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Periodontal Açıdan Umutsuz Santral Dişin Yönlendirilmiş Doku 

Rejenerasyonuyla Biliçli Replantasyonu: Olgu Sunumu 

 

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Saraç Atagün 

SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi 

 

Özet: Replantasyon, herhangi bir nedenle alveoler soketten çıkmış olan dişlerin tekrar yerine yerleştirilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Bilinçli replantasyon ise endodontik tedavi öncesinde, sonrasında veya endodontik 

tedavi olmaksızın dişin bilinçli olarak çekilerek, çekim soketine tekrar yerleştirilmesidir. Bilinçli replantasyon, 

özellikle periodontitisli hastalarda sıklıkla görülen periodontal açıdan umutsuz dişlerin bir süre daha idamesinde 

olanak sağlayarak implant uygulamasına ve protetik tedavilere alternatif olabilmektedir. Bu olgu sunumunda, 

periodontitisli hastanın şiddetli yıkım görülen maksiler santral dişine, yönlendirilmiş doku rejenerasyonu 

yapılarak uygulanan bilinçli replantasyonun klinik ve radyolojik sonuçları sunulmuştur. Çalışmamızdan elde 

ettiğimiz erken klinik sonuçlar, periodontal açıdan umutsuz prognoza sahip dişlerin ağızda tutulabilmesi, estetik 

ve fonksiyonun devam ettirilebilmesi ve hasta memnuniyeti açısından umut vericidir. 

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Replantasyon; Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu 

 

Intentıonal Replantatıon of Perıodontally Hopeless Central Tooth Wıth Guıded Tıssue Regeneratıon: Case 

Report 

 

Abstract: Replantation is defined as the repositioning of teeth that have come out of the alveolar socket for any 

reason. Intentional replantation, on the other hand, is the deliberate removal of the tooth and repositioning it into 

the extraction socket before, after, or without endodontic treatment. Intentional replantation can be an alternative 

to implant application and prosthetic treatments by allowing for the maintenance of periodontally hopeless teeth, 

which are often seen in patients with periodontitis, for a while. In this case report, clinical and radiological results 

of intentional replantation performed by directed tissue regeneration on the severely destroyed maxillary central 

tooth of a patient with periodontitis are presented. The early clinical results obtained from our study are promising 

in terms of keeping teeth with hopeless periodontal prognosis, maintaining aesthetics and function, and patient 

satisfaction. 

Keywords: Intentional Replantation; Directed Tissue Regeneration 

 

1.GİRİŞ 

Bilinçli replantasyon, endodontik tedavi öncesinde veya sonrasında dişin bilinçli olarak çekilerek, çekim 

soketine tekrar yerleştirilmesidir.1 Şiddetli periodontal probleme sahip dişlere replantasyon 

yapılmasının kontrendike olduğunu bildiren çalışmalara karşın güncel çalışmalar periodontal problemli 

dişlerde de bilinçli replantasyonun başarıyla uygulandığını göstermektedir.2  

Periodontitis, dental plaktaki bakterilere karşı konak yanıtının gelişmesi sonucunda periodontal 

dokuların epizodik ve hızlı yıkımına neden olarak erken diş kaybıyla sonuçlanmaktadır.3 
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Bu olgu sunumunda, estetik ve fonksiyonel şikayeti olan periodontitisli bir hastanın periodontal açıdan 

umutsuz üst santral dişine, yönlendirilmiş doku rejenerasyonu(YDR) tekniği kullanılarak uygulanan 

bilinçli replantasyon tedavisi anlatılmıştır.  

2.OLGU SUNUMU 

31 yaşında kadın hasta sağ üst maksiler santral dişindeki estetik rahatsızlık ve şiddetli mobilite 

şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik muayenede, ilgili dişte ikinci derecede mobilite, 

ekstrüzyon ve labiale migrasyon görülürken radyografik muayenede apikale kadar uzanan şiddetli 

kemik kaybı gözlendi(Resim 1).  

 

Resim 1: Tedavi Öncesinde Klinik ve Radyografik Görüntüler 

 

 

Yoğun diştaşı ve plak varlığıyla birlikte dişetinde inflamasyon ve kanama bulguları mevcuttu. 

Tedavilere başlamadan önce uygulanacak olan işlemler hastaya anlatılarak aydınlatılmış onamı alındı. 

Öncelikle diştaşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirilmesi ve hijyen motivasyonunu içeren başlangıç 

periodontal tedavi bütün ağıza uygulandı. Başlangıç tedavisinin ardından dişetindeki inflamasyonun 

azaldığı ve hastanın oral hijyen motivasyonunu çok iyi sağladığı görüldü.  Protetik restorasyon, implant 

uygulaması ve bilinçli replantasyon tedavi seçenekleri olarak hastaya sunuldu. Hasta kendi dişini 

kullanmak istediği için YDR tekniğiyle birlikte bilinçli replantasyon uygulanmasına hastayla beraber 

karar verildi.  

Cerrahi prosedürlere geçmeden önce 11 nolu dişe ağız içerisinde kanal tedavisi uygulandı. Endodontik 

tedaviye bağlı herhangi bir komplikasyon gelişmedi.  

2.1.Bilinçli Replantasyon Prosedürü 

Diğer üst anterior dişlerdeki yıkım da göz önüne alınarak 13-23 nolu dişler arasında, labialden ve 

palatinalden mukoperiosteal flap kaldırıldı. 11 nolu diş davye yardımıyla nazikçe soketinden 

uzaklaştırıldı.  Kök yüzeyindeki granülasyon dokuları, diştaşları, periodontal ligament artıkları ve 

nekrotik sement küretler yardımıyla kazınarak uzaklaştırıldı(Resim 2). 

 

Resim 2: Soketin ve Dişin Hazırlanması. 
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Operasyon bölgesindeki tüm granülasyon dokuları ve kalan diğer dişler temizlendi. Çelik frez ile çekim 

soketi hazırlandı ve dişin replantasyonu gerçekleştirildi. Ardından kollajen membran makas yardımıyla 

şekillendirilerek flap ile çekim soketinin labiali arasına konumlandırıldı. Membran ile replante edilen 

diş arası allojen kemik grefti ile dolduruldu. 4-0 rezorbe olabilen Poli glikolid Laktik Asit (PGLA) sütur 

kullanılarak operasyon bölgesi süture edildi. Kompozit rezin materyal ile 11 nolu diş komsu dişlere 

splintlendi (Resim 3). 

Resim 3: Replantasyon Prosedürü 

 

 

Okluzyon kontrolü yapıldı. Ardından çekilmeye neden olabilecek yüksek freniluma frenektomi 

uygulandı. Operasyon bölgesi periodontal cerrahi patı ile kapatıldı. Hasta cerrahi sonrası dikkat etmesi 

gereken konularda bilgilendirildi, özellikle travma konusunda uyarıldı. Süturlar bir hafta sonra alındı ve 

hasta operasyonu takiben belirli periyotlarda düzenli takip edildi. Hastada post-operatif rahatsızlık 

gözlenmedi. Operasyondan 6 ay sonra alınan panoramik ve periapikal radyografilerde replante edilen 

dişin etrafında istenilen kemik oluşumu gözlemlendi (Resim 4). 

 

Resim 4: Operasyon Sonrası 3. Ay Klinik ve Radyografik Görüntüler 

 

 

Hasta estetik ve fonksiyonel olarak tedaviden çok memnun kaldığını belirtmiştir.. 

3.TARTIŞMA 

Periodontolojinin temel amacı hastanın kendi dişlerini fonksiyonel olarak ağızda tutabilmektir. Bilinçli 

replantasyon, periodontal açıdan umutsuz dişlerin çekimini erteleyen, implant veya protetik 

restorasyonlara alternatif olabilen bir tedavi yöntemidir.4 Alternatif tedavi seçeneklerinin ileri 

zamanlarda da uygulanabilir olması replantasyonun avantajı olarak kabul edilmektedir.5  

Genellikle travma sonrası avulsiyonu takiben gerçekleştirilse de son yıllarda replantasyon, periodontal 

sorunlu dişlerde de başarıyla uygulanmaktadır.1,5 Periodontal açıdan umutsuz dişlerde bilinçli 

replantasyon birçok farklı yöntemle ve çok çeşitli ajanlar kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.1 

Olgumuzda şiddetli kemik kaybını da dikkate alarak replantasyonu YDR tekniğiyle gerçekleştirdik. Bu 

amaçla periodontal flap altına kollajen memran yerleştirdik.  Böylelikle kök yüzeyini dişeti epiteli ve 

bağ dokusundan ayırarak yeni kemik oluşumunu hedefledik. Aynı zamanda biyouyumluluğu oldukça 

yüksek olan allojen kemik grefti ile dişi destekledik.  

Olgumuzda prognozu ümitsiz olan ve çekilmesi olası görülen santral dişin fonksiyonel olarak ağızda 

kalış süresi arttırılmıştır. Hastanın kendi dişini kaybetmek istememesi, ekonomik nedenler ve uzun 
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tedavi prosedürlerine zaman ayıramaması replantasyon kararını vermemizde etkili olmuştur. Bilinçli 

replantasyon, hastaya bütün olası riskler anlatıldıktan sonra uygulanması gereken ve hasta 

kooperasyonunun gerekli olduğu bir tedavi yaklaşımıdır.5 Tedavinin başarısı dişin soketten ayrılma 

nedenine, uygulanan replantasyon yöntemine, dişin durumuna, hastanın yaşına ve operasyon sonrası 

bakıma bağlıdır.6 Özellikle replante edilen dişin, okluzal uyumlanması çok önemlidir. Olgumuzda bu 

amaçla ilgili diş okluzyondan çıkarılarak yandaki dişlere palatinalden splitlenmiştir. Aynı zamanda 

hastamız çiğneme kuvvetlerine karşı bu bölgede daha dikkatli olabilmesi için bilgilendirilmiştir.  

Çalışmamızda gözlemlediğimiz sonuçlar kısa bir zaman periyoduna ait olmakla birlikte, elde ettiğimiz 

klinik sonuçlar, periodontal açıdan umutsuz prognoza sahip ancak kendi dişlerini idame ettirmek isteyen 

hastaların tedavisinde ümit vericidir.  
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Özet: Odontomalar, odontojenik orjinli en yaygın görülen bening tümörlerdir ve kompleks ve kompound 

odontomalar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kompleks odontomalar düzensiz yapıda kalsifiye dental dokulardır. 

Kompound odontolmalar ise özellikle anterior bölgede görülürler ve mine, sement, dentin ve pulpa gibi tüm olgun 

yapıdaki odontojenik dokuları içerirler. Genellikle semptom vermezler ancak sürme problemlerine neden 

olabilirler. Odontomaların etyolojisi tam olarak bilinmemektedir ancak travma, gelişimsel bozukluklar ve 

enfeksiyonlar muhtemel nedenler olarak göz önüne alınır. Her iki cinsiyette eşit prevalansta görülürler. Bu olgu 

sunumunda kompound odontama tanısı koyduğumuz 4 yaşındaki hastanın klinik ve radyografik bulguları ile tedavi 

prosedürü, iyileşme sonrası bulguları ve uzun dönem takip bulguları rapor edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Odontoma, Odontojenik Bening Tümör 

 

Diagnose Treatment and Long-Term Follow-Up of Odontoma: Case Report 

 

Abstract: Odontomas are the most common benign tumors of odontogenic origin and are divided into complex 

and compound odontomas. Complex odontomas are irregularly calcified dental tissues. Compound odontomas 

are seen especially in the anterior region and include all mature odontogenic tissues such as enamel, cementum, 

dentin and pulp. They usually do not cause symptoms, but they can cause eruption problems. The etiology of 

odontomas is not fully known, but trauma, developmental disorders and infections are considered as possible 

causes. They occur with equal prevalence in both sexes. In this case report, clinical and radiographic findings, 

treatment procedure, post-recovery findings and long-term follow-up findings of a 4-year-old patient with 

compound odontama are reported. 

Keywords: Odontoma, Odontogenic Benign Tumor 

 

1. GİRİŞ 

Odontomalar, odontojenik orjinli en yaygın görülen bening tümörlerdir. Sınırlı ve yavaş büyüyen 

karakterdedirler ve değişik hücre yapılarında hem ektomezenşimal hem de epitelyal elementler 

içerdiklerinden odontojenik hamartomlar olarak göz önüne alınırlar1.   

Dünya sağlık örgütünün 2017 sınıflamasında kompleks ve kompound odontoma olarak iki türü olduğu 

belirtilmiştir2. Sınıflama, tümörün içerdiği diş materyalinin farklılaşma derecesi  göz önüne alınarak 

histopatalojik olarak yapılmıştır3. Kompleks odontomalar, düzensiz yapıda ve morfolojik olarak normal 

dişe benzemeyen kalsifiye dental dokulardır. Kompound odontomalar ise, tüm olgun yapıda odontojenik 

dokuları içerirler ve bu nedenle morfolojik olarak normal dişe benzemeyen birçok diş benzeri yapı 

içerirler4. 
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Bu olgu sunumunda kompound odontama tanısı koyulan hastanın klinik ve radyografik bulguları ile 

tedavi prosedürü, iyileşme sonrası bulguları ve uzun dönem takip bulguları rapor edilmiştir. 

2. OLGU SUNUMU 

4 yaşındaki kız çocuğu maksiller sağ süt keser dişinin sürmemesi şikayetiyle kliniğimize başvurdu. 

Herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Ekstraoral muayenesinde patolojik bir bulguya 

rastlanılmadı. İntraoral muayenede 51 nolu dişin sürmediği gözlemlendi ve ilgili bölgenin bukkalinde 

sert bir yapı palpe edildi (Resim 1) 

 

Resim 1: İntraoral Görünüm 

 

 

Alınan radyografilerde süremeyen 51 nolu dişin koronalinde amorf bir kitle olduğu görülmüştür (Resim 

2).  

Resim 2: Periapikal ve Okluzal Radyograflar 

 

 

Hasta periodontoloji bölümüyle konsülte edilerek görülen amorf kitlenin genel anestezi altında 

çıkartılmasına karar verilmiştir. 

Operasyonla çıkarılan kitlenin içinde diş benzeri kalsifiye dokular dikkat çekmiştir (Resim 3). Çıkarılan 

kitle patolojik incelemeye gönderilmiştir. 
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Resim 3: Operasyonla Çıkarılan Kitle 

 

 

İlgili bölge süture edilerek hasta takibe alınmıştır (Resim 4). Operasyondan bir hafta sonra süturlar 

alınmıştır. Yara iyileşmesinin sorunsuz olduğu görülmüştür (Resim 5). 

 

Resim 4: Operasyon Sonrasında Oral Görünüm              Resim 5: Süturlar Alındıktan Sonraki Oral Görünüm 

        

 

Patolojik inceleme sonrasında hastaya kompound odontoma tanısı konmuştur. Hasta operasyondan 

sonra düzenli kontrollere çağrılmış ve takip edilmiştir.  

 

Resim 6: Operasyon Sonrası Erken Dönem Kontrollerde Alınan Radyograflar. 

 

 

Sonrasında hasta uzun süre takip edilmiştir (Resim 6,7,8). Böylelikle daimi santral dişin sorunsuz bir 

şekilde sürmesi sağlanmıştır. Operasyondan 4 yıl sonra hastamızın daimi santral dişinin kök ucunun tam 

olarak kapandığı görülmüştür (Resim 9).  
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Resim 7: Operasyon Sonrası Sırasıyla 1., 2. ve 3. Yıl Radyografları 

 

 

Resim 8: Operasyon Sonrası Sırasıyla 1., 2. ve 3. Yıl Oral Görünüm 

 

 

Resim 9: Operasyondan 4 Yıl Sonra Oral ve Radyografik Görünüm 

                            

 

3. TARTIŞMA 

Odontomalar, tüm odontojenik tümörlerin %22’sini oluşturur ve yirmi yaş altı bireylerde görülen en 

yaygın bening odontojenik tümörlerdir. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte epitelyal ve 

mezenşimal hücrelerin aşırı büyümesi sonucu meydana gelirler3. Yapısal olarak normal bir diş gibi 

mine, dentin, sement ve pulpa dokusu içeren mineralize bir kütle şeklindedirler5.  

Odontomaların etyolojisi tam olarak bilinmemektedir ancak travma, gelişimsel bozukluklar ve 

enfeksiyonlar muhtemel nedenler olarak göz önüne alınır6. Her yaşta görülebilirler ancak genellikle 

yirmi yaş altı bireylerde rastlanır. Cinsiyet ayrımı gözetmez ancak bazı yazarlar erkek hastalardaki 

prevalansının bir miktar yüksek olduğunu bildirmişlerdir (%59)7. 

Kompound odontomanın ayırıcı tanısında; ameloblastik fibro-odontoma, kalsifiye odontojenik kist ve 

adenomatoid odontojenik tümör göz önünde bulundurulmalıdır8.  

Odontomaların tedavisi genellikle cerrahi eksizyondur. Muhtemel yan etkileri kontrol altına alabilmek 

amacıyla endodontik ve/veya ortodontik tedavi uygulanabilmektedir. Bening karakterleri bu tümörler 
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rezeksiyondan sonra genellikle sorunsuz iyileşirler ve relaps görülmez9,10. Cerrahi sırasında yandaki 

dişlere ve sürmekte olan diş germlerine zarar verilmemesi önemlidir. Olgumuzda lezyon dikkatli bir 

şekilde tamamen çıkarılmıştır. Relaps görülmemiştir.  

Sonuç olarak, olgumuzda süt kesici dişin sürmemesi nedeniyle kompound odontoma erken fark edilmiş 

ve cerrahi olarak eksize edilmiştir. Oral hijyen motivasyonu sağlanan hasta düzenli takip edilerek daimi 

dişlerinin sorunsuz şekilde sürmesi gözlemlenmiştir.  
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Özet: Amaç: Amerikan Orofasiyal Ağrı Akademisi tarafından tanımlanan Temporomandibular Eklem 

Disfonksiyonu, eklemlerin ve çiğneme kaslarının neden olduğu problemleri ve çiğneme sisteminin tüm fonksiyonel 

bozukluklarını içeren bir terimdir. Bu terim, orofasiyal bölgede ağrı, ağız açıklığında kısıtlama, çiğneme 

kaslarında yorgunluk hissi ve TME’deki sesler gibi semptomlarla karakterize kas-eklem bozukluklarını tanımlar. 

Çalışmamızda klinik muayene bulgularıyla eklem hastalıklarında ağrı bozukluklarının USG ile değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmamıza 01.01.2020 ve 01.01.2021 tarihleri arasında TME rahatsızlıkları nedeni 

ile müracaat eden 18 yaş üstü 100 hasta katılmıştır. Hastaların klinik muayenesinde araştırma tanı kriterleri 

açısından hekimin doldurduğu Temporomandibular Disfonksiyon/Tanı Kriterleri formu ve hastaların doldurduğu 

Ağrı Bilgi Formu kullanılmıştır. Hastaların radyolojik muayenesinde Lineer ve Intraoral Problar uygulanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan ve ağrı bozukluğu tanısı konulan hastaların USG verileri değerlendirildiğinde sadece 

kasılı haldeki sol masseter kas kalınlığında tanı grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüş olup 

(p<0,005) diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Tartışma ve Sonuç: Ayrıntılı 

klinik, fiziksel ve ilave psikolojik muayeneler TMD tanısı için altın standart olarak kabul edilir. Yöntem, bu tür 

bilgileri oluşturmazsa prosedürün maliyet-fayda oranı çok düşüktür. Bununla birlikte TMD'nin klinik tanısı 

objektif bir değerlendirme ile birlikte hastanın semptomlarına da dayandığı için araştırmacılar, TME 

hastalıklarının sadece klinik muayene ile güvenilir bir şekilde değerlendirilemeyeceğini bildirmişlerdir. Sonuç 

olarak bizim çalışmamızda da görüldüki ağrı bozukluklarında USG tanıda yardımcı araç olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fizik Muayene, Tanı, Temporomandibular Eklem, Temporomandibular Eklem Bozuklukları, 

Ultrasonografi 

 

Ultrasonography Evaluation of Pain Disorders in Temporomandibular Joint Diseases With Clinical 

Examination Findings 

 

Abstract: Aim: Temporomandibular Joint Dysfunction, defined by the American Academy of Orofacial Pain, is a 

term that includes all functional disorders of the masticatory system and problems caused by the joints and 

masticatory muscles. This term describes musculoskeletal disorders characterized by pain in the orofacial region, 

restriction in mouth opening, a feeling of fatigue in the masticatory muscles, and noises in the TMJ. Our study 

aimed to evaluate pain disorders in joint diseases by USG with clinical examination findings. Method: 100 patients 

over 18 who applied for TMJ disorders between 01.01.2020 and 01.01.2021 participated in our study. In the 

clinical examination of the patients, the Temporomandibular Dysfunction/Diagnostic Criteria form filled by the 

physician and the Pain Information Form filled by the patients were used in terms of the research diagnostic 

criteria. In the radiological examination of the patients, Linear and Intraoral Probes were applied Results: When 

the USG data of the patients who participated in the study and were diagnosed with pain disorder were evaluated, 

a statistically significant difference was observed between the diagnosis groups only in the left masseter muscle 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 23 
thickness in the contracted state (p<0.005) and no statistically significant difference was observed in other 

parameters. Discussion and Conclusion: Detailed clinical, physical and additional psychological examinations 

are considered the gold standard for diagnosing TMD. If the method does not generate such information, the cost-

benefit ratio of the procedure is meager. However, since the clinical diagnosis of TMD is based on the patient's 

symptoms together with an objective assessment, researchers have reported that TMJ diseases cannot be reliably 

evaluated by clinical examination alone. In conclusion, USG can be used as an additional tool in diagnosing pain 

disorders, which was also seen in our study. 

Keywords: Diagnosis, Physical Examination, Temporomandibular Joint, Temporomandibular Joint Disorders, 

Ultrasonography 

 

AMAÇ 

Amerikan Orofasiyal Ağrı Akademisi tarafından tanımlanan Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu 

(TMD), eklemlerin ve çiğneme kaslarının neden olduğu problemleri ve çiğneme sisteminin tüm 

fonksiyonel bozukluklarını içeren bir terimdir. Bu terim, orofasiyal bölgede ağrı, ağız açıklığında 

kısıtlama, çiğneme kaslarında yorgunluk hissi ve TME’deki sesler gibi semptomlarla karakterize kas-

eklem bozukluklarını tanımlar. TMD’ler, popülasyonun dörtte üçünde en az bir kez gözlenmektedir 1.  

Kondilin ve diskin birlikte koordineli hareketi, TME’nin hareketini zorlaştırdığından bu eklemde bir 

hareket ekseninden söz edilemez 2.  Çene, aşırı öne doğru getirilirse kondil öndeki artiküler eminensin 

altında hizalanır. Bununla birlikte çeneyi tamamen açmak için hyoid kasları da kasılmalıdır. Diğer bütün 

eklemlerde olduğu gibi TME, bütün yönlerde pasif bir hareket boşluğuna sahiptir (Şekil 1). Bu hareket 

boşluğunun ortalama değerleri 1=3,4 mm; 2=4,4 mm dir. 

 

 

Şekil 1: Bir Sol TME’nin Orta Kısmındaki Konumsal Pozisyonunun Şematik Görünümü 

 

TME’nin ve patolojilerinin görüntülenmesinde geleneksel olarak panoramik radyografiler, Bilgisayarli 

Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) kullanılsa da Ultrasonografi (USG)’nin 

diş hekimliğinde yaygınlaşmasıyla eklem hastalıklarının teşhisinde kullanılması son yıllarda önem 

kazanmıştır 3. Bir ultrason ünitesinin fizibilitesi, uygulanan problara bağlıdır. TME teşhisinde, yüksek 

frekanslı lineer problar (tercihen 12 Mhz'den fazla) kullanılmasının nedeni  yüzeysel olarak görünen 

eklemlerin incelenmesinde yeterli olan düşük penetrasyon derinliğine sahip yüksek çözünürlüklü 

görüntüler sunmasıdır 4. İntraoral problar, çiğneme kasları gibi daha derin dokuların görüntülenmesinde 

yararlıdır.  

Elastografi, uygulanan basınç veya kesme dalgası olarak adlandırılan, dokularda yayılan akustik bir 

impulsun emisyonu gibi harici bir uyaran uygulandığında doku şekillerinin değişiminin analizine 

dayanarak dokuların sertliğini değerlendirme imkanı sunar. Renkli harita, nitel bir şekilde daha yüksek 

ve daha düşük sertliğe sahip alanları gösterir 5. 

Çalışmamızda klinik muayene bulgularıyla eklem hastalıklarında ağrı bozukluklarının USG ile 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
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YÖNTEM 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 26.09.2019 tarih ve 

443 sayılı onayı ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Biriminin TDK-2019-

34908 nolu onaylı proje desteği ile yürütülen çalışmamız, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmamıza 01.01.2020 ve 01.01.2021 tarihleri arasında TME rahatsızlıkları nedeni ile İstanbul 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’na müracaat eden 

hastalar arasından araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun olduğu tespit edilen ve bilgilendirilmiş 

gönüllü olur formunu imzalayarak katılmayı kabul eden 18 yaş üstü 100 hasta katılmıştır. 

Araştırmamıza eklem ve çiğneme kası bölgesinde ağrı şikayeti olan ve TME problemleriyle başvuran 

18 yaş üstü hastalardan gönüllü olanlar dahil edilmiştir. Sendromu olan hastalar, 18 yaş altı hastalar, 

ortognatik cerrahi öyküsü bulunan hastalar, hamileler, antidepresan kullananlar, hareketli protez 

kullanan hastalar ve son altı ay içerisinde eklem tedavisi görmüş hastalar, araştırmaya dahil 

edilmemiştir. 

Hastaların klinik muayenesinde araştırma tanı kriterleri açısından hekimin doldurduğu TMD/TK 

(Temporomandibular Disfonksiyon/Tanı Kriterleri) formu ve hastaların doldurduğu Ağrı Bilgi Formu 

kullanılmıştır. Güvenilirliği test edilmiş ve uluslararası kabul görmüş bilimsel referans olarak gösterilen 

bu formlar doldurularak hastalara ağrı bozuklukları ile ilgili klinik tanılar konulmuştur. Çalışmamızda 

TMD/TK ve ağrı bilgi soru formunun önerilen Türkçe çevirisi kullanılmıştır. Formdaki yönlendirmelere 

göre ağız açma hareketleri, lateral hareketler ve kaslar palpe edilerek ağrı durumları değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeler doğrultusunda TMD/TK Tanı Karar Ağacı formu kullanılmış ve ağrı bozukluğu için 

aşağıdaki tabloda yer alan durumlardan uygun olanları seçilerek hastalara klinik tanı konulmuştur  

Hastaların yaşadıkları ağrının günlük aktivitelerinde yarattığı kısıtlılığın şiddetini ve yaşadıkları 

depresyonun boyutunu belirleyen soruların yer aldığı ağrı bilgi formlarını, tek başlarına herhangi bir 

müdahale olmadan sessiz bir ortamda doldurmaları sağlanmıştır. Doldurulan ağrı bilgi formları, 

araştırma tanı kriterlerinde yer alan ve Dworkin ve LeResche’in önerdiği AXIS II Skorlama Protokol 

Formuna göre puanlanarak hastaların ağrı yoğunluğu, yetersizlik ve depresyon boyutları belirlenmiştir 

(Tablo 1). 

Tablo 1: AXIS II Skorlama Protokolüne Göre Yetersizlik Durumunun Puanlanması 

Yetersizlik 

Günü 
  

Yetersizlik 

Değeri 

0-6 Gün : 0   0-29 : 0 

7-14 Gün : 1  30-49 : 1 

15-30 Gün : 2  50-69 : 2 

30+ Gün : 3   70+ : 3 

Yetersizlik Skoru= Yetersizlik Günü 

Skoru + Yetersizlik Değer Skroru 

Yetersizlik skoruna göre kronik ağrı derecesinin sınıflandırılması aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

Grade 0: Son altı ayda TMD ağrısı yok 

Grade 1: Düşük Yoğunluklu Yetersizlik (Yetersizlik değeri 50 den az) 

Grade 2: Yüksek Yoğunluklu Yetersizlik (Yetersizlik değeri 50 ve üzeri) 

Hastaların radyolojik muayenesinde anabilim dalımızda bulunan Siemens Healthineers - Acuson 

Juniper Diagnostik Ultrason Sistemi kullanılmıştır. Hastalardan USG görüntüsü alınırken cihaza ait 

Lineer (6,7 MHz) ve Intraoral Problar(10,6MHz) uygulanmıştır. Problar, Frankfurt düzlemine ve 

mandibula ramusuna paralel şekilde 60°-70° açıyla yerleştirilerek hastalardan USG görüntüsü alınmıştır 

(Şekil 2). 
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Şekil 2: Probların Uygulanışı 

 

Hastaların öncelikle ağız kapalı iken sağ ve sol eklem bölgelerinin görüntüsü USG’de alınarak kondil 

ile fossa arasında kalan eklem aralığı ölçülmüş ve elastografisi hesaplanmıştır (Şekil 3). Aynı işlem ağız 

açıkken tekrarlanmıştır. 

 

 

Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.: Ağız Kapalı Alınan USG Görüntüsünde Eklem 

Aralığının Ölçülmesi 

 

Sonrasında ağız kapalı ve hasta istirahat halindeyken sağ ve sol masseter kas bölgelerinin görüntüsü 

USG’de alınarak kas kalınlığı ölçülmüş ve elastografisi hesaplanmıştır. Aynı işlem kaslar kasılı 

haldeyken tekrarlanmıştır.  

İstatistiksel İncelemeler 

Çalışmamızda istatistiksel analizler için SPSS 21.00 (Statistical Package for Social Sciences, IBM Inc., 

ABD) uygulaması kullanılmıştır.Sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri, ortalama standart 

sapma, minimum ve maksimum olarak verilmiştir. Sürekli değişkenlerin normallik denetimi 

Kolmogorov-Smirnov testi ile yapılmıştır. Gruplar arasındaki fark değerlendirmeleri, normal dağılım 

gösterip göstermediği durumuna uygun olarak Student t testi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak 

değerlendirilmiştir.  İkiden fazla grubun karşılaştırılmasında normal dağılım gösterip göstermediği 

durumuna uygun olarak tek yönlü varyans analizi ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişki için verilerin normal dağılım gösterip göstermediği durumuna uygun olarak Pearson 

korelasyon testi ve Spearman korelasyon testi uygulanmıştır. İstatistik anlamlılık sınırı p<0,05 olarak 

alınmıştır. 
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BULGULAR 

Çalışmamıza dahil edilen 61 kadın hastanın yaş ortalaması  26,31±9,323 [18-55], 39 erkek hastanın yaş 

ortalaması 24,54±5,665 [21-47] olarak hesaplanmıştır. 

Ağrı bozukluğu tanıları açısından hastalar değerlendirildiğinde ağrı tanısı olmayan 48 kişi, kas ağrısı 

tanısı konulan 19 kişi, sağ TME ağrısı tanısı konulan 4 kişi, sol TME ağrısı tanısı konulan 17 kişi ve 

TMD’ye bağlı baş ağrısı tanısı konulan 12 kişi olduğu görülmüş ve bu hastalara ait overbite, overjet, 

ağız açma mesafeleri ve lateral hareket mesafelerinin mm değerleri ortalama olarak tabloda belirtilmiştir 

(Tablo 2). 

Tablo 2: Ağrı Bozukluğu Tanısı Açısından Hastaların Klinik Muayene Verilerinin Ortalamaları 

Ağrı 
Bozukluğu 

  Overjet Overbite 
Ağrısız 
Açma 

Maksimum 
Yardımsız 

Açma 

Maksimum 
Yardımlı 

Açma 

Sağ 
Lateral 

Sol 
Lateral 

Protrüzyon 

Yok 

Ortalama 1,50 2,23 28,67 34,02 37,15 4,65 4,04 4,92 

Std. Sapma 1,072 0,751 5,313 4,610 4,472 5,471 1,031 1,412 

Minimum 0 0 15 25 30 2 2 2 

Maksimum 4 3 42 51 56 41 8 9 

Kas Ağrısı 

Ortalama 2,42 2,21 26,53 35,63 42,84 6,26 6,89 6,84 

Std. Sapma 0,902 0,419 3,221 3,386 3,287 1,368 1,410 1,893 

Minimum 0 2 20 32 40 3 3 3 

Maksimum 4 3 32 42 52 9 8 11 

Sağ Eklem 
Ağrısı 

Ortalama 1,50 2,50 28,75 35,25 39,00 3,75 4,50 5,00 

Std. Sapma 0,577 0,577 1,258 3,202 3,559 1,258 1,000 1,414 

Minimum 1 2 27 32 35 2 3 4 

Maksimum 2 3 30 38 42 5 5 7 

Sol Eklem 
Ağrısı 

Ortalama 2,53 3,41 24,82 30,29 36,59 3,59 4,12 6,71 

Std. Sapma 0,514 0,712 3,779 2,801 2,623 1,004 0,781 1,532 

Minimum 2 2 22 27 32 3 3 4 

Maksimum 3 4 32 35 38 6 6 8 

TMD'ye Bağlı 
Baş Ağrısı 

Ortalama 2,67 2,83 27,17 34,25 38,08 3,92 4,58 7,83 
Std. Sapma 1,371 1,337 6,562 5,610 5,632 1,929 1,676 2,082 
Minimum 1 1 18 25 27 2 3 4 

Maksimum 5 5 42 45 47 9 8 10 

Toplam 

Ortalama 1,99 2,51 27,43 33,77 38,32 4,65 4,68 5,94 

Std. Sapma 1,105 0,893 4,957 4,488 4,649 3,996 1,582 1,938 

Minimum 0 0 15 25 27 2 2 2 

Maksimum 5 5 42 51 56 41 8 11 

 

Overbite açısından sol eklem ağrısı tanısı konulan hastaların overbite değerlerinin kas ağrısı tanısı 

konulan kişilere göre ortalama 1,2 mm daha fazla olduğu görülmüş olup bu değer istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p=0,000).  

Ağrısız açma açısından bakıldığında ağız açıklığı boyutunun sağ eklem ağrısı tanısı konulan kişilerin 

sol eklem ağrısı tanısı konulan kişilere göre ortalama 3,92 mm daha fazla olması istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p=0,028).  

Maksimum yardımsız açma açısından bakıldığında ağız açıklığı boyutu kas ağrısı tanısı konulan 

kişilerin sol eklem ağrısı tanısı konulan kişilere göre ortalama 5,33 mm daha fazla olması istatistiksel 

olarak anlamlıdır (p=0,028). S 

ağa lateral hareket açısından bakıldığında kas ağrısı tanısı konulan kişilerin, sol eklem ağrısı tanısı 

konulan kişilere göre ortalama 2,67 mm daha fazla mandibulayı sağa hareket ettirebildikleri bulgusu 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,000).  



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 27 
Sola lateral hareket açısından bakıldığında kas ağrısı tanısı konulan kişilerin, sol eklem ağrısı tanısı 

konulan kişilere göre ortalama 2,77 mm, TMD’ye bağlı baş ağrısı tanısı konulan kişilere göre ise 2,31 

mm daha fazla mandibulayı sağa hareket ettirebildikleri bulgusu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p=0,000). 

Depresyon skoru açısından bakıldığında TMD’ye bağlı baş ağrısı tanısı konulan kişilerin, ağrı tanısı 

olmayan kişilere göre ortalama 0,40 daha fazla depresyon skoruna sahip oldukları sonucu istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,015). 

Yetersizlik skoru açısından bakıldığında tanı grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmemiştir (p=0,320). 

Ağrı bozuklukları tanısı konulan hastaların USG bulgularına ait ortalamalar tabloda belirtilmiştir (Tablo 

3). 

 

Tablo 3: USG Verilerinin Ağrı Bozukluğu Tanı Grupları Bazında Ortalamaları 

US VERİLERİ 
Ağrı Tanısı Yok Kas Ağrısı 

Sağ Eklem 
Ağrısı 

Sol Eklem 
Ağrısı 

TMD'ye Bağlı 
Baş Ağrısı 

p 

Sağ Eklem Aralığı 
 (Ağız Kapalı) 

1,296 ± 0,517 1,405 ± 0,422 2,025 ± 0,900 1,476 ± 0,497 1,467 ± 0,425 0,213* 

Sol Eklem Aralığı  
(Ağız Kapalı) 

1,291 ± 0,475 1,421 ± 0,449 1,925 ± 0,900 1,435 ± 0,466 1,483 ± 0,539 0,306* 

Sağ Eklem Aralığı 
 (Ağız Açık) 

1,192 ± 0,325 1,405 ± 0,339 1,550 ± 1,085 1,241 ± 0,392 1,375 ± 0,411 0,179* 

Sol Eklem Aralığı 
 (Ağız Açık) 

1,210 ± 0,420 1,379 ± 0,518 1,650 ± 0,870 1,206 ± 0,277 1,408 ± 0,629 0,611* 

Sağ Eklem Elastografisi 
 (Ağız Kapalı) 

1,184 ± 0,674 0,956 ± 0,550 1,290 ± 1,031 1,364 ± 0,935 0,727 ± 0,290 0,161* 

Sol Eklem Elastografisi 
 (Ağız Kapalı) 

1,396 ± 1,044 1,698 ± 1,390 1,883 ± 1,189 1,279 ± 0,612 1,144 ± 0,461 0,723* 

Sağ Eklem Elastografisi  
(Ağız Açık) 

1,418 ± 0,957 1,369 ± 0,941 1,103 ± 0,811 1,008 ± 0,534 0,900 ± 0,357 0,347* 

Sol Eklem Elastografisi  
(Ağız Açık) 

1,508 ± 1,011 1,407 ± 0,724 1,765 ± 1,093 1,679 ± 1,176 1,828 ± 1,231 0,89* 

Sağ Masseter Kalınlığı 
(İstirahatte) 

8,365 ± 2,015 9,000 ± 2,030 9,650 ± 2,339 8,665 ± 1,719 9,442 ± 1,257 0,321** 

Sol Masseter Kalınlığı 
(İstirahatte) 

8,519 ± 1,534 8,505 ± 1,595 9,150 ± 3,036 8,547 ± 1,984 9,142 ± 1,675 0,775** 

Sağ Masseter Kalınlığı 
(Kasılı) 

12,656 ± 2,707 12,058 ± 2,146 12,950 ± 2,424 12,859 ± 2,411 11,908 ± 2,558 0,757** 

Sol Masseter Kalınlığı 
(Kasılı 

13,092 ± 2,288 11,458 ± 2,251 13,100 ± 2,109 13,135 ± 2,139 11,792 ± 2,223 0,049** 

Sağ Masseter 
Elastografisi 
(İstirahatte) 

2,224 ± 1,491 1,758 ± 1,253 1,330 ± 0,299 1,705 ± 1,085 1,518 ± 1,011 0,269** 

Sol Masseter 
Elastografisi 
(İstirahatte) 

1,822 ± 1,137 1,425 ± 0,903 2,035 ± 0,993 2,024 ± 1,664 1,808 ± 0,756 0,601** 

Sağ Masseter 
Elastografisi (Kasılı) 

1,939 ± 1,268 1,705 ± 0,774 2,013 ± 1,503 1,702 ± 0,696 1,358 ± 0,562 0,491** 

Sol Masseter 
Elastografisi (Kasılı) 

1,764 ± 0,911 1,457 ± 0,699 1,568 ± 0,810 1,751 ± 0,982 1,270 ± 0,506 0,346** 

*Kruskal-Waliis H test;  **One-Way ANOVA test 

 

Çalışmaya katılan ve ağrı bozukluğu tanısı konulan hastaların USG verileri değerlendirildiğinde sadece 

kasılı haldeki sol masseter kas kalınlığında tanı grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

görülmüş olup (p<0,005) diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. 

Ortalama değerler dikkate alındığında sol eklem ağrısı tanısı konulan kişilerde, kasılı haldeki sol 

masseter kas kalınlığının diğer tüm tanı gruplarındakilere göre daha fazla olduğu görülmüştür. 
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Yetersizlik düzeylerine göre skorlanan hastalar için tanı grupları arasındaki ortalamalar, tabloda 

belirtilmiştir (Tablo 4). 

 

Tablo 4: USG Verilerinin Yetersizlik Skorları Bazında Ortalamaları 

US VERİLERİ 
Grade 0: Son 6 

Ayda TMD Ağrısı 
YOK 

Grade 1: Düşük 
Yoğunlukta Hafif 

Yetersizlik*** 

Grade 2: Yüksek 
Yoğunlukta Hafif 

Yetersizlik 
p 

Sağ Eklem Aralığı 
 (Ağız Kapalı) 

1,390 ± 0,516 2,000 1,450 ± 0,636 0,421* 

Sol Eklem Aralığı 
 (Ağız Kapalı) 

1,396 ± 0,509 1,200 1,150 ± 0,354 0,756* 

Sağ Eklem Aralığı 
 (Ağız Açık) 

1,270 ± 0,404 1,500 1,500 ± 0,424 0,477* 

Sol Eklem Aralığı 
 (Ağız Açık) 

1,291 ± 0,477 0,700 1,200 ± 0,283 0,240* 

Sağ Eklem Elastografisi 
(Ağız Kapalı) 

1,132 ± 0,708 0,910 0,695 ± 0,304 0,729* 

Sol Eklem Elastografisi 
(Ağız Kapalı) 

1,428 ± 1,025 2,130 0,840 ± 0,354 0,241* 

Sağ Eklem Elastografisi 
(Ağız Açık) 

1,279 ± 0,855 1,130 0,625 ± 0,148 0,320* 

Sol Eklem Elastografisi 
(Ağız Açık) 

1,584 ± 1,024 1,070 0,935 ± 0,276 0,587* 

Sağ Masseter Kalınlığı 
(İstirahatte) 

8,724 ± 1,934 6,900 9,300 ± 0,566 0,586** 

Sol Masseter Kalınlığı 
(İstirahatte) 

8,645 ± 1,702 6,600 8,450 ± 0,919 0,484** 

Sağ Masseter Kalınlığı 
(Kasılı) 

12,570 ± 2,508 10,900 9,850 ± 0,919 0,259** 

Sol Masseter Kalınlığı 
(Kasılı) 

12,655 ± 2,342 12,000 11,900 ± 0,000 0,870** 

Sağ Masseter 
Elastografisi 
(İstirahatte) 

1,924 ± 1,320 1,090 2,465 ± 1,902 0,696** 

Sol Masseter 
Elastografisi 
(İstirahatte) 

1,796 ± 1,169 0,610 2,000 ± 0,184 0,580** 

Sağ Masseter 
Elastografisi (Kasılı) 

1,796 ± 1,057 0,960 1,770 ± 0,453 0,732** 

Sol Masseter 
Elastografisi (Kasılı) 

1,660 ± 0,850 0,800 0,890 ± 0,000 0,276** 

*Kruskal-Waliis H test;  **One-Way ANOVA test (***: İlgili grupta 1 kişi olduğundan standart sapma 
hesaplanamamıştır.) 

Çalışmaya katılan ve yetersizlik düzeylerine göre skorlanan hastaların USG verilerinde hiçbir 

parametrede gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p>0,005) 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Temel klinik muayeneye ek olarak TMD tanısı için çeşitli yöntem ve teknikler vardır. Literatürde altın 

standart olarak tanımlanan MRG, yumuşak dokuların yanı sıra eklem diskinin değerlendirilmesinde de 

altın standart olarak kabul edilir. BT ise kemik erozyonu, kırıklar, postoperatif deformiteler ve temporal 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 29 
kemiğin deformiteleri gibi kemik lezyonlarını teşhis etmek için kullanılır. Kemik sintigrafisi, osteoartrit 

ve eklem iltihabının değerlendirilmesi için yararlıdır. Son yıllarda da USG, TME’nin görüntülenmesinde 

önemli bir yöntem olarak tanımlanmıştır 3, 6. 

Ayrıntılı klinik, fiziksel ve ilave psikolojik muayeneler TMD tanısı için altın standart olarak kabul edilir. 

Clark ve ark. göre, TMD'de görüntüleme için tek ihtiyaç tedavi kararlarını etkileyebilecek kritik bilgiler 

üretmesidir 7. Yöntem, bu tür bilgileri oluşturmazsa prosedürün maliyet-fayda oranı çok düşüktür. 

Bununla birlikte TMD'nin klinik tanısı objektif bir değerlendirme ile birlikte hastanın semptomlarına da 

dayandığı için araştırmacılar, TME hastalıklarının sadece klinik muayene ile güvenilir bir şekilde 

değerlendirilemeyeceğini bildirmişlerdir 8, 9. 

Bas ve ark. tarafından 91 hastada yapılan çalışmada klinik olarak maksimum ağız açıklığı ortalama 35 

mm olarak bulunmuştur 10. Çalışmamızda maksimum ağız açıklığı 33,72 mm olarak hesaplanmış olup 

her iki çalışmada da benzer sonuçlar olduğu görülmektedir. 

Elias ve ark. tarafından yapılan çalışmada erişkinlerde, USG taramalarında normal TME aralığının 

ortalama 1.4-1.6 mm olduğu bildirilmiştir 11. Kirkhus ve ark. tarafından yapılan çalışmada USG’de 

eklem aralığı mesafesi ağız kapalı halde ortalama 1,3±0,67 [0,4-3,4] olarak bulunmuştur. Eklem aralığı 

mesafesine ait medyan değeri ise ortalama olarak 0,9 olarak hesaplanmıştır 12. Çalışmamızda USG’de 

eklem aralığı mesafesi ortalama sağda 1,39±0,51 [0,6-3,2] solda 1,38±0,50 [0,7-3,2] olarak 

hesaplanmıştır. Eklem aralığı mesafesine ait medyan değeri ise sağda 1,3 solda 1,35 olarak 

hesaplanmıştır. Çalışmamızda da her iki çalışmaya benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Şentürk ve ark. tarafından 24 hastada yapılan çalışmada, maksimum ağız açıklığı ortalama 32,83 mm 

ve sağ lateral hareket mesafesi ortalama 6,92 mm olarak bulunmuştur 13. Çalışmamızda maksimum ağız 

açıklığı 33,72 mm ve sağ lateral hareket mesafesi ortalama 4,65 mm olarak hesaplanmıştır. Her iki 

çalışmada da maksimum ağız açıklığı yönünden benzer sonuçlar olduğu görülmektedir. Sağ lateral 

hareket mesafesi yönünden ise literatürdeki bu çalışmadan farklı sonuç elde ettiğimiz görülmüştür. 

Genel olarak masseter kas kalınlığının artması için iki olası neden göz önünde bulundurulur. Birincisi, 

bir kas kasıldığında kas lifi filamentinde ve lif çapındaki bir artış kalınlaşmaya neden olur. Diğer olası 

neden ise kas içerisindeki ödem artışıdır 14. Franks'e göre, normalde temporal kas hızlı, kısa hareketlerde 

ancak masseter kas bruksizm gibi uzun süreli kasılmalarda aktif görev alır. Bu olay,  masseter kas 

hassasiyetinin insidansının yüksek olma nedenlerindendir 15. Tanısal görüntüleme teknolojisindeki 

önemli gelişmeler sayesinde masseter kasın normal anatomisini ve patolojisini görüntülemek için BT ve 

MRG kullanılmakla birlikte gerçek zamanlı USG, kolayca ve tekrar tekrar uygulanabilen, invaziv 

olmayan ve ucuz bir prosedür olarak kabul edilmesi nedeniyle kas kalınlığını ölçmek için doğru bir 

yöntemdir. Bu bilgiden hareketle  çalışmamızda masseter kas kalınlığı ölçümleri  için USG  

kullanılmıştır 16. 

Telkar ve ark. tarafından 47 hastada yapılan çalışmada istirahat halindeki masseter kasın USG kalınlığı 

ortalama 8.71 ± 0.44 [7.90–9.40] mm olarak bulunmuştur 17. Çalışmamızda sağ masseter kasın istirahat 

halindeki USG kalınlığı 8,71±1,91 [5,2-17,30] mm, sol masseter kasın istirahat halindeki USG kalınlığı 

8,62±1,69 [4,7-13,30] mm olarak hesaplanmıştır. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgunun literatürle 

oldukça benzer olduğu görülmektedir. 

Ultrasonografi esas olarak diz ve omuz gibi vücudun iki tarafında da yer alan (diarthrodial) eklemlerin 

değerlendirilmesinde kullanılmakta olup son yıllarda TME’de de kullanılmaktadır. TME’nin sert ve 

yumuşak dokularının dinamik olarak görüntülenebilmesine olanak sağlar 18. Özellikle klinik olarak 

ağrılı eklemlerde, değerlendirme için kolaylık sağlamaktadır 19. Sonuç olarak bizim çalışmamızda da 

görüldü ki ağrı bozukluklarında USG tanıda yardımcı araç olarak kullanılabilir. 
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Özet: Amaç: Bu araştırmanın amacı konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanılarak stereolojik yöntemlerle 

elde edilen hacim hesaplamalarına dilim sayısı tercihinin hesaplamalardaki etkisini belirlemektir. Yöntem: 7 adet 

sığır femur kemiği kondil bölgesinde oluşturulan 35 adet düzensiz sınırlı intraosseöz defektin planimetri ve nokta 

sayım tekniği kullanılarak 2-20 dilim arasında çeşitli dilim ralıklarında hacimsel hesaplamaları yapılmıştır. Tüm 

hesaplanan değerler birbirileri ile kıyaslanmıştır. Bulgular: Nokta sayım tekniği ve planimetri yöntemlerinde dilim 

sayıları birbirleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel bir fark görülmemiştir. Kullanılan teknikler ile kesitler 

arasında hacim değerleri açısından korelasyona bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

bulunamamıştır(p>0,05). Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda nokta sayım tekniği ile planimetri yöntemleri 

kullanılarak yapılan hacimsel hesaplamalarda dilim sayısı açısından birbiri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Bu sonucun defekt hacimlerinin istatistiksel bir fark oluşturmayacak boyutlarda olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Stereoloji, Planimetri, Hacimsel Değerlendirme, Nokta 

Sayım Tekniği 

 

The Effect of the Number of Slıces On Volumetrıc Calculatıons Made Wıth Stereologıcal Methods Usıng 

Cone Beam Computed Tomography 

 

Abstract: Purpose: This study aims to determine the effect of slice number preference on volume calculations 

obtained by stereological methods using cone-beam computed tomography (CBCT). Method: 35 irregular 

intraosseous defects were created in the condyle region of 7 bovine femur bones. Volumetric calculations were 

made using planimetry and point-counting technique in slice intervals between 2-20 slices. All calculated values 

were compared with each other. Results: There was no statistical difference when the slice numbers were 

compared in the point-counting and planimetry methods. Considering the correlation between the techniques used 

and the volume values of the sections, no statistically significant correlation was found (p>0.05). Discussion and 

Conclusion: Our study determined that the volumetric calculations made using the point-counting and the 

planimetry methods were compatible with each other regarding the number of slices. This result is thought to be 

due to the size of the defect volumes, which will not make a statistical difference. 

Keywords: Cone Beam Computed Tomography, Stereology, Planimetry, Volumetric Evaluation, Point-Counting 

Method 
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AMAÇ 

Diş hekimliğinde günümüzde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanımını oldukça yaygınlaşmıştır. 

Özellikle periapikal lezyonlar, maksillofasiyal patolojiler, periodontal defektler gibi çeşitli nedenlerden 

oluşan kemik defekt alanlarının, ortognatik cerrahi öncesi ve sonrasında değişimlerin, implant 

cerrahisinde operasyon bölgesinin, greft planlanan veya yapılmış hastaların, paranazal sinüslerin ve 

hava yolunun değerlendirilmesi gibi birçok alanda KIBT ile hacimsel hesaplamalar kullanılmaktadır. 

Bu sayede lezyonların veya yapıların karakteristiği, tedavisi ve tedavi sonrası süreç ile ilgili ayrıntılı 

bilgiye ulaşabilmektedir. 1-5 

Hacim değerlendirmesinde çeşitli yöntemler kullanılmakta olup stereolojik yöntem bunlardan biridir.6-

9 Cavalieri prenibi ile hacim hesaplamada planimetri ve nokta sayım metotlarından yararlanılabilir. 

Nokta sayım kesitlerdeki alan hesaplamasında nokta sayım cetveli üzerinde yapı sınırları içerisinde 

kalan noktaların sayılması ile uygulanan bir metottur. Planimetri ise kesitlerdeki alan hesaplamasında 

yapı sınırlarının araştırmacı veya özel olarak tasarlanmış bilgisayar destekli görüntü analiz cihazları ile 

uygulandığı bir tekniktir. 10,11 

Bu araştırmanın amacı konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanılarak stereolojik yöntemlerle 

elde edilen hacim hesaplamalarına dilim sayısı tercihinin hesaplamalardaki etkisini belirlemektir.   

YÖNTEM 

Bu çalışmada 7 adet sığır femur kemiği kullanılarak 35 adet defekt oluşturuldu. Femur kemiklerinin 

kondillerinden şapka şeklinde kapaklar elde edilerek kapağın altında kalan kondil kısmında düzensiz 

sınırlı intraosseöz defektler oluşturuldu. Bu amaçla tungsten karbid frezler kullanıldı. 

Oluşturulan defektlerin Scanora® 3D-X tomografi cihazı (Soredex Scanora 3D-X, Soredex Tuusula, 

Finlandiya) kullanılarak görüntüleri elde elildi. Cihazın minimum FOV boyutu 50x50 mm, maksimum 

FOV boyutu ise 240x165 mm’dir. Seçilen FOV boyutuna göre voksel boyutu 0,1-0,5 mm3, kesit 

kalınlığı ise 0,1-0,3 mm aralığında değişkenlik göstermektedir. Cihazın kullanım parametreleri 60-90 

kV, 4-10 mA, hedef açısı 15 derece ve odak noktası 0,5 mm'dir. Görüntüleme süresi 18-24 saniyedir ve 

etkili maruz kalma süresi 2,4-6 saniyedir. Görüntü reseptörü flat panel bir sistemdir. Çalışmamızda 

seçtiğimiz FOV boyutu 140x 160 mm olup yüksek çözünürlükte tarama yapılmıştır. Bu FOV boyutunda 

yüksek çözünürlükte alınan görüntülerde voksel boyutu 0,2 mm’dir. 

KIBT görüntüleri ile hacim ölçümleri tamamlandıktan sonra defektlerin gerçek hacmini ölçmek için 

altın standart olarak kabul edilen ve çalışmamızda da ana parametre olarak belirlediğimiz su taşrıma 

yöntemi (Arşimet prensibi) kullanıldı.  

KIBT görüntülerini Advantech KT-R240FEE medikal LCD monitör by Kostec (Gangwon, South 

Korea) üzerinde değerlendirildi. Görüntüler kullanarak intraosseöz defektlerin hacimlerini hesaplamak 

için nokta sayım ve planimetri metotları kullanılarak Cavalieri prensibi uygulandı. Bu amaçla 

OnDemand 3D ™ software (Cybermed, California, USA) ve Image J (National Institutes of Health, 

Bethesda, ABD) programları kullanıldı. 

Çalışmamızda her bir defekt için 2-20 dilim sayılarıyla nokta sayın tekniği ve planimetri tekniği ile 

hesaplanan hacimleri test etmek için ilgili defektin fiziksel hacmi arşimet tekniği ile hesaplanarak gold 

standart olarak kabul edilmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 25.00 (Statistical Package for Social 

Sciences, IBM Inc., ABD) uygulaması kullanılmıştır. Sürekli değişkenlerin normallik denetimi 

Kolmogorov-Smirnov testi ile yapılmıştır. Farklı dilim sayılarındaki hesaplanan hacimlerin arasındaki 

fark değerlendirmeleri, Mann Whitney U testi ile gerçekleştirilmiştir. Sürekli değişkenlerin ortalama, 

standart sapma, minimum ve maksimum değerleri verilerek tanımlayıcı istatistikler belirtilmiştir.  

Çalışmanın tamamı % 95 güvenilirlik sınırları içinde gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel kararlarda p≤0,05 

seviyesi anlamlı farkın göstergesi olarak kabul edilmiştir.  

BULGULAR 

Farklı tekniklerle ölçülen hacim değerleri ve sapma değerlerin için yapılan normallik testine ait sonuçlar 

tabloda verilmiştir (Tablo 1). Normallik denetimi sonucu tüm verilerin normal dağılım göstermediği 

belirlenmiştir. 
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Tablo 1: Tüm Tekniklerde Hesaplanan Hacim Değerleri Normallik Denetimi 

Teknik P Teknik P 

Arşimet 0,009 Sapma Yüzdeleri 0,000 

NS2 0,000 P2 0,000 

NS4 0,000 P4 0,000 

NS6 0,000 P6 0,000 

NS8 0,000 P8 0,000 

NS10 0,000 P10 0,000 

NS12 0,000 P12 0,000 

NS16 0,000 P16 0,000 

NS20 0,000 P20 0,000 

NV: Nokta Sayım Tekniği, P: Planimetri  Tekniği, NSX;PX  X: Dilim Sayısı 

 

Nokta sayım ve planimetri tekniklerinde dilim sayıları birbirleriyle karşılaştırıldığında iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (Tablo2). 

 

Tablo 2: Dilim Sayılarının Birbirleriyle Karşılaştırılması 

Dilim sayısı p* 

2 0,913 

4 0,902 

6 0,897 

8 0,888 

10 0,901 

12 0,881 

16 0,898 

20 0,883 

*: Mann-Whitney U Testi 

 

Kullanılan teknikler ile kesitler arasında hacim değerleri açısından korelasyona bakkıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunamamıştır(p>0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Son yıllarda radyografik görüntüler üzerinde Cavalieri yöntemi ile hacim hesaplama yöntemi 

kullanılarak yapılan çalışmalarda, yapının hacminin etkin ve tarafsız bir biçimde ölçüldüğü ve iki 

boyutlu görüntülerden kaynaklanan hatalardan uzak bir değerlendirmenin yapılabileceği gösterilmiştir. 
12,13 

Her iki yöntemin kıyaslandığı çalışmalarda çeşitli sonuçlar bulunmuştur. Organ hacmi tahminlerinde 

nokta sayım tekniğini benimseyen çalışmaların çoğu, bu hacimsel yaklaşımın planimetri tekniğinden 

daha üstün olduğunu belirtmiştir.14,15 Cotter ve arkadaşları, MRI kullanılarak postmortem beyin 

hacminin değerlendirilmesinde nokta sayım tekniğinin planimetriden daha verimli olduğunu 

bildirmiştir.16 

Kesitsel görüntüler üzerindeki hacimsel ölçümleri etkileyen faktörlerden biri de dilim kalınlığıdır. Dilim 

kalınlığının BT ve MRG görüntülerinden elde edilen hacim tahminlerinin doğruluğunu etkilediğini 

gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, kesit kalınlığındaki değişikliklerin aşırı ve eksik 

tahminlere neden olduğunu ve daha ince dilimlerin eksik tahmin sorununu azalttığı belirtilmiştir. 17,18 
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Bu çalışmada da KIBT üzerinde yapılan hacimsel hesaplamalara dilim sayısının etkisini değerlendirmek 

amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlarda dilim sayısının değişmesine bağlı sapmalar tespit edilmesine 

rağmen bu sapmaların belli bir oranda olmaması ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

çarpıcıdır. Bu sonuç hazırlanan defektlerin boyutlarının çok büyük olmaması ve oluşan sapmaların göz 

ardı edilebilecek seviyede olması olarak değerlendirilebilir. 
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Özet: GİRİŞ: Dişlerinin gelişim aşamasında geçirilen ameloblastların aktivitesini etkileyebilen enfeksiyonlar, 

ateşli hastalıklar ve çevresel uyaranlar minede hipoplazi yada hipomineralizasyonlara neden olabilirler. Oluşan 

mine hipoplazileri genellikle hafif formda opak yüzeysel lezyonlar olarak görülmektedir. Etkilenen dişlerde sıklıkla 

çürük riskini artırmazlar ancak hassasiyete, estetik ve psikososyal problemlere neden olabilmektedirler.Tedavi 

yöntemleri beyazlatıcı ajanların kullanımı, mikroabrazyon, rezin infiltrasyon tekniği;ilerlemiş lezyonlarda direkt-

indirekt restorasyonlar şeklindedir. Bu olgu sunumunun amacı mine hipoplazilerinin tedavisinde non-invaziv bir 

yöntem olan rezin infiltrasyon yönteminin başarısını 1 hafta, 1 ay ve 6 aylık takiplerle incelemektir. 

YÖNTEM:Kliniğimize anterior dişlerindeki opak lezyonlar nedeniyle başvuran 30 yaşındaki kadın hastanın 

yapılan muayenesinde mevcut lekelerin mine hipoplazileri olduğu belirlendi. Hastaya tedavi seçenekleri 

anlatıldıktan sonra non-invaziv bir yöntem olan rezin infiltrasyon tekniği ile tedavisi planlandı.Dişler rubberdam 

ile izole edildikten sonra resin infiltrat öncesi dişlere mikroabrazyon uygulandı(Opalustre,Ultradent). Resin 

infiltrasyon teknik için Icon Infiltrat (DMG, Hamburg,Almanya) kullanıldı. Lezyon yüzeylerine 2dk. süre ile 

%15’lik HCl asitjel (Icon-Etch DMG, Hamburg,Almanya) uygulandı. Daha sonra asit su ile yıkanarak 

uzaklaştırıldı.Lezyon bölgesinin kurutulması için önce 30 sn. ethanol (Icon-Dry DMG, Hamburg, Almanya) 

uygulandı ve sonrasında diş yüzeyi kurutuldu. Lezyon görünümü yeterince azalana kadar Icon etch ve dry işlemi 

tekrarlandı.Sonrasında lezyon yüzeyine Icon rezini 3 dk. uygulandı ve 40 sn. süreyle LED ışık cihazı ile (Elipar 

S10, 3MESPE) polimerize edildi. Ardından tekrar rezin uygulanıp 1 dk. beklendi ve 40 sn. LED ışık cihazı ile 

polimerize edildi. Renklenme insidansını azaltması nedeniyle lezyon yüzeyleri ince bir mine kompoziti ile 

örtüldü(Estelite Asteria(NE),Tokuyama,JAPAN). Restorasyonların özel bitirme frezleri ve polisaj diskleriyle 

polisajı tamamlandı (Soflex discs, 3MESPE, ABD ve Clearfil TwistDia, Kuraray, Japonya). Hasta işlem sonrası 

1 hafta, 1 ay ve 6 aylık kontrollere çağrıldı. SONUÇ: Modifiye USPHS kriterlerine göre yapılan kontrollerde 

dişlerde herhangi bir anatomikform, renklenme, postoperatif hassasiyet, retansiyon kaybı gibi bir probleme 

rastlanmadı. Sonuç olarak minedeki hipoplazilerin tedavisinde rezin infiltrasyon yöntemi estetik açıdan tatmin 

edici sonuçlar veren non-invaziv, başarılı bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: Icon, Rezin İnfiltrasyon, Beyaz Lezyon, Hipoplazi 

 

Resın Infıltratıon Technıque in the Treatment of Enamel Hypoplasıes: A Case Report 

 

Abstract: INTRODUCTION:Infections, febrile diseases and environmental stimuli that can affect activity of 

ameloblasts during development of teeth may cause enamel hypoplasia or hypomineralization. Enamel 

hypoplasias that occur are usually seen opaque superficial lesions. They often don’t increase risk of caries in 

affected teeth, but they can cause sensitivity,aesthetic and psychosocial problems.Treatment-methods are 

whitening-agents, microabrasion, resin infiltration technique, direct-indirect restorations in advanced lesions. 

