilerini değersiz hissetmelerine neden 

olabilmektedir. 
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Aile, hastalarından dolayı başkalarından damgalanma hissetmekle bir-

likte, hastalarına karşı kendileri de damgalayıcı olabilmektedir. Aileler damga-

lanma algısından kaynaklanan olumsuz duyguları hastalarına yansıttıkları za-

man hastalarının damgalanma algısını farkında olmadan daha da artırır. Hasta 

bir birey için aileden algılanan damgalanma dışarıdan algılanan damgalanma-

dan daha yıkıcı olabilir. 

Tedavi aşamasında hem hasta hem de hasta ailesi toplum tarafından ay-

rımcılığa ve reddedici tutumlara maruz kalır. Bu nedenle hastanın intihar riski 

artabilir ve hasta işini ve sosyal ilişkilerini yitirebilir. Hastalık kronikleşir. Hasta 

yanında hasta yakınları ya da aileleri de damgalayıcı ve ayrımcı tutumlardan et-

kilenmektedir. Bu damgalanma ve ayrımcılık, hastalığın getirdiği yükün dışında 

ayrıca bir yük oluşturacağı için hastanın en yakın sosyal destek sistemleri de bu 

nedenle yetersiz kalabilmektedir. 

2.6. Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 

Düşünce, İnanç ve Tutumları 

Meslek yaşamlarında ruhsal bozukluğu bulunan bireylerle sık karşılaşan 

sağlık çalışanlarının bu bireylere yönelik düşünce, inanç ve tutumları oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Sağlık çalışanlarının şizofreni hastalarına yaklaşımları 

incelendiğinde toplumun diğer kesimlerindeki bireylerin tutumlarına benzer 

tutumlar gösterdikleri gözlemlenmiştir.  

Hemşirelerin ruh sağlığı bozuk bireylere karşı tutum ve davranışlarının 

değerlendirilmesine yönelik yapılan bir çalışmada psikiyatri hemşirelerinin, 

psikiyatri dışındaki diğer alanlarda çalışan hemşirelere göre daha olumlu tutum 

ve davranışlara sahip oldukları görülmüştür. 

Ruhsal hastalık ve hastalarla ilgili inanç, tutum ve damgalama üzerine ya-

pılan bir çalışmada hekimlerin özellikle şizofreni tanılı hastalara yönelik olum-

suz tutumlara sahip oldukları görülmüştür. Yapılan diğer bir çalışmada ise psi-

kiyatri dışında farklı alanlarda çalışan hekimlerin ruhsal hastalıklarla ilgili bilgi 

düzeylerinin yetersiz olduğu ve hekimlerin ruhsal bozukluğu bulunan bireylere 

yönelik olumsuz tutumlara sahip olduğu belirlenmiştir. 

Geçmişten günümüze Türkiye'de ruhsal hastalığa ve hastaya yönelik 

inanç, tutum ve damgalama ile ilgili çalışmaların çoğu sağlık çalışanlarından 

hemşirelerin yaptığı görülmektedir. Ruhsal hasta ve hastalıklara yönelik inanç, 

tutum ve damgalamaya yönelik hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılan çalış-

maların bazılarında ruhsal hastalığa yönelik inançların olumlu olduğu 



RUHSAL HASTALIĞI OLANLARA YÖNELİK ÖNYARGI VE AYIRIMCILIK: DAMGALAMA 

529 
 

görülürken bazılarında şizofreniye karşı olumsuz tutumların olduğu görülmüş-

tür. Psikiyatri hemşirelerinin psikiyatri dışındaki diğer alanlardaki hemşireler-

den daha olumlu tutumlara sahip olduğu gözlemlenmiş ve ruhsal bozukluklara 

yönelik bilgi ve becerinin yanlış düşünce ve inançların önlenmesinde etkili ol-

duğu görülmüştür. 

Ruh sağlığı profesyonelleri için ruhsal hastalıklar biyopsikososyal yakla-

şım gerektirir. Damgalama ve ayrımcılığın azaltılması tüm toplumun sorumlu-

luğunda olan bir durumdur.  Damgalamaya direnç ve yaşam kalitesinin artması 

yalnızca hastanın katılımıyla mümkün değildir. Sağlık profesyonelleri bu alanda 

çok önemli hizmet sorumluluğu bulunmalıdır. 

2.7. Hemşirelerin Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Dü-

şünce, İnanç ve Tutumları 

Sağlık çalışanları içinde büyük bir çoğunluğa sahip olan hemşirelerin tüm 

hastalıklarda olduğu gibi ruhsal hastalıklarda da çok önemli rol ve sorumluluk-

ları vardır. Hemşirelik öğrencileri ile yapılan çeşitli araştırma sonuçlarına göre; 

öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz tutumlarının var olduğu, psiki-

yatri hastası ile yakın ilişkilere (dertleşme, aynı odayı paylaşma, uzun süre bir-

likte yolculuk yapma, evlenme gibi) sınırlamalar getirdiği, şizofreni tanılı hasta-

larla bireysel yakınlık kurma konusunda isteksiz oldukları ve en az toplumdaki 

bireyler kadar reddedici ve dışlayıcı bir tutuma sahip oldukları, “akıl hastalığı” 

etiketinin damgalayıcı etkisinin “ruhsal hastalık” etiketinden daha fazla olduğu 

ortaya çıkmıştır. Özellikle ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik önyargı ve 

olumsuz tutumların ortadan kaldırılması için, eğitim sürecinde müfredat prog-

ramında yapılacak düzenlemeler hemşirelerin mezuniyet sonrasındaki bakış 

açılarını önemli ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle eğitim sürecinde tıbbi hasta-

lıkların psikolojik boyutu ve ruhsal bozukluklarda yaklaşıma yönelik terapötik 

iletişim becerilerinin kazandırılması çok önemlidir. 

2.8.Damgalamanın Tarihçesi 

İçinde yaşanılan toplumdaki kültürel farklılıkların ruhsal bozuklukların 

anlaşılmasına, ruhsal bozukluğa verilen tepkiye, toplumun ruhsal bozukluklara 

yönelik inanç ve düşüncelerine çok etkisi olduğu birçok kez vurgulanmıştır. 

Ruhsal bozukluklara bakış açısı, bu kişilere yaklaşım veya tedavisi her toplumda 

ve kültürde farlılık göstermektedir. 

Günümüzde bile, toplumun çoğu kesiminde ruhsal bozukluğu olan birey-

lere yönelik olumsuz ve reddedici ve bireyi toplumdan izole edici tutumla-

rın var olduğu bilinmektedir.  
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2.8.1.Dünyada Damgalama 

Ruhsal hastalığı olanların damgalanması ve dışlanması, tarihin en eski dö-

nemlerine kadar dayanmakta olup ruhsal hastalık belirtileri açıklanamadığı ve 

anlaşılmaz olduğu için insanların korkuya kapılmalarına neden olmuştur. Has-

taların uygun olmayan ve belki de beklenmedik davranış ve düşünceleri top-

lumda korku ve huzursuzluk yaratmış ve bu kontrol dışılık, hastaların dışlan-

masına neden olmuştur. Ruhsal hastalıklar o zamandan bu yana insanları kor-

kutmaya, kaygı ve tedirginlik yaratan bir durum olmaya devam etmektedir. 

Damgalama sözcüğünün kara leke anlamında kullanılmasının nedeni, or-

taçağda suçlu kişilerin suçluluğunun göstergesi olarak kızgın demirle vücudu-

nun farklı noktalarından dağlanmasıdır. Böylece bu dağlanmayla oluşan damga, 

utanılması gereken bir durumun varlığını ortaya koyarak gizlenmesi gerektiği 

ve normal dışı olduğu algısını yaratmıştır. Burada damgalayanın gücüne ve 

damgalananın güçsüzlüğüne dikkat çekilmiştir. İnsanlar bu gücü sevmiş, ruhsal 

bozukluğu olan bireyleri ötekileştirmiş ve onlara kara leke damgasını vurmuş-

lardır.  

Damgalanan kişiyi toplumdan ayırmak ve dışlamak amacıyla uzaklaş-

tırma, yalıtma, yok olması için kendi haline bırakma ve yardımsız kılma davra-

nışları dünyanın her yerinde damgalanmaya en çok maruz kalan kısım ise za-

rarlı, tehlikeli ve korkunç algısı insanlara yerleşmiş bir duygu olduğundan ruh-

sal bozukluğu olan bireylerdir. 

Damgalama, damgalanmış bireye daha az değer verme anlayışı olarak ka-

bul edilmekle birlikte bu etiket, damgalanan kişinin toplumdan dışlanmasına, 

istenmeyen bir birey olmasına ve bu kişilerin insanlıktan çıkmış muamelesi gör-

melerine neden olabilmektedir. 

2.8.2.Türkiye’de Damgalama 

70’li yıllardaki çalışmalar sonucunda toplumun ruhsal bozukluğu olan bi-

reylere önyargı ile yaklaşıldığı, mesafeli, ayrımcı ve damgalayıcı bir tutum gös-

terdiği belirlenmiş olup, ruhsal bozukluğu olan bireylerin tahmin edilemez, sal-

dırgan ve kontrol edilemez davranışlar sergiledikleri düşünülmüş ve toplumla 

tüm ilişiğinin kesilmesi savunulmuştur.  

Kırsal kesimde ruhsal hastalık nedeni olarak korku, derin düşünce ve cin 

çarpması, kentsel kesimde ise soyaçekim ve beyin hastalığı sorumlu tutulmuş-

tur. Buna göre de kentsel kesimde tedavi için ilk olarak hekime başvurulmakta, 

kırsal kesimde ise ilk olarak hacı-hoca diye tanımlanabilecek geleneksel tedavi 

yollarına başvurulmaktadır. 
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Kırsal kesimlerde ruhsal bozukluğu olan bireyler için tedavi amaçlı gele-

neksel yollara başvuran ailelerin küçük bir kısmı aynı zamanda tıbbi tedaviden 

de yarar ummakta olup birinden şifa bulmazsa diğerinden bulur mantığı ile yol 

izlemişlerdir. Kentsel kesimde ise bireyler hekimlere başvurmuş fakat psikiyat-

riste gitmek konusunda çekimser davranmışlardır. Ruhsal bozukluğu olan bi-

reylerin maruz kaldığı olumsuz ve reddedici tutumlar psikiyatri ve psikiyatrist-

lere de yansımaktadır. Damgalanmayı etkileyen nedenler konusunda ilk çalış-

malar da bu yıllarda yapılmaya başlanmıştır.  

Türkiye’de 90’lı yıllarda damgalama ile ilgili yapılan çalışmalarda toplu-

mun "akıl ya da ruh hastası" terimini "deli" ve “normal dışı davranma” ile eş an-

lamlı kabul ettiği görülmüştür. Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik olum-

suz tutumlarda bulunulduğu ancak önceki yıllara oranla hasta bireylerin ceza-

landırılma eğilimlerinin olmaması olumlu kabul edilmiştir. Toplum içindeki bi-

reyler, ruhsal bozukluğu olan bireylere karşı önyargılı olması nedeniyle olum-

suz duygulara sahiptir ve ruhsal bozukluğu olan bir bireyle tanışmış olması bu 

duyguları azaltmasına rağmen, yine de bu bireylerle yakın ilişki kurmak isteme-

mektedir. Toplum tedavi için hekim ve psikiyatriste başvurulmasını ve tedavi 

yöntemi olarak ilaç kullanımını desteklemiştir.  

Ülkemizde ruhsal hastalıkların içinde en çok damgalama sorunu yaşayan 

şizofreniyle ilgili mücadele için ilk etkinlikler 1999’da başlatılan halk toplantı-

larıdır. Ülkemizde bu programın Türkiye Psikiyatri Derneği’yle işbirliği içinde, 

Şizofreni Dostları Derneği’nin öncülüğünde yürütülmüştür. 2001 Mart ayında 

düzenlenen 2. Şizofreni Günleri’nde bu etkinliklerin adı konmuş, Şizofreni Gün-

leri programında yer alan şizofreni yürüyüşü hasta ve hasta yakınları kadar ruh 

sağlığı alanında çalışanlarını da etkilemiştir. Programın amaçları arasında gerek 

yazılı gerek görsel ve sesli medyada şizofreniyle ilgili doğru bilgilerin yer alması, 

önyargıların vurgulanması da yer almaktadır.  

Türkiye'de damgalanma, ruhsal bozuklukların tedavisi için önemli bir en-

gel oluşturmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için kültürler arası kaynaşma-

nın önemi vurgulanmalıdır.  

2.9.Damgalanmanın Sonuçları 

Damgalanma karşısında belirgin bir duygusal zedelenme yaşayan hasta 

ve yakınlarının benlik saygıları azalır, aile ilişkileri zarar görür. Toplumsal iliş-

kiler, arkadaş edinme ve sürdürme güçlükleri ortaya çıkar. Çalışmak için moti-

vasyonu ve gücü olan hasta bile engellerle karşılaşır. Tüm bunların bir sonucu 

olarak hasta ve yakınları hastalığı kabul etmekte isteksiz davranırlar ve tedavi 

ya gerçekleştirilemez ya da aksar. Oysa ruhsal hastalık geçirenlerin toplumla ye-

niden kaynaşması ve eski işlevselliğine dönmesi, toplumun ruhsal hastalıklara 
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ilişkin genel tutumuyla yakından ilişkilidir. Damgalama karşıtı çalışmalarda ön-

celikle toplumda var olan yanlış inanç ve bilgileri değiştirmeye çalışmak uygun 

bir yaklaşımdır 

 

3. DAMGALAMA İLE MÜCADELE 

3.1.Damgalama ve Toplum 

Damgalama ile mücadele; kişilerarası, toplumsal, endüstriyel, yönetsel, 

hükümet politikalarını da içine alan bir önlem uygulaması ile gerçekleştirilme-

lidir. Damgalama karşıtı çalışmalarda öncelikle toplumda var olan yanlış inanç 

ve bilgileri değiştirmeye çalışmak uygun bir yaklaşım olacaktır. 

Damgalama ile ilgili bireylerin tutumlarının değiştirilmesi, damgalama ile 

mücadelede önceliklerden birisidir. Ruhsal bozukluğa sahip olan bireyin dam-

galama olmayan ve ayrımsız bir toplumda yaşaması için, o toplumun ruhsal bo-

zukluklara yönelik bilgi ve anlayışının arttırılarak olumlu tutumların geliştiril-

mesi önemlidir. Halkın eğitimi, ruhsal hastalıklara yönelik damgalamayı azalt-

maya yardım edecektir. Hastaların yabancı, acayip, tehlikeli olmadığı, içinde bu-

lundukları durumun bir hastalık durumu olduğu ve tedavi olanaklarının da bu-

lunduğu mesajının verilmesi olumlu tutumların geliştirilmesinde önemlidir. 

Ruhsal bozukluklara ve ruhsal bozukluğu bulunan bireylere yönelik dü-

şünce ve inançların değişmesinin toplumun eğitilmesiyle mümkün olduğu gö-

rülmüştür. Damgalama konusunda toplum eğitilirken ruhsal bozukluğu bulu-

nan bireyler de tedavileri boyunca damgalanmayla nasıl baş edecekleri konu-

sunda bilgilendirilmelidirler. Ruhsal hastalığı bulunan bireyin tedavi ve rehabi-

litasyonunun içinde bulunduğu fiziksel, sosyal ve kültürel ortamla birlikte iç içe 

yürütülmesi önemlidir. 

Hastalığa ve hastalara yönelik tutumların, yanlış inanışların ve önyargıla-

rın değişmesi toplumun eğitilmesiyle mümkün olduğu için toplumdaki anahtar 

kişilerin doğru bilgilendirilmesi hastaların damgalanmasını ve buna bağlı ay-

rımcılığı hafifletmede en etkili yöntem olarak görünmektedir. 

Ruhsal bozukluğa sahip bireylere karşı damgalama ile mücadele 

aşağıdaki durumlar gerçekleştirilebilir; 

• Multidisipliner bir yaklaşım sağlanarak ruh sağlığının geliştirilmesi ve 

hastalıkların önlenmesi  

• Ruh sağlığı bakım hizmetlerinden yararlanmayı sağlama ve geliştirme  

• Ruh sağlığı açısından çevresel / sosyal risk faktörlerini ortaya koyma 
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• Ruh sağlığını geliştirme, önleme ve bakımına yönelik kaynakları 

araştırma 

• Sağlıklı çevre yaratma ve stresin az olduğu toplumlar oluşturma  

• Ruh sağlığı konusunda sağlık personelinin eğitim gereksinimlerini 

karşılama 

• Toplumun davranışlarını eğitim yolu ile değiştirme 

• Kamu politikalarını ve yasaları damgalamayı azaltacak yönde 

değiştirme  

• Ülkemizdeki tıp ve hemşirelik eğitimini gözden geçirerek, psikiyatri 

eğitim programlarına inanç, tutum ve davranış değiştirmeye yönelik program-

lar ekleme 

• Öğretmenler, basın mensupları, din adamları, muhtarlar, sağlık 

görevlileri ve polisler gibi toplum liderleri konumundaki meslek üyelerinin 

damgalama ile mücadele konusunda eğitilmesi  

3.2. Damgalama ve Sağlık Çalışanları 

Ruhsal bozukluklara yönelik damgalamanın azaltılması ve derin bir 

sosyal değişime ulaşabilmek için uzun soluklu ve işbirliği içinde ilerleyen çaba-

lar sonucunda gerçekleştirilebilir. 

Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında kullanılan terimler gözden geçirilmeli, 

psikiyatrik durumları ifade etmek için yaygın olarak kullanılan tanıların dam-

galayıcı etkisi araştırılmalıdır. Türkiye’de kullanılmakta olan “akıl hastalığı”, 

“ruhsal hastalık”, “psikiyatrik hastalık”, “sinir hastalığı”, “akıl hastası”, “ruh has-

tası”, “psikiyatrik hasta” tanımlamalarından hangisinin daha az damgalayıcı 

etkiye sahip olduğu belirlenmeli ve elde edilen sonuçlar günlük uygulamalara 

aktarılmalıdır.  

Sağlık hizmeti verilen her türlü kurumda çalışanların ruhsal sorunları ta-

nıma, yönlendirme ve yardımcı olma becerileri geliştirilmelidir. Özellikle ruhsal 

sorunların birinci basamak sağlık hizmetleri içinde ele alınması desteklenmeli, 

pratisyen hekimlere ruhsal sorunlara yönelik girişim becerileri kazandırılmalı-

dır. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarında da hastaları damgalayıcı ve dışlayıcı tutum-

ların olabileceği akılda tutulmalıdır.  

Ülkemizde Dünya Psikiyatri Birliği’nin şizofreniyle ilgili damgalama ve 

ayrımcılıkla mücadele kapsamında Türkiye Psikiyatri Derneği’yle işbirliği 

içinde Şizofreni Dostları Derneği öncülüğünde birtakım kampanyalar düzenlen-

miştir. 

Yine Dünya Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan program kapsamında 

çeşitli gruplara (pratisyen hekim, lise öğrencileri) eğitimler verilmiştir. Yapılan 



Özlem IŞIL 

 

534 
 

bu eğitimlerin pilot çalışmalar şeklinde kalmaması ve daha geniş kitlelere ula-

şılması hedeflenmelidir. Ülkemizde ruhsal hastalıklara yönelik damgalama ko-

nusunda çok sayıda araştırma bulunmasına rağmen bunların birçoğu damgala-

mayı azaltmaya yönelik gerçekçi bir durum ortaya koymamaktadır. Son yıllarda 

hemşirelik ve tıp eğitiminin etkinliği değerlendirilmiş, sonuçlar olumsuz bulun-

muş, ancak ders programlarında damgalamayı azaltıcı herhangi bir müfredat 

düzenlemesi yapılmamıştır. Damgalama ile ilgili önlemlerin özellikle hemşirelik 

alanında eğitim alan öğrencilerin ders müfredatlarına alınması bu duruma yö-

nelik olumlu bir sonuç vermede etkin bir yöntem olarak düşünülmelidir. 

Sağlık konusunda eğitim alan öğrencilerin ve kurumlarda çalışan sağlık 

çalışanlarının ruhsal hastalıklara ve hastalara yönelik tutumun bir değişiklik 

göstermemesi ve hala reddedici ve dışlayıcı olmaları; ülkemizdeki tıp ve hemşi-

relik eğitiminin tekrar gözden geçirilerek, psikiyatri eğitim programlarına bilgi, 

inanç, tutum ve davranış değiştirmeye yönelik konuların eklenmesi ve ruh sağ-

lığı, ruhsal hastalıklar ve damgalanma konularında sağlık personelinin eğitim 

gereksinimlerinin karşılanmasını ve sağlık çalışanlarının katılacağı damgala-

mayla mücadelede araştırma programlarının oluşturulmasını zorunlu kılmak-

tadır. Hastaların kendilerini damgalama eğilimlerinin ve damgalanma algıları-

nın azaltılması açısından destek ve etkileşim grupları oluşturulması önemli ya-

rarlar sağlamaktadır. 

3.3.Damgalama ve Hemşirelik 

Yapılan çalışmalar, hemşirelerin ruhsal hastalıklara yönelik olumsuz tu-

tumlara sahip olduklarını göstermektedir. Damgalamayı azaltmadaki hemşire-

lik yaklaşımlarının en önemlileri, hemşirelerin ruhsal hastalıklara yönelik ola-

rak kendi içlerindeki olumsuz tutumlarının farkında olmaları ve bunları olum-

luya çevirmeleri yer almaktadır.  

Ruh sağlığı hemşirelerinin bağımsız rollerinden biri olan eğitim rolünü 

üstlenmeleri geleceğin sağlıklı toplumlarının oluşmasında önemli bir yere sahip 

olacaktır. 

Sonuç olarak, damgalama ve içselleştirilmiş damgalama, ruh sağlığı çalı-

şanları tarafından, ruhsal yönden hasta bireylerin tedavi sürecini olumsuz etki-

leyen bir durum olarak ele alınıp üzerinde durulması gereken bir konudur. Ön-

celikle sağlık çalışanları, bu konudaki kendi bakış açılarını gözden geçirmeli ve 

geliştirmelidir. Ruh sağlığı hemşirelerinin ruhsal hastalıklara yönelik farkında-

lığı arttırmak ve damgalamayı azaltmak için bu alanda aktif görev almaları öne-

rilebilir. Bu şekilde daha kaliteli hizmet vereceklerine olan inançları artacağı 

için hastaların da yaşam kalitesi artacaktır. 
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ÖZET 

Hücrelerimizdeki DNA hasarı; mutagenez, karsinogenez, yaşlanma gibi 

birçok olayda önemli bir role sahiptir ve bu hasar DNA tamir mekanizmaları 

yardımıyla giderilmeye çalışılmaktadır. DNA tamir genleri arasında bulunan xe-

roderma pigmentosum complementation group D (XPD), X-ray repair cross-

complementing group 1 (XRCC1) ve X-ray repair cross complementation group 

4 (XRCC4)’ün birçok tamir mekanizmasında önemli görevlerde bulunduğu bil-

dirilmiştir. Bu genlerle birçok hastalıkta yapmış olduğumuz çalışmalarımızı der-

lemeyi ve genlerin in silico ortamda analizlerini yaparak size sunmayı amaçla-

dık. Co-ekspresyon analizleri için The CO-Regulation Database, miRNA’lar için 

Target Scan, gen varyantlarının analizi için HaploReg4 ve rVarBase’ı, genlerin 

hastalık ilişkileri için GWAS Database olarak GRASP’i ve miRNA SNP analizlerini 

yaparak sonuçlarımızı yeniden gözden geçirdik. 

 

1. GİRİŞ 

İnsan genomu embriyogenez, büyüme, gelişme, üreme ile ilgili bilgileri 

depolayan DNA'dan oluşmuştur. DNA şeker, fosfat molekülleri ve azotlu bazlar-

dan oluşmuş çift heliks yapısında bir moleküldür. İnsanda bulunan yaklaşık 1013 

sayıdaki hücrenin hergün onbinlercesi hergün endojen ve eksojen faktörlerin 

etkisinde kalmakta ve sonuç olarak DNA'da hasar meydana gelmektedir. Endo-

gen faktörler içerisinde replikasyon sırasındaki yanlış eşleşmeler, topoizome-

raz I ve II enziminin oluşturduğu DNA dal kırıkları, hücresel metabolizmanın 

yan ürünü olarak üretilen reaktif oksijen ve nitrojen türleri, lipid peroksidasyon 

ürünleri, non-enzimatik metilasyonlar ve endojen alkilasyon ajanları sayılabilir. 

Ekzojen faktörler ise ultraviole ışığı, iyonize radyasyon, ağır metaller, hava kir-

liliği, sigara dumanı, kemoterapötik ilaçlar gibi fiziksel ve kimyasal etkenlerden 

oluşmaktadır.  

Bu faktörlerin etkisi ile oluşan DNA hasarları replikasyonu ve transkrip-

siyonu engellemenin yanısıra DNA hasarının yoğunluğuna ve tipine bağlı olarak, 

hücre döngüsünün durdurulması, gen ifadesinde değişim, apoptoz, kanser ya da 

yaşlanma gibi durumlara yol açabilmektedir. DNA hasarları tamir edilemediği 

veya yanlış tamir edildiği takdirde mutasyonlara yol açabilmektedir.  

 

2. DNA TAMİR MEKANİZMALARI 

Genomik bütünlüğünün korunması için hücrelerde DNA onarım mekaniz-

maları mevcuttur. DNA hasar tamirinde temel mekanizmalar söz konusudur. 
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2.1.Doğrudan Onarım 

2.1.1 Fotoreaktivasyon ile onarım: UV ışığı nedeniyle timin bazlarının 

dimer bağı yapmasıyla oluşan DNA hasarının onarımında kullanılan bir DNA 

onarım mekanizmasıdır. Fotoreaktivasyon onarım sistemi insan dahil pek çok 

ökaryotik türde bulunmadığı için evrensel bir onarım sistemi olarak kabul 

edilmemektedir. 

2.1.2 O-6-metilguanin onarımı: DNA’daki nükleotitlere alkilleyici 

ajanların bağlanması ile DNA’nın yapısı ve işlevi bozulmaktadır.  Alkilleyici 

ajanların guanin bazının O6 pozisyonuna bağlanmasıyla oluşan O6-MeG mu-

tajenik etkiye sahiptir.  Tamir edilmediği takdirde hücrenin ilk replikasyonu 

sonucunda alkillenmiş guanin bazının karşısına tamamlayıcı baz olarak timin 

geçmesine neden olur. Bu hasarı onarmak için MGMT (O6-metilguanin-DNA-

metiltransferaz) enzimine ihtiyaç vardır. Bu enzim alkil eklentilerini kendi 

üzerindeki sistein aminoasidine transfer ederek mutajenik etkinin ortadan 

kaldırılmasını sağlar. 

2.2. Doğrudan Olmayan Onarım 

2.2.1 Kesip çıkarma onarımı 

2.2.1.1 Baz eksizyon tamiri (Base exision repair - BER): BER meka-

nizması ilk olarak 1974' te Tomas Lindahl tarafından deamine sitozinlerin en-

zimatik aktivasyonunu araştırılması sırasında keşfedilmiştir. Alkilasyon, dea-

minasyon, oksidasyon ve DNA replikasyon hatalarının neden olduğu hasarlar 

için bu mekanizma kullanılmaktadır.  Bu tip DNA hasarları replikasyon ve 

transkripsiyonu bloke ederek mutajenik ve/veya sitotoksik etki meydana ge-

tirir. DNA glikozilazlar adı verilen bir grup enzim deoksiriboz şekerini hasarlı 

baza bağlayan N-glikozidik bağı keserler. Daha sonra hasarlı baz DNA’dan ke-

silip uzaklaştırılır (ekzisyon) ve DNA üzerinde abazik bir bölge oluşur. 

2.2.1.2Nükleotid Kesip-Çıkarma Onarımı (Nucleotide Excision Re-

pair - NER): Bu mekanizma BER’e benzer ancak NER yolağı daha karmaşıktır 

ve çok adımlı bir kesme-düzeltme işlemini gerçekleştirilir. DNA'da meydana 

gelen hasarın tanındıktan sonra yaklaşık 24-32 nükleotid uzunluğunda oligo-

nükleotid parçasının eksizyonu yapılır. Daha sonra bölgenin DNA polimeraz 

enzimi ile doldurulması ile sağlanır. Son olarak DNA ligaz 1 ile ligasyon ger-

çekleşir. Nükleotid eksizyon onarım proteinleri kodlayan genlerdeki mutas-

yonlar sonucu oluşan, kserodermapigmentozum, Cockayne sendromu, trikoti-

yodistrofi gibi nadir görülen, otozomal resesif geçişli üç sendrom bulunmak-

tadır.  
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2.3. Çift Dal Kırık Onarımı 

Çift dal kırıkları, iyonize radyasyon ve genotoksik bileşenler gibi ekzojen 

kaynaklarla meydana gelebildiği gibi hücresel metabolizmanın yan ürünleri 

olan reaktif oksijen türlerinin etkisiyle replikasyon, mayotik rekombinasyon ve 

DNA onarımı sırasında replikasyon çatalının çökmesi sonucu da meydana gele-

bilmektedir. DNA çift dal kırıkları genetik bütünlüğün kaybına yol açabilen, hüc-

reye en zararlı olan hasarlardır. Tamir edilmediği takdirde kromozom kırıkla-

rına ve hücre ölümüne varan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Yanlış onarıldı-

ğında kromozom translokasyonuna ve kansere neden olabilmektedir. İnsanda 

DNA çift dal kırıklarının tamiri birbirinden oldukça farklı iki mekanizma ile sağ-

lanmaktadır. 

2.3.1 Homolog rekombinasyon (HR): Bu tamir yönteminde hasarlı ol-

mayan homolog kromozomdan genetik bilginin alınmasıile çift dal kırıklarıta-

mir edilir. İnsanda DNA tamiri için önemli bir mekanizmadır.  

2.3.2. Homolog olmayan uç ekleme (NHEJ): Bu mekanizmada dizi ho-

molojisine gerek duymadan DNA uçlarının doğrudan doğruya birbirine yapıştı-

rılması ileçift dal kırıklarının tamiri gerçekleştirilir. 

İnsanda HR veya NHEJ onarım mekanizmalarındaki hatalar sonucu Ataksi 

telenjiektazi, Nijmegen kırık sendromu gibi çeşitli klinik tablolar meydana gel-

mektedir. 

2.4. Yanlış Eşleşme Onarımı (MismatchRepair - MMR) 

Bu mekanizma DNA replikasyonu sırasında oluşan normal bazların hatalı 

eşleşmesi ve DNA replikasyonu ve rekombinasyonu esnasında ortaya çıkan in-

sersiyon-delesyon looplarınn uzaklaştırılması şeklindeki hataları düzeltir. Bu 

sistem, replikasyon sırasında düzeltme işleminden kaçan yanlış yerleştirilmiş 

bazların replikasyon sonrası onarımında önemli bir rol oynamaktadır. Bu me-

kanizmada rol oynayan genlerdeki mutasyonları taşıyan bireylerin kalıtsal non-

polipozal kolon kanserine (HPNCC) yatkınlık gösterdiği saptanmıştır.  

 

3.DNA Tamir Genleri  

DNA tamir mekanizmasının hatalı olması kanser için önadım oluştur-

maktadır. DNA tamir mekanizmasında rol oynayan genlerdeki aberasyonlar 

kanser gelişimi ile yakından ilişkilidir. DNA tamir mekanizmalarında görev ya-

pan birçok gen bulunmaktadır. Bu yazıda bu yolakta görev yapan 3 geni ele 

alacağız. 
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1. X-ray repaircross-complementing group 1 (XRCC1) geni tek dal DNA kı-

rıkları ve BER yolağında görev yapmaktadır. Aktif oksijen, iyonize ışınlar ve-

alkile edici ajanların neden olduğu DNA hasarının tamirinden sorumludur.  

XRCC1 tek dal kırıklarını tamir etmek için (poly-ADP-ribosepolymerase (PARP), 

DNA ligase III, and DNA polymerase β) gibi en az 3 enzimle hasarlı DNA ile etki-

leşimde bulunan multidomainlere sahip bir proteindir. XRCC1 geninde birçok 

polimorfizm saptanmıştır. Bunlar, kodon 194 (Arg-Trp), kodon 280 (Arg-His) 

ve kodon 399 (Arg-Gln)'de saptanan aminoasit değişimleridir. En yaygın görü-

len polimorfizm, PARP bağlanan domainde görülen,  guaninini adenine dönüşü-

münden kaynaklanan Arg399Gln polimorfizmdir. Yapılan çalışmalarda bu poli-

morfizmin hepatosellüler kanser, meme kanseri, oral skuamoz hücreli karsi-

nom, kolorektal kanser gibi çeşitli kanser türleri ile ilişkisi gösterilmiştir. Yine 

bir meta-analizde endometriozis ile ilişkili olduğu savunulmuştur.  

2. X-ray repaircross-complementin ggroup 4 (XRCC4) geni 5q14.2 bölge-

sinde lokalizedir. DNA ligaz4 gibi proteinlerle birlikte DNA çiftdal kırıklarının 

tamirinde görev almaktadır (15). Bu nedenle genom stabilitesinin sağlanma-

sında ve kanserin önlenmesinde oldukça önemlidir.  Hayvan deneylerinde, 

XRCC4 inaktivasyonunun hatalı lenf ve sinir dokusu gelişimi nedeniyle hayvan-

ların embriyonik evrede öldüğü saptanmıştır. 

3. Xeroderma pigmentosum complementation group D (XPD-ERCC2) geni 

hem NER hem de transkripsiyon faktör II H'ın parçası olarak basal transkripsi-

yona katılan bir helikaz kodlar. XPD proteininin fonksiyonunu bozan mutasyon-

ların, mutasyonun yerine göre Cockayne sendromu, Xeroderma pigmentosum 

ve Trikotio distrofi hastalıklarına neden olur. 

Bu genler ile yapılan çalışmalar Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo1. DNA tamir genleri ile yaptığımız çalışmaların özet tablosu. 

(+: Anlamlı ilişki var, -: Anlamlı ilişki yok, * Çalışılmamış). 

Çalışılan  

Hastalık 

XPD/ERCC2 

geni 
XRCC1 geni XRCC4 geni XRCC4 geni 

 
rs13181  

varyantı 

rs25487 

varyantı 

İntron 4 

VNTR var-

yantı 

rs6869366 

varyantı 

Madde Kullanım  

Bozukluğu 18 
+ + * + 

Sigara (Nikotin)  

Bağımlılığı 19,20,21 
+ + + + 

Şizofreni ve Ni-

kotin Bağımlısı 
19,20,21 

+ + + + 

Akut Myelositer  

Lösemi 22 
+ + * * 

Multiple Mye-

loma 23 
- - + + 

Microtia 24 - - - - 

Romatoid Artrit 

25 
- - + - 

Kolorektal Kan-

ser 26 
- + * * 

 

4. BİYOİNFORMATİK ANALİZLER; 

Bu genlere ait olan SNP’ler; rs13181, rs25487 ve rs6869366 varyantları 

HaploReg4 ve rVarbase tabanında araştırıldığında (http://archive.broadinsti-

tute.org/mammals/haploreg/haploreg_v4.php ve http://rv.psych.ac.cn/quick-

Search.do?keyword=rs6869366&submit=Search ) ; 

rs13181; bu fonksiyonel varyantın yanlış anlamlı (missense) bir mutasyon 

olduğu, hastalık ilişkisi gösterdiği, 21 eQTL ile ilişkili olabildiği ve genin mRNA’sı-

nın artışına (mRNA abundance) neden olduğu bildirilmiştir. 

rs25487; bu fonksiyonel varyantın yanlış anlamlı (missense) nir mutasyon 

olduğu, 3 eQTL ile ilişkili olabildiği, 5 protein motifinde değişime neden olabildiği 

ve genin mRNA’sının artışına (mRNA abundance) neden olduğu bildirilmiştir 

http://archive.broadinstitute.org/mammals/haploreg/haploreg_v4.php
http://archive.broadinstitute.org/mammals/haploreg/haploreg_v4.php
http://rv.psych.ac.cn/quickSearch.do?keyword=rs6869366&submit=Search
http://rv.psych.ac.cn/quickSearch.do?keyword=rs6869366&submit=Search
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rs6869366; bu varyantın anlamlı genin intronunda yer aldığı, 4 eQTL ile iliş-

kili olabildiği, 3 protein motifinde değişime neden olabildiği neden olduğu bildi-

rilmiştir. 

Bu genlerin bazılarının azalan ekspresyonları veya artan ekspresyonları 

hastalık patofizyolojisi oluşturmaktadır. Bu genlerin tespiti ve analizi hastalıkla-

rın teşhis ve tedavisi açısından yeni bilgiler sağlayacaktır. DNA tamir mekanizma-

sında rol alan bu genlerin bazı kanser türleri ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Mu-

tasyonlara sahip bu genlerin mRNA’larına bağlanan miRNA’ların kendilerine 

başka hedef mRNA’lar araması beklenmektedir. Bu şekilde hedeflenecek genlerin 

ifade düzeylerinin de değişmesi beklenmektedir. Spesifik veri tabanları kullana-

rak bu etkileşimleri in siliko olarak tespit etmek mümkün olmaktadır. 

DNA tamir genlerinin kromozom lokalizasyonları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. DNA tamir genlerinin kromozom lokalizasyonları ve hücre 

içinde bulunduğu saptanan bölgelerdeki yoğunlukları (https://www.gene-

cards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=..). 

Hücre içi lokalizasyon  

bölgeleri 

XPD / XRCC2 

(19q13.32) 

XRCC1 

(19q13.31) 

XRCC4 

(5q14.2) 

Hücre iskeleti 5 -* 1 

Çekirdek 5 5 5 

Sitozol 5 2 5 

Peroksizom 1 -* -* 

Mitokondri -* 1 1 

-*: Belirlenmemiş 

DNA tamir genlerinin Majör ve Minör etkileşimde bulunduğu proteinler 

Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. DNA tamir genlerinin Majör ve Minör etkileşimde bulunduğu pro-

teinler (A:XPD/ERCC2, B:XRCC1, C:XRCC4) (https://www.genecards.org/ cgi-

bin/carddisp.pl?gene=..). 

Genom Boyu İlişkilendirme Analizleri (Genome Wide Association Studies 

– GWAS veya GWAS) ile de tüm genom (insanın bütün gen dizileri) incelenerek 

bazı mutasyonların çeşitli hastalıklarla sebep-sonuç ilişkileri açığa çıkarılmak-

tadır. İlk başarılı GWAS’ın yayınlandığı yılardan günümüze GWAS üzerine bin-

lerce çalışma bulunmaktadır. Geniş veri havuzları birleştirilerek ve geniş GWAS 

veri havuzlarından alınan meta analiz verileri sayesinde hastalık riski açısından 

özellikli genler ve olası gen bölgeleri belirlenmiş ve bu risk faktörlerinin bir 

kısmı replike edilebilmiştir. Bu genler hastalık ile nedensel ilişki kurmaktan zi-

yade göreceli olarak bu genlerin bazı ortak alleleri hastalık riskini azaltarak ya 

da arttırarak etki etmektedir.  

XRCC1, XRCC4, ve XPD genlerinin patofizyolojik rolleri hakkında bilgi 

edinmek için, ekspresyon düzenlenmesini (eQTL etkileri ve mikro 

RNA’lar”miRNA’lar”) , bu genleri hedefleyen miRNA’ların polimorfizmlerinin ve 

bu genler icin eQTL/meQTL etkisi gösteren polimorfizmlerin hastalıklarla iliş-

kisini incelenmektedir. Gene ortak ifade ağları, fonksiyonun bilinmeyen genle-

rini biyolojik süreçlerle ilişkilendirmek, aday hastalık genlerini önceliklendir-

mek veya transkripsiyon düzenleyici programları ayırt etmek için kullanılabilir. 

Gen ifadesi dizi veritabanlarının meta-analizi, gen fonksiyonu hakkında 

bilgi ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Gen-gen etkileşimlerinin tanımlan-

ması, genlerin sorgulanan bir gen ile korele olduğunu belirlemek için CO-Regü-

lasyon Veri tabanı (CORD) kullanılmaktadır. 

DNA tamir mekanizması genlerinden XRCC1 geni CORD veri tabanına uy-

gulandığı zaman, XRCC1 ile ortak eksprese olan 77 gen olduğu tespit edildi. (P < 

https://www.genecards.org/%20cgi-bin/carddisp.pl?gene
https://www.genecards.org/%20cgi-bin/carddisp.pl?gene
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5E-07). XRCC1 geninin en yüksek derecede co-ekpresyon paterni beyin, plate-

let, epitelyum, akciğer, testis ve ardından deri, göz ve karaciğer hücrelerinde ol-

duğu belirlendi. XRCC1 geninin concordant KEGG yolaklarında ilişkili olabilecek 

mekanizmalar ise base excision repair, DNA replication, nucleotide excision re-

pair, pyrimidine metabolism, mismatch repair, homologous recombination, ne-

urotrophin signalling pathway ve purine metabolism olduğu görülmüştür.  DNA 

tamir mekanizmasında yer alan XRCC1 geninin ekpresyonunu arrtırıcı yönde 

etkileyen diğer genler PINLYP, KCNN4, ZNF233 ve ZNF225 olarak bulundu. 

XRCC1’i hedefleyen miRNA'ları listesini Target Scan kullanılarak belirlendi. 

Context++score degerleri -0.30 veya daha dusuk (< -0.30). 37 tane miRNA tespit 

edildi. 

GSEA/MSigDB analiziile, ortak ekpresse edilen bu gen setlerinin meme 

kanserlerinde,  regulatör T hücrelerine cevapla ilişkili olabileceği gösterildi 

(FDR <10-50).  

Her bir miRNA'nın hedef genleri için GSEA analizi yapılarak hangi fizyolo-

jik yolakların XRCC1 geninin yaptığı işlere karışmış olabileceği bulunabilir. Bir-

likte ifade edilen gen seti, XRCC1’i hedefleyen herhangi bir miRNA'nın hedefleri 

ilişki göstermemiştir. 

Genome-wide association studies (GWAS) veri tabanlarında her bir 

miRNA gen bölgesinden DNA dizilim polimorfizmlerinin hastalık birlikteliğinin 

incelenmesi sonucunda; 

• Neuro, behavioral autism hastalıklar, tip 2 diabet, major depressive, kar-

diovasküler risk, astım romatoid artrit ile ilişkili bulundu (p<1E-04).  

• XRCC1 için kandaki eQTL / meQTL gibi davranan SNP'ler, meme kanseri 

ve major depressive ile GWAS ilişkileri gösterdi (P <10-4). 

XRCC4 geni CORD veri tabanına uygulandığı zaman, DNA onarım genleri 

(ATR, ATM, RECQL4) (5-kat eşiğinde) dahil olmak üzere, 275 uyumlu olarak bir-

likte eksprese edilen genleri tanımlandı. Epitelyumda, beyinde, diğer bağışıklık 

ile ilişkili dokularda (testis, plekenta, mesane, prostat ve kemik iliği) en yüksek 

oranda anlamlı birlikte ekspresyon paterni olduğu tespit edildi. 

XRCC4'ün katıldığı yollar transkripsiyon, translasyon, DNA replikasyonu, 

rekombinasyon, onarım ve ribozomal biyojenezdir. On bir miRNA tanımlandı ve 

her miRNA'nın hedefleri aynı GSEA analizine tabi tutuldu. Eş-eksprese edilen 

gen kümesi düşündüren anlamlı bulunmadı. 

GWAS veri tabanlarındaki her bir miRNA gen bölgesinden alınan SNP'le-

rin hastalık ilişkilerinin incelenmesi sonucunda, bipolar bozukluk, şizofreni, 
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nöro-davranış, inflamasyon, artrit, astım, yaşlanma, tip 2 diyabet ve kardiyovas-

küler hastalıklar ile ilişkili bulundu (p <1E-04). 

Sonuç olarak; günümüzde yapılan gen analizi hastalık ilişkisi çalışmaları-

nın hem kendi içinde hem de bu konuda oluşturulan WEB tabanları kullanılarak 

analiz edilmesi sonuçların daha sağlıklı olarak değerlendirilmesine önemli kat-

kılar sağlayacaktır. 
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İnfantlar ve çocuklarda cerrahi gerektiren göz patolojileri erişkinlere 

oranla daha az olsa da; şaşılık, nazolakrimal kanal tıkanıklıkları, konjenital veya 

travmatik kataraktlar, göz travmaları, glokom, intraorbital tümörler ve prema-

tür retinopatiler gibi diğer patolojilerle sıkça karşılaşılmaktadır. 

Cerrahi uygulamaların genellikle topikal veya lokal anestezi altında uygu-

lanabildiği erişkinlerin aksine çocuk ve infantlarda basit bir göz muayenesi, göz 

içi basıncı ölçümü, ultrason incelemesi dahil cerrahi işlemlerin çoğu genel anes-

tezi altında yapılmaktadır. Koopere olunabilen yaşı daha büyük çocuklarda, se-

dasyon eşliğinde rejyonal teknikler (retrobulber anestezi, peribulber anestezi, 

subtenon blok, topikal anestezi v.s) kullanılabilirken, eğer yeterli kooperasyon 

kurulamıyorsa kafa hareketleri cerrahiyi etkileyebileceğinden yine genel anes-

tezi tercih edilmelidir. Genel anestezi uygulamaları başka hiçbir ek patolojisi ol-

mayan çocuklarda standart şekilde uygulanmakta ancak mevcut göz patoloji-

sine eşlik eden konjenital anomalilerin varlığında cerrah ve anestezisti ciddi an-

lamda zorlayabilmektedir.  

Oftalmik cerrahi anestezisi gerek kullanılan göz ilaçlarının gerekse de uy-

gulanan cerrahi tekniklerin anestezi ile olan etkileşimi nedeniyle diğer cerrahi 

uygulamalardan ayrılmakta, bununla birlikte erişkinler ile infant ve çocuk 

grubu hastalar arasında da fizyolojik farklılıklardan dolayı bazı uygulama fark-

lılıkları oluşmaktadır. Genel anestezi uygulamaları pediyatrik hastalarda daha 

çok tercih edildiği için lokal ve topikal tekniklerden çok bu bölümde bu hasta 

grubunda genel anestezi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar, 

cerrahi ve/veya anesteziye bağlı oluşabilen komplikasyonlardan bahsedilecek-

tir. 