Aim of this case report is to examine success of resin infiltration method, which is non-invasive method in treatment 

of enamel hypoplasia, with clinical follow-ups.METHODS:In examination of 30-year-old female patient who 

applied to our clinic with opaque lesions in anterior teeth, it was determined enamel hypoplasia. After treatment 

options were explained to patient, treatment with Resin infiltration technique, which is non-invasive method, was 

planned. Teeth were isolated with rubberdam, microabrasion(Opalustre, Ultradent) was applied to teeth before 
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resin-infiltrate. Then lesion surfaces 2 minutes to 15% HCl acid-gel (Icon-Etch DMG,Hamburg,Germany) was 

applied for period of time. Then acid was removed by washing with water. First,30 seconds to dry the lesion area 

Ethanol(Icon-Dry DMG,Hamburg,Germany) was applied and then tooth surface was dried. Icon-etch and dry 

process was repeated until lesion appearance was reduced enough.Afterwards, Icon-resin 

(DMG,Hamburg,Germany) was applied to lesion surface for 3 minutes applied and polymerized with LED light 

device(EliparS10, 3MESPE) 40 sec.Then resin is applied again and 1 min. waited and 40 sec. It was polymerized. 

Surfaces were covered with thin enamel composite (Estelite Asteria(NE), Tokuyama,JAPAN) because it reduced 

discoloration. Restorations were polished with special finishing burs and polishing-discs (Soflexdiscs, 3MESPE, 

USA and Clearfil TwistDia, Kuraray,Japan). Patient was called for follow-ups at 1week, 1month and 6months 

after procedure. CONCLUSION:Controls performed according to Modified USPHS criteria, no problems found 

in teeth. In conclusion, resin infiltration method is non-invasive, successful method that gives aesthetically 

satisfactory results in treatment of enamel hypoplasia. 

Keywords: Icon, Resin İnfiltration, White Lesion, Hypoplasia 

 

1.GİRİŞ 

Dişlerin gelişim aşamasında histolojik farklılaşma, apozisyon ve mineralizasyon sırasında oluşan 

bozulmalar minede hipoplazi veya hipokalsifikasyon olarak kendini göstermektedir. Bireyin dişlerinin 

gelişim aşamasında ameloblastik aktiviteyi etkileyen ağır ateşli hastalıklar ve enfeksiyonlar 

hipoplazilere neden olmaktadır. Bu çevresel faktörlerin etkisi formasyon aşamasında meydana gelirse 

minede çukurcuk ve renklenmelere neden olmaktadır 1,2.   

Diş minesinde beyazımsı renklenmeler, erüpsiyon öncesi veya sonrası hasarın bir sonucu olarak ortaya 

çıkabilir. Florozis, travmatik hipokalsifikasyon ve molar-keser hipomineralizasyonu (MIH), mine 

gelişimi sırasındaki rahatsızlıkların neden olduğu durumlardır. Çürükten kaynaklanan minedeki 

demineralize alanlarda renk değişikliğine beyaz nokta lezyonları (WSL) denir. Tüm bu koşullar, 

minenin kimyasal bileşiminin ve sonuç olarak optik özelliklerinin değişimi ve minenin mineral fazının 

azalmasıyla ilişkilidir 3,4. 

Mine hipoplazilerinin en hafif formu olan minede çukurcuk meydana getirmeyen sadece opak yüzeysel 

lezyonlar olarak ortaya çıktıkları durumlarda etkilenen dişlerde genellikle çürük riskinin artmadığı 

belirtilmiştir ancak hassasiyete ve görünümleri itibariyle hastaların psiko-sosyal problemler yaşamasına 

sebep olabilmektedir. Ön dişlerde estetik görünümü bozan bu renklenmeler oluştuğunda, minimal 

invaziv renk maskeleme tedavileri kullanılabilir. Bu tedaviler remineralize edici ajanların kullanımı 5,6, 

mikroabrazyon 5 ve beyazlatma ajanlarının 7 topikal uygulaması, mine demineralizasyonunu tersine 

çevirme ve/veya diş görünümünü iyileştirme girişimleri şeklinde özetlenebilir. Rezin infiltrasyon tekniği 

de minimal invaziv ya da non- invaziv tedavi yöntemleri arasındadır.  

Rezin infiltrasyon tedavisi, lezyon yüzeyinin hidroklorik asit ile erozyonuna ve düşük viskoziteli bir 

rezinin hipokalsifiye veya demineralize minenin interkristalin boşluklarına infiltrasyonuna dayanır. Bu, 

daha önce hava (RI = 1.00) veya su (RI = 1.33) ile dolu olan gözenekli minenin kırılma indeksini (RI) 

değiştirir, çünkü infiltre olan rezin malzeme hidroksiapatite (1.62) daha yakın bir RI (1.52) gösterir. 

Sonuç olarak, etkilenen minenin optik özellikleri değişir ve çevredeki sağlam mine gibi görünüm verir 
8. 

Bunlara ek olarak daha ilerlemiş formdaki çukurcuklu yüzeye sahip hipoplazik dişler için daha 

girişimsel tedaviler olan direkt veya indirekt restorasyonlarla tedavi uygulanabilir. İndirek 

restorasyonlar; metal-seramik restorasyonlar, porselen laminate veneer ve full seramik kronları 

içermektedir. Direk restorasyonlar ise minimal invaziv işlemleri içeren direkt kompozit rezinlerle tedavi 

uygulamalarıdır 9 . 

Bu olgu sunumunun amacı anterior ve kanin dişteki mine hipoplazilerinin rezin infiltrasyon teknik ile 

tedavilerini 1 hafta, 1 ay ve 6 aylık klinik takiplerle incelemektir. 

2.OLGU SUNUMU 

Kliniğimize dişlerindeki beyaz renklenmeler nedeniyle başvuran 30 yaşındaki kadın hastanın yapılan 

muayenesinde maksillada anterior ve kanin dişlerinde ve mandibulada lateral dişte opak lezyon olarak 
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izlenen mine hipoplazileri mevcut olduğu belirlendi. Alınan detaylı anamnezde lezyonların sonradan 

meydana gelmediği sürekli dişlerin sürmesi ile birlikte görüldükleri öğrenildi. Detaylı ağız içi 

muayeneleri kuru ve ıslak olarak ayrı ayrı yapıldı ve lezyonların white spot lezyondan ayrımı yapıldı. 

Molar Insizal Hipoplazi tanısı atlanmaması için hastanın molar dişleride detaylı olarak muayene edildi 

ve molar dişlerin sağlıklı olduğu görüldü. Hasta lezyonlar hakkında bilgilendirildi ve minimal invaziv, 

non-invaziv yöntemlerle tedavi seçenekleri ile protetik ya da restoratif olarak direk-indirekt yöntemlerle 

tedavi seçenekleri anlatıldıktan hastanında isteği doğrultusunda sonra non-invaziv bir yöntem olan rezin 

infiltrasyon tekniği ile tedavisi planlandı. İlk olarak maksilladaki lezyonların tedavisine başlandı. 

Dişler üzerindeki eklentiler florür içermeyen bir pat ile uzaklaştırıldı ve hastanın işlem öncesi ağız içi 

başlangıç fotoğrafları çekildi (Resim 1). Sonrasında dişlerin rubberdam ile izolasyonu sağlandı (Resim 

2). Ardından rezin infiltrat öncesi dişlere mikroabrazyon (Opalustre,Ultradent) uygulandı (Resim 3).  

 

 

Resim 1: Hastanın işlem öncesi ağız içi fotoğrafları (13,12,11,21,32 numaralı dişlerde opak lezyonlar) 

 

 

Resim 2: Üst çene dişlerin rubberdam ile izolasyonu 

 

 

Resim 3: Mikroabrazyon uygulanması (Opalustre,Ultradent) 

 

Rezin infiltrasyon teknikle tedavisinde mikro-invazyon teknolojisine sahip bir ürün olan Icon infiltrant 

(DMG, Hamburg, Almanya) kullanıldı. Lezyon yüzeylerine lezyon çeperini 2 mm taşacak şekilde 2 dk. 

süre ile %15’lik HCl asit jel (Icon-Etch DMG, Hamburg, Almanya) uygulandı. Öncelikle santral dişlerin 

etch ve resin işlemleri sonrasında lateral ve kanin dişlerin işlemleri tamamlandı (Resim 4). Daha sonra 

asit su ile yıkanarak uzaklaştırıldı. Bu asitleme prosedürü ile en yüzeysel bölgedeki renklenmelerin ve 
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rezin penetrasyonunu engelleyebilecek yüksek mineralli tabakanın uzaklaştırılması sağlandı. Lezyon 

bölgesinin kurutulması için önce 30 sn. ethanol (Icon-Dry DMG, Hamburg, Almanya) uygulandı ve 

sonrasında diş yüzeyi kurutuldu (Resim 5). Lezyon görünümü yeterince azalana kadar Icon etch ve dry 

işlemi tekrarlandı (Resim 6). İkinci kez Icon etch ve dry uygulama sonrası lezyon yüzeylerinde sarı 

kuşak labut frezle minimal aşındırma yapıldı ve Icon etch ve dry işlemi tekrar edildi bu sayede lezyon 

derinliğinde kademeli olarak azalma sağlandı.  

 

 

Resim 4 : Üst çenedeki dişlere 2dk %15 HCI asit uygulanması (Icon etch) 

 

 

Resim 5: Dişlere 30 sn ethanol uygulanması (Icon dry) 

 

 

Resim 6: Icon rezin uygulanmadan önce lezyonların azalan görünümleri 

 

Lezyon görünümü yeterince azaldığında lezyon yüzeyine Icon rezini 3 dk. uygulandı ve 40 sn. süreyle 

LED ışık cihazı ile (Elipar S10, 3M ESPE) polimerize edildi. Ardından tekrar rezin uygulanıp 1 dk. 

beklendi ve 40 sn. LED ışık cihazı ile polimerize edildi (Resim 7). Renklenme insidansını azaltması 

nedeniyle lezyon yüzeyleri Icon rezin uygulanması sonrası ince bir şekilde mine kompoziti ile örtüldü 

(Estelite Asteria(NE),Tokuyama,JAPAN) ve 20 sn. LED ışık cihazı ile polimerize edildi.  

Restorasyonların özel bitirme frezleri ve polisaj diskleriyle polisajı tamamlandı (Soflex discs, 3MESPE, 

ABD ve Clearfil TwistDia, Kuraray, Japonya) ve rubberdam izolasyonu altında dişlerin fotoğrafları 

çekildi (Resim 8) . Rubberdam uzaklaştırıldıktan sonra dişlerin kole bölgeleri kontrol edildi ve işlem 

sonrası ağız içi fotoğraflar çekildi (Resim 9).  
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Resim 7: Sırasıyla santraller, lateral ve kanin dişe Icon rezin uygulanması 

 

 

Resim 8: Icon rezin uygulanması sonrası mine kompoziti ile örtülen lezyonların son görünümleri 

 

 

Resim 9: Rubberdam çıkarılmasının ardından işlemden hemen sonra ağız içi fotoğraflar 

 

Hasta mandibulada lateral dişindeki mevcut lezyonun tedavisi için 1 hafta sonrasına çağırıldı. Lateral 

dişteki mevcut hipoplazinin tedavisinde de maksiller dişlerdeki tüm prosedürler aynı şekilde uygulandı 

ve aşamalar fotoğraflandı. (Resim 10(a,b,c,d,e,f,g) Aynı seansta maksiller lateral dişteki çürüğün 

restorasyonu da supranano hibrit kompozit olan Estelite Asteria ( Tokuyama, Okuyama, JAPAN) A2B 

VE NE renkleri ile tabakalama yöntemi ile restore edildi ve maksiller dişlere uygulanan aynı prosedürle 

polisaj işlemleri tamamlandı. Hasta işlem sonrası dikkat etmesi gerekenler hususunda bilgilendirilip 1 

hafta, 1 ay ve 6 aylık kontrollere çağrıldı. 
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Resim 10 (a) : Mandibula lateral dişin işlem öncesi ağız içi görüntüsü 

 

 

Resim 10 (b) : İşlem yapılacak bölgenin rubberdam ile izolasyonu 

 

 

Resim 10 c: Mandibular lateral dişteki lezyona 2dk %15 HCI uygulanması 

Resim 10 d : 30 sn ethanol uygulanması 

Resim 10 e: Lezyona Icon rezini uygulanması 

 

 

Resim 10 (f,g): Lateral dişteki lezyonun işlem sonrası fotoğrafları 

 

1.hafta, 1.ay ve 6.ayda modifiye USPHS (United States Public Health Service) kriterlerine göre yapılan 

değerlendirmelerde restorasyonlarda anatomik form, kenar renklenmesi, renk uyumu, retansiyon, 

postoperatif hassasiyet olarak herhangi bir probleme rastanmadı. Tüm kontrollerde hastanın ağız içi 

fotoğrafları çekildi ( Resim 11(a,b,c)) 
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Resim 11( a,b,c): Lezyonların 1 haftalık(a), 1 aylık(b) ve 6 aylık(c) takip fotoğrafları 

 

3. TARTIŞMA 

Dişte beyaz benek, dar horizontal bant, pit, çizgi, oluk veya sarı-kahverengi renkleşmeler şeklinde 

görülen mine hipoplazisi mine organik matrisinin gelişiminde bozukluk sonucu oluşan bir tür 

hipokalsifikasyondur 10 . Lezyonlar dişin opasitesi ve translusensi gibi estetik özelliklerini etkiler 11.  

Ameloblastik aktivitedeki etkilenmenin derecesine bağlı olarak farklı şiddetlerde ortaya çıkabilirler. 

Hafif formda genellikle çürük insidansını artırmamakla birlikte hastalarda hassasiyete ve estetik 

görünümden dolayı psikososyal problemlere neden olabilmektedirler. Tedavilerinde ilk yaklaşım 

konservatif yöntemlerle estetik beklentilerin sağlanması olmalıdır. Bu amaçla remineralizasyon ajanları, 

bleaching, mikroabraziv ajanların uygulanması, direk kompozit restorasyonlar, ilerlemiş olgularda tam 

seramik ya da metal alt yapılı seramik kronlar ön dişler için laminate veneerler gibi tedaviler 

uygulanmaktadır 9. Alternatif bir tedavi yaklaşımı yüzeysel ve sınırlı mine hipoplazili lezyonların daha 

fazla ilerlemesini önlemek için mikroinvazyon teknolojine sahip yeni bir yöntem olan rezin infiltrasyon 

uygulamasıdır. Rezin infiltrasyon konsepti 1970'lerde 12 geliştirilmiş olup  ve o zamandan bu yana, 

dekalsifiye mineyi eski haline getirmek için adezivler ve adezivler gibi düşük viskoziteli rezin 

malzemeleri kullanılmıştır 13,14. 2000'li yılların sonunda, hipermineralize yüzey minesi üzerinde 

pürüzlendirme etkinliği ile ilgili araştırmalar ve infiltrant adı verilen daha yüksek penetrasyon 

katsayısına sahip bir materyalin geliştirilmesi, tekniğin hem çürük önleme hem de maskeleme amacıyla 

klinik kullanımını genişletmiştir 15,16.  

Son yıllarda minenin beyazımsı renklenmelerini maskelemek için infiltrantların kullanımı yaygınlaşsa 

da, konu ile ilgili klinik çalışmalar sınırlıdır 17. Bu tedavideki prosedür mine içindeki lezyonun 

bünyesindeki mikropörözitelere düşük visköziteli ışıkla sertleşen rezin infiltrasyonu yapılarak 

lezyondaki opak görünümün azaltılmasıdır 18. 

 Rezin infiltrant, viskozitesi çok düşük olan ve mineyle düşük temas açısı oluşturan, yüksek yüzey 

gerilimi ile küçük kılcal yapılardan lezyon gövdesine hızlı penetrasyon sağlayan ışıkla sertleşen bir 

materyaldir. Materyal set içinde bulunan hidroklorik asit jel(Icon etch), ethanolden oluşan Icon dry ve 

hızlı bir şekilde penetresyon sağlayan Icon rezinden oluşmaktadır 15,18 . Hidroklorik asitle asitleme 

sonrası rezin uygulanmasıyla, rezin kapiller kuvvetin etkisiyle lezyon gövdesine penetre olur 16. Rezin 

uygulandığında minedeki lezyon opak görüntüsünü kaybeder ve sağlıklı mineye yakın bir renk ve 

translüsensi elde edilir 19,20. Bu materyal başlangıç mine çürüklerinde kullanılması amacıyla üretilmiş 

olsa da vestibül yüzdeki çürüksüz mine lezyonlarının da estetik görünümünü iyileştirmek için 

kullanılmaya başlanmıştır 21. 

 Rezin infiltrasyon yöntemi diğer tedavi yöntemleri ile kıyaslandığında daha az invaziv ve sadece lezyon 

olan bölgede asitleme ve parlatma yapılan diğer sağlam dokuların etkilenmediği bir yöntemdir 15. Bunlar 

dışında lokal anestezi gerektirmemesi, tedavi işlemlerinin tek seansta bitmesi ve ekonomik olması gibi 

birçok avantajları bulunmaktadır 9. 

Rezin infiltrasyonu ve remineralizasyonun karşılaştırmalı çalışmalarında, her iki strateji de minenin 

beyazımsı görünümünü önemli ölçüde azaltmıştır 22, ancak rezin infiltrasyonu ile daha iyi estetik 

sonuçlar bildirilmiştir 23. Rezin infiltrasyon yöntemi , florotik minede ağartma ajanları ile 

karşılaştırıldığında, rezin infiltrasyonu ile önemli ölçüde daha yüksek estetik iyileşme elde edilmiştir 24. 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 44 
Hipermineralize yüzey tabakası, demineralize lezyon aktivitesine 15 ve farklı lezyonların 

histopatolojisine 3 bağlı olarak değişebileceğinden, hidroklorik asit (HCl) maruziyet süresi de değişebilir 
8, ancak bu prosedür ile ilgili kesin bir geçerlilik yoktur. Literatürde çalışmaların çoğunda, üretici 

firmanın tavsiyesine göre 2 dakika süreyle %15'lik bir HCI asitleme yapılmıştır 25,26. Bununla birlikte, 

rezin infiltrasyonu potansiyelini maksimize etmek için 8 dakikaya kadar daha uzun süreli aşınma yapan 

çalışmalarda literatürde mevcuttur. 27,28. Bu olgu sunumunda da literatürdeki çalışmaların çoğunda 

olduğu gibi %15’lik HCI asit üretici firmanın önerileri doğrultusunda 2dk. Süre ile uygulanmıştır.  

Klinik çalışmalarda önemli değerlendirme kriterlerinden biri de tedavinin uzun ömürlüğüdür. Rezin 

infiltrasyon yönteminde maskeleme etkisi genellikle rezin infiltrasyonundan hemen sonra elde edilir. 

Bu, düşük viskoziteli bir rezini kılcallık yoluyla mine porozitelerine nüfuz etmesi ve etkilenen yapının 

kırılma indeksini değiştirmesinin bir sonucudur 8. Literatürde konu ile ilgili çalışmalarda, maskeleme 

etkisi genellikle tedaviden hemen sonra 25 ve tedaviden bir hafta sonra 26 değerlendirilmiştir. Renkteki 

stabiliteyi daha uzun süreli takip eden bir çalışmada maskeleme etkisinin 12 ay sonra sabit kaldığını 

gözlenmiştir 29. Yukarıda tartışıldığı gibi, maskeleme etkisinin hemen olduğu bildirilmesine rağmen, 

infiltrasyon için kullanılan düşük viskoziteli rezinin lekelenmesi ve eskimesi nedeniyle estetik 

sonuçların dayanıklılığı konusunda endişeler olduğuda vurgulanmıştır. Bu renklenmenin önlenmesi 

amacıyla rezinin ince bir şekilde, cilalanabilirliği yüksek bir mine kompoziti ile örtülmesi tavsiye 

edilmektedir. Bu olgu sunumunda da rezin infiltrasyon sonrası lezyonlar çok ince şekilde supra-

nanohibrit kompozit olan Estelite Asteria (Tokuyama, Japan) NE renk ile örtülmüştür ve cila prosedürü 

uygulanmıştır. 

4.SONUÇ 

Mine hipoplazilerinin tedavisinde rezin infiltrasyon tekniği uygun endikasyon ve tedavi planlamasına 

göre uygulandıklarında direkt-indirekt restorasyonlar ya da protetik restorasyonlara alternatif olarak 

hızlı sonuç veren ve estetik açıdan tatminkar alternatif bir tedavi seçeneği olabilir. Fakat, uzun 

ömürlülüğü göstermek ve tekniğin klinik tavsiyesine ilişkin kanıtları güçlendirmek için uzun vadeli 

değerlendirme dönemleri olan daha ileri klinik araştırmalar gereklidir.  
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Özet: AMAÇ:Diş anomalileri bireylerin günlük hayatlarına devam etmelerini zorlaştıran estetik,fonetik 
ve psikolojik problemlere neden olur. Bireylerin şikayetleri doğrultusunda protetik tedavi seçenekleri 

değerlendirilebilir. Bu olgu sunumunda gömülü kanin,peg lateral ve süt dişi varlığı olan hastamızın zirkonya 

destekli porselen protez ile rehabilitasyonu anlatılmıştır. OLGU:34 yaşındaki erkek hasta, 2022 Temmuz ayında 

ön bölgedeki estetik problemler ile kliniğimize başvurmuştur. Alınan anamnez ve yapılan ağız içi muayene 

sonucunda hastada normal lateral boyutundan küçük ve genellikle konik formda peg lateralin olduğu 

gözlemlenmiştir. Gömülü diş prevelansı en yüksek ikinci diş olan kanin ve düşmesi gereken dönemde düşmeyip 

varlığını sürdüren 63 numaralı süt dişi tespit edilmiştir.Yapılan ağız içi muayenede hastanın periodontal 

dokulanın sağlıklı olduğu, tüberkül ilişkilerinin normal olduğu gözlenmiştir. Oklüzyon şekli kanin koruyuculudur 

ve ilgili dişler arasında yatay ve dikey yönde restorasyon için yeterli hacmin mevcut olduğu gözlemlenmiştir.Hasta 

ile yapılan tedavi planlaması sonrasında metal destekli sabit protezlere kıyasla daha estetik olan zirkonya altyapılı 

sabit protezlerin yapılması kararlaştırılmıştır. 63 numaralı süt dişinin stabilizasyona faydalı olacağı düşünülerek 

planlamaya dahil edilmiştir. Ön bölgede preparasyonu takiben kondenzasyon silikonu (C tipi silikon) ile ölçü 

alınmıştır. Preparasyondan önce alınan ölçü kullanılarak direkt yöntemle geçiciler hazırlanmış ve aynı gün 

hastaya uygulanmıştır. Ölçü alımından 4 gün sonra zirkonya alt yapı provası, 10 gün sonra ise dentin prova 

yapılmıştır. Dentin provada okluzyon kontrolü ve estetik değerlendirmeler yapılıp, hastanın da onayı alınarak 

bitim aşamasına geçilmiştir. Glaze sonrası gelen sabit protez polikarboksilat simanla simante edilmiş, hasta hijyen 

motivasyonu ve periyodik kontroller konusunda bilgilendirilmiştir. SONUÇ:Dişlerin şekil ve durum anomalileri 

hastaları estetik ve fonksiyonel olarak rahatsız etmekte ve çözüm arayışına düşürmektedir. Bu tip durumlarda 

sıklıkla sabit protetik tedaviler uygulanmaktadır. Bu hastadaki lateral peg, persiste süt dişi ve gömülü kanin varlığı 

gibi çoklu anomalilerin bir arada görüldüğü hastalarda detaylı radyolojik ve intraoral muayene sonrası 

interdisipliner planlamanın yapılması gerektiği düşünülmektedir. Zirkonya destekli porselenler ile fonksiyonel ve 

estetik protezler elde edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Seramik, Kron, Anterior Estetik,peg Lateral,sabit Protez 

 

GİRİŞ  

Diş anomalileri bireylerin günlük hayatlarına devam etmelerini zorlaştıran estetik,fonetik ve psikolojik 

problemlere neden olur. Bireylerin şikayetleri doğrultusunda protetik tedavi seçenekleri 

değerlendirilebilir. Normal boyutlardan daha küçük ve genellikle konik formdaki yan keserler, “çivi diş” 

(peg lateral) olarak adlandırılmaktadır (1). Bazı olgularda, daimi dişin en son sürmesinin beklendiği 

zaman geçtiği halde sürmediği, yerinde halen süt dişinin mevcut olduğu görülmektedir (2). Çenelerdeki 

dişlerin gömülü kalma sıklığına bakıldığında ikinci sırada kanin dişleri gelmektedir. Gömülü kanin 

dişleri uzun süreler belirti vermeden ağızda kalabilirler. Belirti verdiklerinde tedavileri konusunda farklı 

seçenekler bulunmaktadır (3). Bu olgu sunumunda gömülü kanin,peg lateral ve süt dişi varlığı olan 

hastamızın zirkonya destekli porselen protez ile rehabilitasyonu anlatılmıştır. 
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OLGU 

34 yaşındaki erkek hasta, 2022 Temmuz ayında ön bölgedeki estetik problemler ile kliniğimize 

başvurmuştur. Alınan anamnez,radyografik muayene ve yapılan ağız içi muayene sonucunda hastada 

normal lateral boyutundan daha küçük ve genellikle konik formda bir peg lateralin olduğu gözlemlenmiştir. 

Gömülü diş prevelansı en yüksek ikinci diş olan kanin ve düşmesi gereken dönemde düşmeyip hala varlığını 

sürdüren 63 numaralı süt dişi tespit edilmiştir. (Resim 1, Resim 2) Yapılan ağız içi muayenede hastanın 

periodontal dokulanın sağlıklı olduğu, tüberkül ilişkilerinin normal olduğu gözlenmiştir. Oklüzyon şekli 

kanin koruyuculudur ve ilgili dişler arasında yatay ve dikey yönde restorasyon için yeterli hacmin mevcut 

olduğu gözlemlenmiştir. Hasta ile yapılan tedavi planlaması sonrasında metal destekli sabit protezlere kıyasla 

daha estetik olan zirkonya altyapılı sabit protezlerin yapılması kararlaştırılmıştır. 63 numaralı süt dişinin 

stabilizasyona faydalı olacağı düşünülerek planlamaya dahil edilmiştir. Ön bölgede preparasyonu takiben 

kondenzasyon silikonu (C tipi silikon) ile ölçü alınmıştır. (Resim 3) Preparasyondan önce alınan ölçü 

kullanılarak direkt yöntemle geçiciler hazırlanmış ve aynı gün hastaya uygulanmıştır. Ölçü alımından 4 gün 

sonra zirkonya alt yapı provası (Resim 4) , 10 gün sonra ise dentin prova yapılmıştır. Dentin provada 

okluzyon kontrolü ve estetik değerlendirmeler yapılıp,  hastanın da onayı alınarak bitim aşamasına 

geçilmiştir. (Resim 5) Glaze sonrası gelen sabit protez polikarboksilat simanla simante edilmiş, hasta hijyen 

motivasyonu ve periyodik kontroller konusunda bilgilendirilmiştir. (Resim 6,7) 

 

Resim 1 
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Resim 2 

 

 

Resim 3 
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Resim 4 

 

Resim 5 

 

 

Resim 6 
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Resim 7 

 

TARTIŞMA 

Estetik bir rehabilitasyonla karşı karşıya kalındığında,uygulanabilecek farklı tedavi yaklaşımları 

avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte hastaya dikkatlice anlatılmalıdır.Peg lateral kesici dişler ve 

persiste süt dişlerine sahip hastalardaki estetik problemler, hem morfolojisi bozuk dişleri hem de dişler 

arasındaki diastema varlığını içerir. Tedavinin amacı hipoplastik diş kronlarını büyütmek, yeniden 

şekillendirmek ve diastemaları kapatmaktır (4) 

Estetik problemlerin sebebi değerlendirilerek protetik tedavide kullanılacak materyalin mekanik 

özelliklerinin, mevcut ya da yeniden düzenlenecek olan okluzyonun durumu göz önüne alınarak iyi bir 

tedavi planı yapılması tedavinin başarısı açısından öncelikli konulardan olmalıdır (5). Metal destekli 

seramikler kron-köprü restorasyonlarında başarısını kanıtlamıştır. Fakat estetiğe olan ilgi ve ihtiyacın 

artmasından dolayı metal seramik sistemlerin alternatiflerinin gelişimi hızla devam etmektedir (6,7). 

Metal destekli seramiklerin biyouyumluluk ve estetik özelliklerindeki endişeler tam seramik ve zirkonya 

alt yapılı seramik sistemlerin geliştirilmesine neden olmuştur .Bu materyaller estetik bölgede estetik 

kaygı olmadan kullanılabilir. 

Zirkonyum, yüksek dayanıklılık, kırılma sertliği gibi üstün mekanik özelliklere sahiptir, aynı zamanda 

biyouyumludur ve lokal ve sistemik yan etkilere rastlanmamıştır. Isısal iletkenliğinin düşük olması 

hassasiyet ve pulpa irritasyonlarını önlemektedir, radyoopaktır bu sayede radyolojik değerlendirmelere 

olanak sağlamaktadır. (8). Zirkonya alt yapılı porselenlerin başarısında biyouyumluluk, estetik, doğal 

görünüm ve düşük plak birikimi gibi özelliklerin yanında bir diğeri de klinik olarak uzun ömürlü 

olmasıdır. Bu tip restorasyonların uzun dönem klinik takipleri ile ilgili pek çok çalışma mevcuttur ve 

yapılan bu çalışmalar sonucunda bu tip restorasyonlar uzun dönemde klinik açıdan başarılı olarak 

değerlendirilmişlerdir (9,10). Yapılacak olan bir restorasyonun klinik olarak başarılı olabilmesi için 

doğru vaka seçimi, diş preparasyonu, kullanılacak materyalin üretici firmanın önerilerine göre 

uygulanması ve simantasyon işlemi çok önemli faktörler arasındadır (11).   

SONUÇ  

Dişlerin şekil ve durum anomalileri hastaları estetik ve fonksiyonel olarak rahatsız etmekte ve çözüm 

arayışına düşürmektedir. Bu tip durumlarda sıklıkla sabit protetik tedaviler uygulanmaktadır. Bu 

hastadaki lateral peg, persiste süt dişi ve gömülü kanin varlığı gibi çoklu anomalilerin bir arada 

görüldüğü hastalarda detaylı radyolojik ve intraoral muayene sonrası interdisipliner planlamanın 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. Zirkonya destekli porselenler ile fonksiyonel ve estetik protezler 

elde edilebilmektedir. Bu olguda hastanın 1 ve 3. ay kontrolleri yapılmış olup herhangi bir 

komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Restorasyonundan memnuniyetini ifade eden hastamızın uzun 

dönem kontrolleri devam etmektedir. 
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Özet: Miyofasiyal ağrı, popülasyonda sık görülen, temporomandibular eklem bozukluklarının yaygın bir 

semptomudur. Ancak kişiler semptomları ağırlaşıp, günlük hayatlarını etkilediğinde hekime başvurmaktadır. 

Tedavi yöntemleri çok çeşitlidir; ancak son yıllarda ağrıyı azaltmadaki basitliği ve etkinliği nedeniyle özellikle 

çiğneme kaslarında iğneleme tedavilerine ilgi artmaktadır. Literatür incelendiğinde kuru iğnelemenin ciddi yan 

etkisinin bulunmadığı görülmüştür. Ciddi sistemik rahatsızlığı bulunmayan, iğne fobisi olmayan kişilere 

uygulanabilen kuru iğnelemenin miyofasiyal ağrıyı azalttığı, ağız açıklığını arttırdığı gösterilmiştir. Bu makalede 

miyofasiyal ağrı, tedavi çeşitleri, kuru iğnelemenin endikasyonu, olası riskleri ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

Bruksizm ve miyofasiyal ağrı durumlarında kuru iğneleme, kısa sürede sonuç alınması ve düşük komplikasyon 

riski bulunması sebebiyle iyi bir tedavi alternatifidir. 

Anahtar Kelimeler: Bruksizm, Kuru İğneleme, Miyofasiyal Ağrı 

 

Dry Needling (Ims) Therapy for Bruxism 

 

Abstract: Myofascial pain is a common symptom of temporomandibular joint disorders common in the population. 

However, people consult a doctor when their symptoms worsen and affect their daily lives. Treatment methods are 

very diverse; However, in recent years, there has been an increasing interest in needling treatments, especially in 

chewing muscles, due to their simplicity and effectiveness in reducing pain. When the literature was examined, it 

was seen that there were no serious side effects of dry needling. It has been shown that dry needling, which can 

be applied to people who do not have serious systemic diseases and do not have a needle phobia, reduces 

myofascial pain and increases mouth opening. In this article, myofascial pain, treatment types, indications, 

possible risks and consequences of dry needling were evaluated. In cases of bruxism and myofascial pain, dry 

needling is a good treatment alternative due to its rapid results and low complication risk. 

Keywords: Bruxism, Dry Needling, Myofascial Pain 

 

Giriş 

Temporomandibular eklem; çiğneme ve konuşma gibi önemli fonksiyonlara sahip, simetrik olarak 

çalışan, bikondiler diartrozun bir formu olan vücuttaki en karmaşık eklemlerden biridir1. 

Temporomandibular eklem ile ilgili rahatsızlıklar incelendiğinde genel popülasyonun %50-%70’inin 

belirli dönemlerde çene eklemi bölgesinden kaynaklanan şikayetleri olduğu tahmin edilmektedir. Ancak 

kişilerin yalnızca %20’si bu şikayetleri semptomlara dönüşüp bireyin günlük hayatını etkilendiğinde 

hekime başvurmaktadır2.  

Eklem bölgesinde ağrı, eklem bölgesinden gelen sesler, mandibular hareketlerde kısıtlanma ve 

fonksiyon kaybı temporomandibular rahatsızlıkların belirgin bulgularındandır. Bu bulgulara ek, ekleme 

komşu bölgelerde ağrı, kaslarda hassasiyet, baş ağrısı, işitme kaybı görülebilir3. 
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Temporomandibular rahatsızlıklar ile pozitif bir ilişki gösterdiği ve ayrıca TMD gelişme riskini artırdığı 

gözlenmiştir. Uyku bruksizmi, TMD ağrısının başlamasında ve devam etmesinde önemli bir faktör 

olarak kabul edilmektedir. 

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi ‘The American Academy of Sleep Medicine’ (AASM), uyku 

bruksizmini bir hareket bozukluğu olarak sınıflandırmış ve uyku sırasında dişlerin gıcırdatılması ile 

edilen, genellikle uykudan uyanmalarla ilişkili olabilen bir oral aktivite olarak tanımlamıştır 4. Ayrıca, 

bruksizmin, nörolojik mekanizmaların yanı sıra çiğneme sisteminin uzun süreli mekanik 

stimülasyonunu içerebilen karmaşık bir ilişki yoluyla TMD'nin patogenezinde etiyolojik bir rol 

oynayabileceği varsayılmıştır5. 

Bruksizm veya “diş gıcırdatma”, genel popülasyonda %8-%31,4 oranında yaygınlığı olan karmaşık bir 

olgudur2. Bruksizmin etiyolojisi de çok faktörlü bir yapıya sahiptir. Geçmiş dönemlerde, bruksizmin 

ana nedeni okluzal uyumsuzluklar ve orofasiyal anatomideki sapmalar olduğu düşünülse de günümüzde 

bruksizm ile ilgili olarak stres ve bazı kişilik özellikleri gibi psikososyal faktörlerden sıklıkla 

bahsedilmektedir. Ek olarak, bruksizm, çeşitli nörotransmiterler tarafından merkezi olarak modüle 

edilmiş gibi görünmektedir. Son olarak, bruksizm etiyolojisinde sigara, hastalıklar, travma, genetik ve 

alkol, kafein, yasa dışı uyuşturucu ve ilaç alımı gibi patofizyolojik faktörler rol oynayabilir6. 

Bruksizm Tedavisi 

1.Splint Tedavisi 

Okluzal splintler, basitçe alt ve üst dental arkı kapsayan şeffaf apareyler olup uyku bruksizmi 

durumunda diş gıcırdatma gürültüsünü ve diş aşınmasını önlemek için birinci basamak tedavi 

yöntemidir7. Oklüzal splintler farklı şekillerde okluzyonun ve dikey boyutun değiştirilmesi, kondil 

pozisyonunun düzenlenmesi gibi işlevler görerek kas hiperaktivitesini azaltırlar8,9. Okluzal splintleri 

gabapentin ilaç dozlarıyla karşılaştıran bir çalışma, 2 aylık süreçte her iki tedavinin uyku bruksizmi ile 

ilişkili kas aktivitesini benzer şekilde azalttığını bulsa da10; okluzal splintlerin uyku saati başına çiğneme 

periyotlarını sayısını azaltma etkinliği, ilk 2 haftada gözlemlenen maksimum etki 11ve daha uzun 

kullanım sürelerinden sonra başlangıç düzeyine geri dönme 12,13  ile geçici görünmektedir. 

2. Farmakolojik Tedaviler 

Başta kas gevşeticiler olmak üzere, antikonvulsanlar, trisiklik antidepresanlar gibi ilaçlar bruksizm 

tedavisinde kullanılsa da yan etkileri sebebiyle uzun dönem kullanılamamaktadır. Botulinum toksin 

uygulaması da bruksizmin farmakolojik tedavilerindendir. 

3. Diğer Tedaviler 

Bunlar haricinde uyku esnasındaki bruksizmin önlenmesi için uyku öncesi sigara-alkol tüketiminin 

azaltılması, fiziksel zihinsel aktivitenin azaltılması ve uyku ortamının karanlık,sessiz olmasını sağlamak 

gibi önlemler alınabilir14. Hipnoz terapileri, meditasyon, biofeedback gibi tedavi alternatifleri 

bulunmaktadır. 

Kuru İğneleme 

Kuru iğneleme (kas içi manuel stimulasyon, intramuscular needling) 1980’lerden beri fizyoterapistler 

tarafından kullanılan bir tedavi tekniğidir15. Amerikan Fizik Tedavi Derneği (APTA), kuru iğnelemeyi 

"kas-iskelet sistemi ağrı bozukluklarının yönetimi için tetik noktalarını, kası veya bağ dokusunu uyaran 

cilde nüfuz etmek için ince bir filiform iğne kullanarak yetenekli müdahale" olarak tanımlamaktadır16. 

Miyofasiyal tetik noktaları kas aşırı yüklenmesi veya travma nedeniyle gelişen gergin bantlardaki, elle 

tutulabilen nodüllerdir. 17. Bu tetik noktalarının palpe edilmesi veya iğne ile uyarılması tetik noktalarında 

veya çevresinde kas liflerinin kasılmasına sebep olan tepkiyi oluşturur18.  Miyofasiyal tetik noktalarının 

motor son plaklardan aşırı asetilkolin salınımı sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Asetilkolinin uzun 

süreli salınımı sarkomerlerde kısalmaya ve azalmış dolaşıma dolayısıyla hipoksi ve lokal iskemiye yol 

açar 19. Sonuç olarak; prostaglandin, sitokin ve histamin salınımıyla kasın duyusal afferent sinir lifleri 

hassaslaşır bu süreç miyofasiyal tetik noktalarındaki spesifik nokta hassasiyetinden sorumludur19,20. 

Miyofasiyal ağrının tedavisi genellikle gergin bantların inaktive edilmesine dayanır ve bu nedenle, 

iskemik kompresyon, pasif germe, transkutanöz elektrostimülasyon sinir stimülasyonu, masaj, 
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biofeedback, ultrason, kızılötesi lazer ve bilişsel davranışçı terapi dahil olmak üzere bir dizi non-invaziv 

yöntem kullanılmıştır.  Kuru iğneleme de ise minimal invaziv olarak, nöromüsküler ağrı ve hareket 

kısıtlılıklarını düzenlemek için gergin bandı uyararak cilde ve kaslara etki eden steril monofilament 

iğnelerin uygulanmasını içerir. 

Modern tetik nokta kuru iğnelemenin kökeni, Çekoslovakya'dan gelmektedir. Karel Lewit çalışmasında, 

kuru iğnelemenin 241 hastada miyofasyal ağrı tedavisinde kısa ve uzun vadeli etkilerini incelemiştir. 

İğne en ağrılı bölgeye geçtiğinde vakaların %86'sında hipestezi olmaksızın ani bir analjezik etki 

bildirmiştir. İğnenin analjezik etkisinin enjekte edilen maddeninkinden farklı olması "iğne etkisini" 

popüler hale getirmiştir21,22. Bu çalışmaya benzer şekilde Kelly 1941 yılında yaptığı lokal anestetik 

madde enjeksiyonunun, miyofasiyal ağrıyı tedavi ederken normal salin verilmesinden daha iyi bir etki 

sağlamadığını bulmuştur23. 

Tetik noktaların kuru iğnelemesi, geleneksel akupunktura benzetilse de tamamen farklı uygulamalardır. 

Öncelikle kuru iğneleme uygulamasında uygun hastayı belirlemek önem taşır. Kuru iğneleme terapisi 

uygulanmaması gereken hastalar24,25; 

- İğne fobisi olan, 

- İsteksiz, 

- İğneleme ve enjeksiyona anormal reaksiyon geçmişi bulunan, 

- Antikoagülan tedavi gören, trombositopenisi, kanama problemi olan, 

- Lenfödemi olan 

- Ciddi şekilde bastırılmış immun sistem (ör.kanser, HIV, hepatit vb.) 

- Vasküler hastalık 

- Diyabet 

- Gebelik 

- Epilepsi 

Bunlar haricinde kuru iğneleme yapılacak kişinin işlem esnasında hareketsiz yatabilmesi gerekmektedir. 

Tedaviye, tedavi edilen kasları açığa çıkarmak için uygun rahat bir duruş pozisyonunda başlanır. 

Pozisyonlar sırtüstü, yüzüstü veya yan yatmayı içerebilir ve hastanın konumlandırılmasına yardımcı 

olmak için yastıklar ve destekler kullanılabilir. Senkop riski nedeniyle kuru iğnelemenin oturur 

pozisyonda uygulanması önerilmez. Mevcut bakım standartları uygulama yapılacak alanın cildin %70 

izopropil alkol ile hazırlanmasını önermektedir15. Birkaç yazarın çalışmasına göre, temiz cildin 

iğnelemeden önce rutin olarak dezenfekte edilmesi gerekli görülmemiştir24–26.  Palpasyon yöntemleri 

kullanılarak tetik noktası belirlenir. Ek olarak, cilt gevşekliğini gidermek için düz palpasyondan 

yararlanılabilir. Yüksek kaliteli, steril, tek kullanımlık, katı filamanlı bir iğne direkt deriye sokulur veya 

daha sonra çıkarılan bir kılavuz tüp kullanılarak sokulur. İğne penetrasyon derinliği tetik noktasına 

ulaşmak için yeterli olmalıdır27. İğne deriyi delip kasın içine girdikten sonra, teknikler değişiklik 

gösterir: uygulayıcı kasın içine ve dışına doğru yavaş, sabit, delme veya piston hareketi kullanabilir 

(dinamik iğneleme olarak adlandırılır), iğneyi içeride bırakabilir. Situ (statik iğneleme olarak 

adlandırılır) veya fasya veya yumuşak dokuları çekmek için iğne birkaç tur döndürülebilir. Baldry, 

"ortalama yanıt verenler" için iğnenin 30-60 saniye veya "zayıf yanıt verenler"de 2-3 dakikaya kadar 

yerinde bırakılmasını önerir. İğne çekildikten sonra doku 5-10 saniye, kanama varsa pamuklu çubukla 

30-60 saniye sıkıştırılmalı; bu, yeterli hemostazın sağlanmasına yardımcı olacaktır 28. Hangi tekniğin 

ideal olduğu konusunda fikir birliği olmasa da, çoğu durumda dinamik iğnenin statik iğnelemeden (kas 

içi elektrik stimülasyonu olmadan) daha üstün olduğu yazarın görüşüdür. 

Yüz/baş bölgeleri için 14 x 25 mm’lik bir iğne ideal görülse de DN'nin etkinliği büyük ölçüde terapistin 

becerisine ve kendisinin tetik noktalarını doğru bir şekilde palpe etme becerisine bağlıdır. Uygulayıcının 

kinestetik farkındalığı, iğnelemenin daha iyi lokalizasyonuna ve daha iyi sonuçlara yardımcı olur. Tek 

seasta hangi kasların tedavi edileceği hastaların öyküsüne, ağrının yerine, iğneleme ile ilgili çekincelere 
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ve semptomların kronikliğine bağlıdır. Kuru iğneleme, ağrının hızlı bir şekilde azalmasını ve böylece 

hareketlilik ve fonksiyonda iyileşmeyi kolaylaştırmak için bir tedavidir. Subakut durumların çoğu 

ortalama iki ila üç iğneleme seansından sonra düzelecek, kronik tetik noktalatı için ise beş ila altı seans 

gerektirecektir29. 

Kuru İğnelemenin Olası Riskleri 

Miyofasiyal ağrı tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan kuru iğneleme prosedürünün, risklerinin 

bilinmesi faydalı olacaktır. Vulfsons 2012 yılında yayınlanan makalesinde kuru iğnelemenin ağrı, 

iğneleme yerinde kanamalar, senkop yanıtları ve akut servikal epidural hematom dahil olmak üzere kuru 

iğneleme ile ilişkili çeşitli yan etkileri özetlemiştir30. Kuru iğneleme ve enfeksiyon riskini araştıran çok 

az araştırma bulunmaktadır. Ancak akupunktur ve enfeksiyon riski birçok çalışmaya konu olmuştur. 

Benzer prosedürü içermesi sebebiyle verilerin ilişkilendirilmesi makul görünmektedir. Ancak yine de 

akupunktur noktaların çoğuna kuru iğneleme yapılmadığına dikkat çekmek gerekir. Bir çalışma 2001 

itibariyle, akupunktur yoluyla Birleşik Krallık'ta HIV, Hepatit C ve Creutzfeld-Jacop hastalığı bulaşı 

bildirilmiş hiçbir vaka olmadığını bildirmiştir31. Bu riskler haricinde akupunktur uygulaması esnasında 

uygulama yapılan bölgeye de bağlı olarak omurilik ve sinir köklerinde yaralanma vakaları tespit 

edilmiştir, vakalardan bazılarında direkt iğneleme sorumluyken bazılarında iğnelerin parçalanması 

komplikasyonlara sebep olmuştur32. Genel olarak ele alındığında enfeksiyon kontrolü, tek kullanımlık 

iğne, antiseptik ve eldiven kullanımı gibi basit adımlar ile optimize edilebilir. Kuru iğnelemenin ciddi 

olumsuz yan etkileri çok nadirdir30. 

Kuru İğneleme Uygulaması Sonuçları 

Tek çalışmalar, çiğneme kaslarının tetik noktası kuru iğnelenmesinin (Şekil), miyofasiyal TMD33 veya 

uyku bruksizmi34 olan kişilerde ağrı semptomlarını azaltmada etkili olduğunu bildirmiştir. Kuru 

iğneleme, farmakolojik ilaç tedavisinden daha iyi klinik sonuçlar göstermiştir35. Yakın tarihli bir meta-

analiz, kuru iğnelemenin diğer müdahalelere kıyasla ağrı yoğunluğunu azaltmada etkili olduğu 

sonucuna varmıştır; Bununla birlikte, veriler düşük kaliteli çalışmalara dayanmaktadır36.  

Özden ve ark.37 masseter kasında derin ve yüzeyel kuru iğnelemenin (10mm/5mm) etkinliklerini 

kıyasladıkları çalışmada, ağrı eşiği (PPT) ölçümleri, görsel analog skala skorları ve maksimal çene 

açıklığı değerlendirilmiş ve yüzeyel kuru iğnelemenin anlamlı olarak daha iyi olduğu bulmuşlardır. 

Sirikaku ve ark. temporomandibular rahatsızlığı bulunan hastalarda masseter kuru iğnelemenin tinnitus 

bulguları üzerine etkilerini araştırmışlardır. Kuru iğnelemenin, ağrı şiddeti ve kulak çınlamasında 

iyileşme, kulak çınlaması rahatsızlığında azalma ile ilişkilendirmişlerdir. 

Miyofasiyal ağrı tanısı alan 10 hastanın masseter kasında kuru iğnelemenin etkisini değerlendirdikleri 

vaka raporunda Reis ve ark. kuru iğnelemeyi, miyofasiyal ağrının tedavisinde terapötik bir alternatif 

olarak göstermişlerdir38. Masseter ve temporal kaslarındaki tetik noktalarına kuru iğneleme yapılan 

hastaların tedavi öncesi, tedaviden hemen sonra ve 1 haftalık takipte kontrol grubuna göre ağrı şiddeti 

ve çene açıklığında önemli gelişmeler bulunmuştur39. 

Sonuç 

Miyofasyal temporomandibular eklem disfonksiyonlu ve bruksizmli hastalarda masseter ve 

temporalisteki tetik noktaların multidisipliner olarak değerlendirilip kuru iğneleme ile minimal invaziv 

olarak tedavi programları üzerine yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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Özet: Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki farklı protez temizleyicinin (klorheksidin glukonat, alkalin 
peroksit) farklı yöntemlerle elde edilen (CAD/CAM, 3D ve konvansiyonel) akrilik rezin örneklerinin yüzey 

pürüzlülüğü üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Materyal ve Metod: 30 adet CAD-CAM, 30 adet 3D üretim ve 

30 adet ısı ile polimerize rezin olmak üzere 20x20x1.5 boyutlarında toplam 90 adet PMMA örnek hazırlandı. Tüm 

örneklere termal döngü uygulaması (3000 döngü) yapıldı. Akrilik rezinler 10’ar adetlik gruplara ayrılarak on gün 

boyunca disitile su, alkalin peroksit tablet ve %0.2 klorhexidin glukonat solüsyona daldırıldı. Yüzey pürüzlülük 

değerleri profilometre cihazı ile ölçüldü. Verilerin normallik testlerine Shapirow-Wilk testi ile bakıldı. Gruplar 

arasındaki karşılaştırmalarda Kruskall Wallis H Testi kullanıldı. p<0,05 olması durumunda anlamlı bir farklılık 

olduğu kabul edildi. Bulgular: Disitile suya daldırılan örneklerde gruplar arasında “Ra” değerleri açısından 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. (p>0,05). Klorheksidin solüsyonuna daldırılan konvansiyonel akril grubunun 

Ra değerleri 3D ve CAD/CAM PMMA gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur. 

(p<0,05)Alkalin peroksit solüsyonuna daldırılan grupta 3D PMMA grubunda Ra değerleri daha yüksek 

görülmekle birlikte fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Sonuç: Klorheksidin glukonat ve alkalin 

peroksit farklı yöntemlerle üretilen PMMA rezinlerin yüzey pürüzlülükleri üzerinde farklı etkiler göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pmma; 3d Pmma; Cad-Cam Pmma; Akrilik Rezin; Yüzey Pürüzlülüğü; Protez Temizleyici 

 

Effect of Denture Cleaners On Surface Roughness of 3d, Cad/cam and Conventıonal Pmma Resıns 

 

Abstract: The aim of this study was to evaluate the effect of two different denture cleaners (chlorhexidine 

gluconate, alkaline peroxide) on the surface roughness of acrylic resin samples obtained by different methods 

(CAD/CAM, 3D and conventional). Materials and Methods: A total of 90 PMMA samples were prepared, 30 of 

which are CAD-CAM, 30 of 3D and 30 of head-cured resin, with dimensions of 20x20x1.5. Thermal cycling (3000 

cycles) was applied to all samples. Acrylic resins were divided into groups of 10 and immersed in distilled water, 

alkaline peroxide tablet and 0.2% chlorhexidine gluconate solution for ten days. Surface roughness values were 

measured with a profilometer device. The normality tests of the data were checked with the Shapirow-Wilk test. 

Kruskall Wallis H Test was used for comparisons between groups. A significant difference was accepted if p<0.05. 

Results: There was no significant difference between the groups in terms of “Ra” values in the samples immersed 

in distilled water(p>0.05). Ra values of the conventional acrylic group immersed in chlorhexidine solution were 

found to be statistically significantly lower than the 3D and CAD/CAM PMMA groups(p<0.05) Although Ra values 

were higher in the 3D PMMA group in the group immersed in alkaline peroxide solution, the difference was not 

statistically significant. There was no significant difference between the groups in terms of “Ra” values in the 

samples immersed in distilled water. (p>0.05). Ra values of the conventional acrylic group immersed in 

chlorhexidine solution were found to be statistically significant lower than the 3D and CAD/CAM PMMA groups. 

(p<0.05) Although Ra values were higher in the 3D PMMA group immersed in alkaline peroxide solution, the 
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difference was not statistically significant. Conclusion: Chlorhexidine gluconate and alkaline peroxide show 

different effects on the surface roughness of PMMA resins produced by different methods. 

Keywords: Pmma; 3d Pmma; Cad-Cam Pmma; Denture Base Resin; Surface Roughness; Denture Cleaners 

 

GİRİŞ 

Polimetilmetakrilat (PMMA), düşük üretim maliyeti, tatmin edici estetik sonuçları ve üretim kolaylığı 

nedeniyle hareketli protez yapımında yaygın olarak kullanılan bir materyaldir. 1,2 Bununla birlikte 

mekanik özelliklerinin zamanla bozulması ve buna bağlı olarak mikrobiyal kolonizasyonun artması gibi 

olumsuzluklara sahiptir. Materyalin sahip olduğu bu eksikliklerin protez talebinin artmasıyla bir araya 

gelmesi nedeniyle materyalin geliştirilmesi ve dijital diş hekimliği çalışmaları hız kazanmıştır. 3 

Çağdaş protetik diş hekimliğinin amaçlarından birisi PMMA esaslı malzemelerin özelliklerini 

geliştirmek, geleneksel yöntemlerle üretilen hareketli protezlerin üretim süreci ile ilişkili dezavantajları 

azaltmaktır. Bu amaçla günümüzde hareketli protezlerin üretiminde üç boyutlu baskı teknolojinin 

kullanıldığı (3D) sistemler ile bilgisayar destekli tasarım/ bilgisayar destekli üretim (CAD/ CAM) 

sistemleri kullanılmaktadır. 

Büyük bir hızla gelişme gösteren eklemeli üretim veya 3 boyutlu baskı teknolojisi, tasarımla oluşturulan 

modelin materyalin katmanlar halinde eklenmesi esasına dayanmaktadır. Yazdırılan nesnenin kalitesi, 

3D yazıcının ve reçinenin özelliklerine bağlı olarak değişir.  Minimum hammadde israfı nedeniyle düşük 

maliyetli olması, üretim sırasında materyal üzerine herhangi bir kuvvet uygulanmaması gibi avantajlara 

sahiptir. 4,5 Diğer taraftan merdiven etkisi göstermesi ve arttırılmış doğruluğun arandığı durumlarda 

üretim hızının düşmesi gibi dezavantajlara sahiptir ve gelişmeye devam etmektedir. 6 

CAD/CAM ile üretilen PMMA (C-PMMA) esaslı materyallerin kimyasal yapıları, mekanik özellikleri 

ve polimerizasyon yöntemleri konvansiyonel yöntem ile üretilen PMMA’lara (K-PMMA) göre farklılık 

gösterir. Standart koşullarda yüksek sıcaklık ve basınç altında elde edilen bu polimerler düşük artık 

monomere sahip olmaları ve üstün bağlanma özellikleri göstermeleri nedeniyle geleneksel 

PMMA’lardan daha üstün mekanik ve biyolojik özellikler gösterirler. 3,7,8      

Hangi yöntem ile üretildiğinden bağımsız olarak hareketli protez kullanan bireylerin büyük bir kısmında 

hijyen problemi görülmektedir.9 Protez hijyeninin yetersiz olması, hem protezler üzerinde hem de 

protezi taşıyan dokular üzerinde biyofilm formasyonuna neden olabilir. Protezler üzerinde meydana 

gelen biyofilm tabakasına bağlı olarak protez stomatiti ve kötü ağız kokusu meydana gelebilir.  Bunlara 

ek olarak biyofilm formasyonu enfeksiyöz endokardit, gastrointestinal enfeksiyonlar, aspirasyon 

pnomonisi ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile ilişkilendirilmiştir.10  

Protezlerler ile ilgili hiyyen önerileri ile biyofilm oluşumunun kontrolü hedeflemektedir.  Buna 

ilave olarak hijyen önlemleri restoratif materyallerin kullanım süresi açısından da önem 

taşımaktadır.11 Protez temizliği için kullanılan iki ana yaklaşım plağın mekanik veya kimyasal olarak 

ya da her ikisinin kombine olarak kullanılmasıyla uzaklaştırılmasıdır. 12,13 Kimyasal yöntemde hem 

antimikrobiyal hem de deterjan özelliklerine sahip solüsyonlar kullanılmaktadır.14,15 Protez 

dezenfeksiyonunda kullanılan sodyum hipoklorit (NaOCl), alkalin peroksitler ve klorheksidin 

glukonatın mikroorganizma miktarını azaltmada etkili olduğu bildirilmiştir. 16 Literatürde kullanılan 

kimyasal ajanların PMMA yüzeyleri üzerindeki etkisini değerlendiren çalışmalar bulunmaktadır. 1,2 

Ancak aynı kimyasal ajanın 3D, CAD CAM ve konvansiyonel PMMA’nın yüzey pürüzlülüğü 

üzerindeki etkisini değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı iki farklı protez temizleyicinin (klorheksidin glukonat, alkalin peroksit) farklı 

yöntemlerle elde edilen (CAD/CAM, 3D ve konvansiyonel) akrilik rezin örneklerin yüzey pürüzlülüğü 

üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Çalışmanın sıfır hipotezi protez temizleyiciye maruz kalan 

CAD/CAM PMMA örneklerin yüzey pürüzlülüğünün konvansiyonel PMMA ve 3D PMMA’dan daha 

düşük olacağı yönündedir. 
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MATERYAL VE METOD: 

Çalışmada protez kaide materyali olarak CAD/CAM PMMA (On Dent, Bornova, İzmir), 3D PMMA 

(Dentone Denture 385 / hell-rosa / light pink, Ay Tasarım Ankara) ve ısı ile polimerize olan 

konvansiyonel PMMA akrilik rezin (Meliodent, Heraeus Kulzer GmbH Co, Almanya) kullanıldı. Her 

bir grupta 30 adet olmak üzere toplam 90 adet örnek elde edildi. (Resim 1)  

 

     

           a                       b                      c 

Resim 1. a. 3D yazıcı ile üretilen PMMA örnekler, b. Isı ile polimerize edilen PMMA ile üretilen örnekler 

c.CAD-CAM ile üretilen PMMA örnekler 

 

Örneklerin hazırlanması için Srinivasan ve ark. çalışması referans alınarak 20x20x1.5 mm ebatlarında 

CAD/CAM mum örnek elde edildi.17 Hazırlanan CAD/CAM örnek CAD sisteminde tarandı.  Elde 

edilen görüntüler dijital ortama aktarılarak CAD (Exocad DentalCAD) bilgisayar programı ile gerekli 

tasarım yapıldı. Bu tasarım stereolitografi (STL) dosyası olarak, CAM (VHF K5, vhf camfacture AG, 

Ammberuch, Germany) cihazına aktarıldı. Prepolimerize CAD/CAM PMMA bloktan frezeleme 

işlemiyle örnekler elde edildi.  

3D PMMA örnekler LCD baskı teknolojisi ile Ackuretta / FreeShape 120 cihazı ile Dentone Denture 

385 reçine kullanılarak 100 mikron kesit kalınlığında üretildi. (Ay Tasarım, Ankara) 

Isı ile polimerize olan akrilik rezin örneklerin elde edilmesi için CAD/CAM örnekler kalıp olarak 

kullanılarak mum örnekler hazırlandı. Elde edilen mum örnekler ısı ile polimerize olan akrilik rezin 

kullanılarak klasik yöntem ile muflaya alındı. Polimer (toz) ile monomer (sıvı) oranını ideal olarak 

belirlemek için hassas terazi (Kern ABJ 220-4 NM, Germany) kullanıldı. Polimerizasyon için 100 ℃ 

derece sıcak suda 30 dakika kaynatma işlemi uygulandı. Elde edilen akrilik rezin örnekler boyutsal 

stabilizasyonun korunması amacıyla çalışma süresi boyunca 37 °C distile suda bekletildi.  

Tüm PMMA rezin örneklerin tesviye ve polisaj işlemleri standardizasyonu sağlayabilmek için aynı 

araştırmacı tarafından tamamlandı. Tesviye işlemleri düşük devirde tungsten karbid frez ile yapıldı. 

Ardından 800 ve 600 grit kağıt zımparası (Struers GmbH, Willich, Almanya) ile su altında zımparalandı. 

Daha sonra önce dental pomza (Imıpomza; Imicryl, Konya, Türkiye) ve su karışımıyla parlatılıp test 

için uygun yüzeyler hazırlandı. Tüm örnekler yüzey pürüzlülüğü testinden önce 24 saat disitile su içinde 

bekletildi.  

Tüm örneklere Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Laboratuvarında yer alan termal 

döngü cihazında (Thermocycler 1100/1200, SD Mechatronik, Pleidelsheim, Germany)  termal döngü 

uygulaması yapıldı. Termal döngü cihazlarında tank sıcaklıkları ağız içi sıcaklık değişim sınırının +5°C 

ile +55°C arasında olmasını taklit edecek şekilde ayarlandı. Üç yıllık bir klinik aşınmayı simule etmek 

için toplam 3000 döngü uygulandı. 
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Her üç PMMA rezin grubundaki örnekler 3 gruba ayrıldı (n=10). Örnekler bir aylık kullanıma karşılık 

gelecek şekilde 10 gün boyunca solüsyon içerisinde bekletildi. Birinci gruptaki örnekler %0.2 

Klorheksidin glukonat (Klorhex gargara, Drogsan, Türkiye) içerisinde, ikinci gruptaki örnekler Alkalin 

peroksit tablet solüsyonu (Corega Tablet, Glaxo Smith Kline, Brentford, İngiltere) içerisinde ve üçüncü 

gruptaki örnekler ise distile su içerisinde bekletildi. Solüsyonlar her 8 saatte bir yenilenerek 30 gece 

boyunca solüsyonda kalma süresi simule edildi 

Yüzey pürüzlülüğü testleri Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma laboratuvarında 

profilometre (perthometer M2, (Mahr GmbH, Göttingen, Almanya) cihazı ile yapıldı. Ölçüm uzunluğu 

5.5 mm, cut-off değeri 0.25 mm olarak ayarlandı. Her bir örnek üzerinde üçer ölçüm yapılarak Ra, Rz, 

Rmax değerleri kaydedildi. 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 22 paket programı aracılığı ile yapıldı. Verilerin normallik 

testlerine Shapirow-Wilk testi ile bakıldı. Verilerin normal dağılmamasından dolayı, üç veya daha fazla 

gruplar arasındaki karşılaştırmalarda Kruskall Wallis H Testi kullanıldı. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 

belirlendi. p<0,05 olması durumunda fark  anlamlı kabul edildi.  

BULGULAR 

Klorheksidin glukonat (KG) grubunda konvansiyonel PMMA (K-PMMA) Ra değerleri, 3D PMMA ve 

CAD/CAM PMMA grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05). 

CAD/CAM PMMA grubu Ra değerlerinin, 3D PMMA grubu Ra değerlerine göre düşük olduğu tespit 

edilmiş olmakla birlikte fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.(Tablo 1). 

 

Tablo 1: Klorheksidin grubunda gruplar arasında Ra dağılımları ve ikili karşılaştırma 

 N Ortalama Ss H P 
İkili  

Karşılaştırma 

Ra 

3D PMMA 10 ,603 ,271 

10,599 0,005* 
2-1 

2-3  
K PMMA 10 ,311 ,133 

CAD/CAM PMMA 10 ,520 ,122 

*p<0.05 

 

Alkalen peroksit (AP) grubunda 3D PMMA örneklerin Ra değerleri, konvansiyonel PMMA  ve 

CAD/CAM PMMA örneklere göre daha yüksek olmakla birlikte fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. p>0.05  (Tablo 2). 

 

Tablo 2: Alkelen peroksit grubunda gruplar arasında Ra dağılımları ve ikili karşılaştırma 

 N Ortalama Ss H p 
İkili  

Karşılaştırma 

Ra 

3D PMMA-AP 10 ,846 ,777 

4,447 0,108           -  K PMMA-AP  10 ,475 ,197 

CAD/ CAM PMMA-AP 10 ,399 ,273 

 

Distile suya daldırılan kontrol gruplarında  Ra değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. p>0.05 (Tablo 3). 
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Tablo 3: Gruplar arasında Ra dağılımları ile Kruskall-Wallis H Testi Tablosu 

 N Ortalama Ss H p 
İkili  

Karşılaştırma 

Ra 

3D PMMA 10 ,554 ,159 

5,894 

  

0,052 

  

 

- 

 K PMMA  10 ,379 ,134 

CAD/ CAM PMMA  10 ,524 ,236 

 

TARTIŞMA 

Bu in vitro çalışmada, protez temizleyicisi olarak kullanılan solüsyonların farklı teknolojilerle üretilmiş 

protez kaide malzemelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmanın protez 

temizleyicilerine maruz kalan CAD/CAM PMMA örneklerin yüzey pürüzlülüğünün K-PMMA ve 3D 

PMMA’dan daha düşük olacağı yönündeki sıfır hipotezi reddedilmiştir. 

PMMA diş hekimliğinde uzun süredir kaide materyali olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Son 

yıllarda konvansiyonel yöntemle üretilen PMMA materyaline alternatif olarak üç boyutlu baskı 

teknolojinin kullanıldığı 3D sistemler ile CAD/ CAM sistemlerinin kullanımı ile ilgili çalışmalar hız 

kazanmıştır. 

Hangi yöntem ile üretilmiş olursa olsun hareketli protez kullanan bireylerin hijyen yetersizliği protezler 

üzerinde ve protezi taşıyan dokular üzerinde biyofilm formasyonuna neden olabilir. Protezlerin 

temizlenmesi amacıyla mekanik, kimyasal ve kombine metotlar kullanılmaktadır. Kimyasal temizleme 

yönteminde protezler çeşitli antibakteriyel, antifungal ve çözücü solüsyonlar içinde bekletilmektedir. 18 

Literatürde protez temizleyici solüsyonların akrilik rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini 

inceleyen araştırmalar mevcuttur. Durkan ve ark. efervesan tablet formunda peroksit içerikli temizleme 

tabletlerinin, PMMA rezinlerinin yüzey pürüzlülük değerlerini arttırdığını bildirmişlerdir.19 Peracini ve 

ark. alkalin peroksit içerikli temizleyici solüsyonların akrilik rezinlerin yüzey pürüzlülüğünü anlamlı 

olarak arttırdığını rapor etmişlerdir.20 Panariello ve ark. ise sodyum hipoklorit ve klorheksidin glukonat 

içerikli solüsyonların ısı ile polimerize olan akrilik rezinlerin yüzey pürüzlülük değerleri üzerinde 

değişikliğe neden olmadığını ortaya koymuşlardır.21 Srinivasan ve ark CAD/CAM PMMA 

materyallerinin mekanik özelliklerini değerlendirdikleri çalışmalarında 3D yazıcının türü ve yönünün 

yüzey pürüzlülüğü üzerinde etki gösterebileceğini ortaya koymuşlardır.17 Bu çalışmada Klorheksidin 

glukonat grubunda (KG) Konvansiyonel PMMA (K-PMMA) Ra değerleri, 3D PMMA ve CAD/CAM 

PMMA grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05) Alkalen peroksit 

grubunda ise 3D PMMA örneklerin Ra değerleri CAD/CAM PMMA ve konvansiyonel PMMA 

örneklere göre daha yüksek olmakla birlikte fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (p>0.05) 

Elde edilen sonuçlar şu anda ticari olarak kullanılan bir 3D, bir CAD/CAM ve bir konvansiyonel PMMA 

rezin için sonuçlar ortaya koymaktadır. Piyasada mevcut tüm 3D ve CAD/CAM PMMA materyalleri 

için genellenmesinin doğru olmayacağı düşünülebilir. Diğer taraftan farklı protez temizleyicilerin farklı 

yöntemlerle üretilmiş PMMA rezinlerin yüzey pürüzlülüğü değerleri üzerinde farklı etkiler oluşturduğu 

tespit edilmiştir. İleriki çalışmalar materyallerin içerikleri ve üretim tekniklerine göre kullanılan 

dezenfektanların etkisini konu alabilir.   

Bu çalışmada dezenfektana maruz kalma süresi 10 gün ile sınırlandırılmıştır. Her 8 saatte bir değiştirilen 

solüsyon ile 30 defa dezenfektana maruz kalma simule edilmiştir. Protezlerin kullanım ömrü boyunca 

daha uzun süreyle aynı kimyasal dezenfeksiyona maruz kalmaları söz konusu olabileceği için 

dezenfeksiyon süresinin daha uzun tutulduğu çalışmalar planlanarak her bir materyalin daha uzun süreli 

maruziyetten etkilenme dereceleri değerlendirilebilir. Böylelikle farklı üretim yöntemleri ile üretilmiş 

protez kaide materyalleri için uygun bir dezenfektan seçerken dezenfekte edilecek malzemenin türüne 

uygunluğu için sonuçlar ortaya konabilir.  Günümüzde giderek daha yaygın olarak kullanılmaya 

başlayan CAD/CAM ve 3D PMMA materyalleri üzerinde protez temizleyicilerin etkisi 

değerlendirilebilir.  



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 65 
SONUÇ: 

Bu çalışmanın sınırları dahilinde; alkelen peroksit ve klorheksidin glukonat temizleyici solüsyonlarının 

kısa süreli daldırma işleminde farklı yöntemler ile üretilmiş PMMA materyallerinin yüzey pürüzlülüğü 

üzerinde farklı etkiler gösterebileceği tespit edilmiştir. 3D baskı veya CAD/CAM uygulamalarının 

geleceği, bu teknolojilere uygun malzemelerin iyileştirilmesine ve geliştirilmesiyle ilişkilidir. 
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Maxilla ve Mandibulanın Santral Bölgesinde Papil Rekonstrüksiyonu: Olgu 

Sunumu 
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Özet: Papil kaybı, hastalar için estetik bir sorun oluşturmaktadır. Papil kaybında cerrahi ve cerrahi olmayan iki 

yaklaşım mevcuttur. Bu olgu sunumunun amacı; cerrahi olmayan yaklaşımlardan biri olan hyaluronik asitin papil 

kaybının tedavi edilmesinde ve dişler arasındaki siyah üçgenlerin azaltılmasında kullanımının 

değerlendirilmesidir. 21 yaşındaki kadın hasta gülümserken açığa çıkan ön dişleri arasındaki siyah alanların 

kapatılması için Periodontoloji Kliniğine başvurmuştur. Alınan anamnezde herhangi bir hastalığı, alerjisi 

olmadığı ve ilaç kullanmadığını belirtmiştir. Yapılan intraoral muayenede 11-21, 21-22, 32-41 ve 41-42 

bölgelerinde siyah üçgen alanlar tespit edilmiştir. Ayrıca bu bölgelerde papil proporsiyonu, siyah üçgen alanı, 

papil yükseklik kaybı sınıflaması ve papil kalınlıkları ölçülmüştür. Adrenalinli lokal anestezi sonrasında her dişin 

işaretlenen üç bölgesine toplamda 0.1 ml hyaluronik asit üç haftalık aralıklarla 6 kere enjekte edilmiştir. Bu 

uygulamalar sonrasında papil proporsiyonu 41-42 bölge dışında artmıştır. Siyah üçgen alanlar 11-21, 21-22 

bölgelerinde azalmıştır. Papil yükseklik kaybı sınıflaması 41-32 ve 41-42 bölgeleri başlangıçta 2 iken tedavi 

sonrasında 1 olarak değişmiştir. Papil kalınlıkları 41-32 ve 41-42 arasında artmıştır. Sonuç olarak hyaluronik 

asitin papil rekonstrüksiyonu için kullanımı kemik kreti ile kontak alanları arasındaki mesafenin 5 mm’den az 

olduğu bölgeler için umut vadedicidir. 

Anahtar Kelimeler: Hyaluronik Asit; Papil Rekonstrüksiyonu; Siyah Üçgen Alan. 

 

Reconstruction of Interdental Papilla in the Central Region of the Maxilla and Mandible: A Case Report 

 

Abstract: Papilla loss is an esthetic problem for patients. There are two surgical and non-surgical approaches to 

papilla loss. The objective of this case report is to evaluate the use of hyaluronic acid, which is one of the non-

surgical approaches, in treating papilla loss and reducing black triangles between teeth. A 21-year-old female 

patient applied to the Periodontology Clinic to close the exposed black areas between her front teeth while smiling. 

In the medical history, he stated that he had no disease or allergy and did not use drugs. In the intraoral 

examination, black triangle areas were detected in regions 11-21, 21-22, 32-41, and 41-42. In addition, papilla 

proportion, black triangle area, papilla height loss classification, and papilla thickness were measured in these 

regions. After local anesthesia with adrenaline, a total of 0.1 ml of hyaluronic acid was injected into the three 

marked areas of each tooth six times at three-week intervals. After these applications, the papilla proportion 

increased outside the 41-42 region. Black triangle areas have decreased in areas 11-21, 21-22. The classification 

of papilla height loss in regions 41-32 and 41-42 changed from 2 at baseline to 1 after treatment. Papilla thickness 

increased between 41-32 and 41-42. In conclusion, using hyaluronic acid for reconstructing interdental papilla is 

promising for areas where the distance between the bone crest and contact areas is less than 5 mm. 

Keywords: Black Triangle Area; Hyaluronic Acid; Reconstruction of İnterdental Papilla. 

 

Giriş 

İnterdental papil, iki bitişik diş arasındaki temasın altındaki proksimal alanı kaplayan diş eti kısmıdır 1. 

Papil kaybı nedeniyle "siyah üçgenler" oluşabilmektedir 2. İnterdental papil estetik olarak doğal dişler 

ve implant destekli protezler için son derece önemlidir 3. Papilin durumu ve kayıplarını tespit etmek için  
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papil proporsiyonuna 4, siyah üçgen alana 5  ve papil yükseklik kaybı sınıflamasına bakılmaktadır 6. 

Papil kaybı çürük ve kron marjinlerinden sonra en çok karşılaşılan üçüncü estetik problem olarak 

görülmektedir 7. Genellikle papil kayıpları cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle rekonstrükte 

edilmektedir 3. Norland ve Tarnow’un papil ile ilgili sınıflaması tedavi yaklaşımında çok önemli 

olmaktadır 6. İnterdental kemiğin tepe noktası ve dişlerin kontakt noktası arasındaki mesafe 5 mm veya 

daha az ise cerrahi olmayan tedavi, mesafenin arttığı durumlarda ise cerrahi müdahale yapılabilmektedir 
8. Cerrahi tedavilerde subepitelyal bağ doku uygulanmıştır 9, 10. Küretaj işlemi ya da restorasyonun 

modifiye edilerek papil oluşabileceği ile ilgili cerrahi olmayan yaklaşımlar vardır. Küretaj istenilen 

sonuçlar vermemiş olsa da restorasyonların modifiye edilmesi ile daha iyi sonuçlar alınmıştır 11, 12.  

Ayrıca cerrahi olmayan yöntemler  ortodontik tedavilerle de birlikte uygulanmaktadır 13.  Papil 

kayıplarının estetik tedavisinde kullanılan dermal dolgu materyalleri umut vaat eden ve geliştirilmesi 

gereken invaziv olmayan bir tedavi yöntemidir 14. Diğer bir cerrahi olmayan yaklaşım da hyaluronik 

asitin papile enjeksiyonudur 2, 15, 16. 

Hyaluronik asit, çeşitli biyolojik fonksiyonlara sahip insan vücudunda da doğal olarak bulunan ve ayrıca 

laboratuvar ortamında üretilebilen bir polisakkarittir 17. Hyaluronik asit, dişeti ve periodontal ligament 

gibi yumuşak dokulardaki ve alveoler kemik ile sement gibi sert dokulardaki inflamasyona ve cerrahi 

sonrası dönemde hastaya uygulanabilmektedir. İnflamasyonda kullanımı nedeniyle periodontal 

hastalıklarda da kullanılmaya başlanmıştır 18. Özellikle hyaluronik asitin ameliyat sonrası doku onarımı 

ve yara iyileşmesinde topikal olarak etkisi de görülmüştür 19. Hyaluronik asitin potansiyel rolüne olan 

ilgi artmasıyla jel ve ağız gargaraları gibi farklı formlarda da kullanılmaya başlanmıştır 18. Bu 

gelişmelerle birlikte ayrıca hyaluronik asit ile papil rekonstrüksiyonu yapılmaktadır 2, 20. Hyaluronik asit, 

doku içerisinde kolajen ve elastik liflerin çoğalıp, gelişmelerini sağlayacak sıvı matriks görevi 

görmektedir ve aynı zamanda fibroblastların migrasyonunu sağlayarak kolajen yapımını uyarmaktadır 
21. 

Bu vakada hyaluronik asit uygulamasının papildeki doğrusal ve hacimsel değişime etkisi incelenmek 

istenmiştir.  

Olgu Sunumu 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Periodontoloji Ana bilim Dalına 21 yaşındaki kadın hasta 

gülümserken açığa çıkan ön dişleri arasındaki siyah alanların kapatılması için başvurmuştur (Resim 1A).  

Alınan anamnezde herhangi bir hastalığı, alerjisi olmadığı ve ilaç kullanmadığını belirtmiştir. Yapılan 

intraoral muayenede 11-21, 21-22, 32-41 ve 41-42 bölgelerinde siyah üçgen alanlar tespit edilmiştir 

(Resim 1A, 1B, 1C ve 1D). Hastadan başlangıçta plak, gingival indeksi, sondlamada kanama, sondlama 

derinliği ve ataşman kaybı ölçülmüştür (Tablo 1). 14, 33 ve 34 numaralı dişlerin bukkal bölgelerinde 

sırasıyla 1, 1 ve 2 mm diş eti çekilmeleri gözlenmiştir.  Üst anterior bölgede kemik kreti ile dişlerin 

kontakt bölgesi arası 4 mm bulunurken, alt çene 6 mm olarak ölçülmüştür. Yapılan muayene ve indeks 

ölçümleri ile hastanın periodontal sağlığa sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 11-21, 21-22, 32-41 ve 41-

42 papil proporsiyonu, siyah üçgen alanı, papil yükseklik kaybı sınıflaması ve papil kalınlıkları 

ölçülmüştür (Tablo 2). Hastaya Faz 1 tedavi olarak detartraj ve polisaj yapılmıştır. Bir ay sonra hastanın 

tüm indeksleri yeniden alınmıştır ve gingival indeks dışında tüm indekslerinde azalma bulunmuştur 

(Tablo 1). Hastanın papilleri üç noktadan (papil tabanı, tepesi ve ikisinin arası) cerrahi işaretleme kalemi 

ile işaretlenmiştir. Hastanın ilgili bölgesine adrenalinli lokal anestezi yapılmıştır. Her diş için işaretlenen 

üç bölgeye toplamda 0,1 ml hyaluronik asit (Gengigel Prof Syrınges, Gengigel®, London) nazikçe 

enjekte edilmiştir (Resim 2A ve 2B). Diş eti beyazladığında uygulama sonlandırılmıştır. Hastaya 

enjeksiyondan sonra 2 saat yemek yememesi ve herhangi bir şey içmemesi söylenmiştir. Ayrıca 

enjeksiyonun yapıldığı anterior bölgeye gün boyunca dikkat etmeleri gerektiği anlatılmıştır. Hasta üç 

haftalık aralıklarla 6 kere çağrılmıştır. Papil proporsiyonu 41-42 bölgesi dışında artmıştır. Siyah üçgen 

alan 41-32 ve 41-42 bölgeleri dışında azalmıştır. Papil yükseklik kaybı sınıflamasında 11-21 ve 21-22 

bölgesi başlangıçta 1 bulunmuştur ve tedavi sonunda 1 olarak kalmıştır. 41-32 ve 41-42 bölgeleri 

başlangıçta 2 iken tedavi sonrasında 1 olarak değişmiştir. Papil kalınlıkları 21-22 arası dışında artmıştır. 

21-22 arasındaki papil kalınlığı aynı kalmıştır (Resim 3A,3B ve 3B), (Tablo 2). 
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Tartışma 

Hyaluronik asiti bir iskele olarak düşünerek interdental papillerin hacmini arttırmakta kullanan 

araştırmalar, yumuşak doku rejenerasyonunun teşviki ile interdental papili uzun vadede 

destekleyebilecek bir temel oluşturmuştur 22.  Çankaya ve diğ. (2020) çalışmalarının sonuçları, 

tekrarlanan hyaluronik asit enjeksiyonları papil hacmini kademeli olarak arttırmıştır ve bu hacim 2 yıl 

boyunca korunmuştur 16 . Bu vakada üç boyutlu ölçüm olmamasına rağmen iki boyutlu ölçümlerin 

çoğunda papil kazancı sağlanmıştır. 

Alhabashneh ve diğ. (2021) hyaluronik asiti papil eksikliğinde kullanımı var olan siyah üçgen alanların 

3. ve 6. aylarında azalmasına yol açmıştır. Papilin maximum hacmi 3. ayda oluşmuştur ve 6. ayda 

azalmıştır 15. Başka bir çalışmada başlangıca göre üç ve altı ay sonra sonuçlar, siyah üçgenlerin 

yükseklik ve yüzey alanında hyaluronik asit grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı azalmaya yol 

açmıştır 1. Kontakt noktası ile kemik kreti arasında 5 mm olan bölgelerde papilde %100 kapanma olduğu 

diğer bir çalışmada görülmüştür  23. Bu hastada maxilla anterior bölgede azalma olmasına rağmen 

mandibula anterior bölgede siyah üçgen alanlarda değişim olmamıştır. 

Abdelraouf ve diğ. (2019) papil kayıplarının tedavisinde salin ve hyaluronik asit enjekte ettikleri 

vakaların 6. ay ölçümleri sonrası salin uygulanan gruba göre hyaluronik asit uygulanan grupta daha fazla 

kazanç sağlanmıştır 1. Onat ve diğ. (2020) yaptığı çalışmanın sınırları içerisinde, papil dolumunu 

sağlamak amacıyla uygulanan  iki hyaluronik asit  grubunda da değişen zamanlarda enjeksiyon 

yapılmıştır ve papil dolumunda farklılık olmadığını gözlemlemişlerdir 14. Mansouri ve diğ. (2013) 3 ve 

6 aylık takiplerle 21 bölgeyi (11 hasta) tedavi etmek için hyaluronik asit jel preparatı kullanmışlardır ve 

ortalama iyileşmenin 6 ayda %47 olduğunu bildirmişlerdir 24. Papil proporsiyonun artması ve papil 

yükseklik sınıflamasının istenen değerlere dönmesi bu vaka için verileri destekleyecek niteliktedir. 

Castro-Calderón ve diğ. (2022) yayınladığı sistematik derlemede hyaluronik asitin interproksimal 

papilin yeniden oluşturulmasında pozitif etki yarattığını ve interproksimal papilin klinik olarak yeniden 

oluşturması için kullanılabileceği sonucuna varmışlardır  2.  

Sonuç 

Papil kaybı, özellikle üst anterior bölgede ciddi bir estetik problemdir. Norland ve Tarnow6  

sınıflamasına göre kontakt noktasının kemik kreti ile 5 mm’den fazla olduğu mesafelerde hyaluronik 

asit kısmen kapama sağlarken, 5 mm’den az olduğu durumlarda %100 kapama sağlanmaktadır. Kolayca 

kullanılabilen bir enjeksiyon işleminin anterior bölgede papil kazanımı sağlaması ümit vericidir. 
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Resim 1A. Ağız içinin frontal görüntüsü 

 

 

Resim 1B. 11-21 arası papil görüntüsü 

 

 

Resim 1C. 21-22 arası papil görüntüsü 

 

 

Resim 1D. 31-32 ve 41-42 arası papil görüntüsü 
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Tablo 1. Tedavi öncesi ve sonrası indeksler 

 Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası 

Plak İndeksi 0,01 0 

Gingival İndeks 0 0 

Sondlama Derinliği 2,1 2 

Sondlamada Kanama %0,1 %0 

Ataşman Kaybı 2,2 2,1 

 

 

Tablo 2. Tedavi öncesi ve sonrası papiller ile ilgili ölçümler 

 11-21  21-22  41-32  41-42  

 T. Ö T. S. T. Ö. T. S. T. Ö. T. S. T. Ö T. S. 

Papil 

Proporsiyonu 
0,45 0,47 0,36 0,45 0,4 0,45 0,4 0,4 

Siyah Üçgen 

Alanı 
1 0,25 0,5 0,25 1 1 1 1 

Papil Yükseklik 

Kaybı Sınıflaması 
1 1 1 1 2 1 2 1 

Papil Kalınlıkları 4 5,2 8 8 4 6 4 6 

 

Resim 2A. Papile hyaluronik asit enjeksiyonu 

 

 

Resim 2B. Hyaluronik asit enjeksiyonu sonrası ağız içi görünüm 
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Resim 3A. Maxillanın anterior görünümü 

 

 

Resim 3B. Maxillanın anterolateral görünümü 

 

 

Resim 3B. Mandibulanın anterior görünümü 
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Özet: Bu çalışmanın amacı, Bionator ve Forsus FRD EZ2 apareylerinin maksilla ve mandibula hacmine olan 

etkilerini konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) ile incelemektir. Çalışmamız 3 gruptan oluşmaktadır. 

Bionator grubu (n=20), Forsus grubu (n=20) ve kontrol grubu (n=20). Çalışmamızda toplamda 60 birey 

değerlendirilmiştir. Bionator grubunu (15 kız, 5 erkek) oluşturan bireylerin yaş ortalaması 12 yıl 1 ay iken, Forsus 

grubunu (11 kız, 9 erkek) oluşturan bireylerin yaş ortalaması 12 yıl 9 aydır. Kontrol grubunu (9 kız, 11 erkek) 

oluşturan bireylerin yaş ortalaması 13 yıl 8 aydır Çalışmamız, mandibular retrognatiye sahip low angle büyüme 

paternine sahip Sınıf II Div 1 anomalili hastalar üzerinde yürütülmüştür. Tedaviye alınan bireyler büyüme 

gelişimin peak dönemindedir. Bionator grubunda CBCT verileri apareyin uygulanmasından önce ve apareyin 

uygulanmasından 6 ay sonra alınmıştır. Forsus grubunda ise CBCT verileri 0.017” x 0.025” SS ark tellerine 

geçildikten ve Forsus apareyi çıkarıldıktan sonra (ortalama 5,05 ± 1,6 ay) alınmıştır. Kontrol grubunda 6 aylık 

süreçte meydana gelen hacimsel değişikliklerin karşılaştırılmasında ve Forsus ve Bionatör apareylerini kullanan 

grupların tedavi öncesi ve sonrasında maksilla ve mandibulada meydana gelen hacimsel değişikliklerin ortalama 

farklılıklarının karşılaştırılmasında eşleştirilmiş t testi kullanılmıştır. Üç gruba ait takip ve uygulama öncesi-

sonrası ortalama farklılıklarını birbirleriyle karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi ve sonrasında 

yapılan Poshoc Tukey HSD testi kullanılmıştır. Maksilla hacmi değerlendirildiğinde bionatör ve forsus 

gruplarında kontrol grubuna göre artış olmasına rağmen, bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmüştür. Forsus ve bionatör grupları karşılaştırıldığında forsus grubunda hacimsel artışın daha fazla olduğu 

fakat istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Forsus Frd Ez2, Bionatör, Maksilla Hacmi, Mandibula Hacmi, Cbct, Sınıf Iı Div. 1 

 

Evaluation of the Effects of Two Different Functional Appliances İn Patients With Mandibular Retrognathia 

On Mandibular and Maxillary Volume by Cone Beam Computed Tomography 

 

Abstract: The aim of this study was to investigate the effects of Bionator and Forsus FRD EZ2 appliances on the 

maxillary and mandibular volumes using cone-beam computed tomography (CBCT). The study comprised 60 

patients who were divided into three groups: Bionator (n=20), Forsus (n=20) and control group (n=20). Bionator 

group included 15 girls and 5 boys with a mean age of 12 years and 1 month, Forsus group included 11 girls and 

9 boys with a mean age of 12 years and 9 months, and the control group included 9 girls and 11 boys with a mean 

age of 13 years and 8 months. In Bionator group, the CBCT images were obtained before and six months following 

the administration of the appliance, whereas the images in Forsus group were obtained when the 0.017”x0.025” 

SS arcwires were applied and the Forsus appliance was removed (mean period; 5.05±1.6 months). A paired t-test 

was used to compare the volume changes in the control group within the six months after the treatment and also 

to compare the mean differences between the pre- and post-treatment volume changes in the maxilla and mandible 

following the administration of Forsus and Bionator appliances. One-way ANOVA was used to make comparisons 
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among the mean differences in the pre- and post-treatment periods and the follow-up period for the three groups, 

followed by Tukey’s HSD test. There was an increase in the maxillary volume in Bionator and Forsus groups 

compared to the control group; however, it was not significant (p>0.05). Also, the volume increase in the Forsus 

group was higher than the one in the Bionator group, but no significance was observed (p>0.05). 

Keywords: Forsus Frd Ez2, Bionator, Maxillary Volume, Mandibular Volume, Cbct, Class Iı Division 1 

 

1.GİRİŞ  (INTRODUCTION) 

Büyüme-gelişim sırasında diş, çene ve yüz yapıları arasında bir denge bulunmaktadır. Bu dengeyi 

oluşturan yapılardan birinin ya da birkaçının bozulmasıyla ortodontik anomaliler ortaya çıkar.1 İskeletsel 

Sınıf II anomaliler alt çene geriliği, üst çene ileriliği ya da her iki durumun mevcudiyetiyle meydana 

gelmiş, daha çok alt çenedeki geriliğe bağlı oluşan ortodontik anomalilerdir. Sınıf II Div.1 anomalinin 

tedavisinde hareketli fonksiyonel apareyler, sabit fonksiyonel apareyler, ağız dışı apareyler ve bunların 

kombinasyonları kullanılmaktadır.2-5 

Bionator apareyi; Alt çene geriliği kaynaklı Sınıf II anomalilerin tedavisinde hareketli fonksiyonel 

apareyler olarak kullanılmaktadır. Forsus FRD EZ2 apareyi; Bill Vogt tarafından dizayn edilmiştir  ve 

yanak yaralanmalarına karşın Ni-Ti yayların etrafı saydam plaklarla kaplı haldedir. Sınıf II anomalilerin 

tedavisinde sabit fonksiyonel apareyler olarak kullanılmaktadır. 

Sınıf II div. 1 anomalilerin tedavisinde hareketli ve sabit fonksiyonel apareyler ile yapılan tedavi 

sonuçları literatürde 2 boyutlu olarak değerlendiren çalışmalar literatürde bulunmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda üç boyutlu yapıların değerlendirilmesi iki boyutlu röntgenler üzerinden 

değerlendiriliyordu. 3 boyutlu görüntüleme sistemlerinde distorsiyon, magnifikasyon, süperimpozisyon 

gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır.6 

Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın hipotezi sınıf 2 divizyon 1 tedavisinde Forsus FRD EZ2 apareyinin 

Bionator apareyi ile tedavi edilen ve hiçbir tedavi uygulanmayan kontrol grubuna göre 3 boyutlu olarak 

daha fazla değişikliğe neden olacağıdır. Bu çalışmada Bionator apareyi, Forsus FRD EZ2 apareyi ile 

tedavi edilen hastaların maksilla-mandibula hacimleri, tedavi öncesi-sonrası hacim değişiklikleri 

açısından birbirleri ve tedavi uygulanmayan kontrol grubu ile üç boyutlu olarak karşılaştırılması 

amaçlanmaktadır. 

2.MATERYAL VE METOD (MATERIALS AND METHOD) 

Bu çalışmaya Sınıf ll div. 1 maloklüzyona sahip low angle paterne sahip 60 birey dahil edilmiştir (yaş 

ortalaması 12 yıl 10 ay). Araştırmaya katılan hastalar rastgele Forsus FRD EZ2, Bionatör ve kontrol 

grubu olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Randomizyon işlemi bilgisayar programı kullanılarak 

yapılmıştır.  

Çalışmaya dahil edilme kriterleri: Büyüme ve gelişimin peak evresinde olmak, Üst çene gelişiminin ön 

kafa kaidesine göre normal olması (SNA:80-84); alt çenenin ise geride bulunduğu (SNB<78) Sınıf ll 

vakalar, Vertikal büyümenin normal ya da azalmış olduğu durumlar, Daimi diş erüpsiyonlarının 

tamamlanmak üzere olduğu ya da tamamlanmış olduğu hastalar, Overjeti 9 mm’den fazla olmayan 

bireyler, Çapraşıklığı minimum (0-5mm) olan hastalar.  

Bionatör grubunda standardizasyonu sağlayabilmek için projet aparatı ( projet Bite Wafer, orthocare 

(UK) limited) ile mumlu kapanış alınmıştır. Dikey boyut 2 mm artacak şekilde kapanış alınmıştır.  

Bionatör grubu hastaları, tedavi süresince  4 haftalık aralıklarla çağrılmış olup, seanslarda alt posterior 

dişlerin oklüzal yüzeylerindeki akrilik, bu dişlerin vertikal yönde sürmelerini sağlamak için 

aşındırılmıştır. Kanin ve molar sınıf l ilişki elde edildikten sonra bilgisayarlı tomografileri alınmış, aynı 

aparey pekiştirme amaçlı 3 ay boyunca günde 16 saat hastalara kullandırılmıştır. 

Forsus grubu hastalarının kontrolü 4 haftalık aralarla yapılmıştır. Apareyin ortalama kullanım süresi 

hastalarda ortalama 5,05 ± 1,6 ay olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubundaki hastalara ise herhangi bir 

tedavi uygulanmamış olup, 6 ay ara ile toplamda iki CT alınmıştır. 
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Çalışmada kullanılan hastaların verileri 3D (İmaging Science İnternational, Hatfield, PA, USA) 

görüntüleme cihazı ile elde edilmiştir. Cihaz 5.0 mA ve 120 kV'a ve voxel kalınlığı 0.3 mm olacak 

şekilde ayarlanmıştır ve tomografik görüntüler 360 derece rotasyonla ve 9.6 saniyede alınmıştır. 

Takip ve tedavi edilen 60 hastanın verisi  Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) 

verisi olarak bir bilgisayarda saklanmıştır. Hastaların DICOM verileri, MIMICS 15.0® ( Materialise, 

Leuven, Belçika) yazılım programına aktarılmıştır. Araştırmamızda MIMICS® Temel Modülü ve 

Simülasyon Modülü kullanılmıştır. Bu bilgisayar programıyla 2 boyutlu kesitsel görüntüler 

birleştirilerek 3 boyutlu görüntüler elde edilebilmekte ve üzerlerinde ölçümler yapılabilmektedir.  

Farklı dokuların birbirlerinden ayrılabilmesi için Hounsfield değerlerinden yararlanılmaktadır. 

Hounsfield değerlerinde “0” su yoğunluğunu temsil etmektedir. Negatif değerlere gidildikçe hava 

görüntüsüne ulaşılmakta ve pozitif değerlere gidildikçe spongioz kemik, kortikal kemik, diş dokuları ve 

benzer dokular diğerlerinden ayırt edilebilmektedir.  Sert doku için 226-3071 HU değerleri arasındaki 

pencere aralığı seçilmiş, bu değerler dışında yer alan dokular işlenmemiş ve sadece ilgili dokulara ait 

dosyalar oluşturulmuştur. Bu amaçla, çalışmada öncelikle mandibula ve maxiller kompleks çevre 

dokulardan ayrılmıştır. Programın özelliklerinden biri olan ‘edit mask’ seçeneği tıklanmış ve  orijinal 

dosyanın aksiyel kesitlerinin her biri üzerinde amalgam dolgu veya ortodonti de kullanılan bant ve/veya 

braket gibi malzemelerden kaynaklanan artifaktlar temizlenmiştir.  

2.1.Mandibula Segmentasyonu 

Hastalardan alınan ilk tomografi görüntülerinde braketler ve bantlar olmadığı için ve RME apareyi 

uygulandıktan sonra dişler üzerinde bantlar ve braketler olduğu için sagital ve koronal kesitler üzerinde 

dişlerin görünen kısımları yani kronları silinmiştir. Daha sonra kalan mandibula ve maxiller kompleksler 

ayrı ayrı ‘region growing’ sekmesi dişlerin kronları silindikten sonra maxiller kompleks ve mandibula 

kemiği birbirinden ayrılmıştır ve ‘mask’ lar oluşturulmuştur. 2D görüntülerden oluşan mask’ların 3D 

görüntüleri  ‘calculate’ sekmesinden elde edilmiştir. İlk önce 3D görüntüsü elde edilmiş olan mandibula 

görüntüsü üzerinden ‘information’ sekmesinden mandibula hacmi mm3 cinsinden ‘volume’ sekmesinde 

yazmaktadır. 

Maksiller kompleks ve mandibula mask (2D) dosyaları dublike edilmiş ve orijinal veriler üzerinde işlem 

yapılmamıştır. 

2.2.Maksilla Segmentasyonu 

Maksiller hacmin hesaplanması için, maksillanın maksiller kompleksten segmente edilmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla maksillanın üst sınırını, arka sınırını ve alt sınırını standart düzlemler 

üzerinden belirleyip maksiller kompleksden ayırmak gerekmektedir. Bir düzlem oluşturabilmek için en 

az 3 nokta belirlemek gerekmektedir. Bunun için x-y düzlemi üzerinde ELSA (foramen spinosumların 

orta noktası) noktası ve sağ- sol Meatus Acusticus Externus noktaları seçilerek aksiyal kesitlerde 

(horizontal) düzlem oluşturulmuştur. Kraniofasial yapıları iki eşit parçaya bölen sagital düzlem 

(vertikal)  ise z-y düzlemi üzerinde ELSA ve Foremen Magnumun ön kenarının ortasından (MDFM) 

geçen ve daha önce oluşturduğumuz x-y düzlemine dik olarak oluşturduğumuz düzlemdir.7 Yapılan 

çalışmalara göre oluşturduğumuz x-y düzlemi, maksillanın üst sınırını oluşturmaktadır. Maksillanın alt 

kısmında dişlerle mandibulaya komşuluğu vardır; fakat önceden mandibulayı segmente edip diş kronları 

elimine edildiği için alt kenarı mandibuladan ayrılmıştır. Maksillanın arka kenarında ise koronal kesitler 

üzerinde ( x-z düzlemi )  bir nokta belirlemek gerekmektedir. Burada üç nokta belirlemeye gerek yoktur; 

çünkü bu düzlem daha önce oluşturulup iki düzleme dik oluşturarak tek nokta seçmek yeterli olacaktır. 

Çalışmamızda bu nokta PNS olarak belirlenmiştir.8 Alt sınır ise dişlerin kronlarını sildiğimiz maksilla 

yüzeyidir.  

Maksilla segmentasyonunda kullanılan noktalar ve düzlemler: 

ELSA: Sağ ve sol foramen spinosumların orta noktası. 

l-EAM: Sol Meatus acusticus ekternus. 

r-EAM: Sağ Meatus acusticus ekternus. 
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PNS: Posterior nasal spine. 

MDFM: Foramen magnumun ön kenarının orta noktası. 

 

Şekil 1. Foramen Spinosumların Orta Noktasını Belirlemek Için Yapılan Mesafe Ölçümü 

 

 
2.3.Düzlemler 

Maxillanın üst sınırını oluşturan düzlem (MÜSD): ELSA noktası, l-EAM ve r-EAM noktalarının 

oluşturduğu düzlem. 

 

Şekil 2. Maksillanın Üst Sınırı 
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Maxillanın arka sınırını oluşturan düzlem (MASD): MASD düzlemine ve tomografi kesitlerindeki 

y-z düzlemine(sagital kesit) diktir.  x-z düzleminde(koronal kesit) yer alır ve PNS noktasından 

geçmektedir.  

 

Şekil 3.  Maksillanın Arka Sınırı 

 

 

Metod hatasının değerlendirilmesi için 20 vaka rastgele seçilmiştir. Rastgele seçilen bu vakaların 

CT’leri ve sefalometrik ölçümleri tekrar yapılmıştır. Önceki ve sonraki çizilen CT’ler ve sefalometrik 

ölçümler arasında güvenilirlik katsayı analizi sonucuna göre tekrarlama katsayıları tam puan olan 1.00 

değerine yakın bulunmuştur. 

 

Tablo 1. Araştırmamızda Kullanılan Parametrelere Ait Tekrarlama Katsayıları (r). 

Parametre 
Önce Sonra 

r r 

Mandibula (mm3) 0,978 0,916 

Maksilla (mm3) 0,963 0,988 

r: Tekrarlama katsayısı 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmamız sonucunda Bionatör ile tedavi edilen hasta grubunda maksilla ve mandibula hacminde artış 

meydana gelmiştir; fakat bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Çalışmamız sonucunda Forsus FRD EZ2 apareyi ile tedavi edilen hasta grubunda maksilla ve mandibula 

hacminde artış meydana gelmiştir; fakat bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Çalışmamızda büyüme gelişimden kaynaklanabilecek değişimlerin etkilerini elimine etmek için Forsus 

FRD EZ2 ve Bionatör apareyleri ile tedavi edilen hasta grupları aynı özelliklere sahip bireylerden oluşan 

kontrol grubunun ölçümleriyle karşılaştırılmıştır. Kontrol grubunda maksilla ve mandibula hacminde 

artış meydana gelmiştir; fakat bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir.  

Kontrol grubunun mandibula ve maksilla hacimlerini içeren, takip öncesi ve sonrasına ait maksimum, 

minumum, ortalama, standart deviasyon değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Hastaların takip süresi 6 ay 

olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Kontrol Grubunun Takip Başlangıcı ve Sonu Tanımlayıcı İstatistikleri 

 n Minimum Maksimum x sd 

Mantö 20 41792.07 64780.65 49104.12 5705.18 

Mants 20 41427.99 67702.71 49978.15 7387.29 

Maxtö 20 24192.19 47526.85 31449.89 5801.15 

Maxts 20 23857.57 44601.55 31838.31 4632.75 

Mantö: Mandibula tedavi öncesi,  Mants: Mandibula tedavi sonrası, Maxtö: Maksilla tedavi öncesi, Maxts: 

Maksilla tedavi sonrası, n: tedavi edilen birey sayısı, Sd: Standart sapma, x: Ortalama 

 

Bionatör grubuna ait mandibula ve maksilla hacimlerini içeren,  takip öncesi ve sonrasına ait maksimum, 

minumum, ortalama, standart deviasyon değerleri Tablo 3’te verilmiştir. Bionatör apareyinin kullanım 

süresi 6 aydır. 

 

Tablo 3. Bionatör Grubunun Tedavi Öncesi ve Sonrasına Ait Tanımlayıcı Istatistikleri 

Parametreler n Minimum Maximum x Sd 

Mantö 20 27710.20 47002.80 38012,04 4837.81 

Mants 20 30100.87 47271.49 38431.65 4608.58 

Maxtö 20 18038.90 37213.10 27729.69 5749.16 

Maxts 20 19411.41 44936.34 28539.34 6566.75 

Mantö: Mandibula tedavi öncesi,  Mants: Mandibula tedavi sonrası, Maxtö: Maksilla tedavi öncesi, Maxts: 

Maksilla tedavi sonrası, n: tedavi edilen birey sayısı, x: Ortalama, Sd: Standart sapma 

 

Forsus grubunun mandibula ve maksilla hacimlerini içeren,  takip öncesi ve sonrasına ait  maksimum, 

minumum, ortalama, standart deviasyon değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Forsus apareyinin kullanım 

süresi ortalama 5,05 ± 1,6 aydır 

 

Tablo 4. Forsus Grubunun Tedavi Öncesi ve Sonrasına Ait Tanımlayıcı İstatistikleri 

 n Minimum Maximum x Sd 

Mantö 20 30412.60 52135.99 40050.86 5280.37 

Mants 20 30173.45 54146.45 40080.77 5851.10 

Maxtö 20 20088.35 24356.21 17885.68 6003.08 

Maxts 20 21163.91 45530.33 29361.19 5609.01 

Mantö: Mandibula tedavi öncesi,  Mants: Mandibula tedavi sonrası, Maxtö: Maksilla tedavi öncesi, Maxts: 

Maksilla tedavi sonrası, n: tedavi edilen birey sayısı,  x: Ortalama, Std: Standart sapma 

 

Kontrol takip öncesi ve sonrasında 6 aylık süreçte meydana gelen hacimsel değişiklikler ile Forsus ve 

Bionatör gruplarının kullanılan apareylerin tedavi öncesi ve sonrasında maksilla ve mandibula hacminde  

meydana getirdikleri değişikliklerin ortalama farklılıkları karşılaştırılması ve bunlara ait (eşleştirilmiş t 

testi) sonuçları Tablo 5’te gösterilmektedir. Her 3 grubun da tedavi öncesi  ve tedavi sonrasına ait 

parametreleri normalite testi sonucunda önemlilik düzeyi p>0.05 çıkmış ve bütün gruplardaki 

parametrelerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenden dolayı her 3 gruba da parametrik 

analizler uygulanmıştır. 
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Table 5. 3 Gruba Ait Takip Dönemleri (Önce –Sonrası) Arasındaki Ortalama Farklılıklar ve Eşleştirilmiş T Testi 

Sonuçları. 

 

Kontrol grubunun 6 aylık takip süresinde alınan 2 CT’nin değerlendirilmesinde mandibula hacminde 

874.50 (Sd:3174.86)’lik bir farkla artış tespit edilmiştir. Maksilla hacminde ise bu artış 388.92mm3 

(Sd:3399.65) olmuştur. Eşleştirilmiş t testi sonucunda mandibula ve maksillaya ait istatistiksel önemlilik 

değerleri sırasıyla 0.304, 0.664 ve her ikisi için de önemlilik düzeyi P>0.05 bulunmuştur. Bu test 

sonucunda 6 aylık süreçte her iki parametre için de meydana gelen değişimin istatistiksel olarak 

anlamsız olduğu görülmüştür. 

Bionatör grubunun apareyi uygulamadan önce ve uygulama sonrasında alınan iki CT’nin 

değerlendirilmesinde mandibula hacminde 419.27mm3 (Sd:2025.87)’lik bir farkla artış tespit edilmiştir. 

Maksilla hacminde ise bu artış 809.52mm3 (Sd:3173.67) olmuştur. Eşleştirilmiş t testi sonucunda 

mandibula ve maksillaya ait istatistiksel önemlilik değerleri sırasıyla 0.366, 0.268 ve her ikisi için de 

önemlilik düzeyi P>0.05 bulunmuştur. Bu test sonucunda tedavi ile her iki parametre de meydana gelen 

artış miktarlarının istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür. 

Forsus grubunun apareyi uygulamadan önce ve uygulama sonrasında alınan iki CT nin 

değerlendirilmesinde, mandibula hacminde 29.82mm3(SD:2090.89) lik bir farkla artış tespit edilmiştir. 

Maksilla hacminde ise bu artış 1494.90mm3(SD:6009.52) olmuştur. Eşleştirilmiş t testi sonucunda 

mandibula ve maksillaya ait istatistiksel önemlilik değerleri sırasıyla 0.955, 0.336 ve her ikisi için de 

önemlilik düzeyi P>0.05 bulunmuştur. Bu test sonucunda tedavi ile her iki parametrede meydana gelen 

artış miktarlarının istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür. 

Üç gruba ait takip ve uygulama öncesi-sonrası ortalama farklılıklarını birbirleriyle karşılaştırılması için 

yapılan tek yönlü varyans analizi ve sonrasında yapılan Poshoc Tukey HSD testi sonucu Tablo 8’ de 

verilmiştir. Her üç gruba ait çoklu karşılaştırma sonucunda mandibula ve maksilla parametrelerine ait 

varyans önemlilik değeri sırasıyla 0.590, 0.342 olarak tespit edilmiştir. Varyans analizi sonucunda her 

üç grubun ortalama farklılıklarının gerek mandibula gerekse maksilla parametreleri için istatistiksel 

olarak p>0.05 düzeyinde olduğu görülmüştür. Gruplar arasında, takip döneminde meydana gelen 

mandibula ve maksilladaki hacimsel artış farklarının birbirleriyle aynı olduğu ve aralarında fark 

bulunmadığı tespit edilmiştir.   

Varyans analizinin devamı olan ve grupların ortalama farklılıklarının farklarını veren Tukey HSD testine 

göre; kontrol-Bionatör, kontrol-Forsus, Bionatör-Forsus grupları arasındaki ortalama hacim farklılıklar 

sırasıyla mandibula için; 455.23mm3,904.32mm3,449.09mm3, maksilla için sırasıyla 420.60mm3, 

149.88mm3, 1503.01mm3 olmuştur. Kontrol grubu mandibula hacmi Bionatör ve Forsus grubuna ait 

mandibula hacmine göre daha fazla değişim göstermesine rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. Bionatör grubu mandibula hacmi ve Forsus grubu mandibula hacmi karşılaştırıldığında ise 

mandibula hacmindeki artış miktarı Bionatör grubunda daha fazla olmasına rağmen bu artışın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı gözlenmiştir. 

Çalışmamızda değerlendirilen 3 gruba ait maksilla hacmi karşılaştırıldığında Bionatör grubuna ait 

maksilla hacmi ve Forsus grubuna ait maksilla hacminde, kontrol grubuna göre daha fazla artış olduğu 

fakat bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Forsus grubu maksilla hacmi ve 

Bionatör grubu maksilla hacmi karşılaştırıldığında, forsus grubundaki maksiller hacim artışının bionatör 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 81 
grubundaki maksiller hacim artışına göre daha fazla olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunamamıştır. Grupların maksilla hacim karşılaştırma farklılıklarında ise istatistiksel olarak anlamlı 

olmamasına rağmen Forsus grubundaki artışın bir miktar daha fazla olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 6. .  3 Grubun Ortalama Farklılıklarının Varyans Analizi Karşılaştırması ve Bu Karşılaştırmanın Gruplar 

Arası Farklılık Tukey HSD Testi Sonucu 

Parametreler 

VARYANS Control-Bionatör(mm3) Control-Forsus(mm3) Bionatör-Forsus(mm3) 

F P Ort Fark Std Error Ort Fark 
Std 

Error 
Ort fark Std error 

mandibula 0.534 0.590 455.23 831.81 904.32 875.24 449.09 816.82 

maksilla 1.090 0.342 420.60 1147.50 -149.88 1207.41 -1503.01 1126.82 

p: İstatistiksel anlamlılık, Std Error: Standart hata F: Fisher değeri 

 

Tablo 7. 3 Grubun Araştırma Öncesi Ortalama Değerlerinin Karşılaştırılması. 

 Bionatör Grubu Forsus Grubu Kontrol Grubu 

İskeletsel açısal 

ölçümler 
n X Sd Sx x Sd Sx x Sd Sx 

SNA 20 80.2 1.77 0.39 79.1 2.78 0.61 78.5 2.97 0.74 

SNB 20 73.1 2.41 0.53 73.1 2.73 0.6 71.7 3.12 0.75 

ANB 20 7.1 1.44 0.32 6 1.81 0.39 6.9 1.55 0.4 

X:Ortalama, Sd: standart sapma, Sx:Ortalamanın standart hatası 

 

Table 8. 3 Grubun Araştırma Sonrası Ortalama Değerlerinin Karşılaştırılması. 

 Bionatör Grubu Forsus Grubu Kontrol Grubu 

İskeletsel açısal 

ölçümler 
n X Sd Sx x Sd Sx x Sd Sx 

SNA 20 79.8 2.16 0.47 78.5 2.9 0.65 79 2.7 0.72 

SNB 20 74.4 2.9 0.64 74.3 2.8 0.61 72 2.92 0.71 

ANB 20 5.4 1.65 0.37 4.2 2.1 0.41 7 1.52 0.43 

X:Ortalama, Sd: standart sapma, Sx:Ortalamanın standart hatası  

 

Üç boyutlu ve iki boyutlu ölçüm tekniklerinin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Üç boyutlu 

yöntemlerde anatomik yapıların süperimpozisyonu görülmezken iki boyutlu yöntemlerde çokça 

karşılaşılmaktadır. Günümüzde iki boyutlu ölçümlerde genel bir fikir birliği varken üç boyutlu 

yöntemlerde noktalara ait fikir birliği bulunmamaktadır. Literatürlerde CBCT ile yapılan araştırmalarda 

noktaların yerlerinin farklı araştırmacılar tarafından farklı işaretlendiğini görmekteyiz.9-14 Bu nedenle 

işaret noktalarının belirlenmesinde yapılacak hata oranını en aza indirebilmek için üç boyutlu yöntemler 

yerine iki boyutlu yöntemlerin tercih edilmesi önerilmektedir.15 

Bizim çalışmamızda da sefalometrik ölçümlerde iki boyutlu ölçümler kullanılmıştır ve ölçümler aynı 

araştırmacı tarafından yapılmıştır. 

CT ile yapılan hacim hesaplamalarıyla ilgili çalışmalarında gerçek hacim hesaplamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.16-19 Bu nedenle bizim çalışmamızda da hacim 

hesaplamaları CT üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Bazı araştırmacılar süt ve karışık dişlenme döneminde tedaviye başlanması gerektiğini savunurken, 

bazıları tedavi süresini uzatmamak için pubertal atılım döneminde başlanması gerektiğini 

belirtmişlerdir.20-23 Büyüme ve gelişimin peak dönemi, sınıf II maloklüzyonların ortopedik tedavisi için 
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en uygun dönemdir, bu nedenle bu çalışmada kullanılan apareyler diğer araştırmacılarla uyumlu olarak 

büyüme ve gelişimin peak evresinde uygulanmıştır.24-29  

Fonksiyonel apareyler için mumlu kapanış alma safhasıyla ilgili çeşitli görüşler vardır.30-33 Bionatör 

yapımında alt çenenin ne kadar öne getirileceğiyle ilgili farklı görüşler olmasına rağmen yaygın olan 

hastanın iskeletsel uyumsuzluğu ve kas paterni de göz önünde bulundurularak çenenin 4-5 mm öne 

alınmasıdır.30 Çoğu bionatör mandibuler keserleri kaplayan akrilik cap içerdiğinden 2- 2,5 mm vertikal 

açılma kaydedilmelidir. Mandibular ilerleme miktarına ve alt arkın spee eğrisine bağlı olarak posterior 

açılma azalmış vertikal boyutlu hastalarda tipik olarak 3-5 mm olacaktır. Dişsel ön açık kapanışın 

kapanması istendiğinde ise, posterior akriliğin kalınlığı 2-3 mm olmalıdır. Çalışmamızda 

standardizasyonun sağlanabilmesi için Bionatör grubunda projet apareyi kullanılmıştır. Projet apareyi 

iki çeşit olup, çalışmada 2 mm kalınlığa sahip olan mavi renkli olan seçilmiştir. 

Uygulanacak olan Forsus’un boyu; Forsus cetveli ile belirlenmiştir. Bu mesafenin ölçümü üst 1. molar 

dişin distalinden alt kanin dişinin mesiali arasındaki mesafeye bakılarak seçilmiştir.34 

Forsus grubundaki hastalar 4 hafta aralıklarla çağırılmış olup, 3-4 ay içerisinde istenilen sonuç elde 

edilemeyen hastalara aktivasyon boncukları eklenerek ortalama 5,05 ± 1,6 ay sonra tedavileri sona 

ermiştir.35,36 

Moerenhout ve ark., MIMICS kullanarak üç boyutlu dijital model üzerinde yaptıkları ölçümleri gerçek 

mesafeler ile karşılaştırdıkları çalışmada, ölçümler arasında anlamlı bir fark bulamamıştır.37 

Çalışmamızda takip hastalarının ilk mandibula hacimlerinin ortalaması 49104.12mm3, Bionatör 

grubunun tedavi öncesi mandibular hacmi ortalaması 38012.04mm3; Forsus FRD EZ2 grubunun tedavi 

öncesi mandibular hacim ortalaması 40050.86mm3 olarak ölçülmüştür. Apareyler kullanıldıktan sonra 

ve takip hastalarında ise 6 ay sonra tekrar CT’ler alınmıştır. Takip hastalarının 6 ay sonraki ölçümlerinde 

mandibula hacmi ortalaması 49978.15 mm3, Bionatör grubunun tedavi sonrası ortalaması 38431.65mm3, 

Forsus FRD EZ2 grubunun tedavi sonrası mandibular hacmi ortalaması 40080.77mm3 olarak 

ölçülmüştür. Yaptığımız bu çalışma ile ilgili benzer bir çalışma bulunmamaktadır. Farklı programlar 

kullanılarak yapılan çalışmalara bakıldığı zaman iskeletsel sınıf l anomaliye sahip bireylerin mandibular 

hacim ortalaması 39.81±9.9 cm3 olarak bulunmuştur (38,39,40,41). Yapılan başka bir çalışmada tek 

taraflı ve çift taraflı çapraz kapanışı olan bireyler normal bireyler ile karşılaştırılmıştır. Tek taraflı çapraz 

kapanışa sahip bireylerin oluşturduğu grubun mandibula hacim ortalaması 35.07 ± 5.24 cm3 olarak 

bulunmuştur. Çift taraflı çapraz kapanışa sahip bireylerin oluşturduğu grubun mandibula hacim 

ortalaması 31.41 ± 4.2 cm3 olarak bulunmuştur. Kontrol grubunda ise mandibula hacim ortalaması 41.14 

cm3 olarak bulunmuştur.  Bu üç grup oluşturulurken bu hastalarda iskeletsel sınıflama yapılmamıştır. 

Yaptığımız bu çalışmada üç grupta da mandibula hacminde artış meydana gelmiştir; fakat artış miktarı 

istatistiksel olarak anlamsız kabul edilmiştir. 

Çalışmamızda takip hastalarının ilk maksilla hacimlerinin ortalaması 31449.89mm3, Bionatör grubunun 

tedavi öncesi maksilla hacmi ortalaması 27729.69mm3; Forsus FRD EZ2 grubunun tedavi öncesi 

maksillar hacmi ortalaması 17885.68mm3 olarak ölçülmüştür. Apareyler kullanıldıktan sonra ve takip 

hastalarında ise 6 ay sonra tekrar CT’ler alınmıştır. Takip hastalarının 6 ay sonraki ölçümlerinde 

maksilla hacmi ortalaması 31838.31mm3, Bionatör grubunun tedavi sonrası maksillar hacim ortalaması 

28539.34mm3, Forsus FRD EZ2 grubunun tedavi sonrası maksillar hacmi ortalaması 29361.19mm3 

olarak ölçülmüştür. Yaptığımız bu çalışma ile ilgili benzer bir çalışma bulunmamaktadır. Farklı 

programlar kullanılarak yapılan çalışmalara bakıldığı zaman iskeletsel sınıf l anomaliye sahip bireylerin 

maksiller hacim ortalaması 11.31 ± 1.9 cm3 olarak bulunmuştur.38 Bizim çalışmamızdan farklı olmasının 

sebebi alınan noktaların aynı noktalar olmamasıdır. Yaptığımız bu çalışmada üç grupta da mandibula 

hacminde artış meydana gelmiştir fakat artış miktarı istatistiksel olarak anlamsız kabul edilmiştir. 

Öncelikle maksilla ve mandibuladaki dişlerin silinmesi ile başlanılmış ve braket ve apareylerden 

kaynaklı artefaktlar ortadan kaldırılmıştır.38-41 Önce mandibulanın segmentasyonu yapılıp daha sonra 

maksillaya geçilmiştir. Mandibula sadece dişlerle maksillaya bağlı olduğu için maksillanın 

segmentasyonu mandibulaya göre daha zordur.  
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Maksillanın segmentasyonunda standardizasyon için belirli sabit noktalardan bir düzlem oluşturmamız 

gerekmektedir. Düzlem oluşturmak için üç noktaya ihtiyacımız vardır; ayrıca seçeceğimiz bu üç 

noktanın da uyguladığımız apareylerden etkilenmemesi gerekmektedir. Bu yüzden sağ ve solda meatus 

akustikus eksternus’un en üst noktaları ve foramen spinosum’un orta noktası olan elsa noktasıdır. Bu 

noktaların kullanıldığı çalışmalar da bulunmaktadır.40-43 Maksillanın arka sınırı olarak PNS noktasından 

geçen ve belirlediğimiz üst düzlemi dik kesen bir düzlem oluşturulmuştur.  Son olarak temporal kemik 

ve sutura zygomaticotemporalis bağlantılarını ortadan kaldırdıktan sonra maksillanın üç boyutlu 

görüntüsü elde edilmiştir. 

4.SONUÇ 

Bionator grubunda CBCT verileri apareyin uygulanmasından önce ve apareyin uygulanmasından 6 ay 

sonra alınmıştır. Forsus grubunda ise CBCT verileri 0.017” x 0.025” SS ark tellerine geçildikten ve 

Forsus apareyi çıkarıldıktan sonra (ortalama 5,05 ± 1,6 ay) alınmıştır. 

Maksilla hacmi değerlendirildiğinde bionatör ve forsus gruplarında kontrol grubuna göre artış olmasına 

rağmen, bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Forsus ve bionatör grupları 

karşılaştırıldığında forsus grubunda hacimsel artışın daha fazla olduğu fakat istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı görülmüştür. 
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Özet: Bu çalışmada, reseptör ile etkileşen serin/treonin protein kinaz (receptor-interacting serine/threonine-

protein kinase; RIPK) 1/RIPK3/karışık kökenli kinaz benzeri psöodokinaz (mixed lineage kinase domain like 

pseudokinase; MLKL) nekrozomu aracılıklı nekropitozun lipopolisakkarit (LPS) ile farelerde oluşturulan 

enflamatuvar hiperaljezideki rolü seçici RIPK1 inhibitörü nekrostatin-1s (Nec-1s) kullanılarak araştırılmıştır. 

Deneyler 8 gruba ayrılan fareler üzerinde gerçekleştirilmiştir: (1) Serum fizyolojik (SF), (2) LPS, (3) SF ve dimetil 

sülfoksit, (4) SF ve Nec-1s (0.01 mg/kg), (5) LPS ve Nec-1s (0.001 mg/kg), (6) LPS ve Nec-1s (0.01 mg/kg), (7) 

LPS ve Nec-1s (0.1 mg/kg) ile (8) LPS ve Nec-1s (1 mg/kg). Nec-1s (10 ml/kg) SF (10 ml/kg) veya LPS (10 mg/kg; 

10 ml/kg) ile aynı anda intraperitoneal yoldan uygulanmıştır. Farelerin 60 saniye içinde termal uyarıya tepki 

verme süreleri SF veya LPS enjeksiyonundan 6 saat sonra değerlendirilmiştir. Deneyler sonunda öldürülen 

farelerin beyinleri ve omurilikleri alınmıştır. Beyinler ve omuriliklerden hazırlanan doku homojenatı 

süpernatantlarında β-tübülin, toll benzeri reseptör (toll-like receptor; TLR) 4, RIPK1, fosforile RIPK1, RIPK3, 

fosforile RIPK3, MLKL, fosforile MLKL, high-mobility-group-box (HMGB) 1, kaspaz-11 p20, p30-gasdermin D 

(GSDMD), IL-1β, semaforin (SEMA) 3A ve miyelin proteolipit protein (PLP) ekspresyonu immunoblotting 

yöntemiyle ölçülmüştür. Farelerin termal uyarıya yanıt verme sürelerinde LPS ile oluşan olduğu azalma yalnızca 

0.01 mg/kg dozda Nec-1s ile önlenmiştir. Nec-1s, LPS'nin neden olduğu TLR4, fosforile RIPK1, fosforile RIPK3, 

fosforile MLKL, HMGB1, kaspaz-11 p20, NLRP3, ASC, kaspaz-1 p20, p30-GSDMD, IL-1β ve SEMA3A 

ekspresyonundaki artmanın yanı sıra, miyelin PLP ekspresyonundaki azalmayı da önlemiştir. Bu bulgular, santral 

sinir sisteminde RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu aracılıklı nekropitoz, kaspaz-11/GSDMD aracılıklı piropitoz ve 

SEMA3A ekspresyonundaki artmanın yanı sıra, miyelin PLP ekspresyonundaki azalmanın LPS/TLR4 yolu 

aracılığıyla gelişen enflamatuvar hiperaljeziye katkıda bulunduğunu düşündürmüştür. (Bu çalışma, Mersin 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince 2021-1-TP2-4395 Proje Numarası ile desteklenmiştir). 