 

1. PREOPERATİF DEĞERLENDİRME 

İnfant yaş grubu dahil pediyatrik hastalarda genel anestezi öncesinde ya-

pılan preoperatif değerlendirme önem taşımaktadır. İdeal olan, anesteziyi uy-

gulayacak olan anestezi hekiminin pediyatrik hastayı değerlendirmesi ve ebe-

veynlere uygulanacak anestezi ile ilgili gereken bilgiyi vermesidir. Preoperatif 

değerlendirme; çocuğun fizik muayenesi, anne ve babasından varsa eşlik eden 

diğer patolojileri ve kullanılan ilaçları içeren tıbbı geçmişine ait öykü ve anam-

nezin sorgulanması, preoperatif olarak yapılmış olan rutin tetkiklerin kontrolü, 

ameliyat için aile onamının alınması, eğer verilecekse preoperatif premedikas-

yon ajanının reçete edilmesi ve operasyona ait anestezi riskinin belirlenmesini 

içeren önemli bir süreçtir. Burada amaç, cerrahi ve anestezi ile ilgili riskleri 
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azaltmak, hastanın ebeveynlerine gereken açıklamaları yaparak anksiyetelerini 

gidermektir.  

Çocuğun ailesinden alınan anamnezde, mevcut göz hastalığı dışındaki sis-

temik patolojileri, alerji öyküsü, geçirilmiş önceki operasyonları yanında özel-

likle bu yaş grubunda sıklıkla görülen ve anestezi açısından risk oluşturabilen 

son 1-2 hafta içerisindeki üst ve alt solunum enfeksiyon (ÜSYE-ASYE) varlığı, 

ateş, gastrointestinal sistem şikayetleri sorgulanmalıdır. ÜSYE’si mevcut olan 

çocuklar aşağıda belirtildiği gibi 3 kategori altında sınıflandırılabilir: 

1. Akut enfeksiyon: ateş, pürülan rinit, balgamlı öksürük varlığı 

2. Cerrahiden iki gün önce başlayan akut başlangıçlı, ateş, öksürük olma-

dan berrak nazal akıntı varlığı ya da cerrahiden önceki gün başlayan berrak, ye-

şil burun akıntısı, öksürük ve düşük düzeyde ateş varlığı 

3. Cerrahiden önceki haftalarda başlayan, düzelen, ara ara tekrarlayan en-

feksiyon varlığı  

Bu sınıflamaya göre; 1. gruptaki hastaların cerrahileri acil değilse mutlaka 

ertelenmelidir. Çünkü bu çocuklarda intraoperatif ve postoperatif solunum yol-

ları komplikasyonları (laringospazm, bronkospazm, hipoksi, atelektazi v.s.) 

yüksek oranda görülmekte bu da anestezi açısından operasyonun riskini arttır-

maktadır. İkinci gruptaki hastalar arada kalan ve hemen anestezi öncesinde ye-

niden değerlendirilmesi gereken hasta grubudur. Eğer yeniden değerlendir-

mede şüpheli enfeksiyon varlığı doğrulanırsa bu operasyonlar da ertelenmeli-

dir. Burada yapılması gereken, enfeksiyon varlığında, operasyonun tercihen en-

feksiyon geçinceye kadar, ama genel kabul gördüğü şekliyle de 2 hafta kadar er-

telenmesidir. Üçüncü grupta yer alan çocuklar, enfeksiyon belirtileri düzelen 

grupta iseler operasyonları yapılabilir.  

Allerji mevcudiyeti, penisilin türevi antibiyotikler başta olmak üzere, 

analjezik bazı ilaçlar ve histamin deşarjı yapan anestezik ajanların (fentanil, 

morfin, pentotal, atraküryum, cis-atraküryum, süksinilkolin v.s.) kullanımları-

nın kısıtlanabilmesi açısından önemlidir. 

Konjenital anomalilerin varlığı yanında, myastenia gravis, musküler dist-

rofiler gibi varolan nöromüsküler hastalıkların varlığı, ilaç, ekip ve/veya ekip-

man açısından gerekli anestezik hazırlığın yapılmasını önemli kılar. Özellikle bu 

nöromüsküler hastalıklarla beraber sık görülebilen göz patolojilerinin varlığı 

nedeniyle yapılan operasyonlarda diğer bir durum da malign hipertermi riski-

dir. Şaşılık cerrahileri ve malign hipertermi birlikteliği de bu patolojinin etiyo-

lojik faktörleri arasında sayılmakta olduğundan, bu operasyonlara alınan 
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çocuklarda konu ile ilgili aile öyküsü alınmalı, şüpheli vakalarda gerekirse ope-

rasyon öncesi tanısal diğer yöntemlere başvurulmalıdır. 

Pediyatrik hastalarda mevcut göz patolojisinin tedavisinde tercih edilen 

ve operasyon sırasında daha iyi görüş sahası ve manipülasyon sağlamak ama-

cıyla kullanılan bazı ilaçlar sistemik dolaşıma geçerek bazı istenmeyen etkilere 

yol açabilirler. Topikal olarak kullanılan ilaçlar, bu ilaçların subkütan ve intra-

venöz kullanımları arasında bir hızda absorbe olmaktadır. Örneğin, fenilefrin 

damla α-adrenerjik etki ile hipertansiyon, pulmoner ödemden kardiyak arreste 

kadar gidebilecek kötü sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle pediyatrik hasta 

grubunda %10’luk fenilefrin yerine %2.5’luk dozların kullanılması, damla kul-

lanılırken belli bir süre nazal punktumlara bası yaparak sistemik dolaşıma ge-

çişlerinin azaltılması hedeflenmelidir. Benzer şekilde epinefrin damlalar hiper-

tansiyon, taşikardi ve kardiyak aritmilere yol açabilir. Glokom tedavisinde kul-

lanılan ekotiyofat, irrevelsibl bir kolinesteraz inhibitörü olup sistemik etki ile 

psödokolinesteraz enzim aktivitesinin azalmasına, süksinilkolin kullanımı varsa 

metabolizmasının bozulmasına yol açabilir. Göz içi basıncı (GİB) azaltıcı etkisin-

den dolayı glokom tedavisinde kullanılan bir β-adrenerjik bloker ajan olan ti-

mololün de topikal kullanımına rağmen bradiaritmilere yol açabileceği unutul-

mamalıdır. 

Çocuğun ayrıntılı fizik muayenesi yanında hangi laboratuvar tetkiklerinin 

isteneceği konusu tartışmalıdır. Periyodik pediyatrik muayene ve takiplerin uy-

gun şekilde yapılmadığı ülkemizde, bazı durumların atlanabilmesini önlemek 

amacıyla tam kan sayımı, geniş olmayan biyokimya ve ÜSYE-ASYE varlığında bir 

akciğer grafisinin görülmesi uygun olabilir. Ayrıca bilinen kardiyak patolojiler 

ve sendromların varlığında pediyatrik kardiyoloji konsültasyonu ve gerekli gö-

rüntüleme tetkikleri de istenebilir. Çocukluk çağının en sık oftalmik tümörü 

olan retinoblastom nedeni ile operasyon yapılacaksa, kemoterapi alım öyküsü 

ile birlikte ayrıntılı olarak tam kan sayımı, periferik yayma yapılması gerebilir. 

Preoperatif değerlendirmenin başka bir amacı olan premedikasyon, aile-

den ayrılma anksiyetesi yaşayabilen çocuklarda bu durumun giderilmesi ama-

cıyla operasyon öncesinde anksiyolitiklerin kullanımını içeren uygulamalardır. 

Bu amaçla sıklıkla kullanılan benzodiazepinler (midazolam), oral, rektal, intra-

nazal, intramüsküler ve damar yolu açılan daha büyük çocuklarda intravenöz 

yolla verilebilir. Pediyatrik hastalarda daha sık yapılan uygulama 2-10 yaş ara-

sında 0.5 mg.kg-1 oral uygulama iken, daha küçük çocuk ve infantlarda intrana-

zal ve rektal kullanımdır. Benzodiazepinlerin hipnotik, anksiyolitik özellikleri 

yanında GİB’i düşürücü etkileri, bu hastaların premedikasyonunda daha çok ter-

cih edilmelerinin nedenidir.  
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2. İNTRAOPERATİF DÖNEM 

2.1. Monitorizasyon 

Göz cerrahilerinde çalışılan alanın anestezist ve cerrah tarafından ortak 

paylaşımı dolayısıyla, yeterli izlem yapılabilmesi için infant ve çocuklarda ge-

rekli monitorizasyon olanakları sağlanmalıdır. Bu nedenle kalp hızı ve ritmi gös-

teren elektrokardiyogram (EKG), puls-oksimetre ve güvenli ventilasyonun gös-

tergesi olan kapnograf monitorizasyonu zorunlu olarak yapılmalıdır. Bu izlem 

örtünün altında dekonnekte olabilecek solunum devresi veya manipülasyon es-

nasında oluşabilecek iatrojenik entübasyon tüpü bükülmesi ve ekstübasyonu-

nun fark edilmesi açısından da önem taşır. Prematür bebekler, prematür retino-

pati tanı ve tedavisi amacıyla operasyona alınabilmekte, organ sistemleri ve ref-

leks mekanizmaların tam olarak gelişmediği bu hasta grubunda ciddi solunum-

sal ve kardiyak instabilite oluşabilmektedir. Bu bebeklerde neonatologla işbir-

liği içerisinde ayrıntılı bilgi alınmalı, anestezi hazırlık ve monitorizasyonuna 

dikkat edilmelidir. Cilt altı yağ dokusunun tam olarak gelişmemesi nedeniyle, 

ortam ısısının düşüklüğü ve verilen anestezinin de etkisi ile prematür bebek-

lerde hipotermi gelişimi çok hızlı olabilmektedir.  

Bu nedenle, bebek operasyon odasına gelmeden ortamın 35-37 ºC’ye ka-

dar ısıtılması, ısıtıcı örtüler veya üfleyen sistemlerin kullanılması, kullanılan se-

rumların ısıtılması ve özellikle ısı kaybının fazla olduğu kafa kısmının pamukla 

sarılması önem taşır. Cilt altı yağ dokusunun gelişmemiş olması ile ilişkili olarak, 

periferik damar yolu açılması için kullanılan turnikelerin gereğinden fazla sıkıl-

ması ile oluşabilecek ekstremite hasarlanmalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca bu 

bebeklerde yapılan rutin monitorizasyona ek olarak invaziv arter monitorizas-

yonu da bazı durumlarda gerekebilir.  Pediyatrik göz cerrahilerinin cerrah ve 

anestezist açısından zorlanılan bir kısmını oluşturan bu hasta grubunda, uygun 

dozlarda hazırlanmış ilaç ve zor entübasyon ekipmanlarının önceden hazır bu-

lundurulması ve bu konuda tecrübeli olan en az iki anestezistin de işlem bo-

yunca ortamda bulunması, oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi sağlaya-

bileceği için önemlidir. 

2.2.  İntraoperatif Anestezi Yönetimi 

Anestezi indüksiyonunda seçilecek ajan, rutin bir genel anestezi uygula-

masından farklı değildir. Ancak göz içi basıncına etki eden ajanlardan mümkün 

olduğunca kaçınılmalıdır. Benzodiazepinler, propofol, opioidler (fentanil, remi-

fentanil, alfentanil v.s) sıklıkla kullanılmakta, önceden damar yolu açılamayan 

bebek ve çocuklarda ise tercihen sevofluran ile maske indüksiyonu yapılıp da-

mar yolu açıldıktan sonra gerekirse diğer ajanlar kullanılmaktadır. Son yıllarda 

sık tercih edilen intravenöz ajan olan propofol, hemodinamik etkilerinden 
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bağımsız olarak ekstraoküler kaslarda gevşeme ile birlikte venlerde dilatasyon 

yaparak GİB’i düşürebilmektedir. Diğer bir indüksiyon ajanı olan sempatomi-

metik etkili ketamin, yüksek dozlarda taşikardi ve hipertansiyon yanında nis-

tagmus ve blefarospam ile GİB’i arttırıcı etkilerinden dolayı penetran göz hasar-

lanmalı çocuklarda istenmeyen sonuçlara yol açabileceğinden önerilmemekte-

dir. Ancak, göz cerrahisi anestezisinde ketamin tek başına ya da daha çok tercih 

edildiği şekliyle midazolam ve propofolle kombine edilerek kullanılabilir. Entü-

basyon öncesinde non-depolarizan kas gevşeticiler kullanılmakta ve sonrasında 

uygun entübasyon tüpü ile entübasyon gerçekleştirilmektedir. Depolarizan bir 

kas gevşetici olan süksinilkolin ise ekstraoküler kas kontraksiyonuna neden ola-

rak uygulanmasını takiben 5-10 dk süreyle göz içi basıncını 5-10 mm-Hg yük-

seltebilmektedir. Bu da yine penetran travmalı hastalarda göz içeriğini oluştu-

ran vitreusun dışarıya çıkması, şaşılık cerrahilerinde ekstraoküler kaslarla ilgili 

ölçümlerin hatalı yapılması ve glokomlu hastalarda da yanlış ölçüm ve kompli-

kasyonlara neden olabilmektedir. İnhalasyon ajanları da ketamin dışındaki int-

ravenöz ajanlara benzer şekilde GİB’i düşürür. Burada mekanizma; ekstraokü-

ler kaslarda gevşeme, koroid kan akımının azalması ve pupillerin küçülerek göz 

içi sıvının drenajının kolaylaşması gibi faktörlerle açıklanmaktadır. Ancak inha-

lasyon yoluyla zayıf anestezik özelliği yanında analjezik etkisinden dolayı kulla-

nılan nitröz oksit, özellikle vitreus cerrahilerinde cerrah tarafından retinada 

düzleşme amacıyla arka kamara içerisine verilen gaz kabarcıkları içerisine kan 

nitrojeninden daha hızlı diffüze olarak kabarcığın büyümesine ve GİB artışına 

neden olabilmektedir. Bu nedenle vitreal cerrahilerde kullanılıyorsa cerrahi bi-

timinden en az 15 dk önce nitröz oksitin kesilmesi veya hiç kullanılmayarak ye-

rine hava kullanımı önerilmektedir. 

Acil travmalı hastalar dışında elektif olarak opere edilecek anne sütü alan 

bebeklerde 4 saatlik, mama alan bebekler ve daha büyük çocuklarda da en az 6 

saatlik bir açlık süresi aspirasyon pnömonisinin önlenebilmesi açısından iste-

nen sürelerdir. Penetran göz travması nedeniyle acil olarak bir an önce alınması 

gereken tok hastalarda, preoperatif olarak metoklopramid, histamin reseptör 

blokerleri ile premedikasyon, nazogastrik tüp ile mide içeriğinin boşaltılması ya 

da non-depolarizan hızlı etkili bir kas gevşetici ile (yüksek doz roküronyum 

gibi) krikoid bası (Sellick manevrası) eşliğinde hızlı entübasyon ve uyanık entü-

basyon yapılması tercih edilen yöntemler arasında olmalıdır. Yine indüksiyon 

sonrası yüz maskesi ile pozitif basınçlı ventilasyondan da kaçınılması ile mide-

nin hava ile şişirilmesi önlenerek aspirasyonun önüne geçilmeye çalışılmalıdır. 

İndüksiyon sonrasında özellikle penetran travmalı ve glokomlu hastalarda yüz 

maskesi ile göz küresi üzerine direk bası yapılmaması, entübasyon öncesinde 

yeterli anestezi düzeyinin sağlanması yanında opioidler ve lidokain gibi 
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ajanların kullanımı ile entübasyona refleks yanıt önlenebilir. Ayrıca kısa sürecek 

cerrahilerde laringeal maske airway (LMA) gibi entübasyona göre daha non-in-

vaziv araçların kullanımının tercihi diğer seçilebilecek yöntemlerdendir. GİB ar-

tışını önleyici bu stratejilerden başka aynı şekilde cerrahi bittikten sonra hasta-

nın irrite edilmeden aspirasyonu ve uygun zaman ve şekilde ekstübasyonun 

sağlanarak öksürme ya da ıkınma ile GİB artışınının engellenmesi postoperatif 

birtakım komplikasyonların oluşumunu önleyebilir. Gerek GİB artışının gerekse 

de özellikle tok olarak uyutulan hastalarda aspirasyonun önlenmesi açısından, 

çocuğun solunum yolu reflekslerinin tam olarak dönmesi, yutkunması ve/veya 

tam olarak uyanmasına kadar ekstübasyon geciktirilmelidir. 

 

3. POSTOPERATİF DÖNEM 

Cerrahi sonrasında çocuklarda yeterli bir analjezinin sağlanması yanında 

göz operasyonları sonrasında sıkça görülen postoperatif bulantı-kusmanın 

(POBK) intraoperatif olarak verilen ajanlarla önlenmesi gerekir. Çünkü ağrı ve 

kusma ile oluşabilecek valsalva etkisi postoperatif olarak GİB artışı ve aspiras-

yona neden olarak cerrahi sonuçların kötüleşmesine ve daha ciddi komplikas-

yonlara yol açabilir. Pediyatrik hastalardaki şaşılık cerrahilerinde postoperatif 

dönemde oral alımın erken başlanmasından kaçınılmasının bulantı-kusmayı 

önlemede ciddi etkisi olduğu belirtilmiştir. Bu operasyonlarda POBK’yı önlemek 

için butirofenonlar, benzamidler, histamin ve muskarinik reseptör antagonist-

leri, serotonin 5HT3 reseptör antagonistlerinin (ondansetron, granisetron) kul-

lanımı ya da anestezi indüksiyonunda antiemetik etkisi olduğu bilinen propofo-

lün kullanımı bu açıdan yararlı olabilir. İntraoperatif olarak kas gevşeticilerin 

antagonize edilmesinde kullanılan kolinesteraz inhibitörlerine (neostigmin, pri-

dostigmin) bağlı olarak POBK’nın sık olarak görülmesi dolayısıyla; mivaküryum 

gibi kısa etkili ve antagonize edilmesi çok gerekmeyen bir kas gevşeticiyi kul-

lanmak ya da hiç kas gevşetici kullanılmasına gerek olmayan LMA gibi suprag-

lottik hava yolu aracını kullanmak yararlı olabilir. Çocuklarda cerrahi bitiminde 

uyanmadan lokal anesteziklerle yapılan oftalmik bloklar ya da oral, rektal veya 

intravenöz olarak uygulanabilen asetaminofen, kullanılabilen multimodal anal-

jezi yöntemlerine örnek olarak gösterilebilir.  

Postoperatif dönemde mevcut göz patolojisine ek olarak pediyatrik has-

tanın ciddi sistemik hastalıklarının olması ya da prematürite mevcudiyeti, ope-

rasyon sonrasında bu hastaların belli bir süre yakın izlem altında tutulmasını 

gerektirebilir. Tam olarak yapılmış kardiyak, solunum ve vücut ısısı parametre-

lerini içeren bir monitorizasyon, postoperatif dönemde oluşabilecek komplikas-

yonların erken farkedilmesi açısından önem taşır. Sedasyon eşliğinde lokal 
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anestezi ile cerrahi işlem yapılan daha büyük çocuklarda hem operasyon bo-

yunca hem de postoperatif dönemde, sedasyon düzeyi hafiften derine çok hızlı 

ve kontrolsüz olarak değişebileceği için dikkatli olunmalıdır. Derlenme oda-

sında tam bir derlenme olduğu görülmeden çocuk servise gönderilmemelidir. 

Bu amaçla sedasyon düzeyi ile ilişkili olarak derlenmenin değerlendirildiği bazı 

ölçekler kullanılabilir. Michigan Üniversitesi Sedasyon Skalası (UMSS) bu 

amaçla geliştirilmiş bir skorlama sistemidir. Bu skorlama sisteminde sedasyon 

verilmiş olan çocuk şu şekilde değerlendirilmektedir: 

0: Uyanık 

1: Minimal sedatize: uykulu/yorgun, sözlü uyarana ve/veya sese uygun 

cevap 

2: Orta derecede sedatize: uyuyor. Hafif dokunma veya sözlü komutla uya-

rılabiliyor 

3: Derin sedatize: derin uykuda, sadece belirgin fiziksel uyarı ile yanıt alı-

nabiliyor 

4: Uyandırılamıyor 

 

4. ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI 

Göz cerrahilerinde cerrahi işleme bağlı komplikasyonlar görülebildiği 

gibi, cerrah tarafından lokal anestezikler kullanılarak topikal veya oküler blok-

larla yapılan rejyonal anestezi uygulamalarında veya genel anestezinin uygulan-

dığı hastalarda anesteziyle ilişkili birçok komplikasyon görülebilir.  

Pediyatrik göz cerrahilerinin, organ sistemlerinin tam anlamıyla gelişme-

diği prematürelerden büyük çocuklara kadar geniş bir yelpazedeki hasta gru-

bunda uygulandığı düşünülürse, yaş gruplarına göre değişen oranlarda birçok 

komplikasyonun görülebileceği söylenebilir. Prematür retinopatili düşük do-

ğum ağırlıklı yenidoğanlarda gerek muayene gerekse de retinopati cerrahisi 

amaçlarıyla yapılan anestezi uygulamaları genel anlamda ciddi hazırlık ve tec-

rübe gerektirir. Yenidoğanlarda hem periferik damar yolu açılması, zor maske 

ve zor entübasyon gibi anestezik manipülasyonlar açısından hem de solunumsal 

ve kardiyak gelişimin tam olmaması nedeniyle anestezi yönetimi özellik arze-

der. Özellikle göz patolojilerine eşlik edebilen konjenital sendromlar da bu an-

lamda anestezi uygulamalarını preoperatif dönemden postoperatif döneme ka-

dar her evrede zorlaştırabilmektedir.  

Bu bölümde, pediyatrik göz cerrahilerinde görülebilen bazı anestezik 

komplikasyonların sunulması amaçlanmıştır. 
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4.1. Laringospazm-Bronkospazm  

Pediyatrik hastalarda genel anestezi uygulaması çocuğun hareketlerini 

önlediği için cerrah açısından rahatlık sağlar. Ancak genel anestezi için gereken 

endotrakeal entübasyon, laringospazm ve bronkospazm riskini arttırabilir. 

Özellikle pediyatik hastalarda kısa sürede değişebilen solunum yolu bulguları-

nın varlığı, yenidoğanlarda var olan bronkopulmoner displazi mevcudiyeti bu 

riski daha da arttırır. Bu nedenle preoperatif değerlendirmede gerekirse ope-

rasyonun hemen öncesine pediyatrik hastanın yeniden değerlendirilmesi gere-

kebilir. Prematürlere yenidoğanlar ve muayenede reaktif hava yolu bulguları 

görülen aradaki hastalarda anestezi indüksiyonunda üst hava yollarında refleks 

yanıtı baskılayan bir ajan olan propofolün uygulanması, LMA gibi çok fazla hava 

yolu irritasyonu yapmayan bir hava yolu aracının kullanılması yararlı olabilir. 

Ayrıca bu riskli hasta grubunda, cerrahi bittikten sonra nazikçe yapılan aspiras-

yon ardından, uygun zaman ve şekilde ekstübasyon yapılarak bronko-laringos-

pazm oluşumu önlenebilir. 

4.2. Okülokardiyak Refleks  

Okülokardiyak refleks (OKR), trigeminal sinirin dağıldığı bölge ve özel-

likle de oftalmik cerrahilerde orbita ve oküler kasların traksiyonu ile oluşabilen 

ve kalp hızında %20 veya daha fazla düşüş, disritmiler ve kardiyak arrest gibi 

ciddi sonuçlara yol açabilen, sık görülen bir tablodur. Lokal anestezi altında uya-

nık olan hastalarda da beraberinde bulantı, kusma, solunumda kötüleşme ve 

senkopla birlikte görülebilir. Refleks ark’ın uyarılması ile bradikardi, atriyo-

ventriküler blok, ektopik nodal atımlar, ekstrasistoller ve ventriküler fibrilas-

yon oluşabilmektedir. Bu durum, basit bir retrobulber blokla meydana gelebile-

ceği gibi, şaşılık operasyonlarında ekstraoküler kasların traksiyonunu, göz kü-

resinin rotasyon ve traksiyonuna neden olan katarakt cerrahileri ve retinal cer-

rahilerde olduğu gibi vitreal uyarıları içeren çoğu oftalmik cerrahiyi kapsayabi-

lir. Ayrıca infant ve çocuklarda hiperkapninin de OKR gelişimini kolaylaştıran 

bir faktör olduğu belirtilmiştir. OKR’nin afferent yolu Nn.ciliares aracılığıyla 

ganglion ciliare’ye buradan N.trigeminus’un oftalmik dalı olan N.ophthalmicus 

ile Gasser ganglionuna (Trigeminal ganglion) ulaşmakta, Trigeminal ganglion-

dan çıkan lifler 4. ventrikül tabanındaki ana duysal nukleusta son bulmaktadır. 

Efferent yolak ise retiküler formasyonda kısa internöronlar aracılığı ile N.va-

gus’un motor çekirdeğinde başlamakta ve kalbi innerve eden lifler şeklinde son-

lanmaktadır. 

Pediatrik hasta grubunda sık olarak yapılan şaşılık operasyonları OKR’nin 

önemli oranda görülmesi nedeniyle cerrahi ve anestezik bakımdan özellikli 
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operasyonlardır. Göz’ün ekstraoküler kaslarının şiddetli bir şekilde çekilmesi, 

nazikçe ve progressif olarak çekilmesine göre daha fazla refleks mekanizmayı 

aktifleştirir. Şaşılık cerrahisinde ekstraoküler kaslara traksiyonun hızlı yapıl-

ması ile OKR %87 oranında oluşmaktayken, yavaş manipülasyon ile bu oran 

%51’e düşmektedir. Bu nedenle oküler kaslara yavaş ve yumuşak traksiyon uy-

gulanması profilakside en etkili yöntem olarak bilinmektedir. Bu konuda yapı-

lan çalışmalarda, OKR gelişme sıklığının en sık superior rektus kası olmak üzere 

sırasıyla, medial rektus, inferior obliq, inferior rektus ve lateral rektus kasları-

nın müdahalesiyle arttığı belirtilmiştir. İlginç bir şekilde OKR boş orbitada da 

gelişebilmekte bu mekanizma, Gasser ganglionundaki silier sinirlerin hücre 

gövdelerinden rejenerasyonu ve hipersensitif nöromataların oluşumu olmak 

üzere iki şekilde açıklanmaktadır. 

OKR oluşumunun önlenmesinde, preoperatif olarak intramüsküler atro-

pin enjeksiyonunun yapılması konusunda tam bir fikir birliği olmamasına rağ-

men, bazen uygulanabilmektedir. Ancak OKR oluştuğunda yapılacak intravenöz 

uygulamanın daha etkili olduğu bildirilmektedir. Atropine bağlı olarak ventri-

küler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon görülebileceği bilindiğinden uygulama 

konusunda dikkat etmek gerekir. OKR oluştuğunda ilk yapılması gereken, cer-

rahın uyarılarak kalp hızı yükselene kadar, yaptığı cerrahi müdahaleye ara ver-

mesi ve hastanın anestezisinin derinleştirilerek refleksin ortadan kaldırılması 

olmalıdır. Ayrıca, OKR’nin etyolojisi içerisinde sayılan peribulber ve retrobulber 

bloğun cerrahi sırasında uygulanmasının da OKR tedavisinde yeri olduğu söy-

lenmektedir. Daha az invaziv olan topikal lidokainin kullanımıyla da tedavide 

yarar sağlanacağı bildirilmiştir. Tüm bunlara rağmen ısrarlı şekilde bradikardi-

nin devam etmesi durumunda intravenöz 10 mcg.kg-1 atropin uygulanması öne-

rilmektedir. OKR’nin ekstraoküler kasların tekrarlı traksiyonları ile oluştuğu 

ancak bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkacağı söylense de, hastalarda 

ciddi durumlara yola açabileceği göz önünde bulundurulmalı ve gereken za-

manda uygun müdahaleler yapılmalıdır. Rektus kası içerisine yapılan lokal 

anestezik infiltrasyonu da bunlardan biri olup, tercihe göre yapılabileceği unu-

tulmamalıdır.  

Sonuç olarak OKR, şaşılık operasyonları başta olmak üzere oftalmik cer-

rahilerde ölüme kadar gidebilecek ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu olgu-

larda anestezist ve oftalmolog arasında gerekli koordinasyon ve işbirliği içeri-

sinde farkındalığın yüksek tutulması, uygun zamanlamaya dikkat edilerek gere-

ken müdahalelerin yapılması ile bu komplikasyonun önüne geçilebileceği unu-

tulmamalıdır.  
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4.3. Lokal Anestezik Toksisitesi 

Pediyatrik hastalarda göz cerrahilerinin çoğu genel anestezi altında yapıl-

masına rağmen, kooperasyonun kurulabildiği büyük çocuklarda bazı kısa süreli 

girişimler sedasyon eşliğinde oftalmik bloklarla yapılabilmektedir. Ayrıca, genel 

anestezi altında yapılan göz cerrahilerinden sonra da postoperatif anestezi 

amacıyla lokal anesteziklerle rejyonal bloklar uygulanabilmektedir. Ancak bu 

işlemler sırasında kullanılan lokal anesteziklere bağlı olarak, gerek hastanın 

uyanık olması gerekse de uygulama şeklindeki yanlışlıklar dolayısıyla birçok 

komplikasyon oluşabilmektedir. Bu komplikasyonlardan birisi, nadir görülme-

sine rağmen erken müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen lokal anes-

tezi toksisite sendromudur (LATS).  

LATS santral sinir sisteminde (SSS); ağızda metalik tat, perioral uyuşma, 

tinnitus, fenalaşma hissi, konuşma bozukluğu, diplopi gibi non-spesifik bulgu-

larla başlayabilir. Ancak her zaman bu erken bulgular görülmeyip, önce SSS ek-

sitasyonu ile (ajitasyon, konfüzyon, konvülziyon) başlayan ve müdahale edilme-

diği zaman depresyon bulgularına (mental depresyon, koma, apne) ilerleyebi-

len belirtiler görülebilir. Kardiyovasküler sistemde (KVS) ise SSS bulguları ile eş 

zamanlı ya da sonrasında, hipertansiyon, taşiaritmi gibi hiperdinamik bulgular 

yanında, hipotansiyon, bradiaritmi, iletim blokları, asistol gibi kardiyak depres-

yon bulguları görülebilir. LATS bulgularının erken tanınması ve tedavisinin ya-

pılabilmesi amacıyla, 2010 ile 2012 yıllarında Amerikan Rejyonel Anestezi Der-

neği ve 2015 yılında Amerikan Klinik Toksikologlar Akademisi tarafından geliş-

tirilen kılavuzlarda vurgulanan ortak konu, LATS tedavisinde destek tedavi ile 

birlikte %20 intravenöz lipid solüsyonu (İVLS) kullanımı olmuştur. Özellikle 

LATS ile gelişen kardiyak arrestin standart resusitasyon metodlarına dirençli 

olduğu ve İVLS tedavisinin başlangıç tedavisi olarak kullanılmasının önemi bi-

linmektedir. Etki mekanizması tam olarak bilinmemesine rağmen lipidlerin, do-

laşımdaki lokal anestezikleri bağlayarak süpürücü etki yaptıkları ve kardiyak 

hücrelerin mitokondriyal fonksiyonlarını iyileştirip bu hücrelere kalsiyum giri-

şini arttırarak direk inotropik etki gösterdikleri belirtilmektedir. 

LATS belirtileri sedasyon eşliğinde lokal anestezi altında yapılan operas-

yonlarda, eğer çocuk kendini tam olarak ifade edemiyorsa veya postoperatif 

analjezi amacıyla yapılan oftalmik bloklarda çocuk genel anestezi altında olduğu 

için fark edilemeyebilir. Bu nedenle iyi bir intraoperatif ve postoperatif izlemle, 

LATS’ın erken ve geç semptomlarını zamanında farketmek ve geliştiğinde uy-

gun tedavi seçeneklerini zaman geçirmeden uygulamak önemlidir. Olası bir tok-

sisite gelişiminde, %20 İVLS’nin 1.5 mL/kg bolus şeklinde başlanıp, 0.25 

mL/kg/dk 30-60 dk sürede idamesi ile birlikte, belirtilerin düzelmemesi 
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halinde bolus dozun iki kez daha tekrarlanması ile toplam 10 mL/kg maksi-

mumu doza kadar uygulanması önerilmektedir. Pediyatrik hastalarda çalışma 

sayısı az olmakla birlikte başlangıç bolus dozunun 3 ml/kg yapılması önerilmek-

tedir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) pediyatrik hastalar için uygula-

nabilecek lipid tedavisinin üst limit önerisi ise 15/ml/kg/gün şeklindedir. 

4.4. Malign Hipertermi 

Malign hipertermi (MH), belirtilerinin sıklıkla inhalasyon anesteziği veya 

depolarizan kas gevşetici süksinilkolin gibi tetikleyici bir ajanın kullanımı ile or-

taya çıktığı, pediyatrik hastalarda 1:15000 oranında görülen genetik hiperme-

tabolik bir kas hastalığıdır. Ancak yine de bu tablo herhangi tetikleyici bir anes-

tezik olmadan ya da anestezik ajan kullanımından saatler sonra da ortaya çıka-

bilir. Olgulara bakıldığında, yenidoğanlarda görülmediği bunun dışındaki tüm 

yaş gruplarında karşılaşılabildiği belirtilmiştir. Tek başına halojenli bir volatil 

anesteziğin (halotan, izofluran, sevofluran, desfluran) MH oluşumunu tetikleye-

bileceği, beraberinde süksinilkolin kullanımıyla oranın arttığı bildirilmiştir. MH 

görülen hastalara bakıldığında, olguların yarısında herhangi bir tetikleyici ajana 

karşı maruz kalınan ancak herhangi bir sorun oluşmamış bir anestezi öyküsü-

nün olduğu görülmektedir. Ancak herhangi bir tetikleyici faktör olmadan 

MH’nin hangi şekilde oluşabildiği açıklanamamıştır. Özellikle şaşılık başta ol-

mak üzere pediyatrik göz cerrahisi yapılacak çocuklarda; beraberinde var olan 

bir konjenital sendrom, müsküler distrofi, nonspesifik miyopatiler osteogenezis 

imperfekta gibi birçok kas-iskelet sistem hastalığı varlığı MH oluşum insidansını 

arttırmaktadır. Ailesel bir anestezi komplikasyon öyküsü veya çocukta daha ön-

ceden açıklanamayan kas krampları ve ateş varlığında MH açısından gerekli la-

boratuvar ve genetik incelemeler mutlaka yapılmalıdır. 

MH patogenezine bakıldığında, sarkoplazmik retikulumdan ani ve yüksek 

miktarda salınan kalsiyuma bağlı olarak intrasellüler kontrol edilemeyen kalsi-

yum artışı oluştuğu belirtilmektedir. Bu sürekli ve yüksek miktarda salınım ile 

kontrolsüz ve sürekli bir kas kontraksiyonu oluşmakta, bu da MH semptomla-

rına neden olmaktadır. Sürekli kas kontraksiyonu ile aerobik ve anaerobik me-

tabolizma artmakta ve sonuçta aşırı CO2 üretimi, hipertermi, laktik asidoz ile so-

nuçlanan hipermetabolik tablo ortaya çıkmaktadır. Moleküler düzeyde yapılan 

incelemelerde, sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımından sorumlu 

iyon kanalı olan ve 19. kromozom üzerinde bulunan riyanodin reseptöründeki 

defekt suçlanmış, ancak daha sonra birçok kromozomda değişik birçok mutas-

yon bildirilmiştir. 

Anestezi altındaki hastada MH’nin en erken belirtisi masseter kas spazmı 

veya diğer kaslarda spazm oluşumu ile artmış CO2 üretimine bağlı hiperkarbi ve 



Selma URFALIOĞLU – Aykut URFALIOĞLU 

 

566 
 

taşikardidir. Sempatik sistem aktivasyonuyla taşiaritmiler, hipertansiyon ve si-

yanoz görülürken, hipertermi erken veya geç bir belirti olarak görülebilir. Vücut 

ısısı her 5 dk’da 1˚C yükselebilir. Herhangi bir solunumsal değişiklik olmadan 

end-tidal CO2’de 2-3 kat artış görülmesi tanı için anlamlı bir parametredir. Yay-

gın kas yıkımı ile oluşan miyoglobinüri ile koyu renk idrar görülmesi olayın kö-

tüleştiğini gösterir. Çok hızlı ilerleyen tablo, eğer tedavide de geç kalınırsa; akut 

böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon gelişimi ve multi organ 

yetmezliğine bağlı olarak ölümle sonuçlanır. 

Laboratuvar testlerinden tipik şekilde serum kreatin kinaz, laktik dehid-

rogenaz, myoglobin, aldolaz, potasyum ve magnezyum düzeyleri artar. Alınan 

kan gazı analizinde belirgin artmış baz açığı ile birlikte mikst-venöz oksijen sa-

turasyonlu mikst metabolik ve respiratuvar asidoz görülür. 

Operasyon sırasında MH tanısı konulduğunda, öncelikle varsa kullanılan 

inhalasyon anestezikleri ve süksinkolin kullanımı kesilmeli ve %100 O2 ile hi-

perventilasyona geçilmelidir. Hiperventilasyon, hem artan CO2 üretimi hem de 

O2 tüketimini tolere etmek için yararlı olacaktır. Bir yandan soğuk su ile lavaj, 

soğuk intravenöz solüsyonlar ve soğutucu battaniyelerle hasta soğutulurken, 

vakit geçirmeden dantrolen sodyum hazırlanarak 2.5 mg.kg-1 dozda uygulan-

malı, taşikardi, CO2 üretimi ve yüksek ateşte azalma başlayıncaya kadar her 10-

15 dk'da 1mg.kg-1 olarak, 10 mg.kg-1 dozuna kadar tekrarlanmalıdır. Dantrolen, 

selektif olarak iskelet kasında kalsiyum kanallarını bloke eder. Sarkoplazmik 

kalsiyum serbestleşmesini antagonize ederek yüksek kalsiyum konsantrasyo-

nunu düşürür. Böylece MH epizodunu geri çevirdiği bildirilmiştir. Çocuk ve eriş-

kinlerde aynı dozlar bu şekilde uygulanabilir. Alınan kan örneklerinde, elektro-

litler, kan gazları, kreatin kinaz ve koagülasyon durumu ara ara değerlendiril-

meli, oluşan anormallikler için gerekli medikasyon uygulanmalıdır.  

Postoperatif dönemde MH tanısı kesin olan hastalarda gerek yok iken, ta-

nıda arada kalınan vakalarda mutlaka kas biyopsisi alınarak halotan-kafein 

kontraksiyon testi yapılması önerilmektedir. Test sonucu pozitif çıkan olgu-

larda da diğer aile bireylerine genetik inceleme yapılmalıdır. MH duyarlı olduğu 

bilinen hastalarda anestezi indüksiyon ve idamesinde tüm intravenöz aneste-

zikler, non-depolarizan kas gevşeticiler güvenle kullanılabilir. Vaka alınmadan 

önlem olarak vaporizatörler çıkarılmalı ve anestezi devresi en az 5 dk süreyle 

10 L.dk-1 taze oksijen ile yıkanmalıdır. Ayrıca, CO2 absorbanları ve anestezi dev-

releri de mutlaka anestezi uygulamasından önce değiştirilmelidir. 
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1. GENEL BİLGİLER 

1.1. Giriş 

Prematüre retinopatisi (PR) ilk olarak 1942 yılında Terry tarafından pre-

matüre bebeklerde lens arkasında fibroblastik doku ve kan damarlarının anor-

mal gelişmesiyle körlüğe neden olan ‘immatür retinada gelişen proliferatif vit-

reoretinopati’ olarak tanımlanmıştır. Prematür bebeklerin hayatta kalmasını 

sağlayan ancak körlüğe neden olan ek oksijen tedavisi 1940’larda başlayan bu 

ilk PR dalgasının nedeniydi. Günümüzde bebeklerin hayatta kalabilmesi ve PR 

gelişmemesi arasında denge sağlamak için gerekli ideal oksijen seviyeleri hala 

bilinmemektedir. Düşük oksijenasyon hedefleri artmış mortaliteye neden olur-

ken yüksek oksijenasyon hedefleri PR gibi bazı problemlere yol açmaktadır. 

Günümüzde yenidoğan yoğunbakım ünitelerindeki gelişmelere paralel 

çok düşük doğum haftası (<28 hafta) ve doğum ağırlığına sahip bebekler yaşa-

yabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde oksijen tedavisi daha kontrollü olarak yapıl-

makla birlikte daha immatür bebeklerin yaşam şansı arttığı için PR görülmeye 

devam eder. Gelişmekte olan ülkelerde ise kontrolsüz %100 oksijen tedavisi ne-

deniyle daha matür bebeklerde PR görülebilmektedir.  

1.2. Epidemiyoloji    

Dünya genelinde doğumların %10 kadarı 37 gebelik haftasından önce ol-

mak suretiyle erken doğum şeklinde olmaktadır. Erken doğum yenidoğan ölüm-

lerinin en yaygın nedenidir ve 5 yaşından daha küçük çocuklarda ölümlerin 

ikinci en sık nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Global olarak yıllık 

20.000’den daha fazla bebeğin prematüre retinopatisi nedeniyle kör olduğu tah-

min edilmektedir. Ayrıca yıllık 12.300 bebek PR nedeniyle hafiften orta dere-

ceye değişen görme azlığına sahip olmaktadır. Yüksek gelir seviyesine sahip ül-

kelerde ise 32700 bebekten 6300’ünde herhangi bir evrede PR gelişmiş ve bun-

lardan 1700’ünde körlük ya da ciddi görme bozukluğu meydana gelmiştir. PR, 

görme azlığına ek olarak azalmış kontrast duyarlılık, görme alanı defektleri, 

renkli görmede bozukluk, şaşılık ve kırma kusurlarını içeren görsel fonksiyon 

bozukluklarına yol açar. Çok merkezli yapılan 24-27 hafta 6 günlük doğan 

48.087 bebeğin dahil edildiği altı yıl süren (2007-2013) bir çalışmada tedavi ge-

rektiren PR insidansında düşmenin olduğu, ancak son altı yılda insidansta de-

ğişme olmadığı bildirilmiştir. Bu çalışmada çalışmaya katılan ülkeler arasında 

yalnızca İngiltere’de insidansta artan bir yükselme trendi görülmüştür. Ancak 

aşırı prematür (<26 doğum haftası) bebeklerin sayısında ve hayatta kalma oran-

larındaki artış nedeniyle PR’den etkilenen bebek sayısında artış olması muhte-

meldir. Orta gelirli ve yeni endüstriyel gelişim olan ülkelerde aşırı prematür 
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bebeklerin hayatta kalmalarının da artmasıyla PR insidansında görülen artış 

üçüncü PR epidemisi olarak adlandırılmıştır.  

Populasyon temelli yapılan çalışmalarda PR prevelansının karşılaştırıl-

ması çalışma dizaynlarının farklı olması, çalışmaya dahil edilen bebeklerin do-

ğum haftaları, doğum kilolarının farklı olması, hayatta kalma oranlarının ve kul-

lanılan tedavilerin farklı olması gibi nedenlerden dolayı zordur. Benzer yenido-

ğan yoğun bakım ünitelerine sahip ülkeler arasında bile tahmin edilen preve-

lanslar faklılık göstermektedir. Bu farklılıklar kısmen çok düşük doğum hafta-

sına sahip PR açısından yüksek riske sahip bebeklerin hayatta kalma oranları-

nın farklı olmasına bağlı olabilir. Norveç’te yapılan 28 doğum haftasından daha 

küçük bebeklerin dahil edildiği bir çalışmada herhangi bir evredeki PR insidansı 

%33 (95/290) olarak raporlanmıştır. 27 haftadan daha küçük bebeklerin de-

ğerlendirildiği İsveç’te yapılan bir çalışmada ise herhangi bir evredeki PR insi-

dansı %73 (368/506), ciddi PR insidansı ise %35 (176/506) olarak bildirilmiş-

tir. Belçika’da 27 doğum haftasından daha küçük bebeklerde ciddi PR insidan-

sını %26 (45/175) olarak, Avustralya ve Yeni Zelanda’da ise 29 doğum hafta-

sından daha küçük bebeklerde ciddi PR insidansı %10 (203/2105) olarak bildi-

rilmiştir. Bizim ülkemizde yapılan bir çalışmada ise 4964 bebek çalışmaya dahil 

edilmiş olup herhangi bir evredeki PR insidansı %27 ve ciddi PR insidansı ise 

%6.7 olarak bulunmuştur. 

 

2. SINIFLANDIRMA ve TARAMA 

2.1. Sınıflandırma 

Prematüre retinopatisi evrelendirmesi tedavi kriterlerinin standardizas-

yonu için önemlidir. İlk olarak 1985’de Uluslararası Prematüre Retinopatisi Sı-

nıflandırması (ICROP) yapılmış ve bu sınıflandırma 2005’de son olarak revize 

edilmiştir. Retina üç zona ayrılmış ve bu zonlarda gelişen hastalığın ciddiyeti 

evre olarak tanımlanmıştır. Hafif hastalığı ifade eden Evre 1 ve 2 PR büyük 

oranda spontan regrese olmaktadır. Evre 3 PR’de görülen ekstraretinal neovas-

külarizasyonlar Evre 5’e (total retina dekolmanı) ilerlemeye sebep olacak ciddi-

yette olabilir. Plus tanımı posterior damarlarda tortuosite artışı ve dilatasyon 

olarak tanımlanır ve ilerleyici hastalık için önemli bir bulgudur. ‘Early Treat-

ment for Retinopathy of Prematurity (ETROP)’ çalışması PR’yi iki tipe ayırmış-

tır: tip 1 (tedavi gerektiren) ve tip 2 (takip edilebilen). Tip 1 içinde yer alan ag-

resif posterior prematüre retinopatisi ise çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde 

görülen plus hastalığı ve santral neovaskülarizasyon ile karakterize ciddi bir 

formdur. 
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2.2. Güncel Tarama Kılavuzları 

Tedavi gerektirecek tüm bebekleri saptayabilmek için tüm retina tama-

men vaskülarize olana kadar pupil genişleterek retina muayenesi yapılmalıdır. 

Tarama kriterleri kliniklerin deneyimlerine göre ve prematüre bebeklerin özel-

liklerine göre değişmekle birlikte çoğu klinik doğum haftası ve doğum yaşına 

göre kendi kriterlerini belirlemektedir. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), 

Amerikan Oftalmoloji Akademisi (AAO) ve Amerikan Pediatrik Oftalmoloji Aka-

demisi (AAPOS) tarafından yayımlanan rehbere göre 1500 gram veya 30. gebe-

lik haftasından erken doğan bebekler ile 1500-2000 gram arasında ya da 30 haf-

tadan büyük doğanlar arasında kliniği kötü olan bebeklere PR açısından tarama 

önerilmektedir. İsveç’te daha önce 32 hafta altında doğan bebeklere tarama 

önerilirken 2012 yılından itibaren 32 hafta yerine 31 hafta ve altında doğan be-

beklerin taramaya alınması önerilmiştir. Bizim ülkemizde ise 34 ve altı doğum 

haftası ya da 1700 gramın altında doğan bebeklerin tarama programına alınma-

sının uygun olacağı bildirilmiştir.  

Kendi klinik deneyimimi değerlendirmek için yaptığım çalışmada ise aşa-

ğıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde ta-

kip edilen ve PR açısından tarama programına alınan 32 hafta ve 1500 gramın 

altında doğan 76 bebek çalışmaya dahil edildi. Olgular 28 hafta ve altında doğum 

haftasına sahip olanlar ve 28 haftadan büyük olanlar olmak üzere iki gruba ay-

rıldı. Grup 1’de 28 bebek (56 göz) ve Grup 2’de 48 (96 göz) bebek bulunmak-

taydı. Her iki gruptaki olguların doğum haftası, doğum kilosu, cinsiyet, prema-

türe retinopatisi gelişimi ve uygulanan tedavi yöntemleri değerlendirildi. Grup-

lar arasında karşılaştırma yapıldı. Grup 1’de olguların 15’i (%53,5) erkek, 13’ü 

(%46,5) kız iken Grup 2’de olguların 21’i (%43,7) erkek, 27’si (%56,3) kız be-

bekti. Gruplar arasında cinsiyet dağılımı açısından fark yoktu (p≥0.05). Grup 

1’de olguların ortalama doğum haftası 27,6±0,7 (25-28), ortalama doğum kilosu 

1052,2±203,5 (650-1440) gram iken, Grup 2’de ortalama doğum haftası 30±0,9 

(29-32), ortalama doğum kilosu 1227,04±187,4 (780-1490) gramdı. Grup 1’de 

olguların ortalama doğum haftası ve doğum kilosu Grup 2’deki olgulardan ista-

tistiksel anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.05). Grup 1’de 16 bebeğin 31 

gözünde (%55,3) değişik evrelerde prematüre retinopatisi saptanırken Grup 

2’de 8 bebeğin 15 gözünde (%15,6) değişik evrelerde prematüre retinopatisi 

saptandı (p<0.05). Grup 1’de 5 bebeğin 9 gözüne (%16,07) tedavi gerekirken 

Grup 2’de bir bebeğin bir gözüne (%1) tedavi gerekti (p<0.05). Grup 1’de iki 

bebeğin 4 gözüne lazer fotokoagülasyon, üç bebeğin beş gözüne ise intravitreal 

anti-VEGF tedavisi uygulandı. Grup 2’de ise tedavi ihtiyacı olan bebeğin bir 
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gözüne lazer fotokoagülasyon uygulandı. Her iki gruptaki tüm olgularda anato-

mik başarı sağlandı. Grup 2’de sadece bir göze tedavi ihtiyacı olmasına rağmen 

tedavi edilmediği takdirde bu hastalığın yıkıcı sonuçları olacağından şimdilik ta-

rama kriterlerinde 28 doğum haftasını kriter olarak almak bizim kliniğimiz açı-

sından doğru gözükmemektedir. 

2.3. Güncel tarama programlarının kısıtlılıkları        

Deneyimli bir oftalmolog yaptığında bile preterm bebeklerde bu muayene 

çok ağrılı olabilir ve çeşitli ciddi sorunlara yol açabilir. Azalmış O₂ saturasyon 

düzeyleri, kalp hızında artış ve apne olaylarında artış bu sorunlar arasındadır. 

Ayrıca gereksiz muayeneler ekonomik yük artışına neden olabilir. Güncel ta-

rama klavuzları oldukça duyarlı olmasına rağmen hiç PR geliştirmeyecek pek 

çok bebek de muayene olmaktadır. Donanımlı yoğun bakım ünitelerinde bebek-

lerin %5-10’u tarama programına alınmakta ve bu bebeklerin %9-40 kadarında 

PR gelişmekte ve daha az oranlarda ise tedavi ihtiyacı olmaktadır.   

Prematür retinopatisi için risk faktörlerini bilmek ideal tarama program-

larının geliştirilmesi için önemlidir. IGF-1 düzeylerinde ve postnatal kilo alı-

mında yetersizlik olan bebekler ciddi prematüre retinopatisi gelişmesi açısın-

dan risk altında bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında Hellström ve ark. doğum 

sonrası erken dönemde düşük ve yüksek riskli bebekleri saptamak için bir algo-

ritma geliştirmiştir (WINROP). Günümüzde değişik ülkelerde toplamda 

10.000’den daha fazla bebek için bu algoritma kullanılmış ve geleneksel tarama 

kriterlerine ek olarak kullanılırsa tarama kriterlerinin azaltılabileceği bildiril-

miştir. Ayrıca günümüzde ileri teknoloji ürünü olan Telemedicine uygulaması 

deneyimli oftalmolog gerekliliğini azaltıp prematüre retinopatisi için tarama 

programlarını iyileştirebilir.  

 

3. PATOGENEZİS ve RİSK FAKTÖRLERİ 

3.1. Patogenez     

Prematüre retinopatisi preterm doğan bebeklerde normal retinal nöral ve 

vasküler gelişimin durması ve sonrasında retinada anormal damarların geliş-

mesi olarak tanımlanabilir. Prematüritenin ciddiyeti nedeniyle in utero normal 

gelişim için gerekli faktörlerdeki yetersizlik ve retinanın zararlı faktörlere ma-

ruziyeti patogenezde ortak olarak etkilidir. PR sıklıkla vasküler anormallikler 

ile karakterize edilmekle birlikte nörosensöryel retina ve hatta kortikal bozuk-

lukların bu hastalığa bağlı olumsuz görsel sonuçlara katkı sağladığına dair 
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kanıtlar bulunmaktadır. Vasküler gelişim nöronal maturasyon tarafından yön-

lendirilir ve PR nörosensöryel retina oldukça immatür olduğunda başlar.  

Ashton hastalığın evrelerini açıklamıştır ve birinci evre oksijen toksisitesi 

ve bunu takip eden ikinci evrede hipoksi ile ilişkili vazoproliferasyon olduğunu 

bildirmiştir. Ayrıca doğum öncesi fatörlerin PR gelişimine yatkınlık oluşturması 

da prefaz olarak değerlendirilmiştir. Bu aşamaları ve nedenlerini bilmek bu be-

bekler için doğum sonrası en uygun çevreyi sağlamak açısından önemlidir. Ya-

pılan çalışmalarda Faz 1’de vasküler gelişimin durmasında hiperoksinin önemli 

bir etken olduğu gösterilmiştir. Hamileliğin ikinci yarısında oksijen basıncı 50 

mmHg’dan daha düşük olduğu düşünüldüğünde oda havası bile prematür be-

bekler için hiperoksi nedeni olmaktadır. Respiratuvar disstres sendromu olan 

bir prematür bebeğe ek oksijen tedavisi uygulamak yüksek oksijen satürasyon-

larına neden olabilir. Bu dönemde hiperoksi oksijen tarafından regüle edilen 

eritropoietin ve vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) gibi anjiojenik fak-

törlerin baskılanmasına neden olur. Bunun sonucu olarak retinal vasküler geli-

şim durabilir ve hatta bazı var olan retinal damarların kaybı gelişebilir. Fare-

lerde yapılan bir çalışmada bu aşamada eritropoietin ve VEGF replasmanı ile bu 

sürecin kısmen geri döndürebildiği gösterilmiştir. Preterm doğan bebeklerde 

vasküler gelişimin durmasında etkili bir diğer faktör ise in utero optimal kon-

santrasyonlarda bulunan insüline benzer büyüme faktörü-1 (IGF-1) düzeylerin-

deki eksikliktir. IGF-1 beyin ve kan damarlarını içeren çoğu dokunun büyüme 

ve gelişmesinde etkilidir.  

Vasküler gelişimin baskılandığı Faz 1’i takiben metabolik aktivitenin ve 

ihtiyacın arttığı Faz 2 dönemi başlar. Faz 2 hipoksinin neden olduğu eritropoie-

tin ve VEGF seviyelerinde artışa bağlı gelişen vasküler proliferasyon ile karak-

terizedir. Perfüzyonu zayıf olan yeni anormal damarlardan sızıntı olması so-

nucu fibröz skar ve retina dekolmanı gelişir. Çoğu özellikle erken evre vakada 

PR kendiliğinden regrese olmasına ve retinal damarların oldukça normal bir şe-

kilde tamamlanmasına karşın nöral defisit (fotoreseptör fonksiyon kaybı) kalıcı 

olabilir. 

Faz 1 ve Faz 2 arasında geçiş infantın postnatal yaşından ziyade post-

menstrüel yaşıyla ilişkili gibi görünmektedir. Bununla birlikte yapılan bir çalış-

mada aşırı prematür bebeklerde (22 hafta ila 26 hafta 6 gün arasında doğan) 

retinal vasküler olayların başlangıcı ile postnatal yaş (8,6-9,6 haftalar) arasında 

postmenstrüel yaşa göre daha yakın bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Ayrıca pre-

matüre retinopatisinde fazların zamanlaması çok yüksek konsantrasyonlar da 

oksijen maruziyeti nedeniyle değişebilmektedir. Yapılan bir çalışmada göreceli 
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olarak matür bebeklerde bile (28-35 hafta ortalama 31.7 hafta) %100 oksijen 

maruziyetinin retina damarlarında kayıp (Faz 1) ve ciddi Zon 1 neovaskülari-

zasyonu (Faz 2) gelişmesine neden olduğu gösterilmiştir.  

Preterm doğuma neden olan bazı faktörler ayrıca intrauterin retinal nö-

rovasküler gelişimi etkileyebilir. Plasental infeksiyon ve inflamasyon gibi do-

ğum öncesi faktörler fetal retinada ciddi PR gelişimine eğilim oluşturabilir ve bu 

duyarlanma etkisi hastalığın prefazını oluşturabilir.  

3.2. Majör Risk Faktörleri   

3.2.1. Prematürite: Doğum Ağırlığı ve Doğum Haftası    

Düşük doğum haftası ve doğum ağırlığı prematüre retinopatisi için bilinen 

en önemli risk faktörleridir. Prematürite nedeniyle nöral ve vasküler gelişimin 

yetersiz olmasının yanında intrauterin anneden bebeğe geçen büyüme ve geliş-

mede etkili faktörlerin ciddi eksikliği de görülmektedir. Çok merkezli CRYO-

ROP çalışmasında doğum ağrlığı 1251 gramın altında olan 4099 bebek takip 

edilmiş ve düşük doğum ağırlığı ve doğum haftası ile eşik hastalık gelişmesi ara-

sında güçlü bir birliktelik bulunmuştur. 

Doğum haftasına uygun doğum ağırlığı ile doğan preterm bebeklerde do-

ğum ağırlığı gestasyonel yaşın bir göstergesidir ve PR gelişimi için bağımsız bir 

risk faktörü değildir. İntrauterin büyüme geriliği olan küçük gestasyonel yaşa 

sahip bebeklerin PR açısından risk altında oldukları bildirilmiştir.  

3.2.2 Oksijen  

Ek oksijen tedavisi, uygulanan oksijen konsantrasyonu, süresi ve uzamış 

mekanik ventilasyon ciddi ve tedavi gerektiren PR gelişiminde en sık saptanan 

risk faktörlerindendir. Ayrıca yaşamın ilk birkaç haftasındaki oksijen konsant-

rasyonlarındaki dalgalanmalar da PR gelişimi için bağımsız bir risk faktörü ola-

rak tanımlanmıştır.  

Farklı oksijen hedef aralığını değerlendiren geniş, randomize, kontrollü 

çalışmalar bulunmaktadır. STOP-ROP çalışmasında %89-94 ve %96-99 oksijen 

saturasyonları karşılaştırılmış ve PR insidansı açısından anlamlı fark bulunma-

mıştır. SUPPORT ve BOOST II çalışmalarında %85-89 ve %91-95 oksijen satu-

rasyonları karşılaştırılmış ve düşük oksijen saturasyonları artmış mortalite ve 

düşük PR gelişimi oranlarıyla ilişkili bulunmuştur. Oksijen tedavisi vasküler 

proliferasyonun olduğu Faz 2’de Faz 1’den farklı etkilere sahiptir ve farklı faz-

larda en iyi hedef oksijen saturasyonunun ne olduğu bilinmemektedir. Faz 1’de 

retinal damar kaybını önlemek için daha düşük fakat ölümleri önlemek için de 

daha yüksek oksijen tedavisi gerekli görünmektedir. 
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3.2.2.1. Faz 1 ve Faz 2’de Oksijen 

Yapılan çalışmalarda postnatal erken dönemde oksijen saturasyonu daha 

yüksek tutulduğunda tedavi gerektiren PR gelişme ihtimalinin daha fazla ol-

duğu gösterilmiştir. Faz 2’de ise teorik olarak oksijen tedavisinin vasküler pro-

liferasyona neden olan VEGF gibi büyüme faktörlerinin baskılanmasına neden 

olacağı sonucuna varılabilir. Ancak yapılan çalışmalarda Faz 2’de yüksek oksijen 

saturasyonlarının PR gelişimi için riskte azalma sağladığı gösterilememiştir. Ça-

lışmalar ayrı ayrı düşünüldüğünde Faz 2’de yüksek oksijen değerlerinin fayda 

sağlamadığı sonucuna varılsa da 10 çalışmanın değerlendirildiği bir meta ana-

lizde oksijen ihtiyacının farklı PR fazlarında farklılık gösterdiği ve ciddi PR’ne 

ilerlemenin postnatal ilk birkaç hafta daha düşük oksijen saturasyonu (% 70-% 

96) ve postmenstrüel 32 hafta ve daha büyük bebeklerde daha yüksek oksijen 

saturasyonu (% 94-% 99) varlığında daha az olduğunu bildirilmiştir. Faz 1’de 

istenmeyen yüksek oksijen saturasyonlarından kaçınmak ile oksijen konsant-

rasyonlarındaki dalgalanmaları azaltmak için oksijenin kontrollü bir şekilde uy-

gulanması PR gelişimini önlemede en umut vaad eden stratejiler olarak görül-

mektedir.  

3.2.3. Diğer Risk Faktörleri 

3.2.3.1. IGF-1 ve doğum sonrası kilo alımı 

Preterm doğan bebeklerde erken postnatal dönemde düşük serum IGF-1 

seviyeleri ve daha sonra gelişen PR ve diğer prematürite ile ilişkili hastalıklar 

arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Üçüncü trimestırda en yüksek değerine 

ulaşan plazma IGF-1 seviyesi doğumla birlikte anne ve bebek arasındaki bağın 

kopmasıyla düşer. Vaktinde doğan bebeklerde postnatal hızlı bir şekilde serum 

IGF-1 düzeyleri yükselirken prematürlerde bu sağlanamaz. Ayrıca yetersiz bes-

lenme, infeksiyon ve stres IGF-1 üretimini azaltabilir. IGF-1’in VEGF bağlı vas-

küler endotelyal büyümeyi sağlayan bir faktör olarak hareket ettiği ve serumda 

bulunan IGF-1 bağlayıcı proteinin (IGFBP3) vasküler stabiliteyi iyileştirdiği bil-

dirilmiştir. Postnatal kilo alımının prematüre retinopatisi gelişiminde olan 

önemi bilinmektedir. IGF-1 seviyeleri güçlü bir şekilde postnatal kilo alımı ile 

ilişkilidir. 

3.2.3.2. Hiperglisemi, insülin ve beslenme 

Neonatal glukoz konsantrasyonlarında artış prematüre retinopatisi ris-

kinde artışa neden olmaktadır. Beslenme prematüre bebeklerde tek başına kilo 

alımını ve IGF-1 konsantrasyonlarında artışı sağlayamaz. Aksine hiperglisemi 

ve insülin seviyeleri artmakta ve PR için risk oluşturabilir. Yeterli beslenme ile 
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birlikte yeterli serum IGF-1 konsantrasyonlarını sağlamak postnatal gelişim ve 

prematüre retinopatisi gelişme riskini azaltmada etkili görünmektedir. Ayrıca 

beslenmede yeterli protein, uygun yağlar, glukoz ve diğer karbonhidratların ye-

terli alımı önemlidir. ꞷ-3 uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinin eksikliği 

prematüre retinopatisi için risk oluşturmaktadır.  

3.2.3.3. Ek hastalıklar ve Tedaviler 

Prematüre retinopatisi nörolojik disfonksiyon, zayıf beyin gelişimi, nek-

rotizan enterokolit, intraventriküler kanama, apne, bronkopulmoner displazi, 

anemi, trombositopeni, patent duktus arteriyozus gibi hastalıklarla birliktelik 

gösterebilir. Retina santral sinir sisteminin bir parçası olduğundan postnatal re-

tinal gelişimin etkileyen faktörleri azaltmak beyin gelişimi üzerine olumlu etki 

sağlayabilir.   

3.2.3.4. Diğer Faktörler 

Prematüre retinopatisi gelişiminde anneye, bebeğe ait faktörler, prenatal 

ve perinatal faktörler, genetik faktörler gibi değişik muhtemel etkenler araştı-

rılmıştır. Bu faktörler üzerinde yapılan değişik çalışmalarda değişik sonuçlar 

elde edilmiştir. Anneye ait faktörlerden preeklampsi, maternal diyabet, anne 

yaşı ve sigara içmenin PR gelişimi açısından risk oluşturduğuna dair çalışmalar 

bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda in vitro fertilizasyon, hastane dışında doğum, 

doğum şekli, erken mebran rüptürü, koryoamniyonit PR için riskte artışa neden 

olan prenatal ve postnatal faktörler olarak değerlendirilmiştir. Neonatal infek-

siyonlar, özellikle fungal infeksiyonlar prematüre retinopatisi riskinde artışa 

neden olmaktadır. Geç bakteriyemi çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ciddi 

prematüre retinopatisi gelişimiyle ilişkili bulunmuştur. Kan transfüzyonları 

prematüre retinopatisi için muhtemel bir risk faktörü olabilir. Genetik faktörler 

prematüre retinopatisi için risk oluşturabilir ve hastalığın beyazlarda daha sık 

görüldüğü bildirilmektedir. Ayrıca PR gelişiminde çoklu doğum olması ve düşük 

APGAR skoru gibi faktörlerin etkili olabileceğine dair çalışmalar bulunmaktadır. 

 

4. TEDAVİ 

1980’lerde kriyoterapi prematüre retinopatisi tedavisinde ilk ablatif me-

tod olarak belirmiştir. CRYO-ROP çalışmasında kriyoterapi uygulanmasıyla kör-

lük gelişiminde azalma olduğu görüldükten sonra pek çok oftalmolog eşik ön-

cesi hastalıktan daha erken süreçte tedavi yapmanın gerekliliğine inanmıştır. 

ETROP çalışmasında tedavi için yeni kriterler saptanmış ve kendiliğinden geri-

leme olacak olgularda gereksiz tedaviden kaçınmak ve progresyon olacak 
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bebeklerde ise retina dekolmanına ilerlemeyi önlemeyi sağlamak amaçlanmış-

tır. Ayrıca bu çalışmada lazer fotokoagülasyonun tedavide etkili olduğu göste-

rilmiş ve tip 1 yüksek riskli olgularda tedavi önerilmiştir. Laser tedavisi daha iyi 

görsel sonuçlar ve daha az yan etkilere sahiptir. Plus hastalığı tedavi kararını 

vermede önemlidir. Ancak plus hastalığını tanımlamak için yaygın kriterler ve 

yaygın kabul görmüş rehberler olmasına karşın gözlemciler arası farklılıklar 

hala vardır. Evre 4 PR için lens koruyucu vitrektomi yapılabilir. 

Ablatif metodlar olan kriyoterapi ve lazer fotokoagülasyon körlüğü önle-

mede etkili olmalarına karşın normal nöral ve vasküler gelişimi sağlama ve altta 

yatan nedene yönelik etkileri bulunmamaktadır. Bu tedavilerde periferik retina 

merkezi retinayı korumak için hasarlanır. İntravitreal anti-VEGF antikorlarının 

enjeksiyonu alternatif bir tedavi seçeneğidir ve özellikle Zon 1 hastalıkta intra-

vitreal anti-VEGF etkili görülmektedir.     

4.1. Uzun dönem sonuçlar 

Ciddi PR’ye bağlı görme kaybı ve körlük görülebilir. Prematürite, gelişen 

görme sistemi üzerinde uzun süren etkilere sahip olduğu için proliferatif olama-

yan olguların bazılarında bile görsel bozukluklar gelişebilir. Lazer tedavisi alan 

bebeklerin %70 kadarında miyopi gelişmektedir. Bununla birlikte preterm do-

ğum ayrıca hipermetropi, miyopi ve astigmatizma için de risk faktörüdür. Ciddi 

PR olan çocukların %80’inde yaşamın ilk altı ayında şaşılık gelişmektedir. 

 

5. TARTIŞMA 

Prematüre retinopatisi için risk faktörlerinin tayini hem gereksiz tarama-

ları azaltmak açısından hem de tedavi ihtiyacı olan bebekleri zamanında sapta-

yıp muhtemel körlükleri önlemek açısından önemlidir. Sonuç olarak oksijen sa-

turasyonunun dikkatli kontrolü, serum IGF-1 konsantrasyonlarının normalizas-

yonu, yeterli beslenmenin sağlanması, infeksiyon ve inflamasyonun istenmeyen 

etkilerinin kontrol altına alınması gibi risk faktörlerinin kontrolü postnatal ye-

terli büyümeyi sağlayabilir ve retinanın nöral ve vasküler gelişimini iyileştire-

bilir. 
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Siyanür mitokondriyal bir toksin olup insanlarda maruziyet derecesine 

göre dakikalar veya saatler içinde ölüme neden olabilir. Siyanür zehirlenmesi 

nadir görüldüğü için acilen tanı konulup tedaviye süratle başlanması hayat kur-

tarıcıdır. Siyanürün toksik etkilerinden sorumlu en önemli bileşiği siyaniddir. 

Siyanid bileşikleri doğada çeşitli şekillerde bulunabilir ve kimyasal yollarla 

meydana getirilebildiği gibi farklı canlılar tarafından da üretilebilir.  

 

1. EPİDEMİYOLOJİ 

Toksik mazuriyet sürveyans sisteminde 1993’ten 2002’ye kadar 3165 ki-

şinin siyanüre maruz kaldığı bildirilmiştir. Bu vakaların %2,5’u ölümle sonuç-

lanmıştır. Çok çeşitli yollarla siyanüre maruz kalınabilir. 

1.1. Yangın 

Gelişmiş ülkelerde siyanid zehirlenmesinin en yaygın sebebi ev yangınla-

rıdır. Siyanid karbon ve nitrojen içeren ürünlerin yanması sonucu açığa çıkabi-

lir. Bu ürünler arasında yün, ipek, poliüretan, poliakrilonitriller, melamin reçi-

neleri ve sentetik kauçuk sayılabilir. Araç yangınlarına bağlı da siyanid zehirlen-

mesi görülebilir. Bazı literatürde tüm yangın kurbanları değerlendirildiğinde 

%35 oranına kadar siyanid zehirlenmesi bildirilmiştir.  

1.2. Endüstriyel 

Yıllık endüstriyel siyanid tüketiminin 1,5 milyon ton/yıl olduğu tahmin 

edilmektedir. Dolayısıyla mesleksel maruziyetler siyanid zehirlenmesi epidemi-

yolojisinin önemli bir bölümünü oluşturur. Madencilikte metal çıkarımı, mücev-

her üretiminde kullanılan elektrokaplama, fotoğrafçılık, plastik ve kauçuk üre-

timine bağlı siyanid zehirlenmesi görülebilir. Kemirgen pestisitleri ve fumigant-

lar da siyanid zehirlenmesine neden olabilir. Yanıklar sonucu da siyanid tuzları 

cilde temas ederek deri yoluyla siyanid emilimini arttırır. Siyanid tuzlarıyla asi-

din birleşmesi sonucu siyanür gazı açığa çıkarak ölümcül inhaler maruziyetlere 

sebep olabilir. Siyanid solüsyonlarının sıçramasıyla dermal ya da mukozal ab-

sorbsiyon gerçekleşebilir. 

1.3. Medikal 

Alternatif veya standart tıbbi tedaviler sonucu siyanid maruziyeti gerçek-

leşebilir. Amygdalin şeftali ve kayısı çekirdeklerinde bulunan bir madde olup 

1950’lerde antineoplastik ajan olarak kullanılmıştır ve ciddi siyanid toksisite-

sine sebep olduğu belirtilmiştir. Bu ilacın metaboliti olan hidrosiyanik asidin 

kanser hücrelerini selektif olarak öldürdüğü iddia edilmiştir. Hipertansif acille-

rin tedavisinde kullanılan sodyum nitroprussid molekülü başına 5 siyanid 
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grubu içerir. Uzun süreli sodyum nitroprussid infüzyonu alan kronik böbrek 

yetmezlikli veya pediyatrik hasta grubunda siyanid kanda toksik seviyeye ula-

şabilir. Sodyum nitroprussidin 5-10 µgr/kg/dk dozunda 3 ila 10 saatlik tedavi 

infüzyonu sonucu siyanid toksisitesine bağlı ölüm görülebilir. Sodyum nitrop-

russid kulanımında siyanid zehirlenmesinden kaçınmak için kullanılan serum 

setinin ve ilaç konulan haznenin gümüş folyo ile sarılması gerekir. Ayrıca sod-

yum nitroprussid solusyonunun içine sodyum tiyosülfat eklenmeli ve 2 

µgr/kg/dk infüzyon hızının üzerine çıkılmamalıdır.  

1.4. Diyet 

Bitkilerden acı badem, vişne, kayısı, erik, şeftali, armut ve elma gibi mey-

velerin birçok siyanid zehirlenmesinden sorumlu olduğu bildirilmiştir. Bu be-

sinlerin hepsi amigdalin isimli siyanojenik glikozidleri çekirdek ve tohumla-

rında bulundurur.  

1.5. Diğerleri  

Diğer çeşitli siyanid maruziyetleri arasında terörist saldırıları, yapay oje 

temizleyicisi asetonitrilin yutulması, yasa dışı fensiklidin üretimi ve sigara içil-

mesi sayılabilir. Tütün içinde doğal siyanid bulunduğu için sigara içenlerin ka-

nında içmeyenlere oranlar 2,5 kat daha fazla siyanid görülebilir. Tablo-2’de si-

yanüre maruziyet yolları belirtilmiştir.  

 

2. PATOFİZYOLOJİ 

Normal hücre metabolizmasında adenozin trifosfatın çoğu oksidatif fos-

forilasyonla oluşturulur. Elektronların mitokondri sitokrom kompleksi boyunca 

gidip gelmesi bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur. Bu süreç elektron trans-

port zinciri olarak da bilinir. Siyanid sitokrom oksidaz a3’ün ferrik iyonuna sıkı 

bir biçimde bağlanır ve mitokondriyal sitokrom kompleksinin bu son enzimini 

inhibe eder. Bu enzim aktivitesi durduğunda oksidatif fosforilasyon durur. Daha 

sonra hücre glikozdan ATP üretmek için anaerobik metabolizma yoluna gider. 

Anaerobik metabolizma sonucu laktik asit oluşur ve bu da metabolik asidoz ge-

lişmesine sebep olur. ATP hidrolizi sonucu oluşan hidrojen iyonları aerobik ATP 

üretimi ile tüketilemez bu da asidozu derinleştirir. Serum bikarbonatı fazla asidi 

tamponlayacağı için azalır ve bu da anyon açığının artmasına neden olur. Yük-

sek oksijen desteğine rağmen bozulmuş elektron transport zinciri nedeni ile 

hücreler oksijeni kullanamaz. Bu fonksiyonel ya da histotoksik hipoksi kardiyo-

vasküler sistemde ve santral sinir sisteminin özellikle bazal gangliyonunda ha-

sarlara neden olur. Bazı diğer mekanizmalar da beyin hasarını arttırabilir. 
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Siyanid katalaz, glutatyon redüktaz, superoksit dismutaz gibi antioksidanları in-

hibe ederek toksik oksijen serbest radikallerinin birikmesine neden olur. Ayrıca 

siyanid N-metil-D aspartat reseptörlerini uyararak apopitotik hücre ölümünü 

tetikler. Glutamik asit dekarboksilazı inhibe eder ve bunun neticesinde gama-

amino-bütirik asit (GABA) seviyeleri düşeceği için siyanid nöbet riskini arttır-

mış olur. Siyanidin primer afinitesi ferrik demire olmasına rağmen küçük bir 

kısmı da hemoglobinin ferröz demirine bağlanır ve siyanohemoglobin oluştu-

rur. Siyanohemoglobin oksijen transportu yapamayacağından doku hipoksisini 

ağırlaştırır. 

 

3. METABOLİZMA 

Siyanid solunum sisteminden, müköz membranlardan, gastrointestinal 

sistemden ve deriden hızlı bir şekilde absorbe olur. Semptom ve bulgular zehir-

lenme sonrası kanda siyanid konsantrasyonu yaklaşık 40 µmol/L’ye ulaşınca 

başlar. Siyanid emildikten sonra hızlı bir şekilde 1,5 L/kg tahmini dağılım hı-

zında yayılır. Yaklaşık %60’ı proteinlere bağlıdır. Siyanid metabolizması ve nöt-

ralizasyonu in vivo birkaç mekanizma ile olur. En önemlisi siyanidin rodanaz 

enzimi aracılığıyla detoksifikasyonudur. Rodanaz enzimi özellikle karaciğer ve 

kas dokularında olmak üzere çoğu dokuda bulunur. Tiyosülfat bir sülfür donörü 

olarak rodanazın katalize ettiği siyanidin tiyosiyanata dönüştüğü reaksiyonda 

rol alır. Tiyosiyanat suda çözülebilen idrarla atılan bir moleküldür. Siyanid de-

toksifikasyonu için diğer bir yol da vitamin B12 öncülü olan hidroksikobalamini 

içerir. Dolaşan hidroksikobalamin siyanidle bağlanarak siyanokobalamini oluş-

turur ve bu da idrarla atılır. Az miktardaki metabolize olmamış siyanid idrar, ter 

ve ekshalasyonla atılır.  

 

4. KLİNİK BULGULAR 

Siyanid zehirlenmesindeki klinik bulgular zehrin alım yoluna, süresine ve 

maruziyet miktarına bağlıdır. Kardiyovasküler sistem ve merkezi sinir sistemi 

disfonksiyonu daha belirgindir. Belirti ve bulgular: 

• Merkezi sinir sistemi; baş ağrısı, anksiyete, konfüzyon, vertigo, koma, 

nöbet 

• Kardiyovasküler sistem; başlangıçta hipertansiyon ve taşikardi daha 

sonra hipotansiyon ve bradikardi, atrioventriküler blok, ventiküler disritmi  

• Solunum; başlangıçta takipne sonrasında bradipne, pulmoner ödem 

• Gastrointestinal sistem; kusma, karın ağrısı 
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• Deri; ciltte vişne kırmızısı renginde kızarma, irritasyona bağlı kaşıntı, 

eritem, ödem gibi dermatit bulguları, cilt maruziyetine bağlı veziküller, geç dö-

nemde siyanoz 

• Renal; böbrek yetmezliği 

• Hepatik; hepatik nekroz 

• Diğerleri; rabdomiyoliz, funduskopide parlak kırmızı venüller 

Dokularda oksijen kullanımının azalmasından dolayı venöz oksihemoglo-

bin konsantrasyonu yüksek olur. Bu da venöz kanı parlak kırmızı yapar. Bu yüz-

den hastada hipotansiyon, apne ve/veya bradikardi olsa da hasta genellikle si-

yanotik görünmez. Belirtiler siyanid zehirlenmesinin şiddeti ve maruziyet şek-

line bağlıdır. Tablo-3’te belirtilmiştir. Hidrojen siyanidin inhalasyonu sonra-

sında hasta acı badem kokusu alır. Ancak populasyonun %60’ı bu kokuyu alabi-

lir. Başlangıçta az miktarlarda hidrojen siyanid inhalasyonu baş ağrısı, anksi-

yete, bulantı ve ağızda metalik tat alımına sebep olur. Siyanojen klorid maruzi-

yetinde ise ön planda göz ve müköz membran irritasyonu ile birlikte bronkore, 

öksürük, dispne gibi pulmoner semptomlar görülür. 30 dakika süresince 100 

ppm veya 5 dk süre ile 300 ppm inhalasyonu genellikle ölümcüldür. Parenteral 

yolla maruziyette toksisite saniyeler içinde başlar. Yutma veya dermal maruzi-

yette maruziyetin boyutuna göre dakikalar veya saatler içinde toksisite gelişir. 

Siyanid tuzlarının yutulması gastrik irritasyona sıklıkla da kusma ve karın ağrı-

sına neden olur. Yetişkindeki letal hidrojen siyanid dozu 50 mgr, potasyum si-

yanid dozu ise 200 mgr’dır. Letal dermal maruziyet dozunun 100 mgr/kg ol-

duğu kabul edilir.  

4.1. Geç Sekeller 

Ciddi siyanid zehirlenmesi sonrası sağ kalan hastalarda geç başlangıçlı 

parkinsonizm bulguları ve diğer bazı nörolojik sekeller görülebilir. Özellikle ba-

zal gangliyonlar siyanid toksisitesine duyarlıdır. Bazal gangliyon hasarı direkt 

hücresel hasara veya hipoksik  etkilere sekonder gerçekleşebilir. Beynin bilgi-

sayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemesi ile maruziyetten birkaç 

hafta sonra beyindeki radyolojik değişiklikler gösterilebilir.   

4.2. Kronik Siyanid Maruziyeti 

Kronik siyanid maruziyeti baş ağrısı, tat duyusu bozukluğu, kusma, göğüs 

ağrısı, karın ağrısı ve anksiyete gibi spesifik olmayan semptomlara neden olur. 

Kronik düşük doz siyanid maruziyetine bağlı geliştiği bilinen birkaç sendrom 

vardır. Bunlar tütün ambliyopisi, tropikal ataksik nöropati ve Leber’in herediter 

nöropatisidir.  
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Tütün ambliyopisi genellikle sigara içen erkeklerde görülür. Progresif 

görme kaybına neden olur. Siyanid detoksifikasyonundaki yapısal bir yetersiz-

likten kaynaklanır ve belirtiler sigara bırakma veya hidroksikobalamin tedavisi 

ile geri döndürülebilir. Tropikal ataksik nöropati demyelinizasyonla giden bir 

durumdur.  Manyok kökünden çıkarılan bir tür nişaştanın fazla tüketimi ile mal-

nutre kişilerde görülür. Bu bitki linamarin adlı bir siyanojen içerir. Tropikal 

ataksik nöropatinin belirti ve bulguları parestezi, ataksi, duyma kaybı ve optik 

atrofi olarak sayılabilir. Bu besinin diyetten çıkarılması ve B12 vitamin tedavisi 

belirtileri iyileştirir. Leber’in herediter optik nöropatisi siyanid metabolizma-

sındaki bir yetersizliğe bağlı olarak progresif merkezi görme kaybına neden 

olur. Rodanaz eksikliği bu hastalıkta öngörülen mekanizmadır.  

 

5. LABORATUVAR 

5.1. Genel Testler 

Potansiyel zehirlenme olasılığı olan hastada mental durum değişikliği de 

varsa hipoglisemiyi dışlamak için ilk olarak parmak ucu kan şekeri değeri bakıl-

malıdır. Mental durum değişikliği varsa hipoglisemi bunun sebebi olabilir. Ase-

taminofen ve salisilat intoksikasyonu da ayırıcı tanı da düşünülmelidir. QRS ve 

QTc aralığını etkileyebilecek ilaç zehirlenmeleri de ayırıcı tanıda göz önünde bu-

lundurulmalı ve kardiyak ileti sistemini değerlendirebilmek için hastaların 

elektrokardiyogramı mutlaka değerlendirilmelidir. Eğer yaşı uygunsa kadın 

hastalara gebelik testi yapılmalıdır.  

5.2. Spesifik Testler 

Anyon açıklı metabolik asidozu değerlendirmek için rutin biyokimya ve 

arteriyel kan gazı görülmelidir. Serum laktat konsantrasyonu mutlaka bakılma-

lıdır. Venöz-arteriyel oksijen basıncı farkı açısından eğer mümkünse santral ve-

nöz kan gazı da bakılmalıdır. Methemoglobinemi yapabilecek ilaçlarla zehir-

lenme veya eşlik eden karbonmonoksit maruziyeti düşünülüyorsa karboksihe-

moglobin ve methemoglobin seviyeleri görülmelidir.  

5.2.1. Anyon Açıklı Asidoz 

Ağır siyanid zehirlenmesinde artmış anyon açıklı metabolik asidoz görü-

lebilir. Siyanid hücresel solunum üzerine inhibitör etkisinin bulunması yanında 

kardiyovasküler kollapsı ve nöbeti tetikleyebilir. Bu durumlar da anyon açığı 

yüksek metabolik asidozu derinleştirir.  

5.2.2. Laktat 

Siyanidle zehirlenen hastalarda kan laktat konsantrasyonları yükselmiş-

tir. 11 tane siyanidle zehirlenen yoğun bakım hastasıyla yapılan retrospektif bir 
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çalışmada plazma laktat konsantrasyonları siyanid toksisitesinin ağırlığı ile ko-

rele olarak bulunmuştur. Sistolik kan basıncı ve solunum hızı ile arteriyel pH ve 

laktat arasında belirgin ters orantı vardır. Duman inhalasyonuna maruz kalan 

hastalarda laktat konsantrasyonunun 10 mmol/L veya daha yüksek olması si-

yanid zehirlenmesi için sensitif ve spesifiktir.  Sonuç olarak serum laktat kon-

santrasyonunun normal olması klinisyeni siyanid zehirlenmesi dışındaki diğer 

tanıları düşünmeye sevk etmelidir. Bunun yanında siyanid zehirlenmesi nede-

niyle tedavi edilen hastalarda gidişatı değerlendirmek için seri laktat ölçümleri 

yapılmalıdır. 

 5.2.3. Venöz pO2  

Venöz-arteriyel oksijen basınç farkının azaldığı venöz hiperoksi durumu 

siyanidle zehirlenen hastalarda görülebilir. Siyanid hücresel oksidatif fosforilas-

yonu inhibe eder ve bu da kandan periferik dokulara oksijen geçişindeki belir-

gin azalma ile sonuçlanır. Bunun sonucunda da santral venöz oksijenasyon ar-

tar. Muayenede cilt kırmızı, retina venülleri parlak kırmızı görülebilir.  

5.2.4. Siyanid Konsantrasyonu 

Kan siyanid konsantrasyonu tanıyı doğrulamak için bakılabilir. Ama zaman 

açısından kullanışlı değildir. Bakılabilse bile sonuçlar anlamlı olmayabilir. Fakat 

kan siyanid konsantrasyonu eğer 0,5-1 mg/L arasında ise taşikardi ve ciltte kıza-

rıklıklarla birliktelik gösterir. 1-2,5 mgr/L aralığındaki değerler ise bilinç bulanık-

lığı ve komaya, 3 mgr/L’den yüksek sonuçlar ise ölüme neden olabilir.  

 

6. TANI 

Siyanid zehirlenmesi nadir görülen bir durumdur. Bu yüzden tanı için kli-

nisyende hikaye ve klinik bulgular eşliğinde yüksek derecede klinik şüphe uyan-

malıdır. Yangın mağduru, maruziyet olasılığı olan işlerde çalışanlar, sodyum nit-

roprussid tedavisi alanlar veya belirtilen yiyeceklerden tüketenler potansiyel si-

yanid zehirlenmesi olarak düşünülmelidir. Net bir tıbbi hikaye alınamadığında bi-

linç değişikliği ve etiyolojisi tanımlanamayan metabolik asidozla gelen her has-

tada klinisyen siyanid zehirlenmesinden şüphe etmelidir. Kan siyanid konsant-

rasyonları akut siyanid zehirlenmesi tanısı koymak için yol gösterici değildir.  

 

7. AYIRICI TANI 

Karbonmonoksit zehirlenmesi de ilk başvuruda siyanid zehirlenmesine 

benzemektedir. Siyanid zehirlenmesinin çok geniş belirti ve bulgu aralığı ol-

duğu için klinisyen bir dizi potansiyel tanı dizisini ayırıcı tanıda düşünmelidir. 
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Genellikle tanı maruziyet hikayesine ve tutarlı klinik bulgulara dayanılarak ko-

nur. Çünkü bu zehirleyici maddelerin sadece bir kaçına ait hızlı sonuç verebile-

cek testler mevcuttur. Eğer tanıda şüpheye düşülürse bölgesel zehir danışma 

merkezlerinden veya medikal toksikoloji uzmanından yardım alınmalıdır. Men-

tal durum değişikliği, nöbet, hipotansiyon ve laktik asidozla gelen bir hasta tri-

siklik antidepresanlarla, izoniazidle, organofosfatlarla, salisilatlarla, methemog-

lobin üreten ajanlarla, strikninle zehirlenme öncelikle akla gelmelidir. Bir gaza 

maruz kalıp aniden kollaps gelişen bir hastada ise karbonmonoksit, hidrojen 

sülfid, fosfin, arsin veya metan gibi gazlara maruziyet akla gelmelidir. Ayrıca si-

yanojen klorid maruziyeti herhangi bir kimyasal irritan maruziyetini taklit ede-

bilir.  

 

8. HASTA YÖNETİMİ 

Tedavi edilmemiş siyanid zehirlenmesi hızlı bir şekilde ölüme neden olur. 

Eğer klinik hikaye ve hastanın değerlendirilmesi siyanid zehirlenmesini destek-

ler nitelikte ise antidot tedavisi acilen başlanmalıdır. Sadece kontrendikasyon-

lara dikkat etmek gerekir. Hasta yönetimi resüsitasyonu ve dekontaminasyonu 

da içermelidir. Acil hasta yönetimini kolaylaştırma amacıyla tablo-1 düzenlen-

miştir. Duman inhalasyonu ile zehirlenmelere de dikkat edilmelidir. Karbonmo-

noksit ile zehirlenen hastalarda beraberinde siyanid ile zehirlenme de görüle-

bilmekte ve bu hastaların belirti ve bulguları benzerlik göstermektedir.                

Klinisyenin dikkati kolayca sadece karboksihemoglobin seviyelerine ka-

yabilir. Bu da eşlik eden siyanid zehirlenmesinin atlanmasına neden olabilir. Du-

man inhalasyonu ile gelen hastalarda orofarenkte karbon içerikli materyal ol-

ması, nörolojik disfonksiyon, kan gazında metabolik asidoz ve serum laktat dü-

zeyinin 8 mmol/L’den büyük olması durumlarından 2 veya daha fazlası olması 

halinde siyanid zehirlenmesi düşünülmelidir. Siyanid zehirlenmesini tanımak 

ve yönetimini sağlamak zor olabilir. Klinisyenlerin bir medikal toksikoloji uz-

manından veya bölgesel zehir danışma merkezinden yardım almaları gerekebi-

lir. Tablo-1’de hastanın hızlı yönetilmesine yönelik özet bilgi verilmiştir. 

8.1. Resüsitasyon 

Klinisyenler önce hastaların hava yolunu, solunumunu ve dolaşımını sta-

bilize etmelidirler. Gerekli durumda hastanın hava yolu güvenceye alınmalı ve 

nabız oksimetre değerlerine bakılmaksızın hastaya yüksek akımlı oksijen veril-

melidir. Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) gerektiğinde CPR uygulayan ki-

şide de maruziyet riski oluşturduğu için siyanid zehirlenmesinde ağızdan ağıza 
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resüsitasyon kontrendikedir. CPR ileri kardiyak yaşam desteği protokollerine 

göre yapılmalıdır. Cevap alınamayan hastalarda kan glikoz düzeyine bakarak 

eğer hipoglisemisi mevcut ise intravenöz dekstroz desteği verilmelidir. Siyanid 

zehirlenmesine ek olarak opiat zehirlenmesi de beraber bulunuyorsa naloksan 

uygulanmalıdır. Tiamin zararsız bir antidot olup alkol bağımlılığı hikayesi olan 

hastalarda verilmesi düşünülmelidir. Siyanid zehirlenmesinde görülen nöbetler 

benzodiazepinlerle tedavi edilir. Hipotansiyon sıvı desteği ve ihtiyaç duyuldu-

ğunda vazopressörlerle tedavi edilir. Ek hastalık durumları ve eşlik eden ek ma-

ruziyetler de tedavide göz önünde bulundurulmalıdır.  

8.2. Dekontaminasyon 

Topikal maruziyetle ve inhalasyonla olan siyanid zehirlenmelerinde hasta 

hızlı bir şekilde kaynaktan uzaklaştırılmalı, kıyafetleri çıkarılmalı ve çıkarılan 

kıyafetler uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Dermal maruziyette ya-

ralar sabunlu su ile daha fazla absorbsiyonu önlemek için iyice yıkanmalıdır. 