Anahtar Kelimeler: Lipopolisakkarit, Enflamatuvar Hiperaljezi, Nekropitoz, Nekrostatin-1s 

 

Inhibition of Rıpk1/rıpk3/mlkl Necrosome-Mediated Necroptosis Prevents Lipopolysaccharide-Induced 

Inflammatory Hyperalgesia in Mice 

 

Abstract: This study aimed to investigate the role of RIPK1/RIPK3/mixed lineage kinase domain like 

pseudokinase; MLKL) necrosome-mediated necroptosis in the inflammatory hyperalgesia induced by 

lipopolysaccharide (LPS) by using the selective receptor-interacting serine/threonine-protein kinase (RIPK) 1 

inhibitor necrostatin-1s (Nec-1s). Mice were divided into 8 groups: (1) saline, (2) LPS, (3) saline and dimethyl 

sulfoxide, (4) saline and Nec-1s (0.01 mg/kg), (5) LPS and Nec-1s (0.001 mg/kg), (6) LPS and Nec-1s (0.01 mg/kg), 

(7) LPS and Nec-1s (0.1 mg/kg), and (8) LPS and Nec-1s (1 mg/kg). Nec-1s (10 ml/kg) administered simultaneously 
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with saline (10 ml/kg) or LPS (10 mg/kg) intraperitoneally. Reaction time to thermal stimuli within 60 seconds 

was evaluated in mice that received either saline or LPS after 6 hours. Mice were killed at the end of the 

experiments, and brains and spinal cords were collected from all animals. In tissue homogenate supernatants 

prepared from brains and spinal cords, expression of β-tubulin, toll-like receptor (TLR4), RIPK1, phosphorylated 

RIPK1, RIPK3, phosphorylated RIPK3, MLKL, phosphorylated MLKL, high-mobility-group-box (HMGB1), 

caspase-11 p20, p30-gasdermin D (GSDMD), IL-1β, semaphorin (SEMA) 3A, and myelin proteolipid protein 

(PLP) proteins was measured by using the immunoblotting method. It was observed that LPS-induce decrease in 

the response time of mice to thermal stimulation was prevented with Nec-1s only at a dose of 0.01 mg/kg. Nec-1s 

also prevented the increase induced by LPS in expression of TLR4, phosphorylated RIPK1, phosphorylated RIPK3, 

phosphorylated MLKL, HMGB1, caspase-11 p20, p30-GSDMD, IL-1β, and SEMA3A as well as decreased 

expression of myelin PLP. These results suggested that suppression of the RIPK1/RIPK3/MLKL necrosome-

mediated necroptosis as well as caspase-11/GSDMD-mediated pyroptosis and SEMA3A expression, in addition 

to increased expression of myelin PLP in the central nervous system contributes to the preventive effect of Nec-1s 

on inflammatory hyperalgesia mediated by the LPS/TLR4 pathway. (This study was supported by the Research 

Fund of Mersin University in Turkey with Project Number 2021-1-TP2-4395). 

Keywords: Lipopolysaccharide, Inflammatory Hyperalgesia, Necroptosis, Necrostatin-1s 

 

1. GİRİŞ 

Bakteriyel lipopolisakkarit (LPS) ile oluşturulan deneysel endotoksemi modeli çok sayıdaki 

antienflamatuvar ve analjezik ilacın etkisini araştırmak için model olarak sıklıkla kullanılmaktadır.1-3 

Ayrıca, LPS'nin termal uyaranlara yanıt olarak, supraspinal ve spinal düzeylerde algılanan sıcak zemin 

testi ile değerlendirildiğinde, supraspinal düzeyde kontrol edildiği ileri sürülen akut ağrıyı artırdığı 

bildirilmiştir.4,5 LPS'nin neden olduğu hiperaljeziye beynin bazı bölgeleri ile omurilik düzeyinde 

oluşturduğu değişiklikler katkıda bulunmaktadır.6-11 

Nekropitoz reseptör ile etkileşen serin/treonin protein kinaz (receptor-interacting serine/threonine-

protein kinase; RIPK) 1 tarafından etkinleştirilen RIPK3 ve karışık kökenli kinaz benzeri psöodokinaz 

(mixed lineage kinase domain like pseudokinase; MLKL)'ye bağımlı, ancak kaspaza bağımlı olmayan, 

litik türde bir hücre ölümü olarak tanımlanmaktadır.12-19 RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu aracılıklı 

nekropitozda plazma membranının zedelenmesi sonucunda yırtılması, hücrenin şişmesi ve 

parçalanması, enerjinin azalması ve başta high-mobility-group-box (HMGB) 1 gibi zedelenmeyle ilişkili 

moleküler paternler olmak üzere sitoplazma içeriğinin salıverilmesi gibi morfolojik/biyokimyasal 

değişiklikler görülmektedir.17,20-22 LPS/toll benzeri reseptör (toll-like receptor; TLR) 4 sinyal yolunun 

etkinleşmesi sonucunda ortaya çıkan nekropitoz RIPK1, RIPK3 ve MLKL gibi deubiquitinazlar 

tarafından pozitif, kaspaz-8, FLICE inhibitör protein ve fas ile ilişkili ölüm alanı tarafından ise negatif 

yönde düzenlenmektedir.23-25 Literatürde LPS'nin farelerde neden olduğu akut sistemik enflamatuvar 

yanıtlar, akut akciğer ve karaciğer zedelenmesi, sepsis ve septik şok patojenezinde 

RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomunun rolü olduğunu bildiren in vivo çalışmaların sayısı azdır.26-35 

Ayrıca, LPS'ye yanıt olarak santral sinir sistemi (SSS)'de gelişen enflamasyonun patojenezinde 

nekropitozun önemli rolü olduğuna ilişkin yapılan az sayıda in vivo çalışma bulunmaktadır.36-39 

Nekropitozun tersine piropitoz, antimikrobiyal yanıtın bir parçası olarak, sıklıkla hücre içi patojenler ile 

enfeksiyonlarda görülen ileri derecede enflamatuvar özellikte olan litik programlanmış hücre ölümünün 

bir türüdür. Piropitotik ölüm hücresel şişme ve yırtılma, parçalanma ve HMGB1, adenozin trifosfat, 

deoksiribonükleik asit (deoxyribonucleic acid; DNA), mitokondriyal DNA (mitochondrial DNA; 

mtDNA), IL-1, IL-1β, IL-18, IL-33, ekstraselüler soğukla indüklenebilen ribonükleik asit bağlayıcı 

protein ile apopitozla ilişkili nokta benzeri protein içeren bir kaspaz biriktirici alan noktaları gibi 

zedelenmeyle ilişkili moleküler paternlerin salıverilmesi ile sonuçlanmaktadır.12,15,18,40 Son yıllarda 

yapılan çalışmalarda, farelerde oluşturulan letal polimikrobiyal sepsis modelinde, RIPK3 aracılıklı 

nekropitoz ve gasdermin D (GSDMD) aracılıklı piropitozun sepsis gelişmesine neden olan enflamatuvar 

sinyalde rol oynadığı ve doku zedelenmesini artırdığı gösterilmiştir.41 Klinik olarak sepsisi taklit 

edilebildiği rodentlerde oluşturulan cecal ligation and puncture modelinde yapılan bir çalışmada ise, 

nekropitozun seçici inhibitörü olan nekrostatin-1 (necrostatin-1; Nec-1)'in sepsisin neden olduğu 

karaciğer zedelenmesini önlediği gösterilmiştir.42 Öte yandan, literatürde Nec-1'in daha dayanıklı bir 
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varyantı olmasına karşın, Nec-1'e göre çok daha seçici bir RIPK1 inhibitörü olan Nec-1s'nin piropitoz 

üzerindeki etkisine yönelik olarak yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Güncel literatürden derlenmiş bilgiler ile daha önce yaptığımız çalışmalardan elde ettiğimiz bulgular 

birlikte değerlendirildiğinde,43-50 LPS'nin SSS'de tetiklediği olaylar sonucunda RIPK1/RIPK3/MLKL 

nekrozomu aracılıklı nekropitozun yanı sıra, kaspaz-11/GSDMD aracılıklı piropitoz ile 

demiyelinizasyonun da eşlik ettiği enflamatuvar hiperaljeziyle sonuçlanabilecek olayların önlenmesinde 

Nec-1s gibi seçici RIPK1 inhibitörlerin yararlı olabileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla, LPS ile farelerde 

oluşturulan enflamatuvar hiperaljezi modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, Nec-1s'nin 

RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu aracılıklı nekropitoz ile kaspaz-11/GSDMD aracılıklı piropitoz 

üzerindeki etkisinin demiyelinizasyon ve remiyelinizasyon ile ilişkilendirilerek araştırılması 

amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Deney Hayvanı 

Deneylerde 12 saat aydınlık/12 saat karanlık periyodunda senkronize edilen 21-31 g ağırlığında 80 adet 

erkek Balb/c fare kullanılmıştır. Deney hayvanları Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp 

Araştırma Merkezinden sağlanmıştır. Bu çalışmada fareler üzerinde yapılan tüm işlemler için Mersin 

Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan onay alınmıştır (Kurulun 28/06/2021 ile 

26/09/2022 tarihli ve sırasıyla 2021/30 ile 2022/16 sayılı kararları). 

2.2. Enflamatuvar Hiperaljezi Modeli 

Bu çalışmada, enflamatuvar hiperaljezi modeli, farelere 10 mg/kg (intraperitoneal [i.p.]) dozda LPS 

uygulanarak daha önce tarafımızdan yapılan çalışmalarda kullanılan yönteme göre oluşturulmuştur.45-50 

Daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarına göre,51-58 Nec-1s'nin mortaliteye neden olmaksızın LPS ile 

oluşan hiperaljeziyi önleyen en düşük etkili dozunu belirleme çalışmalarının yapılması amacıyla, fareler 

aşağıda belirtilen gruplara ayrılmıştır: 

Grup 1: Serum fizyolojik (SF) (10 ml/kg) (kontrol grubu) (n= 10)  

Grup 2: LPS (Escherichia coli LPS) (10 mg/kg (10 ml/kg) (enflamatuvar hiperaljezi grubu) (n= 10)  

Grup 3: SF (10 ml/kg) ve dimetil sülfoksit (DMSO) (10 ml/kg) (çözücü kontrol grubu) (n= 10) 

Grup 4: SF (10 ml/kg) ve Nec-1s (0.01 mg/kg; 10 ml/kg) (n= 10) 

Grup 5: LPS (10 mg/kg; 10 ml/kg) ve Nec-1s (0.001 mg/kg; 10 ml/kg) (n= 10) 

Grup 6: LPS (10 mg/kg; 10 ml/kg) ve Nec-1s (0.01 mg/kg; 10 ml/kg) (n= 10) 

Grup 7: LPS (10 mg/kg; 10 ml/kg) ve Nec-1s (0.1 mg/kg; 10 ml/kg) (n= 10) 

Grup 8: LPS (10 mg/kg; 10 ml/kg) ve Nec-1s (1 mg/kg; 10 ml/kg) (n= 10) 

LPS ve Nec-1s (saf DMSO içindeki çözünürlüğü 25 mg/ml) sırasıyla SF ve seyreltilmiş DMSO (%10 

[hacim/hacim]; SF içinde son DMSO derişimi 0.11 mg/ml olacak biçimde) içinde hazırlanmıştır. 

Farelerin 60 saniye içinde termal uyarıya tepki verme süreleri, SF veya LPS enjeksiyonundan 6 saat 

sonra ölçülmüştür. Bu modelde etkisi araştırılan Nec-1s farelere SF veya LPS ile birlikte aynı zamanda 

uygulanmıştır. Deneyler sonunda boyun dislokasyonu yöntemi kullanılarak ötanazi yapılmasının 

ardından farelerin beyinleri ve omurilikleri alınmıştır. 

2.3. Protein Ekspresyonunun Ölçülmesi    

Beyin ve omurilik dokularından hazırlanan homojenatlarda β-tübülin, TLR4, RIPK1, fosforile RIPK1 

(Ser166), RIPK3, fosforile RIPK3 (Ser232), MLKL, fosforile MLKL (Ser358), HMGB1, kaspaz-11 p20, 

p30-GSDMD, IL-1β, SEMA3A ve miyelin proteolipit protein (PLP) proteinlerinin ekspresyonu daha 

önce tanımlandığı gibi immunoblotting yöntemiyle ölçülmüştür.45-48,59 Görüntülenen immünoreaktif 

proteinlerin yoğunluk analizi bir yazılım programı (NIH image software; ImageJ 1.53k, Wayne 

Rasband, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) kullanılarak yapılmıştır. İmmünoreaktif 

bantların yoğunlukları β-tübülininkine oranlanarak hesaplanmıştır. 
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2.4. Sonuçların Değerlendirilmesi ve İstatistiksel Analiz 

Sonuçlar ortalama±ortalamaların standart hatası olarak gösterilmiştir. Kullanılan fare sayısı n ile ifade 

edilmiştir. İki grup arasındaki istatistiksel karşılaştırmalar Student's t testi kullanılarak yapılmıştır. 

İstatiksel olarak 0.05'ten küçük P değerleri anlamlı kabul edilmiştir. 

3. BULGULAR 

3.1. Kontrol ve Endotoksemik Farelerin Termal Uyarıya Yanıt Verme Süreleri Üzerinde Nec-

1s'nin Etkisi 

SF veya LPS ile birlikte 0.001, 0.01, 0.1 veya 1 mg/kg dozlarda uygulanan Nec-1s'nin farelerin termal 

uyarıya tepki verme sürelerindeki değişiklikler üzerindeki etkilerine ilişkin bulgular Şekil 3.1'de 

verilmiştir. LPS uygulanmasından 6 saat sonra farelerin termal uyarıya yanıt verme sürelerinin kontrol 

grubundakilere göre daha az olduğu görülmüştür (P<0.05). LPS'nin neden olduğu hiperaljezi yalnızca 

0.01 mg/kg dozda Nec-1s ile önlenmiştir (P<0.05). Dolayısıyla, Nec-1s'nin etkili olan en düşük dozu 

0.01 mg/kg ile deneyler sürdürülmüştür. SF ile birlikte DMSO veya Nec-1s 0.01 mg/kg dozda 

uygulandığında farelerin termal uyarıya yanıt verme sürelerinde bir değişiklik oluşturmamıştır 

(P>0.05). Ayrıca, farelere SF, LPS, DMSO ve/veya Nec-1s uygulanmasından sonra geçen 6 saat süre 

içinde mortalite gözlenmemiştir. 

 

 

Şekil 3.1. Kontrol ve endotoksemik farelerin termal uyarıya tepki verme süreleri üzerinde Nec-1s'nin etkisi.        

n= 10. *Kontrol ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı (P<0.05).  

 

3.2. Kontrol ve Endotoksemik Farelerin Beyinleri ve Omuriliklerinde TLR4 Protein Ekspresyonu 

ve Fosforilasyonu Üzerinde Nec-1s'nin Etkisi 

Farelere SF ve/veya LPS ile birlikte DMSO ya da Nec-1s (0.01 mg/kg) uygulanmasından 6 saat sonra 

izole edilen beyin ve omurilik dokularında TLR4 protein ekspresyonundaki değişiklikler ile ilgili 

bulgular Şekil 3.2'de verilmiştir. LPS uygulanan farelerden izole edilen dokularda TLR4 protein 

ekspresyonunda artma gözlenmiştir (P<0.05). LPS'nin TLR4 protein ekspresyonunda neden olduğu 

artma Nec-1s ile önlenmiştir (P<0.05). SF ile birlikte DMSO veya Nec-1s uygulanan farelerden izole 

edilen dokularda TLR4 protein ekspresyonu kontrol grubu değerlerinden farklı değildir (P>0.05).  
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Şekil 3.2. Kontrol ve endotoksemik farelerin (A) beyinleri ve (B) omuriliklerinde TLR4 protein ekspresyonu 

üzerinde Nec-1s'nin etkisi. n= 4. *Kontrol ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı (P<0.05). 

 

3.3. Kontrol ve Endotoksemik Farelerin Beyinleri ve Omuriliklerinde RIPK1, RIPK3 ve MLKL 

Protein Ekspresyonu ve Fosforilasyonu Üzerinde Nec-1s'nin Etkisi 

Farelere SF ve/veya LPS ile birlikte DMSO ya da Nec-1s (0.01 mg/kg) uygulanmasından 6 saat sonra 

izole edilen beyin ve omurilik dokularında RIPK1, RIPK3 ve MLKL protein ekspresyonu ile 

fosforilasyonundaki değişiklikler ile ilgili bulgular Şekil 3.3, 3.4 ve 3.5'te verilmiştir. LPS uygulanan 

farelerden izole edilen dokularda RIPK1, RIPK3 ve MLKL protein fosforilasyonu ile fosforile 

RIPK1/RIPK1, fosforile RIPK3/RIPK3 ve fosforile MLKL/MLKL oranında artma gözlenirken (P < 

0.05), fosforile olmamış RIPK1, RIPK3 ve MLKL protein ekspresyonunda değişiklik olmamıştır 

(P>0.05). LPS'nin RIPK1, RIPK3 ve MLKL protein fosforilasyonu ile fosforile RIPK1/RIPK1, fosforile 

RIPK3/RIPK3 ve fosforile MLKL/MLKL oranında neden olduğu artma Nec-1s ile önlenmiştir 

(P<0.05). SF ile birlikte DMSO veya Nec-1s uygulanan farelerden izole edilen dokularda fosforile 

olmamış RIPK1, RIPK3 ve MLKL protein ekspresyonunun yanı sıra, RIPK1, RIPK3 ve MLKL protein 

fosforilasyonu ile fosforile RIPK1/RIPK1, fosforile RIPK3/RIPK3 ve fosforile MLKL/MLKL oranı 

kontrol grubu değerlerinden farklı değildir (P>0.05).  

 

                       

Şekil 3.3. Kontrol ve endotoksemik farelerin (A) beyinleri ve (B) omuriliklerinde RIPK1 protein ekspresyonu ile 

fosforilasyonu üzerinde Nec-1s'nin etkisi. n= 4. *Kontrol ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı 

(P<0.05). 
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Şekil 3.4. Kontrol ve endotoksemik farelerin (A) beyinleri ve (B) omuriliklerinde RIPK3 protein ekspresyonu ile 

fosforilasyonu üzerinde Nec-1s'nin etkisi. n= 4. *Kontrol, ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı 

farklı (P<0.05). 

 

                       

Şekil 3.5. Kontrol ve endotoksemik farelerin (A) beyinleri ve (B) omuriliklerinde MLKL protein ekspresyonu ile 

fosforilasyonu üzerinde Nec-1s'nin etkisi. n= 4. *Kontrol ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı 

(P<0.05). 

 

3.4. Kontrol ve Endotoksemik Farelerin Beyinleri ve Omuriliklerinde Kaspaz-11 p20 ve p30-

GSDMD Protein Ekspresyonu Üzerinde Nec-1s'ninEtkisi 

Farelere SF ve/veya LPS ile birlikte DMSO ya da Nec-1s (0.01 mg/kg) uygulanmasından 6 saat sonra 

izole edilen beyin ve omurilik dokularında kaspaz-11 p20 ve p30-GSDMD protein ekspresyonundaki 

değişiklikler ile ilgili bulgular Şekil 3.6 ve Şekil 3.7'de verilmiştir. LPS uygulanan farelerden izole 

edilen dokularda kaspaz-11 p20 ve p30-GSDMD protein ekspresyonunda artma gözlenmiştir (P<0.05). 

LPS'nin kaspaz-11 p20 ve p30-GSDMD protein ekspresyonunda neden olduğu artma Nec-1s ile 

önlenmiştir (P<0.05). SF ile birlikte DMSO veya Nec-1s uygulanan farelerden izole edilen dokularda 

kaspaz-11 p20 ve p30-GSDMD protein ekspresyonu kontrol grubu değerlerinden farklı değildir 

(P>0.05).  
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Şekil 3.6. Kontrol ve endotoksemik farelerin (A) beyinleri ve (B) omuriliklerinde kaspaz-11 p20 protein 

ekspresyonu üzerinde Nec-1s'nin etkisi. n= 4. *Kontrol ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı 

(Student's t testi; P<0.05). 

 

 

Şekil 3.7. Kontrol ve endotoksemik farelerin (A) beyinleri ve (B) omuriliklerinde p30-GSDMD protein 

ekspresyonu üzerinde Nec-1s'nin etkisi. n= 4. *Kontrol ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı 

(Student's t testi; P<0.05). 

 

3.5. Kontrol ve Endotoksemik Farelerin Beyinleri ve Omuriliklerinde HMGB1 ve IL-1β 

Protein Ekspresyonu Üzerinde Nec-1s'nin Etkisi 

Farelere SF ve/veya LPS ile birlikte DMSO ya da Nec-1s (0.01 mg/kg) uygulanmasından 6 saat sonra 

izole edilen beyin ve omurilik dokularında HMGB1 ve IL-1β protein ekspresyonundaki değişiklikler ile 

ilgili bulgular Şekil 3.8 ve Şekil 3.9'da verilmiştir. LPS uygulanan farelerden izole edilen dokularda 

HMGB1 ve IL-1β protein ekspresyonunda artma gözlenmiştir (P<0.05). LPS'nin HMGB1 ve IL-1β 

protein ekspresyonunda neden olduğu artma Nec-1s ile önlenmiştir (P<0.05). SF ile birlikte DMSO veya 

Nec-1s uygulanan farelerden izole edilen dokularda HMGB1 ve IL-1β protein ekspresyonu kontrol 

grubu değerlerinden farklı değildir (P>0.05).  
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Şekil 3.8. Kontrol ve endotoksemik farelerin (A) beyinleri ve (B) omuriliklerinde HMGB1 protein ekspresyonu 

üzerinde Nec-1s'nin etkisi. n= 4. *Kontrol ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı (Student's t 

testi; P<0.05). 

 

 

Şekil 3.9. Kontrol ve endotoksemik farelerin (A) beyinleri ve (B) omuriliklerinde IL-1β protein ekspresyonu 

üzerinde Nec-1s'nin etkisi. n= 4. *Kontrol ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı (Student's t 

testi; P<0.05). 

 

3.6. Kontrol ve Endotoksemik Farelerin Beyinleri ve Omuriliklerinde SEMA3A ve Miyelin PLP 

Protein Ekspresyonu Üzerinde Nec-1s'nin Etkisi 

Farelere SF ve/veya LPS ile birlikte DMSO ya da Nec-1s (0.01 mg/kg) uygulanmasından 6 saat sonra 

izole edilen beyin ve omurilik dokularında SEMA3A ve miyelin PLP protein ekspresyonundaki 

değişiklikler ile ilgili bulgular Şekil 3.10 ve Şekil 3.11'de verilmiştir. LPS uygulanan farelerden izole 

edilen dokularda SEMA3A protein ekspresyonunda artma, miyelin PLP protein ekspresyonunda azalma 

gözlenmiştir (P<0.05). LPS'nin SEMA3A ve miyelin PLP protein ekspresyonunda neden olduğu 

değişiklikler Nec-1s ile önlenmiştir (P<0.05). SF ile birlikte DMSO veya Nec-1s uygulanan farelerden 

izole edilen dokularda SEMA3A ve miyelin PLP protein ekspresyonu kontrol grubu değerlerinden farklı 

değildir (P>0.05).  

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada, LPS ile farelerde oluşturulan enflamatuvar hiperaljezi modelinde seçici RIPK1 inhibitörü 

Nec-1s'nin RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu aracılıklı nekropitoz ve kaspaz-11/GSDMD aracılıklı 

piropitoz üzerindeki etkisi demiyelinizasyon ve remiyelinizasyon ile ilişkilendirilerek ilk kez 
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araştırılmıştır. Bulgularımız, Nec-1s'nin enflamatuvar hiperaljeziyi önleyici etkisine beyin ve omurilik 

dokularında (1) RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu aracılıklı nekropitoz, kaspaz-11/GSDMD aracılıklı 

piropitoz ve remiyelinizasyon inhibitörü SEMA3A ekspresyonundaki azalma ve (2) SSS'de miyelin 

membranın başlıca bileşeni olan PLP ekspresyonundaki artmanın katkıda bulunabileceğini 

düşündürmüştür.  

 

 

Şekil 3.10. Kontrol ve endotoksemik farelerin (A) beyin ve (B) omuriliklerinde SEMA3A protein ekspresyonu 

üzerinde Nec-1s'nin etkisi. n= 4. *Kontrol ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı (Student's t 

testi; P<0.05). 

 

 

Şekil 3.11. Kontrol ve endotoksemik farelerin (A) beyin ve (B) omuriliklerinde miyelin PLP protein 

ekspresyonu üzerinde Nec-1s'nin etkisi. n= 4. *Kontrol ve #LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı 

(Student's t testi; P<0.05). 

 

Bu çalışma kapsamında yapılan çalışmaların sonuçları aşağıda özetlenmiştir:  

(1) SF, LPS (10 mg/kg) ve/veya Nec-1s (0.001, 0.01, 0.1 veya 1 mg/kg) uygulanmasının ardından geçen 

6 saatlik sürede ölen fare olmamıştır. Bu enflamatuvar hiperaljezi modelinde 10 mg/kg dozda uygulanan 

LPS'nin mortaliteye neden olmaması, daha önceki çalışmalarımızın sonuçları ile uyumludur.44-50 Öte 

yandan, bu modelde kontrol ve endotoksemik farelerde NSA'nın kullanılan dozlarında mortaliteye 

neden olmadığı ilk kez bu çalışmada gösterilmiştir.  

(2) Farelere LPS uygulanmasından 6 saat sonra hiperaljezi gelişmektedir. Bulgularımıza göre, LPS ile 

oluşan hiperaljezi Nec-1s ile önlenebilmektedir. 10 mg/kg dozda uygulanan LPS'nin hiperaljeziye neden 
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olması, daha önceki çalışmalarımızın sonuçları ile uyumludur.44-50 Öte yandan, bu modelde Nec-1s'nin 

0.01 mg/kg dozda kontrol ve endotoksemik farelere uygulandığında mortaliteye de yol açmaksızın 

LPS'nin neden olduğu hiperaljeziyi önlediği ilk kez bu çalışmada gösterilmiştir. Nec-1s'nin gibi seçici 

RIPK1 inhibitörlerinin sistemik yoldan uygulandığında SSS'ye geçerek nekropitoz aracılıklı 

nöroenflamasyonu önleyebildiklerini bildiklerini bildiren çalışmalar bulunmaktadır.60 Dolayısıyla 

bulgularımız, daha önce yapılan LPS ile oluşan ve supraspinal düzeyde algılanan enflamatuvar 

hiperaljeziyi Nec-1s'nin önleyebileceğine ilişkin in vivo çalışmaların sonuçları ile de uyumludur.60 

(3) Farelere LPS uygulanmasından 6 saat sonra beyin ve omurilikte LPS/farklılaşma kümesi 14/miyeloit 

farklılaşma-2/TLR4 aracılıklı enflamatuvar yol etkinliğinin göstergesi olarak ölçülen TLR4 protein 

ekspresyonu artmaktadır. Bulgularımıza göre, LPS'nin neden olduğu TLR4 protein ekspresyonundaki 

artmayı Nec-1s önlemektedir. Enflamatuvar hiperaljezi modelinde, LPS'nin beyin ve omurilikte TLR4 

protein ekspresyonunda artmaya neden olması, daha önceki çalışmalarımızın sonuçları ile uyumludur.48 

Öte yandan, bu modelde Nec-1s'nin beyin ve omurilikte LPS'nin neden olduğu TLR4 protein 

ekspresyonundaki artma üzerindeki etkisi ilk kez bu çalışmada gösterilmiştir. 

(4) Farelere LPS uygulanmasından 6 saat sonra beyin ve omurilikte RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu 

aracılıklı nekropitozun göstergesi olarak ölçülen fosforile RIPK1, RIPK3 ve MLKL proteinlerinin 

ekspresyonu artmaktadır. Bulgularımıza göre, LPS'nin neden olduğu RIPK1, RIPK3 ve MLKL protein 

fosforilasyonundaki artmayı Nec-1s önlemektedir. Enflamatuvar hiperaljezi modelinde, LPS'nin beyin 

ve omurilikte RIPK1, RIPK3 ve MLKL protein fosforilasyonunda artmaya neden olması, daha önceki 

çalışmalarımızın sonuçları ile uyumludur.47 Öte yandan, bu modelde Nec-1s'nin beyin ve omurilikte 

LPS'nin neden olduğu RIPK1, RIPK3 ve MLKL protein fosforilasyondaki artma üzerindeki etkisi ilk 

kez bu çalışmada gösterilmiştir. 

(5) Farelere LPS uygulanmasından 6 saat sonra beyin ve omurilikte RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu 

aracılıklı nekropitoz, kaspaz-11/GSDMD aracılıklı piropitoz ve enflamasyonun göstergesi olarak 

ölçülen HMGB1 protein ekspresyonunun yanı sıra, serum HMGB1 düzeyi artmaktadır. Enflamatuvar 

hiperaljezi modelinde, LPS'nin beyin ve omurilikte HMGB1 protein ekspresyonu ile serum HMGB1 

düzeyinde artmaya neden olması, daha önce yapılan çalışmaların sonuçları ile uyumludur.47,61 Öte 

yandan, bu modelde Nec-1s'nin beyin ve omurilikte LPS'nin neden olduğu HMGB1 protein ekspresyonu 

ile serum HMGB1 düzeyindeki artma üzerindeki etkisi ilk kez bu çalışmada gösterilmiştir. 

(6) Farelere LPS uygulanmasından 6 saat sonra beyin ve omurilikte kaspaz-11/GSDMD aracılıklı 

piropitozun göstergesi olarak ölçülen kaspaz-11 p20 ve GSDMD proteinlerinin ekspresyonu 

artmaktadır. Bulgularımıza göre, LPS'nin neden olduğu kaspaz-11 p20 protein ekspresyonundaki 

artmayı Nec-1s önlemektedir. Enflamatuvar hiperaljezi modelinde, LPS'nin beyin ve omurilikte kaspaz-

11 p20 protein ekspresyonunda artmaya neden olması, daha önceki çalışmalarımızın sonuçları ile 

uyumludur.45-47 Öte yandan, bu modelde Nec-1s'nin beyin ve omurilikte LPS'nin neden olduğu kaspaz-

11 p20 protein ekspresyonundaki artma üzerindeki etkisi ilk kez bu çalışmada gösterilmiştir. 

 (7) Farelere LPS uygulanmasından 6 saat sonra beyin ve omurilikte RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu 

aracılıklı nekropitoz ve kaspaz-11/GSDMD aracılıklı piropitoz ile enflamasyonun göstergesi olarak 

ölçülen IL-1β protein ekspresyonu artmaktadır. Bulgularımıza göre, LPS'nin neden olduğu IL-1β protein 

ekspresyonundaki artmayı Nec-1s önlemektedir. Enflamatuvar hiperaljezi modelinde, LPS'nin beyin ve 

omurilikte IL-1β protein ekspresyonunda artmaya neden olması, daha önceki çalışmalarımızın sonuçları 

ile uyumludur.45-48 Öte yandan, bu modelde Nec-1s'nin beyin ve omurilikte LPS'nin neden olduğu IL-

1β protein ekspresyonundaki artma üzerindeki etkisi ilk kez bu çalışmada gösterilmiştir. 

 (8) Farelere LPS uygulanmasından 6 saat sonra beyin ve omurilikte demiyelinizasyonun göstergesi 

olarak ölçülen SEMA3A protein ekspresyonu artarken, remiyelinizasyonun göstergesi olarak ölçülen 

miyelin PLP protein ekspresyonu azalmaktadır. Bulgularımıza göre, LPS'nin neden olduğu SEMA3A 

protein ekspresyonundaki artma ile miyelin PLP protein ekspresyonundaki azalmayı Nec-1s 

önlemektedir. Enflamatuvar hiperaljezi modelinde, LPS'nin beyin ve omurilikte SEMA3A protein 

ekspresyonunda artmaya ve miyelin PLP protein ekspresyonunda azalmaya neden olması, daha önceki 

çalışmalarımızın sonuçları ile uyumludur.47 Öte yandan, bu modelde Nec-1s'nin beyin ve omurilikte 
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LPS'nin neden olduğu SEMA3A protein ekspresyonundaki artma ile miyelin PLP protein 

ekspresyonunda azalma üzerindeki etkisi ilk kez bu çalışmada gösterilmiştir. 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, farelere sistemik yoldan uygulanan seçici RIPK1 inhibitörü Nec-1s'nin SSS'de 

RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu aracılıklı nekropitoz, kaspaz-11/GSDMD aracılıklı piropitoz ve 

demiyelinizasyonu önleyerek LPS'nin neden olduğu enflamatuvar hiperaljeziyi önleyebildiği ilk kez 

gösterilmiştir (Şekil 5.1). Bulgularımız, sistemik yoldan uygulandığında SSS'ye de geçebilen Nec-1s 

gibi seçici RIPK1 inhibitörlerinin bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilecek ağrının da eşlik 

ettiği akut enflamatuvar hastalıkların yanı sıra, patojenezinde enflamasyonun rol oynadığı kronik ağrılı 

durumların önlenmesi ve tedavisinde de analjezik/antienflamatuvar ilaç olarak yararlı olabileceklerini 

düşündürmüştür. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların, Nec-1s'nin analjezik/antienflamatuvar ilaç 

olarak geliştirilmesi amacıyla yapılacak olan klinik öncesi ve klinik araştırmalara katkıda bulunabileceği 

beklenmektedir. 

 

 

Şekil 5.1. Farelerde LPS ile oluşturulan enflamatuvar hiperaljezi modelinde, Nec-1s'nin TLR4 aracılığıyla 

gelişen RIPK1/RIPK3/MLKL nekrozomu aracılıklı nekropitoz ve kaspaz-11/GSDMD aracılıklı piropitozun yanı 

sıra, demiyelinizasyon ve remiyelinizasyon ile ilişkili olaylar üzerindeki etkisi ile ilgili olarak önerilen 

mekanizma. , LPS ile arttı; (  ), Nec-1s önledi. 
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Özet: Flurbiprofen oküler tedavilerde yaygın kullanıma sahip olan genelde göz damlası formunda kullanılan 

antienflamatuar etkili bir ilaçtır. Ancak göz damlası olarak kullanımı birçok dezavantajı da beraberinde 

getirmektedir. Kullanımı ardından göz yaşı salgısını indükleyerek tutunma süresini kısaltma, gözü tahriş etme, 

düşük hacimde kullanım gibi bir çok faktör kullanımını kısıtlamaktadır ve bölgesel etki yerine naso-lakrimal 

kanalla birlikte sistemik etkilerin gözlemlenmesine de neden olabilmektedir. Literatürde oküler uygulamalara 

yöenlik birçok taşıyıcı sistem geliştirilmiştir. Biyoyararlınımı arttırmaya yönelik olarak geliştirilen PLGA 

mikroküreleri aynı zamanda kullanım sıklığınI da azaltarak hasta uyuncunu arttırmaktadır. Ilaç araştırma ve 

geliştime çalışmalarında önemli bir yere sahip olan ilac salım mekanizmaları formülasyon etkinliği hakkında da 

birçok bilgi vermektedir. Çalışmamızda flurbiprofen etkinliğini artırmaya yönelik geliştirilen flurbiprofen yüklü 

PLGA mikrokürelerinin salım kinetik dataları 8 farklı kinetic model uygulanarak detaylı olarak incelenmiştir. 

Salım kinetiği çalışmaları sonunda flurbiprofen etken maddesinin PLGA mikrokürelerinden salımına en uygun 

modelin Korsmeyer-Peppas modeli olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Flurbiprofen, Mikroküre, in Vitro Salım, Salım Kinetik Çalışmaları 

 

Analysis of Drug Release Kinetics From PLGA microspheres: Mathematical Kinetic Modelling of in Vitro 

Release Profıle 

 

Abstract: Flurbiprofen is an anti-inflammatory drug that is widely used in ocular treatments as eye-drop 

formulation. However, eye-drop formulation also brings about several disadvantages. Many factors such as 

induction of tear flow, irritating the eye, using low volumes restrict its use and eye-drops removed through the 

naso-lacrimal duct may cause systemic effects to instead of a local effect. Many drug carrier systems have been 

developed for ocular applications in the literature. PLGA microspheres, which were developed to increase 

bioavailability, also increase patient compliance by reducing the frequency of use. Drug release mechanisms, 

which have an important role in drug research and development studies, also provide a lot of information about 

the success of formulation. In our study, the release kinetic data of flurbiprofen loaded PLGA microspheres, which 

were developed to increase the effectiveness of flurbiprofen, were examined in detail with eight different kinetic 

model. At the end of the release kinetic studies, the best-fitted model for the release of the flurbiprofen from PLGA 

microspheres was the Korsmeyer-Peppas model. 

Keywords: Flurbiprofen, Microsphere, in Vitro Release, Release Kinetic Studies. 

 

INTRODUCTION 

Flurbiprofen (FB) is one of the widely used therapeutic agents in ocular operations in general as eye 

drops formulation [1].  FB exerts its effect by inhibiting the enzymatic activity of cyclooxygenase 

resulting in the prevention of prostaglandin synthesis [2]. However, use of eye-drop formulations brings 

about several drawbacks including rapid tear turnover, irritation leading to induction of tear flow. On 

top of that, in order to provide effective treatment, the large volume of eye-drop should be administered 
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since lacrimal drainage systems leads to rapidly remove extensive amount of formulation through the 

naso-lacrimal duct [3]. Low penetration of eye-drops applied locally also causes systemic absorption.  

In recent years, new drug delivery systems towards ocular administration have aroused a lot of interest. 

Several formulations like hydrogels, nanoparticles, microspheres (MS), liposomes have been 

investigated in order to improve ocular administration. These systems help the enhancing in 

bioavailability, decrease the frequency of administration. Even though there are many formulation types 

investigated for ocular administration, polymeric MSs based approaches stand out because of its 

biocompatible and biodegradable properties [4]. Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) is commonly 

used polymer that consists of lactic acid and glycolic acid at different ratios. Furthermore, according to 

the literature, PLGA MS could significantly boost the penetration of hydrophobic drug molecules by 

entrapping the majority of total drug. Thus, PLGA MS can both prevent drug molecules from enzymatic 

degradation and provide prolonged release [5].  

Release profile of formulation becomes a key component of analysing the success of formulation in 

particular when main focus is controlled release. The mathematical models have an important function 

in estimating the mechanism of drug release and rate of drug molecules liberated from formulations [6]. 

Therefore, a number of models were investigated to describe drug release mechanism from formulations. 

With the help of the mathematical models, drug release mechanisms are predicted without the 

experiments that require many times and efforts [7].  

In this study, mathematical models of release kinetics studies were determined after in vitro release 

studies for FB loaded PLGA MS (FB-PLGA MS), which was prepared and characterized in our previous 

study. All release experiments were performed at room temperature. Release kinetic studies were carried 

out with eight mathematical models including zero order, first order, Higuchi, Korsmeyer-Peppas, 

Hopfenberg Baker-Lonsdale, Peppas-Sahlin, Weibull. 

METHODS 

Preparation of Flurbiprofen Loaded PLGA Microspheres and In vitro FB release from PLGA 

microspheres 

The single emulsification/solvent evaporation process (O/W) was employed to produce FB-PLGA MS. 

Briefly; in order to prepare the organic phase, predetermined amount of PLGA and FB were dissolved 

in dichloromethane (DCM). Then, organic phase was added into the aqueous phase containing PVA and 

homogenized (9000 rpm for 4 min) with Ultra-Turrax (IKA, Germany) to obtain O/W emulsion. After 

the homogenization, distilled water was poured on the emulsion formation. To entirely create an O/W 

emulsion, immature microspheres were shaken at 500 rpm for 5 hours. Stirring was continued 

throughout the night to thoroughly eliminate the organic solvent (RCT Basic-Ika). Microspheres were 

centrifuged the at 5000 rpm for 10 minutes and separated by washing by deionized water for three times. 

Obtained microspheres were stored in a desiccator. 

In vitro release studies were conducted by using the sampling and separation approach (D'Souza and 

DeLuca 2006). Microsphere was dispersed in PBS (pH 7.4) at room temperetaure for 6 days while being 

shaken horizontally at 30 rpm. The samples taken at predetermined times (0, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 

72, 96, 120 and 144 hours) were read spectrophotometrically. Equal amounts of fresh release medium 

were replaced the samples. By using the previously described verified spectrophotometric approach, it 

was calculated the cumulative percentage of the total FB liberated from microspheres. 

Release kinetic studies 

Eight release models Zero order, First order, Higuchi, Korsmeyer-Peppas, Hopfenberg Baker-Lonsdale 

Peppas-Sahlin, Weibull were fitted to release data obtained from in vitro release studies in order to 

describe release kinetics [9]. DDSolver software was utilized to determine the four most essential 

parameters in examination of release kinetics: coefficient of determination (R2), coefficient of 

determination adjusted (R2
adjusted) Akaike Information Criterion (AIC), and Model Selection Criterion 

(MSC).  According to these criteria, the highest R2, R2
adjusted and MSC values and lowest AIC point out 

best fit models for formulation.  
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RESULTS 

Release Kinetic Studies 

Determination of mechanism of drug release is increasingly becoming important component of drug 

development studies. In this sense, several mathematical models such as zero-order, first-order, Higuchi 

were investigated, and four criteria (R2, R2
adjusted, MSC and the lowest AIC) were analysed in order to 

elucidate the mechanism of drug release. It provides remarkable reduction in time consuming and cost. 

Mathematical modelling not only accelerates computations but also helps eliminate mistakes. Results 

of kinetic modelling of FB release from PLGA MS are shown in Table 1. The highest R2, R2
adjusted, MSC 

and the lowest AIC values indicate the best fitted model for the formulation.  

According to the parameters, model having the highest R2, R2
adjusted, MSC and lowest AIC is Korsmeyer-

Peppas model. Korsmeyer-Peppas kinetic model basically portray the mechanism of drug release 

polymer-based formulations.  Diffusional exponent is represented “n” which is used to determine 

varieties release mechanisms that can belong to formulations. In the case of n≤0.45, it means Fickian 

diffusion. If n is between 0.45 and 0.89, it indicates Anomalous diffusion. n = 0.89 points out Case-II 

transport. Finally, if n > 0.89, the drug release occurs through Super case II transport [10]. ‘’n’’ value 

of Korsmeyer-Peppas model is also 0.347. according to these results, Korsmeyer-Peppas mathematical 

model showed more superior to describe mechanism of FB from PLGA MS compared to other models 

and n value indicated that Fickian diffusion occurs.  

CONCLUSION 

Release kinetic modelling of FB-PLGA MS that show controlled release for 144 h were analysed 

successfully. This study aimed to examine mathematical modelling of release studies that is one of the 

prominent key parameters in nano and microscale formulations. Obtained results elucidated the 

mathematical models in polymer based microparticle delivery systems. After the release study that last 

for 144 h, data obtained from in vitro release studies were analysed by DDSolver. Comprehensive 

release kinetic studies pointed out that release kinetic model of FB-PLGA MS exhibit compatibility with 

Korsemeyer-Peppas model, which is commonly used to portray the drug liberation from polymeric 

structures.   
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Model and equation / Formulation 

Evaluation criteria 

Parameter R
2
 R

2

adjusted
 AIC MSC n/m* 

Zero-order                              
F=k0*t 

FB-PLGA MS k0 0.776  0.3932  0.3932  114.7558  0.3457         -   

First-order                       
F=100*[1-Exp(-k1*t)] 

FB-PLGA MS k1 0.022  0.8160  0.8160  99.2406  1.5392         -   

Higuchi                           
F=kH*t^0.5 

FB-PLGA MS kH 8.131  0.9106  0.9106  89.8625  2.2606         -   

Korsmeyer-Peppas              
F=kKP*t^n 

FB-PLGA MS kKP 15.742  0.9774  0.9753  73.9900  3.4815  0.347  

Hopfenberg                  
F=100*[1-(1-kHB*t)^n] 

FB-PLGA MS kHB 0.000  0.8160  0.7993  101.2424  1.3852         -   

Baker-Lonsdale                
3/2*[1-(1-F/100)^(2/3)]-

F/100=kBL*t 
FB-PLGA MS kBL 0.002  0.9674  0.9674  76.7531  3.2690         -   

Peppas-Sahlin                
F=k1*t^m+k2*t^(2*m) 

FB-PLGA MS k1 14.752  0.9787  0.9744  75.2343  3.3858  0.413  

 Weibull                                          
F=100*{1-Exp[-((t-Ti)^β)/α]} 

FB-PLGA MS β 0.530  0.9744  0.9693  77.5887  3.2047         -   
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Abstract: The definition of the different risks in healthcare institutions is related to management, activity and 

structure, resources, users and different types of counterparties. Obstetric structures in conditions of increased 

epidemiological risk, serve pregnant, postpartum and gynecologically ill women with COVID and other infectious 

symptoms. The PURPOSE of the present study is to define the risks associated with the care of patients at increased 

epidemiological risk. An observation and survey was conducted among 232 medical specialists from the hospital's 

obstetrics and gynecology care in the city of Varna from 3 medical institutions. RESULTS: The respondents define 

the work load as extremely high (85.34%). A large part (80.63%) served COVID patients, and 81.46% of the 

health staff served a pregnant or parturient woman with an infectious disease during their career. The main 

problems at the workplace related to an increased epidemiological situation are ranked: lack of clear rules and 

guidelines for dealing with the epidemiological crisis, the pay system, conflicts and a tense situation. Protocols 

and rules have been implemented, supporting decision-making in specific conditions, ensuring the correct flow of 

processes. CONCLUSION: The provision of obstetric care in conditions of increased epidemiological risk and 

COVID pandemic requires continuous audit of activities, application of prescribed rules for all possible and risky 

situations. All activities must be in accordance with the established guidelines and rules of conduct of the leading 

organizations in the field, in accordance with the regulations defining medical practice. 

Keywords: Risk, Responsibilities, Audit, Obstetrics, COVID, Epidemiological Situation 

 

INTRODUCTION 

Risk Management in a Health Organization is a set of measures leading to bringing environmental 

factors that lead to uncertainty under control - targeted actions to resolve and avoid the danger it brings. 

They direct its course in a favorable direction, so that it does not get out of control and develop into a 

crisis or conflict. Conflict prevention is also part of the risk management process. The risk manifests 

itself in a system and in a way that cannot be repeated [10]. On the other hand, risk leads to crises that 

cause various disturbances as they affect the resources of the its structure Health Organization. 

The main tasks relate to: study of the risk factors in the workplace [7], the relationship between the 

working conditions and their impact on the activity [3]; organization and preparation of the health 

structure for the implementation of the processes taking place in the conditions of crisis; determination 

of the mechanisms by which management will be able to create an optimal working environment that 

will ensure stability and safety of employees in order to achieve organizational goals; propose ways to 

assist staff in dealing with the adverse impact of working conditions in the organisation [5,13]. 

Every risk and crisis, regardless of its nature, is characterized by time, opportunity for deployment and 

management. 

The environment is the place in which employment, communication and people, performing different 

roles and functions, interact all the time [1]. Some authors see it as a complex system of different tasks 
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and activities, the implementation of which is sometimes subject to conflicting orders from the 

management body [2,11]. 

According to a number of authors [6,8], everything depends not on the risk factors themselves, but on 

the reaction to them, which in turn depends not only on character but also on individuality, on upbringing 

and attitude to limitations, on the new organization and on the rules that are set to regulate the processes 

of obscurity. 

Risk management in hospital obstetric structures requires not only leadership [10,13], but also training 

to improve obstetric services activities in different areas [3,13]. Stress, workload and high 

responsibilities are factors that prevent the full performance of work duties [4,14] and require 

mechanisms to deal with and reduce these influences. The activities in obstetric structures are regulated 

through the Ministry of Health and the national framework contract for activities, with a certain 

responsibility in implementation [9,12]. 

Working conditions in conjunction with communication interactions in the health sector are seen as a 

cause of a number of stressful situations [14]. Reducing stress, risk situations, is the main task of 

Management in terms of building a safe and healthy working environment, because in the conditions of 

crisis, the mental load is extremely high and employees feel insecure, scared [7,14]. 

EXHIBITION 

The last year and a half new diseases caused a number of unpleasant incidents, which drew the attention 

of specialists and the scientific community to the need for specific care for the pregnant woman, the 

mother and the newborn. Pregnancy is a special physiological condition in a woman. Sometimes it 

proceeds with complications that threaten the normal development of the fetus and the health of the 

mother. A number of diseases affect the course of pregnancy and childbirth and are associated with risks 

for both the mother and the fetus, especially in the global epidemic situation. 

A number of restrictions imposed due to the pandemic announcement and the emergency 

epidemiological situation have led to the suspension of women's consultations and gaps in the provision 

of care for the pregnant woman. Especially in the period of full-time the care of the pregnant woman in 

physiological and psychological aspect is transferred to the maternity wards of the medical institutions, 

without their readiness to take care of the accompanying symptoms and to be ready for the unknowns 

of the new diseases in terms of the course of the clinical picture. A survey was conducted among 232 

medical specialists from the hospital obstetrics and gynecological care in Varna from 3 medical 

institutions. The distribution of respondents is shown in Figure 1. 

 

 

Figure 1. Distribution of respondents by professional direction 

 

More than half of the respondents identify high workloads (Figure 2). In the free answers, many of them 

share that the main difficulties relate to the specifics of the work and activities in the sectors, the 

acquisition of new skills, the many duties and the large amount of information. Most intensive and 

loaded for the sectors in the surgical block, maternity wards, intensive neonatal units, intensive care 

units, Covid structures. 
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Figure 2. Level of workload in the workplace. 

 

The workload is determined by the nature of work, the urgency of performing tasks, sudden 

complications related to pregnancy, childbirth or extragenital conditions (diseases of various organs and 

systems, Covid infection, etc.). Over 80% of premature births in SHOGAT Varna are due to infections 

- undiagnosed or poorly treated. According to the National Center for infectious and parasitic diseases, 

the modern principles of antibiotic therapies, resistance in our country and consumption of antibiotics 

in Bulgaria are applied at the level of hospital structures. The care of such mothers is precise and 

consistent with the type of infection and requires compliance with strict antiepidemic measures. They 

are placed in isolation rooms and serviced according to the rules of the standard for hospital infections. 

Consult an epidemiologist. The newborn is given special care and a full package of tests is carried out. 

The Organization of Covid structures in obstetric structures is ordered by orders of the Ministry of 

Health, cherez regional health inspections and without Sammi medical institutions to be on the first line 

according to the instructions of the Ministry of Health. This led to various risk situations related to: staff 

tensions (92.67%); process Organization (91.37%%); lack of health professionals due to illness, 

turnover or adverse outcome (86.64%); lack of consumables and personal protective equipment 

(89.93%); lack of adequate pay (99.10%); lack of clear regulations (84.75%). Dynamic changes in the 

regulatory framework turn medical care into the administration of activities and there is less and less 

time left for communicating with patients and early detection and diagnosis of risk factors related to the 

work environment and medical care. For a long time, the lack of standards for certain medical specialties 

increased uncertainty in the implementation of the relevant activities, relying solely on the provisions 

of the framework contract and clinical protocols. In their work, medics and health professionals work 

with incomplete information on the part of the patient to facilitate the rapid implementation of 

therapeutic and diagnostic measures. 

Driven by the need for self-improvement, 159 (68.53%) of the respondents said they needed training in 

their work (Figure 3). 

 

 

Figure 3. Need for additional training.  
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Training as a means of enhancing skills may be a normative requirement or a necessity. It is directed 

according to the needs of the structure and ensures the activities. It is determined by the quality of 

knowledge and skills: Qualification, defined need for training, implementation of introductory training 

in the workplace (specificity of health work), continuing training. The focus of Management in terms of 

employee training is to: 

- training for socks and behavior for coping and mastering on non-figurative conditions on unknowable 

infections and Covid conditions-38.15% (clear regulatory framework regarding security of the working 

environment and staff when working with such patients); 

- for special practical training and training for prevention of spread infective diseases in pregnant women 

and Covid at 32,94%; 

- trainings for working with the hospital information system at 18,5%; 

- training in the workplace related to medical service at 10.41%. 

Workplace training is a continuous function of management that protects human resources, ensures safe 

working conditions and promotes a favorable working environment. Training is necessary both for 

updating the qualification level and for inclusion in the professional class.  

Risk management is related to the study of employee satisfaction and the definition of motivating and 

demotivating factors. Common demotivating factors are role ambiguity in dealing with patients with 

infectious conditions, increasing risk to treatment outcome and role conflicts in daily professional 

activity in 186 (80.17%) of midwifery workers. The surveyed medical specialists express the opinion 

that the constantly changing and unclear regulatory framework impedes the implementation of the daily 

activities of the healing and diagnostic process. The lack of adequate measures with regard to dealing 

with sudden crises, the lack of protection of the contractors of hospital obstetric care, the ambiguity 

regarding the treatment-diagnostic algorithm for non-infections are risk factors, both in terms of the 

work process and are a factor for the occurrence of unwanted incidents and escalation of crisis situations. 

At the national level, midwifery providers, even though they operate on the frontline, remain beyond 

the possibility of additional funding in terms of working with risk patients or in an emergency 

epidemiological situation. Specialized hospital structures perform activities under a national framework 

contract for financing, without being able to receive additional payment for work with a specific group 

of patients, because as a medical institution, it cannot conclude a contract on infectious clinical 

pathways, because the subject of activity is the provision of specialized obstetric-gynecological care to 

pregnant women and women with reproductive and gynecological problems and there are only certain 

specialists. Many concomitant factors from the external and internal environment of the organization 

determine the ambiguity and lack of clear behavior in terms of pregnancy, childbirth, gynecological 

problems with concomitant infectious or somatic diseases, with or without symptomatology, has serious 

consequences in terms of hospital specialized obstetric-gynecological structures. 

The criteria for assessment are determined by the active National framework contract, which determines 

the criteria of the internal regulatory framework under which the treatment-diagnostic process is carried 

out and the subsequent control by the National Health Insurance Fund (NHIF), respectively the Regional 

Health Insurance Fund (RHIF), the Regional Health Inspection (RHI), the Ministry of Health and others. 

In order to reduce uncertainty regarding the administration and documentation of medical activities, 

especially in the epidemiological situation, a large part of healthcare professionals (213 – 91.81%) state 

the need for an official to carry out timely follow-up control of medical records and are clearly aware of 

the need for training and daily instruction on this. 

Role ambiguity is the cause of various undesirable phenomena – threat of epidemic explosions, lack of 

algorithm for behavior and treatment due to ambiguity of the course of the disease, stress, conflicts, 

demotivation, etc. The most common conflicts in the Apostille occur in the lack of discussion of assigned 

tasks according to 219 (94.39%) of the respondents and the placement of urgent and unplanned tasks in 

198 (85.34%), competing with other routine tasks or realized in conditions of epidemiological risk and 

time deficit. A survey of the satisfaction of working hospital professionals with regard to various factors 

serves the management of hospital structures as a starting point for identifying all elements relevant to 
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reducing uncertainty, risk and taking timely corrective measures in terms of resources, structure and 

communication channels. 

The epidemiological situation and the associated risks in terms of Obstetrics and gynecological hospital 

care require flexible solutions of the structures related to the organization of the work process, the 

provision of material resources to ensure the activity of the wards. As strong motivating factors, 

respondents listed a good leader first, followed by personal job satisfaction and the opportunity for career 

development and training at the workplace (Figure 4). 

  

 

Figure 4. Ranking of motivating factors for work according to hospital specialists 

(The sum of the percentages is more than 100% because the respondents gave more than one answer). 

 

A guarantor of the quality of the training of young professionals is the application of the acquired 

knowledge (theoretical and practical skills) in the course of work under the guidance of a mentor, 

together with the team from the Department. Employees of the hospital should not only successfully 

perform their work, but also be ready to receive new knowledge and skills that will allow the healing 

structures to develop: to seek and create new solutions, to be flexible, to be able to derive benefits from 

complex situations. A strategic element of risk management is the conduct of continuous internal and 

then two external steps of the entire obstetric-gynecological organization. 

The purpose of the audit is to optimize the processes, to increase the efficiency and development of the 

quality of the products or services offered and to minimize the risks by anticipating and removing them 

in a timely manner. No guidelines and methodology have been developed to support the preparation of 

a risk management system in both the Health Organization and the Obstetric Practice, which will assist 

the management in determining the policy of management of the structures. On a daily basis, they are 

faced with internal and external factors and influences that create uncertainty – whether, when and to 

what extent they will be able to achieve their goals, namely quality, timely and affordable medical and 

obstetric care. The effect that this uncertainty has on targets is a risk. 

Conclusion 

The management of obstetric structures and related risks is carried out by managing environmental 

factors leading to uncertainty and Human Resource Management through their competences, knowledge 

and skills, and the environment and processes require continuous development, regardless of the 

workload and nature of the work. In this process, a key factor is continuous training at the workplace 

(for new technologies, new methods of treatment and diagnosis, changes in the regulations, standards 

of conduct and good medical practice) for the quality performance of the activities of providing medical 

services. 

It is necessary to manage the adaptation of the human factor when working in hospital conditions 

through the use of motivating mechanisms of behavior and modern methods of management. Employees 

perform certain actions in accordance with their leading motives from internal and/or external forces. 
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The current study put the policies of prevention of Labor Organization, health and safety at work and 

care of staff in the leading position. In Bulgaria, health workers are under the influence of stressful 

working conditions and their motivation is constantly decreasing or is relatively low due to the various 

factors that negatively affect mental and physical health. There is an urgent need for a stable legal 

framework, for the introduction of flexible effective measures to solve problems related to personal 

protection in the workplace of staff. 

Creating an effective risk environment in an epidemiological situation by improving the working 

conditions requires the necessary attention of management, adequate support from the administration, 

professional relations and organizational climate, good communication. 

Human resource management policy should focus on caring for employees, creating a sustainable work 

environment, flexible processes and activities, secure hierarchical relationships, security of channels of 

communication and interaction with employees. 
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Özet: Amaç: Yaşlı bireylerde sağlığı geliştirici davranışların istenilen düzeyde değildir ve yaşam tarzı sorunları 

bu grupta daha sık görülmektedir. Çalışmanın amacı yaşlı bireylerin sağlık algısı düzeyi ile sağlığı geliştirme 

davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki çalışma 

206 yaşlı birey ile gerçekleştirildi. Google Form aracılığıyla hazırlanan anket formları çevrimiçi sistem ile yaşlı 

bireylere iletildi. Kişisel özellikler bilgi formu, sağlık algısı ölçeği ve geriatrik sağlığı geliştirme ölçeği 

kullanılarak veriler elde edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaşı 69.68 ± 4.17, sağlık algısı ölçeği puanı 

47.59 ± 6.32, Geriatrik sağlığı geliştirme ölçeği puanı 60.54 ± 9.56, olarak bulundu. Sağlık algısı düzeyinin eğitim 

seviyesi, gelir durumu, beden kütle indeksi ve fiziksel aktivite yapma durumuna göre anmalı şekilde değiştiği 

saptandı (p<0.05). Sağlığı geliştirme davranışlarının cinsiyet, medeni durum, fiziksel aktivite yapma durumu, 

kronik hastalık varlığına göre anlamlı şekilde değiştiği tespit edildi(p<0.005). Sağlık algısı ile sağlığı geliştirme 

davranışları arasında pozitif yönlü orta şiddette ilişki bulundu (r:0.486, p<0.001). Sonuç: Yaşlı bireylerin sağlık 

algısı ve sağlığı geliştirme davranışları orta düzeydedir. Sağlık algısı düzeyi ile sağlığı geliştirme davranışları 

arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Hemşireler, yaşlı bireylerin sağlık algısı düzeyini ve sağlığı geliştirici 

davranışlara katılımını etkileyen faktörleri bilmeli ve düzenleyecekleri eğitim programları ile yaşlı bireyleri 

destekleyip cesaretlendirerek sağlığı geliştirici davranışları uygulamalarına katkı sağlamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Sağlık Algısı, Sağlığı Geliştirme 

 

Determining the Relationship Between Health Perception Level and Health Promotion Behaviors of Elderly 

Individuals 

 

Abstract: Background: Health promoting behaviors in elderly individuals are not at the desired level and lifestyle 

problems are more common in this group. The aim of the study is to determine the relationship between the health 

perception level of elderly individuals and their health promotion behaviors. Methods: The descriptive and 

correlational study was conducted with 206 elderly individuals. Questionnaire forms prepared through Google 

Form were delivered to elderly individuals via the online system. Data were obtained by using personal 

characteristics information form, health perception scale and geriatric health promotion scale.Results: The mean 

age of the individuals participating in the study was 69.68 ± 4.17, the mean health perception scale score was 

47.59 ± 6.32, and the mean geriatric health promotion scale score was 60.54 ± 9.56. It was determined that the 

level of health perception changed significantly according to education level, income status, body mass index and 

physical activity status (p<0.05). It was found that health promotion behaviors changed significantly according 

to gender, marital status, physical activity status, and presence of chronic disease (p<0.005). A positive and 

moderate relationship was found between health perception and health promotion behaviors (r:0.486, p<0.001). 

Conclusion: Health perception and health promotion behaviors of elderly individuals are moderate. There is a 

significant relationship between the level of health perception and health promotion behaviors. Nurses should be 

aware of the factors affecting the level of health perception of elderly individuals and their participation in health-

promoting behaviors, and contribute to the practice of health-promoting behaviors by supporting and encouraging 

elderly individuals with the training programs they will organize. 