Kurtarıcılar koruyucu kıyafet ve solunum yollarını koruyucu maskelerini uygun 

dekontaminasyon tamamlanana kadar giyinmelidirler. Siyanid çabuk absorbe 

edildiği için oral yutma ile gerçekleşen siyanid zehirlenmelerinde gastrointesti-

nal dekontaminasyon hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Laboratuar çalışmaları siya-

nidin aktif kömüre zayıf şekilde bağlandığını gösterse de hayvan çalışmalarında 

farelere verilen potasyum siyanid sonrası aktif kömür uygulamasının mortali-

teyi azalttığı bildirilmiştir. Bu yüzden tek doz aktif kömür uygulaması erişkin-

lerde 50 gr, çocuklarda 1 gr/kg’ dan maksimum doz 50 gr olacak şekilde uygu-

lanması önerilmektedir. Deprese mental duruma sahip, entübe edilmemiş has-

talarda aktif kömür verilmemelidir. Orogastrik lavaj rutin olarak önerilmemek-

tedir. Sadece yutmadan 1 saat sonrasına kadar olan sürede başvurulmuşsa ve 

üst gastrointestinal sistemde büyük miktarda siyanid olduğu düşünülüyorsa la-

vaj uygulaması yapılabilir.  

8.3. Antidotlar 

Eğer klinik hikaye ve muayene siyanid zehirlenmesini destekliyorsa, 

kontrendikasyonları göz önünde bulundurulmak suretiyle antidot tedavisi hızlı 

bir şekilde başlanmalıdır. Siyanid zehirlenmesinde antidot tedavisinin üç etki 

mekanizması vardır. Bunlar siyanidin bağlanması, methemoglobineminin in-

düklenmesi ve sülfür donörlerinin kullanılması şeklinde sıralanabilir.  

Avrupa’da hidroksikobalamin ve sodyum tiosülfat kombinasyonunun si-

yanid zehirlenmesinde başarılı bir şekilde kullanıldığı bildirilmiştir. Birleşik 
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Devletler’de siyanid antidotları kombinasyonu içeren bir kit hidroksikobalamin 

temin edilemediği durumlarda hala kullanılmaktadır.  

8.3.1. Direkt Siyanid Bağlanması 

Siyanid nötralizasyonundaki ilk mekanizma siyanidin direkt bağlanması-

dır. Bunun için de tercihen hidroksikobalamin (Cyanokit) kullanılır. Dikobalt 

Edetat da siyanidi bağlamakla birlikte ciddi yan etkilere sebep olabilmektedir.  

8.3.1.1. Hidroksikobalamin 

Hidroksikobalamin Vitamin B12’nin öncülü olup bir kobalt parçacığı içe-

rir. Bu parçacığın siyanide bağlanma afinitesi sitokrom oksidazdan daha yük-

sektir. Bu nedenle siyanid, sitokrom oksidaz yerine hidroksikobalamin ile bağ 

oluşturur ve bağlanma neticesinde siyanokobalamin oluşur. Oluşan bu molekül 

idrarla direkt atılır. Hidroksikobalamin hızlı etkili bir ilaç olup doku oksijenas-

yonunu kötü yönde etkilemez ve güvenle kullanılabilir. Çoğu araştırmacı siyanid 

zehirlenmesinde ilk tercih edilmesi gereken antidot olduğu kanaatindedir. Ül-

kemizde de en sık kullanılan antidottur. Hidroksikobalamin intravenöz dozu ye-

tişkinlerde standart olarak 5 gr, çocuklarda da maksimum doz 5 gr olmak kay-

dıyla 70 mg/kg’dır. Hastalara ikinci bir yarı doz zehirlenmenin şiddetine veya 

tedavinin klinik cevabına göre verilebilir. Yarılanma ömrü 24-48 saattir.  

Hidroksikobalamin önerilen dozda verildiğinde cilt, plazma, idrar ve mu-

koz membranlarda geçici bir kırmızı renk değişimine neden olabilir. Aynı za-

manda bazı laboratuvar değerlerinde değişiklikler de görülebilir. Özellikle kre-

atinin, laktat, aspartat amino transferaz, alanin amino transferaz, magnezyum 

ve bilirubin değerlerinde bozulma görülebilir ancak 2-3 günde normale döner-

ler. Ayrıca genel idrar analizinde bakılan idrar glukozu, proteini, ketonu, eritro-

sit ve lökosit sayılarını da etkileyebilir. Hidroksikobalaminin intravenöz infüz-

yonu total hemoglobin, karboksihemoglobin, oksihemoglobin ve methemoglo-

bin ölçümlerini bozduğu da gösterilmiştir. Bu da duman inhalasyonu kurbanla-

rının değerlendirilmesinde, eğer kan örnekleri hidroksikobalamin uygulama-

sından önce alınmamışsa karışıklıklara neden olabilir. Çünkü bu hastalarda kar-

bonmonoksit ve siyanid zehirlenmesi birlikte bulunabilmektedir. Bir çalışmada 

hidroksikobalaminin yüksek dozlarda yetişkinlere uygulanması sonrasında dö-

küntü, baş ağrısı, bulantı, göğüs ağrısı ve disfajiye neden olduğu, ayrıca kan len-

fosit oranlarında düşüşe sebep olduğu bildirilmiştir. Önerilen dozlarda kullanıl-

dığında geçici hipertansiyona ve kalp hızında düşüşe neden olduğu da bildiril-

miştir. Sonuç olarak hidroksikobalaminin siyanid zehirlenmesinde kullanımının 

güvenli ve etkili olduğu bildirilmektedir. 
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8.3.1.2 Dikobalt Edetat 

Dikobalt edetat siyanidin intravenöz güçlü bir şelatörü olup özellkle Bir-

leşik Krallık’ta kullanılmaktadır. %1,5’luk solüsyondan bir dakika içerisinde 20 

ml dozunda verilmek suretiyle uygulanır. Nöbet, anaflaksi, hipotansiyon ve kar-

diyak disritmiler gibi ciddi yan etkileri olabilse de sistematik bir derlemede bil-

dirildiğine göre bu yan etkiler eskiden bildirilenlere göre daha hafif seyretmek-

tedir. Siyanid zehirlenmesi belirti ve kanıtları hafif veya hiç olmadan kullanıldı-

ğında bu yan etkileri daha belirgin görülebilmektedir. 

8.3.2 Methemoglobineminin İndüklenmesi 

Methemoglobin oluşumu normal hemoglobinin ferröz demirinin okside 

olup ferrik forma dönüşmesini gerektirir. Bu form siyanid için alternatif bir bağ-

lanma yeri demektir ve sitokrom oksidaz kompleksi ile bağlanma açısından bir 

rekabet ortamı oluşturur. Siyanid methemoglobine bağlanarak daha az toksik 

bir form olan siyanomethemoglobin oluşturur. Methemoglobineminin indük-

lenmesi amilnitrit, sodyum nitrit veya dimetilaminofenol uygulanmasıyla olur. 

Amilnitrit ampülleri kırılarak hastaya 30 saniye boyunca inhale ettirilir. Daha 

sonra oksijenasyonun idame ettirilebilmesi için 30 saniye ara verilmelidir. 

Amilnitrit sadece %5 oranında bir methemoglobinemi oluşturabilir. Bu yöntem 

hastane öncesi damaryolu ulaşımının olmadığı koşullarda kullanılabilir. %15-

20‘ lik bir methomoglobinemi oluşturabilmek için 300 mg veya 10 mg/kg do-

zunda sodyum nitrit intravenöz yoldan uygulanmalıdır. Bu orandaki bir methe-

moglobinemi çoğu hasta tarafından rahatlıkla tolere edilebilir. Buna rağmen 

methemoglobinemi oksijen-hemoglobin disosiasyon eğrisini sola kaydırdığı 

için dokulara oksijen dağılımını azaltır. Anemisi olan veya 25 kg’ın altındaki ço-

cuklarda daha düşük dozlar önerilmektedir. %20-30 oranında methemoglobi-

nemi oluşturmak yetişkin hastada siyanid zehirlenmesi tedavisinin amacıdır. 

Fakat rezervi kısıtlı olan anemili veya çocuk hastalarda bu oran ölümcül olabilir. 

Bu hasta grubunda methemoglobinemi oranının daha düşük tutulması önerilir. 

Hamile hastalarda nitrit kullanılmamalıdır. Nitrit verilen hastalarda hipotansi-

yon ve taşikardi görülebilen yan etkilerdir. Yan etkiler genellikle veriliş hızına 

bağlıdır. Artralji, miyalji, kusma ve psikoz da görülebilen diğer yan etkilerden-

dir. Methemoglobinemiyi indüklemelerinin yanında nitritler vazodilatasyon 

sağlayarak da fayda gösterirler. Nitrit uygulanması sonucunda salınan nitröz 

oksid vazodilatasyon yaparak karaciğer ve diğer organların kan akımını arttı-

rırlar. Dimetilaminofenol ilk kez Almanya’da kullanılan bir methemoglobinemi 

indükleyicisi olup %5’lik intravenöz solüsyon şeklinde bir dakikada 5 ml intra-

venöz yoldan uygulanır. Hızlı etkili ve potent bir antidottur. Uygulamadan beş 
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dakika sonra methemoglobinemi etkisi pik yapar. Özellikle belirtmek gerekir ki 

siyanid zehirlenmesinin yanında karbonmonoksid zehirlenmesinin de eşlik et-

tiği yangın maruziyeti olan hastalarda dikkatli olmak gerekir. Karboksihemog-

lobin oksijen-hemoglobin disosiasyon eğrisini sola kaydırıp doku hipoksisine 

neden olduğu için bu hastalarda methemoglobineminin indüksüyonu ölümcül 

olabilir. 

8.3.3 Sülfür Donörleri 

Üçüncü antidotal mekanizma rodanaz enziminin sülfür donörlerine ulaşı-

mını arttırmayı hedefler. Bu enzim vücutta çok yaygın bulunmakla birlikte siya-

nidi detoksifiye ederek tiyosiyanata dönüştürür. Böylelikle tiyosiyanat renal 

yolla vücuttan atılabilir. Terapotik sülfür donörü olarak sodyum tiyosülfat ter-

cih edilir. Teorik olarak tam detoksifikasyon için siyanidin üç katı oranında sod-

yum tiyosülfata ihtiyaç vardır. Standart yetişkin dozu %25 ‘lik solüsyondan 50 

ml veya 12,5 gr’dır. Etkisinin başlaması yavaş olup 30 dakikaya kadar uzayabi-

lir. 10 mg/dL veya daha yüksek tiyosiyanat seviyeleri psikoza, artraljilere, kus-

malara ve miyaljilere neden olabilir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda kandan 

temizlenmesi için hemodiyaliz gerekebilir. Buna rağmen sodyum tiyosülfat 

çoğu hastada güvenle kullanılabilen ve iyi tolere edilebilen bir antidotal tedavi 

yöntemidir.  

8.3.4 Hiperbarik Oksijen  

Yapılmış iki hayvan çalışmasının sonucunda hiperbarik oksijen tedavisi 

antidotal tedavilerle kombine kullanıldığında siyanid zehirlenmesinde etkili ol-

duğu gösterilmiştir. Bir çalışmada siyanidin dokudan kana geçişini hızlandırdığı 

gösterilmiştir. Literatür total olarak değerlendirildiğinde hiperbarik oksijen te-

davisi hakkında daha fazla araştırma ve kontrollü çalışma yapılması gerekmek-

tedir. 

8.3.5 Hemodiyaliz 

Hemodiyalizin şiddetli zehirlenmeler veya böbrek yetmezliği gibi seçilmiş 

olgu durumlarında kullanılması gerekli olabilir. Genel olarak zehirlenmelerde 

diyaliz endikasyonları; yapılan tedavilere rağmen kliniğin giderek kötüleşmesi, 

beraberinde düzeltilemeyen asit baz dengesi ve elektrolit bozuklukları olması, 

ilaç ya da toksinin uzaklaştırılmasında diğer yöntemlerin yetersiz kalması, hi-

poventilasyon, hipotermi ve hipotansiyona neden olan merkezi sinir sistemi 

baskılanması, pnömoni ve septisemi gibi koma komplikasyonlarının gelişmesi-

dir. 
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Kayısı çekirdeği yeme sonrası gelişen akut siyanür(siyanid) zehirlenme 

olgusunun tedavisinde hemodiyalizin rolü 3 yaşında kız hasta ani gelişen bilinç 

kaybı, solunum sıkıntısı, tonik klonik kasılma şikayetleriyle KSÜ Tıp Fakültesi 

Çocuk Acil polikliniğine getirildi. Anamnezinden hastaneye başvurusundan yak-

laşık 1 saat önce 3-4 adet kayısı çekirdeği yediği öğrenildi. Fizik incelemede ge-

nel durumu kötü GKS: 5, vücut sıcaklığı <36°C, kalp tepe atımı 100/dk, ritmik ve 

solunumu dispneikti. Kan basıncı: 45/25 mm Hg, vücut ağırlığı 14 kg idi. Sözel 

uyarana yanıtı yok, ağrılı uyaranı lokalize ediyor. Pupilleri midriyatik, ışık ref-

leksi zayıf, menenjiyal iritasyon bulgusu yoktu. Hb: 10.6 gr/dl BK: 27350 /mm3 

Trombosit: 706000 /mm3 idi. Kan biyokimyasında Glukoz 308 mg/dl, BUN 9 

mg/dl, kreatinin 0.28 mg/dl, kreatinin fosfokinaz (CPK) 109 U/l, AST 24 U/l, 

ALT 8 U/l, LDH 251 U/l, ürikasit 2,9 mg/dl, Na 143 mg/dl, K 2.7 mg/dl, Cl 108 

mg/dl, fosfat 3.1 mg/dl, kalsiyum 6.38 mg/dl, albumin 2.4 mg/dl. Kan gazında 

pH: 6.91, HCO3: 5.6 meq/L, BE: –26.0 meq/L Anyon açığı: 19.4, Laktat 129 

mg/dl (5-22) idi. Telekardiyografi, Elektrokardiografi ve Ekokardiyografisi nor-

maldi.  

Ani bilinç kaybı, konvülsiyon, metabolik asidoz / laktik asidoz ve artmış 

anyon açığı olması nedeniyle vakada kayısı çekirdeği yemeye bağlı siyanid in-

toksikasyonu tanısı düşünüldü. Oksijen desteği, intravenöz mayi, gastrik lavaj, 

aktif kömür, bikarbonat defisiti, antikonvülzan tedavi, mekanik ventilatör des-

teği, Dopamin (5 mikrogram/kg/dk), Dobutamin (5 mikrogram/kg/dk), Adre-

nalin (0.2 mikrogram/kg/dk) dan inotrop desteği başlandı. Siyanür düzeyi: 3.15 

mg/L (Düzen Lab.)  (>1 mg/L toksik dozu ve >3 mg/L letal dozu) Hastanın bi-

karbonat yükseltici tedaviye yanıtının olmaması, derin metabolik/laktik asido-

zunun devam etmesi, genel durumunun kötü, mekanik ventilatörde olması, 

GKS:5 olması ve antidot teminin yaklaşık 5-6 saati bulacak olması nedeni ile acil 

üç saat süreli hemodiyalize alındı.  

Bu işlem sonrası takipte hasta ekstübe edildi; bilinci koma halinden kon-

füze hale döndü. Şehir dışından temin edilen hidroksikobalamin 6 saat içinde 

elimize ulaştı; hastaya 70 mg/kg dozunda 100 ml SF içinde 30 dakikada uygu-

landı. İzlemde kan gazı PH:7.36, HCO3:21,4 meq/L, BE:–2 meq/L, Laktat 19.5 

mg/dl, ve amonyak düzeyi 194 mg/dl olarak saptandı. Kırk sekiz saatin sonunda 

bilinci tamamen açıldı; kan basıncı ve hemodinamik parametreleri düzeldi. 

Hasta hiçbir nörolojik sekel kalmadan ayaktan taburcu edildi. 
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Tablo 1. Siyanür zehirlenmesi tedavisi 

Genel Bilgiler 

Siyanid zehirlenmesi antidotlarla tedavi edilmediğinde hızla ölümle sonuçla-

nabilir. 

Klinik Bulgular 

Hikaye 

Hastanın temas açısından riskli bir durumda (yangın, endüstriyel maruziyet) 

bulunmuş mu öğrenilir. 

Başlangıç belirtileri spesifik değildir; baş ağrısı, anksiyete, konfüzyon, karın 

ağrısı. 

Fizik Muayene 

Vital Bulgular: Önce hipertansiyon, taşikardi, takipne; daha sonra solunum ve 

dolaşım kollapsı görülür. 

Deri: Vişne kırmızı rengi görülebilir. 

Nörolojik: Zehirlenme devam ediyorsa nöbet ve komaya kadar ilerleyebilir.  

Laboratuvar 

Parmak ucu glukoz, asetaminofen ve salisilat seviyeleri, EKG ve hasta uygunsa 

gebelik testi bakılır.  

Rutin biyokimya ve serum laktat seviyesine bakılır. 

Siyanid zehirlenmesinde anyon açığı artmış metabolik asidoz ve yüksek lak-

tat seviyesi beklenir. 

Venöz kan parlak kırmızı görülür. 

Karboksihemoglobin ve methemoglobin seviyelerini değerlendir.   

Dishemoglobinemileri dışla.  

Dishemoglobinemisi olan hastalarda nitritleri kullanma veya dikkatli kullan. 

Siyanid zehirlenmesi karaciğer ve böbrek yetmezliğine, rabdomyolize, pul-

moner ödeme neden olabilir. 

Endikasyon halinde ilgili tetkikleri yapılmalıdır. 

Genel Tedavi 

Havayolu, solunum ve dolaşımı sağlama alınır. Entübasyon genellikle gerekir. 

Normal olsa da geri solumasız yüz maskesi ile yüksek akımlı oksijen desteği 

verilir. 
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Siyanid zehirlenmesi şüphesinde ağızdan ağıza resüsitasyon yapılmaz.  

Dermal maruziyeti olan hastalar uygun önlemler alınarak dekontamine edil-

melidir. 

Eğer havayolu yeteri kadar sağlama alınmışsa tek doz aktif kömür uygulanır. 

(yetişkinlerde 50 gr, çocuklarda ise 1 gr/kg, maximum doz 50 gr) Hipotansi-

yonu hızlı intravenöz (IV) bolus izotonik solüsyonları ve gerekirse vazopres-

sörlerle düzeltilir. 

Nöbetleri benzodiazepinlerle (diazepam yetişkinde 5 mg, çocukta 0,1-0,2 

mg/kg IV) tedavi edilir. Klinik toksikoloji uzmanından veya zehir kontrol 

merkezlerinden yardım istenir. 

Antidot Tedavisi 

Klinik olarak siyanid zehirlenmesi şüphesi varsa siyanid antidotu uygula. İlk 

tercih Hidroksikobalamin olmalıdır. 

Eğer hidroksikobalamin varsa; Hidroksikobalamin çocukta 70 mg/kg, maksi-

mum 5 gr IV verilir.  (Standart yetişkin dozu ise 5 gr IV) %25 lik Sodyum Tio-

sülfat: 1,65 mL/kg 50 mL'ye kadar verilebilir. Bir kez tekrarlanabilir 

(Maks:12,5 gr). 

Hidroksikobalamin yok, siyanid toksisitesi biliniyor veya ciddi şüphe varsa, 

nitritler kontraendike değilse Sodyum nitrit 10 mg/kg, 300 mg'a kadar yavaş 

IV infüzyonla verilir, bir kez tekrarlanabilir.  

Sodyum tiosülfat %25'lik 1,65 mL/kg, 50 mL'ye kadar IV infüzyonla verilir, 

bir kez tekrarlanabilir. 

Hidroksikobalamin yok, siyanid toksisitesi muhtemel fakat kesin değilse ya 

da nitritler kontraendike ise Sodyum tiosülfat %25'lik 1,65 mL/kg, 50 mL'ye 

kadar IV infüzyonla verilir, bir kez tekrarlanabilir. 
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Tablo 2. Siyanür maruziyeti nedenleri 

Endüstriyel Maruziyet   Yanma Sonucu     

Plastik Üretimi    Yün     

Fotoğrafçılık    İpek     

Fumigasyon    Poliüretan    

Pestisitler/Rodentisitler   Poliakrilonitril    

Sentetik kauçuk üretimi   Naylon     

Fertilizer üretimi    Melamin reçineleri (Bazı ev eşyaları) 

Metal kaplama    Plastikler     

Büyükbaş hayvanların tüylerinin çıka-

rılması İlaçlar       

Elektrokaplama    Sodyum nitroprussid    

Madencilik    Laetrile     

Bitkiler ve Meyveler     Diğerleri       

Bambu filizi    Sigara içimi    

Avustralya fındığı    Fensiklidin sentezlenmesi   

Ortanca otu    Yapay tırnak yapışkanı çıkarıcısı   

Erik     İntihar     

Şeftali     Teraörist saldırılar    

Armut     Bazı eşyaların modifikasyonu   

Elma          

Acıbadem          

Vişne               
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Tablo.3 Siyanürün Toksik Dozları  

Maruziyet Şekli Toksik Doz 

İnhalasyon 
100 ppm, 30 dakika 

300 ppm, 5 dakika 

Oral 
Hidrojen siyanid (HCN) için 50 mg 

Potasyum siyanid (KCN) için 200 mg 

Dermal 100 mg/kg 

İntravenöz 5-10 μg/kg/dk, 3-10 saat 
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Birçok sistemik hastalık epileptik nöbete neden olabilir. Sistemik hastalık 

seyri sırasında gelişebilecek serum glukoz metabolizması bozuklukları gibi tüm 

metabolik değişiklikler, tedavide kullanılan birçok ilaç (antibiyotikler, antiviral-

ler, antidepresanlar ve antipsikotikler gibi) direk beyin hasarına neden olmadan 

semptomatik nöbete yol açabilir. Ayrıca semptomatik nöbetler ile birlikte pri-

mer sistemik hastalığın merkezi sinir sistemi (MSS) tutulumuna bağlı olarak ge-

lişen sekonder epileptik nöbetlerde görülebilmektedir. Daha önceleri tetiklen-

miş nöbet, durum ile ilişkili nöbet veya duyarlı nöbet olarak tanımlanan akut 

semptomatik nöbetin altta yatan tıbbi bir hastalığın MSS’ ini etkilemesi ile ve 

tıbbi hastalık ile eş zamanlı ya da aynı periyotta ortaya çıktığı kabul edilir.  Ulus-

lararası Epilepsi ile Savaş Ligi (ILAE) tarafından akut semptomatik nöbet meta-

bolik, toksik, yapısal, enfeksiyöz ya da inflamatuvar sebeplerle gerçekleşmiş 

akut MSS hasarı ile yakından ilişkili geçici nöbet olarak tanımlanmaktadır. Akut 

semptomatik nöbetlerin başlıca nedenleri arasında sıklık sırasına göre akut se-

rebrovasküler hastalıklar, travmatik beyin hasarı, SSS enfeksiyonu, medikas-

yon, madde ve alkol kullanımı, metabolik ve elektrolit bozukluklar, ensefalopati 

ve eklampsi yer almaktadır. (Tablo 1)  

 

Tablo 1. Akut Semptomatik Nöbet 

Santral Sinir Sistemi  

1. Kafa Travması 

2. SSS tümör ve cerrahisi 

3. SSS infeksiyonları 

4. Serebrovasküler Hastalıklar (iskemi/hemoraji) 

5. Posterior reversibl ensefelopati sendromu 

Metabolik ve Elektrolit Dengesizliği 

1. Sodyum 

2. Kalsiyum 

3. Magnesium 

4. Glukoz 

5. Üre 

6. Nitrojen 

Medikasyon 

1. Toksik dozda kullanım  

2. Yoksunluk sendromları 

Madde ve alkol kullanımı 

1. Kokain ve diğer uyarıcılar 

2. Benzodiazapin ve Alkol yoksunluğu 
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Akut Sistemik Hadiseler 

1. Eklampsi 

2. Hipertansiyon 

3. Akut karaciğer yetersizliği  

4. Sistemik İnfeksiyon 

5. Pulmoner Embolism  

6. Serebral hipoksi ile sonuçlanan diğer sistemik hastalıklar (kardiyak, solu-
numsal) 

 

Akut semptomatik nöbet görülme sıklığı literatürde %3,7-22,5 arasında 

değişmektedir. Erkeklerde ve özellikle ergen ve ileri yaş erkeklerde daha sık gö-

rülür. Prognoz, nöbet tekrarı ve mortalite riski açısından bakıldığında akut 

semptomatik nöbetler proveke edilmemiş nöbetlerden farklıdır. Bu nedenle, 

epileptik nöbet varlığında metabolik koşulları tanımlamak önemlidir. 

Hastalığın erken döneminde görülebilen akut semptomatik nöbet tekrar-

lamayan, geçici olarak kısa süreli tedavi uygulanan ya da antiepileptik tedavi 

gerektirmeyen atakları içermektedir. Kompleks parsiyel, tonik-klonik ve hatta 

status epileptikus gibi her türlü nöbet hastalık seyri sırasında görülebilmekte-

dir. Nöbet genellikle akut hasar sonrası 7-10 günlük süreçte görülmektedir an-

cak bu süre etiyolojiye bağlı olarak değişken ve sübjektiftir. Serebrovasküler ha-

diselerde, kafa travması ve anoksik ensefalopatide 1-2 hafta, santral sinir sis-

temi enfeksiyonu ya da herhangi bir inflamatuar hastalığın aktif döneminde, 

metabolik bozukluklarda 24 saati içinde, alkol gibi yoksunluk sendromlarında 

son kullanımı takiben 7-48 saatlik dönem içinde akut semptomatik nöbet gö-

rülme olasılığı bildirilmiştir. Akut semptomatik nöbetlerin tedavisi genellikle 

altta yatan nedenin tedavisi ile bağıntılıdır ve genellikle uzun süreli antiepilep-

tik ilaç tedavisi gerektirmez, ancak akut durumun kontrol altına alınması için 

kısa süreli antiepileptik tedavilere çoğunlukla ihtiyaç duyulur. Bu hastalarda 

prognoz epilepsi sendromlarından farklı olarak özellikle serebrovasküler ha-

dise, travmatik beyin hasarı veya SSS enfeksiyonu gibi durumlarda daha kötü-

dür.  Bu bölümde santral sinir sisteminin primer hasarı dışında gelişebilecek 

akut semptomatik nöbetlere değinilecektir. 

1.1. Metabolik ve Elektrolit Dengesizliği ve Nöbet İlişkisi  

Sinir sisteminin sağlıklı olarak foksiyonlarını yerine getirebilmesi nöronal 

ve glial membranlar boyunca metabolik olarak yönlendirilen iyon pompaları 

aracılığıyla oluşturulan bir voltaj gradyanınca muhafaza edilen elektrik uyarıla-

bilirliğine bağlıdır. Nöronal membranlar boyunca elektrolit gradyanlarındaki 
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değişim nöronal uyarılabilirliği ve senkronizasyonu etkiler. Anormal nöronal 

dejarşın oluşumu ise epileptiform aktiviteyi kolaylaştırabilir. Plazma osmolali-

tesi ve elektrolit dengesindeki değişimler beyin metabolizmasında ve nöronal 

uyarılabilirlikte belirgin değişime ve dolayısı ile nöbet riskinin artmasına yol aç-

maktadır. Bu nöbetlerin tedavisinde erken tanı önemlidir. Öyle ki erken dö-

nemde tanı konulduğunda ve uygun tedavi yapıldığında genellikle MSS' deki 

morfolojik değişikliklere yol açmadığı için nörolojik bulgular tipik olarak geri 

döndürülebilir. Klinik pratikte elektrolit ve metabolik değişikliklere bağlı epi-

leptik nöbetler hem yoğun bakım ünitelerinde hem de acil kliniklerinde sıklıkla 

karşımıza çıkmaktadır. Literatürde serum glukoz, sodyum, kalsiyum ve daha na-

dir olarak arteriyal kan gazı bozukluklarına bağlı epileptik nöbetler ile ilgili bir-

çok çalışma bulunmaktadır. Metabolik etiyoloji ilk nöbet ile başvuran hastaların 

yaklaşık %10’nunda gözlenmektedir. Özellikle ilk nöbet ile acil servise başvuran 

hastalarda ilk aşamada sodyum ve glukoz değerlerinin gözden geçirilmesi öne-

rilir. Ayrıca anamnezde böbrek yetmezliği, malignensi, malnütrisyon ve kalp 

yetmezliği gibi metabolik bozukluklara zemin hazırlayan kronik hastalıklar 

veya diüretik kullanımı var ise sodyum ve glukoz dışında kalsiyum, magnezyum 

ve fosfor gibi diğer parametrelerde gözden geçirilmelidir. 

1.1.1. Serum glukoz bozukluğu 

Epileptik nöbetler düşük ya da yüksek serum glukoz durumlarında karşı-

mıza çıkabilir. Kritik glukoz seviyesi nöronal uyarılabilirlik ile nöronal inhibis-

yon arasındaki dengeyi etikleyerek kortikal uyarılabilirliği değiştirebilir. Serum 

glukoz seviyesi değişimleri ile seyreden diyabetus mellitus (DM) hastalarında 

%25 oranında epileptik nöbet gözlendiği bilinmektedir. 

Birçok deneysel çalışma, hücre içi enerji kaybının, eksitotoksisite ile so-

nuçlanan eksitatör amino asitlerin salınmasına ve sonuç olarak hipereksitabilite 

yol açtığı ve özellikle temporal lob ve hipokampusun enerji kaybına bağlı hipe-

reksitabiliteye karşı daha duyarlı olduğu gösterilmiştir. Hipoglisemide semp-

tomlar değişkendir ve sıklıkla bilinç değişiklikleri, konfüzyon, kooperasyon kı-

sıtlılığı gibi nörolojik hadiseler gözlenir. Ancak epileptik nöbetler daha nadir 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle DM hastalarında tedavi sürecinde ve in-

sülinoma gibi diğer hiperinsülinemi ile seyreden hastalıklarda ve medikasyon 

sonrası gelişebilecek hipoglisemi vakalarında da epileptik nöbet geçirme olası-

lığı mevcuttur.   

Hiperglisemi, hipoglisemi ile karşılaştırıldığında daha belirgin olarak nö-

bet eşiğini düşürmekte ve epileptik nöbet olasılığını arttırmaktadır. Bu oran 

yaklaşık olarak hipoglisemide % 7 iken hiperglisemide % 25’ dir. Bu farklılığın 
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nedeni kesin bilinmemekte olup hipoglisemi sırasında ortaya çıkan keton sevi-

yesindeki artışın yarattığı antikonvulsif etkiden kaynaklandığı düşünülmekte-

dir. Şiddetli hiperglisemi, hiperosmolarite ve keto-asidozsuz hücre içi dehidra-

tasyondan oluşan bir klinik sendrom olan nonketotik hiperglisemi olgularında 

epileptik nöbet ilk kez Maccario ve ark., tarafından 1965'te tanımlanmıştır. Li-

teratürde tanımlanmış olguların çoğunda, nöbetler daha önce tanı konmamış ve 

nöbet prezentasyonu ile DM tanısı alan olgulardan oluşmaktadır. Hiperglisemi 

ve nöbet ile ilgili çok farklı teoriler öne sürülmüştür. Sing ve Strobos ile Macca-

rio çalışmalarında, hipergliseminin intra- ve ekstraselüler nöronal ortamlar ara-

sında hiperozmolar bir gradyan oluşturabileceğini ve gelişen hücre içi dehidra-

tasyonun nöbeti proveke edeceğini öne sürmüşlerdir. Özer ve arkadaşları hi-

pergliseminin GABA metabolizmasını arttırarak nöbet eşiğini düşürdüğünü öne 

sürmüşlerdir. Dong Wook ve arakadaşları ise hipergliseminin kan beyin bari-

yeri üzerindeki olumsuz etkisine bağlı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hipergli-

semi, hiperosmolarite ve elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi hayati öneme 

sahiptir. Fenitoin tedavisi sırasında insülin sekresyonunu inhibisyonu ile geli-

şen hiperglisemilerin nöbetleri şiddetlenebileceğini biliyoruz bu nedenle tedavi 

öncesinde mevcut metabolik tablonun belirlenmesi hem tedaviyi hem de prog-

nozu etkileyebilir. Ayrıca nöbetlerin etkin bir şekilde durması için hiperglisemi-

nin insülin ile regüle edilmesi ve hidrasyonun sağlanması önemlidir.  

1.1.2. Serum sodyum bozukluğu 

Serum sodyum bozukluğu özellikle acil ve yoğun bakım ünitelerinde bir-

çok medikal hastalık ve medikasyon ile gözlenebilmektedir. 

En sık gözlenen elektrolit bozukluğu düşük serum sodyumu ya da hipo-

natremidir. Subaraknoid hemoraji, inme, kafa travması ve hipofiz cerrahisi gibi 

birçok beyin hasarı ile seyreden durumlarda karşımıza çıkan uygunsuz anti-di-

üretik hormon salınım sendromu (UADHS)’ da, sıklıkla küçük hücreli akciğer 

kanseri ve diğer kanserlere eşlik eden paraneoplastik sendromlar ve antiepilep-

tik (karbamazepin ve okskarbazepin) diüretikler, kemoterapötik ajanlar, nöro-

leptikler ve antidepresanlar (trisiklik anti depresanlar, serotonin geri alım inhi-

bitörleri) gibi birçok medikasyon ile gelişen hiponatreminin  nöbetlere neden 

olduğu bildirilmiştir. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde hastaların seyrinde ge-

lişen sıvı ve elektrolit desteğindeki yetersizlik ve UADHS durumunda sıklıkla 

gözlenmektedir. Hiponatremi klinik semptomları çok değişkendir. Asemptoma-

tik olabileceği gibi baş ağrısı, vertigo, mide bulantısı, konfüzyon, deliryum ve 

daha nadir olarak epileptik nöbetler ile karşımıza çıkabilmektedir. Çok merkezli 

bir çalışmada gösterildiği gibi ciddi hiponatremisi (<125 mEq /L) olan 
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hastaların %5'inde akut epileptik nöbetlerin ve fokal nörolojik defisitlerin ge-

liştiği bildirilmiştir. Hiponatremi tedavisinde sodyum dikkatli ve şiddeti ile 

orantılı olarak yavaş şekilde yerine konulmalıdır. Serum sodyumunun hızlı şe-

kilde yerine konulması durumunda merkezi sinir sisteminde özellikle beyin sa-

pında miyelin hasarı ile merkezi pontin demiyelinizasyon gelişebilmektedir. 

Hipernatremi serum sodyum seviyesinin 145 mmol/L'nin üzerinde olma-

sıdır. En sık yaşlılarda görülür. Genellikle yetersiz sıvı alımı veya artan sıvı kaybı 

ile ya da diüretik, lityum, metisilin ve sisplatin gibi ilaçların antidiüretik hormon 

üzerindeki olumsuz etkileri sonucu gelişebilmektedir. Tedavide altta yatan ne-

den önemlidir. Aynı zamanda hiponatremide olduğu gibi sıvı replasmanı dikkat-

lice ve yavaş yapılmalıdır. Aksi halde beyin ödemine ve bunun sonucunda artmış 

intrakranial basınç, konfüzyon ve epileptik nöbetlere neden olabilir. Rehidras-

yon nöbetleri oluşumunu önlemek ya da en aza indirmek için serum sodyumun-

daki azalmanın saat başına 0.5 mmol / L'den az olması gerektiği önerilir. 

1.1.3. Serum kalsiyum bozukluğu 

Kalsiyum metabolizması paratiroid, kalsitriol ve kalsitonin hormonları ta-

rafından düzenlenmektedir. Ancak sıklıkla paratiroid bezin fonksiyon bozuk-

luğu sonucu serum kalsiyum değişimleri karşımıza çıkmaktadır. Serum kalsi-

yum düzeyi nörotransmitterlerin presinaptik salınımından miyositlerdeki 

elektriksel mekanik bağlantıya kadar, nöromüsküler fonksiyondaki hemen he-

men her adım üzerinde belirleyicidir. Klinik gözlemler, nöronal uyarılabilirlik 

ve kan kalsiyumu arasında ters bir ilişki olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Hipokalsemi, nöronal uyarılabilirliği artırırken, hiperkalsemi uyarılabilirliği 

azaltmaktadır. 

Düşük serum kalsiyumu semptomları arasında sıklıkla gözlenen ağız çev-

resi, el ve ayaklarda istenmeyen karıncalanma hissi ya da parestezi dışında kas 

kramp ya da spazmlar (tetanoz) yorgunluk, baş ağrısı, kemik ve eklem ağrısı, 

vagal sistem hipereksitabilitesi sonucu karın ağrısı ve hipokalsemi şiddeti ile 

orantılı tetani, nöbet ve deliryum dahil olmak üzere birçok yaygın nörolojik be-

lirti gözlenir ki bu da merkezi sinir sisteminde artan uyarılabilirlikte hipokalse-

minin önemli bir rolü olduğunu düşündürmektedir.  Ekstrasellüler kalsiyum 

voltaj kapılı Na+ kanallarının voltaj bağımlılığını değiştirir ve eksitatör nörot-

ransmitterlerin salınımını azaltır. Ayrıca beyin omurilik sıvısının (BOS) emili-

minin azalmasına neden olan patolojik değişiklikler bilinmemektedir ancak hi-

pokalsemi ile serebrospinal sıvı emiliminin anlamlı olarak azaldığı gösterilmiş-

tir. Ekstrasellüler ortamdaki kalsiyum azalması hücre içinden sodyum akım ora-

nını azaltarak aroknoit villuslarda sodyum ve su artışına dolayısı ile BOS 
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araknoit viluslar tarafından emilimini engellemektedir ki hipokalseminin düzel-

tilmesi ile BOS emiliminin normale döndüğü gösterilmiştir. 

Ayrıca paradoks şekilde yüksek serum kalsiyum seviyesinde de nöbetle-

rin gözlenebilmektedir. Hiperkalseminin en yaygın nedeni hiperparatiroidizim-

dir. Ayrıca sıklıkla psikiyatrik hastalıklarda tedavide tercih edilen Lityum PTH 

salınımını arttırarak, özellikle de kemik metastazı olan kanserlerde ve böbrek 

yetmezliği ile yüksek serum kalsiyumu sıkça karşımız çıkmaktadır. Hiperkal-

semi güçsüzlük, yorgunluk, konfüzyon ve koma dışında nadir olarak epileptik 

nöbet gibi birçok nörolojik semptom ile karşımıza çıkabilir.  Hiperkalseminin 

indüklediği nöbetin patofizyolojisi hala net olarak açıklanabilmiş değildir. An-

cak hiperkalsemi ile oluşan serebral vasospazma bağlı gelişen ensefelopati ya 

da serebral infarkt ile epileptik nöbetlerin gelişebileceği düşünülmektedir. Se-

rum kalsiyum seviyesindeki artış intravenöz tedaviler ve acil diyaliz ile düzelti-

lebilir. 

1.2. Medikasyon ve Nöbet İlişkisi 

Nöbet ile ilişkilendirilen çok fazla sayıda ilaç bulunmaktadır. Son verilere 

göre 350' den fazla ilacın prospektüs bilgisinde nöbet ilaç yan etkisi olarak ta-

nımlanmıştır. Sosyoekonomik değişkenler ve yaşam tarzı da dahil olmak üzere 

çeşitli parametreler, dünya çapında çeşitli popülasyonlar arasında provoke ve 

provoke olmayan epileptik nöbetlerin insidansında belirgin farklılıkların oluş-

masına neden olmaktadır. Yaklaşık genel popülasyonun %10’u yaşamlarında 

tek bir nöbet geçirebilirler ve etiyolojide birçok faktör aynı anda bulunabilir. 

Yeni başlangıçlı nöbetlerin % 6'sı ve status epileptikus olgularının %9'unda nö-

betlerin ilaç toksisitesine bağlı olduğu tahmin etmektedir. Bu nedenle ilaç uygu-

laması ve nöbetler arasındaki gerçek ilişkiyi belirlemek çoğu zaman zordur. 

Olası ilişkilendirmenin yapılabilmesi için birçok eşlik edebilecek faktörün dış-

lanması gerekmektedir. Nöbetler ilaçların hem terapötik hem de toksik doz kul-

lanımlarında gözlenebilir. Ancak genel olarak, nöbetler çoğu ilacın tipik klinik 

kullanımının nadir bir komplikasyonu gibi görünmektedir. Ayrıca epilepsinin 

yaygın bir hastalık olması çeşitli tedaviler için kullanılan medikasyonların epi-

lepsi eşiğindeki olası olumsuz etkileri ve antiepileptikler ile birlikte çoklu ilaç 

kullanımına bağlı yan etkileri arttırmaktadır. İlaç ve diğer maddeler ile indükle-

nen nöbet ilişkisine dair çok sayıda olgu serileri tanımlanmıştır. Vakaların ço-

ğunda antidepresanlar (trisiklikler, SSRI vb.), difenhidramin, tramadol, teofilin 

ve izoniazid ile nöbet ilişkisi tanımlanmıştır. 

Nöbetler, nöral yolların ve bu yollar içindeki belirli eksitatör veya inhibi-

tör vericilerin ve reseptörlerin değiştirilmesinin doğrudan bir sonucu olarak 
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ortaya çıkabilir. Azalan eksitatuar aktivite nörotransmitterler, reseptör fonksi-

yonu veya inhibitör etkilerin artması klinik sedasyon olarak kendini gösterebi-

len azalmış nöronal aktiviteye yol açar. İnhibitör yolların, nörotransmitterlerin 

veya reseptör fonksiyonlarının ilaç veya kimyasallar ile azaltılması veya eksita-

tör aktivitenin arttırılması nöbetlere yol açabilir. Özellikle GABA aktivitesini 

azaltan ilaçlar (örn., İzoniazid veya sefalosporin) ile nöbetler meydana gelebilir. 

Barbitüratlar veya benzodiazepinler gibi ilaçlar, GABA aracılı inhibitör aktivite-

nin fonksiyonel etkisini artırabilir ve sonuç olarak ilaç ile indüklenen veya yok-

sunluk nöbetlerini önleyebilir veya sonlandırabilir. Kronik yüksek dozda kulla-

nılan güçlü nöronal inhibitör fonksiyona sahip etanol veya barbitürat gibi ilaç-

ların ani çekilmesi, akut çekilme nöbetleri ile sonuçlanabilir. Bu, glutamat resep-

törü/yolağın eksitatör N-metil-D-aspartat (NMDA) alt tipinin up-regülasyonu 

ile daha da şiddetlenebilir. 

1.3. Madde ve Alkol Kullanımı ve Nöbet İlişkisi 

1.3.1. Alkol kullanımı ve nöbet 

İlk kez Victor ve arkadaşları tarafından alkol ile ilişkili nöbetler (AİN) kro-

nik alkol bağımlılığının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan nöbetler olarak 

tanımlanmıştır (42). Alkol ilişkili nöbetler çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. 

Kronik alkol kullanımında alkolün kısmi ya da mutlak olarak geri çekilmesi, akut 

alkol ile ilişkili bir metabolik beyin bozukluğu (hipoglisemi, hiponatremi), alkol 

alımı sırasında gerçekleşebilecek serebral travmaların eşlik etmesi, idiyopatik 

veya posttravmatik epilepsili hastalarda nöbetleri hızlandırması ya da alkol 

yoksunluğundan bağımsız olarak sürekli alkol alımına bağlı olarak epileptik nö-

betler gelişebilmektedir. Victor ve Brausch'un 1968'de yayınlanan çalışmasında 

alkol kullanımı olan ve nöbet geçiren 241 hastanın %84,6'ın da tek başına nöbet 

nedeni olarak alkol yoksunluğu saptamışlardır. Ayrıca bu hastaların önemli bir 

kısmında alkol yoksunluğu dışında da tanımlanabilir nedenlere bağlı nöbetler 

gelişebilmektedir.  

Acil servis birimlerine ilk nöbet ile başvuran hastaların %20-40'ında alkol 

kötüye kullanımı mevcut olup status epileptikusu olan hastaların %15- 24'ünde 

etiyolojide alkol yer almaktadır. Alkol yoksunluğu ya da geri çekilme nöbetleri 

(GÇN) klasik olarak jeneralize tonik-klonik aktivite ve bunu takiben kısa bir pos-

tiktal konfüzyon dönemi ile karakterizedir. Alkol kullanımı ve nöbetler arasın-

daki nedensel ilişki hakkında çok şey yazılmıştır. Yoğun alkol kullanımının la-

tent epilepsiyi hızlandırdığı ve epileptik yatkınlığı olmayan hastalarda da nöbet 

geçirme riskini arttırdığı gözlenmiştir.   
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Alkol yoksunluk ya da geri çekilme sendromu, etanol alımının azaltılma-

sından 6 -24 saat sonra gelişir ve genellikle 2-7 gün sürer. Alkol yoksunluk du-

rumu, uykusuzluk ve sinirlilik ile hafif çekilmeden, terleme, ateş, dezoryantas-

yon ve halüsinasyonlar ile majör geri çekilmeye kadar uzanır. Etanol, düşük kan 

konsantrasyonlarında N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerinde artan gluta-

mat nedeniyle öfori ve davranışsal uyarım üreten bir merkezi sinir sistemi dep-

resanıdır; daha yüksek konsantrasyonlarda, özellikle delta alt birimleri olan re-

septörlerde gammaaminobütirik asit (GABA) etkilerinin kuvvetlendirilmesiyle 

akut zehirlenmeye yol açar. Kronik alkol tüketimi santral α-adrenerjik ve β-ad-

renerjik reseptörler, inhibitör nörotransmitter γ-aminobütirik asit ve dopamin 

döngüsünü etkiler. Uzun süreli alkol kullanımında GABA reseptörlerinde down 

regülasyon ve yapısal değişimler gözlenir ki MSS fizyolojik dengesini korumak 

için glutamat üretimi ve NMDA reseptörlerinin ekspresyonunun artması sonu-

cunda tolerans ve fiziksel bağımlılığın gelişmesine yol açar. Kronik alkol tüketi-

minin kesilmesi halinde artan glutamatın santral uyarımı sonucunda otonomik 

aşırı aktivite, deliryum ve nöbetler gibi nöropsikiyatrik komplikasyonlar ortaya 

çıkarmaktadır. Alkol kullanımı sırasında dopamin ve homosistein artışı da göz-

lenmektedir. Yoksunluk durumunda dopamin düzeylerindeki artış otonomik 

semptom ve halüsinasyonların artışına neden olmaktadır. 