Keywords: Elderly, Health Perception, Health Promotion 
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1. GİRİŞ 

Yaşlanma insan yaşamının doğal, gelişimsel ve dinamik sürecidir aynı zamanda bireyin birikmiş yaşam 

deneyimlerinin zaferidir.1 Koruyucu sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve tıptaki ilerlemeler sonucu 

yaşam beklentisindeki artış, birçok ülkede 65 yaş üstü bireylerin yüzdesini hızla artırmıştır.2-4 Türkiye'de 

65 yaş ve üzeri nüfus oranı 2014 yılında %8 iken, bu oranın 2023 yılında %10.2, 2040 yılında %16.3, 

2060 yılında %22.6 ve 2080 yılında %25.6 olacağı tahmin edilmektedir.5 Yaşlı bireylerin kronik 

rahatsızlıklardan muzdarip olma olasılığı daha yüksektir ve fonksiyonel kapasiteleri genellikle 

sınırlıdır.6 Yaşlı bireylerde birden fazla kronik durum değil, aynı zamanda fonksiyonel sınırlılıklar ve 

bilişsel bozukluklar da vardır. Obezite, hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom, hiperkolesterolemi, 

demans ve diğer kronik hastalıklar yaşlanan nüfusta yaygın olarak görülmekte olup, sağlığı 

etkileyebilmekte ve fonksiyonel durumu sınırlayabilmektedir.7,8 Toplumda yaşayan yaşlıların sayısının 

artması ve yaşlanmaya eşlik eden olumsuz sağlık olaylarının artan riskleri, sağlığın teşviki ve 

geliştirilmesi müdahalelerini gerektirmektedir.9 Uluslararası Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi 

Konferansı, sağlığı geliştirmeyi “insanların kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarına ve 

iyileştirmelerine olanak sağlayan bir süreç” olarak tanımlamıştır.10 Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, 

sağlıklı yaşam süresinin arttırılmasında, hastalık yükünün azaltılmasında, fonksiyonel gerilemenin 

yavaşlatılmasında, bağımsızlığın geliştirilmesinde ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Sağlığı geliştirmenin temel amaçlarından biri sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmektir.11 

Yaşlı bireylerde sağlığı geliştirici davranışların istenilen düzeyde olmadığı ve yaşam tarzı sorunlarının 

bu grupta daha sık görüldüğü bilinmektedir.6 Toplumda yaşayan yaşlı bireylerle yapılan bir çalışmada, 

sadece %15'inin sağlığı geliştirici uygun davranışlara sahip olduğu bulunmuştur.12 

Sağlık algısı (veya algılanan sağlık durumu), kişinin kendi sağlık durumunun kişisel/duygusal 

değerlendirmesidir.13 Sağlık algısı, vücut fonksiyonunun ve yaşam kalitesinin bir yansımasıdır ve aynı 

zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanma, morbidite ve mortalitenin habercisidir.14 Sağlık algısının 

yaşlılarda sağlık hizmetlerini arama ve yararlanma, ilaç kullanma, sakatlık, hastalık ve ölüm oranlarının 

tutarlı ve güçlü bir göstergesidir.15 Bu nedenle yaşlı nüfusun sağlık hizmetlerine duyduğu gereksinim 

artmaktadır.16 Yerinde yaşlanmak, fiziksel aktiviteyi arttırmak, yalnızlığı azaltmak ve hızlı yaşlanan 

ülkelerde yaşlı insanlar arasında biliş dahil fonksiyonel yeteneği sürdürmek bir halk sağlığı önceliğidir. 

Yaşlı bireylere, kendi sağlıkları üzerinde kontrollerini artırmalarını sağlayan ve sağlıklı yaşlanmanın, 

yaşlanmanın önemli bir  parçası olduğunu önceleyen sağlığın geliştirilmesi yaklaşımının benimsetilmesi 

önemlidir.17 Hemşireler, yaşlı bireylerin günlük işlevlerini sürdürmeyi veya geliştirmeyi amaçlayan 

sağlığı geliştirme ve hastalık önleme programlarına daha fazla dahil olmaktadır.9 Çünkü  hemşireler, 

yaşlı bireylerin sağlığı geliştirici faaliyetlerde bulunma yetenekleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olabilirler (Kim, 2009) 

Bu çalışmanın amacı yaşlı bireylerin sağlık algısı düzeyi ile sağlığı geliştirme davranışları ilişkisinin 

belirlenmesidir. 

Çalışmada; 

Yaşlı bireylerin sağlığı geliştirme davranışları nasıldır? 

Yaşlı bireylerin sağlık algısı ne düzeydedir? 

Yaşlı bireylerin sağlık algısı düzeyi ile sağlığı geliştirme davranışları arasında ilişki var mıdır?  

Sorularına yanıt aranacaktır. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Türü:  Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tiptedir. 

2.1.1. Araştırma Evreni ve Örneklemi:  

Çalışmanın evrenini 65 yaş ve üzeri yaşlı bireyler oluşturdu.  Çalışmanın örneklemine ise;  G Power 

3.1.7 programında Wang vd.10 ‘nin çalışmasından hareketle %80 güç 0,05 yanılma payı ve 0.18 etki 

büyüklüğü ile minumum 192 yaşlı bireyin çalışmaya alınması gerektiği hesaplandı. 15.07.2022- 

01.10.2022 tarihleri arasında anket formlarını dolduran 206 yaşlı birey ile çalışma gerçekleştirildi.  
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2..1.2. Araştırmaya Alınma Ölçütleri 

65 yaş ve üzeri, araştırmaya katılmaya gönüllü olmak, okur-yazar olmak , fiziksel aktivite yapmasını 

engelleyecek düzeyde görsel, bilişsel ve fiziksel engeli bulunmamak. 

2.1.3. Araştırmadan Çıkarılma Ölçütleri 

Formların eksik doldurulması 

2.2. Veri Toplama Yöntemi:  

01.07.2022- 01.10.2022 tarihleri arasında olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme 

yöntemi kullanılarak, Google Form aracılığıyla online anket olarak hazırlanan veri toplama formları 

akıllı telefon kullanan yaşlı bireylere çevrimiçi olarak gönderildi. Formlara araştırmaya 

katılıyorum/katılmıyorum butonu eklenerek onam alındıktan sonra yaşlı bireylerin veri toplama 

formlarını doldurmaları istendi.  

2.2.1. Veri Toplama Araçları:  

2.2.1.1. Kişisel Özellikler Bilgi Formu:  

Bireylerin  (yaş, boy, kilo, eğitim durumu, gelir durumu, medeni durumu,kronik hastalık varlığı, sigara 

ve alkol kullanımı vb.) sosyo- demogrofik ve klinik özelliklerinin sorgulandığı 13 sorudan oluşmaktadır. 

2.2.1.2. Geriatrik Sağlığı Geliştirme Ölçeği 

Yaşlılarda sağlığı geliştirme davranışlarını ölçmek amacıyla Wang vd.10 tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçek toplam 22 maddeden ve 6 alt ölçekten oluşmaktadır. Alt ölçekler; sağlık alışkanlıkları davranışları 

(madde 1-5), sosyal destek davranışları (madde 6-12), sağlık sorumluluğu davranışları (madde 13-15), 

beslenme davranışları (madde 16-18), egzersiz davranışları (madde 19-20), oral hijyen davranışlarıdır 

(madde 21-22). Ölçeğin tüm maddeleri olumludur. 4’lü likert şekilde derecelendirilmiştir. Hiçbir zaman 

(1), bazen (2), sık sık (3), her zaman (4) puan olarak kabul edilmektedir. Ölçekten alınabilecek toplam 

puan 22 ile 88 arasında değişmektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliği Kartal vd.19 tarafından 

yapılmıştır. 

2.2.1.3. Sağlık Algısı Ölçeği 

Sağlık Algısı Ölçeği (SAÖ) 2007 yılında Diamond vd.20 tarafından geliştirilmiştir. Türkçe geçerlilik ve 

güvenirliği Kadıoğlu ve Yıldız.21 tarafından yapılmıştır. Sağlık algısı ölçeği 15 maddenin yer aldığı 4 

alt faktörden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. 1, 5, 9, 10, 11. ve 14. Maddeler olumlu ifadeleri 

gösterirken, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13. ve 15. maddeler olumsuz ifadeleri içermektedir. Olumlu ifadeler “çok 

katılıyorum=5”, “Katılıyorum=4”, “Kararsızım=3”, “katılmıyorum= 2”, “Hiç katılmıyorum=1” 

şeklinde puanlanırken, olumsuz ifadeler ise ters puanlanmıştır. Ölçekten en az 15, en çok 75 puan 

alınabilmektedir. 

2.3. İstatistiksel analiz 

Arastırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS (Versiyon 25.0, SPSS Inc.,    Chicago, 

IL, USA) paket programı kullanılarak gerçekleştirildi. Tanımlayıcı istatistikler normal dağılan sürekli 

veriler için ortalama ± standart sapma olarak sunuldu. Kategorik verilerin frekans dağılımları sayı ve 

yüzde (%) olarak raporlandı. Normallik dağılımı Kolmogorov–Smirnov testi ile incelendi. Sürekli 

değiskenler için bağımsız iki örneklem ortalama karşılaştırmalarında parametrik test varsayımları 

sağlandığı durumlarda İki Ortalama   Arasındaki   Farkın Önemlilik   testi   ve   Tek   Yönlü   Varyans   

Analizinden   yararlanıldı. Çoklu karşılaştırmalar için Tukey HSD testi kullanıldı Değişkenler arasındaki 

ilişkinin boyutu korelasyon analizi ile incelendi. İstatistiki anlamlılık düzeyi için p<0.05 olarak kabul 

edildi. 

2.4. Etik 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulundan 21.06.2022 

tarih ve 10-18 sayılı kararı ile yazılı izin alındı. 
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3.1, BULGULAR 

Çalışmaya katılan 206 bireyin yaşı 69.68 ± 4.17 (min=65- max=79), sağlık algısı ölçeği puanı (47,59 ± 

6,32 (min=32- max=72),  sağlık algısı ölçeği alt boyutları puanı ise; kontrol merkezi ( 14,86 ± 3,47), 

kesinlik (11,25 ± 2,81), öz farkındalık (10,18 ± 1,77), sağlığın önemi(11,30 ± 1,90) olarak bulundu. 

Geritrik sağlığı geliştirme ölçeği puanı 60,54 ± 9,56 (min=38- max=83), Geriatrik sağlığı geliştirme 

ölçeği alt boyutları puanı ise; sağlık alışkanlıkları davranışları  (16,72± 2,42), sosyal destek davranışları 

(16,50 ± 3,52), sağlık sorumluluğu davranışları (9,63± 2,54), beslenme davranışları (9,08 ± 2,28), 

egzersiz davranışları (4,09 ±  2,04), oral hijyen davranışları (4,52 ± 1,86) olarak bulundu. 

Tablo 1. Yaşlı bireylerin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı 

 

Tanıtıcı Özellikler 

 

 n 

 

 % 

Cinsiyet 
Kadın 99 48.1 

Erkek 107 51.9 

Eğitim Durumu 

Okur-yazar 83 40.3 

İlköğretim mezunu 63 30.6 

Lise mezunu 16 7.8 

Üniversite mezunu 44 21.4 

Yaşanılan Yer 

İl Merkezi 57 27.7 

İlçe Merkezi 110 53.4 

Kasaba/Köy 39 18.9 

Medeni Durum 
Evli 157 76.2 

Dul/Boşanmış 49 23.8 

Sigara Kullanma Durumu 

Hayır 141 68.4 

Evet 19 9.2 

Bıraktım 46 22.3 

Alkol Kullanma Durumu 

Hayır 180 87.4 

Evet 7 3.4 

Bıraktım 19 9.2 

Gelir Durumu 

Gelir Giderden Az 65 31.6 

Gelir Gidere Eşit 114 55.3 

Gelir Giderden Fazla 27 13.1 

Kronik Hastalık Varlığı 

Yok 33 16.0 

Bir Kronik hastalık 75 36.4 

İki Kronik hastalık 71 34.5 

Üç Kronik hastalık 27 13.1 

Düzenli Fiziksel Aktivite 
Hayır 101 49.0 

Evet 105 51.0 

Yaş (yıl) 

65-69 112 54.4 

70-74 61 29.6 

75-79 33 16.0 

Beden Kütle İndeksi 

(kg/m2) 

Normal 42 20.4 

Fazla Kilolu 93 45.1 

Obez 71 34.5 
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Yaşlı bireylerin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı tablo 1’de sunuldu.  Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin 

%51.9’u erkek, %40.3’ü okur-yazar, %53,4’ünün ilçe merkezinde yaşadığı, %76,2’sinin evli olduğu, 

%68,4’ünün sigara kullanmadığı, %87,4’ünün alkol kullanmadığı, %55,3’ünün gelirini giderine eşit 

olarak ifade ettiği bulundu. Yaşlı bireylerin %36,4’ünün bir kronik hastalığının olduğu, %51.0’inin 

düzenli fiziksel aktivite yaptığı, %54,4’ünün 65-69 yaşları arasında olduğu ve %45,1’inin fazla kilolu 

grupta yer aldığı tespit edildi. 

 

Tablo 2. Yaşlı bireylerin tanıtıcı özelliklerine göre sağlık algısı ölçeği ve geriatrik sağlığı geliştirme ölçeği 

puanları 

 

Tanıtıcı Özellikler 

Sağlık Algısı Ölçeği 

Toplam Puanı 

 

Ort ± SS 

Geriatrik Sağlığı 

Geliştirme Ölçeği 

Toplam Puanı 

     Ort ± SS 

Cinsiyet 

Kadın 47,42 ± 5,98 58,94 ±9.55 

Erkek 47,74 ± 6,65 62,01 ± 9.37 

                            t= -0.366, p=0.714** t= -2.326, p=0.021** 

Eğitim Durumu 

Okur-yazar 45,28 ± 5.60a 59,39 ±  9.38  

İlköğretim mezunu 47,36 ± 5.71a 59,50 ±  8.81 

Lise mezunu 50,43 ± 6.89b 63,68 ±  9.93 

Üniversite mezunu 51,22 ± 6.36ab 63,04 ± 10.35 

 F= 11.014, p= 0.001* F= 2.265, p= 0.082* 

Yaşanılan Yer 

İl Merkezi 47,56 ± 4.96 62,12 ± 8.83 

İlçe Merkezi 48,17 ±  6.80 60,05 ± 10.32 

Kasaba/Köy 46,00 ± 6.59 59,61 ± 8.19 

 F= 1.709, p= 0.184* F= 1.106, p= 0.333* 

Medeni Durum 

Evli 47.10 ± 5.76 61,54 ± 9.54 

Dul/Boşanmış 47.74 ± 6.50 57,34 ± 8.99 

 t= -0.620, p=0.536** t= -2.772, p=0.007** 

Sigara Kullanma 

Durumu 

Hayır 47,95 ± 6.55 60,24  ± 9.39 

Evet 44,84 ± 5.46 56,68 ± 9.20 

Bıraktım 47,60 ± 5.75 63,06 ± 9.75 

 F= 2.049, p= 0.131* F= 2.289, p= 0.053* 

Alkol Kullanma 

Durumu 

Hayır 47.63 ± 6.48 60.20 ± 9.55 

Evet 47.71 ± 4.30 59.71 ± 12.10 

Bıraktım 47.10 ± 5.58 64.05 ± 8.40 

 F= 0.062, p= 0.940* F= 1.424, p= 0.243* 

Gelir Durumu 

Gelir Giderden Az 45.01 ± 5.20a 59.67 ± 9.40 

Gelir Gidere Eşit 48.50 ± 6.03b 61.35 ± 8.89 

Gelir Giderden Fazla 49.92 ± 8.06b 59.18 ± 12.34 

 F= 9.082, p= 0.001* F= 0.954, p= 0.387* 

Kronik Hastalık 

Varlığı 

Yok 47.90 ± 8.77 56,39 ± 10.30a 

Bir Kronik hastalık 48.29 ± 6.10 61,25 ± 9.36b 

İki Kronik hastalık 47.69 ± 5.12 60,77 ± 9.22b 

Üç Kronik hastalık 45.00 ± 6.00 63,03 ± 9.01b 

 F= 1.873, p= 0.135* F= 2,914 p= 0.035* 
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Tanıtıcı Özellikler 

Sağlık Algısı Ölçeği 

Toplam Puanı 

 

Ort ± SS 

Geriatrik Sağlığı 

Geliştirme Ölçeği 

Toplam Puanı 

     Ort ± SS 

Düzenli Fiziksel 

Aktivite 

Hayır 45.97 ± 5.67 57.82 ± 8.36 

Evet 49.15 ± 6.55 63.16 ± 9.94 

 t= -3.719, p=0.001** t= -4.163, p=0.001** 

Yaş (yıl) 

65-69 47,61 ± 6.82 59,71 ± 9.77 

70-74 47,40 ± 6.10 62,09 ± 8.33 

75-79 47,84 ± 5.00 60,48 ± 10.05 

 F= 0.053, p= 0.949* F= 1.231, p= 0.294* 

Beden Kütle 

İndeksi 

(kg/m2) 

Normal 48,21 ± 6.94a 60,57 ± 9.89 

Fazla Kilolu 48,60 ± 6.34a 61,27 ± 9.59 

Obez 45,90 ± 5.64b 59,56 ± 9.36 

 F= 4.037, p= 0.019* F= 0.954, p= 0.527* 

*= student t test, **= One Way Anova Testi, a. b. c: Aynı harfin olduğu ortalamalar istatistiksel olarak farklı 

değildir. 

 

Yaşlı bireylerin tanıtıcı özelliklerine göre Sağlık Algısı Ölçeği puanı ve Geriatrik Sağlığı Geliştirme 

Ölçeği puanları tablo 2’de sunuldu. Çalışmaya dahil edilen üniversite mezunu yaşlı bireylerin sağlık 

algısı ölçeği puanı (51,22 ± 6.36) okur-yazar (45,28 ± 5.60), ilk öğretim mezunu (47,36 ± 5.71) ve lise 

mezunu (50,43 ± 6.89) olanlara göre (p<0.001) , düzenli fiziksel aktivite yapanların sağlık algısı ölçeği 

puanı düzenli fiziksel aktivite yapmayanlara göre (sırasıyla 49.15 ± 6.55 - 45.97 ± 5.67, p<0.001)   daha 

yüksek, Geliri giderinden az olanların sağlık algısı ölçeği puanı geliri giderine eşit ve geliri giderinden 

fazla olanların sağlık algısı ölçeği puanına göre (sırasıyla 45.01 ± 5.20- 48.50 ± 6.03 - 49.92 ± 8.06, 

p<0.001), obez olan yaşlı bireylerin sağlık algısı ölçeği puanı, normal ve fazla kilolu olanların sağlık 

algısı ölçeği puanına göre anlamlı şekilde daha düşük bulundu (sırasıyla 45,90 ± 5.64- 48,21 ± 6.94-

48,60 ± 6.34, p<0.019).   

Erkek yaşlı bireylerin geriatrik sağlığı geliştirme ölçeği puanları kadınlara göre (sırasıyla 62,01 ± 9.37- 

58,94 ±9.55, p<0.021), evli olanların sağlığı geliştirme puanları, dul ve boşanmış olanlara göre (sırasıyla 

61,54 ± 9.54- 57,34 ± 8.99, p<0.007) ve düzenli fiziksel aktivite yapanların sağlığı geliştirme puanı 

(63.16 ± 9.94)  düzenli fiziksel aktivite yapmayanlara göre (57.82 ± 8.36), (p< 0.001). Bir veya daha 

fazla kronik hastalığı olanların sağlığı geliştirme ölçeği puanı kronik hastalığı olmayanlara göre anlamlı 

şekilde daha yüksek bulundu (p=0.035). 

Sağlık algısı ölçeği puanına göre cinsiyet, yaşanılan yer, medeni durum, sigara ve alkol kullanma 

durumu, kronik hastalık varlığı, yaş grupları arasında anlamlı fark tespit edilmedi(p>0.05). Geriatrik 

sağlığı geliştirme ölçeği puanına göre eğitim durumu, yaşanılan yer, sigara ve alkol kullanma durumu, 

gelir durumu, kronik hastalık varlığı, yaş ve beden kütle indeksi grupları arasında anlamlı fark 

saptanmadı(p>0.05).  
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Figür 1. Sağlık algısı düzeyi  ile sağlığı geliştirme davranışı  ilişkisi. 

 

 

Sağlık algısı ölçeği puanı ile geriatrik sağlığı geliştirme ölçeği puanı arasındaki ilişki figüre 1’de 

sunuldu. Yapılan korelasyon analizinde sağlık algısı düzeyi ile sağlığı geliştirme davranışları arasında 

pozitif yönlü orta şiddette ilişki bulundu (r:0.486, p<0.001). 

4.1, TARTIŞMA 

Yaşlı bireylere, kendi sağlıkları üzerinde kontrollerini artırmalarını sağlayan ve sağlıklı yaşlanmanın, 

yaşlanmanın önemli bir parçası olduğunu önceleyen sağlığın geliştirilmesi yaklaşımının benimsetilmesi 

önemlidir.17 

Bu çalışmada geriatrik sağlığı geliştirme ölçeği puanı 60,54 ± 9,56 olarak bulundu. Litaratürde ölçek 

puanının (62.09 ± 12.7) çalışmamıza göre daha yüksek  bulunduğu Wang vd.10 tarafından yapılan 

metadolojik çalışmada ile, ölçek puanının (54.80±11), çalışmamıza göre daha düşük bulunduğu 

Ozvurmaz vd.22 tarafından yapılan kesitsel çalışma bulunmaktadır. Sağlığı geliştirici davranışların, yaşlı 

bireylerin sosyoekonomik koşullarından etkilendiği bilinmektedir.22 Bulgularımızla benzer şekilde evli 

bireylerin ve egzersiz yapanların genellikle daha yüksek puan aldığı çalışmalar bulunmaktadır.10,23-25 

Evli bireylerin sosyal destek varlığı dolayısla sağlığı geliştirme puanları daha yüksek olabilir. 

Çalışmamızda erkek yaşlı bireylerin sağlığı geliştirme ölçeği puanı kadınlara göre daha yüksek 

bulunmasına karşın, Korkmaz Aslan vd.25 tarafından yapılan çalışmada kadın yaşlıların sağlığı 

geliştirme puanlarının daha yüksek bulunmuştur. İran'da yapılan diğer bir çalışmada ise kadınların 

sağlığı geliştirici davranışların puanı anlamlı bir fark olmaksızın daha yüksek olduğu saptanmıştır.26 

Bu çalışmada sağlık algısı puanı 47.59 ± 6.32 olarak bulundu. Farklı etnik grupların sağlık okuryazarlığı 

ile sağlık algıları arasındaki ilişkinin değerlendirildiği Mardin’de yapılan kesitsel  çalışmada  Türk, kürt, 

asya ve arap kökenli bireylerin sağlık algısı puanları sırasıyla 41.78 ± 2.16, 41.00 ± 2.20, 45.28 ± 4.74, 

42.00 ± 3.49 olarak bulunmuştur.27 Akılcı ilaç kullanımı ve  sağlık algısının değerlendirildiği Siirt’te 

yapılan tanımlayıcı  çalışmada sağlık algısı puanı 36.70±8.48 olarak bulunmuştur.28 Ankarada bir  

huzurevinde yapılan tanımlayıcı çalışmada ise sağlık algısı puanı 52.64 ± 6.50. olarak bulunmuştur.29 
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Litaratürde bulgularımızla benzer şekilde sağlık algısı puanı ile eğitim, gelir durumu, fiziksel aktivite 

yapma ve beden kütle indeksi arasında anlamlı ilişki bildiren çalışmalar bulunmaktadır.28-32 Sosyo-

ekonomik ve kültürel düzey kişinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyebildiği için sağlık 

algısının da değişebileceği söylenebilir. 

Bu çalışmada sağlık algısı puanı arttıkça sağlığı geliştirme puanının anlamlı şekilde arttığı bulundu. 

Bulgularımızla benzer şekilde Watcharanat vd. tarafından yapılan kesitsel çalışmada çoklu regresyon 

analizi sonuçları, sağlık durumu algısının sağlık davranışı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu 

bildirmiştir.33  Lee ve Chung tarafından yapılan çalışma sağlık algısının yaşlılarda sağlığı geliştirme 

davranışıyla ilgili önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuştur.34 Yaşlı bireylerde  sağlığı geliştirici 

davranışlar ile yalnızlık ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin değerlendirildiği kesitsel çalışmada ise 

sağlığı geliştirici davranışların sağlık algısından da etkilendiği bulunmuştur.22  Bu sonuçlar sağlık 

algısının yaşlı bireylerin sağlığı geliştirme davranışlarını  etkilediğini ortaya koymaktadır. Sağlık durum 

algısı, sağlık davranışlarını ve sağlık sorumluluğunu etkilemektedir. Sağlık algısı, bireye sağlıklı yaşam 

davranışlarının kazandırılması ve sürdürülmesini amaçlayan sağlığın geliştirilmesi süreci ile doğrudan 

ilişkilidir.35 Bu nedenle yaşlı bireylerin sağlığı geliştirici davranışlara katılımını etkileyen faktörleri 

bilmelidirler. 

5.1, SONUÇ 

Yaşlı bireylerin sağlık algısı orta düzeydedir. Eğitim seviyesi, gelir durumu, beden kütle indeksi ve 

fiziksel aktivite yapma durumuna göre yaşlı bireylerin sağlık algısı düzeyi değişmektedir. Yaşlı 

bireylerin sağlığı geliştirme davranışları orta düzeydedir. Cinsiyet, medeni durum, fiziksel aktivite 

yapma durumu, kronik hastalık varlığına göre yaşlı bireylerin sağlığı geliştirme davranışları düzeyi 

değişmektedir. Yaşlı bireylerin sağlık algısı düzeyi ile sağlığı geliştirme davranışları arasında anlamlı 

ilişki bulunmaktadır. Yaşlanmakta olan nüfusun, sağlığının korunmasının ve sağlığının geliştirilmesi bir 

halk sağlığı önceliğidir. Hemşireler, yaşlı bireylerin sağlık algısı düzeylerini ve sağlığı geliştirici 

davranışlara katılımını etkileyen faktörleri bilmelidir. Düzenleyecekleri eğitim programları ile yaşlı 

bireyleri destekleyerek ve cesaretlendirerek sağlığı geliştirici davranışlarda bulunmalarına katkı 

sağlamalıdırlar. 

5.1.1, Çalışmanın Kısıtlılıkları 

Çalışmaya internet erişim ve akıllı telefon kullanımı olmayan bireyler ile okur yazar olmayan yaşlı 

bireylerin dahil edilmemesi çalışmanın kısıtlılığıdır. 
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Özet: Giriş: Psikososyal bakım, hastalığın duygusal boyutuyla baş etmede zorlanan, sağlığı ve sağlık bakımını 

etkileyen yaşam krizleri olan bireylere yardımı ifade etmektedir. Psikososyal bakımın etkin bir şekilde sunumu, 

hastaların streslerini, fiziksel belirtilerini ve hastanın hastaneye başvurma ihtiyaçlarını azaltmakta ve yaşam 

kalitesini artırmaktadır. Bu nedenle hemşirelerin psikososyal bakım yetkinliklerinin belirlenmesi önemlidir. Amaç: 

Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği kullanılarak hemşirelerin psikososyal bakım 

yetkinliklerinin belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinde 

çalışan, çalışmaya katılmayı kabul eden hemşireler oluşturmuş ve çalışma 166 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler 

tanıtıcı bilgi formu ve Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği ile Mayıs 2022-Ekim 2022 tarihleri 

arasında toplanmıştır. Veriler SPSS 22 programı ile değerlendirilmiş olup istatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak 

alınmıştır. Bulgular: Çalışmada cinsiyete göre ve önceden psikososyal bakım ile ilgili eğitim alma durumuna göre 

psikososyal bakım yetkinlikleri puan ortalamaları arasında fark olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Literatüre 

bakıldığında hemşirelerin psikososyal bakım yetkinliklerinin araştırmacılar tarafından geliştirilen formlar ile 

değerlendirildiği görülmektedir. Geçerliği ve güvenirliği yapılmış bir ölçüm aracı kullanılarak yapılan bu 

çalışmada hemşirelerin psikososyal bakım yetkinlik puanlarının iyi olduğu söylenebilir. Psikososyal bakım ile 

ilgili eğitim almış olan hemşirelerde psikososyal bakım yetkinliği puanının yüksek olması nedeniyle konu ile ilgili 

hizmet içi eğitimlerin planlanması ve daha geniş örneklemlerde ölçeğin kullanılarak, yeni çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Psikososyal Bakım, Yetkinlik, Hemşire 

 

Determination of Nurse's Psychosocial Care Proficiency 

 

Abstract: Inrtoduction: Psychosocial care refers to helping individuals who have difficulties in coping with the 

emotional dimension of the illness and who have life crises that affect their health and health care. The effective 

delivery of psychosocial care reduces the patients' stress, physical symptoms and the need for hospital admission, 

and increases their quality of life. Therefore, it is important to determine the psychosocial care proficiency of 

nurses. Aim: To determine the psychosocial care proficiencies of nurses by using the Psychosocial Care 

Competence Self-Assessment Scale. Method: The sample of the descriptive cross-sectional study consisted of 

nurses working in a university hospital who agreed to participate in the study, and the study was carried out with 

166 nurses. Data were collected between May 2022 and October 2022 with the introductory information form and 

the Psychosocial Care Competency Self-Assessment Scale. The data were evaluated with the SPSS 22 program 

and statistical significance was taken as p<0.05. Results: It was determined that there was a difference between 

the mean scores of psychosocial care proficiencies according to gender and previous training on psychosocial 

care. Conclusion: In the literature, it is seen that the psychosocial care proficiencies of nurses are evaluated with 

the forms developed by the researchers. In this study, which was conducted using a valid and reliable measurement 

tool, it can be said that the psychosocial care competence scores of the nurses were good. Due to the high scores 
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of psychosocial care proficiency in nurses who have received training in psychosocial care, it is recommended to 

plan in-service trainings on the subject and to conduct new studies by using the scale in larger samples. 

Keywords: Psychosocial Care, Proficiency, Nurse 

 

1. GİRİŞ 

Sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutlarıyla bir bütündür. Bu boyutlardan birinde ortaya çıkan bir 

değişiklik diğer tüm boyutları da etkilemektedir. Bu nedenle bu boyutların birbiriyle uyumlu olması ve 

bir bütün olarak devam etmesi önemlidir1 Hastalık ise bu uyumu bozan ve bireyde psikososyal tepkilerin 

görülmesine neden olan bir durumdur. 2  

Hastalık durumlarında hastalarda genellikle; üzüntü, endişe, öfke, çaresizlik, ümitsizlik, utanç, suçluluk, 

yetersizlik, içe kapanma, aile ve iş yaşantısına ilişkin rol kaybı, öz güvende azalma, bağımlı olma 

endişesi, sosyal izolasyon, ölüm korkusu gibi tepkiler görülebilmektedir.3,4 Bu tepkiler hastanın tedaviye 

uyumsuzluğuna neden olabilmekte; hastalığın ortaya çıkışını, gidişini, şiddetini etkilemektedir. 

Dolayısıyla hastanın hastanede kalış süresi uzamakta, yaşam kalitesi düşmekte, mortalite ve morbidite 

olumsuz etkilenmektedir.4 Hastayı bütüncül olarak değerlendirmek ve erken dönemde bu tür psikososyal 

tepkileri belirmek psikososyal bakım becerisi gerektirmektedir.  

Psikososyal bakım, hastalığın duygusal boyutuyla baş etmede zorlanan, sağlığı ve sağlık bakımını 

etkileyen yaşam krizleri olan bireylere yardımı ifade etmektedir.5 Psikososyal bakımın amacı, endişe, 

öfke, suçluluk gibi duyguların ifadesini sağlamak, hastalık ile ilgili düşüncelerini paylaşmaya 

cesaretlendirmek, psikolojik ve sosyal uyumu sağlayarak yaşam kalitesini artırmak, hasta, aile ve sosyal 

etkileşim alanları arasındaki ilişkiyi güçlendirmektir.6 Psikososyal bakımın etkin bir şekilde sunumu, 

hastaların streslerini, fiziksel belirtilerini ve hastanın hastaneye başvurma ihtiyaçlarını azaltmakta ve 

yaşam kalitesini artırmaktadır.5 

Hemşireler her gün psikososyal bakım gereksinimi olan hastalarla karşılaşmaktadırlar. Fakat bakımın 

fiziksel yönünün daha çok dikkate alındığı ve bakımın psikososyal yönü ile hastaların psikososyal 

gereksinimlerinin ihmal edilebildiği görülmektedir. Bunun nedeni psikososyal değerlendirmenin ve bu 

alandaki sorunları görmenin daha zor olması ile açıklanabilir.2,9 Bununla birlikte yapılan araştırmalarda 

hemşirelerin psikososyal bakım verme yetkinliklerinin yeterli düzeyde olmadığı, psikososyal bakım 

vermede bazı zorluklar ve engellerin olduğu da belirtilmektedir. Araştırmalar incelendiğinde 

hemşirelerin psikososyal bakım yetkinliklerini değerlendirmede araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 

olan anket formlarının kullanıldığı görülmektedir.2,4,7,8-10 Sorunları belirlemede geçerliği ve güvenirliği 

yapılmış tanılama araçlarının kullanılması geçerli ve güvenilir bilgiye ulaşma açısından önemlidir.  

Bakım biyopsikososyal yönleriyle bir bütündür. Bu nedenle hemşirelerin psikososyal bakım konusunda 

kendilerini nasıl değerlendirdiğinin geçerliği ve güvenirliği yapılmış araçlarla belirlenmesinin önemli 

olduğu düşünülmektedir.  

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği kullanılarak 

hemşirelerin psikososyal bakım yetkinliklerini belirlemektir.  

2.2. Araştırmanın Soruları 

1. Hemşirelerin psikososyal bakım yetkinlikleri ne düzeydedir?  

2. Hemşirelerin sosyo-demografik ve mesleki özelliklerine göre bakım yetkinlikleri farklılık 

göstermekte midir?  

2.3. Araştırmanın Tipi 

Bu araştırma kesitsel-tanımlayıcı türde bir araştırmadır.  
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2.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan (N=517) 

hemşireler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmanın yapıldığı 

tarihlerde kurumda olan ve araştırmaya katılmayı kabul edilen hemşirelerle çalışma yürütülmüştür.  

2.5. Verilerin Toplanması 

Veriler Temmuz 2022-Kasım 2022 tarihinde toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı bilgi formu 

ve Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.  

Tanıtıcı bilgi formu, hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini (5), mesleki özelliklerini (9) ve daha 

önce psikososyal bakım ile ilgili eğitim alıp almadıklarını (2) kapsayan toplam 16 sorudan oluşmaktadır.  

Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği Karataş ve Keleci (2021)9 tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçek toplam 18 maddeden oluşan beşli likert tipinde bir ölçektir. Ölçekte yer alan 

maddeler “Beni hiç tanımlamıyor (1puan )”, “Beni biraz tanımlıyor (2 puan)”, “Kararsızım (3 puan) ”, 

“Beni iyi tanımlıyor (4 puan)”, “Beni çok iyi tanımlıyor (5 puan)”, şeklinde puanlanmaktadır. Ölçek 

puanının yüksek olması klinikte çalışan hemşirenin psikososyal bakım yetkinliği öz değerlendirmesinin 

iyi olduğunu göstermektedir. 

2.6. Verilerin Analizi 

Verilerinin analizinde Statiscal Package for Social Science (SPSS) 22.0 programı kullanılmıştır. Normal 

dağılım koşulunu sağlayan iki kategorili değişkenler t testi ile karşılaştırılmıştır. Normallik koşulunu 

sağlamayan iki kategorili değişkenlerin incelenmesinde Mann Whitney U testi, ikiden fazla kategoriye 

sahip değişkenler için ise Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. İlişkilerin aranmasında ise Pearson 

Korelasyon analizi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Tablo 1’de hemşirelerin sosyo-demografik ve mesleki özelliklerinin dağılımı verilmiştir.  

 

Tablo 1. Hemşirelerin Sosyo- Demografik ve Mesleki Özelliklerinin Dağılımı (n=166) 

Değişken Kategori n %   Değişken Kategori n % 

Cinsiyet 
Kadın 142 85.5   

Çalışma şekli 

Gündüz 44 26.5 

Erkek 24 14.5 
 

Gece 14 8.4 

    
 

Vardiya 108 65.1 

Eğitim 
Durumu 

SML 12 7.2 
 

    

Ön lisans 20 12 
 

Psikososyal 
bakım 
eğitimi alma 
durumu 

Almış 41 24.7 

Lisans/Lisansüstü 134 80.7 
 

Almamış 125 75.3 

    
 

    

Gelir 
Düzeyi 

Gelir gidere denk 36 21.7 
 Görevlendirme 

Kendi isteği 98 59.0 

Gelir giderden az 115 69.3 
 

İstek dışı 68 41.0 

Gelir giderden fazla 15 9.0 
 

    

    
 Görev 

Hemşire 152 91.6 

Çalışılan 
birim 

Yoğun bakım 50 30.1 
 

Sorumlu hemşire 14 8.4 

Acil servis 22 13.3 
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Değişken Kategori n %   Değişken Kategori n % 

Servisler 65 39.2 
 Medeni 

Durum 

Evli 117 70.5 

Diğer 29 17.5   Bekar 49 29.5 

 

Katılımcıların %85.5’inin (n= 142) kadın olduğu; %70.5’inin (n=117) evli olduğu görülmektedir. 

Hemşirelerin büyük bir bölümünün %80.7 ile (n= 123) lisans/lisansüstü mezunu olduğu ve gelir 

durumlarını ise %69.3 ile (n= 115) gelirlerinin giderlerinden az olduğu şeklinde ifade ettikleri 

belirlenmiştir. Katılımcıların çalıştıkları birim açısından en fazla 65 kişi ile (%39.2) servislerde faaliyet 

gösterdikleri, %65.1 oranında vardiyalı şekilde çalıştıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin büyük bölümü 

(%75.3) psikososyal bakım ile ilgili eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Kendi isteği ile 

görevlendirilenler ile istek dışı görevlendirilenlerin oranları birbirine yakın değerler almıştır (sırası ile 

%59 ve %41).  

Katılımcıların bazı özelliklerine ilişkin ortalamalar tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Katılımcıların Özelliklerine İlişkin Ortalamaları 

Değişken n Min Max Ort. 
Stn.        

Hata 

Yaş 

166 

23 60 39.5 8.2 

Mesleki Deneyim  1 43 17.6 9.2 

Ortalama çalışma saati 40 96 54.9 12.8 

Bakım verdiği hasta 
sayısı 

0 100 14.3 22.3 

 

Örneklemin yaş aralığı 23 ile 60 arasında değişmekte olup örneklem yaş ortalaması 39.5  ± 8.2 olarak 

hesaplanmıştır. Mesleki deneyim süresi incelendiğinde 1 ile 43 yıl arası mesleki deneyime sahip olup 

ortalama deneyim süresi 17.6  ± 9.2 yıldır. Hemşirelerin haftalık ortalama çalışma süresi 54.9  ± 12.8 

saat olarak belirlenmiş olup bakım verilen hasta sayısı ortalama 14.3  ± 22.3 kişi olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmaya katılan hemşirelerin Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeğinden aldıkları 

puan ortalaması 62.1 (min=18; max: 90; ss: 14.1) olarak belirlenmiştir.  Örneklemin çeşitli özelliklerine 

göre Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

 

Tablo 3. Örneklemin Bazı Özelliklerine Göre Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği Puan 

Ortalamaları 

Değişken 
 

Kategori n 
Ortalama/ 

Ortalama sıra 
Stn. Hata Anlamlılık 

Cinsiyet 

 Kadın 142 87.31   Z=-2.484 
P=.013  Erkek 24 60.98  

       

Medeni 
Durum 

 Evli 117 61.1 15.3 t=-1.813 
P=.072  Bekar 49 64.7 10.3 
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Kategori n 
Ortalama/ 

Ortalama sıra 
Stn. Hata Anlamlılık 

Eğitim 
Durumu 

 SML 12 63.79  

K-WH=2.319 
P=.314 

 Ön lisans 20 88.8  

 Lisans/Lisansüstü 134 84.5  

       

Gelir 
Düzeyi 

 Gelir gidere denk 36 82.1  

K-WH=2.059 
P=.357 

 Gelir giderden az 115 81.8  

 Gelir giderden fazla 15 100.5  

       

Çalışılan 
birim 

 Yoğun bakım 50 77.8  

K-WH=4.506 
P=.212 

 Acil servis 22 101.3  

 Servisler 65 79.6  

 Diğer 29 88.7  

 
 

  
   

Çalışma şekli 

 Gündüz 44 97.0  

K-WH=5.131 
P=.077 

 Gece 14 86.3  

 Vardiya 108 77.6  

 
 

  
   

Psikososyal 
bakım 
eğitimi alma 
durumu 

 Almış 41 71.2 10.5 
t=5.836 
P=.000  

Almamış 125 59.1 13.9 

       

Görevlendirme 

 Kendi isteği 98 62.7 13.7 t=.703 
P=.489  İstek dışı 68 61.2 14.7 

       

Görev 

 Hemşire 152 81.5  
Z=-1.768 
P=.077  Sorumlu hemşire 14 105.2   

 

Kadınların Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği ortalama sıraları 87.31 iken 

erkeklerin 60.98 olup aradaki fark kadınlar lehine anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (z=-2.484; 

p<.05). Evli bireylerin ölçek puan ortalaması 61.1 ± 15.3 iken bekarların puan ortalaması 10.3 puan olup 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (t=-1.813; p>.05). Eğitim durumu arttıkça 

hemşirelerin Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği ortalama sıraları artmasına karşın 

bu artış anlamsız bulunmuştur (K-WH:2.319; p>.05). Hemşirelerin çalıştığı birime göre Psikososyal 

Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği ortalama sırası acil servis hemşireleri olmasına karşın 

gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (K-WH:4.506; p>.05). Hemşirelerin çalışma 

şekillerine göre Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği ortalama sırası yüksekten 

düşüğe doğru gündüz, gece ve vardiyalı olanlar şekilde sıralanmakla birlikte gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (K-WH:5.131; p>.05). Hemşirelerin psikososyal 
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eğitim alma durumlarına göre Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği puan 

ortalamaları farklılık göstermektedir. Psikososyal eğitim almış olanların puan ortalaması 71.2 ± 10.5 

iken eğitim almayanların 59.1 ± 13.9 puandır ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(t:5.836; p<.001). Kendi isteği ile görevlendirilenlerle istem dışı görevlendirilenlerin Psikososyal Bakım 

Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir farka ulaşılamamıştır 

(t:.703; p>.05). Sorumlu hemşire olarak çalışanların Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme 

Ölçeği ortalama sıraları hemşire olarak çalışanlardan yüksek olmasına karşın bu fark istatistiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur (z:-1.768; p>.05). 

Örneklemin bazı sürekli değişkenleri ile Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği puanı 

ilişkisi Tablo 4’te verilmiştir. Yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre yaş, mesleki deneyim 

süresi, haftalık ortalama çalışma süresi ve ortalama bakım verilen hasta sayısı gibi değişkenler ile 

Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

görülmemiştir. 

 

Tablo 4. Örneklemin Bazı Özellikleri ile Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği Puanı İlişkisi 

Değişken n r r2 p 

Yaş 

166 

-.027 .000 .730 

Mesleki Deneyim  .079 .006 .311 

Ortalama çalışma saati .069 .004 .375 

Bakım verdiği hasta sayısı .106 .011 .173 

 

4. TARTIŞMA 

Çalışma hemşirelerin psikososyal bakım puanını geçerliği ve güvenirliği yapılmış olan bir araçla 

(Psikososyal Bakım Yetkinliği Ölçeği) değerlendiren ilk çalışmadır. Bu nedenle bulgular, ölçeğin 

geliştirilmiş olduğu tez çalışması bulguları ve psikososyal bakımı ölçmeye ilişkin araştırmacılar 

tarafından geliştirilen ölçme araçları kullanılan araştırma sonuçları ile tartışılmaya çalışılmıştır.  

Çalışma sonucunda hemşirelerin psikososyal bakım yetkinlik puan ortalamaları 62.1 olarak 

belirlenmiştir (min:18; max:90). Buna göre hemşirelerin psikososyal bakım yetkinliklerinin iyi olduğu 

söylenebilir. Psikososyal bakı yetkinliği ölçeğinin geliştirdiği tez çalışmasında hemşirelerin ortalama 

puanı 72.06 bulunmuştur. Sonuç bizim çalışma bulgumuzu destekler niteliktedir.11 Kliniklerde çalışan 

hemşirelerin psikososyal bakımla ilgili bilgi düzeylerinin incelendiği başka bir çalışmada ise 

hemşirelerin bilgi düzeylerinin orta düzeyin altında olduğu belirlenmiştir.12Psikososyal problemleri 

ortaya çıkaran davranışları tanıma becerisi ve onları etkili bir şekilde yönetme becerisi geliştirmek, hem 

hastaların tedavi sürecini olumlu etkilemekte hem de hemşirelerin daha fazla doyum almalarını 

sağlamaktadır.13 Bu nedenle hemşirelerin iletişim becerilerini geliştirilmesi gerekmektedir.14 

Çalışmada hemşirelerin medeni durum, eğitim durumu, gelir düzeyi, çalışılan birim, çalışma şekli ve 

görevine göre psikososyal bakım yetkinliği ölçeği puan ortalamaları arasında fark olmadığı 

belirlenmiştir. Başka bir çalışmada da hemşirelerin tanıtıcı özelliklere göre bilgi puan ortalamalarının 

dağılımı incelendiğinde medeni durum, çalışma süresi ve çalıştığı birimden memnun olma durumu 

açısından gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0. 05).12 Diğer 

bir çalışmada da hemşirelerin medeni durum, gelir düzeyi, çalışılan birim, çalışma şekli ve eğitim 

durumuna göre puanlar arasında fark yoktur.11 Eğitim durumunda çalışmamızda ön lisans, lisans ve 

lisansüstü hemşirelerin puan ortalamaları yüksek olmasına rağmen fark yoktur. Diğer çalışmalarda da 

sonuçlar benzerdir. Bu noktada hemşirelerin psikososyal bakıma ilişkin bilgi düzeylerini artırılmasına 

yönelik planlamaların yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  

Çalışmamızda yaş ile psikososyal bakım yetkinliği ölçeği puanı arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir. 

Başka bir çalışmada da yaşa göre psikososyal bakıma ilişkin puanlarda değişiklik olmadığı 
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belirlenmiştir.12 Bir başka çalışmada ise yaş grupları arasında Psikososyal Bakım Yetkinliği Ölçeği puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu ve bu farkın 40-46 yaş grubunda anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu bulunmuştur.11 

Çalışmamızda mesleki deneyim, ortalama çalışma saati ve bakılan ortalama hasta sayısı ile Psikososyal 

Bakım Yetkinliği Ölçeği puanı arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir. Ölçeğin kullanıldığı tez 

çalışmasında ortalama çalışma saati ve bakılan hasta sayısına göre ölçek puan ortalamaları arasında fark 

olmaması benzerdir. Bunun la beraber aynı çalışmada mesleki deneyime göre ölçek puan ortalamaları 

arasında fark olduğu ve bu farkın 20 yıl ve üstü çalışanlardan oluştuğu belirlenmiştir.    

Çalışmamızda hemşirelerin cinsiyet ve psikososyal bakım ile ilgili bilgi alma durumlarına göre 

psikososyal bakım puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

Kadınların puan ortalamalı erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Başka bir çalışmada ise cinsiyete 

göre bilgi düzeyleri arasında fark olmadığı belirlenmiştir.12 Psikososyal Bakım Yetkinliği Ölçeğinin 

geçerlik ve güvenirlik çalışmasında da cinsiyete göre ölçek puan ortalamaları arasında fark olmadığı 

belirlenmiştir.  

Genel kliniklerde çalışan hemşirelerde Psikososyal Bakım Yetkinliği Ölçeği kullanılarak yapılan 

çalışmaların artırılması, çalışmaların daha geniş örneklemlerde ve ölçek puanlarının yordayıcılarını 

belirlemeye yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.  Bununla birlikte hemşirelere psikososyal 

bakıma yönelik eğitim ve seminerlerin yapılması ve bu becerileri artıracak bakım protokollerinin 

oluşturulmasında yöneticilerin görev alması beklenmektedir.   
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Özet: Amaç: Çalışmanın amacı bariatrik cerrahide kullanılan dijital hemşirelik uygulamalarını sistematik olarak 

incelemektir. Gereç ve Yöntem: 2000-2022 yılları arasında Pubmed, Science Direct, Google Scholar ve Cochrane 

veri tabanlarında “nursing”, “bariatric surgery”, “digital”, “technology” ve “telenursing” anahtar kelimeleri 

taranmıştır. Ulaşılan 623 araştırmadan dahil edilme kriterleri uyan 3 araştırma çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bulgular: Bariatrik cerrahide kullanılan dijital hemşirelik yöntemlerinin, sağlık hizmetlerine erişimi 

kolaylaştırdığı; hastaların hemşireler tarafından zamanında ve uygun bakım almasını sağladığı; 

bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımına erişilebilirliği, hastaların iyileşme süreçleri üzerinde daha fazla kontrol 

sahibi oldukları, kendi öz yönetimlerini sağladıkları ve güven duygularının artığı belirlenmiştir. Ayrıca e-mobil 

eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilmesiyle beden kitle indeksinde olumlu sonuçlar elde edilebileceği saptanmıştır. 

Bariatrik cerrahi hastalarında kişi merkezli, bilgilere güvenilir ve kolay erişilebilen, kendini izlemeyi ve hedef 

belirlemeyi kolaylaştıran dijital sağlık teknolojisinin yaşam tarzını ve davranış değişikliğini motive eden bir 

uygulama olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Dahil edilen araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, bariatrik 

cerrahide ameliyat öncesi dönemden başlayarak ameliyattan sonra ve taburculuk sürecinde de dijital hemşirelik 

uygulamalarının hastalar için olumlu sonuçları olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Bariatrik Cerrahi, Teknoloji, Dijital, Telehemşirelik 

 

Digital Nursing Practices in Bariatric Surgery: A Systematic Review 

 

Abstract: Objective: The aim of the study is to systematically examine digital nursing practices used in bariatric 

surgery. Materials and Methods: The keywords "nursing", "bariatric surgery", "digital", "technology" and 

"telenursing" were searched in Pubmed, Science Direct, Google Scholar and Cochrane databases between 2000-

2022. Of the 623 studies reached, 3 studies that met the inclusion criteria were included in the study. Results: 

Digital nursing methods used in bariatric surgery facilitate access to health services; ensures that patients receive 

timely and appropriate care by nurses; accessibility of individualized nursing care, It has been determined that 

patients have more control over their healing processes, they provide their own self-management, and their sense 

of confidence increases. In addition, it has been determined that positive results can be obtained in body mass 

index by providing e-mobile training and consultancy services. It has been determined that digital health 

technology, which is person-centered, reliable and easy to access information, facilitates self-monitoring and goal 

setting, is an application that motivates lifestyle and behavior change in bariatric surgery patients. Conclusion: 

According to the results obtained from the included studies, it has been determined that digital nursing practices 

have positive results for patients, starting from the preoperative period in bariatric surgery, after the operation 

and during the discharge process. 

Keywords: Nursing, Bariatric Surgery, Technology, Digital, Telenursing 

 

1.GİRİŞ 

Obezite, sağlık için risk oluşturan anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır. Beden Kitle 

İndeksi’nin (BKİ) 25 üzerinde olması fazla kilolu, 30 üzerinde olması obezite olarak kabul edilir.1,2 
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 1.9 milyardan fazla yetişkin fazla kilolu ve 650 milyon kişi 

obezdir. Ek olarak 2017 yılında 4 milyondan fazla insanın fazla kilo veya obezite nedeniyle hayatını 

kaybettiği tahmin edilmektedir.2 

Obezite, tüm vücudu sistemik olarak etkileyerek birçok sağlık problemine yol açmaktadır. Ayrıca 

günlük yaşam aktivitelerini ve öz bakım becerilerini sınırlandırarak, yaşam kalitesini ve beden imajını 

da olumsuz etkilemektedir.  Bu nedenle obezite kronik bir hastalık gibi kabul edilerek tedavi 

edilmelidir.3-5 Obezite tedavisinde tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz, davranış değiştirme tedavisi, 

medikal tedavi gibi yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerin sonuç vermediği durumlarda en etkili 

yöntem olarak bariatrik cerrahi tercih edilebilmektedir.6,7 

Bariatrik cerrahi yöntemlerin etkili olabilmesi için hastaların gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları 

kazanmaları gerekir.8 Bu doğrultuda ameliyat öncesi dönemden taburculuk sonrasına kadarki geniş bir 

zaman diliminde hemşirelik bakımı, eğitimi ve danışmanlığı önemli rol üstlenmektedir.7   

Günlük hayatta neredeyse her alanda kullanılan akıllı telefon ve tablet gibi dijital araçların sağlık 

hizmetlerinde ve hemşirelik bakımında da kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda bariatrik 

cerrahilerde hemşirelik bakımı verilmesinde dijital yöntemlerin kullanımına dikkat çekilmektedir. Her 

yerde ve her zaman erişim kolaylığı sağlayan bu yöntemler; hastaların güvenilir bilgiye, kendi kendini 

yönetim becerilerine, sağlıklı yaşam davranışlarını benimsemelerine, öz bakımlarını güçlendirmeye ve 

yaşam kalitelerini artırmaya olanak sağlamaktadır.9-11 

2.GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmanın amacı bariatrik cerrahide kullanılan dijital hemşirelik uygulamalarını sistematik olarak 

incelemektir. 2000-2022 yılları arasında Pubmed, Science Direct, Google Scholar ve Cochrane veri 

tabanlarında “nursing”, “bariatric surgery”, “digital”, “technology” ve “telenursing” anahtar kelimeleri 

taranmıştır. Ulaşılan 623 araştırmadan dahil edilme kriterleri uyan 3 araştırma çalışmaya dahil 

edilmiştir.   

3.BULGULAR 

Arnaert ve arkadaşları, yaklaşık 1 ay boyunca uzaktan izlem platformu kullanarak bariatrik cerrahi 

hastalarına telehemşirelik sundu. Bu nitel olarak tasarlanan ve örneklemini 22 hastanın oluşturduğu bir 

çalışmadır. Katılımcılar, bu yeni bakım yaklaşımını bariatrik hizmetlere erişimdeki mevcut zorlukların 

üstesinden gelmenin bir yolu olarak gördükleri için, tele-hemşirelik bakımını bariatrik cerrahi sonrası 

bakım programlarına entegre etme fikrini benimsedi. Araştırmaya katılan kişiler tarafından bariatrik 

cerrahide telehemşirelik uygulaması, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığı; hemşireler tarafından 

zamanında ve uygun bakım almayı sağladığı; bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımına erişilebilirliği; 

hastaların iyileşme süreçleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi oldukları, kendi öz yönetimlerini 

sağladıkları ve güven duygularının artığı belirtilmiştir.12 

Deniz Doğan ve Arslan, bariatrik cerrahi geçiren hastalarda e-mobil eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 

öz bakım gücü, beden imajı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla örneklemi 51 

hastadan oluşan randomize kontrollü bir çalışma yapmıştır. Araştırma sonucunda bariatrik cerrahi 

geçiren hastalara verilen e-mobil eğitimi ve danışmanlık hizmetlerinin 1, 2 ve 3. ayda Beden Kitle 

İndeksi (BKİ) ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farkla etkili olduğu saptanmıştır.13 

Robinson ve arkadaşları, bariatrik cerrahi öncesi ve sonrasında hastaları desteklemek, yaşam tarzı 

değişimlerini ve bakımlarını sağlamak için dijital sağlık teknolojisi sistemiyle ilgili örneklemi 20 

hastadan oluşan nitel bir çalışma yapmıştır. Araştırma sonucunda kişi merkezli, bilgilere güvenilir ve 

kolay erişilebilen, kendini izlemeyi ve hedef belirlemeyi kolaylaştıran dijital sağlık teknolojisinin yaşam 

tarzını ve davranış değişikliğini motive eden bir uygulama olduğu belirlenmiştir.14 

Çalışmaya dahil edilen araştırmalar Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Çalışmaya Dahil Edilen Araştırmaların Genel Özellikleri 

Araştırmayı 

Yapan Kişiler 

Örneklem 

Sayısı 

Araştırma 

Tipi 
Girişim Sonuç 

Arnaert ve ark., 

2022 
N= 22 Nitel 

Bariatrik cerrahi 

sonrasında bir platform 

aracılığıyla yaklaşık 1 ay 

boyunca telehemşirelik 

uygulaması 

Araştırmaya katılan kişiler 

tarafından bariatrik cerrahide 

telehemşirelik uygulaması, sağlık 

hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığı; 

hemşireler tarafından zamanında ve 

uygun bakım almayı sağladığı; 

bireyselleştirilmiş hemşirelik 

bakımına erişilebilirliği, hastaların 

iyileşme süreçleri üzerinde daha 

fazla kontrol sahibi oldukları, kendi 

öz yönetimlerini sağladıkları ve 

güven duygularının artığı 

belirtilmiştir. 

 

Deniz Doğan ve 

Arslan, 2022 
N= 51 

Randomize 

Kontrollü 

Deney grubundaki 

hastalara ameliyat öncesi 

başlayan ve ameliyat 

sonrası 3 ay süren 

bariatrik cerrahiye özel 

geliştirilen mobil 

uygulama ile e-mobil 

eğitim ve danışmanlık 

hizmeti verilmesi 

Araştırma sonucunda bariatrik 

cerrahi geçiren hastalara verilen e-

mobil eğitimi ve danışmanlık 

hizmetlerinin 1, 2 ve 3. ayda Beden 

Kitle İndeksi (BKİ) ölçümlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farkla 

etkili olduğu saptanmıştır. 

Robinson ve 

ark, 2022 
N=20 Nitel 

Bariatrik cerrahi öncesi 

ve sonrasında hastaları 

desteklemek, yaşam 

tarzı değişimlerini ve 

bakımlarını sağlamak 

için dijital sağlık 

teknolojisi sistemiyle 

ilgili yarı 

yapılandırılmış 

görüşme yapılması 

Araştırma sonucunda kişi 

merkezli, bilgilere güvenilir ve 

kolay erişilebilen, kendini 

izlemeyi ve hedef belirlemeyi 

kolaylaştıran dijital sağlık 

teknolojisinin yaşam tarzını ve 

davranış değişikliğini motive 

eden bir uygulama olduğu 

belirlenmiştir. 

 

4.SONUÇ 

Dahil edilen araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, bariatrik cerrahide ameliyat öncesi dönemden 

başlayarak ameliyattan sonra ve taburculuk sürecinde de dijital hemşirelik uygulamalarının hastalar için 

olumlu sonuçları olduğu belirlenmiştir.  
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Özet: Amaç: Bu araştırma Ostomi Hastasının Öz Bakımında Bakıcı Desteği İndeksi’nin Türkçe geçerlik ve 

güvenirliğinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipte planlanan bu araştırma Eylül 

2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırma örneklemini poliklinik kontrolü için başvuran 

kolostomi, ileostomi ve ürostomisi olan bireylerin öz bakımlarına katkı sağlayan 223 kişi oluşturdu. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistikler, dil ve kapsam geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlık ve test-tekrar test 

yöntemleri kullanıldı. Bulgular: Kapsam Geçerlik İndeksi 0,99 olarak bulundu. Doğrulayıcı faktör analizine göre 

uyum iyiliği indeksleri kabul edilebilir uyum sınırlarında ve tüm maddeler ölçeğin 3 alt boyutunda istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde yer aldı. Ölçeğin orijinal halinde olduğu gibi, istatistiksel olarak anlamlı olmayan 18. 

madde analizlere dahil edilmeyerek ek olarak kabul edildi. Cronbach alfa katsayısı tüm ölçek için 0,890 ve alt 

boyutlar için 0,458-0,921 arasındaydı. Test-tekrar test ile ölçek maddelerinin korelasyonu tüm ölçek için 0,983 ve 

alt boyutlar için 0,973-0,987 arasında olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışma sonunda ölçeğin Türk toplumuna uygun 

olduğu, Türkçede geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ostomi, Stoma, Bakıcı, Öz Bakım, Geçerlik, Güvenirlik 

 

Caregiver Contribution to Self-Care in Ostomy Patient Index: Turkish Validity and Reliability Study 

 

Abstract: Objective: This study was conducted to examine the Turkish validity and reliability of the Caregiver 

Contribution to Self-Care in Ostomy Patient Index. Materials and Methods: This research, planned in 

methodological type, was carried out between September 2020 and January 2021. The research sample consisted 

of 223 individuals who contributed to the self-care of individuals with colostomy, ileostomy and urostomy who 

applied for outpatient control. Descriptive statistics, language and content validity, confirmatory factor analysis, 

internal consistency and test-retest methods were used in the analysis of the data. Results: The Coverage Validity 

Index was found to be 0.99. According to confirmatory factor analysis, goodness-of-fit indices were within 

acceptable limits and all items were statistically significant in the 3 sub-dimensions of the scale. As in the original 

version of the scale, item 18, which was not statistically significant, was not included in the analysis and was 

accepted as an addition. The Cronbach's alpha coefficient was between 0.890 for the whole scale and between 

0.458 and 0.921 for the sub-dimensions. The correlation between test-retest and scale items was found to be 

between 0.983 for the whole scale and between 0.973 and 0.987 for the sub-dimensions. Conclusion: At the end of 

the study, it was determined that the scale was suitable for Turkish society and was valid and reliable in Turkish. 

Keywords: Ostomy, Stoma, Caregivers, Self-Care, Validity, Reliability 
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1.GİRİŞ 

Stoma, en sık kanser nedeniyle oluşturulan ve bir organın cilde bağlantısını sağlayan açıklıktır.1 

Boşaltımın cerrahi olarak karın duvarına açılan bu yolla sağlandığı en sık oluşturulan stoma türleri 

kolostomi, ileostomi ve ürostomidir.2, 3  

Öz bakım becerileri, kelime anlamıyla hasta tarafından gerçekleştirilmekle birlikte; bireyler çoğu zaman 

bu konuda ailelerinin ve yakın çevresinin katkılarına ihtiyaç duymaktadır.4 Aileler, stomalı bireylerin 

öz bakım becerilerini yerine getirmelerine yardımcı olma ve gerektiği durumda bireyin yerine bu 

becerileri gerçekleştirme; öz bakım becerilerine yönelik tavsiyelerde bulunma; bireyin sağlık durumuyla 

ilgili yeni kararlar alma ve bu durumla ilgili olumsuz duygularıyla başa çıkmalarına yardımcı olmada 

aktif rol alırlar.5,6  

Türk toplumunda ve Türkçe dilinde stomalı bireylerin bakımlarına katılan ve öz bakımlarına katkı 

sağlayan yakınlarını değerlendirmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek yoktur. Bu araştırma 

sonucunda bu eksikliğin giderileceği düşünülmektedir.  