1.3.2. Madde kullanımı ve nöbet 

Alkol gibi tüm stimülan ya da sedatif amaç ile kullanılan maddelerin kul-

lanımında nöbetin gözlendiğine dair çok sayıda olgu ve olgu serileri bildirilmiş-

tir. Opiadlar, psikostimulanlar, esrar, sedatif/hipnotik ajanlar, halüsinojenler, 

inhalasyon yolu ile kullanılan ajanlar olarak sınıflandırabileceğimiz bu madde-

ler intravenöz, oral, inhalasyon veya sigara şeklinde kullanılabilirler.  

Bunlar içinde en iyi bilinen Kokain, dopamin ve norepinefrin geri alınımı-

nın inaktivasyonunu engelleyerek, katekolaminerjik nörotransmisyonu ile yine 

ekstazi (Metilendioksimetamfetamin-MDMA) katekolamin ve serotonin salı-

mını arttırken aynı zamanda glutamik acid dekarboksilazı inhibe ederek nöbet 

eşiğini düşürür. Güçlü bir sempatomimetik madde olan metamfetamin sinir uç-

larından dopamin ve norefinefrin salımına neden olmakta ve nöbet riskini art-

tırmaktadır. Öte yandan kanabinoidler gibi geleneksel halüsinojenler nöbetlere 

karşı koruyucu olabilirler. Bunlar içinde en iyi bilinen Lerginit lityojik asit dieti-

lamid (LSD) nöbetlere neden olduğu bilinmemektedir. Öte yandan yeni halüsi-

nojenler grubunda yer alan spice gibi sentetik kannabinoidler, ekstazi gibi feni-

letilaminlerin nöbetler ile ilişkilendirilmiştir. Daha nadir olarak amfetamin 
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grubundan 2,5-dimetoksi-4-kloroampfetamin (DOC) için daha önce literatürde 

bildirilmiş iki vaka bulunmaktadır.  

1.4. Akut Sistemik Hadiseler ve Nöbet 

Nörolojik olmayan birçok tıbbi hastalık epileptik nöbetlere neden olabilir.  

Tedavi ve takipte altta yatan nedenin ele alınması gerekir. Ancak bazı durum-

larda primer hastalık tanısı netleşinceye ve uygun tedavi başlayıncaya kadar 

semptomatik antiepileptik tedavinin kullanılması gerekebilmektedir.  Medikal 

nedene bağlı akut semptomatik nöbet literatürde olgular bazında çok sayıda ta-

nımlanmıştır. En sık vurgulanan sistemik hastalıklar arasında Uzun QT send-

romu, ciddi bradikardi ve asistoli, sistemik hipertansiyon ve pulmoner emboli 

gibi çeşitli kardiyopulmoner patolojiler ve hepatik ensefelopati yer almaktadır. 

Patofizyolojide nöbetin hipoksi, metabolik ve solunumsal asidoz ve kardiyoje-

nik nöbet mekanizmasına benzer geçici serebral hipoperfüzyona sekonder ge-

liştiği düşünülmektedir.  

Klinik olarak en sık karşılaştığımız hipertansiyon direk ya da indirek ola-

rak nöbete yol açabilir. Hipertansiyon serebrovasküler hadiseler için önemli bir 

risk faktörüdür ki buda serebrovasküler hadiseler sonrası özellikle geç dönem 

başlangıçlı nöbet ve epilepsiler için dolaylı risk faktörüdür. Ayrıca yine poste-

rior reversibl ensefalopati sendromunun (PRES) klinik patofizyolojisinin ana ki-

lit noktası olarak hipertansiyon nöbetlere neden olabilir. PRES' li kişilerin %84' 

ünde nöbet bildirilmiştir. 

Bilinç kaybı etiyolojisinde özellikle epileptik nöbet ile kardiyak aritmiler, 

senkop ve psikojen olmayan epileptik nöbetler ayırımı bazen zor olabilir. Kar-

diyak aritmiler ve senkop akut semptomatik nöbetleri presipite edebilir bazen 

de epileptik nöbetler kardiyak ritim bozukluklarına zemin oluşturabilmektedir. 

Özellikle asistoli, bradikardi, AV blok, uzun QT sendromu gibi ritim bozuklukla-

rına eşlik eden solukluk, baş dönmesi gibi aura, otomatizmler, jeneralize tonik, 

jeneralize tonik-klonik, jeneralize miyoklonik ya da fokal kasılmalar ile birlikte 

değişik seviyelerde bilinç değişikliği ile karşımıza çıkabilir. Aura ritim bozuk-

luğu öncesinde gözlenir ve sanıldığından daha sık gözlenmektedir ancak hala 

allta yatan otonomik mekanizma bilinmemektedir. Bilinç kaybının eşlik ettiği 

motor ve nonmotor bu semptomların kardiyak pompa yetersizliği sonucunda 

oluşan serebral perfüzyondaki azalmadan kaynakladığı düşünülmektedir. Tüm 

bu durumlar hızlı ve doğru teşhis ve tedavi gerektirir. Ritim bozukluğunun te-

davisi ile serebral perfüzyon düzenlenerek kalıcı hasar oluşmadan semptomatik 

nöbetler düzelebilir. 
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Yeni başlangıçlı nöbet ile prezente olan akut pulmoner emboli olguları na-

dir olarak literatürde bildirilmiştir.  Bu olgular akut semptomatik nöbetlerin 

yaklaşık %1'inden daha azını oluşturmaktadır. Pulmoner Emboliye sekonder 

gelişen nöbetlerde erken tanı ve tedavi sürvi açısından çok önemlidir. Fred ve 

Yangın ani gelişen senkop ve ardından jeneralize tonik klonik nöbet ile prezente 

olan pulmoner emboli ilk kez tanımlanmışlardır. Takipne, sistemik hipotansi-

yon ve hiperpne gelişen pulmoner emboli vakalarında geçici sağ ventrikül yet-

mezliğinin neden olduğu azalan kardiyak output ile gelişen geçici global sereb-

ral hipoperfüzyonun nöbet patofizyolojisinde etkili olduğu düşünülmüştür. Ay-

rıca nöbet ile prezente olan yoğun bakımda takip edilen PE olgularında kapno-

metri ile ölçülen endtidal karbondioksit basıncının normalden daha düşük ol-

duğu da saptanmıştır. Pulmoner emboli gibi literatürde bir pulmoner hipertan-

siyon olgusunda noktürnal nöbet tanımlanmış ve bu durum kardiyak output-

daki epizodik azalma ve serebral perfüzyonun azalması ile açıklanmıştır.  

Akut semptomatik nöbetlerin etiyolojisinde önemli bir diğer neden ise ka-

raciğer yetersizliğidir. Bilindiği gibi akut ve kronik karaciğer hastalıklarının sey-

rinde asteriksis, ensefalopati, koma ve nöbetler gibi nörolojik fenomenler sık 

olarak görülmektedir.  Adams ve Foley karaciğer hastalığı olan hastaların %30' 

unda nöbet varlığını bildirmişlerdir. Nöbetlerin akut karaciğer yetersizliği olan 

hastalarda gelişen serebral ödeme bağlı olduğu öte yandan kronik karaciğer 

hastalarında sıklıkla nöbet gelişiminde birçok ek faktörün eşlik edebileceği dü-

şünülmüştür. Nonsirotik ve sirotik karaciğer hastalarında yapılan bir çalışmada 

ise sirotik karaciğer hastalığının şiddetli ve uzamış nöbet riskini artırabileceği 

gösterilmiştir.  
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1.1 Giriş 

İlk olarak 1950'lerde keşfedilen insan Rhinovirus (HRV)’ ları kendi ken-
dini sınırlayan soğuk algınlığının etiyolojik bir ajanı olarak bilinmektedir. Bu-
nun yanı sıra, orta kulak iltihabı ve sinüzit ile de ilişkilidir. HRV, Dünya çapında 
ve yıl boyunca süren üst solunum yolu (ÜSY) enfeksiyonunun en yaygın nedeni-
dir. Bu durum poliklinik ziyaretlerini ve okul devamsızlığını artırmakta ve eko-
nomik yüklere yol açmaktadır. 

Son yıllarda, klinik laboratuvarlarda solunum yolu viruslarının saptan-
ması için giderek artan PCR analizleri, özellikle astımlı hastalar, bebekler, yaşlı 
hastalar ve bağışıklık sistemi baskılanmış konaklarda, alt solunum yolu patojeni 
olarak HRV'nin saptanmasını kolaylaştırmıştır. HRV'ler, genellikle hafif ÜSY 
hastalığına neden olduğu düşünülürken, alt solunum yollarını da enfekte ede-
rek, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda astım alevlenmelerini tetikleyebil-
mektedir. Kronik pulmoner hastalıkların, astım gelişiminin ve daha yakın za-
manlarda, bebeklerde ve çocuklarda ciddi bronşiyolitin yanı sıra yaşlılarda ve 
bağışıklık sistemi baskılanmış yetişkinlerde ölümcül pnömoni ile ilişkili olduğu 
bildirilmektedir. Bu patojenin daha önceleri bilinenin aksine daha fazla morbi-
diteye neden olduğu vurgulanmaktadır. 

HRV'nin neden olduğu enfeksiyonda, klinik bulguların doğrudan viral pa-
tojeniteye veya konak immün yanıtına sekonder olup olmadığı halen araştırma 
konusudur. HRV’nin hücre kültüründe saptanması virusa ait özellikleri ve has-
talık patogenezinin aydınlatılması için önemlidir. HRV'lerin hastalık spektru-
munun daha iyi anlaşılması için de büyük oranda HRV gruplarının ve suşlarının 
saptanmasını kolaylaştıran moleküler yöntemlerden yararlanılmaktadır. Gide-
rek artan sayıda klinik laboratuvarlarda, HRV’leri içeren solunum viruslarının 
saptanması için multipleks PCR esaslı analizler kullanılmaktadır. Moleküler 
yöntemlerdeki ilerlemeler, HRV'nin genomik yapısını anlaşılmasını sağlamış, 
Picornaviridae familyası içinde ve Enterovirus genusunda A, B ve C olarak adlan-
dırılan genetik olarak farklı üç HRV grubunun tanımlanmasına yol açmıştır. 

HRV, keşfinden 60 yıl geçmesine rağmen antiviral tedavi arayışı halen de-
vam etmektedir. Günümüzde henüz HRV'ler için onaylanmış antiviral tedaviler 
mevcut değildir ve tedavi esas olarak destekleyici olmaya devam etmektedir. 
Antiviral tedavilerin klinik denemeleri, ilaç toksisiteleri, ilaç etkileşimleri ve et-
kinlik azlığı nedeniyle sınırlı kalmıştır. Antijenik bölgelerde yüksek antijenik de-
ğişkenliği olan 100'den fazla HRV serotipinin varlığı aşı geliştirilmesindeki ça-
baları engellemektedir. HRV enfeksiyonunun tedavisi, semptomların giderilme-
sinde amaçlayan yaklaşımlar dahil olmak üzere temel olarak destekleyici ol-
maya devam etmektedir. HRV enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik spektrumları 
hakkındaki bilgi birikimi, bu virusun etkin kontrolü, halk sağlığı üzerinde 
önemli etkilere neden olacaktır. 
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2. TEMEL VİROLOJİ 

2.1. Taksonomi 

HRV'ler, Picornavirdae ailesine aittir. Benzer moleküler genetik özellikler 

nedeniyle HRV'ler Enterovirus genusunda bulunmaktadır. HRV'ler, 30 nm'lik bir 

ikozahedral kapsid içinde paketlenmiş, küçük, zarfsız, pozitif iplikli RNA virus-

larıdır (Şekil 1). Üç tür HRV tanımlanmıştır: HRV-A, -B ve -C. HRV-A ve -B türleri, 

geleneksel yöntemlerle tanımlanmış 100 serotipten oluşur ve C türleri ise mo-

leküler genetik yöntemlerle tanımlanmış 50'den fazla genotip içerir (Şekil 2). 

 

Şekil 1 Rhinovirus virion yapısı 

 

 

Şekil 2 Picornaviridae virus ailesi 
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2.2. Genom Yapısı  

HRV genomu, yaklaşık 7.2 ile 7.5 kb uzunluğundadır. Sekans analizi ile, 

enterovirus (EV)’ların prototipi olan poliovirusa benzer bir genom organizas-

yonu gösterir. Her iki virus de viral genomik RNA'nın enfektivitesi için gerekli 

olan poli (A) kuyruğu içerir ve her ikisi de, 5' terminal üridilik asit aracılığıyla, 

enfektivitesini azaltmadan genomik RNA'dan ayrılabilen küçük bir viral prote-

ine (VPg) kovalent olarak bağlanır. Viral genomik RNA, yaklaşık 2.200 amino 

asitlik büyük bir poliprotein için tek bir açık okuma çerçevesi (ORF) içerir. Poli-

ovirus ve HRV, 5' uçlarında ribozomal giriş bölgeleri (IRES) olarak adlandırılan 

ayırt edici sekonder ve tersiyer yapılara sahip, alışılmadık şekilde uzun trans-

lasyona uğramamış bölgelere (NTR; 600 ila 750 baz) sahiptir. IRES, ribozomla-

rın viral RNA'lara bağlanmasını destekler ve viral genomların translasyonunu 

sağlar, çünkü RV RNA'ları ribozoma bağlanma için çoğu hücresel mRNA'lar ta-

rafından kullanılan 5' terminal cap’lardan yoksundur. IRES, birçok pozitif-pola-

riteli RNA virusları ve bazı ökaryotik genler tarafından kullanılır. HRV genomu 

ayrıca etkili viral replikasyon için gerekli olan nispeten kısa bir 3'NTR içerir. 5 

've 3' kodlayıcı olmayan bölgeler arasında kalan, bir poliprotein 2100-2200 

amino asit uzunluğunu kodlayan tek bir açık okuma çerçevesidir (ORF). Polip-

rotein, yapısal ve yapısal olmayan proteinlerin öncülüdür. P1 bölgesi, dört kap-

sid proteinini VP4, VP2, VP3 ve VP1'i kodlar. P2 ve P3 bölgeleri proteinlerin iş-

lenmesi ve genom replikasyonunda yer alan yedi proteini kodlar.VP1, 2 ve 3, 

antikor ile etkileşime giren ve genomun en yüksek değişkenliğe sahip olan kıs-

mına karşılık gelen yüzey proteinleridir. VP4 iç kısmı ile sınırlıdır ve kapsid ve 

viral RNA ile yakından ilişkilidir. Viral proteazlar tarafından parçalanarak 11 

yapısal ve yapısal olmayan proteinleri oluşturur. Dört protein, VP1, VP2, VP3 ve 

VP4, RNA genomunu çevreleyen viral kapsidi oluşturur, geriye kalan yapısal ol-

mayan proteinler ise viral genom replikasyonuna katılır (Şekil 3). VP1, VP2 ve 

VP3 proteinleri virusun antijenik çeşitliliğini sağlarken, VP4 RNA’nın kapside 

tutunmasında rol oynar. Bilinen HRV serotiplerinin % 90'ından fazlası, "majör 

grup", hücre yüzeyi reseptörü interselüler adezyon molekülü 1'i (ICAM-1) kul-

lanır, "küçük grup" ise düşük yoğunluklu lipoprotein reseptörü (LDLR) yoluyla 

hücrelere girer. Büyük grup HRV'lerin bazıları ayrıca heparan sülfat ek bir re-

septör olarak kullanmaktadır. 
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Şekil 3 Rhinovirus genom yapısı 

 

2.3 Virus Replikasyonu 

HRV’lerin replikasyonu, konak hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir. 

RV’nin yaşam döngüsündeki ilk adım, hücre içi adezyon molekülü 1 olan (ICAM-

1) bir hücre yüzey reseptörüne bağlanmadır (majör reseptör grubu) ya da dü-

şük yoğunluklu lipoprotein (LDL) reseptör ailesinin bir üyesi (küçük reseptör 

grubu). ICAM-1, immünoglobulin süper ailesinin bir üyesidir. LDL reseptör ai-

lesi, LDL reseptörü, çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) reseptörü ve li-

poproteinlerin reseptör aracılı endositoz ile hücrelere taşınmasına aracılık eden 

LDL reseptörü ile ilişkili protein gibi hücre yüzey reseptörlerinden oluşur. Viru-

sun hücresel reseptöre bağlanması, virus kapsidindeki konformasyonel değişik-

likleri tetikler ve sonuçta viral RNA'nın sitoplazmaya salınmasına yol açar. 

Hücre sitoplazmasında, viral genom, genom replikasyonu ve yeni virus partikül-

lerinin üretimi için gerekli olan viral proteinleri sağlamak üzere çevrilir. Uzun 

poliprotein öncülü önce proteinaz, 2A ve 3C / 3CD aracılığıyla P1, P2 ve P3 ara 

maddelerine ayrılır. P1 daha sonra VP0, VP1 ve VP3'e ayrılır. VP0, viral montaj 

sırasında VP4 ve VP2'ye bölünür. Sentezlenen diğer proteinler arasında, genom 

replikasyonu ve mRNA sentezi için gerekli olan viral RNA'ya bağımlı RNA poli-

meraz ve aksesuar proteinleri bulunur. Pozitif iplikli RNA, tamamlayıcı bir nük-

leotit sekansı olan bir negatif molekülün ara ürünü olan bir RNA molekülüne 

kopyalanır. Tamamlayıcı (-) suşun sentezi, RNA'nın 3 'ucunda başlatılır ve VPg 

proteiniyle prime edilir. Bu tamamlayıcı (-) suş, daha sonra viral genomun çok 

sayıda kopyasının sentezlenmesinde bir şablon olarak kullanılır; bunlar, daha 

fazla viral proteinin translasyonu için mRNA olarak kullanılır veya daha sonra 

enfeksiyon döngüsünde yeni virus partiküllerine paketlenir. Yeni enfeksiyöz vi-

ruslar sitoplazmada toplanır ve son olarak hücreden salınır. HRV’lerin replikas-

yon döngüsünün zaman süreci, hücre kültürlerinde ve insanlarda deneysel en-

feksiyonlarda benzerdir. Tek döngülü in vitro büyüme deneylerinde, yeni 
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üretilen bir virus sıklıkla 5-7 saat içinde tespit edilebilmekte ve viral replikas-

yon döngüsü 10-12 saatte tamamlanmaktadır. Ancak, hücre kültür hattına ve 

virusun serotipine göre bu süre 15-17 saate kadar uzayabilmektedir. İlk sap-

tama dokuz saat gibi geç olabilir 

2.4 Serotipler / Genotipler  

Yakın zamana kadar HRV'ler, filogenetik dizi analizine dayanan HRV-A ve 

-B olmak üzere iki türe ayrılmıştır. 1960'larda ve 1970'lerde yaklaşık 100 farklı 

HRV suşu elde edildi. Virusun kapsid kodlayan ve kodlamayan bölgelerinin ve 

sınırlı sayıda tam genomlarının kısmi sekanslanması ile, orijinal 99 suşun iki 

türe ayrılmasına neden olmuştur: HRV-A (74 serotip içeren) ve HRV-B (25 se-

rotip içeren). Virusun moleküler ve evrimsel biyolojisini daha iyi anlamak ve 

epidemiyolojik araştırmalara yardımcı olmak için, bu 99 serotipin tam genom-

larının dizilimi yakın zamanda tamamlanmıştır. Klinik örneklerde HRV'nin ta-

nımlanması için son derece hassas moleküler tekniklerin geliştirilmesi, 2009 yı-

lında Uluslararası Virus Taksonomisi Komitesi tarafından yeni bir tür olan HRV-

C'nin tanımlanmasına yol açmıştır. HRV-C suşları, standart hücre kültüründe 

büyür. HRV-C suşları, HRV-A ve HRV-B'ye benzer bir genomik organizasyona 

sahiptir; bununla birlikte, yeni bir olarak tür sınıflandırmalarını destekleyen 

birkaç farklı özellik vardır. Bugüne kadar,  VP1'de % 13 nükleotid farkı veya VP4 

/ VP2 bölgesinde en az % 10 nükleotit farkı olan bir eşik kullanılarak en az 50 

farklı HRV-C tipi tanımlanmıştır. Bochkovve ark. 2011 yılında mukozal sinüs do-

kularında, in vitro HRV-C’yi çoğaltmış, bu türlerin ayrı bir hücre tutunma meka-

nizması kullandıklarını göstermişlerdir (Tablo 1). 
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Tablo 1 Rhinovirusların tür, genotip dağılımı ve konak hücre reseptörleri  

 

3. BULAŞ YOLLARI 

HRV'ler kişiden kişiye (direkt veya fomit yoluyla) veya aerosol (küçük 

veya büyük parçacık) aracılığıyla iletilmektedir. HRV enfeksiyonu oral yolun ak-

sine, intranazal ve konjonktival inokülasyon sonucu başlar. Doğal ve deneysel 

HRV enfeksiyonu çalışmaları sırasında, virus ellerle çevreye yayılır. Doğal ola-

rak enfekte gönüllülerin ellerinin %40'ında ve evdeki nesnelerin %6'sında HRV 

tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalarda, HRV kapalı bir ortamda, ortam sıcaklı-

ğında ve ciltte saatlerce hatta günler boyunca kaldığı gösterilmiştir. Aerosoller 

içinde HRV'nin bulunma sıklığı ve süresi iyi anlaşılmamıştır.  
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4. PATOGENEZ VE KONAK CEVABI 

4.1. Nazal Epitel Hücrelerinin Enfeksiyonu 

Nazofarenks, burun, paranazal sinüsler ve orta kulak boşluklarının muko-

siliyer klerensinin son noktası olarak da görev yapar. HRV-A ve -B serotiplerinin 

(ana reseptör grubu) çoğunluğu, immünoglobulin süper ailesinin bir üyesi olan 

ICAM-1 yoluyla hava yolu epitelyal hücrelerine girmektedir. ICAM-1, sağlıklı ço-

cukların ve erişkinlerin adenoid ve nazofarengeal dokularında, lenfoepitelyal 

hücrelerde ve ayrıca siliyer epitelyumun bazal tabakasında bulunmaktadır. 

İnfluenza virusu ve respiratuar sinsitiyal virus (RSV) gibi diğer solunum 

yolu virusları hava yolu epitel hücrelerinin tahrip olmasına neden olurken, HRV 

nadiren üst solunum yollarının sitopatolojisiyle ilişkilidir. Deneysel HRV enfek-

siyonu çalışmaları sırasında, nazal epitelde hücre morfolojisi ve kompozisyonu-

nun benzer bir şekilde korunmuş olduğu, viral atılım miktarının semptomların 

şiddeti ile korelasyon göstermediği gözlenmiştir. Bununla birlikte HRV, zona 

occludens 1’in tight junction kompleksinden ayrılmasına neden olarak epitelyal 

hücre bariyer fonksiyonunu bozar. Toll-benzeri reseptörler gibi bazolateral epi-

telyal hücre reseptörlerini açığa çıkararak bakterilerin transmigrasyonunu ko-

laylaştırır. 

Nazal epitelyal hücrelere girişte, hücre içi adezyon molekülü-1 (ICAM-1), 

çoğu RV’nin tutunmasında sorumlu konak reseptörüdür. ICAM-1 genellikle ade-

noid ve nazofarengeal mukozanın silli olmayan epitelyal hücreleri üzerinde 

eksprese edilir; ek olarak, ICAM-1, endotelyal hücrelerde, germinal merkezde 

ve siliyer epitelyumun taban yüzeyinde bulunur. ICAM-1 nazal epitelyumun lü-

men yüzeyinde mevcut değildir. 

İn vitro yapılan bir çalışmada HRV ile enfekte olmuş bronş epitel hücrele-

rinde, HRV enfeksiyonu sonrası ICAM-1 ekspresyonunun artmış olduğunu gös-

terilmiştir. İn vivo çalışmalarda nazal epitelyumun HRV ile inokülasyondan 24 

saat sonra ICAM-1 ekspresyonunda benzer bir artış görülmüştür.  

4.1.1 Sitokinlerin Rolü 

RV, ICAM-1 reseptörüne bağlandığında, hücre içine alınır. Kültürde ve in 

vivo epitel ücreleri ile enfeksiyona yanıt olarak, polimorfonükleer hücreler için 

bir kemoatraktan olan interlökin-8 (IL-8) serbest kalır. IL-8 lokal olarak üretimi 

ile nazal sekresyonlarda hızla artar.   

RV enfeksiyondan kaynaklanan oksidatif stresin, IL-8 üretimine ve salın-

masına yol açan hücresel mekanizmaları aktive ettiği ileri sürülmektedir. IL-

8'in, nötrofiller üzerindeki adezyon molekülü reseptörlerinin artışına neden 
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olduğu ve eozinofillerin, T lenfositlerin ve bazofillerin kemotaksisine ek olarak 

nötrofil degranülasyonuna neden olabildiği gösterilmiştir.  Özellikle IL-8, rino-

viral enfeksiyonda semptomların gelişmesinde önemli bir rol oynar. 

4.1.2 Kininlerin Rolü 

 Kininler HRV ile enfekte olmuş gönüllülerin burun mukozasında ve sub-

mukoza tabakasında üretilir. Plazma eksüdasyonunu takiben salınan kininler, 

HRV enfeksiyonun semptomlarını artırabilir. Vasküler geçirgenlik, vazodilatas-

yon ve glandüler sekresyonlarda bir artışa neden olabilir. Bradikininin rinit, bu-

run tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi yaygın soğuk algınlığını taklit eden semptom-

lara neden olduğu gösterilmiştir. 

Semptomatik deneysel olarak indüklenmiş HRV enfeksiyonu olan erişkin-

lerde nazal sekresyonların analizinde vazoaktif peptit olan bradikinin ve lisil-

bradikinin konsantrasyonlarında anlamlı artışlar gösterilmiştir. Asemptomatik 

enfeksiyonlarda kinin artışı görülmez. 

4.2. Alt Hava Yolu Epitelinin Enfeksiyonu 

Alt solunum yolu patojeni olarak HRV'nin rolünü destekleyen deneysel ve 

gözlemsel çalışmalar mevcuttur. HRV-2 ile yapılan deneysel çalışmalarda, 

33°C'de viral replikasyonun optimal olduğu ve 37°C ile 39°C arasında belirgin 

bir şekilde azaldığı gösterilmesine rağmen, HRV enfeksiyonu ve astım alevlen-

meleri arasında ilişki, araştırmacıları HRV'lerin sıcaklık duyarlılığını yeniden in-

celemeye yöneltmiştir. 1999 yılında Papadopoulos ve ark. sekiz farklı HRV su-

şunun hücre kültürlerinde 33°C ve 37°C'de replikasyon kapasitelerinde mini-

mal farklılıklar olduğunu saptamışlardır. Ayrıca, tüm suşlar için 37°C'de virus 

titreleri, enfeksiyonu başlatmak için gerekli ölçüden daha yüksek bulunmuştur. 

Başka bir çalışmada, deneysel olarak enfekte edilmiş sağlıklı gönüllülerin bronş 

biyopsi örneklerinde primer HBEC'leri kullanılarak in situ hibridizasyon ile 

HRV replikasyonu gösterilmiştir. HBEC hücre kültürlerinin yüksek titrelerde vi-

rusla maruz kalması durumunda karakteristik CPE’de gözlenmiştir. Ayrıca, 

HBEC'lerin RV tip 7 (RV-7) ile enfeksiyonu, interlökin-6 (IL-6), IL-8, IL-16 salı-

nımında önemli bir artışa neden olmuştur. HRV’nin alt SYE ilişkisini bildirilen 

histolojik az sayıda çalışmada, HRV’nin interstisyal ve alveoler süreçlerde deği-

şikliğe neden olma yeteneği gösterilmiştir. Bu raporlarda patolojik bulgular, 

pnömoni ile birlikte bronşiolitis obliterans, interstisyel pnömoni, alveoler fibri-

nopürülan sekresyon ile akut ve kronik enflamasyon ve alveolar hücrelerin hi-

perplazi ve deskuamasyonunu içermektedir. Bu deneyler ve klinik gözlemler, 

HRV'nin alt solunum yollarını enfekte ettiğini ve proinflamatuar bir yanıtı 
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indüklediğini doğrulamaktadır. Solunum epitel hücreleri üzerinde direkt etkiye 

ek olarak, doğal ve adaptif konak yanıtlarıda HRV enfeksiyonunun patogene-

zinde rol oynamaktadır. Kesin mekanizma bilinmemekle birlikte, humoral im-

mün yanıt HRV enfeksiyonunu önlemek için önemlidir. Antikor negatif denek-

lerde HRV enfeksiyonu, serumda serotipe özgü nötralizan antikorlarının (IgG) 

yanı sıra solunum yollarında sekretuar antikorların (IgA) gelişmesi ile takip 

edilmektedir. Seronegatif denekler HRV-2 ile deneysel olarak enfekte edildi-

ğinde, 1 ile 2 haftada spesifik antikorlar saptanabilmekte ve bu antikorların se-

viyeleri enfeksiyondan 1 yıl veya üzerinde yüksek kalabilmektedir. Yüksek tit-

reli serotip spesifik antikorun kalıcılığı, aynı serotip ile deneysel enfeksiyonu 

takiben enfeksiyondan korunmanın yanı sıra semptomların şiddetinin azalması 

ile de ilişkilidir. Primer hipogammaglobulinemisi olan hastalarda yapılan bir ça-

lışmada HRV enfeksiyonunun önlenmesinde ve kontrolünde humoral immüni-

tenin önemi anlaşılmıştır.  Bu hastalar, ek immünoglobulin tedavisine rağmen, 

sağlıklı gruba göre daha sık ve ciddi HRV enfeksiyonları geçirdikleri bildirilmiş-

tir. T hücreleri, hem sitotoksik hem de antikor aracılı immün yanıtı tetikleyerek, 

viral antijenlerin tanınması yoluyla antiviral immüniteye katkıda bulunmakta-

dır. 

4.3 Kronik Pulmoner Hastalık Mekanizmaları 

4.3.1 Astım 

HRV kaynaklı astım gelişimi için çeşitli mekanizmalar öne sürülmüştür. 

Hafif atopik astım ve allerjik olgularda deneysel HRV-16 enfeksiyonlarında, 

zorlu ekspiratuvar volümde (FEV1) bir azalmaya neden olmuştur. HRV enfeksi-

yonunu takiben alt solunum yolu disfonksiyonu için potansiyel mekanizmalar 

arasında, alt hava yolunun direkt enfeksiyonu veya enflamatuar, immünolojik 

veya nörojenik mekanizmaların stimülasyonu yer alır. İn vitro çalışmalarda 

HRV, yetersiz IFN indüksiyonu ve bozulmuş Th1 yanıtları da dahil olmak üzere 

vasküler endotelyal büyüme faktörü, nitrik oksit, transforme edici büyüme fak-

törü ve fibroblast büyüme faktörü sentezini stimüle edebilir. 

4.3.2 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 

HRV ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmeleri arasın-

daki nedensel ilişkiyi araştıran deneysel çalışmalarda solunum fonksiyon test-

lerinde belirgin bozulmalara neden olduğu gösterilmiştir. KOAH hastalarında 

HRV enfeksiyonunun şiddetini artıran önemli bir nedeninin yetersiz IFN yanıt-

ları olduğu gösterilmiştir. HRV’ye bağlı, KOAH alevlenmeleri sırasında İnterfe-

ron-inducible protein 10 (IP-10) anlamlı olarak arttığı belirtilmektedir. 
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Alevlenmeler sırasında artmış serum IP-10 seviyeleri balgamda HRV viral yükü 

ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. 

4.3.3 Kistik fibroz 

Kistik fibrozlu (KF) hastalarda HRV ile tetiklenen pulmoner alevlenmele-

rin mekanizması iyi anlaşılamamıştır. Doğal immun yanıtın özellikle de IFN ya-

nıtının azalması ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. Sonuç olarak, in vitro ve klinik 

veriler HRV'lerin önemli bir üst ve ASY patojeni olduğunu göstermektedir. Üst 

solunum yollarında HRV'nin doğrudan sitopatolojik değişikliklere neden olma-

dığı gösterilmiştir; klinik semptomlar muhtemel lokal ve sistemik immün yanıt-

ların sonucuna bağlı olarak gelişmektedir. Alt solunum yollarını içeren hücre 

kültür çalışmalarında sitopatolojik değişiklikler gözlemlenmiştir. 

 

5. EPİDEMİYOLOJİ VE KLİNİK SENDROMLAR 

5.1. Epidemiyoloji 

HRV'ler dünya genelinde ve yıl boyunca solunum yolu hastalığına neden 

olurlar. HRV, en sık görülen soğuk algınlığının etyolojik ajanıdır. Yetişkinlerin 

yıllık yaklaşık üçte biri ile yarısı kadarında soğuk algınlığından sorumludur. Ye-

tişkinler ortalama yılda iki ile üç kez, çocuklar ise yılda ortalama sekiz ile 12 

arası soğuk algınlığı yaşarlar.  Çocuklar HRV için başlıca rezervuardır. 1960'lı 

yıllardan başlayarak, ılıman iklimlerde epidemiyoloji ve HRV enfeksiyonunun 

klinik özellikleri ile ilgili uzun dönemli çalışmalar sonucunda ilkbahar ve erken 

sonbaharda insidansın arttığı bildirilmiştir. RT-PCR gibi moleküler tespit yön-

temleri kullanan yeni prospektif çalışmalarda bu bulgular doğrulanmıştır. Genel 

olarak, kış aylarında influenza virusu ve RSV baskınken, HRV'ler ilkbahar, yaz 

ve sonbahar aylarında SYE’nin en yaygın nedenidir. Tüm HRV türleri ılıman, tro-

pik, subtropikal ve yarı kurak bölgelerde tüm aylarda tanımlanmıştır. HRV-C de 

mevsimsel özellik göstermektedir, sonbahar ya da kış aylarında ılıman veya 

subtropikal ülkelerde zirveler görülürken, tropikal bölgelerde yağmur mevsimi 

boyunca insidansın arttığı bildirilmektedir. İstanbul’da tüm yaş grubunu kapsa-

yan 3833 hasta ile yapılan bir çalışmada RV oranı %15.2 bildirilmiştir. Bu çalış-

mada RV, çocuklarda erişkinlere göre daha yüksek oranda ve çoğunlukla beş yaş 

altı çocuklarda tespit edilmiştir. RV saptanan hastaların %33.5’inde mikst en-

feksiyon belirlenmiş, en sık saptanan mikst enfeksiyon etkenlerinin; respiratu-

var sinsityal virus (%10.8), adenovirus (%4.5) ve bocavirus (%4.5) olduğu bil-

dirilmiştir. RV en fazla kış aylarında görülmüştür. 
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 HRV-A ve HRV-B benzer bir mevsimsel özellik gösterebilir. HRV'lerin 

mevsimselliğini daha iyi anlayabilmek için daha uzun süreli, semptomlu ve 

semptomsuz olgularla yapılan büyük epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.  

5.2. Klinik Sendromlar 

5.2.1. Asemptomatik Enfeksiyonlar 

Moleküler yöntemlerin viral etkenin saptanmasında kullanımının artması 

ile asemptomatik HRV enfeksiyonunun, özellikle çocuklarda nispeten yaygın ol-

duğu bildirilmiştir. Asemptomatik kişilerde HRV'nin sıklıkla saptanması birkaç 

durumu düşündürmektedir: Semptomlu SYE’den sonra uzayan virus atılımı; ha-

fif, spesifik olmayan belirtiler; veya semptomların başlangıcından önceki ku-

luçka dönemidir. Dört yaşın altındaki çocuklarda asemptomatik enfeksiyon 

oranları %12-32 arasında değişir ve genç yaş gruplarında daha yüksek oranda 

görülme eğilimindedir. Orta yaşlı ve yaşlı erişkinler arasında asemptomatik 

HRV taşıyıcılığı oranları daha az incelenmiş olmakla birlikte çocuklardan ol-

dukça düşük oranda bulunmuştur.  

5.2.2. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları 

5.2.2.1 Soğuk Algınlığı 

Hem moleküler yöntemleri hem de viral hücre kültürü kullanan çalışma-

lar, HRV'nin soğuk algınlığının üçte iki ile üçte birinin etyolojisinde rol aldığını 

göstermiştir. Soğuk algınlığı bağışıklık sistemi baskılanmamış konakta kendi 

kendini sınırlayan bir hastalıktır, ortalama inkübasyon süresi 2 gündür. Semp-

tom süresi ise yedi ile 14 gün arasındadır. Bununla birlikte, deneysel bir çalış-

mada, bireylere virus inokülasyonundan sonra,  iki ile 10 saate kadar indiği ra-

por edilmiştir. Yaygın semptomlar arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, 

boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, subjektif ateş ve halsizlik yer alır. Koronavirus 

ilişkili soğuk algınlığı olan hastalarla karşılaştırıldığında, solunum semptom şid-

detinde veya süresinde bir fark yoktur. Göreceli olarak hafif hastalık seyrine 

rağmen, ekonomik yük dikkate değerdir.  

5.2.2.2 Akut Otitis Media 

HRV otitis media (OM) ile bağlantılıdır. Erken çocukluk döneminde soğuk 

algınlığı geçiren hastaların yaklaşık üçte birinde görülür. Östaki borusu disfonk-

siyonu, anormal orta kulak basıncı ile birlikte OM görülmektedir. ÜSY enfeksi-

yonu ve OM'de HRV'nin rolünü destekleyen bulgular, adenoid dokunun araştı-

rılmasından elde edilmektedir. Tekrarlayan OM veya adenoid hipertrofi öyküsü 

olan çocuklardan alınan adenoid dokunun in situ hibridizasyonunda, örneklerin 

%45'inde HRV RNA saptanmıştır. Akut OM'nin klinik sonuçları viral etiyolojiye 



Ayfer YOLCU 

 

644 
 

göre değişmeyebilir. HRV ilişkili OM epizodları sırasında bakteriyel patojenlerle 

birlikte koenfeksiyonda yaygın görülmektedir.  

5.2.3. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları 

5.2.3.1. Krup 

Krup tablosuna en yaygın olarak parainfluenza virusları (PIV) neden olsa 

da, HRV enfeksiyonu olan çocuklarda da bildirilmektedir. Solunum virusları ile 

ilgili yapılan araştırmalarda HRV, sonbaharda (Eylül-Kasım) alınan örneklerde 

daha sık görülürken, influenza A virusu ve Respiratuar sinsityal virus (RSV), kış 

mevsiminde (Aralık-Şubat) daha sık, PIV'ler ise kış ve ilkbaharda (Aralıktan Ni-

san ayına kadar) en sık olarak saptandığı gösterilmektedir. 

5.2.3.2. Bronşiyolit 

Bronşiyolit, hastanede yatan çocuklarda HRV enfeksiyonunun en yaygın 

klinik belirtisidir ve çocuk yoğun bakım ünitelerine HRV ile ilişkili alt SYE baş-

vurularının % 14'ünü oluşturmaktadır. ABD’de çok merkezli bir prospektif ça-

lışmada RSV'yi takiben,  HRV, hastanede yatan çocuklarda ikinci en yaygın bron-

şiolit nedeni olarak bulunmuştur. HRV, bebeklik döneminde tekrarlayan bron-

şiyolit, ve astım gelişimi için bağımsız bir risk faktörüdür. Viral SYE’lerin, hücre 

hasarını indüklediği ve bağışık yanıtı etkilediği gösterilmiştir. Akciğer gelişimi 

gebeliğin dördüncü haftasında başlayıp erken çocukluk döneminde devam ettiği 

için, HRV enfeksiyonunun, akciğer dokuları üzerinde ciddi doğrudan ve dolaylı 

etkilerle kronik akciğer hastalığına neden olabildiği bildirilmektedir. 

5.2.3.3. Toplum Kökenli Pnömoni 

Toplum kaynaklı pnömoni (TKP) tanısı ile hastaneye yatırılan çocukları 

içeren bazı klinik çalışmalarda %18 ile %26 arasında değişen oranlarda HRV ile 

ilişkisi gösterilmiştir. Vakaların %60'ında bakteriyel ve viral koenfeksiyon ne-

deniyle hastalık patogenezindeki rolünü ilişkilendirmek güç olabilmektedir. Kli-

nik bulgular, özellikle altta yatan kronik sağlık sorunları olan çocuklarda daha 

şiddetlidir. HRV, erişkinler arasında viral TKP vakalarının sadece yaklaşık 

%5'inde saptanmaktadır.  Bununla birlikte, uzun süreli bakımevlerinde kalan 

yaşlılar arasında HRV ile ilişkili iki salgında akut solunum yolu hastalığı nede-

niyle HRV ciddi bir morbidite ve mortaliteye neden olmuştur. İnfluenza kliniği 

ile acil servise başvuran hastaları içeren yakın tarihli bir çalışmada, diyabet, HIV 

enfeksiyonu, malignite veya organ transplantasyonlularda dahil olmak üzere, 

bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda HRV enfeksiyonunun şiddetinin, ben-

zer olduğu bulunmuştur.  
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5.3. İmmunkompromize Hastalarda Enfeksiyon 

5.3.1. Akciğer Transplant Alıcıları 

HRV'nin transplant alıcılarında akut rejeksiyon ve bronşiyolitis obliterans 

sendromu gibi transplant sonuçlarını etkileyecek bir duruma neden olup olma-

dığı henüz anlaşılamamıştır.  

5.3.2. Hematolojik Malignite ve Hematopoietik Kök Hücre Transp-

lant Alıcıları Olan Hastalar 

HRV hematolojik maligniteli hastalarda hem üst hem de alt SYE’lere ne-

den olur Bununla birlikte, diğer solunum yolu viral patojenlerine kıyasla HRV 

enfeksiyonunun nispi sıklığı ve şiddeti açıklığa kavuşturulmaya devam etmek-

tedir.  

5.4. Kronik Pulmoner Hastalıklarda Alevlenmeler  

5.4.1. Astım 

Bebeklik döneminde görülen ve tekrarlayan hışıltı hastalıklar, çocukluk 

çağında astım gelişimi ile ilişkilidir. Viral bronşiyolit ile hastaneye yatırılan be-

beklerde, çocukluk çağında iki ile üç kat artmış astım riski vardır. Bu risk, RSV, 

PIV ve influenza virusu enfeksiyonlarına kıyasla HRV ile en yüksek gibi görün-

mektedir. HRV ayrıca astım alevlenmeleri ile de ilişkilidir. Astımı olan bireyler, 

olmayan bireylere göre daha fazla soğuk algınlığı görülmez ve HRV ile ilişkili 

ÜSY semptomlarının şiddetinde veya süresinde farklılıklar yoktur. Ancak, daha 

sık ve şiddetli ASY semptomları yaşamaktadırlar. Astım alevlenmelerinin yakla-

şık üçte ikisi solunum yolu ile ilişkili HRV'ye bağlıdır.  

5.4.2 Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmeleri hastaneye yatış-

ların en önemli nedenlerinden birisidir. Respiratuar viral enfeksiyonlar, özel-

likle RV’ler, KOAH alevlenmelerinin başlıca nedenidir. ÜSY enfeksiyonları, 

KOAH alevlenmelerinin % 50'sinden fazlası ile ilişkilidir. RV’nin tespit edildiği 

soğuk algınlığı ve KOAH alevlenmesi olan hastalarda, balgamda inflamatuar be-

lirteçler daha yüksek bulunmuştur ve viral enfeksiyonların daha büyük hava 

yolu inflamasyonuna ve dolayısıyla daha şiddetli alevlenmelere yol açtığını dü-

şündürmektedir.  

5.4.3. Kistik Fibroz (KF) 

KF hastalarında, solunum viruslarının solunumsal alevlenmeler üzerin-

deki etkilerini inceleyen birkaç çalışma bulunmaktadır. Moleküler tespit yön-

temleri kullanılarak viral etiyolojisi kanıtlanmış olan hastalar arasında HRV en 

sık saptanan patojendir. HRV'nin alt solunum yolları üzerindeki etkileri, türler 
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veya suşlara bağlı olabilir. Kistik fibrozis tanılı hastaları içeren bir çalışmada 

solunum alevlenmeleri ile HRV-A veya HRV-B arasında anlamlı ilişkili tespit 

edildi. 

5.5. Klinik Mikrobiyolojik Korelasyon  

5.5.1 HRV Türleri 

Bazı çalışmalarda HRV-C'nin erişkinlerde ve çocuklarda daha ciddi solu-

num yolu hastalığına neden olduğu ve HRV-A veya -B'ye göre astım hastalarının 

yatışına daha neden olduğu gösterilmiştir. HRV ile ilişkili ağır solunum hastalığı 

olan hastanede yatan çocuklardan alınan serum örneklerinde, HRV viremiside 

tespit edilebilmektedir. Yakın zamanda yapılmış çalışmalarda HRV-A ve HRV-C 

enfeksiyonları olan çocuklar arasında alt solunum yolu enfeksiyonu klinik bul-

gularının ve prevalanslarının benzer olduğu görülmüştür. Hastalık şiddetinin 

virus veya konak bağımlı olup olmadığının belirlenmesi için daha fazla çalışma 

gerekmektedir. 

5.5.2 HRV Viral Yük 

HRV viral yükünün ölçümü, daha yüksek seviyelerde hastalık şiddetini 

tahmin edebilmektedir. Piralla ve ark. nazofarengeal aspirat örneklerinde viral 

RNA yükünün 107 kopya/ml'den daha yüksek ve beş yaşın altında akut solunum 

yolu hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılan çocuk ve erişkinlerde alt SYE ile ba-

ğımsız olarak ilişkili olduğu bulmuştur. Viral yük, alt solunum yolu hastalıkları 

olan 11 aylıktan büyük çocuklar için hastalık şiddeti skorları ile de ilişkili bulun-

muştur. Bununla birlikte diğer hasta popülasyonlarında, viral RNA yükü 103 ile 

104 kopya/ml arasındaki düşük değerlerde, semptomatik enfeksiyonla değiş-

ken olarak ilişkilidir. Seri ölçümler, hastalığın izlenmesi için yararlı değildir. 

HRV'nin bakteriyel enfeksiyona duyarlılığı arttırdığı üst ve alt solunum yolları-

nın epitel hücrelerinde in vitro olarak gösterilmiştir. HRV'ler, trombosit aktive 

edici faktör reseptörlerinin (PAFRs) ve nazal epitelyal hücre fibronektini ve kar-

sinoembriyonik antijenle ilişkili hücre adezyonundan sorumlu gen ve protein 

ekspresyon seviyelerinin artması yolu ile insan trakeal epitelyal hücrelerine 

Streptococcus pneumoniae adezyonunu uyarır. HRV'ler zona occludens 1 ve 

tight junction kompleksinden ayrılmasıyla epitelyal hücre bariyer fonksiyo-

nunu bozar, böylece bakterilerin transmigrasyonunu kolaylaştırır. Aynı za-

manda Staphylococcus aureus internalizasyonunu uyarır. HRV ayrıca alveolar 

makrofajlarda bakteriyel ürünlere karşı bağışık yanıtı da bozar. HRV ile aktive 

olan makrofajlarda, TNF-a salgılanmasının azaldığı gösterilmiştir. 
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6. LABORATUVAR TANI  

6.1. Örnek Toplama ve İşleme 

Semptomların başlangıcından sonra mümkün olan en kısa sürede labora-

tuvar tanı için örnek alınmalıdır. HRV titreleri, ilk iki gün boyunca solunum yo-

lunda en yüksek iken virus, semptomların başlangıcından altı gün öncesi ve altı 

gün sonrasına kadar izole edilebilir. Burunda boğaza göre en yüksek titrelerde 

bulunur. Tanı için nazal yıkama, burun swabı, boğaz swab örnekleri boğaz çal-

kantı suyu alınmalıdır. Ancak klinik örneklerden burun yıkama örneğinin en iyi 

olduğu ortaya konulmuştur. Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı için, endotra-

keal aspirat, bronkoalveolar lavaj, bronşiyal yıkama, veya akciğer biyopsi ör-

nekleri alınmalıdır. Çocuklarda balgam dahil olmak üzere balgam, son zaman-

larda viral alt solunum yolu hastalığının teşhisinde önemli olduğu bulunmuştur. 

İzolasyon için, hücre kültürlerinin inokülasyonu ile en iyi sonuçlar elde edilir; 

bununla birlikte, numuneler nötr pH ile VTM'de (Viral Transport Medium) 

4°C'de 24 saate kadar bekletilebilir. Daha uzun bekletilmeler gerekliyse, numu-

neler -70°C'de dondurulmalı ve ekimden hemen önce çözdürülmelidir. Donma, 

virus için zararlı görünmemektedir. Benzer bir örneklem analizi moleküler ana-

liz için tavsiye edilir, ancak farklı ekstraksiyon reaktifleri ile çeşitli VTM'lerin 

uyumluluğu her laboratuvarda onaylanmalıdır ve üreticinin talimatları tüm ti-

cari kitler için izlenmelidir. Solunum yolu örneklerinin başka bir tesise taşın-

ması durumunda, paketler soğuk ortam içinde taşınmalı veya iki günden fazla 

gecikme bekleniyorsa, -70°C'de dondurulmalı ve kuru buz üzerinde gönderil-

melidir.  

6.2. Antijen Tespiti ve Seroloji 

Antikor cevabının belirlenmesi RV’lerin teşhisi için pratik bir yöntem de-

ğildir. HRV serotiplerinin sayısının oldukça fazla olması ve ortak bir antijenin 

olmaması, serolojik testlerin uygulanmasını imkansız kılar ve HRV'lerin tanı-

sında, antijen saptama deneyleri kullanılmaz. Antikorlar, nötralizasyon, plak re-

düksiyonu, kompleman fiksasyonu ve enzim bağlı immünosorbent analizleri 

(ELISA) ile hem serum hem de nazal sekresyonlarda ölçülebilmektedir. Ayrıca, 

antikorlar, enfeksiyondan bir ile üç hafta sonrasına kadar tespit edilemez. 

IgA’lar sekresyonlarda baskın iken,  serumda IgG baskın olarak bulunur. Bu ne-

denle, antikor ölçümü epidemiyolojik çalışmalar için yararlıyken, akut enfeksi-

yonların teşhisinde yararlı değildir.  

Araştırma çalışmalarında nötralizasyon testi ile antikor tayini, seroloji 

için altın standarttır. Serolojik testler, araştırma ortamı dışında da mevcut de-

ğildir. Spesifik serotip antijenleri kullanılarak enzim bağlı immünosorban testi 
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(ELISA), bilinen HRV serotipleri ile enfekte olmuş gönüllülerde serum ve nazal 

IgG ve IgA'yı saptamak için kullanılmıştır ve nötralizasyondan 100 ile 10,000 

kat daha hassastır.  

6.3.Virus Kültürü 

6.3.1. Konvansiyonel Hücre Kültürü 

RV -A ve -B sadece insan hücrelerinde ve maymun kökenli hücrelerde bü-

yümektedir. HRV- C’nin büyümesi için ise henüz hücre tipi tespit edilememiştir. 

Laboratuvarlarda en sık kullanılan hücre tipleri, insan embriyonik akciğer fib-

roblastları, WI-38 ve MRC-5’dir. WI-38 hücreleri, MRC-5'ten daha duyarlı ol-

makla birlikte MRC-5 hücreleri daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Insan emb-

riyonik böbrek hücreleri (HEK) ayrıca rinovirus replikasyonunu desteklemek-

tedir. En iyi sonuçlar için, eşzamanlı en az iki hassas hücre hattının kullanımı 

önerilmektedir. Sitopatik etki (CPE) göstermeyen suşlar bildirilmesine rağmen, 

CPE çoğu hücre hattında genellikle görülür. Morfolojik değişiklikler en kolay fib-

roblast hatlarında tespit edilmektedir. İnkübasyon süresi 14 gündür ancak, 

RV’nin CPE’leri 48 saat sonra ve genellikle dördüncü güne kadar tespit edilir. 

CPE açısından olası bir tanımlama genellikle yapılmalıdır. Hem büyük hem de 

küçük yuvarlak, piknotik çekirdekli refraktil hücreler gözlenir. RV’nin CPE’leri, 

insan EV’lerin CPE’leri ile karışabilmektedir. Bu viruslar, asit stabilitesi testi ile 

ayırt edilebilir. EV'lar, HRV'ye kıyasla düşük pH'lara nispeten dirençlidir ve pH 

3.0 ortamda titrelerinde iki ile üç log azalma, virusun HRV olduğunu gösterir. 

EV ve RV pozitif kültürler ve pan-enterovirus reaktifi ile boyama yöntemi ile 

doğrulama yapılabilmektedir.  

Spesifik antiserumlarla serotipleme, immünofloresanla işaretlenmiş anti-

serumlarla gerçekleştirilebilir. Ancak yerini moleküler genotiplemeye bırak-

mıştır. İlk zamanlarda yapılmış çalışmalarda, 33°C'de inkübasyonda daha iyi bü-

yüme tespit edildiği bildirilmekle birlikte, birkaç serotip hariç 37°C'de eşit veya 

daha iyi olduğu gösterilmiştir.  Özetle, bazı müşkülpesent RV’lerin büyüme ge-

reksinimi için,  düşük bir inkübasyon sıcaklığı (+33-34°C), kültür ortamının nis-

peten düşük bir pH’sı ve kültür tüplerinin yavaş rotasyonu gibi koşulların sağ-

lanması gerekmektedir. İzolasyon süreci yorucu ve zahmetli olduğundan RV en-

feksiyonlarının hızlı tanısı için konvansiyonel hücre kültürleri tercih edilme-

mektedir. 

6.3.2. Hızlı Kültür Yöntemleri 

Enfeksiyöz HRV'nin saptanması için hızlı kültür yöntemleri geliştirilmiş-

tir. Bu yöntemler, inokülasyondan 48 saat sonra, virus antijenini saptaması için 
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immünofloresan yöntem ile kombine edilmiştir. Diğer birçok kültüre edilmiş vi-

ral solunum ajanının eş zamanlı immünofloresan yöntemle tespiti için solunum 

tarama panelleri ve işaretli antikor havuzları geliştirilirmiştir. HRV genellikle 

saptanabilir viruslar listesinde yer almamaktadır. Ortak bir antijenin yokluğu, 

güvenilir ve spesifik immünofloresans reaktiflerinin gelişimini zorlaştırmakta-

dır.  

6.3.3. Organ Kültürü 

Geçmiş yıllarda, HRV'leri izole etmek için fetal nazal veya trakeal epitel 

organ kültürleri kullanılmıştır, ancak bu teknikler klinik laboratuvarlarda kul-

lanılmamaktadır. Nazal ve trakeal mukoza organ kültürleri hala patogenezin ay-

dınlatılması için araştırma laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Sinüs hücre 

kültürleri ise HRV-C‘nin çoğaltılması için kullanılmıştır.  

6.4. Moleküler Yöntemler  

6.4.1. Konvansiyonel ve Gerçek Zamanlı RT-PCR 

1980'lerin sonlarından beri HRV'nin tespiti için multipleks RT-PCR ve 

gerçek zamanlı RT-PCR teknikleri geliştirilmiştir. Bunlar birçok laboratuarda 

yaygın olarak kullanılmış ve RV enfeksiyonların hem tanısal hem de epidemiyo-

lojik çalışmaları için hassas ve uygun yöntemler olduğu kanıtlanmıştır. Ulusla-

rarası Virus Taksonomi Komitesi, tüm HRV'leri EV cinsinde yeniden sınıflandır-

mıştır. Daha ileri tanı yapılmadan sonuçların, HRV veya EV olarak rapor edil-

mesi kabul edilebilir düzeye gelmiştir. Son zamanlarda, viral yük değerlendir-

mesini sağlayan, kantitatif gerçek zamanlı NASBA yöntemi geliştirilmiş, bununla 

birlikte, klinik değerlendirme raporları henüz yayınlanmamıştır. 

Son yıllarda geniş çaplı multipleks PCR yöntemleri ile birlikte, solunum 

yolu viruslarının tespiti yeni bir döneme girmiştir. Bu yöntem, HRV enfeksiyo-

nunun yüksek insidansı üzerinde daha fazla veri elde edilmesine olanak sağla-

mıştır. Günümüzde birçok çalışmada HRV enfeksiyonunun özellikle immün sis-

temi baskılanmış hastalarda, KOAH’lılarda, astımı olan çocuklarda ve yetişkin-

lerde, grip benzeri hastalığa, alt solunum yolu enfeksiyonlarına, kronik enfeksi-

yonlara ve ikincil bakteriyel enfeksiyonlara yol açabileceği gösterilmiştir. 

1980'lerde PCR'nin keşfinden beri, birçok araştırmacı HRV'yi daha iyi karakte-

rize etmek için farklı genleri ve translasyona uğramayan bölgeleri amplifiye et-

mek için PCR kullanmışlardır. HRV genomik olarak üç gruba ayrılmıştır: grup A, 

grup B ve daha yakın zamanda bulunan C grubudur. Bu genomik farklılık viru-

sun VP1 (91) veya VP4 (208) geninin amplifikasyonu ve dizi analizi ile gösterilir. 

VP4 sekans verileri genellikle daha kolay bir şekilde elde edilebilir ve farklı HRV 
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gruplarını kolayca ayırt ederken, VP1 dizisi genellikle grup içindeki virusların 

HRV suş karşılaştırmaları için daha güçlü veriler sağlar. Sekans analizi, RNA'ya 

bağımlı RNA polimerazı (3D) geni ve 5’UTR gibi HRV genomundaki diğer bölge-

ler üzerinde gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, bu bölgelerin analizleri A, B ve 

C gruplarını tanımlarken, aynı genetik gruptaki ilgili suşları ayırt etme gücüne 

sahip değildir. 

HRV'nin, salgın kaynağı olarak belirlenmesi ve salgınla ilişkili olup olma-

dığının araştırılması ya da önceden tanımlanmamış bir suşun ortaya çıkmasını 

için filogenetik analizler yapılmaktadır. Bu amaçla VP1 veya VP4 geninin RT-

PCR amplifikasyonu ve dizi analizi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bütün genom 

dizilemesi 2009 yılında, C grubu viruslar da dahil olmak üzere bilinen tüm insan 

HRV serotiplerinin tam uzunlukta genomik sekansları yayınlanmıştır. 

 

7. KORUNMA VE ÖNLEM 

Tek HRV kaynağı, insan hava yoludur ve muhtemelen virus içeren burun 

salgıları ile kontamine olmuş bölgelerdir. Bu nedenle, kişisel davranışları değiş-

tirerek (el yıkama, enfeksiyon durumunda temastan kaçınmak) ve çevresel ön-

lemler yoluyla maruz kalmayı önleyerek enfeksiyon riskini azaltmak mümkün 

olabilir. Virusidal ajanların kullanımıyla ellerin kirlenmesine yol açan virusun 

yok edilmesi, HRV enfeksiyonunun önlenmesi için önemli bir yaklaşımdır; an-

cak, virusidal ajanlarla yapılan çalışmalar sonrasında ticari ürünler geliştirilme-

miştir. El dezenfektanı yaygın olarak kullanılan %62’lik etanol, HRV'nin eller-

den uzaklaştırılmasında oldukça etkilidir. 

HRV enfeksiyonlarından korunma, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve 

kronik solunum yolu hastalığı olan hastalar için önem taşımaktadır.  

 

8. TEDAVİ  

8.1. Semptomatik Tedavi 

HRV ile ilişkili hastalığın güncel tedavisi belirli semptomlara yönelik ilaç-

ları içerir. Bunlar arasında topikal intranazal olarak uygulanan adrenerjik ajan-

lar, topikal fenilefrin uygulaması, oksmetazolin veya xylometazoline sayılabilir. 

Uzun süreli kullanım rebaund burun tıkanıklığına neden olabilmektedir. Topi-

kal ve oral adrenerjik ajanlar soğuk algınlığı ile ilişkili burun tıkanıklığının cid-

diyetinde %20 azalma sağlarlar. Oral ajanlar da sinirlilik ve uykusuzluk dahil 

olmak üzere sistemik yan etkilere neden olabilmektedir ve çocuklarda kontren-

dikedir. Burun akıntısı ayrıca topikal veya sistemik olarak da tedavi edilebilir. 
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Birinci jenerasyon antihistaminikler en sık kullanılan ajanlardır. Burun akıntısı 

için kullanılan tedavi akıntının şiddetini azaltmada %25 oranında etkilidir ve 

etkisi antikolinerjik etki ile ilişkili görünmektedir. Birinci kuşak antihistaminik-

lerin başlıca yan etkisi sedasyondur.  Ipratropium bromürde alternatif topikal 

antikolinerjik ajandır. C vitamini ve çinko ile ilgili meta analiz çalışmalarında 

hastalığı önleme ve tedaviye etkileri tespit edilememiştir. Benzer şekilde, oral 

ekinezya veya topikal burun spreyi iota carrageenan (deniz yosunu) klinik de-

nemeleri etkinlik sağlamamıştır. Çift kör plasebo kontrollü çalışmalarda probi-

yotikler RV hastalık oranını düşürmüş, ancak prematüre bebeklerde anlamlı bir 

faydası görülmemiştir. Topikal kortikosteroid tedavisi uzun süreli RV atılımına 

yol açmakla birlikte soğuk algınlığı semptomları üzerinde klinik olarak anlamlı 

etkileri tesbit edilmiştir. 

8.2. Antiviral Tedavi 

HRV'yi önlemek veya tedavi etmek için çeşitli antiviral yaklaşımlar araş-

tırılmıştır. HRV enfeksiyonlarının profilaksi veya tedavi için interferonlar üze-

rinde yoğun olarak çalışılmıştır. Ancak şu anda hiçbir antiviral etkili değildir. 

Mevsimsel profilaksi amacıyla intranazal olarak verilen alfa-interferonun, HRV 

temas profilaksisinde etkili olduğu, ancak lokal yan etkilere neden olduğu ve 

semptomların başlangıcından sonra tedavi amacıyla verildiği zaman etkisiz ol-

duğu düşünülmektedir. İnhale IFN-b, virusun neden olduğu alevlenmelerin ön-

lenmesinde bir yaklaşım olarak test edilmiştir. Persistan astımı olan hastalar ve 

soğuk algınlığı ile tetiklenen öksürük öyküsü, soğuk algınlığı semptomlarının 

başlangıcından 24 saat içinde nebulize IFN-b astım semptom skorlarını azalt-

masa da, şiddetli astımı olanlarda alevlenme riskini azaltmıştır. HRV'yi önlemek 

veya tedavi etmek için çeşitli antiviral yaklaşımlar araştırılmıştır. Kapsid bağla-

yıcı maddeler, viryonun bağlanma bölgesinin konformasyonunu değiştirerek 

etki göstermektedir. Flavonoidler türevleri, piridazinler ve pleconaril ile en kap-

samlı çalışmalar yapılmış ve soğuk algınlığı süresini yaklaşık bir gün azalttığı 

gösterilmiştir. Tedavi amacıyla kullanım için onaylanmamıştır. Vapendavir, 

daha yeni bir kapsid bağlayıcı ajandır. Virus kaynaklı astım alevlenmeleri üze-

rinde etkisi araştırmaları halen devam etmektedir. Decoy soluble ICAM-1, 

ICAM-1 antikoru, 3C protease inhibitorleri, interferon indükleyicileri, benzimi-

dazol türevi enviroksim soğuk algınlığı tedavisi için üzerinde çalışılan ajanlar-

dır. Ancak bunların hiçbiri henüz etkili bir ürün haline getirilmemiştir. 
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1.YAŞLANMA 

Önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik, sosyal yönleri ile 

sorunları olan bir süreci tanımlayan yaşlılık, fizyolojik bir olay olarak ele alınıp, 

fiziksel ve ruhsal güçlerin, bir daha yerine gelmeyecek şekilde kaybedilmesi, or-

ganizmanın, iç ve dış etmenler arasında denge kurma potansiyelinin azalması, 

kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesi olarak tanımlanabilir. Yaşlılık, ya-

şam sürecinin: çocukluk, gençlik, erişkinlik gibi doğal ve zorunlu bir çağıdır.  

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılık dönemi için kronolojik tanımlamayı 

dikkate almakta ve bu dönemi, “65 yaş ve üzeri” olarak kabul etmektedir. Bir-

leşmiş Milletler bu alandaki çalışmalarında 60 ve üzeri yaş grubunu temel al-

maktadır. Ancak, ulusal ve uluslararası yaşlılık çalışmalarının genelinde 

DSÖ’nün tanımı esas alınmaktadır. Yaşlı nüfus kendi içerisinde de alt gruplara 

ayrılmıştır. 65-74 yaş grubu “genç yaşlı”, 74-84 yaş grubu “yaşlı”, 85 ve üzeri yaş 

grubu “en yaşlı yaşlı” olarak tanımlanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun, 2012 yılında “21. Yüzyılda Yaşlan-

mak: Kutlama ve Meydan Okuma/Mücadele’’ konulu raporuna göre dünyadaki 

yaşlı nüfusun ciddi bir artış içerisinde olduğu görülmektedir. Raporda 1950 yı-

lında 60 yaş ve üzeri nüfusun 205 milyon olduğu, bu sayının 2012 yılında 810 

milyona yükseldiği ifade edilmektedir. Ayrıca 10 yıl içinde bu sayının 1 milyara 

çıkması, 2050’ ye kadar ise 2 milyara çıkması öngörülmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 21. yüzyılda “Herkes İçin Sağlık” temasında 5. hedef doğrudan yaşlı 

sağlığı ile ilgilidir. Hedef; 2020 yılına kadar, 65 yaşın üzerindeki insanlar sağlık 

potansiyellerinin tam yerinde olması fırsatına sahip olması ve aktif sosyal rol 

oynayabilmesidir. 

Devletin, ekonomik açıdan bağımlı olan yaşlıların daha bağımsız hale ge-

tirilmeleri için nüfus ve kalkınma politikalarında düzenlemeler yapması gere-

kecektir. Artan yaşlı nüfus ile birlikte sağlık ve bakım harcamaları da artacaktır. 

Dolayısıyla birincil hedef yaşlı nüfusun daha uzun süre sağlıklı bir biçimde ya-

şamasını temin etmek olmalıdır.  

2002 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından “Herkese Sağlık-Türkiye’nin He-

def ve Stratejileri (Hedef 7)” doğrultusunda “Ulusal Yaşlı Sağlığı Programı’nın” 

geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmiştir. Toplumun henüz yaşlılık dönemi-

nin özellikleri ve sorunlarına ilişkin bilgi düzeyi tam değildir. 

Yaşlı nüfusun sosyal hizmet, sosyal güvenlik ve sağlık alanındaki ihtiyaç-

larının karşılanmasına ilişkin ekonomik ve sosyal sorunlar Türkiye’nin yakın bir 

gelecekte karşılaşacağı en temel sorunlar olacaktır. Son on yılda, yaşlının 
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sistematik izlemi ile ilgili standartlar ve formlar oluşturularak işlerlik kazanma-

mıştır. Genel ölümlülük ve özellikle çocukluk dönemi ölümlülük düzeyindeki 

iyileşmeler, daha fazla insanın daha uzun süre hayatta kalacağı ve dolayısıyla da 

doğuşta beklenen yaşam süresinin de uzayacağı anlamına gelmektedir. İkinci 

Dünya savaşından sonraki dönemde dünya genelinde insanlar doğumdan itiba-

ren en fazla 46 yıl yaşarken, günümüzde bu süre 67 yıla çıkmıştır ve 2045-2050 

yılları arasında 75 yıla çıkacağı öngörülmektedir. 

Türkiye deki nüfus projeksiyonlarına göre 2025 yılında 65 yaş ve üzeri 

nüfusun 8.5 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

 

2. YAŞLILIKTA FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 

Bir kişinin fizyolojisi, yaşlanma ile yapısal, fonksiyonel ve moleküler dü-

zeyde meydana gelen sürekli değişikliklerin olduğu karmaşık bir durumdur. Bir 

hastanın yaşı, morbidite ve mortalite riski ile güçlü bir koralasyon gösterir. Kalp 

dışı cerrahilerde 30 günlük mortalite on yıllık bir süre için 1,35 kat artması bek-

lenmektedir. Yaşın kendisi de uzun bir hastalık listesi, yaralanmalar, hastaneye 

yatış süresi, hastanede yatış süresi ve istenmeyen ilaç reaksiyonları için bağım-

sız bir risk faktörüdür ve neredeyse her organ sistemi yaşlanmadan etkilenmek-

tedir. 

2.1. Sinir Sistemi 

Yaşlanan beynin yapısına, işlev ve metabolizmasında bir değişiklik eşlik 

eder. Beynin hacmi ve ağırlığı 40 yaşından sonra her 10 yılda yaklaşık % 5 ora-

nında azalır. 70 yaşına gelindiğinde bu azalma oranının artacağı düşünülür. Nö-

ron hacmi ve etkilenen bölgelerdeki değişiklikler cinsiyet ile farklılık gösterir. 

Beyin atrofisi erkekde daha erken başlar, ancak başladığında kadınlarda daha 

hızlı seyreder. Çalışmalar nöronal hücre ölümünün en çok prefrontal kortekste 

olduğunu göstermiştir. Medial temporal loblar ayrıca yaşlanmaya karşı çok has-

sastır. Ayrıca serebellar vermis, serebellar hemisfer ve hipokampus ta yaşlan-

maya karşı oldukça hassastır. Merkezi sinir sistemi (CNS), çeşitli bilişsel, duyu-

sal, otonomik ve motor ağlar aracılığıyla, hareketliliğin kontrolünde önemli bir 

rol oynar, ancak CNS ile ilgili çalışmaların çoğu, yaşlanmadan ziyade spesifik du-

rumlara odaklanmıştır. Beyinde yaşlanma ile birlikte ateroskleroza yatkınlık ar-

tar. Oksidatif hasar, vasküler endotel disfonksiyonu ve infalamatuar yanıt vas-

küler değişikliklere neden olur. Beyin kan akımı %20’ye varan oranda azalır ve 

bu değişiklikler inme riskinde artışa sebep olur. Beyin perfüzyonunda oluşan 

azalma, kognitif fonksiyonlarda bozulmaya neden olabilir. Yaşlılıkla birlikte  
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beyin nöronlarında lipofuksin birikimi,nöronal dejenerasyon ve gliozis görülür. 

Beyin hacminde azalmanın meydana geldiği bu süreçte sinaptik bağlantılar kul-

lanılarak kompanse edilmeye çalışılır. Yaşlanan bir popülasyonda, cerrahi geçi-

ren yaşlı hastalarda artış olacaktır. Bununla birlikte, yaşlanan beyinde postope-

ratif bilişsel bozuklukların yaygınlığının artması olasıdır. Beyinde görülen tüm 

değişiklikler, akut ortamda deliryum ve postoperatif bilişsel işlev bozukluğu 

gibi postoperatif kognitif bozuklukların olasılığını artırmaktadır. Bütün bu ge-

lişmeler yaşlı popülasyonun yoğun bakım ünitesinde yatma oranlarını arttır-

maktadır. 

2.2. Kardiyovasküler Sistem 

Geriatrik (Yaşlı) popülasyon daha genç popülasyonla karşılaştırıldığında 

daha yüksek kan basınçlarına, benzer kalp hızı ve ejeksiyon fraksiyonlarına, 

daha düşük sol ventrikül diyastol sonu hacimleri, atım hacmi ve kardiyak output 

lara sahiptir. Yaşlanmakla birlikte kalpte, mitokondriyal fosforilasyonu miyof-

lamentlerin aktivasyonu,  kalsiyum ve proteinlerin fonksiyonunu, hücre büyü-

mesi ve rejenerasyonu, matriks içeriği ve apopitozisi etkileyerek moleküler, bi-

yokimyasal ve fiziksel değişiklikleri meydana getirmektedir. Yaşla birlikte or-

taya çıkan  değişiklikler kardiyak morfoloji ile birlikte kalp fonksiyonlarını da 

bozmaktadır. Miyozitlerdeki oksidatif  hasar apopitozisi (Hücre ölümü) tetikle-

mektedir. Miyozitlerin rejenerasyon yeteneği azalırken bunların yerini kollajen 

üreten fibroblastlar alır. Kalbin mekanik ve kontraktil etkinliğinde azalma, gev-

şeme zamanında uzama, miyozitlerin sayısında azalma olur. Mural bağ dokusu 

ve kapaklarda sertleşme ortaya çıkar. Yaşlanmaya bağlı olarak dejeneratif  kal-

sifi kasyonlar kapaklarda darlığa neden olur,  miksömatöz değişiklikler ise yet-

mezliğe yol açmaktadır 

2.3. Solunum Sistemi 

Akciğerler yaşam boyunca gelişmeye devam eder ve 3 dekat başlarında 

maksimal fonksiyonel durum elde edilir. Bundan sonra akciğer fonksiyonu ya-

vaş yavaş azalır. Yaşlanma ile birlikte solunum sisteminin mekanik özellikleri 

değişir. Arteryel oksihemoglobin doygunluğunun azalması ve  hipoksiye bozul-

muş yanıt ortaya çıkar. Akciğer  bağ dokularında  yaşla birlikte meydana gelen 

değişikliklerle, akciğerin mekaniğinde önemli değişiklikler ortaya çıkar. Fonksi-

yonel rezidüel kapasitesi her on yılda % 1-3 oranında artar. Rezidüel hacim her 

dekatta  % 5-10 oranında artar. Toplam akciğer kapasitesi değişmeden kaldı-

ğından, vital kapasitede bir azalma olur. Solunum sisitemindeki bu değişimler 

anestezi sonrasında görülen komplikasyonlara katkıda bulunur. Bu da cerrahi 
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sonrasında yaşlı hastaların yoğun bakım ünitesinde yatış oranını ve yatış gün 

sayısını arttırmaktadır. 

2.4. Gastrointestinal Sistem 

Yaş artışı ile birlikte ösofagus işlevlerinde bozulma, peristaltik hareket 

gücünün azalması, artmış tersiyer kasılmalar, yetersiz üst sfinkter gevşemesi, 

azalmış alt sfinkter basıncı ve ösofagiyel genişleme tespit edilebilir. Midede ise  

yaş ilerledikçe antrum mukozası küçülür ve antrum korpus mukoza bileşkesi 

pilora doğru ilerler ve midede asidite azalır. Yaşlıların yaklaşık %25'inde  hi-

pokloridi görülür. Folat, demir ve vitamin B12 emiliminde azalma ve duodenu-

mun asit salgısına sekonder olan salgısında azalma, peptik ülser hastalığına ze-

min hazırlar. Deneysel modellerde yaş ilerlemesi ile birlikte  villus yüksekliğinin 

azaldığı gösterilmiştir. Bağırsak motilitesinde ise yaş ilerlemesi ile gerileme ol-

mamaktadır. Emilim iyi korunmakta ancak kalsiyum emiliminde azalma olmak-

tadır. İnce barsak iskemisi, kanama, neoplasm ve inflamatuar hastalıklar yaşlı-

larda gözlenmekle birlikte , iskemi gerçek anlamda bir yaşlılık hastalığıdır. Su-

perior mezenterik arterin emboli veya trom-bus ile tıkanması ve splanknik va-

zokonstrüksiyon %50'nin üzerinde mortalite ile seyreder. Yaşlılarda bu duru-

mun hem acil cerrahi girişim gerektirmesi hem de eşlik eden hastalıklar bu mor-

bidite ve mortalitenin daha da artmasına neden olmaktadır. İskemik olaylar için 

belirlenmiş risk faktörleri; 1) 50 yaş üzeri hastalar, 2) kardiyak aritmiler, 3) kalp 

kapak hastalığı, 4) konjestif kalp yetmezliği, 5) yakın zamanlı miyokard infark-

tüsü, 6) hipovolemi ve hipotansiyondur. Gerek benign gerekse malign kolon 

hastalıkları yaş ilerledikçe artış gösterir. 80 yaş üzerindeki insanlarda kolonik 

divertiküller % 50 oranında görülür. Kolon kanseri insidansı yaş ilerledikçe ar-

tar. 65 yaş üzerinde daha genç hastalara göre yaklaşık 5 kat daha fazla görül-

mektedir. Kolelitiazis  40 yaşın altındaki kadınlarda % 5 oranında görülür, 

iken80 yaş üzerinde görülme oranı %30'lara kadar çıkmaktadır. 

2.5. Renal Fonksiyon 

Artan yaş ile birlikte son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda kümüla-

tif  bir artış vardır. Yaşlanma, hem kreatinin klerensine hem de glomerüler filt-

rasyon oranlarında azalmaya neden olur. Geriatrik popülasyonda renal vaskü-

ler ağda önemli değişiklikler vardır. Yaş ile birlikte orantılı olarak renal kan akı-

şında bir azalma ortaya çıkar. Infrarenal arteriyel değişiklikler arterioklerosis, 

intimal ve medial hipertrofisi gibi sistemik değişikliklere benzer. Yaşlanan böb-

reklerde de önemli bir şekilde interstisyel değişikliklerde vardır. 

2.6.Endokrin Sistem  

Yaşla birlikte azalan endokrin fonksiyon periferik dokululardan  hormo 

sekresyonunda  azalma ve azalmış doku cevabını içerir. Örnekler arasında 
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tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) azalmaları sayılabilir. Yaş ayrıca sirkadiyen 

hormonal ve hormonal olmayan ritimlerin azalmasına neden olur. 

2.7. Geriatrik Depresyon  

Depresyon yaşlılarda en sık görülen ruhsal problemlerdir. Depresyon ile 

komorbid hastalıklar arasındaki ilişki iç hastalıkları kliniklerinde önem taşı-

maktadır. Depresyonla birlikte, Kardiyovasküler hastalıklar, Kanser, Parkinson 

hastalığı, Serebrovasküler hastalıklar, Alzheimer demansı, Vasküler demans ve 

Osteoartrit sıklıkla birlikte görülen dahili hastalıklardır. Serebrovasküler olay-

larda lezyonun büyüklüğü ve fonksiyon kaybının  depresyonla ilişkili olduğunu 

gösteren çalışmalar vardır. Prefrontal sistem veya düzenleme sistemlerinin tek 

ya da birbirine eklenmiş lezyonlar tarafından zedelenmesinin vasküler depres-

yona neden olabileceği öne sürülmektedir. Geç dönemde ortaya çıkan depres-

yonun sessiz serebral infarktüslerin belirtisi olabileceği bildirilmiştir. 

 

3. YOĞUN BAKIM  

Son yıllarda sağlık alanında teknolojinin gelişmesi ile birlikte ve gelişen 

bu teknolojinin de katkılarıyla, yoğun bakım ünitelerinde hasta takibinde büyük 

gelişmeler olmuştur. Yoğun bakım üniteleri hastane birimleri içerisinde yöne-

timi ve çalışma sistemi olarak özellikli ve hayati  bir öneme sahiptir. Hastalara 

sağladığı yaşamsal destekten dolayı ameliyathane, acil servis ve diğer klinikle-

rin daha etkin, güvenli ve verimli çalışmasına katkı sunmaktadır.  Bu sebepten 

dolayı sağlık hizmeti sunumu içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. 

Yoğun Bakım Üniteleri bir ya da birden fazla organın geçici olarak yeter-

sizliği nedeni ile vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden ortadan 

kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalma-

sının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan ve özellikle yapay solunum ci-

hazı başta olmak üzere her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanan bilgi ve yetenek-

leri buna uygun doktor ve hemşirelerin bulunduğu özellikli bir ünitedir. 

Yoğun bakım ünitelerinin bu özellikleri yanında takip ettiği hastaların 

özellikleri ile de diğer kliniklerden ayrılmaktadır. Yoğun bakım hastalarının bu 

özellikleri dikkate alındığında özel olarak eğitilmiş ve yetiştirilmiş sağlık çalı-

şanlarından oluşması gerektiği anlaşılmaktadır. 

 Bu düşünceler ışığında yoğun bakım ünitelerinin yönetimi, teknik olarak 

donatılması, hasta takibi ve ünite içerisinde doğru tıbbi uygulamaların gelişti-

rilmesi ciddi anlamda önem arz etmektedir. Yoğun bakım ünitesinde ki bu 
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gelişmeler hastaların takibinde ve tedavisinde kolaylıkların yanında hasta mor-

talitesinde de azalmalara sebep olmuştur. 

Genel popülasyonun yaşlanması ve eşlik eden hastalıkların artması so-

nucu dahili ve cerrahi hastalarda yoğun bakım ihtiyacı gün geçtikçe artmakta-

dır. 

Batı ülkelerinin nüfusunun artması ve bu sayede sağlık giderlerinin art-

masıyla birlikte, destek talepleri ve akut bakım hizmetleri giderek artmaktadır. 

Yaşlı hastalar için yüksek ve pahalı teknolojinin kullanımı, sağlık harcamaların-

daki artış nedeniyle önemli bir sorun haline gelmektedir. Yoğun bakım hizmet-

lerine odaklanmak önemlidir. Çünkü yoğun bakım maliyetleri toplam hastane 

maliyetlerinin büyük bir bölümünü oluşturur ve yoğun bakım ünitesine yatışı 

(YBÜ) kabul edilen yaşlı hastaların sayısı hızla artmaktadır. Yoğun bakım üni-

tesi hastane kullanımında yapılan çalışmalarda yaşam destek tedavisi verilen 

yerler olarak kabul edilmektedir. Kısa dönem prognozu olan yaşlı hastalar için 

agresif bakımın ekonomik olarak faydalı olduğu gösterilmiştir. Yaşlı hastalar 

hastanede daha az tedavi yoğunluğu ve daha az yaşam sürdürme tedavisi görür-

ler. Yapılan  bir çalışmada, yaşlı hastaların YBÜ'ne başvurduklarında  daha genç 

hastalarla aynı düzeyde tedavi  alıp almadıklarını araştırmışlardır. YBÜ kalış sü-

resi daha kısa idi ve tedavi yoğunluğu, yaşlı gençlerde eşleştirilmiş gençlere 

göre daha az önemliydi. Genç yaşlılarla, yaşlı yaşlılar kıyaslandığında yoğun ba-

kım yatış süresi ve tedavi yoğunluğu yaşlı yaşlılar için daha azdı. Hastane mor-

talitesi en yaşlı hastalarda çok daha yüksekti, bu da bir kısmının aynı hastanenin 

servisinde ölüme terk edilebileceğini gösteriyordu. 

Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) hastaların sağ kalımı için doğru prognos-

tik göstergeler erken karar verme sürecine rehberlik etmek açısından önemli ve 

yararlıdır. Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi (APACHE II)  puanı, 

YBÜ'ne başvuran yetişkin hastalar için hastalığın şiddetini ölçmek üzere tasar-

lanmış bir hastalık şiddeti sınıflandırma sistemidir. The Sequential Organ Fai-

lure Assessment puanı organ  disfonksiyonunu  gösterir  ve aynı zamanda kritik 

hastalar için hastalık şiddeti ölçümü olarak da yaygın olarak kullanılır.  

DNI (Delta nötrofil indeksi) dolaşımdaki olgunlaşmamış granülositlerin 

fraksiyonunu yansıtır. Bu indeks, lökosit alt fraksiyonu (sitokimyasal miyelope-

roksidaz reaksiyonu ile belirlenir) ve lökosit alt fraksiyonu (yansıyan ışık huz-

mesi ile nükleer lobularite analizleri kullanılarak belirlenir) arasındaki fark ola-

rak otomatik bir kan hücresi analizörü tarafından tanımlanmıştır. DNI, gerçek 

bakteriyemi tanısı ve sepsisin şiddeti ve prognozu ile anlamlı şekilde ilişkilidir. 

TMA (Trombotik mikroanjiopati skoru) skoru, sepsis, hemolitik üremik 
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sendrom, trombotik trombositopenik purpura, otoimmün hastalık, malign hi-

pertansiyon, vasküler ret, ilaç toksisitesine bağlı ve endotel hasarı  dahil olmak 

üzere çeşitli hastalıklar ile ilişkili olan kritik hastalardaki trombositopeni ile iliş-

kili çoklu organ yetmezliğinin (TAMOF) saptanması için geliştirilmiştir. 

Her ne kadar artmış beyaz hücre sayısı, çeşitli uyaranlara karşı inflama-

tuar yanıtın genel belirleyicileri olsa da ve kardiyovasküler hastalıkları olan has-

taların morbidite ve mortalitesinin bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Ayrıca, 

artmış nötrofil ve azalmış lenfosit sayıları, akut koroner sendromlu veya iske-

mik inmeli hastalarda kötü sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Yapılan bir çalışmada 

yükselmiş perioperatif NLR (Nötrofil/ Lenfosit Oranı), daha yüksek hasta mor-

bidite ve mortalite oranları ile ilişkili görünmektedir. Eşzamanlı olarak NLR, 

komplikasyon riski yüksek olan hastaların erken teşhis edilmesine katkıda bu-

lunan güvenilir ve ucuz bir biyolojik belirteçtir. Başka bir çalışmada ise yoğun 

bakım ünitesine başvuran yaşlı hastaların hastane içi prognozu sadece akut fiz-

yolojik bozukluklara değil, aynı zamanda fonksiyonel bağımsızlık kaybı, ciddi 

bilişsel bozukluk ve düşük BMI (Body Mass Index) gibi bir dizi önceden var olan 

duruma da bağlıdır. Bu bulgular ileriki çalışmalarda doğrulanırsa, yoğun bakım 

ünitesine kabul edilmesi düşünülen veya kabul edilen yaşlı hastalarda önceden 

var olan durumlara yönelik değerlendirmeler, mortalite modellerine dahil edil-

melidir. Yapılan başka bir çalışmada ise ASA(American Society of  Anesthesiolo-

gists) skoru, yaşlı  cerrahi hastalarında mükemmel bir mortalite belirleyicisi 

olarak kalırken, yaşlı bireylere özgü prognostik göstergeler bu hastalarda mor-

talite modellerinde sınırlı bir değere sahiptir. Klinik israfı önlemleri (düşük he-

moglobin ve BMI değerleri) ve sadece ABD prosedürleri adaylarında, fonksiyo-

nel bağımlılık ve komorbid hastalıkların şiddeti, mortalitenin ek belirleyicileri-

dir. Düşük hemoglobin değerleri ve komorbid hastalıkların şiddeti, hastanede 

yatış süresinin bağımsız belirleyicisidir. Yaşlı hastalarda cerrahi sonrası bu de-

ğişkenlerin fonksiyonel sonuçlara etkisini değerlendirmek için daha fazla çalış-

maya ihtiyaç vardır. 

Kardiyak troponinler (cTns) ve natriüretik peptitler (NP'ler) sırasıyla 

akut kardiyak iskemik sendromların ve dekompanse kalp yetmezliğinin tanı-

sında köşe taşıdır. Ayrıca, çoğu akut ve subakut kalp hastalığında cTns, NP ve 

CRP' (C Reaktif Protein) nin prognostik değeri olduğu gösterilmiştir. Yüksek  

cTns  seviyelerinin yoğun bakım ünitelerine kabul edilen hastaların yanında son 

dönem böbrek yetmezliğinde, akut strokta ve pulmoner embolizm dede morta-

lite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
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Bizim yaptığımız çalışmada ise ‘’ Yoğun Bakım Ünitesinde yatan 80 yaş ve 

üzeri hastalarda Hemogram Parametrelerinin mortalite üzerine etkisi’’ni ince-

ledik. 

Çalışmamız 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında iki adet 14 yataklı 

RYBÜ de 3 gün ve üzeri yatan 80 yaş üstü hastaları kapsamaktadır. Hastaların 

dosyaları retrospektif değerlendirildi. Yaş, cins, yoğun bakım yatış gün sayısı, 

yatış tanısı, ek hastalıkları, yatış anındaki Hb, Plt, Htc, Bk, RBC, NE, LY, MO de-

ğerleri incelendi. Taburcu ya da exitus oldukları incelendi. Taburcu ve exitus 

olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1 de (Taburcu) 75 hasta Grup 2 de (Exius) 71 hasta 

çalışmaya dahil edildi. Exitus olan ve olmayan gruplarda Hb, Plt, Htc, Bk, RBC, 

NE, LY, MO parametreleri karşılaştırıldı, mortaliteye etkileri araştırıldı. 

146 hastanın analizinde hastaların yaş ortalaması grup 1 ve   grup 2’de 

aynı şekilde  84  yıl idi. Grup 2 de BK (Beyaz Küre), NE (Nötrofil) ve yatış günü 

grup 1’le kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksekti. NE değe-

rinin ≥14.78 olması mortalite ile ilişkiliydi (P<0.03). ROC analizlerinde NE 

(≥14.78, p<0.03), yattığı gün sayısı (≥11, p<0.001), için cut-off değerleri hesap-

landı. NE açısından cut-off değerinin üzeri mortalite gelişiminin değerlendiril-

mesinde % 35 sensitivite ve % 90 spesifiteye sahipti. Cut-off değeri üzerindeki 

BK değerinin mortalite sensitivitesi %66.2 spesivitesi %60.8 olarak değerlendi-

rildi. 

Sonuç olarak, YBÜ  de  yatan 80 yaş üstü hastalarda hemogram  paramet-

releri olan BK ve NE ölçümlerinin mortalite belirleyicisi olarak güvenle kullanı-

labileceği görüldü. 
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1. MOBBİNG KAVRAMI 

1.1. Kavramsal Temeller 

1.1.1. Mobbingin tanımı ve tarihsel gelişimi 

Mobbing kelimesi; kararsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamla-

rına gelen İngilizce “mob” kökünden gelmektedir. Sözcük Latince olan “mobile 

vulgus” kelimesinden türemiştir. 

İş hayatında maddi ve manevi çok büyük zararlara sebep olan psikolojik 

taciz, yakın geçmişte ‘Mobbing’ olarak tanımlanmış, Avrupa ülkelerinden Kuzey 

Amerika’ya ve oradan da Japonya’ya kadar kabul görmüştür. Mobbing,  

Türkçe’de “işyerinde psikolojik şiddet”, “işyerinde psikolojik taciz”, ”işyerinde 

manevi taciz”, “duygusal şiddet”, “yıldırma” gibi kavramlarla karşılık bulmuştur. 

Türk Dil Kurumu “bezdiri’’ ile aynı anlamda kullandığı mobbing kavra-

mını  “Okullarda, iş yerlerinde vb. topluluklar içerisinde belirli bir kişiyi hedef 

alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına neden ola-

rak dışlama, yıldırma, gözden düşürme davranışları’’ şeklinde tanımlanmakta-

dır. 

Mobbing, birey saygısız ve zararlı davranışların hedefinde olduğunda baş-

lar. Bu süreçte; bir kişi veya grup tarafından, bir veya daha fazla kişiye sistema-

tik olarak gerçekleştirilen etik olmayan davranışlar görülür. Bunlar haksız yere 

suçlama, küçük düşürme, taciz, duygusal istismar, kinaye, ima, dedikodu yoluyla 

itibarı zedeleme ve şiddet uygulayarak mağdurun işyerinin dışına çıkmasına 

zorlayan art niyetli davranışlardır. Mobbing davranışları, mobbingi gerçekleşti-

renin ve mobbinge mağdur olan kişinin psikolojik yapısından, içinde bulunulan 

durumdan, örgütün kültür ve yapısından kaynaklanabilmektedir. Mobbing 

hangi şekilde ve hangi sebeple uygulanırsa uygulansın mağdurda kendini değer-

siz, dışlanmış, uygulanan davranıştan rahatsız olmuş hissi oluşturmaktadır. İşe 

karşı ilgisizlik, yılgınlık, bıkkınlık, performans düşüklüğü ile başlayan mobbing 

süreci kişinin istifasıyla sonuçlanır. 

Leymann’a göre mobbing; inanç, düşünce, etnik ve cinsiyet ayrılığı, haset 

duyma, kıskançlık benzeri duygu ve faktörün öne çıkabileceği bir psikolojik te-

rör çeşididir. Einarsen ve Skogstand mobbingi, işyerinde yavaş yavaş gelişen ka-

sıtlı, sistematik ve sürekli psikolojik yıldırma veya korkutma davranışları olarak 

tanımlamaktdır. 

Mobbing terimi, 19. yüzyılda ilk kez biyologlar tarafından kullanılmıştır. 