2.GEREÇ VE YÖNTEM 

Metodolojik tipte planlanan bu araştırma Eylül 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırma 

örneklemini poliklinik kontrolü için başvuran kolostomi, ileostomi ve ürostomisi olan bireylerin öz 

bakımlarına katkı sağlayan 223 kişi oluşturdu. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, dil ve 

kapsam geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleri kullanıldı.7-9  

3.BULGULAR 

Araştırmaya katılan bireylerin %52’si (n=116) 45-59 yaş aralığında; %64,6’sı (n=144) kadın; %74’ü 

(n=165) evli, %36,3’ü (n=81) ortaokul mezunu, %62,3’ü (n=139) çalışmıyor ve %77,6’sı (n=173) 

stomalı birey ile yaşamakta; %65’i (n=145) stomalı bireyin eşi ve %42,2’si (n=94) 1-5 aydır stomalı 

bireyin bakımına destek oluyor; %79,8’i (n=178) ostomi bakım eğitimi almıştır. Ek olarak stomalı 

bireylerin %53,8’i (n=120) kolostomiye sahip ve %70,9’unun (n=158) ostomi açılma nedeni kanserdir.   

Kapsam Geçerlik İndeksi 0,99 olarak bulundu. Doğrulayıcı faktör analizine göre uyum iyiliği indeksleri 

kabul edilebilir uyum sınırlarında ve tüm maddeler ölçeğin 3 alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde yer aldı. Ölçeğin orijinal halinde olduğu gibi, istatistiksel olarak anlamlı olmayan 18. madde 

analizlere dahil edilmeyerek ek olarak kabul edildi. Cronbach alfa katsayısı tüm ölçek için 0,890 ve alt 

boyutlar için 0,458-0,921 arasındaydı. Test-tekrar test ile ölçek maddelerinin korelasyonu tüm ölçek için 

0,983 ve alt boyutlar için 0,973-0,987 arasında olduğu belirlendi. 

4.SONUÇ  

Çalışma sonunda ölçeğin Türk toplumuna uygun olduğu, Türkçede geçerli ve güvenilir olduğu 

belirlenmiştir. Ölçeğin, Türk toplumundaki stomalı hastaların öz bakımlarına katkı sağlayan yakınlarını 

değerlendirmek amacıyla farklı evren ve örneklemde kullanılması önerilmektedir. 
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Özet: Amaç: Bu çalışma total diz protezi ameliyatı olan hastalarda kriyoterapinin ağrı üzerine olan etkisini 

belirlemek amacıyla meta-analiz çalışması olarak planlandı. Gereç ve Yöntem: Scopus, Science Direct, Google 

Scholar, Pubmed veri tabanlarından son 20 yıldaki bilimsel makaleler tarandı. Yapılan taramalar sonucunda 

toplamda 8 406 çalışma tespit edildi. Araştırma verileri 18 bilimsel makale üzerinden elde edildi. Niceliksel olarak 

araştırma yöntemlerinden meta-analiz yöntemi ile yapıldı. Bulgular: Total diz protezi ameliyatı olan hastalarda 

kriyoterapi uygulanan hastalarının ağrısının, kriyoterapi uygulanmayan hastaların ağrısına göre 2,9 kat daha az 

olduğu belirlendi. Sonuç: Meta-analiz yöntemi ile yapılan araştırmada total diz protezi ameliyatı olan hastalarda 

kriyoterapinin ağrı üzerine olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Total Diz Protezi, Ağrı, Kriyoterapi, Soğuk Uygulama, Ortopedi Cerrahisi 

 

The Effect of Cryotherapy On Pain in Patients Undergoing Total Knee Replacement Surgery: A Meta-

Analysis Study 

 

Abstract: Objective: This study was planned as a meta-analysis study to determine the effect of cryotherapy on 

pain in patients undergoing total knee replacement surgery. Materials and Methods: Scientific articles from the 

last 20 years were searched from Scopus, Science Direct, Google Scholar, Pubmed databases. As a result of the 

scans, a total of 8 406 studies were identified. Research data were obtained from 18 scientific articles. It was done 

quantitatively by meta-analysis method, which is one of the research methods. Results: It was determined that the 

pain of the patients who underwent total knee replacement surgery, who underwent cryotherapy, was 2.9 times 

less than the pain of the patients who did not undergo cryotherapy. Conclision: In the study conducted with the 

meta-analysis method, it was concluded that cryotherapy has a positive effect on pain in patients who have 

undergone total knee replacement surgery. 

Keywords: Total Knee Replacement, Pain, Cryotherapy, Cold Application, Cold Therapy, Orthopedic Surgery 

 

1.GİRİŞ 

Total diz protezi ameliyatı olan hastalarda ağrıyı azaltmak, hareket kısıtlılığını gidermek amacıyla 

eklemin tekrar yapılandırılmasına olanak sağlayan bir müdahaledir. Total diz protezi hastalarda 

ameliyattan sonra tekrar kliniğe başvurma oranı oldukça yüksektir. Ameliyat sonrası ağrı yönetimi ile 

hastanın yaşam kalitesini arttırmak amaçlanır1. Ağrı herkes tarafından yaşanabilecek, acı hissi veren ve 

farklı bölgelerde ortaya çıkabilen bir durumdur. Cerrahi girişim sonrası hissedilen ağrı bireyin 

konforunu düşürmekle beraber yapılan girişimin başarısını da etkilemektedir2,3. Cerrahi girişim sonrası 

farmakolojik olmayan yöntemler de kullanılmalı, bu yöntemlerin etkinliği de değerlendirilmelidir. 

Farmakolojik olmayan yöntemlerden biri de kriyoterapidir. Kriyoterapi, cerrahi sonrasında oluşabilecek 

ödem ve ağrıyı engellemek için kullanılabilir4. 
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2.AMAÇ 

Araştırmada total diz protezi olan hastalarda kriyoterapinin ağrıya olan etkisi meta-analiz yöntemi ile 

ortaya konmak amaçlandı. 

3.GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu meta-analiz çalışmasında Scopus, Science Direct, Google Schoolar, Pubmed, Mendeley veri 

tabanlarından faydalanıldı. Araştırma kapsamında son 20 yıl içinde yayınlanan makaleler, araştırma 

makalesi olan çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. Son 20 yıl içinde yer almayan çalışmalar, total 

diz protezi haricindeki ameliyatlar, araştırma makalesi olmayan çalışmalar dışlanmıştır. 

4.BULGULAR 

Meta analize dahil edilen, total diz protezi ameliyatı olan hastalarda kriyoterapinin ağrıya olan etkisinin 

değerlendirilen 18 çalışmanın tamamı araştırma makalesidir ve hakemli dergilerde yayınlanmıştır. 

Araştırmaya dahil edilen çalışmalar değerlendirildiğinde; Tanımlayıcı: 1 adet, Randomize-Kontrollü:14, 

Prospektif-Randomize Kontrollü:2, Prospektif Vaka-Kontrol : 1 adet’dir. Analize dahil edilen 

çalışmaların örneklem büyüklüğü 1462’dir. Örneklem sayıları 7 ile 263 arasında değişmektedir. 

Ortalama örneklem sayısı 81’dir. 

5.SONUÇ 

Total diz protezi ameliyatı olan hastalarda kriyoterapinin ağrıya olan etkisinin incelendiği 18 çalışma 

araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda total diz protezi olan ve kriyoterapi 

uygulanan hastaların ağrısının kriyoterapi uygulanmayanlardan 2.9 kat daha az olduğu  belirlendi. Meta-

analiz yöntemi ile yapılan araştırmada total diz protezi ameliyatı olan hastalarda kriyoterapinin ağrı 

üzerine olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Özet: Amaç: Bu çalışma açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda nonfarmakolojik yöntemlerin ağrı üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla meta-analiz çalışması olarak planlandı. Gereç ve Yöntem: Science Direct, Scopus, PubMed, 

Web of Science, Google Scholar, Mendeley, Wiley Online Library veri tabanlarından son 20 yıl kapsamında 

bilimsel makaleler tarandı. Yapılan tarama sonucunda toplamda 7 952 çalışma tespit edildi, incelendi. Araştırma 

verileri 48 bilimsel makale üzerinden elde edildi. Niceliksel araştırma yöntemlerinden meta- analiz yöntemi ile 

yapıldı. Bulgular: Araştırmanın sonucunda kalp cerrahisi geçiren hastalarda nonfarmakolojik yöntem uygulanan 

hastaların ağrısı herhangi bir nonfarmakolojik yöntem uygulanmayanlardan 3 kat daha az olduğu belirlendi. 

Sonuç: Meta-analiz yöntemiyle yapılan araştırmada açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda nonfarmakolojik 

yöntemlerin ağrı üzerine olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Açık Kalp Cerrahisi, Ağrı, Nonfarmakolojik 

 

The Effect of Non-Pharmacological Methods On Pain in Patients Undergoing Open Heart Surgery: A Meta-

Analysis Study. 

 

Abstract: Objective: This study was planned as a meta-analysis study to determine the effect of non-

pharmacological methods on pain in patients undergoing open heart surgery. Materials and Methods: Scientific 

articles were searched from the databases of Science Direct, Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholar, 

Mendeley, Wiley Online Library for the last 20 years. In the entire scanning process, 7 952 studies were identified 

and examined. Research data were obtained from 48 scientific articles. It was done with the meta-analysis method, 

which is one of the quantitative research methods. Results: As a result of the study, it was determined that the pain 

of the patients who underwent cardiac surgery, who underwent non-pharmacological methods, was 3 times less 

than those who did not apply any non-pharmacological method. Conclusion: It was observed that non-

pharmacological methods, which underwent a structured open heart surgery with a meta-analysis method, had a 

positive effect on pain. 

Keywords: Open Heart Surgery, Pain, Nonpharmacological 

 

1. GİRİŞ 

Ağrı evrenseldir ve her insan tarafından yaşamının bir döneminde deneyimlenmektedir. Biyofizyolojik, 

psikososyal, sosyakültürel değişkenlerin etkilediği her bireyde farklılık gösteren öznel bir olgudur1.  

McCaffery tarafından 1968 yılında ağrı, hastanın söylediği şeydir, eğer söylüyorsa vardır şeklinde 

tanımlanarak bireyin sözlü ya da sözsüz ağrı ifadesini belirtmiş ve kişinin ağrı bildiriminin göz önünde 

bulundurulması gerektiği vurgulamıştır. Ağrı 1996 yılında, Amerikan Ağrı Derneği tarafından beşinci 
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yaşam bulgusu olarak kabul edilmiştir. Bu tanım ile birlikte ağrının hayati belirtilerin bir göstergesi 

olduğu görülebilmektedir2. 

Ameliyat sonrası oluşan ağrı, hastanın genel durumunu olumsuz yönde etkiler. Postoperatif ağrı, 

sempatik sinir sisteminin uyarılması, kas hareketliliğin bozulması, hastanın fiziksel uygunluğunun 

engellenmesi ve kardiyovasküler sistem, solunum sistemi gibi sistemler üzerinde etkileri vardır3.  

 Ağrı yönetiminin amacı ağrı ve rahatsızlık duygusunu azaltmak ya da hafiflemesini sağlamak 

olduğu için ilacın etkisini artırmak yan etkilerini en aza indirmek amacıyla nonfarmakolojik yöntemlere 

ihtiyaç duyulmaktadır3. Nonfarmakolojik yöntemler ağrıyı gidermede farmakolojik yöntemlerin yerini 

almamakla birlikte ağrının tedavi başarısını arttırmaktadırlar. Nonfarmakolojik yöntemler ağrının 

tedavisinde farmakoloiik yöntemlerle birlikte kullanılabileceği gibi yalnız olarak da 

uygulanabilmektedir4. Nonfarmakolojik ağrı metotları olarak bilişsel ve davranışsal yöntemler arasında 

dikkati başka yöne çekme, müzik dinleme, gevşeme, nefes egzersizleri, meditasyon, biyolojik geri 

dönüt, hipnoz, imajinasyon gibi uygulamalar sıralanabilir. Fiziksel ya da deri stimülasyon yöntemleri 

ise masaj, hastanın pozisyonunu değiştirme, sıcak uygulama, soğuk uygulama, akupunktur, akupressür, 

terapötik dokunma, traskutan elektriksel sinir uyarımı gibi girişimleri içermektedir. Dokunma, güven 

verme, odanın dekorasyonunu değiştirme gibi uygulamalar ise çevresel veya duygusal metotlardandır4. 

2. AMAÇ 

Araştırmada açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda nonfarmakolojik yöntemlerin ağrı üzerine etkisini 

meta-analiz yöntemi ile ortaya koymak amaçlandı. 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Science Direct, Scopus, PubMed, Web of Science, Google Scholar, Mendeley, Wiley Online Library 

veri tabanlarından faydalanıldı. Araştırma kapsamına son 20 yıl içinde yayınlanan, açık kalp cerrahisi 

geçiren hastaları içeren araştırma makaleleri alındı Son 20 yıl içerisinde yer almayan çalışmalar, açık 

kalp cerrahisi haricindeki ameliyatlar, araştırma makalesi olmayan çalışmalar dışlanmıştır. 

4. BULGULAR  

Analiz içerisinde değerlendirilen çalışmaların örneklem büyüklüğü 3.097’dir. Örneklem sayıları 10 ile 

200 arasında değişmektedir. Ortalama örneklem sayısı 72’dir. Çalışmaların basım yılı 2002- 2021 yılları 

arasındadır. Toplam 48 çalışma dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen makalelerdeki açık kalp 

cerrahisi geçiren hastalarda nonfarmakolojik yöntemlerin ağrı üzerine etkisini belirlemek amacıyla 

heterojenlik testi uygulandı. 

 

Şekil 1: Akış Şeması 

 

Sciece Direct (3.330), Scopus (55), PubMed (424), Web of Science (1.261), Google Scholar (119), Mendeley 

(571), Wiley Online Library (2.192) veri tabanlarının aramasıyla tanımlanan kayıtlar 

(n =  7 952) 
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5.SONUÇ 

Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda nonfarmakolojik yöntemlerin ağrı üzerine etkisinin incelendiği 

48 çalışma araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda kalp cerrahisi geçiren 

hastalarda nonfarmakolojik yöntem uygulanan hastaların ağrısı herhangi bir nonfarmakolojik yöntem 

uygulanmayanlardan 3 kat daha az olduğu belirlendi.  
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Özet: Tükenmişlik sendromu, insana hizmet veren tüm meslek grupları gibi sağlık çalışanlarının da yaşadığı 

önemli bir sorundur. Önemli bir risk faktörü olan tükenmişlik sendromu psikolojik sağlamlık üzerinde etkilidir. Bu 

çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve psikolojik sağlamlık düzeylerini ve bu iki kavramı etkileyen 

faktörleri incelemektir. Kasım 2022 tarihinde bilgisayar destekli arama motorları olan Google Scholar, 

ScienceDirect, Elsevier, Web of Science ve PubMed üzerinden, son on yılı içeren literatür taranmıştır. Tekrarlı 

çalışmalar ve sağlık çalışanları dışında meslek grupları ile yapılan çıkartıldıktan sonra, Google Scholar (9), 

ScienceDirect (7) ve PubMed(4) olmak üzere tam metnine ulaşılabilen, Türkçe ve İngilizce dilinde olan toplam 20 

çalışma incelenmiştir. Çalışma sonuçları incelendiğinde, cinsiyet açısından bazı çalışmalarda psikolojik 

sağlamlık düzeyini erkek sağlık çalışanlarında daha yüksek olduğu görülürken, bazı çalışmalarda cinsiyetin etkisi 

olmadığı belirtilmiştir. Medeni durum yönünden ele alındığı zaman evli olan sağlık çalışanlarının tükenmişlik 

düzeyi daha düşük ve daha yüksek psikolojik sağlamlık düzeyi olduğu görülmüştür. Doktorlarda hemşirelere göre 

tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğu görülürken, hemşirelerde psikolojik sağlamlık düzeyinin yüksek olduğu 

görülmüştür. Pandemi dönemi sonrasında tükenmişlik düzeyi bazı çalışmalarda orta düzeyde görülürken, bazı 

çalışmalarda yükseldiği görülmüştür. Erkek sağlık çalışanlarında daha yüksek düzeyde psikolojik sağlamlık 

görülmesinin, toplumsal olarak atfedilen rollerin etkisi olabileceği veya çalışmalarda daha fazla kadın sağlık 

çalışanı olmasının etkisi olabileceğini düşündürtmüştür. Evli olan sağlık çalışanlarının sosyal destekleri olduğu 

için tükenmişlik düzeyi daha düşük ve daha yüksek psikolojik sağlamlık düzeyi olduğunu açıklayabileceğini 

düşündürtmüştür. Yapılan çalışmalarda doktorların çalışma saatlerinin fazla olması doktorlarda tükenmişlik 

düzeyinin yüksek çıkmasını açıklayabileceğini düşündürtmüştür. Uzun süreli çalışma saatleri, fazla iş yükü olması 

tükenmişlik sendromuna neden olarak sağlık çalışanlarının yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve sundukları sağlık 

hizmetinin kalitesini düşüren bir durumdur. Uzun süreli çalışma saatleri, fazla iş yükü sorunu ile ilgili 

iyileştirmeler yapılması önemli bir ihtiyaçtır. Sağlık çalışanlarının sosyal yaşamlarına zaman ayıracakları bir 

çalışma sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Aynı zamanda sosyal destek programlarının hazırlanmasının da 

fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Tükenmişlik Sendromu, Psikolojik Sağlamlık 

 

A Look At the Levels of Burnout and Psychologıcal Strength of Healthcare Professıonals 

 

Abstract: Burnout syndrome is an important problem experienced by health workers as well as all occupational 

groups that serve people. Burnout syndrome, which is an important risk factor, is effective on psychological 

resilience. The aim of this study is to examine the levels of burnout and psychological resilience in health workers 

and the factors affecting these two concepts. In November 2022, the literature covering the last ten years was 

searched through the computer-assisted search engines Google Scholar, ScienceDirect, Elsevier, Web of Science 

and PubMed. After repetitive studies and the exclusion of occupational groups other than healthcare professionals, 

a total of 20 studies in Turkish and English, including Google Scholar (9), ScienceDirect (7) and PubMed (4), 

whose full texts could be accessed, were examined. When the results of the study are examined, it is seen that the 
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level of psychological resilience is higher in male health workers in some studies in terms of gender, while in some 

studies it is stated that there is no effect of gender. When considered in terms of marital status, it was seen that 

married health workers had a lower burnout level and a higher level of psychological resilience. While it was seen 

that the level of burnout was higher in doctors compared to nurses, it was observed that the level of psychological 

resilience was higher in nurses. While the level of burnout was seen at a moderate level in some studies after the 

pandemic period, it was observed that it increased in some studies. It has been suggested that the higher level of 

psychological resilience in male healthcare professionals may be due to socially ascribed roles or the fact that 

there are more female healthcare professionals in studies. It made us think that it could explain the lower burnout 

level and higher psychological resilience level since married health workers have social support. Studies have 

suggested that the high working hours of doctors may explain the high level of burnout in doctors. Long-term 

working hours and excessive workload cause burnout syndrome, which negatively affects the quality of life of 

health workers and reduces the quality of the health service they provide. It is an important need to make 

improvements regarding the problem of long working hours and excessive workload. It is necessary to establish a 

working system in which health workers will devote time to their social lives. At the same time, it is thought that 

the preparation of social support programs will also be beneficial. 

Keywords: Healthcare Professionals, Burnout Syndrome, Psychological Resilience 

 

Giriş 

Tükenmişlik, insanlara yüz yüze hizmet sunulan işlerde yaşanılan, iyi ve kaliteli hizmet vermek isteyen 

kişilerde görülmekte olup, fiziksel, zihinsel ve duygusal bitkinlik durumlarını içeren bir süreçtir1.  

Herbert Freudenberger (1975) tükenmişlik sendromunu, “başarısız olma, yıpranma, enerji ve güç kaybı 

veya karşılanamayan istekler sonucu bireyin iç kaynaklarında tükenme” olarak tanımlamıştır2. Maslach 

(1976) tükenmişlik sendromunu, kişinin işin amacından uzaklaşması, kronik yorgunluk, çaresizlik ve 

ümitsizlik hisleri, olumsuz bir benlik kavramının gelişmesi, mesleğe, genel olarak yaşama ve diğer 

insanlara yönelik olumsuz tutumlara belirginleşerek, hizmet vermekte isteksizliği ve hizmet sunduğu 

insanlarla ilgilenmemesi, fiziksel, emosyonel ve mental bir tükenme sendromu olarak tanımlanmıştır3,4.  

Tükenmişlik sendromu, birçok meslek grubu ile ilişkilendirilmiştir. Tükenmişlik sendromu kavramı, 

sağlık çalışanlarında gözlemlenen tükenmeyi ifade etmek için ilk kez Freudenberger (1976) tarafından 

kullanılmıştır1. 

Tükenmişlik dört evre ile sınıflandırılmıştır fakat kişinin bir evreden bir evreye geçtiği kesikli bir süreç 

değil, sürekli bir olgu olduğu da bilinmektedir5. 

Birinci evre: Şevk ve Coşku Evresi (Enthusiasm): Yüksek mutluluk, enerjide artış ve gerçekçi olmayan 

mesleki beklentiler sergilenir. Kişinin yoğun iş temposuna, gergin çalışma ortamına, kendine ve 

yaşamına zaman ayıramamasına uyum sağlama çabası vardır. Mesleği yaşamının önceliğidir. 

İkinci evre: Durağanlaşma Evresi (Stagnation): İstek ve mutluluk bu evrede azalmıştır. Mesleğinde 

karşılaşıp daha önce yadsıdığı sorunlar kişiyi rahatsız etmeye başlamıştır. Kişi tarafından, işten başka 

bir şey yapmıyor olmak artık sorgulanıyordur. 

Üçüncü evre: Engellenme Evresi (Frustration): Başka insanlara yardım etme ve hizmet etmenin 

insanları, sistemi ve olumsuz koşulları değiştirmenin ne kadar zor olduğu anlaşılır. Yoğun bir 

engellenmişlik duygusu yaşanır. Bu evrede üç yoldan birisi seçilir: adaptif savunma ve başa çıkma 

stratejilerini harekete geçirme, maladaptif savunmalar ve başa çıkma stratejileri ile tükenmişliği 

ilerletme, durumdan kendini çekme veya kaçınmadır. 

Dördüncü evre: Umursamazlık Evresi (Apathy): Bu evrede derin duygusal kopma, derin bir inançsızlık 

ve umutsuzluk görülür. Meslek ekonomik ve sosyal güvence amaçlı sürdürülmektedir. İşten zevk 

alınamamaktadır. İş yaşamı kişi için bir doyum ve kendini gerçekleştirme alanı değildir ve iş yaşamı 

artık sıkıntı ve mutsuzluk veren bir alan olacaktır5,6. 

Tükenmişlik yaşayan bireyde, psikofizyolojik, psikolojik ve davranışsal belirtiler olmak üzere 

sınıflandırma yapılmıştır7,8. Psikofizyolojik olarak, yorgunluk ve bitkinlik hissi, enerji kaybı, kronik 

soğuk algınlığı, sık baş ağrıları ve uyku bozuklukları, gastrointestinal bozukluklar ve kilo kaybı, 

solunum güçlüğü, psikosomatik hastalıklar görülebilmektedir. Psikolojik belirtilerde, duygusal 
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bitkinlik, kronik bir sinirlilik hali, çabuk öfkelenme, zaman zaman bilişsel becerilerde güçlükler ve 

yavaşlama, çökkün duygu durum, anksiyete, huzursuzluk, benlik saygısında düşme, değersizlik, karar 

vermekte yetersizlik, apati, boşluk ve anlamsızlık hissi, ümitsizlik görülebilmektedir. Davranışsal 

belirtiler ise, hatalar yapma, işe geç gelme, izinsiz olarak ya da hastalık nedeni ile işe gelmeme, işi 

bırakma eğilimi, hizmetin niteliğinde bozulma, işte ve iş dışındaki ilişkilerde bozulma, kaza ve 

yaralanmalarda artış, meslektaşlara ve hizmet verilen kişilere, mesleğe karşı alaycı bir tavır sergileme, 

işe ilginin azalması, işle ilgilenmek yerine başka şeylerle vakit geçirme, kuruma ilginin kaybı7,8. 

Tükenmişlik düzeyini etkileyen kavramlar üzerinde çalışılırken, psikolojik sağlamlık kavramı ile ilişkili 

bulunmuştur. Psikolojik sağlamlığı arttırıcı müdahalelerinin edilmesi ile tükenmişlik düzeylerinin en 

aza indirilebileceği veya ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir9.  

Psikolojik sağlamlık kavramı 1950’lilerin başlarında Block (1950) ile literatür de yer almıştır10. Fraser, 

Richman ve Galinsky (1999) literatürde yapılan tanımlamaları tek bir başlık altında toplamıştır11. 

Karaırmak’ın (2006) aktarımına göre; maruz kalınan risk faktörleri, olumsuz etkiyi hafifleten koruyucu 

faktörler ve risk karşısında gösterilen uyum olarak tanımlanmaktadır10,11,12. Ramirez (2007) ise 

psikolojik sağlamlığı; hastalıktan, depresyondan, olumsuz durumlarda iyileşme yeteneği; kendini 

toparlayabilme; incindikten, gerildikten sonra eski haline kolayca dönebilme; esneklik olarak tanımlar13. 

Psikolojik sağlamlığın gelişebilmesi için öncelikle bireylerin risk faktörleri ile karşılaşmaları ve risk 

faktörleri ile baş edebilecek koruyucu özellikleri geliştirmesi gerekir.  Risk varlığı, psikolojik 

sağlamlığın oluşabilmesi için bir önkoşuldur. Risk; negatif bir sonuç görülme olasılığını artıran bir ya 

da daha fazla faktörün ya da etkinin varlığıdır. Psikolojik sağlamlığı etkileyen faktörler incelendiğinde 

bireysel, ailesel ve çevresel faktörler görülürken iş yaşamında karşılaşılabilecek risk faktörlerinin de 

etkili olduğu belirtilmiştir12,14. 

Psikolojik sağlamlığın gelişmesini önleyen risk faktörleri ve meslekler incelendiğinde; çalışma saatleri, 

stresli iş ortamı, mesleki rol ve sorumlulukları yerine getirirken karşılaşılan güçlükler gibi risk 

faktörlerinin bulunduğu sağlık çalışanlarının (hemşire, doktor)  risk altında olduğunu görebiliriz15,16.  

Yöntem 

 Kasım 2022 tarihinde bilgisayar destekli arama motorları olan Google Scholar, ScienceDirect, Elsevier, 

Web of Science ve PubMed üzerinden, son on yılı içeren, Türkçe “tükenmişlik, sağlık çalışanları ve 

psikolojik sağlamlık”, İngilizce “burnout, healthcare workers and psychological resilience” anahtar 

kelimeleri kullanılarak literatür taranmıştır. Tekrarlı çalışmalar ve sağlık çalışanları dışında meslek 

grupları ile yapılan çalışmalar hariç tutulmuştur.  

Evren ve Örneklem: Evren; Kasım 2022 tarihinde bilgisayar destekli arama motorları olan Google 

Scholar, ScienceDirect, Elsevier, Web of Science ve PubMed üzerinden, son on yılı içeren çalışmaların 

tümüdür. Örneklem; Tekrarlı çalışmalar ve sağlık çalışanları dışında meslek grupları ile yapılan 

çıkartıldıktan sonra, Google Scholar (9), ScienceDirect (7) ve PubMed(4) olmak üzere tam metnine 

ulaşılabilen, Türkçe ve İngilizce dilinde olan toplam 20 çalışmadır.  

Bulgular 

Türkmen ve Doğan’ın (2021) yaptığı çalışmada katılımcıların kısa psikolojik sağlamlık ölçeğinden 

aldıkları puan ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiği ve erkek sağlık çalışanının 

psikolojik sağlamlık düzeyinin kadınlardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek 

ortalamaya sahip olduğunu belirtmiştir17. Deniz ve arkadaşları (2020) ile Kuşçu Karatepe ve Tiryaki Şen 

(2019) tarafından yapılan çalışmalarda erkek sağlık çalışanlarının psikolojik sağlamlığının kadınlara 

göre daha yüksek olduğu bulunmuştur18,19. Bu çalışmaların aksine Odacı ve Kalanlar’ın (2022) yaptığı 

çalışmaya bakıldığında yoğun bakım hemşirelerinde tükenmişlik ve psikolojik sağlamlık cinsiyete göre 

değişmediğini göstermektedir20. 

Üzar Özçetin ve arkadaşlarının (2019) yaptığı çalışmada evli olan hemşirelerin psikolojik sağlamlık 

düzeyleri, bekar olanlara oranla daha yüksek bulunmuştur21. Cañadas‐De la Fuente ve arkadaşları (2018) 

hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini değerlendirdikleri çalışmalarında, evli hemşirelerin genel 

tükenmişlik düzeylerinin daha düşük olduğunu bulmuşlardır 22. Uzun ve Tortumlu’nun (2022)  yaptığı 

çalışmada ise bekâr hemşirelerin duyarsızlaşma düzeylerinin daha fazla oluşu dikkat çekmektedir23. 
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Karagöz’ün (2022) çalışmasına göre medeni durumun psikolojik dayanıklılık için anlamlı bir etkisinin 

olmadığı gözlenmekle beraber evli hemşirelerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri bekârlara nazaran 

daha yüksektir24. Yine Karagöz’ün çalışmasına göre, bekâr ve evli olan hemşirelerin tükenmişlik 

düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Fakat evli hemşirelerin 

tükenmişlik düzeylerinin bekârlara göre daha düşük olduğu görülmektedir24.  Wang ve arkadaşlarının 

(2018) yaptığı farklı bir çalışmada ise, sosyal desteğin psikolojik sağlamlık düzeyini artıran önemli bir 

faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır25. 

Özdemir ve Adıgüzel (2021) tarafından, hekimlerin diğer sağlık çalışanlarından daha yüksek psikolojik 

sağlamlık düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir26. Cevizci ve Müezzin’in (2019) yaptığı çalışmaya 

dâhil edilen hemşirelerin tükenmişlik ve düşük, psikolojik sağlamlıkları ise yüksek olarak bulunurken, 

hekimlerin tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur27. Bethea ve 

arkadaşlarının (2020)  sağlık çalışanlarıyla yapılan bir araştırmada, tükenmişlik prevalansı tüm sağlık 

çalışanları için %31, doktorlar için %45 olarak tespit edilmiştir28. 

Rusthon ve arkadaşlarının (2015)  sağlık çalışanları üzerine yapılan araştırmada da tükenmişlik ile 

psikolojik sağlamlık arasında negatif ilişkilerin olduğu ortaya konulmuştur29.  Garcia- Izquierdo ve 

arkadaşlarının (2017) çalışmasına göre, hemşirelerin yaşadıkları tükenmişliği önlemekte psikolojik 

sağlamlığın koruyucu etkisi olduğunu belirlemiştir30. Odacı ve Kalanlar’ın (2022)  çalışması, psikolojik 

sağlamlığın tükenmişlik düzeyi ile negatif yönde ilişkisi olduğunu desteklemektedir20. Liu ve 

arkadaşlarının (2018) psikolojik sağlamlık ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi incelediği çalışma 

sonucunda ise, tükenmişliğin düşük düzey psikolojik sağlamlık ile doğrudan ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır31. Uzun ve Tortumlu’nun (2022) mesleki tükenmişliğin sağlık çalışanlarının psikolojik 

sağlamlığına negatif etki ettiğini ortaya koymuştur23. Abdollahi, Talib, Yakup ve İsmail (2014) 

hemşirelerin algıladıkları strese psikolojik dayanıklılığın kısmi aracılık etkisinin olduğu 

bulgulanmıştır32. 

Hökkaş (2019) ve Üzar Özçetin ve ark. (2019),  hemşireler ile pandemi öncesi gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında psikolojik sağlamlığı orta düzeyde tespit etmişlerdir14,21. Karabacak ve Beydağ’ın (2022) 

pandemi döneminde yaptığı çalışmada da  psikolojik sağlamlığı orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir33. 

Rivas ve arkadaşlarının(2021),  pandemi döneminde Covid-19 hastalarına bakan hemşirelerde 

tükenmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu bilinmektedir34. Bisesti ve arkadaşlarınn (2021) yoğun bakım 

çalışanları arasında tükenmişliğin daha yaygın olduğunu da çalışmasında vurgulamıştır35. Yıldırım ve 

Solmaz’ın (2020)  pandemi döneminde yaptığı çalışmaya göre Covid-19 tükenmişliği, stres ve 

psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında psikolojik dayanıklılığı yüksek 

olan hemşirelerin tükenmişlik üzerindeki olumsuz etkisinin engellenebileceği bulgularını elde 

etmişlerdir36.  

Tartışma 

Yapılan çalışmalara göre, cinsiyetin psikolojik sağlamlığa etkisi olmadığı görülürken20, bazı 

çalışmalarda erkek sağlık çalışanlarını, kadın sağlık çalışanlarına göre psikolojik sağlamlık düzeyinin 

daha yüksek olduğunu belirtmiştir17,18,19. Kadınlara toplumsal cinsiyetin etkisiyle daha zayıf, narin 

erkeğe ise baskın ve güçlü roller atfedilmektedir. Toplumsal yaşam tarafından cinsiyete yönelik biçilen 

roller iş hayatına da yansıyabilmektedir. Günümüzde hala toplum tarafından cinsiyete biçilen rollerin 

etkisi devam etmektedir. Erkek sağlık personelinin psikolojik sağlamlıklarının kadınlara göre daha 

yüksek olmasında toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi olabileceği düşünülmektedir. Çalışmalarda kadın 

sağlık personeli olmasının da çalışma sonucunu etkileyebileceğini dikkate almak gerekir. Odacı ve 

Kalanlar’ın (2022) yaptığı yoğun bakım hemşireleri ile yaptığı çalışmada cinsiyetin etkisi olmamasının, 

yoğun çalışma şartlarının etkisinin olduğunu düşündürtmüştür.  

Çalışmalara bakıldığı zaman medeni durumun psikolojik sağlamlık ve tükenmişliği etkilemediği 

görülürken24, çalışmaların çoğu evli olan sağlık çalışanlarının psikolojik sağlamlık düzeyinin daha 

yüksek, tükenmişlik düzeyinin ise daha düşük olduğunu belirlemiştir21,22,23,26. Bu durum, bekar 

hemşirelerin yeterli sosyal desteğe sahip olamamasına bağlı olarak iş ortamından kaynaklanan 

psikolojik yüklenmelerini, sosyal yaşantılarına aktarmalarının olumsuz bir sonucu olabileceği gibi 

yoğun ve uzun çalışma sürelerinin sosyal yaşamlarına zaman ayıramamalarından kaynaklanabileceğini 
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düşündürtmektedir.  Sosyal destek kaynağına sahip olan sağlık çalışanlarının, psikolojik sağlamlık 

kavramının ortaya çıkışında etkili olan koruyucu faktöre sahip olduğunu böylelikle tükenmişliği de 

engelleyebildiğini düşündürmektedir. 

Doktorların hemşirelere göre tükenmişlik düzeyinin daha yüksek, psikolojik sağlamlık düzeylerinin ise 

daha düşük olduğu görülmüştür26,27,28.  Doktorların daha fazla mesai saati ile çalışmalarının, tükenmişlik 

düzeylerinin yüksek düzeyde ve psikolojik sağlamlıklarının düşük düzeyde olduğunu düşündürtmüştür. 

Psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek olan sağlık çalışanlarının tükenmişlik ile baş etme de daha başarılı 

olduğu görülmüştür23,31. Pandemi dönemi sonrasında psikolojik sağlamlık ve tükenmişlik düzeylerinin 

etkilendiği, tükenmişlik düzeyinin arttığı, psikolojik sağlamlık düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir. Bu 

durum sağlık çalışanının tükenmişlik sendromu yaşamasında etkili olan tek faktörün, psikolojik 

sağlamlık düzeyi olmadığını düşündürtmüştür. Tükenmişlik düzeyleri orta ve yüksek düzeyde olduğu 

görülen hemşire ve doktorlar pandemi döneminde iş yüklerinin artması ile tükenmişlik düzeyleri 

artmıştır. Sağlık çalışanlarının, uzun süreli çalışma saatleri, iş yükünün fazla ve stresli iş ortamının 

olması ile açıklanabileceğini düşündürtmüştür.  

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak, uzun süreli çalışma saatleri, fazla iş yükü olması tükenmişlik sendromuna neden olarak 

sağlık çalışanlarının yaşam kalitesini azaltan ve sundukları sağlık hizmetinin kalitesini düşüren bir 

durumdur.  Uzun süreli çalışma saatleri, fazla iş yükü sorunu ile ilgili iyileştirmeler yapılması önemli 

bir ihtiyaçtır. 

Sağlık çalışanları, sosyal yaşamlarına zaman ayıramadıkları için, sosyal destek eksikliği yaşamakta ve 

bu durumun tükenmişliği arttırdığı göz önüne alınırsa, sağlık çalışanlarının sosyal yaşamlarına zaman 

ayıracakları bir çalışma sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Aynı zamanda sosyal destek 

programlarının hazırlanmasının da fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek olan sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromu ile daha az karşı 

karşıya kalacağı görülmektedir.  Öncelikle maruz kalınan sorunların ortadan kaldırılması ve ya en aza 

indirilmesi gerekmektedir. Sonrasında sağlık çalışanlarına psikolojik sağlamlık düzeyini artıracak 

danışmanlık programlarına ve risk faktörlerinin etkisini azaltacak eğitimlere önem verilmesinin faydalı 

olacağı düşünülmektedir.  
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Abstract: Backgrodund: Pheochromocytomas as neuroendocrine tumors produce high level of 
catecholamines with hemodynamic repercussions. Anesthetic management is essential to minimize the risk of 

perioperative and intraoperative complications. 1 Case report: We present a 35 -yr-old male patient, ASA II 

classification undergoing laparoscopic adrenalectomy due to a diagnosed pheochromocytoma (PCC). As chronic 

therapy he used beta blocker and ACE inhibitor. Still, his blood pressure (BP) measured preoperatively was 

240/120 mmHg, so we included alpha blocker-prazosin five days prior surgery. Also, we administered 2 liters of 

crystalloids i.v, 24 hours prior surgery. In the operating room the patient was monitored with standard non-

invasive (NIBP) and invasive blood pressure (IBP) monitoring. After induction, hemodynamic instability of 

hypertensive crisis was registered, measuring 292/158 mmHg. The hypertension was unresponsive to medication, 

although nitrates and short-acting beta blocker were given. Due to hemodynamic instability it was decided to 

convert from laparoscopic to open adrenalectomy. After the surgical clipping of the adrenal vein, the BP dropped 

to 74/55 mmHg. Fluid resuscitation, epinephrine and norepinephrine infusions were necessary, to control the BP. 

Postoperative, the patient was transferred to the intensive care unit (ICU), conscious and extubated. After 36 

hours he was transferred to the urology department, hemodynamically stable. On the 10th day of hospitalization 

we discharged the patient at home with prescribed hydrocortisone. Discussion: The Endocrine Society 

recommends preoperative alpha-blockade, as well as hydration, for patients having PCC resection. 2 We had 

excellent preoperative control of hypertension and vascular expansion and still intraoperative hyper and 

hypotension occurred. Learning points: Preoperative plan is critical for optimal perioperative treatment of PCC 

resection. Despite proper preparation, these tumors are unpredictable, and we must be ready for unwanted events. 

Keywords: Pheochromocytoma, Malignant Hypertension, Perioperative Management 

 

Backgrodund: Pheochromocytomas as neuroendocrine tumors produce high level of catecholamines 

with hemodynamic repercussions. Anesthetic management is essential to minimize the risk of 

perioperative and intraoperative complications. 1 

Case report: We present a 35 -yr-old male patient, ASA II classification undergoing laparoscopic 

adrenalectomy due to a diagnosed pheochromocytoma (PCC). As chronic therapy he used beta blocker 

and ACE inhibitor. Still, his blood pressure (BP) measured preoperatively was 240/120 mmHg, so we 

included alpha blocker-prazosin five days prior surgery. Also, we administered 2 liters of crystalloids 

i.v, 24 hours prior surgery. In the operating room the patient was monitored with standard non-invasive 

(NIBP) and invasive blood pressure (IBP) monitoring. After induction, hemodynamic instability of 

hypertensive crisis was registered, measuring 292/158 mmHg. The hypertension was unresponsive to 
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medication, although nitrates and short-acting beta blocker were given. Due to hemodynamic instability 

it was decided to convert from laparoscopic to open adrenalectomy. After the surgical clipping of the 

adrenal vein, the BP dropped to 74/55 mmHg. Fluid resuscitation, epinephrine and norepinephrine 

infusions were necessary, to control the BP. Postoperative, the patient was transferred to the intensive 

care unit (ICU), conscious and extubated. After 36 hours he was transferred to the urology department, 

hemodynamically stable. On the 10th day of hospitalization we discharged the patient at home with 

prescribed hydrocortisone. 

Discussion: The Endocrine Society recommends preoperative alpha-blockade, as well as hydration, for 

patients having PCC resection. 2 We had excellent preoperative control of hypertension and vascular 

expansion and still intraoperative hyper and hypotension occurred.  

Learning points: Preoperative plan is critical for optimal perioperative treatment of PCC resection. 

Despite proper preparation, these tumors are unpredictable, and we must be ready for unwanted events. 
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Tüm Vücut Işınlamasında Tomoterapi Tekniğinin Dozimetrik 

Değerlendirmesi 

 

Dr. Eda Kaya Pepele 

Turgut Özal Tıp Merkezi Radyasyon Onkoloji Ana Bilim Dalı 

 

Özet: Radyoterapide amaç tümöre maksimum doz verilirken sağlam dokuları olabildiğince korumaktır. Tüm 

Beden Işınlaması (TBI) hastanın tüm vücuduna homojen bir doz verilen özel bir radyoterapi tekniğidir. TBI’da 

karşılaşılan en büyük zorluk vücut şeklinin inhomojen yapısına bağlı olarak karşımıza çıkan doku yoğunluk 

farklılıklarıdır. TBI’ da kullanılan modern radyoterapi tekniklerinden biride Tomoterapidir. Bu çalışmada 

Tomoterapi sistemi ile TBI tedavi planlaması yapılan hastada kritik organ dozları ve hedef hacmin homojenitesi 

incelendi. Kritik organlardan akciğerler, böbrekler ve lenslerin almış olduğu dozlar ve hedef hacmin homojenite 

indeks kriteri hesaplandı. Çalışmada, 6 fraksiyonda toplam 12 Gy’lik (2Gy/fr, 2fr/gün) en yaygın fraksiyonasyon 

şeması kullanıldı. AAPM’in 17 numaralı raporuna göre doz homojenitesinin ± %10 aralığında olacak şekilde 

tedavi planlama kriteri belirlendi. Tedavi planlamaları yapılırken kritik organlarda akciğer ortalama dozunun 8 

Gy'i geçmemesi, lenslerin maksimum dozlarının 7 Gy'in altında tutulması, böbreklerde ise ortalama dozun 10 Gy’i 

geçmeyeceği şekilde tedavi planları optimize edildi. Tomoterapi planlama sonuçlarında; maksimum hedef hacim 

dozu %112 olarak bulundu. Kritik organ dozlarının ise hedeflenen planlama kriterlerini sağladığı görüldü. Sonuç 

olarak, Tomoterapi'de koruma blokları gibi zahmetli yöntemler olmaksızın çok iyi kritik organ koruması ve doz 

dağılımının elde edilebildiği görüldü. Buna bağlı olarak TBI radyoterapisinde modern radyoterapi tekniklerinden 

biri olan Tomoterapi tekniğininde tercih nedeni olabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tbı, Tomoterapi, Dozimetrik Değerlendirme. 

 

Dosimetric Evaluation of Tomotherapy Technique in Whole Body Irradiation. 

 

Abstract: The aim of radiotherapy is to protect the healthy tissues as much as possible while giving the maximum 

dose to the tumor. Whole Body Irradiation (TBI) is a special radiotherapy technique in which a homogeneous dose 

is given to the whole body of the patient. The biggest difficulty encountered in TBI is the tissue density differences 

due to the inhomogeneous structure of the body shape. Tomotherapy is one of the modern radiotherapy techniques 

used in TBI. In this study, critical organ doses and homogeneity of target volume were examined in a patient who 

was planned for TBI treatment with the Tomotherapy system. The doses taken by the lungs, kidneys and lenses 

from critical organs and the homogeneity index criterion of the target volume were calculated. In the study, the 

most common fractionation scheme with a total of 12 Gy (2Gy/fr, 2fr/day) in 6 fractions was used. According to 

AAPM report 17, the treatment planning criteria were determined to be within the range of ± 10% of dose 

homogeneity. While planning the treatment, the treatment plans were optimized so that the average dose in the 

lungs does not exceed 8 Gy in critical organs, the maximum dose of the lenses is kept below 7 Gy, and the average 

dose in the kidneys does not exceed 10 Gy. In the results of tomotherapy planning; The maximum target volume 

dose was found to be 112%. It was seen that critical organ doses met the targeted planning criteria. As a result, it 

has been observed that very good critical organ protection and dose distribution can be achieved in Tomotherapy 

without laborious methods such as protection blocks. Accordingly, it can be said that Tomotherapy technique, 

which is one of the modern radiotherapy techniques, may be preferred in TBI radiotherapy. 

Keywords: Tbı, Tomotherapy, Dosimetric Evaluation 
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1.GİRİŞ: 

Tüm Beden Işınlaması lösemi, multipl miyelom, lenfoma, aplastik anemi ve miyelodisplastik sendrom 

gibi bazı hastalıklarda KİT’e hazırlık rejimi olarak kullanılmaktadır 1. TBI’ın amacı hastaya ait kemik 

iliği ve tümör hücrelerini yok etmek ve KİT öncesinde hastanın bağışıklık sistemini baskılayarak kemik 

iliği nakline hazır hale getirmektir 2,3. KİT’e hazırlık rejimi olarak kullanılan birincil yöntem yüksek doz 

kemoterapidir ancak kemoterapinin yanına TBI’ın da eklenmesi tedavinin başarı oranını artırmaktadır. 

Bunun en önemli sebepleri de TBI’da kemoterapideki gibi ilaç aktivasyonu, kan akışı, tümör yerleşimi 

gibi engellerin bulunmaması ve kemoterapötik ajanların doğal bariyerler nedeniyle ulaşamadığı santral 

sinir sistemi gibi bölgelerde etkin olabilmesidir 2,4. TBI kaynaklı toksisiteyi azaltmak için daha düşük 

doz uygulanan non-miyeloablatif kök hücre transplantasyonundaki amaç hastanın bağışıklık sistemini 

yeterli seviyede baskılayıp donörün kök hücrelerini kabul etmesini sağlamaktır1. Bu amaçla uygulanan 

kemoterapiye ek olarak 2 Gy TBI’da toksisitenin minimum olması beklenir. Bu düşük dozun sağladığı 

bir diğer avantaj ise akciğer blokları ve kompansatörler gibi araçlara ihtiyacı ortadan kaldırmasıdır4,5. 

TBI da hedef hacim hastanın tüm bedenidir. TBI’da risk altındaki en önemli organ akciğerdir. 

Kemoterapiye kıyasla TBI’da akciğer pnömonisi ve yan etkilerin görülme oranı daha fazladır. Yapılan 

bir çalışmada toraks bölgesine önceden 20 Gy ve üzeri radyoterapi uygulanmış hastalarda TBI ile %32 

oranında ölümcül pnömoni riski oluştuğu gösterilmiştir4,6. Aynı zamanda akciğerlerin aldığı toplam doz 

pnömoni riskinde asıl belirleyici faktördür4. Son yıllarda katarak riskinin önlenebilmesi için TBI 

uygulamalarında lens dozları da dikkate alınmaktadır.  Böbrek toksisitesi KİT sonrası en sık görülen geç 

etkilerdendir.  Son yıllarda yapılan çalışmalarda böbreklerin aldığı toplam dozu azaltmak için 

zırhlanmasını önermektedir. 12 Gy üzeri böbrek dozunun nefropati riskini artırdığını öne sürerek tedavi 

dozunun 12 Gy’in altında tutulmasını daha yüksek dozlarda ise böbreklerin zırhlanmasını 

önerilmektedir4,8. TBI karşılaşılan en büyük zorluk vücut şeklinin inhomojen yapısına bağlı karşımıza 

çıkan doku yoğunluk farklılıkları ve buna bağlı olarak doz homojenitesinin bozulmasıdır. Son yıllarda 

modern radyoterapi teknikleri zırhlama ve inhomojenite durumlarında avantajlı yöntemler 

olabilmektedir.  

Bu çalışmada modern radyoterapi tekniklerinden biri olan Tomoterapi tekniği ile yapılan TBI 

uygulaması dozimetrik olarak değerlendirilmiştir. Kritik organ dozları ve planlanan hedef hacim 

homojenitesi incelenmiştir.  

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Bilgisayarlı Tomografi Çekimi 

TBI yapılacak olan hastada iki adet PTV tanımlaması yapılacağı için iki adet tomografi çekimi yapıldı. 

Hasta supin pozisyonda kollar yan tarafta olacak şekilde baştan el parmaklarının uç kısmına kadar PTV 

üst ve el parmak uçlarından ayak parmak uçlarına kadar olmak üzere PTV alt olacak şekilde iki adet 

5mm kalınlığında BT görüntüsü alındı. PTV üst ve PTV alt, BT görüntülerinin birleşim yerlerini 

belirleyebilmek için hastanın el parmaklarının bitiş yerinden itibaren işaretleyiciler yerleştirildi.  

Aynı zamanda hasta set up’ında doğru immobilizasyonun yapılabilmesi için baş, toraks, pelvis, dizler 

ve ayak bilekleri içinde işaretlemeler yapıldı. 

2.2. Hedef Hacim ve Kritik Organların Konturlanması 

Tüm vücut konturlanarak cilten 3mm içeriye çekildi ve PTV’ler (PTV üst, PTV alt) oluşturuldu, kritik 

organlardan akciğerler, böbrekler, gözler ve lensler çizildi. Kritik organ koruması için akciğerler 

böbrekler ve gözler PTV’den 0mm marj ile çıkarıldı. 

2.3.Tedavi Planlama:  

Tomoterapi tedavi planlamasında planlama sistemine özgü parametrelerden 5 cm Jaw genişliği, 2,00 

modülasyon faktorü ve 0,415 Pitch faktörü kullanıldı. Sabah akşam olmak üzere 6-8 saat arayla günde 

iki kez 2 Gy’den toplamda 12 Gy tedavi dozu reçete edildi. PTV’lerin (PTV üst ve PTV alt) %95’i reçete 

edilen dozu kapsayacak şekilde tedavi planları optimize edildi. Optimizasyonu tamamlanan PTV üst ve 
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PTV alt tedavi planları velocity programında birleştirilerek kesişim bölgelerinin almış olduğu dozlar 

kontrol edildi. Kesişim bölgelerinin almış olduğu maksimum doz, reçete edile dozun %110 sınırında 

tutuldu. 

Şekil 1: Tomoterapi Planlamasında PTV üst ve PTV alt’a Ait Doz Dağılımı. (Soldan sağa) 

  
 

Şekil 2: Velocity Programında Part 1 ve Part 2’ye ait birleştirilmiş Doz Dağılımı. 

 

Resim 1: Kritik Organ Dozları 
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2.4.Hedef Hacim HI indeksi 

Hedef Hacmin homojenite indesi her iki PTV içinde ICRU83 formülüne göre hesaplandı bu formüle 

göre;  

HI = (D%2−D%98)/D%50 

 

        HI<1 ideal plan 

❑ PTV üst HI= 0,24                               

❑ PTV alt HI = 0,06 

3.SONUÇ 

Tomoterapi tekniği ile yapılan TBI uygulamasında; Tedavi alanında iyi bir doz homojenliği elde edildi, 

reçete edilen dozun %95’ini hedef hacmin kapsamasına izin vererek penumbranın etkileri azaltıldı aynı 

zamanda hedef hacimler velocity sisteminde değerlendirilerek alan kavşağı bölgelerinde maksimum 

veya minimum doz değerleri kontrol altına alındı. Tüm vücut gibi doku inhomojenitesinin fazla olduğu, 

vücut kalınlıklarının değişkenlik gösterdiği bir hacimde bile homojen doz dağılımı elde edildi. 

Tomoterapi inverse tedavi planı sayesinde akciğerler ve böbreklerin mean dozları, lenslerin maksimum 

dozları tedavi esnasında herhangi bir bloklama yapılmadan inverse planlama sırasında doz 

optimizasyonu kullanılarak istenilen kriterlerin elde edilmesine olanak sağladı. Sonuç olarak TBI 

tedavisinde kullanılan tomoterapi tekniği için; PTV’de istenilen doza ulaşırken kritik organları 

korumada oldukça başarılı ve homojen bir doz dağılımı elde edilebildiğinden dozimetrik anlamda tatmin 

edici bir teknik olduğu söylenebilir.  
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Diyabetli Sıçanlarda Metformin Kullanımına Bağlı Görülebilecek 

Hiperhomosisteinemi Kognitiv Değişiklikler İçin Risk Faktörü Müdür' 
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Özet: Diyabet günümüzde yaygın olarak görülen metabolik bir hastalıktır. Metformin de DM tedavisinde çok fazla 

kullanılan ilaç olmakla beraber diyare, laktik asidoz, B12 eksikliği gibi yan etkilere sahip bir ajandır. Çalışmadaki 

amaç Metforminin vitamin B12 eksikliğine sebep olan yan etkisinin diabetli sıçanlar üzerinde araştırılmasıdır. Bu 

çalışmada 21 günlük deney sürecinde metforminle tedavi edilen diyabetli sıçanlarda B12 eksikliğinin ve buna 

bağlı olarak Hiperhomosisteineminin gelişip-gelişmediğinin ve kognitiv değişikliklerin test edilmesidir. Bu amaçla 

Streptozotocin (STZ) ajanıyla diyabet oluşturulmuş Spraque–Dawley 24 dişi sıçan Metformin - Kontrol, STZ-

Kontrol, STZ–Metformin ve Kontrol-Kontrol grubu olarak 4 farklı gruba ayrılmışlardır. 21 günlük deney 

sürecinde tedavi gruplarına her gün 250 mg/kg dozda (p.o.) metformin, kontrol gruplarına ise her gün 2,5 cc (p.o.) 

distile su plasebo olarak uygulanmıştır. 21 günlük tedavi sürecinin sonunda deney gruplarında hafıza kaybının 

saptanması amacıyla Passiv Avoidance Testi yapılmıştır. Deney sonlandırılması dekapitasyon yoluyla yapılmış, 

kan örneyi alınarak Homocystein Elisa kitle serum Homocystein düzeylerine bakılmıştır. Çalışmada deney 

hayvanlarında hafıza kaybını gözlemlemek amacıyla yapılan PassiveAvoidance testi ve dekapitasyon yoluyla 

yaşamına son verilen hayvanlardan alınan kan örneklerinden Homocystein değerlerinin test edilmesi sonucunda 

çalışma ve kontrol grupları arasında istatiksel olarak anlam bulunmamıştır. Şöyle ki, STZ – metformin qrubundakı 

hayvanlardan sadece bir tanesinde Passiv – avoidance test sonucu pozitiv olmuşdur. Çalışmada amaç metforminin 

neyroprotektiv efekti ile, B12 düzeyindeki azalmaya bağlı arta bilen Homocystein değerlerinin öğrenme ve bellek 

üzerine etkisinin karşılaştırılması və test edilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Sıçanlar, Metformin, Bellek Kaybı, Pasif Sakınma Testi. 

 

Is Hyperhomocysteinemia a Risk Factor for Cognitive Defects in Rats Exposed to Metformin 

 

Abstract: Diabetus mellitus currently is a very wide spread metabolic disorder. Metformin from Biguanides is a 

commonly used agent in DM treatment with side effects like diarrhea and Vitamin B12 deficiency. Aim of the study 

was to investigate Metformin’s side effect, causing vitamin B12 deficiency on diabetic rats. Furthermore, it is 

known that deficiency of vitamin B12 leads to hyperhomocysteinemia. I examined how Hyperhomocysteinemia 

developes due to B12 deficiency due to metformin usage for a certain period of time, and whether cognitive 

changes might take place. 

Keywords: Diabetic Rats, Metformin, Cognitive Disease, Passive Avoidance Test 

 

Giriş 

Metformin etken maddesi esasen diyabet tedavisinde kullanılmasının yanı sıra, Polokistik Over 

sendromunun tedavisinde, insulin direnci, diet, bölgesel zayıflama gibi amaçlarla da kullanılan bir 

ilaçtır.(1) Hipoglisemi gibi bir yan etkisi olmadığı için ilk tercih edilen ilaçlardandır. Ancak metformin 

kronik bir hastalıkta ve uzun süre kullanıldığı için yan etki insidansı da yüksektir.(1,2) Literatürde 

metforminin neyroprotektiv efekti çeşitli çalışmalarda araştırılmıştır.(4) Fakat B12 eksikliği gibi bir yan 
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etkisinin homosistein değerleri üzerindeki değişikliği ile ilgili pek az çalışma mevcuttur.(3) Çalışmada 

deney hayvanlarının ortalama yaşam süreci göz önüne alınarak 21 günlük bir deney planlandı. 

Metforminle tedavi edilen ratlarda farklı pozisyonlardan bellek kontrolu yapıldı. 

Material ve metot 

Bu çalışma deney hayvanlarında üzerinde gerçekleştirilmiş prospektif ve kontrollü bir çalışma olup 

Şubat 2015 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Spraque – Dawley cinsinden 24 tane dişi rat 

Metformin - kontrol, STZ - kontrol, STZ – metformin ve kontrol- kontrol grubu olarak 4 farklı grupta 

gruplandırılmıştır.21 gün devam eden deney sürecinde tedavi gruplarına her gün 250 mg\kg dozda  ( p.o 

) metformin, kontrol gruplarına ise her gün 2,5 cc dozda (p.o)  distille suyu plasebo olarak uygulanmıştır. 

21 günlük tedavi sürecinin sonunda deney gruplarında hafıza kaybının gözlenmesi amacıyla Passiv 

Avoidance Testi yapılmıştır. Bu işlemin sonunda deney sonlandırılması dekapitasyon yoluyla yapılarak 

deney hayvanlarının kanı alınarak seruma ayrılmış ve serumda Homocystein Elisa kitle serum 

homosistein düzeylerine bakılmıştır.  

Bulgular ve Sonuç 

Pasif sakınma testinin istatistik analizi EXCELLDE yapıldı. Gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı 

fark bulunmadı. 

Bu çalışmada deney hayvanlarında hafıza kaybını gözlemlemek amacıyla yapılan PassiveAvoidance 

testi ve dekapitasyon yoluyla yaşamına son verilen hayvanlardan alınan kan örneklerinden Homocystein 

değerlerinin test edilmesi sonucunda çalışma ve kontrol grupları arasında istatiksel olarak anlam 

bulunmamıştır.  

Deneyin ilk ve ikinci gününde hayvanların karanlık odaya geçiş süreleri Tablo 1 Ve Tablo 2’ de 

gösterilmişdir.  

 

Tablo 1. Deneyin 20.ci gününde pasif sakınma test sonuçları  
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Tablo 2. Deneyin 21.gününde pasif sakınma test sonuçları 

 

 

Qruplar arasında istatiksel olarak anlam bulunamamıştır.  

Serum homosistein düzeyleri Elysa kit ile yapılmıştır. Tüm gruplar arasında uygulama 

sonrası  C(nmol/ml) ortanca değerlerinde istatistik olarak anlamlı fark olup olmadığını anlamak için 

Kruskal-wallis testi uygulanmıştır. Kruskal Wallis testi sonucu p= 0,716 dır. Elde edilen p>0,05 

olduğundan gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

Her bir grubun C(nmol/ml) ortanca değerleri kontrol grubu ile Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmış 

ve sonuçlar aşağıdadır: 

1. Kontrol-Met karşılaştırması için p=1,00 (istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur.) 

2. Kontrol-STZ karşılaştırması için p=0,486 (istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur.) 

3. Kontrol-STZ+MET karşılaştırması için p= 0,905 ( istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur) 

 

Tablo 3.  Serum homosistein değerleri bu tabloda gösterilmiştir.  

Hayva

n no 

Kontrol C 

nmol/ ml 

STZ –Metformin  

C nmol/ml 

Metformin  

C (nmol/ml 

STZ  

C (nmol/ml 

            1.   0.812772 0.703919   0.674891 

            2.  1.872279 0.660377 1.037736 

            3. 0.801887 0.798258 0.674891 1.531205 

     4. 1.502177 0.624093 1.153846 1.05225 

     5. 0.805515 0.856313 1.023222 
 

     6. 0.645864 

 

0.986938 

 

 

Tartışma: Çalışmada amaç metforminin bir yandan neyroprotektiv etkili olupta, öte yandan 

homosistein değerleri üzerindeki etkisinin araştırılması, bu yöndeki zıt görüşlü çalışmaların ortak bir 

araştırmasının yapılmasıdır. 

Farklı çalışmalarda 30 mg\kg dozda high fat dietle metformin uygulanması bilişsel pozitiv etkili 

olmuştur, benim çalışmamda 50 mg\kg uygulanarak yüksek doz etkisi alınmaya çalışılmıştır.(4,5) 
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Bunların yanı sıra çalışmanın daha geniş gruplarda ve uzun süreli yapılması daha etkili sonuçlar vere 

bilir.(6) Bu çalışmada STZ + Metformin grubunda 2 no.lu deney hayvanının  hem homosistein değerinin 

en yüksek olması ve aynı hayvanın pasif sakınma testinin 2.ci gününde 190 saniye sonra  karanlık odaya 

geçmesi istatiksel olarak anlamlı olmasa bile, bu kadar küçük bir deney grubunda önemli bir fark gibi 

kabul edile bilir. Daha detaylı araştırmaya tabi tutulması gereken bir konu olduğu kanısına varılıyor.  
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Özet: Anevrizma bir kan damarının anormal fokal olarak genişlemesidir. Gerçek ve yalancı olarak ikiye ayrılır. 