Biyologlar kuşların yuvalarını korumak için saldırganın etrafında uçarak yaptığı 

davranışları mobbing olarak tanımlamıştır. Daha sonra 1960’lı yıllarda 
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Avusturyalı bilim adamı Konrad Lorenz hayvanların kendi sürüleri içinde veya 

sürü dışındaki bir yabancıya karşı gerçekleştirdikleri taciz davranışlarını tanım-

lamak için mobbing kavramını kullanmıştır.  1972’de İsveçli doktor Peter-Paul 

Heinemann zorbalığın, okullarda çocuklar ve gençler arasında yaşanan tutum-

lar için; yıldırmanın ise iş yerinde yetişkinler arasında yaşanan kaba davranışlar 

için kullanılmasını önermiştir. 1976’da Dr. Brodsky, ABD’de The harassed wor-

ker (Taciz edilmiş çalışan) isimli eserini yayınlamıştır. 1984 yılında ise Leymann 

mobbingi, psikolojik taciz olarak tanımlamıştır. Konuya ilişkin araştırmaların 

ilk olarak İsveç, Norveç ve Finlandiya’ da başladığı ve daha sonra konunun İn-

giltere’de ve Avustralya’da araştırıldığı bildirilmektedir. Herald Ege, Ley-

mann’ın Alman kültürünü yansıtan dört aşamalı modelinin, İtalyan kültürüne 

uyarlandığında birçok boşluğu barındırdığını belirtmiş ve modeli geliştirerek 

mobbingi altı aşamalı İtalyan modeli olarak yeniden tasarlamıştır. Alman ça-

lışma kültüründe değinilmeyen fakat İtalyan iş kültüründe mevcut olan iğne-

leme, tartışma ve başkalarından daha üstün olduğunun gösterilmesi gibi du-

rumların Türk çalışma kültüründe de olduğu belirtilmektedir. 

Mobbing olgusuna kamuoyunda ilk kez 1988 yılında İngiliz gazeteci And-

rea Adams tarafından BBC’de yapılan programda yer verilmiştir. Adams 1992 

yılında bu alandaki çalışmalarını  “Bullying at Work: How to Confrontand Over-

come” (İşyerinde Bullying: Nasıl Korunulabilir ve Üstesinden Gelinir?) kita-

bında yayınlamıştır.  

Türkiye’de, mobbing üzerine ilk yayın, Noa Davenport, Ruth Distler 

Schwartz ve Gail Pursell Elliot’ın “MOBBING: Emotional Abuse in the American 

Workplace” adlı kitabı, “Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz” adıyla Osman Cem 

Önertoy tarafından yapılan çeviri ile ile 2003 yılında Sistem Yayıncılık’tan çık-

mıştır. Bunu 2005 yılından itibaren, Tutar, Çobanoğlu, Baykal ve Tınaz’ın kitap-

ları takip etmiştir. 

1.1.2. Bazı ülkelerdeki mobbing kavramının incelenmesi 

Mobbing tüm dünyayı etkileyen psikosoyal bir durumdur. Dünya geneline 

bakıldığında, Bosna’da hekimlerin % 76’sının mobbing ile karşılaştığını bildiril-

mektedir. İsveç’te yapılan bir çalışmada, 4,4 milyon işgücünden 154.000 kişinin 

iş hayatında mobbing yaşadığı, bir yıldaki intiharların %10 ile %15’i arasındaki 

kısmının işyerlerindeki mobbing sonucu olduğu bildirilmektedir. Almanya’da 

yapılan bir çalışma sonucunda çalışanların %11,3’ünün tüm çalışma yaşamları 

boyunca mobbing mağduru oldukları ve kadınların erkeklerden %75 daha fazla 

risk altında oldukları bildirilmektedir. Finlandiya %5, Danimarka ise 3429 çalı-

şan ile yapılan çalışma sonucunda katılımcıların %8.3’ ünün mobbinge maruz 
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kaldığını gösteren oranlarla mobbingin az görüldüğü ülkeler olarak dikkati çek-

mektedir. Türkiye’de mobbing konusunda yapılan çalışmalarda %25–90 ara-

sında değişen oranlarla sağlık, sigorta ve banka çalışanları, teknik ve satış ele-

manların yüksek mobbing riski olan meslekler olduğu belirtilmektedir. 

The International Labour Organization (ILO) 2002 yılı raporunda sağlık 

çalışanlarının, başka sektörde çalışanlardan on altı kat daha fazla mobbing ris-

kine sahip olduğu belirtilmektedir. İngiltere’de yapılan bir çalışmada sağlık ça-

lışanlarının %38’ininmobbinge maruz kaldıkları belirtilmektedir. Aynı çalış-

mada katılımcıların %42’sininise başkalarının mobbingine tanık oldukları bildi-

rilmektedir. Minesota’da 6300 kişi ile yapılan bir araştırmada hemşirelerin 

%97’sinin çalışma arkadaşları, hasta veya hasta yakını tarafından mobbinge uğ-

radığı saptanmıştır. Türkiye’de yapılan araştırmalarda ise, özel hastanelerde ça-

lışan hemşirelerin devlet hastanelerinde çalışanlara göre daha fazla mobbinge 

uğradıkları belirlenmiştir. 

Uluslararası alanda yapılan tüm çalışma sonuçları; mobbing mağdurları-

nın, diğer taciz ve şiddet mağdurlarından sayıca fazla olduğunu göstermektedir. 

AB üyesi ülkelerde mobbing ile mücadeleye yönelik çalışmalar yapılırken, İs-

kandinav ülkelerinde mobbing, doğrudan bir suç olarak yasalarda yer almakta-

dır. Mobbing ile ilgili en büyük ilerlemelerin, kaydedildiği ülke İsveç’tir. 

1.1.3. Mobbingle ilgili bazı kavramlar ve aralarındaki ilişkinin ince-

lenmesi 

1.1.3.1. Mobbing ve zorbalık (bullying) ilişkisi 

Zorbalık; bir kişiye karşı bir veya daha fazla kişi tarafından başlatılan ta-

kılma, kızdırma, tehdit etme, vurma ve çalma gibi doğrudan yapılan davranışlar 

bütünüdür. Yanı sıra amaçlanmış bir biçimde sosyal olarak toplumdan ya da bir 

gruptan dışlama, etkinliklere seçmeme biçiminde dolaylı da olabilir. 

İş yeri zorbalığı ise; bir ya da birkaç kişiye yönelik tekrarlayan olumsuz 

davranışlarla açıklanmaktadır. İş yerinde düşmanca bir ortama yol açan davra-

nışları uygulayan ve maruz kalan taraflar arasında güç eşitsizliği bulunmakta-

dır. 

1.1.3.2. Mobbing ve çatışma (conflict) ilişkisi 

Çatışma en genel anlamıyla, bireylerin ve grupların çeşitli kaynaklardan 

doğan anlaşmazlıkları olarak tanımlanmaktadır. Çoğu zaman çatışma kavramı 

ile karıştırılan mobbing, çatışmalarla başlıyor olsa da, sonuçları açısından çatış-

madan farklı bir yön izlemektedir. İşyerinde var olan çatışmaların mobbingin 

ilk aşamasını oluşturduğu ve çatışmanın etkisinin ve şiddetinin artmasının 
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mobbing sürecine geçişi hızlandırdığı bildirilmektedir. İş yerinde yaşanan çatış-

malar ile mobbing arasında istatistiksel açıdan önemli bir ilişki olduğu öne sü-

rülmektedir. Leymann çatışma ve mobbing kavramlarının birbirlerinden farkı-

nın, olayın "ne olduğu" veya "nasıl olduğu" değil; olayların süresi, sıklığı ve etki-

siyle ortaya çıkan psikolojik, psikomatik ve patolojik sonuçlar olduğunu belirt-

mektedir. 

1.1.3.3. Mobbing ve stres (stress) ilişkisi 

Stres, yaşam taleplerinin bir bireyin kaynaklarını, ihtiyaçlarını ya da yete-

neklerini alt etmesiyle ortaya çıkan duygusal ve fiziksel tepkilerin verdiği zarar 

olarak tanımlanmıştır. Mobbinge maruz kalan kişiler üzerindeki en önemli psi-

kolojik etkilerden birinin stres olduğu söylenebilir (mobbing and stress). Mob-

binge gösterilen tepkilerle strese gösterilen tepkiler benzerlikler göstermesine 

karşın örgütlerde iş koşullarından doğan stres faktörleri bulunuyorsa bu du-

rumdan tüm çalışanlar etkilenirken, mobbingde genellikle tek bir kişi etkilen-

mektedir. 

1.1.3.4. Mobbing ve şiddet (violence) ilişkisi 

Şiddet bir hareketin veya gücün derecesi, karşıt görüşte olanlara uzlaş-

tırma veya inandırma yerine zor kullanma hareketi, sertlik olarak tanımlanmak-

tadır. İş yerinde şiddet, çalışanların iş yerinde veya işe gidiş gelişlerinde güven-

liklerini ya da sağlıklarını açıkça ya da dolaylı yoldan tehdit eden fiziksel veya 

psikolojik olaylarla karşılaşmalarıdır. İş yerinde şiddet ve mobbingde yetkinin, 

gücün kötüye kullanılması söz konusudur. Ancak iş yerinde şiddet davranışları 

genellikle fiili taciz, saldırı, eşyaya zarar verme, tehdit, açık saçık konuşma ve 

cinsel taciz gibi ağır suç oluşturan davranışlarla açıklanırken;  mobbingin nadi-

ren ağır suç oluşturduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca mobbing, tekrarlayan bir 

dizi davranışla tanımlanırken; iş yeri şiddeti tek bir davranıştan oluşabilmekte-

dir. 

1.1.3.5. Mobbing ve cinsel taciz (sexual haressment) ilişkisi 

Cinsel taciz; sözel, sözel olmayan ve fiziksel cinsel saldırıyı kapsar. İş ye-

rinde cinsel tacizin sebebi cinsiyeti baskı aracı olarak kullanarak psikolojik bir 

saldırı gerçekleştirmektir. Mobbingin bir türü kapsamında ele alınan cinsel taciz 

vakalarında tacizci, mağdurun çalışma performansını düşürerek, onu aşağılaya-

rak, küçük düşürerek, ondan şikayetçi olarak ve iş yerinde düşmanca ortam ya-

ratarak mobbinge neden olabilir. Cinsel taciz çalışanın iş tatmininin azalmasına, 

performansın düşmesine, tacizin saklanmaması durumunda yaşanan pozisyon 

ya da maaş terfi kayıplarına aynı zamanda yaşanan gerilim ve stres nedeniyle 

kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. Her iki olgu 
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da bireyin stres yaşamasına ve zarar görmesine neden olmakla birlikte, iş ye-

rinde psikolojik tacizin, birey üzerindeki etkilerinin daha yıkıcı olduğu varsayıl-

maktadır. 

Dünya çapında yapılan çalışmalar incelendiğinde şiddetin cinsel taciz bo-

yutuna maruz kalanların çok büyük oranlarla kadınlar olduğu bildirilmektedir. 

Fransız Ekonomik ve Sosyal Komitesi’ne göre “tipik mağdur profili, işe yeni baş-

layan veya 40 ve üzeri yaş grubunda olan kadınlardır. 

1.2. Kuramsal Temeller 

1.2.1. Örgütlerde mobbing kavramı 

Mobbingin her kuruluşta ya da işyerinde ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

Örgütler içinde mobbing kansere benzer. Habis hücreden başlar ve örgütün bü-

tün hayati organlarına büyük bir hızla yayılır. İş görenler örgüt içerisinde ken-

dilerini rahat hissettikleri ölçüde verimli olurlar. Onlara bu rahatlığı, iş yerinde 

oluşturdukları olumlu sosyal ilişkiler sağlar. Bu sebeple, örgüt yöneticileri iş gö-

renlerin ekonomik, sosyal ve kişisel gereksinimlerini karşılamalıdır. Örgütün 

sahip olduğu yapı, kültür ve adalet sistemi mobbing oluşumunda önemli rol oy-

nar. Bürokratik örgütlerdeki katı yönetim şekli, iş görenlerin potansiyellerinin 

tamamını kullanmalarını engellemektedir. 

1.2.1.1. Örgütlerde mobbing türleri 

Mobbing, organizasyonel olarak incelendiğinde yatay psikolojik mobbing 

ya da dikey psikolojik mobbing olarak iki çeşittir. 

Örgütün dikey veya yatay iletişim kanallarının yeterince işlememesi so-

nucunda çalışanlar arasındaki ilişkiler bozulacaktır. Kimin hangi işten sorumlu 

olduğunun belirlenmemesi, stres, emir-komuta zincirindeki sıkıntılar, iş çıktıla-

rında gecikmeler gibi durumlar görülecek ve iletişim bozukluğu sebebiyle mob-

bing gibi olumsuz davranışları baş gösterecektir. 

1.2.1.1.1. Dikey (hiyerarşik) mobbing 

Örgüt içinde üst kademelerden alt kademelere veya alt kademelerden üst 

kademelere uygulanan mobbing dikey mobbing olarak adlandırılır. 

Dikey mobbingin sebepleri şınlardır; 

• Üstünden daha daha başarılı olan bir astın bulunması nedeniyle sosyal 

imajın tehdit edilmesi, 

• Daha genç bir astın olması durumunda amirin, kişiyi pozisyonu için teh-

dit olarak algılaması veya amirin genç, astın yaşlı olması halinde benzer duygu-

ların yaşanması, 

• Kayırma durumlarının olması, 
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• Amirin gücüne güvenerek istediği her şeyi yapmakta özgür olduğuna 

inanması 

• Ast ve üstün birbirlerine zıt ve düşmanca olan politik görüşlerini belirt-

meleri 

1.2.1.1.2. Yatay (fonksiyonel) mobbing 

Mobbing davranışları uygulayan ve maruz kalan kişilerin aynı pozisyonda 

olduğu durumlarda da görülebilir. Bu durum genellikle işe yeni başlayan veya 

yeni terfi alan kişilere uygulanmaktadır. Yeni pozisyonda çalışmaya başlayan ki-

şilerin, o pozisyonlara getirilmelerinde etkili olan özellikleri diğer çalışanları ra-

hatsız edebilmekte ve onlara mobbing uygulanmasına yol açabilmektedir.  

1.2.2. Örgütlerde mobbing süreci  

1.2.2.2. Örgütlerde mobbing sürecinde rol alanlar 

Mobbing süreci, iş hayatının ayrılmaz bir parçası olup tüm işyerlerinde 

gelişebilen bir olgudur. Mobbing sürecinde kendilerine ait rolleri üstlenen üç 

grup olduğu söylenebilir. Bunlar;  

• Mobbing uygulayanlar, 

• Mobbing mağdurları, 

• Mobbing izleyicileri olarak sıralanabilir. 

Mobbing uygulayanlar 

Örgüt içinde hedef aldığı kişi ya da kişilere karşı, onları sindirmek, itibar-

sızlaştırmak ve uzaklaştırmak için kötü ve etik olmayan davranışlar sergileyen 

kişiler “Mobbing uygulayanlar” olarak adlandırılmaktadır. Leyman’a göre, mob-

bing uygulayanlar, kendi eksikliklerini örtmek için bu davranışlara başvururlar. 

Mobbingcilerin konumları ve isimleri adına duydukları endişe onları başka bi-

rine karşı küçültücü davranışlar sergilemeye iter. Bu bakımdan mobbing eylemi 

bir kompleksli kişilik problemidir. 

Mobbing Mağdurları 

Mobbing ile ilgili araştırmalar, mobbing mağdurlarının ayırt edici bir özel-

liklerinin olmadığını, mobbingle tüm kültürlerde ve tüm işyerlerinde herkesin 

karşılaşabileceğini göstermektedir. 

Mobbing sürecinde karşılaşılan olumsuzluklar genellikle saklı kalmakta, 

sadece küçük bir kısmı açığa çıkabilmektedir. Mobbing olayı ancak kendine gü-

veni olan cesaretli mağdurlar tarafından ortaya konulmaktadır. Yani çoğu mob-

bing mağduru konumunu kaybetme endişesiyle, maruz kaldığı mobbingi dışa-

rıya yansıtamamaktadır. Mağdur süreci durdurmaya yönelik aktif ya da pasif 

stratejiler geliştirmiş olsa dahi, geliştirilen stratejilerin etkinliği, mobbingin 
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şiddeti, mobbingcinin pozisyonu ve kurumun yaklaşımına bağlı olarak değişik-

lik gösterir. 

Mobbing İzleyenleri 

Mobbing sürecindeki izleyiciler; iş arkadaşları, yöneticiler ve amirler gibi 

sürece doğrudan katılmayan, fakat süreci algılayan, yansımalarını yaşayan, ba-

zen de sürece etki eden bireylerdir. Olay karşısında susan bireyin, o olayı üstü 

örtülü de olsa kabul eden birey olduğu unutulmamalıdır. 

1.2.3. Örgütlerde mobbing etkileri 

1.2.3.1. Mobbingin bireysel etkileri 

Bireysel sonuçlar aşamalı bir seyir göstermektedir. Mobbing sürecinin ilk 

aşamasında mağdurlarda görülen etkiler; fiziksel dışa vurumlar yani ellerin tit-

remesi ve terlemesi, kaşıntılar ve deride döküntüler şeklindedir. Sistematik dışa 

vurumlar ise  taşikardi, zayıflama, iştahsızlık, sık ve nedensiz ağlama, mide-ba-

ğırsak rahatsızlıkları,  sırt ve baş ağrıları, uyku bozuklukları, çabuk öfkelenme 

ve konsantrasyon güçlüğü şeklinde görülür.  

Başarılı olan ve işini seven çalışan mobbinge maruz kaldığında hedefle-

rinden vazgeçebilir ve değerlerini yitirebilir. Sonuç olarak birey işini yapmak 

istemeyen, sağlık sorunları yaşamayan, performansı ve iş tatmini azalan, ken-

dine güvenleri olmayan biri haline dönüşebilir. 

1.2.3.2. Mobbingin örgütsel etkileri 

Mobbingin bireyler üzerinde olduğu kadar örgütler üzerinde de olumsuz 

etkileri vardır.  Bunlar; 

• Kurumsal çatışma ve anlaşmazlıkların görülmesi,  

• Hastalıklı bir örgüt kültürünün meydana gelmesi, 

• Yaratıcılığın engellendiği düşük moralli iş ortamının oluşması, 

• İşe devamsızlığın artması, 

• Yüksek personel devir oranı maliyeti ve düşük verimin gerçekleşmesi,  

• Çalışanlara tazminat ödenmesi,  

• Düşük iş kalitesi,  

• Dava masraflarının artması gibi sonuçlardır. 

1.3. Hukuksal Bir Kavram Olarak Mobbing 

1.3.1. Bazı ülkelerin hukuk sisteminde mobbing 

Hukuksal olarak mobbing, doğrudan doğruya mağduru hedefleyen saldı-

rılar olduğundan, mağdurun kişiliğine ait temel hak ve özgürlükleri koruyan hu-

kuki menfaatleri ihlal eden eylem ve olgular bütünü olarak algılanmaktadır. 

Dünya hukuk sisteminde; 1994’te İsveç’ de, 1996’ Japonya’ da, 2000’ de 
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Finlandiya’ da, son yıllarda da Fransa, Almanya ve Amerika’ da suç olarak nite-

lendirilmeye başlanmış ve adı geçen ülkelerin mevzuatlarında açıkça yer almış-

tır. 

1.3.2. Türk hukuk sisteminde mobbing 

Türkiye’de İş Kanunu, Anayasa, Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve 

Borçlar Kanunu mevzuatı bir bütün oluşturacak şekilde değerlendirildi-

ğinde, mevcut hukuk sistemimizin mobbinge maruz kalan kişi lehine bir 

takım hükmü içerdiği görülmektedir.  

Özellikle 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile Türk mevzuatında mobbing 

açıkça yer almaya başlamıştır. Borçlar Kanunun 332. Maddesi İşverenin 

İşçiyi Gözetme Borcu, 417. Maddesi İşçinin Kişiliğinin Korunması başlık-

ları altında çalışanları hukuki olarak korumaya çalışılmıştır. Türk Ceza ka-

nununda mobbing bir suç olarak ele alınmış ve cezai yaptırımlar sağlan-

mıştır. 

1.4. Sağlık Sektöründe Mobbing Algısı 

Mobbing, bütün meslek grupları ve organizasyonlar açısından ol-

dukça önemli olmasına rağmen, yapılan araştırmalar en fazla sağlık sek-

töründe görüldüğünü ortaya koymuştur. Mobbing ile ilgili basında yer 

alan haberlerin çoğunluğunun sağlık alanında yaşanmış olması bu gerçeği 

desteklemektedir. 

Özdemir yaptığı bir çalışmada, hastanelerde mobbinge maruz 

kalma oranının cinsiyete göre farklılık gösterdiğini belirtmiştir. Bu çalış-

mada kadın sağlık çalışanlarının erkek sağlık çalışanlarına göre daha çok 

mobbingle karşılaştıkları tespit edilmiştir. Tekin’in yaptığı bir çalışmada 

ise, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı mobbingin daha çok hastalar tara-

fından uygulandığı fakat üstlerin uyguladığı mobbingin daha etkili olduğu 

vurgulanmıştır. 

 

2. MOBBİNGE NEDEN OLAN ETMENLER 

Mobbinge neden olan etmenler, çalışanların mobbing algısına göre 

değişkenlik gösterebilmektedir. Mobbing genellikle temel faaliyetlere hız 

kazandırmak veya faaliyetleri arttırmak için küçük davranışlarla ortaya 

çıkmaktadır. Mobbing gerginlik ve çatışmaya neden olabilecek bütün duy-

guların yer aldığı bir çalışma ortamında ortaya çıkar. 

Mobbing mağdurları mobbingin kaynağı olarak; işyerinde yapılan 

görev dağılımının ve rollerin belirsiz olması, kuşak çatışması, iş 
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görenlerin görev ve sorumlulukları konusunda yetersiz bilgiye sahip olması ve 

işyerinde oluşan çarpık yapılanma gibi nedenleri göstermektedirler. 

Mobbing davranışının nedenleri bireysel, örgütsel ve yönetsel olarak ele 

alınmaktadır. 

2.1. Bireysel Nedenler 

Leymann’a göre, kişiler kendi eksikliklerinin üstünü örtmek için mob-

binge başvururlar. Kişilerin kendi adları ve konumları için duydukları korku ve 

güvensizlik onları başka birine karşı küçültücü davranışlar sergilemeye iter. Bu 

kişiler genellikle; kötü niyetli, her şeyi inkâr eden, tartışmayı sürdürmeyi bilme-

yen, yıldırma yapmaktan hoşlanan, üstünlük kurmak için çalışan, güce eğilimli, 

kendisinden emin olmayan duyarsız ve yıkıcı kişilik özelliği gösteren insanlar-

dır. 

Bireyleri iş hayatında mobbing uygulamaya; kendilerini tehdit altında 

görmeleri, daha yetenekli çalışanları rakip olarak algılamaları, kıskanmaları ve 

rakabeti ortadan kaldırma istekleri, kişinin psikolojik sorunlarının olması, üs-

tünlük kurma çabaları, yok etme arzusu ve üst yönetimin iktidar anlayışı gibi 

faktörler yönteltmektedir. 

Leymann bu kapsamda insanları mobbinge yönelten dört ana sebep ta-

nımlamıştır. Bunlar: 

• Kişiyi bir gruba ait kuralları kabul etmeye zorlamak, 

• Düşmanlık vb. duygudan haz almak, 

• Can sıkıntısı içinde zevk aramak, 

• Önyargıları pekiştirmek 

Kimi insanlar ise; sırf belli bir etnik, politik veya sosyal bir grubun üyesi 

olduğundan onaylamadıkları görüşlere sahip olanlara ve ya sevmedikleri kişi-

lere karşı mobbing davranışı sergileyebilirler. 

2.2. Örgütsel ve Yönetsel Nedenler 

Örgütlerde mobbinge yol açan örgütsel nedenler genellikle örgütün yapı-

sından, örgüt ikliminden ve yönetim stilinden kaynaklanmaktadır. 

Örgütün büyüklüğü, iyi yapılandırılmamış örgüt kültürü, hiyerarşideki 

belirsizlik ve dengesizlikler, aşırı iş yükü ve adaletsiz dağıtım, ödüllendirme ve 

terfilerdeki adaletsizlikler, etik yetersizlikler ve yetersiz liderlik, örgütün hava-

sını olumsuz etkiler. Bu durum çalışanlar arasında rekabete ve strese yol açarak 

mobbinge kaynaklık edebilir. 

Örgüt içinde mobbing yaşanmasına yol açan bazı örgütsel nedenler şun-

lardır; 
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• Kötü yönetim şekli, 

• Stresli iş ortamı, 

• Yöneticilerin mobbingin varlığına inanması,  

• Ahlak dışı davranışların görülmesi ve etik değerlerin kaybolması, 

• Örgütsel küçülme, yeniden yapılanma vb. gibi olağandışı durumlar 

• Monoton iş hayatı 

• Amaç farklılıklarının bulunması, 

• Algılama ve yorumlama farklılıkların olması, 

• Kaynakların adaletsiz paylaşımı, 

• İletişim engellerinin aşılamaması, 

• Duygusal zekadan yoksunluk, 

• Örgüt bireylerinin genel özellikleri 

 

3. MOBBİNGLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 

Mobbing ile mücadelede en önemli konu problemin farkındalığının, mağ-

dur tarafından olduğu kadar; işveren, çalışma arkadaşları ve tüm toplum tara-

fından da aynı düzeyde önemli olmasıdır. İşyerinde herkes mobbingi durdur-

mak için mücadele etmeli ve bir şeyler yapmalıdır. Fakat bir şeyle mücadele 

edebilmek için öncelikle onun ne olduğunu iyi bilmek gerekir. Mobbingin ne ol-

duğunun öğrenilmesi için konu ile ilgili olarak toplumun duyarlılığının arttırıl-

ması ve bilinçlendirilmesine çalışılmalıdır. 

Bireyin, çaresizlik ve bilinmezlik içerisinde yaşadığı endişe ve korku ile 

tek başına mücadele etmesi çok zordur. Ancak birey karşılaştığı durumu tanırsa, 

daha önce yaşadıklarını ya da şu anda deneyimlediklerini daha gerçekçi bir ba-

kış açısıyla değerlendirebilir. Karşılaşılan şeyin ne olduğu bilindiğinde bu duru-

mun yarattığı zararlardan kaynaklanan korkunun şiddeti büyük oranda azala-

caktır. Bundan dolayı; mobbing ile ilgili olarak toplumun, bütün organlarıyla bil-

gilendirilmesi gereklidir. Böylece bireyler, haklarının ve izlenebilecek farklı yol-

ların varlığından haberdar olacaklardır. Mobbingle başa çıkma yöntemleri bi-

reysel, örgütsel ve hukuksal mücadele yöntemleri olarak ele alınmıştır. 

3.1. Mobbing ile Bireysel Mücadele  

Mobbing ile mücadelede ilk olarak; bireysel başa çıkma yöntemlerinin 

kullanılması, bireyin kendisine duyduğu özgüveni yükseltmesi ve yaşadığı stre-

sin etkilerini azaltmayı öğrenmesi önemlidir. 

Mobbinge maruz kalan bireyler, yaşadıkları olumsuzlukları kontrolsüz 

tepkilerle değil, bilinçli tavırlarla analiz edebilmek ve mantıklı kararlar 
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verebilmek için öncelikle, kendi zayıf ve kuvvetli yönlerini iyi tanımalıdırlar. Öz-

güven sahibi ve bilinçli bireyler “kurban” rolünü asla kabul etmezler. Bu nedenle 

psikolojik şiddetle mücadelede ilk yöntem güven, özgüven ve bilinç geliştirme 

olmalıdır. 

Mobbing mağdurlarının geliştirebileceği mücadele stratejileri aşağıdaki 

gibi sıralanabilir;  

• Gerçekte neyin olup bittiğini iyi anlamak gerekir. 

• Yönetim mobbing sürecinin içerisinde yer almıyorsa, yönetimden yar-

dım istenebilir. 

• Mobbingin varlığı ile ilgili yetkili biriyle beraber rapor tutulabilir ve şi-

kayetine yönelik işletme içinde neler yapıldığı araştırılabilir. 

• Eğer bir kaçış yolu (daha iyi koşullarda ya da aynı özelliklerde başka bir 

iş) mevcutsa durum değerlendirilebilir. 

• Yasal yollara başvurulabilir (çalışırken veya ayrıldıktan sonra). 

• Ahlak ilkeleri ve istikrarlı bir yapı ile köşeye çekilmeden karşı savaş ve-

rilebilir. 

• Arkadaşlardan ve aileden destek alınabilir. 

• İnsanlarla bir arada bulunulup özgüven geliştirecek faaliyetler yapılabi-

lir. 

• İşyeriyle araya bir mesafe koyulabilir. 

• Mobbing alanında uzman kişilerden hem hukuki hem de psikolojik yar-

dım alınabilir. 

• Mobbing uygulayan kişiyle yüzleşilebilir ve kişi ikaz edilebilir. 

• Mobbingi uygulayandan haklılığını ispatlayacak yazılı emirler istenebi-

lir, yaşananlar, istenen anlam taşımayan emirler ve yönergeler rapor edilebilir 

ve gerçekçi tanıklardan yardım alınabilir. 

Mobbing ile mücadelede yaşanan uzun süreli stresin etkilerini ortadan 

kaldırmak için egzersiz, gevşeme teknikleri, biyolojik geri beslenme, davranış-

sal kendini kontrol, dinlenme ve beslenme gibi bireysel yöntemler de kullanıla-

bilmektedir. Stres kaynaklarının etkisi ile boyun, omuz ve sırt kaslarında oluşan 

gerginlik, baş ağrısı gibi semptomları ortadan kaldırmak için egzersiz yapılması 

tüm vücudu canlandıran bir tekniktir. Zihni, bir mesaj/bir imge üzerinde yoğun-

laştırarak ya da serbest çağrışımlar içinde bulunarak veya zihinsel sessizlik 

içinde olacak şekilde uygulanan gevşeme teknikleri mobbingle baş etmede etkin 

bir bireysel yöntemdir. Biyolojik geri besleme ise kişilerin vücutlarındaki olay-

ları çeşitli ölçüm aletleri ile gözlemleyerek stresten uzak durmasına yardımcı 
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olacak bir yöntem olarak görülmektedir. Bunların dışında birey kendi 

davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını düşünerek düzenlemek sure-

tiyle kendi kendini kontrol etmeyi başarabileceği davranışsal kontrol me-

kanizmaları geliştirmeli, meditasyon ve gevşeme tekniklerini uygulaya-

rak, az televizyon seyrederek ve ilginç kitaplar okuyarak dinlenebilmeli-

dir. Ayrıca aşırı yağ, şeker ve kafeinli içeceklerden uzak durmalı, alkol ve 

sigara kullanmamaya özen göstererek düzenli bir şekilde beslenmelidir. 

3.2. Mobbing ile Örgütsel Mücadele  

Mobbig ile mücadele edebilmek için kurum içi görev ve statü dağı-

lımı gibi hassas konularda belirsizliklere yer verilmemeli, her şeyin tanımı 

ikilemlere yol açmayacak biçimde açık yapılmalı ve böylelikle mobbingin 

yaşanmasına engel olabilecek bir ortam oluşturulmalıdır.  

Kurumda iletişim sürecinin etkinliği sağlanmalıdır.  Performans de-

ğerlendirme ve şikayet mekanizmalarının olabildiğince sağlıklı çalışma-

sına özen gösterilmelidir. Personel niteliği, sayısı, yoğun çalışma dönem-

leri, rotasyon varsa özel gereksinimler gibi durumlar belirlenmelidir. Yö-

netim şekli saygı, diyalog ve açıklık esasına dayalı olmalıdır.  

Çalışanlar mesleki eğitimin yanı sıra şiddet ve mobbing konusunda 

özel olarak eğitilmelidir. Verilen eğitimler çalışanların konumlarına göre 

düzenlenmeli ve belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eğitimler alanında 

uzman kişilerce ve uygulamalı olarak verilmelidir.  

Mobingle mücadelede örgüt kültürü ve ikliminin yeniden tasarımı, 

işyerinde etik değerler ve politikalar oluşturma, iş tasarımında değişiklik-

ler yapma, örgütsel stresi önleme, çatışmaları yönetme, mobbing mağdur-

ları ile iletişim kurma gibi örgütsel yöntemler kullanılmaktadır.  

Mobbinge karşı alınacak önlemler; mağduru korumaya yönelik ve 

mobingcinin davranışını düzeltmeye yönelik olarak derecelendirilmekte-

dir. Örgütlerin mobinglere karşı alabilecekleri önlemler Şekil 3.1’de gös-

terilmiştir. 
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Şekil 3.1. Örgütlerin mobinglere karşı alabilecekleri önlemler 

 

Mobbingi önlemeye yönelik mücadele faaliyetlerinde işletmenin tümü 

kavramların anlaşılması sürecinden geçer, kurum prensipleri ve bunların uygu-

lanışında gerekli olan düzenlemeler yapılır. Mobbinge müdahale etme evre-

sinde olay vuku bulur ve çözümler üretilmeye çalışılır ayrıca yasal anlamda dü-

zenlemeler gerçekleştirilir. Son safhada ise mobbingin bireyler üzerinde bırak-

tığı tahribat giderilmeye ya da azaltılmaya çalışılır. 

3.3. Mobbing ile Hukuksal Mücadele 

Ülkemizde her ne kadar henüz açık yasal bir düzenleme oluşmamışsa da 

birçok yasa maddesinde yer alan maddeler mobbinge yönelik hukuksal müca-

dele yolunu açmaktadır. Türk Hukuk sisteminde “mobbing davası” adı altında 

ayrı bir dava türü bulunmamaktadır. Mobbing sürecinin özelliğine göre ceza da-

vası, tazminat davası ve başkaca hukuki süreçlerden söz edilmektedir. Hukuksal 

platformda ortak dilin olmaması mobbing mağdurları açısından olumsuzluklar 

ortaya çıkarabilmektedir.   

 

4. MOBBİNG VE HEMŞİRELİK 

 Yapılan araştırmalarda sağlık personellerinin şiddete uğrama olasılığı-

nın diğer hizmet sektörü çalışanlarına göre daha fazla olduğu, sağlık çalışanları 

arasında ise hemşirelerin diğer sağlık çalışanlarına göre daha çok risk altında 

olduğu saptanmıştır.  

Sağlık alanındaki çalışanların mobbinge maruz kalma olasılığını arttıran 

nedenler; yoğun iş yükü, belirsiz ve düzensiz çalışma şartlarıdır. Diğer yandan 

sağlık sadece şiddet ve strese açık çalışma koşullarına sahip olduğundan değil, 
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aynı zamanda kadınların yoğun olarak çalıştığı bir sektör olması nedeniyle de 

mobbingin yaygın olduğu sektörlerden bir tanesidir.  

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) 1771 kadın sağlık 

çalışanı ile yaptığı çalışmada, sağlık sektöründe çalışan kadınların fiziksel şiddet 

ve psikolojik baskıdan yoğun olarak şikayetçi olduğu belirlenmiştir. Çobanoğlu 

çalışmasında sağlık sektöründe kadın çalışanların fazla olduğunu, bunun nede-

nini hemşirelerin kadınlardan seçilmesinden kaynaklandığını ve sektörde mob-

bingin genellikle üst düzey yönetim kadrosu tarafından gerçekleştirildiğini be-

lirtmektedir. Yapılan araştırmalar Türkiye’de hemşirelerin mobbinge maruz 

kalma oranlarının %84 ile %17 arasında değiştiği göstermektedir. Farell yaptığı 

çalışmada hemşirelerin maruz kaldıkları sözlü saldırıların %29’nun meslektaş-

ları, %27’sini ise hekimler tarafından gerçekleştirildiğini belirlemiştir. Öztürk 

çalışmasında hemşirelerin yaklaşık yarısının mesleklerinden veya kurumların-

dan memnun olmadıklarını ve fırsatları olsa başka bir işte çalışmak istediklerini 

saptamıştır. 

 Uluslararası Hemşireler Birliği 2002 yılında, şiddetin bütün dünyada ve 

tüm toplumlarda bir salgın haline geldiğini ve sağlık hizmeti veren kurumlarda 

ciddi boyutlara ulaştığını belirtmiştir. İş güvenliği ve Sağlık Yönetimi, Amerikan 

Hemşireler Birliği ve Acil Hemşireler Birliği gibi organizasyonların faaliyetle-

rinde de aşırı baskı altındaki sağlık bakım alanlarında işyeri şiddetinin arttığı 

vurgulanmıştır.  

 Hemşireler, mobbinge maruz kaldıklarında anksiyete, travma sonrası 

stres bozukluğu, kendine güven kaybı ve uyku bozuklukları gibi sorunlar yaşa-

maktadırlar. Mobbing uzun süre devam ettiğinde, işe devamsızlık, mallara zarar 

verme, hukuki davalarda, güvenlik harcamalarında, personel döngü hızında ar-

tışlar gözlenir ve hemşirenin performansı düşebilir. Sözlü veya fiziksel şiddet 

olayları, hemşirelerin mesleği bırakma eğilimini arttırmaktadır. Mobbinge ma-

ruz kalan hemşirenin, motivasyonun ya da veriminin azalması, doğrudan bakım 

kalitesinin düşmesine neden olur. Bakım kalitesinin düşmesi ise, bireylerin sağ-

lığını olumsuz yönde etkileyerek birçok risk faktöründe artış görülmesine yol 

açar. Mutsuz, anksiyeteli, kendine güven eksikliği olan hemşirelerin başarı sağ-

lık hizmeti sunması ve mümkün değildir. Bununla birlikte mobbinge maruz ka-

lan hemşirelerin, malpraktis (hatalı uygulama) açısından yüksek risk taşımaları 

kaçınılmazdır. Bahsedilen tüm bu gerekçelerden dolayı hemşirelik mesleğinde 

mobbing önemle üzerinde durulması gereken ciddi ve çok boyutlu bir konudur. 

Hemşirelerde mevcut olan mobbing davranışlarının saptanması, bu davranışla-

rın nedenlerinin belirlenmesi ve mobbingle mücadele etme yöntemlerinin 
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hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Hemşirelerin mobbinge maruz 

kalmaması için açık iletişim ağının olduğu bir çalışma yapısının oluşturulması 

gerekmektedir. Ayrıca bu durumla ilgili yöneticiler, mobbinge karşı duyarlı ol-

malı, meslektaşlarının yaşadığı olumsuz durumlar sonucunda onlara destek ol-

malı ve konuyla ilgili çözüm yolları aramalıdırlar. Çalışma koşulları, görev ve so-

rumlukları nedeniyle mobbinge maruz kalma olasılığı yüksek olan hemşirelik 

mesleği üyeleri; bakım kalitesini tehdit edecek mobbing davranışlarından ve 

bunun sonuçlarından korunmalıdır.  Ayrıca mobbing; yönetsel destek, hukuki 

düzenleme, eğitim ve toplumsal bilinç geliştirilerek engellenmelidir. 
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1.1 Asetaminofen (Parasetamol)  

Cerrahi operasyonlar sonrası oluşan ağrıların giderilmesi esnasında 

travma kaynaklı afferent ağrı iletiminin engellenmesi, ağrıya otonomik ve so-

matik refleks tepkilerinin engellenmesi de söz konusu olmaktadır. Ayrıca, pos-

toperatif ağrının giderilmesi hastaların nefes alıp verme, öksürük ve yatar halde 

bulunması gibi sınırlayıcı etkenlerle karşılaşmadan önce vücut fonksiyonlarının 

hızla iyileşmesine destek olabilmektedir. Postoperatif olarak meydana gelen 

ağrı ve rahatsızlıklar sadece hastaya acı vermekle kalmaz, aynı zamanda birden 

fazla fizyolojik ve psikolojik olumsuz sorulara da yol açabilmektedir.  

Operasyon öncesi karşılaşılan olumsuz durumlar da postoperatif olarak 

meydana gelen bu ağrılı sonuçlara katkıda bulunabilmektedir. Perioperatif uy-

gulanan aneljeziklerin yetersiz olması miyokardiyal iskemi insidansının artma-

sına, yara iyileşmesinde bozulmaya  ve gecikmiş gastrointestinal motiliteye ne-

den olabilmekte ve bu da operasyon sonrası çeşitli patolojik ağrıların gelişimini 

tetikleyebilmektedir. Ayrıca, beklenmedik perioperatif ağrılar psikolojik sıkıntı, 

endişe, uykusuzluk ve çaresizliğe, ameliyat sonrası rehabilitasyonun bozulma-

sına ve potansiyel olarak uzun süreli psikolojik sonuçlara ve aynı zamanda ame-

liyat sonrası kronik ağrı oluşumuna neden olabilmektedir.  

Bununla birlikte postoperatif olarak uygulanan analjezikler kişinin nor-

mal fonksiyonlarını yapmasına izin verecek kadar ağrısının giderilmesini sağla-

yabilmektedir. Opioidlerle onopioidlerin birlikte kullanımı bu postoperatif ağ-

rıların önlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nonopioid analjezikler tipik ola-

rak orta-şiddetli ağrıyı kendi başlarına tedavi etmek için yeterli olmamakla bir-

likte, bu kimyasal ajanlar opioid tüketimini önemli olarak azaltarak opioidlerin 

neden olduğu yan etkilerden kaçınmayı sağlayan opioidlere yardımcı maddeler 

olarak görülmektedir. Bu analjezik olarak kullanılan ürünler içerinde güçlü an-

tipiretik ve analjezik etkilere sahip, ancak çok zayıf antienflamatuar aktivite 

gösteren nonsteroidal antienflamatuvar bir ajan olan asetaminofen maddesini 

bulundurmaktadır.  

Asetaminofen (Avrupa'da uluslararası olarak kullanılan isimi Paraseta-

mol) diğer adıyla N-asetil-para-aminofenol (APAP), ABD'de yaygın olarak kulla-

nılan ilaçlardan biridir  ve 2008 yılında 24 milyardan daha fazla dozu reçeteli ve 

reçetesiz olarak satılmıştır.  

Asetaminofen, baş ağrısı tedavilerinde, uykuya yardımcı olmada, öksürük 

gidermek için kullanılan ve reçetesiz satılan ürünlerin çoğunda mevcut olan et-

kili bir analjezik ve antipiretik ajan olarak görülmektedir. İbuprofen gibi non-

steroidal antiinflamatuar ilaçlardan (NSAID) farklı olarak, asetaminofen 
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periferik antiinflamatuvar etki göstermez. Bununla birlikte belirtildiği şekilde 

kullanıldığı taktirde, asetaminofen içeren hem reçeteli hem de reçetesiz ürünle-

rin geniş bir hasta güvenliğine sahip oldukları görülmektedir. 

Ayrıca diş hekimleri ve doktorlar da, değerli bir primer veya alternatif 

analjezik olarak, opioidler (örn. hidrokodon) de dahil reçeteli ürünlerdeki ase-

taminofene uzun bir süredir güvenmektedirler. 

1.1.1 Tarihçesi ve Kullanımı 

Asetaminofen uzun bir tarihsel geçmişi olmakla birlikte çoğu önemli ke-

şiflerde olduğu gibi tesadüfen bulunmuştur. 19. yüzyılın 80'lerinde, Worburg 

Üniversitesi'nde iki genç doktor bağırsak kurtçuklarını ortadan kaldırmak için, 

yanlışlıkla naftalin yerine asetanilid'i bir hastaya uygulamışlardır. İlacın bağır-

sak parazitleri üzerinde küçük bir etkisi olduğunu ancak yüksek olan vücut sı-

caklığında önemli ölçüde azalmaya neden olduğunu fark etmişlerdir. Genç dok-

torlar - Arnold Chan ve Paul Heppa - keşiflerini hızla yayımlamışlar ve böylece 

asetanilid 1886 yılından itibaren antifebrin adı altında tıbbi uygulamada yerini 

almıştır. Ancak bu ilacın üretimi çok ucuz olmasına rağmen yakın zamanda ase-

tanilidin, yüksek toksisite gösterdiği (en endişe verici olan methemoglobine-

mia) ve bu nedenle antipiretik bir ilaç olarak kullanılamayacağı ortaya çıkmıştır. 

Bu durum, asetanilidin daha az toksik özellik gösterebilecek türevleri üzerinde 

çok sayıda araştırma yapılmasına neden olmuştur. Daha önce 1878'de Harmon 

Northrop Morse tarafından sentezlenen fenasetin ve N-asetil-p-aminofenol en 

tatmin edici bileşikler olarak ortaya çıkmıştır (Şekil 1).  
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Şekil 1. Analjeziklerin kimyasal yapısı - anilin türevleri. 20. yüzyılın 80'li 

yıllarına kadar Fenasetin, çeşitli karışımların bileşimine dahil edildi. Böbreklere 

ve karaciğere zarar veren karsinojenik etkisinin yanı sıra hastaların aşırı kulla-

nım eğilimi nedeniyle ilaç 1983 yılında Amerikan pazarından çekilmiştir (Sari-

don'da, fenasetin yerini parasetamol almıştır). Polonyada ise 2004’de kullanım-

dan kaldırılmıştır. 

Bu iki asetanilid türevleri ile yapılan ilk klinik çalışmalar, bir Alman far-

makolog Joseph von Mering tarafından gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuç-

lara dayanarak, asetominofenin asetanilid'e benzer yüksek toksisite ile karak-

terize olduğu konusunda hatalı bir sonuç çıkarılmıştır. Bu nedenle, asetomino-

fen çalışmada elenmiş ve fenasetin 1887'de tıbbi uygulamada kullanılan ilk ase-

tanilid türevi olmuştur. Fenasetinin, analjezik nefropatinin gelişimi ile ilişkili ol-

duğu bulunana kadar, analjezik karışımlarda yaygın olarak kullanılmıştır. Po-

lonya'da, fenasetin çok popüler bir bileşen olarak hemen bütün anaeljeziklerde 

kullanılmıştır. Aslında, asetaminofen / parasetamol Bernard Brodie ve Julius 

Axelrod'un 1948'deki ispatından bir buçuk yıl sonra popüler hale gelmiştir. Bu 

keşif, analjezik ilaçların ilaç pazarında devrim olmuş ve o zamandan beri para-

setamol şaşırtıcı bir kariyere başlamıştır. Parasetamol 1955'ten beri reçete ol-

madan serbestçe kullanılabilir durumdadır. 1974 yılında, yaklaşık 3000 milyon 

500 mg'lık parasetamol tableti tüketilmiş ve bunlardan 1800 milyonu reçete ol-

madan satın alınmıştır.  