Anevrizmalar vücutta bir çok arterde özellikle aort, serebral arterler, popliteal arterde görülebileceği gibi ulnar 

arter anevrizmaları da nadir olarak karşımıza çıkar. Hipotenar bölgede ağrı, uyuşma, soğuk intoleransı gibi 

yakınmalara sebep olan ve tekrarlayan travmalar sonrası gelişen ulnar arter yalancı anevrizması ile oluşan klinik 

tablo hipotenar çekiç sendromu olarak adlandırılmıştır. Bizde sol el hipotenar bölgede palpasyonla ağrı 

şikayetiyle gelen bir hastamızda periferik sinir kitlesi ön tanısı düşünüp cerrahi uyguladık ve intraoperatif ulnar 

arter anevrizmasını saptadık. Hipotenar çekiç sendromu tekrarlayan travmalar sonucu, erkekte ve dominant elde 

daha sık görülen nadir bir klinik tablodur. Meslek hastalığı olarak görülen ve bazı spor dallarıyla ilişkilendirilen 

bu hastalığın, tanısında hasta öyküsü ve klinik muayene oldukça önemlidir. Ancak tek bir künt travmayla, non-

dominant elde ve her hangi bir meslekten bağımsız olarak da ortaya çıkabilir. Ultrasonografi, doppler, manyetik 

rezonans ve anjiografi bize anevrizmayı göstermede yardımcıdır. Tedaviler arasında aktivite düzenlenmesi ve 

çeşitli ilaçlar kullanılsa da kronik ağrı ve kitleye bağlı bası semptomları varlığında cerrahi tedavi ön plandadır. 

Hipotenar çekiç sendromu ayırıcı tanısında bir çok patoloji mevcuttur ve vasküler yetmezlik bulguları veya elde 

palpasyonla tespit edilen pulsatil bir kitle varlığında, nadir görülen bu sendromun tanısını koymak ve yönetmek 

kolay olabilir ancak sadece non-spesifik ağrı ile periferik bir sinir tümörünü taklit edebilir ve tanınması zor 

olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, Hipotenar Çekiç Sendrom, Sinir Tümörü 

 

Atypıcal Hypothenar Hammer Syndrome mimıckıng a Perıpheral Nerve Tumor 

 

Abstract: An aneurysm is an abnormal focal enlargement of a blood vessel. They are divided into real and psödo. 

Aneurysms can be seen in many arteries in the body, especially in the aorta, cerebral arteries, popliteal artery, 

but ulnar artery aneurysms are also rare. The clinical picture of ulnar artery pseudoaneurysm that causes pain, 

numbness and cold intolerance in the hypothenar region and develops after repetitive trauma has been named 

hypothenar hammer syndrome. We performed surgery in a patient who presented with pain on palpation in the 

hypothenar region of the left hand with a prediagnosis of peripheral nerve mass and found an ulnar artery 

aneurysm intraoperatively. Hypothenar hammer syndrome is a rare clinical entity that occurs more frequently in 

males and in the dominant hand as a result of repetitive trauma. Patient history and clinical examination are very 

important in the diagnosis of this disease, which is seen as an occupational disease and is associated with some 

sports branches. However, it can also occur with a single blunt trauma, in the non-dominant hand and regardless 

of occupation. Ultrasonography, Doppler, magnetic resonance and angiography help us to visualize an aneurysm. 

Although activity regulation and various medications are used among the treatments, surgical treatment is at the 

forefront in the presence of chronic pain and compression symptoms due to the mass. There are many pathologies 

in the differential diagnosis of hypothenar hammer syndrome and in the presence of signs of vascular insufficiency 

or a palpable pulsatile mass in the hand, this rare syndrome may be easy to diagnose and manage, but with only 

non-specific pain it may mimic a peripheral nerve tumor and be difficult to recognize. 
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Giriş 

Anevrizma bir kan damarının anormal fokal olarak genişlemesidir ve damar genişliği %50’ den fazla 

artar. Gerçek ve yalancı olarak ikiye ayrılır. Gerçek anevrizmalar; damar duvarını oluşturan tüm 

yapıları; tunika intima, media ve adventisya tabakalarını içerir 1. Yalancı anevrizmalarda ise çeşitli 

nedenlerden dolayı hasarlanan damar duvarından sızan kanın trombüs formasyonu oluşturması ile etrafı 

fibröz bir kapsülle sarılır ve gerçek anevrizmalardan farklı olarak tüm damar tabaklarını içermez 2. 

Gerçek anevrizmaların en sık sebebi arteriyoskleroz olup, nadirde olsa konjenital malformasyonlar ve 

enfeksiyonlar da etiyolojik nedenler arasındadır. Yalancı anevrizmaları oluşturan nedenler arasında ise 

en sık olarak travmalar ve tekrarlayan kateterizasyon gibi cerrahi girişimlere sekonder iatrojenik olarak 

gelişir 3. Bunların dışında nadiren vaskülitler, ilaç bağımlılığı, enfeksiyon gibi nedenlere bağlı 

görülebilmektedir. 

Anevrizmalar vücutta birçok periferik arterde özellikle aort, serebral arterler, popliteal arterde 

görülebileceği gibi ulnar arter anevrizmaları da nadir olarak karşımıza çıkar. Travmalara sekonder ulnar 

arterin yalancı anevrizması ilk olarak 1772 yılında Guattani tarafından sunulmuştur 4. Künt travmaya 

bağlı olarak oluşan trombozu ayrı bir kitle olarak kimliklendiren Von Rosen’dan sonra, 1970’de Conn 

ve arkadaşları hipotenar bölgede ağrı, uyuşma, soğuk intoleransı gibi yakınmalara sebep olan ve 

tekrarlayan travmalar sonrası gelişen ulnar arter psödoanevrizması ile oluşan klinik tabloyu hipotenar 

çekiç sendromu olarak adlandırmışlardır 5. Biz de sadece klinik şikayet olarak hipotenar bölgede ağrı 

nedeniyle takip ettiğimiz ve periferik sinir kitlesi ön tanısı düşünüp cerrahi uyguladığımız hastamızda 

ulnar arter psödoanevrizması saptadık. Nadir olarak görülen bu hipotenar çekiç sendromu olgusunun bir 

periferik sinir kitlesini taklit edebileceğini sunmayı amaçladık. 

Olgu Sunumu 

24 yaşında erkek hasta sol el hipotenar bölgede palpasyonla ağrı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. 

Hastamız üniversite mezunu öğrenci ve askerlik yapmaktaydı. İlk olarak başvurudan 4 ay önce voleybol 

oynama sırasında sol ele top çarpması sonrası şikayetleri başlayan hastamızda ağrı şikayeti ara ara 

olmakta ve daha çok sert bir yüzeyle temas sonrası artmaktadır. Yaptığımız fizik muayenede ele gelen 

şişlik yoktu. Parmak kapiller dolumda gecikme saptanmadı ve hastanın tinel testi pozitifti. Soğuk 

intoleransı ve uyuşma tariflemeyen hastamızın tıbbi özgeçmişinde ek bir hastalık yoktu. Sağ eli 

dominant olan hastamızda 7 yıl sigara içme öyküsü mevcuttu. El x-ray grafilerinde kemiksel patoloji 

görülmedi ve yapılan manyetik rezonans görüntülemede kitlesel lezyon saptandı. Hastanın kliniğinde 

ağrı ve tinel test pozitifliği ile manyetik rezonans görüntülerinde saptanan lezyon periferik sinir kitlesi 

ön tanısı olarak yorumlandı (Resim 1) ve cerrahi tedavi kararı alındı. Hastaya aksiller anestezi uygulandı 

ve sol el palmar yüzde hipotenar bölgede 6 cm S şeklinde insizyon açıldı (Resim-2). Cilt cilt altı dokular 

geçildi ve kitlesel lezyona ulaşıldı. Kitle proksimalden ve distalden eksplore edildi (Resim 3-4). Kitlenin 

periferik sinir kitlesi olmadığı ve ulnar arterin anevrizmal genişlemesi olduğu görüldü. İntraoperatif 

ulnar arter anevrizması tanısı sonrası mikroskop altında anormal damar dokusu eksize edildi ve eksizyon 

sonrası 9/0 naylon sütur ile ulnar arter’in uç-uca anostomuzu yapıldı (Resim-5). Anostomoz sonrası kol 

turnikesi açıldı ve anostomozda kaçak olmadığı görülüp cilt altı doku ve insizyon primer olarak sütürize 

edildi. İntraoperatif olarak çıkartılan kitlenin patoloji tanısı 1.8 x1.2x0.7cm ölçülerinde anevrizmatik 

dilatasyon gösteren duvarda intimal kalınlaşma ve yaygın miksoid dejenerasyon izlenen arter olarak 

rapor edildi. 

Tartışma 

Hipotenar çekiç sendromu oldukça nadirdir literatürde vaka sunumlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Daha 

çok erkek hastalarda görülmektedir ve semptomların ortaya çıkma yaşı 40’dır 6. Dominant elde görülme 

sıklığı fazladır. Ancak literatürde non-dominant elde görülen vaka sunumları da mevcuttur 7,8. Hipotenar 

bölgeye tekrarlayan travmalar sonucu hipotenar çekiç sendromu bazı mesleklerle ve spor aktiviteleriyle 

ilişkilendirilmiştir. Bunlar arasında oto tamirciliği, kasap, marangoz, madenci, kereste fabrika işçisi 

sayılabilir ayrıca tekrarlayan el hareketleri içeren golf, tenis, voleybol, hokey sporlarıyla uğraşan 
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insanlarda risk grupları arasında gösterilmiştir 9. Bizim vakamızda literatürle uyumlu olarak erkek 

hastadır. Ancak yüksek enerjili künt tek bir travma öyküsü mevcuttur ve mesleki maruziyet yoktur. 

Hastamızın sağ eli dominanttır ancak etkilenen taraf non-dominant elidir. Ve klinik semptomlarının 

oluşması ve hastalığın görülme yaşı daha erkendir. 

Hipotenar çekiç sendromunun en sık klinik prezantasyonu elde, üçüncü, dördüncü ve beşinci 

parmaklarda ağrıdır. Ağrı hipotenar bölgede lokalize olabileceği gibi non-spesifikte olabilir. 

Beraberinde parmaklarda uyuşma ve paresteziler görülür 5,6. Vasküler yetmezlik gelişmişse parmak 

uçlarında renk değişikliği, siyanoz, solukluk ve soğuk hassasiyeti görülebilir. Etkilenen elin 

muayenesinde ilerlemiş vakalarda hipotenar hassasiyet ve kallus oluşumuda bir bulgu olarak karşımıza 

çıkar 9–11. El muayenesinde anevrizmal segment büyükse, ele gelen şişlik, pulsatil kitle oluşturabilir ve 

vasküler yetmezlik gelişirse parmaklarda iskemik değişiklikler oluşur 12. Bizim vakamızda hastamızın 

4 aylık öyküsü mevcuttu. El hipotenar bölge palpasyonuyla ve günlük işlerde sert bir yüzeye temas 

sonrası ağrı temel yakınmaydı. Muayenede ele gelen şişlik ve vasküler yetmezliğe ait bir bulgu yoktu. 

Non-spesifik ağrı şikayeti dışında sadece tinel test pozitifliği nedeniyle, hastamızda periferik sinir 

tümörü olabileceğini düşünerek manyetik rezonans görüntüleme yapıldı.  

Ulnar arter anevrizmasının ortaya konmasında allen testi, doppler -ultrason, manyetik rezonans 

görüntüleme ve anjiografi bize tanıda destek sağlar. Ulnar arterdeki oklüzyon ve yetmezlik allen testini 

pozitifleştirir ancak vasküler yetmezlik olmayan non-spesifik vakalarda ileri tanı testlerine ihtiyaç 

olabilir. Ultrasonografi veya doppler de anevrizma ve kitlesel lezyonların belirlemesinde yardımcı ve 

non-invaziv yöntemlerdir. Anjiografi anevrizmaların gösterilmesinde altın standarttır ancak invaziv bir 

yöntemdir 6,13. Hipotenar çekiç sendromunun ayırıcı tanısında lokal ve sistemik birçok neden 

bulunmaktadır. Eski kırıklar, tenosinovitler ve tendinitlere bağlı anormal ödem, ganglion kistleri, ulnar 

sinir basısına neden olabilecek kitleler, anormal fleksör tendon varyasyonları lokal nedenler arasındadır. 

Romatizmal hastalıklar, arteriyoskleroz, kollajen doku hastalıklarında da ulnar arter anevrizması 

görülebilir 5. Hipotenar çekiç sendromunda tedavi seçenekleri arasında, tekrarlayan travmalara neden 

olan aktiviteleri bırakma ve elin dinlendirilmesi, sigaradan kaçınma, kalsiyum kanal blokerleri, 

antikoagülanlar ve ganglion blokları gibi konservatif yöntemler mevcuttur ancak kronik ağrı, kitleye 

bağlı bası semptomları ve ileri hastalıkta anevrizmal segmentin çıkartılması ve uç uca anostmoz ya da 

ihtiyaç durumunda ven greftiyle anostomoz gibi yöntemlerle cerrahi tedavi önceliklidir 5,14. Bizim 

olgumuzda da kronik ağrı ve kitleye bağlı bası semptomları ön planda olması nedeniyle cerrahi tedavi 

uygulandı.  Hipotenar çekiç sendromunun tanısında klinik muayene ve hastanın tıbbi öyküsü oldukça 

önemlidir görüntüleme yöntemleri de tanı koymada bize oldukça yarar sağlar. Ancak vasküler yetmezlik 

bulguları olan ya da elde şişlik ile pulsasyon veren kitlesel bir lezyonla başvuran bir hastada hem 

etiyolojiye yönelik inceleme hem de tanı koyma ve doğrulamanın daha kolay olabileceğini düşünüyoruz. 

Sonuç olarak bizim olgumuzda olduğu gibi klinik bulguların non-spesifik olduğu ve zaten nadir görülen 

hipotenar çekiç sendromunun tanınması zor olabilmektedir ve sadece ağrı şikayetiyle klinik sunumu 

olan hipotenar çekiç sendromu olgusu tinel testi pozitifliği ve manyetik rezonans görüntüleme ile 

değerlendirilerek periferik sinir tümörünü taklit edebilmektedir. 

 

Resim 1: Periferik sinir kitlesi ön tanılı lezyon manyetik rezonans görüntüsü 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 161 
 

 

Resim 2: Hipotenar bölge cerrahi insizyon 

 

 

Resim3-4:  İntraoperatif ulnar arter anevrizması 

 

 

Resim 5: Anevrizma eksizyonu ve ulnar arter uç uca anostomozu sonrası intraoperatif görüntü 
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Özet: Bağlanma, anne ile bebek arasında karşılıklı olarak gerçekleşen prenatal dönemde başlayıp, doğumdan 

sonraki aylarda gelişerek, hayat boyu devam eden bir duygusal bir süreçtir. Prenatal bağlanma bebekle kurulan 

ilk ilişki olup, doğum sonrası anne bebek arasındaki ilişkinin de belirleyicisidir. Ancak bağlanma kavramı 

devamlılık, tutarlılık ve farkındalık gibi etmenler var olduğunda gerçekleşebilen ve devam ettirilebilen bir 

durumdur. Annenin prenatal dönemden başlayarak doğum sonu ve sonrasında çocukluk döneminde bebeğine 

bağlılık göstermesi bebeğin kişilik oluşumu ve psikolojik sağlığı üzerinde çok önemli rol oynamaktadır. Bu 

bağlanma zincirinde yaşanan sorunlar ilerleyen yıllarda bu kişilerde çeşitli ruhsal ve davranışsal sorunlar 

oluşturduğu bilinmektedir. Bağlanmaya etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri de anne 

yaşıdır. Adölesanlar bulundukları dönem itibariyle kendi ebeveynlerine bağlanma süreçleri devam etmektedir. 

Adölesan gebeler henüz kendi kişisel gelişimlerini tamamlayamadıkları için bebeğe bağlanma durumu onlar için 

daha karmaşık ve anlaşılmaz bir haldedir. Kendi bağlanma süreçlerini tamamlayamadan annelik gibi ciddi 

sorumluluk gerektiren bir duruma adapte olmaya çalışırken aslında bebeğe yönelik bağlanmaları sağlıklı 

yaşanmamaktadır. Bu derleme adölesan gebelerde prenatal bağlanma ve bağlanmanın önemine dikkat çekmek 

amacı ile yazılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Prenatal, Adölesan, Yaş 

 

Prenatal Attachment in Adolescent Pregnancy 

 

Abstract: Attachment is an emotional process that occurs reciprocally between the mother and the baby, starting 

in the prenatal period and developing in the months after birth and continuing throughout life. Prenatal attachment 

is the first relationship established with the baby and it is also the determinant of the relationship between mother 

and baby after birth. However, the concept of attachment is a situation that can be realized and maintained when 

factors such as continuity, consistency and awareness exist. The mother's commitment to her baby at the end of 

childbirth starting from the prenatal period and then in childhood plays a very important role on the baby's 

personality formation and psychological health. İt is being known that the problems experienced in this attachment 

chain cause various mental and behavioral problems in these people in the following years. There are many factors 

that affect attachment. One of these factors is maternal age. Adolescents continue to be attached to their parents 

as of the period they are in the situation of attachment to the baby is more complex and incomprehensible for them 

in order to adolescent pregnant women have not able to yet completed their personal development . While trying 

to adapt to a situation that requires serious responsibility such as motherhood without completing their own 

attachment processes actually their attachment to the baby is not happening healthy. This review was written to 

draw attention to the importance of prenatal attachment and attachment in adolescent pregnant women. 

Keywords: Attachment, Prenatal, Adolescent, Age 
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GİRİŞ  

Bağlanma Kavramının Tanımı ve Önemi 

Bağlanma kavramı özellikle son yıllarda önem kazanan ve üzerinde durulan bir konu olmasına rağmen 

evrenin ve canlıların var olması ile birlikte canlılar arasında gelişen bir durumdur. Yenidoğan canlılar 

doğar doğmaz bir kişiye bağlanma ve güvenme ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyaç türlerin varlığını korumaları 

ve devam ettirebilmeleri için tasarlanmış bir mekanizmadır.1 

Bağlanma anne ile bebek arasında ömür boyu devam eden kesintisiz bir süreçtir. Bu süreçte prenatal 

bağlanma ve maternal bağlanma olmak üzere iki çeşit bağlanma türü görülmektedir. Prenatal bağlanma 

prenatal dönemde anne ile fetüsün etkileşime girmesi ve aralarında duygusal bağ oluşmasıdır.2 Maternal 

bağlanma ise doğum öncesi dönemde başlayan ve doğum sonu devam eden annelik rolüne olumlu 

etkileri olan bir süreçtir. 3   

Bağlanma süreci bebek için olduğu kadar anne için de çok önemli bir süreçtir. Bebeğine karşı bağlanma 

düzeyi yüksek olan anneler bebeğin fizyolojik ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermekte, besleme ve 

güvenlik açısından kendisini bebeğe karşı sorumlu hissetmektedir. Bu süreçte anne-bebek arasında 

güven duygusunun gelişmesi doğum sonu sürdürülecek olumlu anne bebek bağlanması ile yakından 

ilişkilidir. Güven zincirinin oluşması çoğunlukla annenin bebeği kabullenmesi, istemesi ve 

benimsemesiyle ilgilidir. Anne bebeği bekliyor ve onu hayal ediyorsa bağlanmanın ilk basamağı sağlıklı 

gerçekleşmiş olur. Böylece anne doğum sonu dönem için anneliğe uyumu ve bebek bakımına isteği 

artmış olur. Bunu daha anne karnında hisseden fetüs olumlu bağlanma örüntüleri geliştirerek hayatı 

boyunca sosyal ilişkilerde başarılı, problem çözücü ve duygularını iyi yönetebilen bir birey haline gelir. 
4, 5 

Bağlanma Kuramı 

Bağlanma teorisi II. Dünya Savaşı sırasında John Bowlby tarafından bebekler ile birincil bakım veren 

ebeveynleri arasındaki etkileşim biçimlerinin gözlemlenmesi sonucunda oluşturulmuştur 6.  Bowlby 

1982 yılında bağlanmanın temellerini atarak anne- bebek bağlanmasının tanımlamasını yapmıştır. 

Bowlby’e göre bağlanma kavramı, rahatlığı, güvenliği ve duygusal desteği içeren duygusal bir bağdır 

ve bağlanma, ‘‘bir kişinin korktuğunda, yorulduğunda veya hasta olduğunda bir figürle ilişki kurmak ya 

da yakınlık aramak için duyduğu güçlü bir istek’’ olarak tanımlanmıştır. 7  

Bowlby yaptığı deneylerde uyumsuz ve agresif çocukları ele alarak bu davranışların altında yatan nedeni 

irdelemeye çalışmıştır. Yaptığı gözlemler sonucunda bu çocukların ortak bir noktasını keşfetmiştir; 

aileleriyle olan iletişimlerinin ve ilişkilerinin kötü olması. Yaptığı gözlemler sonucunda Bowlby zihinsel 

olarak sağlıklı büyüyebilmek için “Bebekler ve küçük çocuklar anneleri veya anne rolünü kalıcı olarak 

üstlenen biriyle sıcak, yakın, devamlı ve tutarlı olan, bundan zevk ve tatmin bulacağı bir ilişki 

geliştirmesi gerekmektedir”, kanısına ulaşmıştır.8 Bu ilişki bebekte doğuştan birine yakınlık hissetme 

şeklinde mevcut iken annenin bu duruma hazır oluşluğu bebeği kabullenme, sevme, ilgilenme ve 

yakınlık kurma için oldukça önemlidir. 8, 9 

Bowlby’ in geliştirdiği kuramı Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall uygulamaya aktararak “anne 

duyarlılığını” bağlanmanın ön koşulu ve vazgeçilmez temeli olarak görmüşlerdir. Bu duyarlılığın tanımı 

annenin veya bakım vericinin bebeğin duygusal işaretlerini doğru anlama, algılama ve doğru bir şekilde 

yorumlayabilmektir. Bununla beraber bebeğin veya çocuğun ihtiyaçlarını algılayabilme ve bunlara 

doğru zamanda en uygun cevabı verme becerisidir. Annenin bu süreçlere sağlıklı bir şekilde cevap 

verebilmesi için duyarlılığının iyi olması ve kendisinin de bağlanma zihinsel modellerinin olumlu 

olması gerekmektedir.10 

Bağlanmayı Etkileyen Faktörler 

Bağlanmayı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Anne ile bebek arasındaki bağlanma dansa 

benzetilebilir. Eğer dans uyumu aksar veya bozulursa bağlanma olumsuz etkilenir.  Annenin ailesi ile 

geçmişteki bağlarının iyi olması, planlı gebelik olması, anne ve bebeğin sağlıklı olması, doğum öncesi 

bakım almış olma, ilk gebelik olması, sosyal destek alınması, eş ile olumlu iletişim ve duygusal birlik 

olması, yüksek sosyoekonomik durum, vajinal doğum olması, annede emzirme öz yeterliliğinin olması, 
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annenin psikolojik sağlamlığı, fetüsün birey olarak kabul edilmesi, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkların 

olmaması bağlanmayı olumlu etkileyen faktörler arasındadır. 5, 11, 12 

İstenmeyen gebelik, annede var olan veya gebelikte oluşan sağlık problemleri, bebekte anomali veya 

hastalık varlığı, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkların olması, bebeğin istenmeyen cinsiyette olması, 

eş ve sosyal çevre desteğinin olmaması, doğum öncesi bakım almama, şiddete ve istismara maruz kalma, 

düşük sosyoekonomik düzey, düşük eğitim düzeyi, sezeryan doğum, annede psikiyatrik rahatsızlık 

varlığı, emzirme öz yeterliliğinin düşük olması ve özellikle anne yaşı bağlanmayı olumsuz etkileyen 

faktörlerdendir. 5, 11, 12 

Yaş faktörü bağlanma üzerine doğrudan etkili olan faktörlerden biridir.. 13 Anne yaşının yüksek olması 

beraberinde getirdiği yaşla artan hastalık ve gebelik komplikasyonlarının artması ile bağlanmayı 

olumsuz etkilemektedir. Gebenin adölesan yaşta olması ise henüz sistemlerin gelişmemiş olması, 

bireyin kendi bağlanma süreçlerinin tamamlanmamış olması ve birçok sistemsel değişikliklerle karşı 

karşıya kalması bağlanmayı olumsuz etkilemektedir. Bu yaşta olan gebeliklerin genellikle plansız 

gebelikler olduğu da bilinmektedir.  Bununla birlikte adölesan yaştaki gebeliklerin beraberinde getirdiği 

birçok komplikasyon bulunmaktadır. Bu komplikasyonlardan düşük doğum ağırlığı, baş-pelvis 

uyumsuzlukları, intrauterin gelişme geriliği, konjenital anomali sıklıkla görülmektidir. Bu gebelerin 

yaşamla ilgili tecrübeleri az olduğu için problem çözme becerileri de tam olarak gelişmemiştir. Buna 

bağlı olarak daha yoğun stres yaşayarak bebekten uzaklaşma, bebeği reddetme davranışları 

göstermektedirler. 12,13, 14 

Adölesan Gebelerde Bağlanma 

Adölesan gebelik genel anlamıyla 10-19 yaş arası gebelik olarak tanımlanmaktadır. Gelişmekte olan 

bölgelerde her yıl 15-19 yaş arası yaklaşık 12 milyon kız çocuğu ve 15 yaş altı en az 777.000 kız çocuğu 

doğum yapmaktadır.15 Gelişmekte olan ülkelerde her yıl 15-19 yaş arası ergen kızlarda en az 10 milyon 

istenmeyen gebelik meydana gelmektedir. Gebelik ve doğum sırasındaki komplikasyonlar, dünya 

çapında 15-19 yaş arası kız çocuklarının önde gelen ölüm nedenidir. Her yıl 15-19 yaş arası ergen 

kızlarda meydana gelen tahmini 5,6 milyon düşükten 3,9 milyonu güvensizdir ve anne ölümlerine, 

hastalıklara ve kalıcı sağlık sorunlarına katkıda bulunmaktadır.15 

Adölesan anneler (10-19 yaş) daha yüksek eklampsi, puerperal endometrit ve sistemik enfeksiyon 

riskleriyle karşı karşıyadır ve bu annelerin bebekleri ise düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve ağır 

neonatal koşullar intrauterin gelişme geriliği (IUGR), erken doğum riski, solunum sıkıntısı, beslenmede 

yetersizlikler, enfeksiyona yatkınlık, görme ve işitme kayıpları, major malformasyon riski gibi ciddi 

sağlık yükü getiren durumlar açısından daha yüksek risklerle karşı karşıyadır. Bunun yanı sıra adölesan 

annelerde yetişkin annelere kıyasla annelik ve bebek bakımı ile ilgili bilgi eksikliği daha fazladır. 16 

Adölesan gebeliğin psikolojik sağlamlığa olumsuz olarak etki ettiği de bilinmektedir. 17 Adölesanların 

bakım vericileri ile bağlanma süreçlerinin tamamlanmadığı, bilişsel gelişimlerinin devam ettiği ve 

adölesan çağından sonra bağlanma kavramının büyük bir kısmının tamamlandığı bilinmektedir. 17 

Adölesan anneler bir taraftan kendi gelişim sürecinin getirdiği psikolojik ve fiziksel zorluklarla, 

değişimlerle mücadele ederken bir yandan ebeveynlik, annelik rol ve sorumluluklarına ayak uydurmaya 

çalışmaktadır.  Erken yaş evliliklerinde depresif bozuklukların daha sık görüldüğü, intihar 

düşüncelerinin çocuklu adölesanlarda evli olmayan adölesanlara oranla daha yüksek olduğu 

bildirilmektedir. 18 Tüm bunların arasında bu gebeler bu rollere uyum sağlayamadıkları için kendilerini 

yetersiz olarak hissetmektedirler. Çınar ve arkadaşları (2019) adölesan gebelerin annelik rolünde 

karmaşa yaşadıklarını, kendilerini anneliğe hazır hissetmediklerini, psikolojik hazır olmanın ise anne- 

bebek bağlanmasını arttırdığını ve bu annelerin anne- bebek bağlanmasının olumsuz etkilendiğini 

belirtmişlerdir. Bu olumsuzluklar hem annede hem bebekte birtakım psikolojik zorlanmaları da 

beraberinde getirmekte, anne- bebek bağlanmasını geciktirmekte veya travmatik bir bağlanma süreci 

yaşanmasına yol açmaktadır. 19 

Çınar ve arkadaşları (2019) adölesan annelerin annelik rolü ile ilgili karmaşa ve annelik duygusunda 

belirsizlik, anneliği hissedememe ve bebekle anne arasındaki bağlanmanın temeli olan emzirmenin 

önemini kavrayamama, emzirme niyetinde belirsizlikler olduğunu bildirmektedir.19 Eyüboğlu ve 

Eyüboğlu’ nun (2020) çalışmasında da adölesan annelerde bağlanmanın daha düşük olduğu tespit 
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edilmiştir. 20 Adölesan gebeler fiziksel ve duygusal yeterliliğe henüz ulaşamadıkları için prenatal 

dönemde kendilerini bunalmış ve hazırlıksız hissetmektedirler. Bunun yanı sıra gebelik sürecinde 

doğum olayını travmatik ve ağrılı bir süreç olarak değerlendirdikleri ve gebeliği daha ileriki yaşlarda 

deneyimlemek istedikleri belirtilmektedir.21  

Adölesan annelik ve gebelik yanında getirdiği komplikasyonlarla annede tepkisizliğe, olumsuz çocuk 

algısına neden olmaktadır. Adölesan annelerde gebeliğe bağlı prenatal dönemde gelişen değişimler ve 

komplikasyonlara uyum güçlükleri görülmektedir. Bu komplikasyonlar ayrıca prenatal bağlanmayı 

olumsuz etkileyerek bebeği kabullenme, anneliğe hazır oluşluk ve annelik rolüne girmeyi 

zorlaştırmaktadır. Bu gebelerde idealistik ve beklenen anne rollerinin yetişkinlere göre daha geri planda 

kaldığı ve yetersiz oldukları bulunmuştur22. Adölesan gebeler üzerinde yapılan bir başka çalışmada da 

bu gebelerin anneliğe henüz hazır olmadıkları, prenatal bağlanmada yetersizlikleri olduğu bulunmuştur. 

Bunun sonucunda ortaya çıkan güvensiz bağlanma ileriki yıllarda psikopatolojik bulguları olan çocuklar 

ve bireylerle sonuçlanmaktadır. 22, 23 

Adölesan anneler en gelişmiş ülkelerde bile yetişkin annelere oranla daha az doğum öncesi bakım 

almaktadır. Bu gebelerde prenatal dönemde yeme bozuklukları, sigara ve madde kullanımı, anemi, erken 

doğum riski, baş pelvis uyumsuzluğu daha sık görülmektedir. Buna bağlı olarak yenidoğan yoğun bakım 

ünitelerinde yatış oranları daha yüksektir. Adölesan anneler bu süreçte eğitim hayatlarından da uzak 

kalmayı tercih ediyor veya eşleri tarafından desteklenmediği için okulu terk etmek zorunda kalıyor, 

fiziksel görünümlerinde yaşanan değişimler yüzünden akranlarından uzaklaşarak sosyal izolasyon 

yaşayabilmektedirler. 24 

Adölesan gebelerde  erken doğum, doğum süreci ve sonrasında psikolojik rahatsızlıklar, aile ilişkilerinin 

bozulması, sigara, alkol ve madde kullanımı, yenidoğana ait komplikasyon riskinin yüksek olmasına 

karşın birinci derece sağlık basamakları tarafından düzenli takip ve kayıtların yapılması, kontraseptif 

yöntemlerin etkin kullanımın anlatılması, sosyal desteklerinin harekete geçirilmesi, psikolojik 

danışmanlık verilmesi, antenatal bakım verilmesi ve düzenli sağlık taramalarının yapılması adölesan 

annelerde oluşabilecek komplikasyonları azaltmada önemli bir adımdır. 25 

Adölesan anne adayında maternal dönemde de sosyal izolasyon, arkadaş grubundan uzaklaşma, içe 

çekilme, stres ve anksiyete, postpartum depresyon ve majör depresyon bozukluğu, intihar teşebbüsü, 

yeme bozuklukları, sigara ve madde kullanımına neden olmaktadır. Emosyonel durumun genel olarak 

bozulması annede tepkisizlik ve sorunlara karşı duyarsızlık meydana gelmektedir. Yenidoğana karşı 

ambivalan duygular yaşayarak olumsuz bağlanma davranışları görülmektedir. Bunun yanı sıra emzirme 

özyeterliliğinin düşük olmasına bağlı olarak maternal bağlanmaları yetişkin annelere oranla daha düşük 

olduğu bildirilmektedir. Adölesan annelerin özellikle doğum sonrası düzenli takip edilmeleri, doğum 

sonrası gelişen davranış bozukluklarının belirlenmesi, gerekirse ev ziyaretleri düzenlenerek takiplerinin 

sağlanması olası komplikasyonları azaltmada etkili olduğu bilinmektedir. 26, 27,28 

Adölesan annelerin maternal dönemde kendine ve bebeğe zarar verme düşüncesinin olduğu 

belirtilmektedir.29 Ebeveynlik becerileri tam anlamıyla gelişmeyen adölesan anneler sorumluluğunu 

alacakları yenidoğan karşısında yoğun stres ve anksiyete, depresyon gibi belirtiler göstermekte ve 

bebeğe bağlanma, bebeği sevme, kabullenme, şefkat gösterme gibi duyguları geliştirememektedirler. 

Bu annelerin bebekleri daha fazla davranış bozukluğu, gelişimsel ve zihinsel bozukluklar yaşama ve 

istismar riski altındadır. Ayrıca bu bebeklerin daha kötü okul performansı gösterdikleri ve genç yaşta 

evlenme riskleri olduğu görülmektedir. Adölesan anneler kendi ve bebeğin kimliği arasında karmaşa 

duygusu hissederek “İkili Gelişimsel Kriz” yaşamaktadırlar. Adölesan olmanın verdiği ani duygu 

değişimleri ile bebeğe bağırma, bebeği reddetme ve hatta bebeği ihmal ve istismara kadar gidebilecek 

süreçler yaşanmaktadır. 24. Bu anlamda sadece adölesan anneler değil onların çocukları da birçok 

olumsuzlukla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu hastalıklar bebekte sadece fiziksel hasarlar bırakmakla 

kalmayıp anne ve bebeğinin bağlanmasına olumsuz etkiler yaparak ömür boyu sürebilecek duygusal bir 

boşluğa dönüşebilmektedir. Bununla beraber henüz bilişsel anlamda gelişimini tamamlayamamış 

adölesan anneler bu süreci nasıl atlatacağını bilememekte ve kendisini bu olayın akışı içinde kaybolmuş 

olarak hissetmektedir. Ayrıca adölesan gebeler maternal dönemde daha çok bebeğin fiziksel 

ihtiyaçlarına odaklandığından bebeğe bağlanma gibi psikolojik boyutları atlayabilmektedirler. Böylece 
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maternal bağlanma olumsuz etkilenmektedir. Maternal bağlanmanın düşük olması da annede daha çok 

depresyona neden olmaktadır. 29 

Postpartum depresyon üzerine yapılan bir çalışmada adölesan gebelerin %14-50 arası gibi yüksek 

oranlarda postpartum depresyon görüldüğü belirtilmektedir. Yapılan diğer çalışmalarda da adölesan 

olan ve olmayan anneler karşılaştırıldığında doğum sonu depresyon puanları adölesanlarda daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. 29,30, 31 

Adölesan gebelerin doğum deneyimlerini inceleyen Anderson, Baker ve Harter (2020) adölesanların 

doğumda en çok ağrı yönetiminde zorlandıklarını, doğuma dair bilgi eksiklikleri ve doğum korkuları 

olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada adölesanlardan birinin ‘Bebek doğduktan sonra battaniyenin 

altına saklandım ve onu almak istemedim.’ şeklinde belirttiği bildirilmiştir. Ghorbani ve arkadaşları 

tarafından İran’ da yapılan yapılan bir çalışmada ise adölesan ve yetişkin gebelerin bağlanmaları 

karşılaştırılmış, adölesan gebelerin prenatal bağlanmasının daha düşük olduğu bulunmuştur.32, 33 

Talungchit, Kwadkweang ve Limsiri (2020) yaptıkları çalışmada bir grup adölesan gebeye anne rolünü 

geliştirici bir program uygulamışlardır. Program içeriğinde düzenli postpartum bakım, kontrasepsiyon 

eğitimi, doğum sonrası iki yıl süreyle sağlığı değerlendirme gibi sağlığı geliştirici ve annelik rolüne 

uyum sağlayıcı unsurlar bulunan çalışma sonunda eğitim verilen grubun doğum sonrası anneliğe 

psikososyal uyumunda ve annelik rolünde iyileşme, emzirmede artma gibi anne- bebek bağlanmasına 

olumlu yönde etkisi olan davranış değişikliklerinin geliştiği gözlemlenmiştir.34 

Adölesan gebeliklerin hem anne adayına hem de topluma olumsuz getirileri düşünüldüğünde bu 

gebeliklerin önlenmesi için hem toplumu hem de aileyi kapsayan eğitimler verilmelidir. Eğitim 

kurumlarında erken yaşlardan itibaren cinsel sağlık, mahremiyet, kendi vücudunu tanıma, aile 

planlaması ve istismara yönelik eğitimler sağlık profesyonelleri tarafından verilmelidir. Verilen 

eğitimlerin utanç duygusu içerisinde değil içeriğinin eğitim verilen yaş grubuna uygun ve anlaşılır 

olmasına özen gösterilmelidir.29, 35    

Doğum sonu dönemde de adölesana destek verilmeye devam edilmelidir. Öncelikle doğum sonu 

beslenme, kontrasepsiyon konuları anlatılmalıdır. Adölesan anneler emzirme konusunda desteklenmeli, 

doğumu takiben ilk yarım saatte anne-bebek teması sağlanmalı, emzirme için cesaretlendirilmeli ve 

emzirmenin bebeği ile arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirmesi sağlanmalıdır. Kişilerin aileden ve 

sosyal çevreden destek görmesi maternal bağlanmayı güçlendirmektedir. Bu süreçte adölesanın ailesi 

ve eşi bakıma dahil edilmelidir.3  

SONUÇ 

Adölesan gebelik ve annelik günümüzde sıkça karşılaşılan bir sorundur Adölesan annelerin gebelik ve 

doğum sonu dönemle ilgili sorunlarla baş etmede ve yönetmede yetersiz olabilmektedirler. Gebelikte ve 

doğum sonu dönemde ise bağlanma ve bebeğe yönelik sorunların yaşandığı bilinmektedir. Yaşanılan 

sorunlarla baş edemeyen anne kendini çareşiz hissedebilmektedir. Gebelikte fiziksel değerlendirmenin 

yapıldığı rutin kontrollerin yanı sıra annenin bağlanmayı da içeren psikolojik yönden de 

değerlendirmenin de yapılması bütüncül yaklaşım için önemlidir. Doğum öncesi ve doğum sonu 

dönemde dahil olmak üzere annenin bağlanma durumunun yanı sıra kendine ve bebeğine karşı riskli 

davranışları varsa saptanmalı ve çözüm için desteklenmelidir. Yetersiz ve zayıf bağlanma durumu erken 

dönemde tespit edilerek iyileştirmek üzere girişim yapılmalıdır. Hemşirenin annenin adaptasyonunu 

sağlamada ve riskli durumların tespiti ve çözümünde eğitimci, danışman gibi birçok rolü vardır. Aynı 

zamanda hemşire ve ebelerin konuya yönelik farkındalıklarının da artırılması nitelikli ve etkin bakım 

için önem arz etmektedir.   
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ve Nabız Dalga Hızının Saptanması 

Uzman Dr. Bahar Arıcan Tarım 

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi 

 

Özet: Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar, sahip oldukları yüksek morbidite ve mortalite oranlarıyla tüm 

dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından biridir. Etiolojide birçok sebep olmakla birlikte ana risk faktörü 

yaşlanmadır. Vasküler yaşlanma terimi, kronolojik değil biyolojik olarak yaşlanmayı ifade eder. Hem 

arteriosklerozu hem de aterosklerozu kapsar. Arter sertliği, endotelyal disfonksiyon, ateroskleroz ve kalsifikasyon 

vasküler yaşlanmanın ana belirteçleridir. Bazı genetik ve çevresel faktörlerin, hipertansiyon, hiperlipidemi, 

diyabetes mellitus, insülin direnci ve obezitenin bu süreci hızlandırdığı bilinmektedir. Biz çalışmamızda insülin 

direnci olan fakat obez olmayan hastalarda damar yaşını değerlendirmeyi ve obezite eşlik etmediğinde insülin 

direncinin damarlar üzerindeki etkilerini görmeyi planladık. Gruplar arasında, klinik pratikte arter sertliğini 

değerlendirmede altın standard olan nabız dalga hızını (NDH) karşılaştırdık. Yöntem: İnsülin direnci olan, 

obezitesi olmayan (vücut kitle indeksi<30) 20 yaş üstü 65 hasta ve yaş, cinsiyet açısından eşleştirilmiş 60 sağlam 

vaka (kontrol grubu) çalışmaya alındı. İnsülin direnci HOMA-IR testi ile doğrulandı.Vasküler yaşlanma ve 

NDH’nı belirlemek için Medexpert arteriograf cihazı kullanıldı. Bulgular: İnsülin direnci olan fakat obez olmayan 

hasta grubunda NDH kontrol grubuna göre istatistiki olarak daha yüksekti. Hasta grubunda ortalama NDH 10.8± 

1.2 iken bu değer kontrol grubunda 9.3± 1.4 idi (p<0.001). Damar yaşı ölçümleri hasta grubunda bir miktar 

yüksek olmakla birlikte istatistiki olarak anlamlı değildi. Ortalama damar yaşı hasta grubunda 59.2± 8.7 ve 

kontrol grubunda 55.2±6.1 idi (p=0002). Sonuç: Çalışmamızda insülin direnci olan non-obez hastalarda NDH’nın 

artmış olduğunu saptadık. Bu durum, insülin direncinin tek başına kendisinin damarsal yaşlanma ve subklinik 

ateroskleroz gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğunu gösterir. Böyle hastalarda, eşlik eden obezite olmasa 

bile insülin direncinin tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri kardiyovasküler hastalıkları önlemede önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Damar Yaşı, Nabız Dalga Hızı, Arteryel Sertlik, İnsülin Direnci 

 

Determination of Vascular Age and Pulse Wave Velocity With Arteriograph in Non-Obese Insulin Resistant 

Patients 

 

Abstract: Objective: Cardiovascular diseases (CVD) is one of the most significant health problems with the highest 

morbidity and mortality rates world wide.There are many etiological reasons but aging is the main risk factor. 

The term vascular aging defines the biological aging,not the chronological aging. It involves both arteriosclerosis 

and atherosclerosis. Arterial stiffnes, endothelial dysfunction, atherosclerosis and calcification are major markers 

of vascular aging. It is known that some genetic and environmental factors. hypertension, hyperlipidemia. diabetes 

mellitus, insulin resistance and obesity speed up this process. In our study we want to evaluate vascular aging in 

non-obese IR patients and to see the effect of IR on vessels when it is not accompanied by obesity.We compared 

pulse wave velocity (PWV) between the groups which is a gold standard for arterial stiffness assessment in clinical 

practice. Method:65 patients with known IR status and 60 age and sex matched healhty adults as control group 

were enrolled in the study.Patients were ˃20 years old without obesity (body mass index<30).Their IR was 

confirmed again by HOMA-IR test. For detecting vascular aging and PWV,we used Medexpert arteriograph. 

Results:In patients group, people who have IR but are not obese, PWV were statistically higher than the control 

group. Mean PWV value in patients group was 10.8± 1.2 whereas it was 9.3± 1.4 in control group (p<0.001). 

Vascular age measurements were a bit higher in IR group but it was not statistically meaningful.Mean vascular 

age in patients group was 59.2± 8.7 and it was 55.2±6.1 in control group (p=0002). Conclusion: In our study we 

determined increased PWV in non-obese insulin resistant patients. It shows us, that IR itself is an important risk 
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factor for vascular aging and sublinical atherosclerosis.IR treatments and life style modifications in those patients 

are important for cardiovascular disease preventions even if they are not obese. 

Keywords: Vascular Age, Pulse Wave Velocity, Arterial Stiffness, İnsulin Resistance 

 

INTRODUCTION 

Cardiovascular diseases remain one of the most significant health care problems with the highest 

morbidity and mortality rates world wide. This makes the prevention of cardiovascular diseases as a 

public health priority .There are many etiological reasons but aging is the main risk factor for vascular 

diseases .The term vascular aging defines the biological aging, not the chronological aging.1 It starts as 

arterial degeneration and hardening of vessels which causes end organ damage mainly in the heart, brain 

and kidneys. It involves both arteriosclerosis and atherosclerosis. Arterial stiffnes, endothelial 

dysfunction, atherosclerosis and calcification are major markers of vascular aging.2 There are some 

factors that speed up this process, like male sex, genetic factors, environmental factors and life style, 

underlying health problems like diabetes mellitus, obesity, autoimmune diseases.1,2 Related to obesity, 

it is also indirectly associated with insulin resistance, hypertension and hyperlipidemia.3 It is not so 

surprising to see this vascular dysfunction and early aging in obese, insulin resistant patients.3,4 But also 

there some individiuals in the community  that have insulin resistance but who are not obese. In our 

study we want to evaluate vascular aging in non-obese insulin resistant patients and to see the effect of 

insulin resistance on vessels when it is not accompanied by obesity. We compared pulse wave velocity 

(PWV) which is a gold standard for arterial stiffness assessment in clinical practice. 

MATERIALS AND METHODS 

65 patients who are admitted to internal medicine outpatient clinics for some other reasons with known 

insulin resistance status and 60 age and sex matched healhty adults as control group are enrolled in the 

study. Patients older than 20 years old with insulin resistance without obesity (body mass index<30) are 

involved in the study. Patients who take medication for insulin resistance, who have diabetes mellitus, 

hypertension, coronary artery disease, chronic renal failure, chronic liver disease, chronic heart failure, 

chronic infections (hepatitis B-C, human immunodeficiency virüs etc) and pregnants are excluded from 

the study. Their insulin resistance is confirmed again by HOMA-IR test. Height, weight, waist 

circumferences and blood pressure measurements are noted. Lipid parameters are calculated. For 

detecting vascular aging, we used Medexpert arteriograph.It is a non-invasive, battery operated device 

with wireless bluetooth communication with its own cuff. It enables recording and analysing arterial 

pulse waves in an easy and accurate way. With this oscillometric method a complete arterial function 

evaluation can be achieved. Systolic and diastolic blood pressures, heart rate, mean arterial pressure, 

brachial pulse pressure, ankle-brachial index, brachial augmentation index, central augmentation index, 

ejection duration of the left ventricle, return time and aortic pulse wave velocity are calculated during 

the measurement.  

RESULTS 

In patients group, people who have insulin resistance but are not obese, pulse wave velocity rates were 

statistically higher than the control group. Mean PWV value in patients group was 10.8± 1.2 whereas it 

was 9.3± 1.4 in control group (p<0.001). Vascular age calculations with Medexpert arteriograph device 

were a bit higher in insulin resistant group but it was not statistically meaningful. Mean vascular age in 

patients group was 59.2± 8.7 and it was 55.2±6.1 in control group (p=0002). Differences in other 

parameters between the groups were not appreciable.  Arteriograph measurements of patients and 

controls are shown at Table-1. 
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Table-1 Arteriograph Measurements of Patients and Controls 

VARIABLE CONTROL GROUP INSULIN RESISTANT NON-OBESE PATIENTS p 

Systolicbloodpressure 122.8±14.2 124.2±11.7 0.902 

Diastolicbloodpressure 76.1±12.2 75.7±10.8 0.800 

Pulsepressure 46.7±8.4 48.5±9.3 0.696 

Heart Rate 70.1±11.7 72.7±10.9 0.007 

PWV 9.3±1.4 10.8±1.2 <0.001 

Vascularage 55.2±6.1 59.2± 8.7 0.002 

 

CONCLUSION 

It is known that atherosclerosis plays an important role in cardiovascular diseases. There are many 

factors underlying the etiology of atherosclerosis like sex, age, genetic factors. Early detection of 

subclinical atherosclerosis is important to reduce cardiovascular risk. There is a close relationship 

between atherosclerosis and arterial stiffness.5 Arterial stiffness is one of the major determinants of early 

vascular aging.2 PWV is considered the gold standard for assessing arterial stiffness.6 Several devices 

had been developed to noninvasively measure arterial stiffness. In European Society of Hypertension 

and European Society of Cardiology quidelines, PWV more than 10 m/s is indicated as an index of 

asymptomatic organ damage and a sign of cardiovascular disease progression.7 We know that insulin 

resistance is a cardiovascular risk factor, probably because of co-existent pathologies like obesity and 

other metabolic syndrome components.8 In this study, we aimed to see the risk of insulin resistance 

itself, without accompanying obesity, on subclinical atherosclerosis development. And we determined 

increased PWV in these patients. It shows us, that the insulin resistance itself is an important risk factor 

for early vascular aging and sublinical atherosclerosis. Insulin resistant treatments and life style 

modifications in those patients are important for cardivascular disease preventions even if they are not 

obese.  
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Özet: Ölüm sonrası aralık, bir bireyin ölümünden bu yana geçen süreyi ifade eder. Ölüm zamanı kesin bilinmeyen 

vakalarda ölümden sonra geçen sürenin kestirilebilmesi adli açıdan büyük öneme sahiptir. Ölüm zamanı 

bilinmeyen bu olgularda tahmini bir ölüm zamanı belirlenebilir. Böyle bir tahmini destekleyen standart tıbbi ve 

bilimsel birçok teknik vardır. Gelişen teknolojiyle moleküler biyoloji alanındaki ilerlemeler sayesinde RNA 

uygulamaları birçok alanda olduğu gibi adli bilimlerde de geniş bir performans alanı göstermektedir. RNA 

teknolojileriyle vücut sıvılarının, nazal veya menstrüel kanın, diğer kan örneklerinin tanımlanması, biyolojik 

lekelerin ( ter, idrar, kan vb.) yaşını tahmin edilmesi ve ölüm mekanizmasıyla nedeninin incelenmesi dahil olmak 

üzere adli bilimler için önemli detayların çözülmesi sağlamakla beraber ölüm sonrası aralığın tahmin edilmesinde 

de yararlı olabileceği ortaya çıkarılmıştır. Kararlı yapısı ile adli olarak karşılaşılabilecek farklı birçok vakada 

çeşitli tiplerinin kullanılmasının faydası yapılan çalışmalarla gösterilmiştir ve gelecekte yapılacak çalışmalar ile 

adli tıpta daha standardize bir yöntem olma potansiyelini ortaya koymuştur. Bu çalışmada yapılan literatür 

taramasında farklı görev ve tipleriyle ölüm sonrası aralığın tahmin edilmesinde RNA’nın ne kadar önemli bir yeri 

olduğu gösterilmek istenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ölüm Sonrası Aralık, Rna, Adli Tıp, Adli Bilimler 

 

Using Rna for Prediction of Post-Mortem Interval 

 

Abstract: The post-mortem interval refers to the period of time that has elapsed since the death of an individual. 

In cases where the time of death is not known for sure, estimating the time elapsed after death is of great 

importance from a forensic point of view. In these cases, the time of death is unknown, an estimated time of death 

can be determined. There are many standard medical and scientific techniques that support such a prediction. 

Thanks to the advances in molecular biology with developing technology, RNA applications show a wide 

performance area in forensic sciences as well as in many areas. In forensic sciences, RNA technologies have made 

progress in important issues for forensic sciences, especially in the identification of body fluids, identification of 

blood samples, estimating the age of biological spots (sweat, urine, blood, etc.) such as identification of nasal or 

menstrual blood, and examining the mechanism and cause of death. Research on this subject is ongoing as it is 

thought that RNAs, which are useful in many areas of forensic science, may also be useful in predicting the post-

mortem range. With its stable structure, the benefit of using various types in many different cases that may be 

encountered forensically has been shown by studies and future studies have revealed the potential of being a more 

standardized method in forensic medicine. In the literature review conducted in this study, it is aimed to show how 

important RNA is in estimating the post-mortem interval with its different tasks and types. 

Keywords: Post-Mortem Interval, Rna, Forensic Medicine, Forensic Science 
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GİRİŞ 

1. ÖLÜM SONRASI ARALIK 

Ölüm sonrası aralık, bir bireyin ölümünden bu yana geçen süredir.1 Ölüm sonrası aralığın (ÖSA) tam 

olarak tanımlanması, ölen kişiyi belirleme sürecini kolaylaştırır ve şüphelileri ölüm anında bulundukları 

yere göre dışlamaya veya dâhil etmeye yardımcı olur.2 ÖSA belirleme, ölüm sonrası değişime etki eden, 

ölen kişinin yaşı, cinsiyeti, fizyolojik ve patolojik durumu gibi içsel faktörler ve sıcaklık, nem ve böcek 

veya hayvan aktivitesi gibi dışsal bir dizi faktör sebebiyle karmaşık bir problemdir.3 Şu anda ölüm 

sonrası aralığın tahmini için fiziksel ( algor mortis, livor mortis ), fizikokimyasal ( rigor mortis ), 

biyokimyasal (elektrolit konsantrasyonu, enzim aktivitesi), mikrobiyolojik (ayrışma), entomolojik ve 

botanik gibi adli bilimlerin hemen hemen her disiplininden yöntemleri içeren birden fazla yaklaşım 

vardır.4 ,5Moleküler biyolojideki gelişmelerle birlikte, ölüm sonrası aralığın doğru tahmin 

edilebilmesinde nükleik asitlerin (hem DNA hem de RNA) zamana bağlı bozunma analizlerinin 

yapılmasının da yararlı olabileceği çalışmalarda ortaya konmuştur. 

2. RİBONÜKLEİK ASİT (RNA) YAPISI VE TİPLERİ 

Ribonükleik asitler, hücre içinde genelde tek iplikli olan fakat bazı RNA moleküllerinin katlanarak baz 

eşleşmesi ile çift sarmallı bölgeler oluşturduğu, yapılarında riboz şekeri ve adenin, guanin, sitozin ve 

urasil bazları bulunan, ribonükleotidlerin fosfodiester bağı ile bağlanmasından oluşan polinükleotid 

zinciridir.6 ,7 Gelişen teknolojiyle beraber farklı görev ve işlevleri olan birçok RNA tipi keşfedilmiştir. 

Bunlardan bazıları mesajcı RNA (mRNA), taşıyıcı RNA (tRNA), ribozomal RNA (rRNA), mikro RNA 

(mi RNA), halkasal RNA (circRNA), kodlamayan RNA (ncRNA), küçük nüklear RNA (sn RNA), 

küçük RNA (sRNA), küçük müdahaleci RNA, ( siRNA), küçük kodlamayan RNA, (sncRNA), piwi-

etkileşimli RNA (piRNA), uzun kodlamayan RNA (lncRNA) ve hücre dışı RNA (exRNA) keşfedilmiş 

RNA sınıflarındandır.8 

3. ADLİ BİLİMLERDE RNA 

Moleküler biyolojideki gelişmelerle birlikte RNA teknolojisi birçok alanda olduğu gibi adli bilimlerde 

de geniş bir uygulama alanı göstermektedir. Gerek ölüm sonrası doku ve organlarda gerekse olay 

yerindeki biyolojik delillerle, RNA kararlılığı üzerine yapılan çalışmalar RNA’'nın düşünülenden daha 

kararlı olduğunu göstermiştir.9 Adli bilimlerde özellikle vücut sıvılarının tanımlanması, kan örneklerinin 

tanımlanması (nazal veya menstrüel kanın tanımlanması) gibi biyolojik lekelerin ( ter, idrar, kan vb.)  

yaşının tahmin edilmesiyle birlikte türünün belirlenmesi ve ölüm mekanizması ile ölüm nedeninin 

incelenmesi dâhil olmak üzere önemli konularda RNA teknolojilerinin kullanılmasında ilerleme 

sağlanmıştır.10, 11 Bu ilerlemelerle adli bilimlerde rutin denilebilecek analizlerde RNA’ dan 

faydalanabileceği görülmüştür.  

4. ÖLÜM SONRASI ARALIĞIN TAHMİN EDİLMESİNDE RNA KULLANIMI 

Ölüm zamanını elde etmek için kullanılan tüm prosedürler tamamen doğru sonuçlar vermeyebilirler 

çünkü çevre sıcaklığı, vücudun konumu, vücut yapısı veya ölüm nedeni gibi ölüm sonrası aralığı 

etkileyebilecek çok sayıda değişken olduğundan yalnızca bir tahmin sunarlar.12 Ölüm sonrası dönemde 

RNA'nın zamana bağlı bozunmasının ölüm sonrası aralık tahmini için olası bir gösterge olarak 

kullanılabileceğini öne süren çalışmalarda organizma ölümünden sonra çürümeye başlamasıyla RNA 

transkriptlerinin kaybı, hızla ve zamana bağlı anlamlı bir şekilde meydana geldiği ortaya 

konmuştur. 4,13,14 Ölüm sonrası aralığın tahmin edilmesinde farklı model organizmalar üzerinde 

gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli RNA tiplerinin kullanıldığı, RNA tiplerinin de birbirinden ayrı olan 

kararlılıklarından faydalanıldığı alan yazımında görülmüştür. 

4.1. Ölüm Sonrası Aralık Tahmininde mRNA 

Haberci RNA oldukça kararsızdır ve her yerde bulunan ribonükleazlar tarafından kolayca bozunur fakat 

ölüm sonrası RNA transkript bozulması hızla ve zamana bağlı bir şekilde gerçekleştiğinden, bu RNA 

bozulmasını karakterize ederek ölüm zamanının tahmini mümkündür. Yapılan çalışmalarda adli mRNA 

analizi genel olarak şu basamakları takip eder: RNA ekstraksiyonu ve saflaştırılması, RNA’nın 

tamamlayıcı DNA’ya (cDNA) ters transkripsiyonu, dokuya özgü PCR amplifikasyonu ve elektroforez 
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ile ayırmayı içerir. mRNA daha sonra sık kullanılan üç teknikle; kapiler elektroforez tabanlı analiz, 

kantitatif RT-PCR (qRT-PCR) ve yüksek çözünürlüklü erime (HRM) analizi ile profillendirilir. 11,15 

Ölüm sonrası transkripsiyonel düzenleme bile çok daha fazla hücresel bileşen içerir ve çok daha 

karmaşıktır. MRNA transkriptlerinin bozunma oranları, ölüm sonrası dokuların tiplerine ve bunların 

kombinatoryal gen ekspresyon imzalarına bağlı olarak değişir. mRNA moleküllerinin uzun zaman 

dilimlerinde kalıcı olduğu gösterilmiştir. Bir doku fragmanından elde edilen mRNA 

thanatotranskriptomun moleküler analizi, her biri benzersiz bir gen ekspresyon modeli sergileyen, 

kaynağının belirli bir organa atanmasına izin verir. 11,15,16 Ölüm sonrası gen ekspresyonu profillemesi, 

önemlidir ancak bu çalışmalar, yararlı ve tekrarlanabilir veriler elde etmek için henüz yeterli değildir. 