1.1.2 Farmakolojisi 

Asetominofen, anti-inflamatuar aktiviteye sahip olmamasına rağmen, an-

tipiretik özelliklere sahiptir. Asetominofenin antipiretik aktiviteye sahip olması, 

araşidonik asitten prostaglandin ve diğer maddelerin biyosentezini inhibe etme 

yeteneklerinin bir sonucu olarak görülmektedir.  

İnsanda ateş oluşumu (Dinarello ve Wolff, 1978), eksojen pirojenlere 

(toksik, immünolojik ve bulaşıcı ajanlar) yanıt olarak fagositik lökositler tara-

fından endojen pirojenin sentezi sonucu oluşur. Düşük molekül ağırlıklı bir pro-

tein olan endojen pirojenler, fagositik lökositlerden sentezlendikten sonra do-

laşıma katılır. Ateş endojen pirojenlerin, vücudun termoregülatör kontrolüyle 

ilgili anterior hipotalamusun termoregülasyonu sağlayan alanında bulunan re-

septörler ile etkileşmesinden kaynaklanır. Bu etkileşim prostaglandin E, mono-

aminler ve siklik AMP'nin yerel üretimini içerir. Bilgi anterior hipotalamustan 

vazomotor merkezine iletilir, bu da sempatik sinir liflerini periferal damarla-

rında daralmaya ve böylece vücuttan ısı kaybını azaltılmasıyla sonuçlanır. Ase-

tominofen lökositlerden endojen pirojenin salınımını etkilemez ancak anterior 
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hipotalamustan prostaglandinlerin sentezine ve salınmasına müdahale etmek-

tedir. Bununla birlikte, son deneyler araşidonik asitten türetilen prostaglandin 

dışındaki bileşiklerin de ateşin gelişmesinde önemli olabileceğini göstermiştir. 

Asetominofenin analjezik etkisinin, anti-enflamatuar aktivite ile ilişkili olmadığı 

ve bunun nedeni de asetominofenin merkezi ve periferik prostaglandin sentetaz 

sistemlerinde farklı duyarlılıklara sahip olmasına bağlanmıştır. Yapılan çalışma-

larda asetominofenin köpek ve tavşan beyinlerinde bulunan prostaglandin sen-

tetazın güçlü bir inhibitörü olduğu bildirilmiştir ve analjezik etkisini bu meka-

nizma ile göstermiş olabileceği üzerinde durulmaktadır. Ancak bununla birlikte, 

terapötik konsantrasyonlarda kullanıldığında, asetominofenin köpek dalağında 

bulunan prostaglandin sentetaz enzimi üzerine hiçbir etkisi olmadığı görülmüş-

tür. Aspirin ve indometasin bu bağlamda asetominofenden farklılık göstermek-

tedir çünkü hem periferik hem de merkezi prostaglandin sentetaz sistemlerini 

inhibe ederek intrinsik olarak anti-inflamatuar etki gösterebilirmektedirler. 

1.1.3 Farmakokinetiği 

Parasetamol hızla gastrointestinal sistemden emilir ve pik seviyeleri, oral 

olarak 1000 mg'lık bir dozun verilmesinden sonra 1 ila 2 saat içinde elde edil-

mektedir. Absorbsiyon gıda mevcudiyetinden ve ayrıca mide boşalma oranın-

dan etkilenmektedir. Her altı saatte bir 1000 mg ya da her dört saatte bir 650 

mg asetaminofen kullanımı maksimum günlük kullanılması gerek dozajına 

(4,000 mg / gün) yakındır. Sistematik derlemeler, standart dozlarda asetamino-

fen'in kısa süreli kullanımının, yetişkinlikteki hastalar için etkili bir ağrı yöne-

timi sağladığını göstermektedir. Asetominofen eliminasyonunun yarılanma 

ömrü 1 ile 4 saat arasında değişmektedir ve dolaşımdan esas olarak mikrozomal 

karaciğer enzimleri ile glukuronik ve sülfürik asitlerle konjugasyon yapılarak 

uzaklaştırılmaktadır. İlacın yaklaşık % 80'i bu yolla metabolize edilmektedir. Bu 

konjuge metabolitler biyolojik aktiviteye sahip değildir. 

Konjuge edilmeyen asetominofenin yarılanma ömrü karaciğer yetmezli-

ğinde artmakta ve böbrek yetmezliğinde glomerüler filtrasyon oranı düştükçe 

konjuge metabolitler birikmektedir.  

Asetominofen geniş bir güvenlik raporuna sahip olmasına rağmen, birey-

ler günde birkaç kez veya daha uzun süre önerilen günlük maksimum 4000 mg 

kullanım dozunu aştığında, olumsuz sağlık sonuçları açısından önemli bir po-

tansiyele sahip olduğu bildirilmiştir. Asetaminofenin doz aşımı, ABD'de akut ka-

raciğer yetmezliğinin temel nedeni olarak belirlenmiştir ve genellikle çoklu ase-

taminofen içeren ürünlerin (reçeteli veya reçetesiz olarak) eşzamanlı kullanımı 

ile ilişkilendirilmiştir. Hem farkında olarak hem de farkında olmadan 
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asetaminofenin aşırı kullanımının, her yıl yaklaşık 400'den fazla ölümle sonuç-

landığı bildirilmiştir. Günde 3 veya daha fazla alkollü içecek tüketen bireylerin 

de, istenmeyen asetaminofen doz aşımına daha duyarlı oldukları raporlanmış-

tır.  

Hastalar çoğu zaman asetaminofen içeren ilaçların aşırı kullanımının akut 

karaciğer yetmezliğinin birincil sebebi olduğunun ve reçetesiz veya reçeteli 

ürünler kullanarak maksimum günlük doza hızla ulaşabileceklerinin/aşabile-

ceklerinin farkında değildir. Soğuk algınlığı ilaçları ve ağrı kesiciler gibi aynı 

anda birden fazla ürün kullananlar da, her ürünün asetaminofen içerdiğini fark 

etmeyebilirler. Birçok birey aynı zamanda diş ağrısı gibi akut ağrıları hafiflet-

mek için de tek bileşenli reçetesiz asetominofen kullanmaktadırlar. Bunlar, oro-

fasiyal bölgedeki akut ağrıyı önlemelerine yardımcı olan ve diş hekimlerinin uy-

gulanması gereken önemli ilaçlardır. Daha önemlisi, ABD ve Avrupa'da asetami-

nofen doz aşımı vakaları, kendi diş ağrılarını tedavi ürünleri ile kendi kendine 

tedavi etmeye çalışan kişilerde görüldüğü bildirilmiştir. 

Sonuç olarak asetaminofen, terapötik dozlarda kullanıldığında güçlü gü-

venlik ve etkinlik özelliği göz önüne alındığından, hafif-orta şiddetteki ağrı için 

birinci basamak tedavi olarak ve hamile kadınlar, pediyatrik hastalar ve yaşlılar 

için tercih edilen güvenli ve etkili bir analjezik ve antipiretik ajan olarak sıklıkla 

önerilmektedir. Bununla birlikte yetişkinlerde, 10 ila 15 g'dan fazla tek dozda 

oral olarak alındığında, tahmin edilebilir şekilde hepatotoksik özellik gösterdiği 

bildirilmiştir. Parasetamolün yol açtığı bu karaciğer hasarının şiddetinin sistea-

min uygulaması ile etkili bir şekilde azaldığı, ancak bununla birlikte tehlikeli yan 

etkilerin ortaya çıktığı da gösterilmiştir. Bu tehlikeli yan etkileri gidermek için 

ise günümüzde kullanılan en etkili ve güvenli antidotlar olarak oral metiyonin 

ve i.v. N-asetilsistein uygulaması gösterilmiştir. 

1.2 Asetaminofen ve Oksidatif stres  

Oksidatif stres, yüksek seviyelerde hücre içi reaktif oksijen türleri (ROS) 

ve Reaktif nitrojen türleri (RNS) ile karakterize bir durumdur. ROS/RNS ile bun-

lara karşı süpürücü etkiye sahip antioksidanlar arasındaki dengenin bozulması 

oksidatif stres olarak tanımlanır. Bu süreç biyomoleküllerin oksidasyonuna ve 

sonuç olarak hücrelerin ve dokuların potansiyel oksidatif hasarı olan biyolojik 

fonksiyonlarının ve / veya homeostatik dengesizliklerin kaybıyla sonuçlanır. 

Oksidatif stres, yaşlanma, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet, sepsis, 

dejeneratif nörolojik hastalıklar, böbrek yetmezliği, infertilite, inflamatuvar bo-

zukluklar, kas ve karaciğer hastalıkları gibi birçok hastalığın patogenezisinde de 

etkin rol oynamaktadır. Serbest radikaller, “bir veya daha fazla eşlenmemiş 
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elektron içeren bağımsız bir varlığa sahip herhangi bir kimyasal tür” olarak ta-

nımlanır. ROS ve RNS, oksijen atomu (O) veya eşdeğerleri ile ilişkili olan ve O2 

ile değil, diğer moleküllerle daha güçlü reaktiviteye sahip olan serbest radikal-

lerdir. ROS / RNS birikimi, lipid peroksidasyonu, protein oksidasyonu ve DNA 

hasarı gibi birtakım zararlı etkilere neden olabilir. ROS, DNA, proteinler ve lipit-

lere zarar verebilen ve bunlara zarar verebilen süperoksit anyonu (O2-), hidro-

jen peroksit (H2O2) ve hidroksil radikallerini (OH-) içerir. Düşük hücre içi ROS 

seviyeleri, sinyal yollarında ikinci haberciler olarak tanımlanmıştır ve hücre ço-

ğalmasını desteklemek için transkripsiyonel düzenlemede rol oynamaktadır, fa-

kat yüksek ROS konsantrasyonları, hücre döngüsü durdurma ve hücre ölümü ile 

sonuçlanmaktadır.  DNA ve RNA kimyasal olarak dengesizdir ve endojen ve ek-

sojen hasara karşı duyarlılığı nedeniyle hidroliz, enzimatik olmayan metilasyon 

ve oksidasyona karşı hassastır. Endojen genotoksik ajanlar esas olarak hücresel 

metabolizma tarafından üretilir ve lipid peroksidasyonu ile üretilen ROS ve 

RNS, östrojen metabolitleri ve aldehitlerden oluşur. Nükleik asitlerin zarar gör-

mesine neden olan iki büyük endojen oksidan vardır: hidroksil radikalleri (HO) 

ve peroksinitrit (ONO2 -). En önemli  ROS kaynağı mitokondriyal solunumdur, 

çünkü % 5'e kadar oksijen tek elektron transferine maruz kalır ve süperoksit 

anyon radikali oluşturur (O2 -). Oksidasyonun proteinlere etkileri;  protein kat-

lanması, yan zincir oksidasyonu ve omurga fragmantasyonunda gözlenebil-

mekte, fonksiyon kaybına yol açmakta ve çeşitli biyokimyasal süreçleri durdur-

maktadır. Amino asitler arasında, sisteinler ve metioninler daha kolay okside 

olabilir, ancak bu reaksiyon disülfit redüktaz aktivitesi ile tersine çevrilebilir. 

Lisin, prolin, arginin ve treonin oksitlendiğinde, oksidatif stres için belirteçler 

olarak kullanılan karbonil türevleri üretilir. Serbest radikallerin lipidler üzerin-

deki etkisi, artmış hücresel toksisiteye katkıda bulunan ve oksidatif stresi ölç-

mek için biyolojik numunelerde tespit edilebilen malondialdehid (MDA), 4-hid-

roksinonenal (4-HNE) ve izoprostanlar gibi lipit hidroperoksitler ve aldehidle-

rin oluşumuna yol açar. Lipid peroksidasyonu, hem hücrenin kendisini hem de 

organellerin membranlarını çevreleyen lipid çift katmanlarının normal yapısını 

ve işlevini bozar. Özellikle lipid peroksidasyonu membran geçirgenliğini, taşın-

masını ve akışkanlığını değiştirebilir. Çalışmalarda lipid peroksidasyonu ürünü 

olan MDA oksidatif stresin bir belirteci olarak tanımlanır. Söz konusu sürecin 

kronikliğinin, ateroskleroz, diyabet, obezite, nörodejeneratif bozukluklar ve 

kanser dahil olmak üzere birçok kronik hastalığın etiyolojik süreci için önemli 

etkileri vardır. Serbest radikallerin bu zararlı etkilerine karşı organizmada ko-

ruyucu mekanizmalar vardır. Bu mekanizmalardan bir kısmı serbest radikal 
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oluşumunu, bir kısmı ise oluşmuş serbest radikallerin zararlı etkilerini önler. 

Canlı hücrelerde bulunan protein, lipid, karbohidrat ve DNA gibi okside olabile-

cek maddelerin oksidasyonunu önleyen veya geciktirebilen maddeler antioksi-

dan savunma sistemleri (antioksidanlar) olarak bilinirler. Antioksidanlar, pe-

roksidasyon zincir tepkimesini engelleyerek veya reaktif oksijen türlerini top-

layarak lipit peroksidasyonunu inhibe ederler. Antioksidanlar, hem direkt hem 

de dolaylı olarak ksenobiyotiklerin, ilaçların, karsinojenlerin ve toksik radikal 

tepkimelerin istenmeyen etkilerine karşı hücreleri koruyan maddelerdir. İdeal 

bir antioksidan, serbest radikalleri kolayca emmeli ve ortadan kaldırmalı ve re-

doks metalleri fizyolojik olarak uygun seviyelerde şelatlamak zorundadır. Aynı 

zamanda hem sulu hem de zar etki alanlarında çalışmalı ve gen ekspresyonunu 

pozitif bir şekilde etkilemelidir. Antioksidanlar optimal hücresel fonksiyonların 

ve dolayısıyla sistemik sağlığın ve esenliğin korunmasında kritik bir rol oyna-

maktadır. Bununla birlikte, oksidatif / nitrozatif stresi destekleyen koşullar al-

tında, endojen antioksidanlar yeterli olmayabilir ve optimal hücresel fonksiyon-

ları korumak için diyet antioksidanları gerekli olabilir. En verimli enzimatik an-

tioksidanlar glutatyon peroksidaz, katalaz ve süperoksit dismutaz içerir. Enzi-

matik olmayan antioksidanlar arasında Vitamin E ve C, tiyol antioksidanlar (glu-

tatyon, tioredoksin ve lipoik asit), melatonin, karotenoidler, doğal flavonoidler 

ve diğer bileşikler bulunur. Artan ROS / RNS seviyeleri ile çeşitli hastalıklarda 

enzimatik ve nonenzimatik antioksidanların kötüleşen aktiviteleri arasındaki 

bağlantıyı destekleyen kanıtlar artmaktadır. Asetaminofen’in toksik etkileri 

başta karaciğer olmak üzere böbrekte de ortaya çıkar. Asetaminofen, P450 en-

zimleri tarafından mikrozomlarda da metabolize edildiği için, asetaminofen'in 

P450 aracılı metabolizmasının, asetaminofen hepatotoksisitesinde, lipid perok-

sidasyonuna ve karaciğer hasarına yol açtığı varsayılmıştır. Asetaminofen hepa-

toksisitesine neden olan sebepler arasında oksidatif stres, kalsiyum dengesiz-

liği, protein arilasyonu, NAPQI’in proteinlere ve lipitlere kovalan bağlanması so-

nucu meydana gelen değişikliklerdir. Oksidatif stres, asetaminofen hepatotok-

sisitesinin indüksiyonunda önemli mekanizmalarındandır. Terapötik dozda 

alındığında, NAPQI glutatyon ile bağlanarak detoksifiye edilmekte ve merkap-

turik asit ve sistein konjugatları olarak idrarla atılmaktadır. Asetaminofen ön-

celikle sülfat ve glukuronid metabolitlerine metabolize edilir. Glukuronidasyon 

ve sülfasyon konjugasyonu sonucu oluşan metabolitler ve ilacın konjuge olma-

yan formları, vücut için toksik olmayıp idrarla dışarı atılmaktadır. Sitokrom 

P450’ye bağlı oksidasyonda oluşan aktif metabolit NAPQI reaktif elektrofilik 

yani ROS oluşumuna neden olma özelliğine sahiptir, toksiktir. Asetaminofen 
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toksisitesinde ikinci hedef organ, böbreklerdir. Belirgin hepatoksisitesi olan va-

kaların %25’inde ve karaciğer yetmezliği olanların %50’sinden fazlasında 

NAPQI’nın lokal oluşumuna ve tübüler nekroza yol açmasına bağlı olarak böb-

rek disfonksiyon görülmektedir. Yapılan çalışmalarda yüksek dozlarda asetami-

nofen alımının Katalaz (CAT) ve Glutatyon peroksidaz (GSH-Px) gibi enzim ak-

tivitelerini ve Glutatyon/okside glutatyon (GSH/GSSG) düzeylerini azalttığı bil-

dirilmiştir. GSH düzeylerinde azalma, GSH-Px aktivitelerinde azalmaya neden 

olur. Unsal ve arkadaşları sıçanlarda farklı dozda (50 mg/kg, 100 mg/kg, 200 

mg/kg, 400 mg/kg) Asetaminofen’in böbrek dokusunda oksidatif stres para-

metrelerinin nasıl etkilendiğini araştırdılar. Çalışmalarında 200mg/kg ve 400 

mg/kg doz verilen sıçanların böbrek dokusunda MDA ve PC düzeylerinde artış 

SOD, GSH-Px aktivitelerinde azalma tespit ettiler. Onlar doz miktarı arttıkça 

NAPQI miktarı artmış olabileceğini,  detoksifiye edilemeyen NAPQI, lipit perok-

sidasyonuna ve protein hasarına neden olabileceğini düşündüler.  Bundan do-

layı aşırı doz asetaminofen alımı oksidatif strese neden olabileceği sonucuna 

vardılar. 
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1.GİRİŞ: 

1.1 Paratiroid Bezleri: 

Paratiroid bezleri genellikle tiroid bezinin hemen posteriorunda yer alan 

elipsoid yapıda küçük endokrin bezlerdir. Sayıları 1-12 arasında değişmekle be-

raber genellikle 4 adet olup, tiroid bezinin her iki lobunun her iki polüne bitişik 

olarak yerleşmişlerdir. Normalde her bir paratiroid bezinin ağırlığı 40-60 mg, 

uzunluğu 5-7 mm ve genişliği 3-4 mm’dir. Paratiroid bezleri 3. ve 4. faringeal boş-

lukların dorsal endoderminden köken almışlardır. Hatta 4. farengeal boşluktan 

köken alması nedeni ile süperior glandlara bazen paratiroid IV ve 3.farengeal boş-

luktan köken alması nedeni ile de inferior glandlara paratiroid III adı da verilir. 

Embriyolojik gelişime bağlı olarak paratiroid bezleri dil kökü ve mediasten de da-

hil olmak değişik yerlerde lokalize olabilir. Bu bezlerin patolojik olarak büyümesi 

sonucu artan ağırlıkları nedeniyle bulundukları yerden aşağıya doğru hareket et-

mesi ihtimali de vardır. 

Histolojik olarak bez parankim ve stromadan oluşur. Parankime destek gö-

revi gören stroma yoğun vasküler yapılar ve yağ dokusundan meydana gelir. Pa-

rankimal hücrelerin büyük bir kısmını oluşturan esas hücreler hormonal sekres-

yonun çoğundan sorumludur. Puberte sonrası sayıları giderek artmasına rağmen 

5-7 yaşa kadar mevcut olmayan ve parankimal hücrelerin diğer kısmını oluşturan 

oksifilik hücreler ise anlamlı bir sekresyon fonksiyonu göstermezler. Oksifilik 

hücreler yüksek sayıda mitokondirium içerirler. Ancak yaşla beraber oksifilik 

hücrelerin sayısı ve stromal yağ dokusunun miktarı artış gösterir.  

1.2 Hiperparatiroidi: 

Paratiroid bezlerinden, temel görevi vücudun kalsiyum homeostazisine 

yardım etmek olan Parathormon (PTH) adı verilen bir hormon salgılanır. Parat-

hormon, kalsitonin ve 1,25 hidroksikolekalsiferol ile birlikte bu görevini ifa eder. 

Paratiroid bezlerinden uygunsuz ve aşırı miktarda parathormon salgılanması so-

nucu serum parathormon seviyesinin yüksek olmasına “Hiperparatirodi” denir. 

(Normal açlık serum parathormon düzeyi 15-65 pg/mL’dir.) Kadınlarda erkekler 

ve çocuklardan daha sık izlenir. PTH normalde hem osteoklastları hem de osteob-

lastları uyarır. Ancak bu tabloda net etki olarak kemiklerde osteoklastik aktivite-

nin ileri derecede artması sonucu serum kalsiyum seviyesi artar ve genellikle de 

böbreklerden fosfat atılımı da arttığı için hiperkalsemiye hipofosfatemi de eşlik 

eder.  

Seyrek olmamak üzere asemptomatik hiperparatiroidizmli birçok hasta ru-

tin laboratuar taramaları sırasında saptanmaktadır. 

Primer hiperparatiroidizm paratiroid bezlerinin kendinden kaynaklı bir 

nedenle aşırı sekresyon yapması sonucu oluşur. Kadınlarda erkeklerden 3 kat 
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daha sık görülür. Çocuklarda son derece nadirdir. Yaş ile birlikte görülme sıklığı 

artar ve 6. dekatta pik yapar. Primer hiperparatiroidizmin nedeni yaklaşık %85 

oranında paratiroid adenomudur. %10-15 arasında paratiroid hiperplazisine ve 

yaklaşık %3-4 oranında ise paratiroid karsinomuna bağlı olarak meydana gelir. 

Sekonder hiperparatiroidizmde ise neden bezin kendinden kaynaklı değil-

dir. Başka nedenlerle meydana gelmiş hipokalsemiyi kompanse etmek amacıyla 

bezin aşırı çalışmasının sonucu olarak meydana gelir. Yani primer hiperparatiro-

idizm hiperkalsemi ile ilişkili iken, sekonder hiperparatirodizm başlangıç olarak 

hipokalsemi ile ilişkilidir.  

Sekonder hiperparatirodizm D vitamin eksikliğinde meydana gelir. Genel-

likle D vitamininin aktif hale dönüşemediği bir durum olan Kronik Böbrek Yet-

mezliği’ne (KBY) nadiren de intestinal malabsorbsiyona sekonder olarak oluşur. 

Paratiroid bezleri bu duruma hiperplaziye uğrayarak cevap verdiği için sekonder 

hiperparatiroidi tablosu genellikle bir hiperplazi tablosudur.  

Tersiyer hiperparatirodizm, uzun süre devam eden sekonder hiperparati-

rodizmli hastalarda meydana gelen bir komplikasyonudur. PTH sekresyonunun 

normal otoregulatuvar feedback mekanizmasının bozulması ile veya başarılı bir 

renal transplantasyon sonrasında paratiroid bezlerinin otonom hale gelmesi ile 

karşımıza çıkar.  

1.3 Paratiroid Glandının Lokalizasyonu: 

Hastanın durumunun stabl olduğu durumlarda konservatif bir tutum izle-

nebilmesine rağmen, gerçekte hiperparatiroidizmin tek tedavisi cerrahidir. Kon-

vensiyonel cerrahi yaklaşımı bilateral boyun eksplorasyonu olmasına rağmen, 

minimal invaziv paratiroidektomiye uygun hastaların operasyon öncesi saptan-

ması cerrahi yaklaşımı ve tedavi başarısını etkilediği için önemlidir. Bu amaçla 

Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme de kullanılabilmekle 

beraber Ultrasonografi ve Paratiroid Sintigrafisi çok daha değerli yöntemlerdir. 

Bilgisayarlı Tomografi mediasteni görüntüleyebilmesine rağmen primer hiperpa-

ratirodinin saptanmasında ki duyarlılığı düşüktür. Magnetik Rezonans Görüntü-

leme de multipl planda görüntüleme yapabilmesine ve Bilgisayarlı Tomografiye 

göre daha iyi bir duyarlılığa rağmen duyarlılığı düşüktür. Ultrasonografi değişik 

projeksiyonlardan görüntü elde edilebilmesine imkan sağlaması, biyopsi ve ince 

iğne aspirasyon biyopsisine rehberlik edebilmesi ayrıca iyonize radyasyona ma-

ruziyetin olmaması gibi avantajlarına karşın mediastinal boşluklarda mevcut ek-

topik paratiroid bezlerini saptamada yetersiz kalmaktadır. Ayrıca tiroid nodülleri 

ve lenf bezleri de yanlış pozitif değerlendirmelere yol açabilmektedir. 

Eğer olanak varsa paratiroidektomi operasyonu esnasında gama probe adı 

verilen küçük portatif bir cihazın kullanımı da özellikle ektopik olan bezlerde 
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olmak üzere paratiroid bezinin lokalizasyonu amacıyla kullanılabilir.  Hastaya 

operasyondan 1-3 saat önce enjekte edilen radyofarmasötik (Tc99m –sestamibi) 

aracılığı ile operasyon anında gama probun en yüksek sayım alındığı alan detekte 

edilir. Böylece adenom veya hiperplazik bezin yerinin belirlenmesi operasyon sü-

resini ve kesi boyutunu azaltarak minimal cerrahi bir girişim ile ameliyat kompli-

kasyonlarının azalmasını ve hastanın konforunun artmasını sağlamış olur. 

2. PARATİROİD SİNTİGRAFİSİ 

Paratiroid adenomlarının sintigrafik olarak saptanması için genellikle 500 

mg’dan daha ağır olmaları gerekir. Paratiroid sintigrafisinin çekimi en sık gama 

ışınlarını görüntüleyebilen ve sayım alan Gama Kamera adı verilen cihazlarda 

gerçekleştirilir. (Şekil 1) Günümüzde en sık kullanılan Paratiroid Sintigrafisi tek-

niği dual faz Tc99m -sestamibi (MIBI) sintigrafisidir. Paratiroid hiperplazilerinin 

ise adenomlara göre daha düşük sensitivite ile gösterilebilmesine rağmen sintig-

rafik olarak saptanmaları mümkün olduğu akılda tutulmakla beraber paratiroid 

sintigrafisinin endikasyonları aşağıda sıralanmıştır. 

 

 

 

Şekil 1: Çift başlı (başlıklı) SPECT  Gama kamera cihazı 

Kaynak: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi 
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2.1 Paratiroid Sintigrafisinin Endikasyonları: 

Paratiroid sintigrafisi hiperparatiroidili hastalarda hiperfonksiyone para-

tiroid dokusunun (paratiroid adenomu veya paratiroid hiperplazisinin) lokali-

zasyonu amacıyla yapılır. Serum parathormon seviyesi normal olan hastalarda 

tarama amacı ile yapılmaz. Rutin laboratuar taramaları sırasında da asempto-

matik hastalara teşhis konulması nadir değildir. Geçmişte primer paratiroid pa-

tolojilerinde bilateral boyun eksplorasyonu yapıldığı dönemde paratiroid sin-

tigrafisinin değeri tartışmalı idi. Ancak minimal invaziv paratiroidektominin 

yaklaşım olarak kabul edildiği günümüzde paratiroid sintigrafisinin, cerrahi ön-

cesi paratiroid patolojisini lokalize etmekte ki başarısı nedeniyle operasyon sü-

resini kısaltması önemli bir kullanım alanıdır. Hem geçmişte bir veya daha fazla 

cerrahi eksplorasyon geçirmiş hastalarda (nüks ve sebat eden hastalar)  hem de 

ektopik paratiroid dokusu olan hastalarda yapılacak olan cerrahi girişimin ba-

şarısını artırabilir. Bu sintigrafinin paratiroid patolojisinin lokalizasyonu sağla-

yarak cerrahi yaklaşım yönteminin belirlenmesine yaptığı katkı nedeni iledir.  

Özellikle nüks ve sebat eden hastalarda daha fazla faydalı olmak üzere int-

raoperatif olarak hiperfonksiyone paratiroid dokusunun lokalizasyonu ise 

gama probe kullanılarak yapılır.  

Paratiroid sintigrafisi, hamile olan veya hamilelik ihtimali olan kadınlarda 

kontrendikedir. Sestamibi ile yapılan paratiroid sintigrafisi için laktasyona ara 

vermeye gerek olmamakla beraber Tc99m perteknetat için 12 saat ve I123 için ise 

3 hafta ara vermek gerekmektedir. 

2.2  Paratiroid Sintigrafisinde Kullanılan Radyofarmasötikler: 

2.2.1 Tc99m –sestamibi veya Tc99m –tetrafosmin:  

Bu radyofarmasötiklerde kullanılan Teknesyum-perteknetat (Tc99m) rad-

yoaktif Molibden’in radyoaktif Teknesyum’a dönüştürüldüğü Mo99/Tc99m jene-

ratöründen elde edilir. (Şekil 2) Tc99m –sestamibi (MIBI) Lipofilik monovalant 

katyonik bir komplekstir. Tc99m-Sestamibi (Hexakis 2-metoksi izobutil izonitril) 

hücre membranını pasif difüzyon ile geçer. Yüksek negatif transmembran po-

tansiyeline sahip olduğu için hücre içinde tutulur ve mitokondride sekestras-

yona uğrar. Vücuttan atılımı primer olarak %33 ile hepatobiliyer sistem aracılığı 

ile olur. % 25 oranında da böbrekler ile atılımı gerçekleşir. Erişkinlerde 740-

1110 MBq (20-30 mCi) dozunda intravenöz yolla uygulanmaktadır. MIBI vü-

cuda verildikten sonra hem tiroid hem de paratiroid dokusu tarafından tutulur. 

Ancak bu dokulardan atılımı farklılık gösterir. Hem normal hem de patolojik ti-

roid dokusu, patolojik paratiroid dokusundan (paratiroid adenomu veya 
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hiperplazisi) daha hızlı bir şekilde atılıma uğrar. Paratiroid hiperplazisinin ade-

nomlardan daha hızlı atılıma uğraması detekte edilmesini de zorlaştırabilir.  

Tc99m –tetrafosmin geçmişte MIBI için dual izotop subtraksiyon prosedürlerine 

bir alternatif idi. Fakat hem tiroid hem de paratiroid dokusundan atılımı benzer 

hızlarda olduğu için dual faz paratiroid sintigrafinde kullanılmaz.   

 

                              

Şekil 2: Mo99/Tc99m Jeneratörü 

Kaynak: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi 
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2.2.2 Tc99m –perteknetat:  

140 keV’luk enerji ve 6 saatlik fiziki yarı ömre sahip olan serbest teknes-

yum fonksiyone tiroid dokusu tarafından tutulduğu için tirod bezinin sınırlarını 

belirlemede başarılıdır. Uygulama dozu 74-370 MBq (2-10 mCi) dir. MIBI imaj-

larından subtraksiyon yapılarak geriye kalan dokuda olası paratiroid ade-

nom/hiperplazisini gösterebilir.  

2.2.3 Tl201-klorid (Talyum-201-klorid):  

Bir Potasyum analoğu olan ve Na-K ATP’az pompası ile aktif transport yo-

luyla hücre içine giren Tl201 bir siklotron ürünüdür. Yarı ömrü 73 saattir. Dual 

piki vardır. Kullanılan enerji aralığı 69-83 keV ‘dur. En sık myokard Perfüzyon 

Sintigrafisinde kullanılır. Kanda ki yarı ömrü 5 dakika civarındadır. Paratiroid 

sintigrafisinde intravenöz enjeksiyondan 5-10 dakika sonra paratiroid doku-

sunda ki tutulumu en yüksek seviyeye ulaşır. Görüntüleme alınırken bu durum 

göz önünde bulundurulmalıdır.  

2.2.4 I123 (İyot 123):  

I123 ün fiziksel yarı ömrü 13 saat ve enerjisi 159 keV’dur.  Bu amaçla I123 

oral yolla uygulama dozu 7,5-22 MBq (200-600 mikroCi) dir. I-123’ün fonksiyon 

gösterebilen tiroid dokusu tarafından tutulması ve organifikasyonu aracılığıyla 

tiroid glandı görüntülenebilir. Subtraksiyon sintigrafisinde Tc99m sestamibi ile 

birlikte kullanılabilir.  

2.3 Hasta Hazırlığı:  

Hasta hazırlığı için özel bir şart veya önlem gerekli değildir. Hastaya işle-

min nasıl yapılacağı açıklanmalıdır. Özellikle dual izotop subtraksiyon sintigra-

fisi yapılacaksa hastanın hareket etmemesinin gerekliliği vurgulanmalıdır. İs-

temli veya istemsiz olarak hareket kontrolunu yapamayan hastalara sedasyon 

gerekebilir. 

2.4 Çekim Protokolleri:  

Digital datalar en az 128x128 matrikse kayıt edilmelidir. Planar görüntü-

ler yüksek rezolüsyonlu bir kolimatör kullanılarak hem boyun bölgesini hem de 

kalbin inferior kenarını da dahil ederek mediasteni içerecek şekilde elde edil-

melidir. Mediastinal görüntülemenin ihmal edilmemesi ektopik paratiroid do-

kusunun daha yüksek ihtimalle olabileceği yer olması ve rezidüel ve rekürren 

hastalığı atlamamak açısından önemlidir. Boyun bölgesinden alınacak görüntü-

ler için pinhol veya konverjan kolimatör kullanımı daha faydalı olabilir. Eğer 

SPECT görüntüleri alma imkanı yoksa anterior oblik görüntü almak ve digital 

olarak büyüterek (zumlama yaparak) görüntü almak da faydalı olabilir.  
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2.4.1 Dual faz Tc99m -sestamibi protokolü:  

Dual faz Tc99m -sestamibi protokolünde paralel delikli yüksek rezolüs-

yonlu kolimatör, pinhol kolimatör veya konverjan kolimatörlerden biri kullanı-

lır. Ancak SPECT veya SPECT/BT ile çekim yapılacaksa pinhol kolimatörün kul-

lanım alanı yoktur. Enjeksiyondan 10-30 dakika sonra erken görüntüler ve 1,5-

2,5 saat sonra ise geç görüntüler elde edilir. Tc99m  - tetrofosminin  dual faz gö-

rüntülemede kullanılmaz.    

2.4.2 SPECT ve SPECT/BT protokolleri:  

SPECT ve SPECT/BT özellikle mediastende lokalize olan ektopik lezyon-

larda olmak üzere patolojik paratiroid lezyonlarının anatomik lokalizasyonu-

nun saptanmasında çok değerlidir. SPECT/BT dual faz sestamibi sintigrafisinde, 

SPECT ve BT cihazlarından elde edilen ayrı ayrı görüntüler bir yazılım aracılı-

ğıyla birleştirilerek tek bir görüntü elde edilir.  Değerlendirme yapılan görüntü-

ler aracılığı ile median sternotomi ya da sağ veya sol torakotomi gibi cerrahi 

yaklaşım yöntemlerinden birisi tercih edilebilmesine yardımcı olur. SPECT/BT 

ile anatomik ve fonksiyonel görüntülemenin bir arada yapılabilmesi ilave diag-

nostik bilgi de sağlar. Hem SPECT hem de BT imajları ile ayrı ayrı elde edilen 

görüntülerin tek bir görüntü olarak toplanması istenilen kalite düzeyinde olma-

dığı için hibrit SPECT/BT cihazı önemli bir boşluğu doldurmaktadır.  

Eğer hasta hareketi veya donanım yetersizliği gibi nedenlerle SPECT/BT 

görüntüleri elde edilemiyorsa alınacak anterior imajlarda yalnızca mandibula 

alt ucundan başlayacak şekilde digital magnifikasyon yapılarak boyun imajları 

alınabileceği gibi digital magnifikasyon yapılmadan myokardında görüntüle-

meye girebileceği şekilde boyun ve göğüs imajları da alınabilir.  

Radyofarmasötik enjeksiyonundan yaklaşık 15 dakika sonra erken imaj-

lar ve yaklaşık 120 dakika sonra imajlar alınır. Her bir çekim tipik olarak 

256x256 matriks ile ve 10 dakika olarak gerçekleştirilir. Hem erken hem de geç 

görüntülerin hemen ardından SPECT/BT görüntüleri elde edilebilir. Erken 

SPECT veya SPECT/BT imajlarının alınması hızlı radyofarmasötik atılımı göste-

ren bazı paratiroid adenomları ve birçok hiperplastik paratiroid glandını da tes-

pit ederek sensitivitenin artırılmasını sağlayabilir.  

SPECT/BT cihazının BT komponenti lezyonun anatomik lokalizasyonun 

saptanmasının yanı sıra atnüasyon düzeltmesi yapılmasına da imkan sağlar. 

Hem SPECT hem BT hem de füzyon görüntüleri (SPECT/BT) standart 3 projek-

siyonu elde etmek amacıyla rekonstrüksiyon işlemine tabi tutulurlar. Böylece 
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fonksiyonel ve anatomik görüntülerin korelasyonu yapılarak daha güvenilir de-

ğerlendirmeler yapılabilir. 

2.4.3 Dual izotop Tc99m –sestamibi/ Tc99m –perteknetat protokolü:  

Bu protokolde hem önce Tc99m –sestamibi verilip ardından  Tc99m –pertek-

netat verilerek  hem de önce Tc99m –perteknetat verilip ardından Tc99m –sesta-

mibi verilerek sintigrafik çekim gerçekleştirilebilir. 

Eğer önce Tc99m –perteknetat verilmiş ise enjeksiyondan 30 dakika sonra 

yüksek sayım elde edilebilmesi için 10 dakikalık ilk görüntü alınır. İkinci gö-

rüntü ise Tc99m –sestamibi enjeksiyonu yapıldıktan 10 dakika sonra ve yine 10 

dakika sayım alarak gerçekleştirilir. Eğer önce Tc99m –sestamibi verilmişse ilk 

çekim yapıldıktan sonra hasta hareket etmeden Tc99m –perteknetat enjeksiyonu 

yapılmalı ve yine hasta hareket etmeden 15-30 dakika bekletilerek 10 dakika 

sayım alınmalıdır. Her iki durumda da bilgisayar yazılımı vasıtası ile subtraksi-

yon işlemi gerçekleştirilmelidir. 

2.4.4 Dual izotop Tc99m –sestamibi/ I123 –iyodid protokolü:   

I123 –iyodid daha düşük aktivite dozunda uygulanmasının yanı sıra görün-

tüleme ve lokalizasyon için daha fazla zamana gerek duyulması nedeni ile ses-

tamibiden önce uygulanmalıdır. I123’ün oral yolla uygulanmasından 4 saat sonra 

10 dakika yüksek sayımla görüntü alınır. Ardından Tc99m –sestamibi enjekte edi-

lerek 10 dakika sonra 10 dakika yüksek sayımla görüntü alınır.  Bilgisayar ara-

cılığı ile her iki görüntünün total tiroid sayımları normalize edilerek ( her iki 

görüntüde ki piksel başına düşen sayımlar eşitlenerek) sestamibi görüntüsün-

den iyot-123 görüntüsü çıkartılır. I123 pahalıdır ve bezin lokalizasyonu için uzun 

zaman gerektirir.    

 

3.YORUMLAMA 

Normal paratiroid bezleri küçük boyutlu oldukları için sintigrafik olarak 

görüntülemezler. Paratirod adenomu veya hiperplazisi gibi paratiroid patoloji-

leri ile ektopik paratiroid dokularında ise görüntülenebilir duruma gelirler. Bu 

amaçla en sık kullanılan radyofarmasötik olan sestamibinin paratiroid bezinde 

tutulum oranında geçmişte rolü olduğu savunulmasına rağmen, serum kalsi-

yum, i-PTH seviyesi, P-gp varlığı, oksifilik hücre içeriği ve tümöral hacmin 

önemli bir rolü olmadığını söyleyen çalışmalar daha güncel ve doğru olarak gö-

zükmektedir.  

Subtraksiyon sintigrafilerinde tiroid bezi ya radyoaktif serbest teknes-

yum ile veya I123 ile görüntülenir. Paratiroid bezleri ise normal boyutlarda iken 
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bu ajanlarla görüntülenemezler. Ancak paratiroid patolojilerinde Talyum-201 

veya sestamibi ile görüntülenebilir duruma gelirler. Dual izotop ile yapılan 

subtraksiyon çalışmalarında Talyum veya sestamibi ile birlikte görüntülenen 

paratiroid ve tiroid dokusundan teknesyum veya iyot ile görüntülenen tiroid 

dokusu/bezi bilgisayar yazılımı aracılığıyla çıkartılarak geriye kalan paratiroid 

dokusu (patolojisi) kalır ve paratiroid patolojisi saptanmış olur. (Pozitif sonuç) 

Çıkartma sonucu geriye aktivite kalmazsa paratiroid patolojisi açısından negatif 

olarak değerlendirilir. 

Günümüzde en sık uygulanan paratiroid sintigrafisi protokolu olan ve tek 

izotopla yapılan dual faz paratiroid sintigrafisinde enjekte edilen sestamibi er-

ken görüntülerde hem tiroid hem de paratiroid dokusu tarafından tutulur. Geç 

görüntülerde ise tiroid dokusu tarafından atılırken, paratiroid dokusunda tutul-

maya devam eder. Eğer geç görüntülerde hem tiroid hem de paratiroid dokusu 

aktiviteyi boşaltmış ise sintigrafik çalışma negatif olarak değerlendirilir. (Şekil 

3) 

Eğer erken görüntülerde tutulan aktivite geç görüntülerde de sebat edi-

yorsa ilgili alanda paratiroid patolojisi açısından pozitif olarak değerlendirilir. 

(Şekil 4) 

Geç faz imajlarının enjeksiyondan 60 dakika sonra alınması hızlı sesta-

mibi atılımı gösteren paratiroid patolojilerinin yanlış negatif yorumlanmasını 

engellediği gibi diagnostik değer kaybına da yol açmamaktadır. Protokolun bu 

şekilde kullanımı gelecekte yaygınlaşabilir. 

Şu noktanın da burada belirtilmesi faydalı olacaktır. Ultrasonografik ola-

rak tespit edilemeyen yaklaşık %10 hastada paratiroid sintigrafisi ektopik pa-

ratiroid dokusunu göstermede başarılıdır.  

Bazı hastalarda dual faz paratiroid sintigrafisinde tiroid ve paratiroid do-

kusuna ait olabilecek aktivite dağılımları kesin olarak değerlendirilemez. (Şekil 

5) Bu durumda ek olarak tiroid sintigrafisi de çekilip, tiroid bezi sınırları hak-

kında daha net bilgiler elde edilerek ve paratiroid patolojisi dışlanabilir. (Şekil 

6) 

Benzer şekilde bilateral tiroidektomi operasyonu geçiren bir hastanın pa-

ratiroid sintigrafisinde hem tiroid hem de paratiroid dokusuna ait olabilecek 

orta hatta izlenen aktivite tutulumu izlenmiştir. (Şekil 7) Ancak bu hastada önce 

ki hastanın tersine, ek olarak yapılan tiroid sintigrafisinde tiroid yatağında ti-

roid dokusuna ait aktivite tutulumu izlenmemiştir. (Şekil 8) Dolayısı ile parati-

roid patolojisi açısından pozitif olarak değerlendirilmiştir.    
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Hem paratiroid hem de tiroid sintigrafilerinin bu şekilde birlikte yorum-

lanması bir çıkartma sintigrafisi olarak değerlendirilebilir. 

Başta tiroid adenomu, karsinomu ve multinodüler guatr olmak üzere ti-

roid patolojileri ile bazı diğer maligniteler ve hasta hareketi yanlış pozitiflik ne-

denleri arasında gelir. Başta küçük paratiroid dokusu olmak üzere multinodüler 

guatr ve atlanabilen bir ektopik paratiroid dokusu da yanlış negatiflik nedenleri 

arasında yer alır. 

Hem yanlış negatiflik hem de yanlış pozitiflik oranları gerekli olduğu du-

rumlarda SPECT, SPECT/BT ve doğru çıkartma protokolleri uygulanarak azaltı-

labilir. 

Her ne kadar paratiroid sintigrafisi bir tarama testi olmayıp, yalnızca hi-

perparatiroidili hastalarda endike olsa da ilave laboratuar bulguları ve PTH dü-

zeyi 62,5 pg/mL olan (normal değer 15-65 pg/mL) bir hastada operasyon önce-

sinde lokalize edilen paratiroid lezyonun eksplorasyonu sonrası PTH düzeyi-

nin17 pg/mL’ye düşmesi normalin üst sınırına yakın PTH düzeyi olan hasta-

larda endike olabileceğini düşündürmektedir. 

 

      

Şekil 3: Paratiroid adenomu veya hiperplazisi lehine bulgu saptanmayan 

dual faz paratiroid sintigrafisi.  

Kaynak: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi 

arşivi 
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Şekil 4: Tiroid bezi sol lobu inferior komşuluğunda paratiroid adenomu 

veya hiperplazisi açısından pozitif olarak değerlendirilen sintigrafik bulgu izle-

nen dual faz paratiroid sintigrafisi.  

Kaynak: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi 

arşivi 

         

 

Şekil 5: Paratiroid adenomu/hiperplazisi açısından tiroid bezi sağ lobu 

inferiorunda şüpheli sintigrafik bulgu izlenen dual faz paratiroid sintigrafisi. 

Kaynak: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi 

arşivi 
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Şekil 6: Şekil 5’ deki hastanın tiroid sintigrafisi: Benzer tiroid sınırları iz-

lenmesi nedeni ile paratiroid patolojisi açısından negatif olarak değerlendirildi.   

Kaynak: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi 

arşivi 

 

 

Şekil 7: Total tiroidektomili hastada orta hat inferior kesimde geç görün-

tülerde büyük oranda atılım gösteren ve paratiroid patolojisi açısından şüpheli 

olduğu için tiroid sintigrafisi ile korelasyonu yapılan dual faz sestamibi parati-

roid sintigrafisi.  

Kaynak: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi 

arşivi 
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Şekil 8: Şekil 7’ deki hastanın tiroid sintigrafisinde tiroid dokusuna ait 

olabilecek aktivite tutulumu izlenmediği için paratiroid sintigrafisinde orta hat 

inferior kesimde erken görüntülerde daha bariz olan aktivite tutulumu parati-

roid patololojisi lehine değerlendirildi.  

Kaynak: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi 

arşivi 
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