4.2.  Ölüm Sonrası Aralık Tahmininde miRNA 

Mikro RNA'lar (miRNA'lar), transkripsiyon sonrası gen ekspresyonunun düzenlenmesinde önemli bir 

rolü olan küçük, kodlama yapmayan RNA molekülleridir.17  Adli bilimlerde analiz edilmek için dokuya 

özgü ifadesi, bozulmaya karşı daha yüksek direnci ve iyi hassasiyeti yeni nesil teknolojilerinde sayesiyle 

görülmüştür ki mRNA ile karşılaştırıldığında oldukça fazladır.18   Ölüm sonrası aralığın tahmin 

edilmesinde başta insanlar üzerinde yapılan çalışmalarla birlikte model organizmalar (rat, fare, tavşan 

vs.) üzerinde de, çeşitli dokularda ve organlarda mikro RNA‘ ların kullanımına dair literatürde umut 

vadeden birçok çalışma bulunmaktadır. Ölüm sonrası aralıkları 1 gün ile 2 yıl arasında olan 71 cesetten 

otopsi sırasında alınan pattella kemiklerinde gerçekleştirilen çalışmadaki veriler, kemik dokusundaki 

spesifik miRNA'ların (let-7e ve miR-16) ekspresyon seviyesinin ölüm sonrası aralığı tahmin etmek için 

kullanılabileceğini ortaya koymuştur.17 Yapılan bir başka çalışmada ise gündüz ve gece ölen 

bireylerdeki vitreus mizahta bulunan miRNA’lar, nicel gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu 

(qPCR) dizisi ile analiz edilmesi sonucunda miRNA’ların ölüm sonrasındaki süreçte en az 24 saat 

boyunca stabil olduklarını göstermiştir. 18 Bu veriler ve literatürde ölüm sonrası aralık tahmininde 

mRNA kullanılması üzerine gerçekleştirilmiş daha birçok çalışmada göstermiştir ki bu bulguları 

doğrulamak için uzun vadeli daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

4.3.  Ölüm Sonrası Aralık Tahmininde circRNA 

Dairesel RNA'lar (circRNA'lar), geri ekleme ile oluşturulan 3' ve 5' uçlarını birbirine bağlayan bir 

kovalent bağın varlığıyla karakterize edilen ve onları lineer RNA'dan çok daha kararlı kılan yeni bir 

kodlayıcı olmayan RNA sınıfıdır.19 Alan yazımındaki çalışmalar circRNA'ların, bozulmaya daha az 

duyarlı olmaları nedeniyle ölüm sonrası aralık tahmininde de faydalı olabileceğini göstermiştir. Fare 

kalp, karaciğer ve iskelet kası dokuları ile yapılan bir çalışmada PMI tahmini için referans genler olarak 

temizlik genlerinin, rRNA'ların, snRNA'ların, mikroRNA'ların ve circRNA'ların potansiyelinin 

değerlendirilmesi, ölümden sonraki 8 gün için incelemeye alınmıştır. Sonuç olarak gerektiğinde 

circRNA'ları veya LC-RNA'ları saptamak, ölüm sonrası aralık tahmini için umut verici bir strateji 

sunduğu gösterilmiştir.20  

4.4.  Ölüm Sonrası Aralık Tahmininde rRNA 

Ölümden sonraki aralığın tahmin edilmesinde yararlı olabileceği düşünülen diğer RNA tipleri gibi 

ribozomal RNA’lar üzerinde de çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Özellikle 18S-rRNA'nın ölümden sonra 

çevresel faktörlerden daha az etkilendiği ve belirli bir bozulma modeline sahip olduğu bulunmuştur.20 

Alan yazımında ki çalışmalarda ölümden 96 saat sonra oda sıcaklığında saklanan ölü tavşanlardan alınan 

dokularda önemli bir rRNA ve mRNA kaybı gözlemlenmediğini bildirilmiştir.21 Yetişkin sıçanların 

kalp, beyin, akciğer, karaciğer ve kas dokuları ile gerçekleştirilen bir çalışmada da benzer sonuçlara 

ulaşıldığı görülmüştür. 20, 12 İnsan diş özündeki RNA bozunma oranının ölüm sonrası aralığı tahmin 

etmede yardımcı olacağı düşünülerek gerçekleştirilmiş bir çalışmada da sağlıklı yirmi yaş dişlerinin ve 

küçük azı dişlerinin hamurlarından RNA izole edilerek RNA bütünlük analizi yapılmıştır. Çalışma 

sonuçlarında RNA bütünlüğünün ilk 21 gün içinde yüksek güven seviyesi ile ölüm sonrası aralığın 

zamanını belirlemede yardımcı olabileceği gösterilmiştir. 13 

SONUÇ 

Adli bilimler için önemli olan birçok konuda RNA’ dan yararlanıldığı gibi ölüm sonrası aralığın 

tahmininde de kararlılığı sayesinde faydalı olabileceği düşünülerek çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
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Yapılan çalışmalarda insan numuneleri ve deney hayvanları üzerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

Farklı ölüm sonrası dokular veya organlar arasındaki RNA bütünlüğünün farklı olduğu ve ölüm sonrası 

aralık tahmin edilirken RNA bütünlüğü kaybının dokuya özgüllüğünün dikkate alınması gerektiği 

yapılan çalışmalarda da görülmektedir. RNA’ların ölüm sonrası aralığın tahmin edilmesinde kullanılan 

standart yöntemler gibi uygulanabilmesi için gelişen teknoloji ile birlikte daha fazla insan numuneleri 

üzerinde çalışmaların gerçekleştirilmesi ve rutin uygulamalar gibi güvenilir sonuçlar vermeye devam 

etmesi gerekmektedir. 
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Kist Hidatiğin Nadir Komplikasyonu: Safra Yolları ile İştirakli Tip 2 
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Özet: Giriş:Kist hidatik hastalığı en sok karaciğer ve akciğeri etkilemekte. En sık komplikasyonları ise enfeksiyon 

ve rüptürdür. Rüptürleri üçe ayrılmaktadır. Kendi içinde endokist rüptürü, safra yollarına iştirak oluşturan 

komunikasyon rüptürü ve boşluklu organ veya boşluklara açılan direkt rüptür. Vaka:26 yaşında erkek hasta ateş, 

sağ üst kadran ağrısı, sarılık, kusma şikayetleri ile acilden yatırıldı. Öncesinde yaklaşık 4 yıldır bilinen karaciğer 

sol lobda kist hidatik hikayesi mevcut idi. Laboratuvarında Total Bilirubin:4mg/dl, Direkt Bilirubin:1.8mg/dl, 

Alkalen Fosfataz: 152mg/dl, GGT:355mg/dl, ALT:106mg/dl, AST:62mg/dl izlendi. Çekilen MRCP görüntülemede 

karaciğer sol lobda Gharbi tip 3 kist hidatik kavitesi izlendi. Kiste doğru uzanan belirginleşmiş safra yolu ve 

koledokta da hafif hipdens seviye veren lezyonlar izlendi. Bu bulgular ışığında hastada ön planda safra yollarına 

açılmış, tip 2 komunikasyon rüptürü olarak nitelenen, komplike kst hidatik vakası olarak yorumlandı. Andazol ve 

ampirik Seftriaksyon tedavisi verildi. ERCP planlandı. ERCP işleminde sfinkterotomi sonrası yapılan balon 

süpürmesinde koledok lümeninden duodenuma kist hidatiği temsil eden bol miktarda yeşil membranöz materyaller 

çıkarıldı. Son balon kontrol ve kolanjiografide koledok lümeni temiz idi. Takiplerinde hastanın ağrıları geriledi, 

ateş nüks etmedi, kusmaları regrese oldu. Bilirubin değerleri ertesi gün hızlıca 2.6/1.4(Total Bilirubin/Direkt 

Bilirubin)mg/dl’ye geriledi. Kist Hidatik lezyonunun safra yolları ile iştirakli olduğundan definitif tedavisi için 

Genel Cerrahi’ye devredildi. Sonuç: Tedavi endikasyonu olan Kist Hidatik’lerde ( Gharbi tip 1,2,3) tedavi 

geciktirilmemeli. Komplikasyon izlendiğinde multidisipliner yaklaşılması uygundur. 

Anahtar Kelimeler: Kist Hidatik, Tip 2 Komunikasyon Rüptürü 

 

Rare Complication of Hydatid Cyst Disease: Type 2 Communication Rupture İnto the Bile Ducts 

 

Abstract: Introduction:Hydatid cyst disease mostly affects the liver and lungs. The most common complications 

are infection and rupture. Ruptures are divided into three. Endocyst rupture in itself, communication rupture that 

connects lesion to the biliary tract, and direct rupture that opens into hollow organs or cavities. Case:A 26-year-

old male patient was admitted to the emergency room with complaints of fever, right upper quadrant pain, 

jaundice, and vomiting. Previously, there was a history of hydatid cysts in the left lobe of the liver, which had been 

known for about 4 years. Total bilirubin: 4mg/dL, direct bilirubin:1.8mg/dL, alkaline phosphatase:152mg/dL, 

GGT:355mg/dL, ALT:106mg/dL, and AST:62mg/dL were observed in his laboratory. In MRCP imaging, a Gharbi 

type3 hydatid cavity was observed in the left lobe of the liver. Lightly hypodense lesions were observed in the 

common bile duct(CBD) and dilatated bile duct was ebserved extending towards the hydatid cyst. In the light of 

these findings, the patient was interpreted as having a complicated hydatid cyst that opened to the biliary tract 

and was characterized as a type 2 communication rupture. Andazol and empirical Ceftriaxon therapy were given. 

ERCP was planned. In the balloon sweep performed after sphincterotomy in the ERCP procedure, abundant 

amounts of green membranous materials representing hydatid cysts were removed from the common bile duct 

lumen into the duodenum. In the last balloon sweep control and cholangiography, the CBD lumen was clean. 

During the follow-ups, the patient's pain regressed, the fever did not recur, and the vomiting regressed. Bilirubin 

values decreased rapidly to 2.6/1.4mg/dL(total bilirubin/direct bilirubin) the next day. Because of the hydatid cyst 

lesion was associated with the biliary tract, the patient was transferred to general surgery for definitive treatment. 
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Conclusion:Treatment should not be delayed in hydatid cysts with treatment indications (Gharbi types1,2,3). A 

multidisciplinary approach is appropriate when complications occur. 

Keywords: Hydatid Cyst, Type 2 Communication Rupture 

 

Giriş 

Ekinokokus granulosus sestod olup, zoonotik bir tenya türüdür. Ekinokokus genusundan gelir. Altı türü 

olmakla birlikte , dört tanesi insanda hastalıklarla ilişkilendirilmiştir:  Echinococcus granulosus (kistik 

ekinokokozis nedeni), Echinococcus multilocularis (alveolar ekinokokozis nedeni), Echinococcus 

vogeli ve Echinococcus oligarthrus (polikistik ekinokokozis nedenleri)(1). Hayat döngüsünde, son 

konaklarlar (etoburlar: köpek, çakal, kızıl tilki) dışkı ile embriyo onkosferleri içeren yumurtaları 

saçmaktadırlar. Ara konaklar (otoburlar ve evcil hayvanlar: koyun, inek…) yumurtaların alınmasını 

takiben, parazit inestinal sistemden iç organlara geçerek larval dönemini (metasestodlar) başlatır . 

Burada erişkin forma dönüşebilecek protoskoleksler üretilir. İnsan – raslantısal ara konaktır. İç 

organların son konaklar tarafından yenmesi ile döngü tamamlanır(2). İnsanda tutulum yeri %65-75 

oranında karaciğerdir. %80 olguda sağ lob, %20 olguda sol lob tutulur. Karaciğerden sonra akciğer, 

daha seyrek olarak da dalak, periton, böbrek ve beyin tutulumu görülebilmektedir (3). Genelde tek olma 

eğilimindedir (%20-40 arasında multiple olabilir). Yıllarca asemptomatik kalırlar. Yılda yaklaşık 1-

5mm arasında büyürler (4). Komplikasyonlar iki ana başlığa ayrılır: sekonder bakteriyel enfeksiyon ve 

rüptür. Rüptürler ise üçe ayrılır: birinci tip kapalı rüptür ( endokist rüptürü ve tipik patlamış tekerlek 

veya ‘’water lilly’’ bulgusu izlenir); ikinci tip komünikasyon rüptürü ( safra yollarına açılır); üçüncü tip 

direkt rüptür ( boşluklu gastrointestinal organlarına veya periton, toraks, mediasten gibi boşluklara 

açılır)(5). Tedavi cerrahi, PAIR (Puncture, Aspiration, Injection of prostocolidial agent and 

Respiration), kemoterapi ( Albendazol), izle ve bekle modalitelerinden oluşur(6). Tedavi kararı 

öncelikle görüntüleme yöntemi kullanılarak Kist Hidatik morfolojisi belirlenerek alınır. Ultrasonografi 

bulgularına göre tanımlanmış 2 sınıflama mevcuttur: Gharby 1 ile 5, CE( cystic eccinoccosis)1 ile 5 

arası. Gharbi 4 ve 5 inaktif kistlere tedavi gerekmez iken 1 ve 2 tiplere medikal tedavi yanında PAIR , 

tip 3’lere cerrahi tedavi önerilir. Cerrahi tedavi gerektiren diğer durumlar ise: kistin süperfisiyel 

yerleşmesi ( spontan veya işlem ile rüptür riski nedeni ile), perkütan tedavilerin yapılamadığı 

durumlarda, kistin biliyer sistem ile ilişkili olduğu durumlarda, komşu vital organlara bası oluşturan 

durumlarda (7). 

Vaka 

26 yaşında erkek hasta ateş, sağ üst kadran ağrısı, sarılık, kusma şikayetleri ile acilden yatırıldı. 

Öncesinde yaklaşık 4 yıldır bilinen karaciğer sol lobda kist hidatik hikayesi mevcut idi. Aralıklı 

antihelmintik (Aibendazol) tedavi alımı ve düzensiz hekim takibi mevcut idi. Soygeçmişinde babada 

hipertansiyon, annede diyabet mevcut idi. Mesleği din görevlisi idi. Fizik muayenesinde skleralar ve 

deri ikterik, ateşi:38○C, sağ üst kadran ağrısı, karaciğer iki parmak kot altında ele gelmekte, defansı 

veya reboundu yok idi. Laboratuvarında total bilirubin:4mg/dl (0.2-1.2), direkt bilirubin:1.8mg/dl (0-

0.2), alkalen fosfataz: 152 U/L (30-120), GGT:355 U/L (0-55), ALT:106 U/L (0-50), AST:62 U/L (0-

50), lökosit: 9.4 x 103/uL ( nötrofil ağırlıklı: 7.56 (1.7-7)), Hgb:15.3g/dl (13.5-17.5), Trombosit:236 

x103/uL (150-450), crp: 20.8mg/L(0-5), Üre:22mg/dl (17-43), kreatinin:0.8mg/dl (0.67-1.17) izlendi. 

Karaciğer hasarı hepatitik mi, yoksa kolestatik mi diye R oranı hesaplandı. Sonucu 0.6 , ikinin altında, 

kolestatik paterni yansıtmakta idi. Çekilen ultrasonografide karaciğer sol lob lateral segmentte yaklaşık 

68x58 mm boyutunda multıple septalı kistik lezyon izlendi (tıp 3 kıst hıdatık), safra kesesi çapı ve duvar 

kalınlığı doğal, lümende yoğun çamur görünümü, intra hepatik safra yolları normal izlendi. Kolestatik 

enzim yüksekliliği olan hastaya MRCP ( manyetik rezonans kolanjiopankreatografi) çekildi.   

Görüntülemede karaciğer sol lobda Gharbi tip 3 kist hidatik kavitesi mevcut idi. Kiste doğru uzanan 

belirginleşmiş/genişlemiş safra duktusu görüldü (Resim1). 

 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 181 

 

Resim 1. Karaciğer sol lobda Gharbi Tip3 Hidatik kist ve safra yolu iştiraki  

 

Daha alt kesitlerde koledok içerisinde hafif hipodens görünümlü, seviye veren yapılar izlendi ( Resim 

2). 

 

 

Resim 2. Koledok içerisinde hipodens materyal 

 

Bu bulgular ışığında hasta ön planda safra yollarına açılmış, komunikasyon rüptürü oluşmuş, komplike 

kist hidatik vakası olarak yorumlandı. Albendazol ve safra kesesinde çamur tariflemesi üzerine ampirik 

Seftriaksyon antibiyoterapi tedavisi verildi. ERCP ( endoksopik retrograd kolanjiopankreatografi) 

işlemi planlandı. ERCP esnasında alınan floroskopi altındaki kolanjiografide karaciğer sol safra 

yollarının kistle iştirakli olduğu verifiye edildi ( Resim 3). 
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Resim 3. Floroskopi altındaki kolanjiografi: kiste uzanan safra duktusu 

 

Papilla Duodeni Major’a yapılan sfinkterotomi ve balon süpürme işlemlerinde koledok içerisinden bol 

miktarda yeşil kist hidatik membranları geldiği gözlendi ( Resim 4). 

 

 

Resim 4. Koledoktan ekstrakte edilen Kist Hidatik membranları 

 

Son balon oklüzyon kolanjiografi ve süpürmesinde koledok lümeni temiz idi. Takiplerinde hastanın 

ağrısı ve kusması total regrese oldu, ateş nüks etmedi. 24 saat içinde laboratuvar değerleri ve akut fazları 

regrese oldu. Bilirubin değerleri ertesi gün hızlıca 2.6/1.4(Total Bilirubin/Direkt Bilirubin)mg/dl’ye 

geriledi ( Resim 5). 
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Resim 5. ERCP işleminde 24 saat sonra izlenen değişiklikler 

 

Kist Hidatik lezyonunun Tip 3 olması ve safra yolları ile iştirakli olduğundan definitif tedavisi için Genel 

Cerrahi bölümüne devredildi. 

Sonuç: Tedavi endikasyonu olan Kist Hidatik’lerde ( Gharbi tip 1,2,3) tedavi en kısa sürede uygulanıp 

oluşabilecek morbidite ve mortalite engellenmelidir. Tedavi modalitesine hasta bazlı , lezyonun 

morfolojik bulgularına, yerleşimine ve komplikasyon olup olmamasına göre karar verilmelidir. Kist 

Hidatik komplikasyonu izlendiğinde en uygun yaklaşım açısından,tedavi öncesi mutlaka multidisipliner 

değerlendirme önerilir. 
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Hayvanlarda Dilin Anatomik ve Histolojik Yapısının İncelenmesi 
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Özet: Ağız mukozası (kutan mukaza) ile kaplı olan dilin esas yapısını iskelet kasları oluşturur. Cavum oris 

proprium' un büyük bir kısmını kaplayarak oropharynx' e kadar uzanır. Dil, apex linguae, corpus linguae, radix 

lingua kısımlarından oluşur. Dil mukozası sert olup dolsal ve lateral kısımlarında bulunan kaslara sıkı bir şekilde 

yapışır. Fakat ventralde daha az gevşek ve daha az keratinizedir. Dil yüzeyinin çoğu mukozanın lokal 

modifikasyonu sonucu lamina propria tabakasının oluşturduğu çeşitli papillalarla kaplanmıştır. Papillaların 

dağılım, hacim, sayı ve şekilleri her tür için farklıdır. Fonksiyonlarına göre mekanik papillalar ve duyusal-

gustatorik papillalar olmak üzere ikiye ayrılır. Mekanik papillalar; papilla filiformis, papilla conicae, papilla 

marginalis, papilla lentiformis' tir. Duyusal-gustatorik papillalar ise papilla fungiformis, papilla vallata, papilla 

foliata olmak üzere üç tanedir. Bu papillalar histolojik olarak elektron mikroskobuyla ya da ışık mikrokopuyla 

incelendiği zaman yapısal farklılıklar görülmektedir. Ve her hayvanda farklı bir morfolojiye sahiptir. Bu 

çalışmanın amacı bu farklılıkları incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Papilla, Anatomi, Elektron Microskopu, Işık Mikroskopu 

 

Anatomical and Histological Investigation of Tongue Structure in Animals 

 

Abstract: The main structure of the tongue that is covered with oral mucosa ( mucular mucosa) forms skelatal 

muscles. The tongue covers most of the cavum oris proprium and extends to oropharynx. The tongue consist of 

apex linguae, corpus linguae, corpus linguae and radix linguae. The mucosa of the tongue is firm and firmly 

adheres to the muscles in the dorsal and lateral parts. But the ventral is less loose and less keratinized. Most of 

the tongue surface is covered with various papillae formed by lamina propria as a result of local modification of 

the mucosa. The distribution, volume, number and shapes of the papillae are different for each species. According 

to their functions, they are divided into mechanical papillae and sensory - gustatoric papillae. Mechanical 

papillae; papilla filiformis, papilla conicae, papilla marginales and papilla lentiformes. Sensory - gustatoric 

papilla are papilla fungiformes, papilla vallata and papilla foliata. When these papillae are examined 

histologically by electron microscopy or light microscopy, structural are observed. And each animal has a diffeent 

morphology. The aim of this study is to investigate these difference. 

Keywords: Tongue, Papillae, Anatomy, Electron Microscopy, Light Microscopy 

 

GİRİŞ 

Hacminin büyük bir bölümünü çizgili iskelet kaslarının oluşturduğu hareketli bir organdır (1). 

Anatomik olarak incelendiğinde kedide kısa ve geniş, herbivorlarda dar ve uzundur. İki yüzü 

vardır. Üst yüzüne dorsum linguae, alt yüzüne de facies ventralis linguae denir. Yan kenarına 

da margo linguae adı verilir. Dilin apex linguae, corpus linguae ve radix linguae olmak üzere 

üç kısmı vardır (2). 

Dili oluşturan iskelet kası telleri longitudinal, vertikal, ve transversal yönlerde yerleşerek her 
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yönde hareket etme özelliği sağlar. Kas teli demetlerinin arasını bağ doku doldurur. Bu bağ 

dokuda ve submukaza içerisinde dil bezleri (glandula lingualis) bulunur. Müköz ve serö-müköz 

salgı yapan bezler salgılarını dilin üstüne akıtırlar (3). 

Dilin ağız boşluğu tavanına bakan dorsal yüzü, sulcus terminalis olarak isimlendirilen "V" 

şeklindeki bir sulcus ile ön ve arka iki bölüme ayrılır. Yüzeyinde keratinsiz çok katlı yassı epitel 

yer alır (3). 

Dilin sulkus terminalisinin önünde kalan bölümünün dorsal yüzü koruyucu mukoza ile kaplı 

olup, dış bir eptel tabakası ve hemen altında yer alan lamina propriya olarak adlandırılan bağ 

dokusundan oluşmuştur (4,5). 

Lamina propriyanın oluşturduğu papilla adı verilen sayısız küçük çıkıntılar nedeniyle çıplak 

gözle bakıldığında partiküllü görünür. Dil mukozası papillaların içerdiği tat tomurcukları 

nedeniyle özelleşmiş mukoza örneği sergiler. Sulcus terminalisin arkasında kalan ve dilin ağız 

boşluğuna bakan alt yüzünde papilla bulunmaz (1). 

Dorsal dil yüzeyinde şekillerine göre isimlendirilen dört tip papilla tanımlanmıştır; 

1. Papilla filiformis 

2. Papilla fungiformis 

3.Papilla sirkumvallata 

4. Papilla foliata 

5. Papilla konika 

  

1. PAPİLLA FİLİFORMİS 

Sulcus terminalise ve dilin orta hattına paralel diziler oluşturan iplik gibi ince, koni şeklinde 

papillalardır. Yüzey epiteli keratinlidir. Tat tomurcuğu içermeyen tek papilla türüdür. Sadece mekanik 

rol üstlenir (1). 

Mekanik fonksiyonu olan papillalardır. Equidelerde yüzeyi keratinleşmiş iplik biçiminde, ruminantlarda 

koni biçiminde görülürler.   

Kedilerde büyüklükleri farklı iki tümsek şeklinde, köpeklerde ise iki veya daha çok ucu olan filiform 

papillaya sahiptir (3). 

2. PAPİLLA FUNGİFORMİS 

Papilla filiformislerin aralarına yerleşmiş mantar-kubbe şeklinde papillalardır. Yüzeyi keratinleşmemiş 

çok katlı yassı epitel ile kaplıdır. Üst yüzeylerinde bir veya daha fazla tat tomurcuğuna sahiptirler (3,6). 

Yüzey epiteli çok ince olduğundan dolayı lamina propriyada yer alan zengin damar pleksusları çıplak 

gözle kırmızımsı-pembe renkte görünmesine neden olur. Fungiform papillanın yan yüzeylerinde epitel 

içinde tat tomurcukları bulunur (1). 

At ve sığırda seyrek olan tat tomucukları; domuz, koyun, keçi ve etçillerde çok sayıdadır (3). 

3. PAPİLLA SİRKUMVALLATA 

Sadece sulcus terminalis çevresinde yer alan az sayıdaki papillalardır. Geniş yüzeyli bu papillalar derin 

oluklarla çepeçevre sarılmışlardır. Yan yüzeylerinde çok sayıda tat cisimciği bulunur. Lamina propriya 

içinde yer alan seröz sekresyon boşalması, tat tomucuklarının yüzeyini temizleyerek, yeni tatların 

alınmasını kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca bu bezlerden salgılanan lipaz, muhtemelen, yüzeyde tat tomurcuklarının fonksiyonlarını 

engelleyen hidrofobik bir tabakanın oluşmasını önlemektedir (1,7). 
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Ayrıca lamina propriyanın en dip bölgesinde ve dilin tam orta-iç bölgesinde bulunan boşaltım 

kanallarının papilla sirkumvallatada bulunan hendeklerin bazal kısmına açıldığı çok sayıda 

tübüloasiner seröz (von Ebner) bezler yer almaktadır. Bu bezlerden salgılanan salgı ürünü, tat 

duyusunu indükleyici maddeler için çözücü görevi görmektedir (4,7). 

4. PAPİLLA FOLİATA 

Dilin posterolateralinde yer alan, dil mukozasının dil kökünün iki yan yüzeyinde dürümler yaparak 

oluşturduğu papillalardır. Papillaların biri diğerinden oluklar ile ayrılır. Tat tomurcukları mukozanın 

yan taraflarına yerleşmiştir. Ebner bezleri seröz salgısını olukların dip tarafına boşaltır. 

Geviş getirenlerde bulunmayan bu papillalar en iyi tavşanlarda görülür, kedilerde ise rudimenterdir ve 

tat tomurcuğu içermez (4). 

5. PAPİLLA CONICAE 

Koni biçiminde papillalardır. Özellikle ruminantlarda bulunurlar. Dilin yan tarafında, yanak kısmen 

de dudakların iç kısmında yer alırlar. Koyun ve keçide, sığırdakine oranla hem daha az sayıda hem de 

küçük olarak bulunurlar (2).  
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Özet: Polimetoksil flavonlar özellikle Rutaceae familyasının Citrus cinsine ait C. sinensis (portakal) ve C. 

reticulata (mandalina) türlerinden elde edilmektedir. Polimetoksil yapılı önemli bir flavon olan Nobiletinin 

antikanser, antiinflamatuar, antiobezite, antioksidan, insülin direncini engelleyici, kemik  erimesini önleyici, 

bağışıklık sistemini düzenleyici, kardiyovasküler ve sinir sistemi koruyucu gibi çok  çeşitli biyolojik aktivitelere 

sahip olduğu daha önce yapılan çalışmalarla da gösterilmiştir. Nobiletin, pankreas kanseri de dahil olmak üzere 

çeşitli kanser türlerinde antiproliferatif, antianjiyogenez ve apoptotik etkilere sahiptir. Ayrıca, nobiletinin 

antikanser ajanların etkinliğini arttırmada büyük bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Beslenme alışkanlığı, 

sigara, alkol, obezite, ileri yaş gibi farklı risk faktörlerinin etkilediği Pankreas kanseri, insanda genetik ve 

epigenetik değişiklikler neticesinde oluşan ciddi hastalıklardan biri olarak görülmektedir. K-RAS, P16, SMAD4 

ve P53 gibi genler Pankreas kanserindeki yapısal ve moleküler değişimlerden etkilenen genleri kapsamaktadır. 

Güçlü antikanser ve antioksidan aktiviteye sahip önemli bir flavonoid olan Nobiletin bu etkilerini, cinsiyet 

hormonlarının seviyesini değiştirme, hücreleri oksidasyon ve inflamasyondan koruma, anjiyogenez ve hücre 

proliferasyonu inhibisyonu ve apoptozu düzenleme yoluyla göstermektedir. Nobiletinin pankreas kanseri 

hücrelerinde antikanser etkisini G0/G1 hücre döngüsü durmasını indükleme, NF-kB sinyal yolunu bloke etme, 

hücre migrasyonu ve invazyonu inhibisyonu ile gösterdiği bildirilmiştir. Yapılan bu çalışmada Nobiletinin 

Pankreas kanseri üzerine etkilerinin güncel gelişmeler ışığında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Nobiletin, Antikanser etki, Pankreas Kanseri  

Evaluation of the Protective Effects of Nobiletin, An Important Citrus Flavonoid, From Pancreatic Cancer 

From a Current Perspective 

Abstract: Polymethoxyl flavones are especially derived from C. sinensis (orange) and C. reticulata (tangerine) 

species belonging to the Citrus genus of the Rutaceae family. It was shown by previously researches that 

polymethoxyl structured Nobiletin, an important flavone, has a wide range of biological activities such as 

anticancer, anti-inflammatory, antiobesity, antioxidant, antiinsülin resistance, antiosteoclastogenesis, 

immunomodulation, cardiovascular and neuroprotection activity. It has antiproliferative, antiangiogenesis and 

apoptotic effects on various types of cancer including pancreatic cancer. Additionally, it is known that Nobiletin 

has a great potential to increase activity of anticancer agents. Pancreatic cancer, which is affected by several risk 

factors such as eating habits, smoking, alcohol, obesity, and old age, is regarded as one of the worst diseases 

produced by genetic and epigenetic changes in humans. Genes impacted by structural and molecular alterations 

in pancreatic cancer include K-RAS, P16, SMAD4 and P53. Nobiletin, an essential flavonoid with substantial 

anticancer and antioxidant action, exerts these effects via altering sex hormone levels, protecting cells from 

oxidation and inflammation, reducing angiogenesis and cell proliferation, and regulating apoptosis. Nobiletin has 

been shown to decrease cell migration and invasion, induce G0/G1 cell cycle arrest, and disrupt the NF-kB 

signaling pathway in pancreatic cancer cells.  

Keywords: Nobiletin, Anticancer effect, Pancreatic Cancer 
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1. Nobiletinin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Etkileri 

Narenciye kabukları çok sayıda farklı etkilere sahip bileşikleri içermektedir. Bu bileşikler arasında 

flavonoidler, flavanonlar (Hesperidin ve Narirutin) ve polimetoksiflavonlar (PMF'ler; Sinensetin, 

Nobiletin ve Tangeretin) bulunmaktadır. Narenciye flavonoidlerinin, antioksidan, anti-enflamatuar, 

antikanser ve kalp koruyucu etkiler dahil olmak üzere çeşitli yararlı etkilerinin olduğu yapılan 

çalışmalarla kanıtlanmıştır1-5. Bu moleküller, sudaki düşük çözünürlükleri sebebiyle metanol, etanol ve 

aseton gibi organik çözücüler kullanılarak ekstraksiyon yöntemi ile elde edilmektedir. Klasik 

ekstraksiyon yöntemlerinin yanında yeni yöntemler de geliştirilmektedir. Örneğin, Martati vd. 

tarafından kullanılan “mikrodalga destekli ekstraksiyon” (MAE) yöntemi ile narenciye kabuğu 

ekstratının toplam flavonoid içeriği ve antioksidan aktivitesinin artması sağlanmıştır6. 

Nobiletin son zamanlarda araştırmacıların ilgisini oldukça çekmektedir. Özellikle Uzak doğu 

bölgelerindeki araştırmacılar Nobiletinin biyoaktivitelerini incelemişlerdir7-11. Nobiletinin antioksidan 

aktivitesinin in vitro olgunlaşma (IVM) sırasında olgunlaşmış sığır oosit kalitesi ve gelişimsel yeterliliği 

üzerindeki etkileri Cajas et al. (2020) tarafından incelenmiştir12. Bu çalışmada Nobiletinin, oosit in 

vitro olgunlaşmasını artırırken, oksidatif stresi azalttığı, ayrıca kümülüs hücreleri tarafından estradiol 

(E2) ve progesteron (P4) üretimini artırdığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında Nobiletinin 

metabolizma (CYP51A1), iletişim (GJA1), apoptoz (BCL2) ve oksidatif stres (SOD2 ve CLIC1) ile 

ilgili genlerin ekspresyonunu değiştirmesi, Nobiletinin güçlü antioksidan özelliklerine bağlanmıştır12. 

Nobiletinin kemoterapide kullanılan paklitakselin etkinliğini çoklu ilaç direncine sahip kanser 

hücrelerinde arttırması ve yine Nobiletin türevlerinden olan 3',4'-didemetilnobiletin’in kurkumin ile   

kombinasyonunun kolon kanserinde hücre proliferasyonunun inhibisyonunu sağladığı ile ilgili yapılmış 

çalışmalar da bulunmaktadır13,14. Nobiletin'in tümör invazyonu, proliferasyonu ve metastazı üzerinde 

göstermiş olduğu inhibe edici etkileri yanında süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon (GSH) 

aktivitesini artırarak reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumunu azalttığı düşünülmektedir. 

2. İnsanda Kanser Gelişimi ve Pankreas Kanseri 

Kanser, genlerdeki hasarın, DNA tamir mekanizması, apoptozu engelleyen tümör baskılayıcı genler ve 

onkogenler ile ortadan kaldıramaması sonucu, malign hücre topluluklarının kontrolsüz olarak yayıldığı 

ve komşu dokulara invazyon yapabildiği bir hastalıktır15. Kanser dünya genelinde görülen en büyük 

sağlık problemlerinden biridir. 2020’de 19.3 milyon kanser vakası tespit edilmiş olup, 10 milyon kanser 

hastası hayatını kaybetmiştir16. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre Dünya’da karşılaşılan her altı 

ölümden birisine kanser neden olmaktadır17. Kanser oluşumunun başlıca sebepleri arasında tütün ve 

alkol kullanımı, obezite, kötü beslenme, Hepatit B, Hepatit C, HPV (Human Papilloma Virus) gibi 

virüsler, serbest radikallere maruz kalınmasına sebep olan çevresel etmenler sayılabilir18. Pankreas 

kanseri ise, yüksek agresif özelliğe sahip ölümcül sonuçlara yol açabilen ve gelişmiş ülkelerde kansere 

bağlı ölüm oranlarında 4. sırada yer alan bir kanser türüdür19-21. Pankreas kanserine yakalanan hastaların 

beş yılı geçen yaşam süresi oranı %4’dür. Pankreas kanserine genellikle yaşlı nüfusta rastlanmakta olup 

nadiren 40 yaş altında görülmektedir22. Kansere yakalanma yaşı ortalama 60-65 yaş aralığında 

olmaktadır23. Türkiye’de erkekler arasında 2002 yılında görülme sıklığı oranı yüz binde 3.1 olmasına 

rağmen bu rakamın 2016 yılında 5.7 olduğu görülmektedir. Kadınlarda görülme sıklığı 2016 yılı için 

3.6 olup, erkeklerde görülme sıklığı en fazla olan 10 kanser türünden biridir24. Ailesel öyküye sahip 

olma, sigara ve alkol kullanımı, kronik pankreatit, erkek cinsiyete sahip olma, diyabetus mellitus, yüksek 

ısıya maruz bırakılmış kırmızı et tüketimi, Akdeniz diyeti açısından fakir bir diyet, obezite, yetersiz 

fiziksel aktivite, 0 kan grubu dışında kan grubuna sahip olma ve Helicobacter pylori en büyük risk 

etmenleri arasında sayılabilir24-26. Tedavi seçeneklerinden en önemlisi pankreasın cerrahi olarak 

alınmasıdır. Uzun süreli hayatta kalma pankreas kanserine yakalananların küçük bir kısmında 

görülmekle birlikte bu hastalar Gemcitabine ile birlikte Cisplatin ve Paklitaksel gibi kemotropik 

ajanlarla tedavi edilmişlerdir27. 

Fitokimyasallar, bitkinin kendine özgü renk, koku, tad gibi özelliklere sahip olmasını sağlayan ve besin 

olarak tüketildiklerinde sağlığa yararlı bitki metabolitleridir28. Kanserin önlenmesinde bu 

fitokimyasalları bünyesinde daha fazla barındıran tam tahılların, sebze ve meyvelerin tüketilmesi önem 

taşımaktadır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte kimyasal ilaçların üretimi ve kullanımı artmış olsa da bu 

ilaçların sahip olduğu yan etkiler, kanser tedavisinde fitoteropatiklere önem kazandırmıştır29. Bu 
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çalışmada özellikle pankreas kanserinin önlenmesinde etkili olabilecek Nobiletin isimli flavonoidin etki 

mekanizmaları üzerinde durulmuştur. 

3. Nobiletinin Antikanser Etki Mekanizması ve Pankreas Kanserinden Koruyucu Etkileri 

Yapılan çalışmalar, Nobiletin’in sahip olduğu antidiyabetik, antioksidan, antikanser, osteoprotektif, 

antiinflamatuar, hepatoprotektif, kardiyoprotektif ve nöroprotektif aktivite gibi çok çeşitli terapötik ve 

biyolojik aktivitelerin yanı sıra metabolik bozuklukları da iyileştirdiğini göstermiştir. Nobiletin’in 

antikanser etkisini kanser hücresi proliferasyonunu inhibe etme, apoptozu teşvik etme, hücre döngüsü 

durmasını indükleme, otofajiyi düzenleme, invazyonu ve migrasyonu inhibe etme, anjiyogenez 

inhibisyonu ve ilaç direncini hafifletme yoluyla gösterdiği bildirilmiştir30,31. 

Literatürde, birçok biyolojik aktiviteye sahip önemli bir polimetoksiflavonoid olan Nobiletin’in 

pankreas kanserinden koruyucu etkilerini kapsayan son yıllarda yapılmış farklı bilimsel çalışmalar 

bulunmaktadır.     

Zhang et al. (2014) Nobiletinin insan pankreas kanseri hücrelerindeki (PANC-1) hücresel etkileri ve 

nobiletinin bu hücrelerin proliferasyonunu inhibe ettiği mekanizmaları araştırdıkları çalışmalarında 

Nobiletinin apoptozu indükleyerek ve hücre döngüsünü G0/G1 fazında durdurarak PANC-1 

hücrelerinin proliferasyonunu etkili bir şekilde inhibe ettiğini bildirmişlerdir. Nobiletin’in pankreas 

kanser tedavisi ve önlenmesinde yeni bir ilaç olarak geliştirilmesi yönünde ümit vaat ettiğini 

belirlemişlerdir32. Jiang et al. (2020) nobiletinin MIAPaCa-2 insan pankreas kanseri hücrelerine karşı 

antikanser etkilerinin yanı sıra otofaji, hücre döngüsü faz dağılımı, hücre göçü ve invazyonu ve NF-kB 

sinyal yolu üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladıkları çalışmalarında, Nobiletinin MIAPaCa-

2 insan pankreas karsinom hücrelerinde önemli antikanser etkilere neden olduğunu, otofajiyi, G0/G1 

hücre döngüsünün durdurulmasını, NF-kB sinyal yolunun inhibisyonunu indüklediğini, kanser hücresi 

migrasyonu ve insan pankreatik karsinoma hücrelerinde invazyonu inhibe ettiğini bildirmişlerdir. 

Nobiletinin pankreas kanserinin sistemik tedavisi için potansiyel bir öncü molekül olabileceğini 

belirlemişlerdir33. Ren et al.(2021) nobiletinin pankreas kanseri hücrelerinin hücre canlılığı, göçü ve 

istilası üzerindeki etkileri ve altta yatan mekanizmaları inceledikleri çalışmalarında nobiletinin insan 

pankreas kanseri hücrelerinin hücre canlılığı, göçü ve istilası üzerinde güçlü inhibitör etkilere sahip 

olduğunu belirlemişler bunun yanında kombinasyon halinde nobiletin ve gemsitabin'in PANC-1 

hücrelerinin canlılığını sinerjistik olarak inhibe ettiğini bildirmişlerdir. Nobiletin'in pankreas kanseri 

adjuvan tedavisi için umut verici bir aday olabileceği sonucuna varmışlardır34. Nobiletin’in insan 

pankreas kanseri hücrelerinde otofajiyi G0/G1 hücre döngüsü durmasını uyararak, NF-kB sinyal yolu, 

kanser hücresi migrasyonu, invazyonu ve proliferasyonunun inhibisyonu yoluyla etki gösterdiği ve 

kanserden koruyucu etkilere sahip olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur32-34. 

Nobiletinin kemoprevensiyon etkisine yönelik farklı moleküler mekanizmalar olmakla birlikte p-

glikoprotein, Nrf2/PI3K/Akt sinyal yolu, Wnt/β-katenin sinyal yolu inhibisyonları ve kanserin 

metastazını azaltan epitelyal-mezenkimal geçiş (EMT) yolu inhibisyonu yoluyla bu etkiyi sağladığı 

bildirilmiştir30. 

4. Sonuçlar 

Elde edilen sonuçlar inflamasyon, hücre proliferasyonu, hücre döngüsü durması, hücre ölümü, göç/istila 

ve metastaz ile ilgili temel moleküler sinyal yollarınının modülasyonu yoluyla, hücre kültürü 

çalışmalarında ve hayvan modellerinde pankreas kanseri ve diğer kanser türlerini önlemede nobiletinin 

yüksek potansiyelini göstermektedir. Son yıllarda lipozomlar, nanopartiküller gömme (embedding) ve 

diğer yöntemler kullanılarak doğal ürünlerin oral uygulama etkilerinin iyileştirilmesinde yeni 

ilerlemeler kaydedilmiş olup, Nobiletinin farmakokinetiğini iyileştirmek üzere bu uygun yeni ajanların 

dikkate alınarak, kanser tedavisine yönelik yeni ilaç gelişiminde etkin bir gelişme sağlanabileceği 

düşünülmektedir. Gelecekte Nobiletinin Pankreas kanserindeki rolüne ilişkin yapılacak daha ayrıntılı 

çalışmalar, Nobiletin'in kanser tedavisi veya önlenmesi için yeni bir ilaç olarak geliştirilmesine yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. 
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Özet: Amaç: Bu çalışmada, eczacıların ve eczane teknikerleri/kalfalarının bitkisel ürün kullanım durumu, bitkisel 

ürünlere karşı tutumları ve besin ilaç etkileşimleri hakkındaki bilgilerinin tespit edilmesi ve karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmaya 67 eczacı, 40 eczane teknikeri ve 25 eczane kalfası olmak üzere 

toplam 132 birey katılmıştır. Çalışmanın verileri Google Formlar aracılığıyla anket şeklinde toplanmıştır. Anket 

formu sosyo-demografik özellikleri ve çalışma durumunu, bitkisel ürün uygulamalarını ve tutumlarını, besin ilaç 

etkileşimine dair görüşleri ve Sağlık Çalışanlarında Besin ve İlaç Etkileşimi Bilgi Düzeyi Saptamaya Yönelik 

Ölçek’i içeren sorulardan oluşmuştur. Veriler uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak sunulmuştur. Bulgular: 

Eczacılar, eczane teknikerleri/kalfalarına göre kendi kendine tedavi için daha fazla bitkisel ürün kullanmaktadır 

(p=0.008). Katılımcıların çoğu bitkisel ürünlerin kullanımı hakkında soru almakta ve danışmanlık yapmaktadır. 

Eczane teknikerleri/kalfalarının %73.8’i bitkisel ürünlerin geleneksel ilaçlara göre daha az yan etkisi olduğunu 

düşünmektedir. Katılımcıların tamamına yakını (%90.2), bireyin aç veya tok olmasının alınan ilacın etkinliğini 

değiştirmediğini düşünmektedir. Ölçeğin çoğu maddesinde, eczacıların eczane teknikerleri/kalfalarına göre doğru 

yanıt oranının daha fazla olduğu görülmektedir. Eczacıların ortalama ölçek puanları 13.4±3.96 iken eczane 

teknikerleri ve kalfalarının ortalama ölçek puanları 7.9±5.46’dır. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0.001). Meslek grubunun (eczacı ve eczane teknikeri/kalfası) ölçek puanlarını anlamlı olarak etkilediği tespit 

edilmiştir (p<0.001). Sonuç: Bu meslek grubunun bitkisel ürün kullanımı ve besin-ilaç etkileşimi konusunda 

danışmanlık yaptığı göz önüne alındığında toplum sağlığını etkileyebilecek önemli bir sağlık grubudur. Bu sebeple 

yaşam boyu öğrenmenin bu meslek gruplarının hayatlarının bir parçası olması gerektiği sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Eczane, Bitkisel Ürün, Besin İlaç Etkileşimi 

 

GİRİŞ 

Geleneksel tıp yaklaşımına alternatif veya geleneksel tıp ile birlikte geleneksel olmayan yaklaşımların 

kullanılması günümüzde oldukça popüler hale gelmiştir. Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) olarak 

nitelendirilen bu yöntemlerin kullanımı; ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte Avrupa 

ülkelerinde ortalama %26 olarak saptanmıştır (Kemppainen et al. 2018). Ülkemizde yapılan bir literatür 

araştırmasında TAT kullanım oranı %22 ila %84 aralığında değişmekle birlikte ortalama olarak %46,2 

oranında saptanmıştır (Kav, Hanoǧlu, and Algier 2008).  

TAT yöntemlerinin; alternatif tıbbi tedaviler, biyoloji temelli tedaviler, manipülatif ve vücut temelli 

terapiler ve zihin-beden terapileri gibi kategorileri bulunmaktadır (Smith et al. 2009). Bu yöntemler 

arasında bitkisel ilaç ve bitkisel ürün kullanımı öne çıkmaktadır (Eardley et al. 2012; Kes et al. 2016). 

Eczacılar, genellikle hastalar tarafından ilaç ve bitkisel ürünlerle ilgili tıbbi tavsiye için başvurulan ilk 

sağlık uzmanlarıdır (Nazer and Tuffaha 2017). Bundan dolayı bu çalışma ile eczane çalışanlarının 
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bitkisel ürün kullanımı, besin-ilaç etkileşimi ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu sayede toplum ve birey sağlığı için gerekli çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmiştir. 

YÖNTEM 

Bu araştırma, eczane çalışanlarının bitkisel ürün kullanımı, tutumları ve besin-ilaç etkileşimleri 

hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 67 

eczacı, 40 eczane teknikeri ve 25 eczane kalfası olmak üzere 132 birey katılmıştır.  

Araştırmadaki veriler, sosyo-demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim durumu) ve çalışma durumunu 

(iş deneyimi, eczane sahipliği durumu), bitkisel ürün uygulamalarını (bitkisel ürün satışı, kullanımı ve 

danışmanlığı), bitkisel ürünlere karşı tutumları, besin ilaç etkileşimlerine dair soruları ve Sağlık 

Çalışanlarında Besin ve İlaç Etkileşimi Bilgi Düzeyi Saptamaya Yönelik Ölçek kullanılarak elde 

edilmiştir. 

Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve tablolaştırılarak 

görselleştirilmiştir. 

BULGULAR 

Katılımcıların %69,7’si kadın, %50,8’i eczacı, %43.2’si lisans mezunu ve %25.0’i eczane sahibidir. 

Katılımcıların %63,6’sı bitkisel ürünlere yönelik ek bir eğitim almamıştır.  

Katılımcıların %84,1’i eczanede bitkisel ürün satışı yapmaktadır. Eczacılar, eczane 

teknikerleri/kalfalarına göre kendi kendine tedavi için daha fazla bitkisel ürün kullanmaktadır (p=0.008). 

Katılımcıların çoğu bitkisel ürünlerin kullanımı hakkında soru almakta ve danışmanlık yapmaktadır. 

Katılımcıların tamamına yakını bitkisel ürünlerin faydalı etkileri olduğunu düşünmektedir. Eczane 

teknikerleri/kalfalarının %73,8’i bitkisel ürünlerin geleneksel ilaçlara göre daha az yan etkisi olduğunu 

düşünmektedir. Katılımcıların çoğu bitkisel ürünlerin yeterince denetlenmediğini düşünmektedir. 

Eczacıların tamamına yakını (%94,0) hastalara, satın aldıkları ilaçların besinlerle/içeceklerle 

etkileşimleri konusunda bilgi vermektedir. Katılımcıların yarısından fazlası, besinlerin/içeceklerin 

ilaçlarla olan etkileşimleri konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların 

tamamına yakını (%90,2), bireyin aç veya tok olmasının alınan ilacın etkinliğini değiştirmediğini 

düşünmektedir. Eczacıların besin ilaç etkileşimine dair ortalama ölçek puanları 13.4±3.96 iken eczane 

teknikerleri ve kalfalarının ortalama ölçek puanları 7.9±5.46’dır. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.001). Meslek grubunun (eczacı ve eczane teknikeri/kalfası) ölçek puanlarını anlamlı 

olarak etkilediği tespit edilmiştir (p<0.001). Yaş, cinsiyet ve iş deneyimi ölçek puanları üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip değildir (p>0.05). 

SONUÇ 

Çalışmamızda eczacılar, bitkisel ürünlerin kullanımı konusunda daha fazla soru almakta ve danışmanlık 

yapmaktadır. Katılımcıların yarısından fazlası bitkisel ürünlerle ilgili ek eğitim almadıklarını beyan 

etmişlerdir. Eczane çalışanlarının hastalardan bitkisel ürün kullanımı ile ilgili sorular alması göz önünde 

bulundurulduğunda bitkisel ürünlere yönelik meslek içi eğitimler planlanabilir. Katılımcıların besin ilaç 

etkileşimi ölçek puanları karşılaştırıldığında, eczacıların eczane teknikerleri ve kalfalarına göre yaklaşık 

iki kat daha fazla puan aldıkları görülmektedir. Ayrıca bilgi düzeyleri sınıflandırıldığında ise eczacıların 

çoğunluğunun iyi ve çok iyi ölçek puanı grubuna girdikleri tespit edilmiştir. Bu durum göz önüne 

alındığında eczane teknikerleri ve kalfalarının besin ilaç etkileşimi bilgi düzeylerini geliştirmesi faydalı 

olabilir. Bu meslek grubunun bitkisel ürün kullanımı ve besin-ilaç etkileşimi konusunda danışmanlık 

yaptığı göz önüne alındığında toplum sağlığını etkileyebilecek önemli bir sağlık grubu olduğu 

görülmektedir. 
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TABLOLAR 

Tablo 1. Bireylerin genel özellikleri 

Bilgiler* Tanımlayıcı istatistikler 

Yaş (yıl) 27 (19-62) 

Cinsiyet (kadın) 69.7 (92) 

Eğitim seviyesi  

-İlköğretim ve ortaöğretim 3.8 (5) 

-Lise 28.8 (38) 

-Ön lisans 15.9 (21) 

-Lisans 43.2 (57) 

-Yüksek lisans 8.3 (11) 

Eczane sahipliği durumu  

-Sahibi 25.0 (33) 

-Çalışan 75.0 (99) 

Bitkisel ürünlere yönelik ek eğitim alma durumu  

-Evet 36.4 (48) 

-Hayır 63.6 (84) 

*Nicel veriler median (minimum-maksimum), nitel veriler ise yüzde (%), (sayı) şeklinde sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Bireylerin meslek gruplarına göre besin ilaç etkileşimi ölçek puanları ve bilgi düzeylerinin 

sınıflandırılması 

 Eczacı (n=67) Eczane teknikeri/kalfası (n=65) Test değeri p 

Ölçek puanı (ort±SS) 13.4±3.96 7.9±5.46 -6.676 <0.001 

Sınıflandırma (%, n)     

-Düşük 3.0 (2) 43.1 (28) 

35.691 <0.001 
-Orta 17.9 (12) 23.1 (15) 

-İyi 52.2 (35) 21.5 (14) 

-Çok iyi 26.9 (18) 12.3 (8) 

Ort: Ortalama, SS: Standart sapma, %: Yüzde, n: Sayı 
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Özet: Amaç: Bu preliminer çalışmada akut ve subklinik BPPV tanısı alan hastalarda baş ağrısı görülme oranının 

araştırılması amaçlanmaktadır. Yöntem: Bu çalışmada saniyeler süren ve baş hareketleri ile tetiklenen pozsiyonel 

vertigo şikayeti olan 50 hastanın detaylı hikayesi sorgulanmış ve ardından tüm hastalar Videonistagmografi 

gözlüğü kullanılarak tanı manevraları (Dix-Hallpike ve Supine-Roll test) ile değerlendirilmiştir. Tanı manevraları 

sırasında pozsiyonel nistagmus görülmeyip, sadece subjektif pozsiyonel vertigo tarifleyen 35 hasta subklinik BPPV 

grubuna atanırken, pozisyonel vertigo ile birlikte pozsiyonel nistagmusun da eşlik ettiği 15 hasta akut BPPV 

grubuna atanmışlardır. Ancak bir veya birden fazla kronik hastalığı olduğu belirlenen 21 hasta çalışma dışı 

bırakılmıştır. Nihai çalışma 21’i subklinik BPPV, 4’ü ise akut BPPV tanısı alan toplam 25 hasta üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bulgular: 14’ü kadın 11’i erkek olan BPPV hastalarının yaş ortalamaları 39,0  18,4 yıl 

olarak belirlenmiştir. Akut BPPV tanısı alan 4 hastada saatler süren bir baş ağrısı yakınması bulunmazken, 

subklinik BPPV tanısı almış 21 hastadan 10’unda (%52,4) saatler süren zonklayıcı tarzda baş ağrıları 

bulunmaktadır (Fisher’s Exact Test p=0.07). Bu hastaların ayrıntılı hikayelerinde fotofobi ve fonofobi 

belirtilerinin de olduğu görülmüştür. Bu hastalar vestibüler migren açısından değerlendirilmek üzere nöroloji 

bölümüne yönlendirilmişlerdir. Sonuç: Baş hareketleri ile tetiklenen pozisyonel vertigo BPPV’nin yanı sıra, 

vestibüler migren belirtileri arasında da yer almaktadır. Bu nedenle klinisyenlere, BPPV’nin özellikle subklinik 

formunda hastalardan hikâye alırlarken vestibüler migrene yönelik gerekli sorgulamaları yapmaları 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pozsiyonel Vertigo, Baş Ağrısı, Vestibüler Migren 

 

Headache Accompanying Benign Paroxysmal Positional Vertigo: Preliminary Study 

 

Abstract: Objective: To investigate the incidence of headaches in patients diagnosed with acute and subclinical 

BPPV. Methods: In this study, the detailed history of 50 patients with positional vertigo lasting seconds and 

triggered by head movements were taken, and then all patients were evaluated with diagnostic maneuvers (Dix-

Hallpike and Supine-Roll test) using Videonystagmography goggle. While 35 patients who did not have positional 

nystagmus during the diagnostic maneuvers and described only subjective positional vertigo were assigned to the 

subclinical BPPV group, 15 patients with positional vertigo accompanied by positional nystagmus were assigned 

to the acute BPPV group. However, 21 patients who were determined to have one or more chronic diseases were 

excluded from the study. The current study was conducted on 25 patients, 21 of whom were diagnosed with 

subclinical BPPV and 4 with acute BPPV. Results: The mean age of BPPV patients, 14 of whom were female and 

11 were male, was determined as 39.0  18.4 years. While 4 patients diagnosed with acute BPPV did not have a 

headache that lasted for seconds, 10 (52.4%) of 21 patients diagnosed with subclinical BPPV had throbbing 

headaches that lasted for hours (Fisher’s Exact Test p=0.07). Photophobia and phonophobia symptoms were also 

observed in the detailed anamnesis of these patients. These patients were referred to the neurology department to 

be evaluated for vestibular migraine. Conclusion: Positional vertigo triggered by head movements is among the 

symptoms of vestibular migraine as well as BPPV. For this reason, clinicians are advised to make necessary 

inquiries regarding vestibular migraine when taking a history from patients, especially in the subclinical form of 

BPPV. 

Keywords: Positional Vertigo, Headache, Vestibular Migraine 
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Giriş 

Saniyeler süren, baş hareketleri ile tetiklenen baş dönmeleri ile karakterize Benign Paroksismal 

Pozisyonel Vertigo (BPPV), periferik vestibüler patolojiler arasında en yaygın görülen hastalıktır (1). 

Akut BPPV ataklarında, tanı manevraları sırasında ortaya çıkan pozsiyonel nistagmus ve sübjektif 

vertigo birlikte görülürken, subklinik BPPV’de tanı manevraları sırasında nistagmus görülmeksizin, 

sübjektif vertigo görülür (2, 3). 

Diğer taraftan, pozsiyonel vertigonun da belirtileri arasında yer aldığı vestibüler migren, BPPV'den 

sonra tekrarlayan vertigo ataklarının en yaygın ikinci nedenidir (4). Bárány Society, tarafından 

güncellenen Vestibüler Migren tanı kriterlerini aşağıdaki sunulmaktadır (5): 

Vestibüler Migren Tanı Kriterleri (5) 

A. 5 dakika ila 72 saat süren, orta veya şiddetli yoğunlukta vestibüler semptomların olduğu en az 

5 epizot 

B. Uluslararası Baş Ağrısı Bozuklukları Sınıflandırmasına (ICHD-3) göre auralı veya aurasız 

migren öyküsü 

C.  Vestibüler epizotların en az %50'sini içeren bir veya daha fazla migren özelliği: 

 – aşağıdaki özelliklerden en az ikisinin olduğu baş ağrısı: tek taraflı yerleşim,  

 zonklama, orta veya  şiddetli ağrı yoğunluğu, rutin fiziksel aktivite ile şiddetlenme 

 – fotofobi ve fonofobi, 

 – görsel aura 

D. Başka bir vestibüler veya ICHD tanısı ile tarafından daha iyi açıklanamaz. 

Muhtemel Vestibüler Migren Tanı Kriterleri (5) 

A. 5 dakika ila 72 saat süren, orta veya şiddetli yoğunlukta vestibüler semptomların olduğu en az 

5 epizot 

B. Vestibüler migren için B ve C kriterlerinden yalnızca biri karşılanıyor (migren öyküsü veya atak 

sırasında migren özellikleri) 

C. Başka bir vestibüler veya ICHD tanısıyla daha iyi açıklanamaz 

Vestibüler Migrende Görülen Vestibüler Semptomlar (5) 

▪ Spontan vertigo dahil 

– internal vertigo: yanlış bir kendi hareket hissi 

– eksternal vertigo: görsel çevrenin döndüğü veya aktığı gibi yanlış bir dönme hissi 

▪ Baş pozisyon değişikliğinden sonra ortaya çıkan pozisyonel vertigo 

▪ Karmaşık veya büyük hareketli bir görsel uyaran tarafından tetiklenen vertigo 

▪ Baş hareketi sırasında tetiklenen vertigo, 

▪ Baş hareketiyle birlikte tetiklenen mide bulantısının eşlik ettiği dengesizlik  

Bu preliminer çalışmada, akut ve subklinik BPPV tanısı alan hastalarda baş ağrısı görülme oranının 

araştırılması ve BPPV’de vestibüler migren riskinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Materyal ve Method 

Bu çalışmada saniyeler süren ve baş hareketleri ile tetiklenen pozsiyonel vertigo şikayeti olan 50 

hastanın detaylı hikayesi sorgulanmış ve ardından tüm hastalar Videonistagmografi (VNG) gözlüğü 

kullanılarak tanı manevraları (Dix-Hallpike ve Supine-Roll test) ile değerlendirilmiştir. Tanı manevraları 

sırasında pozsiyonel nistagmus görülmeyip, sadece subjektif pozsiyonel vertigo tarifleyen 35 hasta 

subklinik BPPV grubuna atanırken, pozisyonel vertigo ile birlikte pozsiyonel nistagmusun da eşlik ettiği 

15 hasta akut BPPV grubuna atanmışlardır. Ancak bir veya birden fazla kronik hastalığı olduğu 

belirlenen 21 hasta çalışma dışı bırakılmıştır. Nihai çalışma 21’i subklinik BPPV, 4’ü ise akut BPPV 

tanısı alan toplam 25 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
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Bulgular 

Akut BPPV olan 4 hastada saatler süren bir baş ağrısı yakınması bulunmazken, subklinik BPPV tanısı 

almış 21 hastadan 10’unda (%52,4) saatler süren zonklayıcı tarzda baş ağrıları bulunmaktadır (Fisher’s 

Exact Test p=0.07). Tüm BPPV hastaları içerisinde baş ağrısı oranı ise bu çalışmada % 44 olarak 

belirlenmiştir (Şekil 1).  

 

Şekil 1: Akut ve Subklinik BPPV gruuplarında baş ağrısı dağılımı 

 

Baş ağrısı yakınmaları bulunan subklinik BPPV hastalarının %23,8’i kadın iken, %28,5’inin erkek 

olduğu görülmüştür (Şekil 2). Bu hastaların ayrıntılı hikayelerinde, baş ağrılarına baş dönmelerinin eşlik 

ettiği ve fotofobi, fonofobi gibi migren belirtilerinin de olduğu görülmüştür.  

 

Şekil 2. Subklinik BPPV grubunda cinsiyete göre baş ağrısı dağılımı 
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Baş ağrısı yakınmalarının yanı sıra, manevralar sırasında baş dönmesi tarifleyen subklinik BPPV 

hastalarına tedavi amacıyla aynı seansta 2 kez Epley manevrası uygulanmıştır. Ancak buna rağmen bu 

hastalar, pozsiyonel vertigo şikayetlerinde herhangi bir azalma olmadığını ve şikayetlerinin halen devam 

ettiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle, bu hastalar vestibüler migren şüphesiyle ayrıntılı değerlendirilmek 

üzere nöroloji bölümüne yönlendirilmişlerdir.  

Tartışma  

Rezidüel dizziness, tedavi manevraları ile iyileşen ancak tedavi sonrası pozisyonel nistagmus görülmese 

de pozsiyonel vertigonun eşlik ettiği subklinik BPPV hastalarında yaygın olarak görülen bir durumdur 

(3,6). Dispenza ve diğ. (6), akut BPPV hastalarında tedavi manevralarından sonra rezidüel dizziness 

görülme oranını %57,5 olarak belirlemişlerdir. Bu durumun temel nedenini ise tedavi manevralarından 

sonra semisirküler kanallar içerisinde dağınık halde bulunan otolitlerin varlığı ile açıklamaktadırlar. 

Tedavi sürecinde subklinik BPPV hastaları da yine akut BPPV hastaları gibi etkilenen kanal düzlemine 

yönelik uygun tedavi manevraları (Epley, Semont, Barbekü Roll, vb.) ile tedavi edilmektedir.  

Diğer taraftan, pozisyonel vertigo BPPV’nin yanı sıra, vestibüler migren tanı kriterleri arasında da yer 

almaktadır. Bárány Society tarafından baş hareketleri ile tetiklenen pozisyonel vertigo, bir vestibüler 

migrenin belirtisi olarak kabul edilmektedir. Bu preliminer çalışma sonuçlarına göre, tedavi manevraları 

sonrasında pozisyonel vertigo yakınmaları azalmayan ve saatler süren baş ağrısı yakınmaları olan 

subklinik BPPV hastaları vestibüler migren açısından risk altında olabilirler. Bu nedenle, BPPV’nin 

özellikle subklinik formunda hastalardan hikâye alırken vestibüler migrene yönelik gerekli 

sorgulamaların yapılması oldukça önemlidir. 
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Özet: Her yaşta, özellikle öğrenim çağında bulunan öğrencilerin sağlıklı bir gelişim özelliklerine uygun, çok iyi 

hazırlanmış nitelikli genel bir eğitimi göstermelerine bağlıdır. Eğitim; tüm organizmayı ilgilendiren zihinsel ve 

bedensel bir ilişki olduğuna göre zihin ve beden bir bütün olarak ele alınır. Çağdaş eğitim anlayışına uygun olarak 

eğitimde hedeflerin gerçekleşmesi öğrencinin zihinsel eğitimi yanında fiziksel eğitimi ile olanaklıdır (Güneş, 

2001). Uygulaması heyecan veren, seyretmesi ise hayranlık uyandıran, yaşadığımız modern çağa uygun olan 

cimnastik, vücudun doğal hareketlerini kullanarak bütün kasların çalışmasını sağlamaktadır (Mengütay, 1992). 

Çocukların anatomik ve psikolojik yetenekleri kazanmalarına, vücut, kas, kemik ve eklem fonksiyonlarını yerine 

getirmelerine imkân sağlayan cimnastik, fiziksel gelişim özelliklerinin yanı sıra müzik eşliğinde bale, modern dans, 

halk oyunları gibi sanatları figürlerle birleştirmesi nedeniyle çocukların yaratıcılık ve estetik duygularının 

gelişimine de katkı sağlamaktadır (Suveren ve Suveren, 2009). Cimnastik çocukların psiko-motor gelişimlerini 

direk etkilemekte, dolayısıyla çocukların vücutlarını nasıl hareket ettirebileceklerini öğrenmeleri ile bilişsel 

gelişime ve arkadaşları ile bilişsel gelişime ve arkadaşları ile çeşitli şekillerle iletişim kurmalarına yardımcı 

olarak sosyal gelişimlerine de katkı sağlamaktadır(Mülazımoğlu, 2006). Çocukların spor yapmalarında ve spor 

tercihlerinde pek çok neden etkili olabilir. Aile ve çevre gibi dışsal etkenler çocukların spor tercihlerinde 

belirleyici unsurlar olarak ortaya çıkabilir (Sunay ve Saracaloğlu, 2003). Bu bağlamda çalışmada amaç, 3-4 yaş 

arası çocuk sahibi olan ebeveynlerin çocuklarını artistik cimnastiğe gönderme sebeplerinin belirlenmesidir. 

Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden olan anket çalışması yapılacaktır. Örneklemimiz Türkiye’nin Ankara 

ilindeki, Olimpik Akademi Cimnastik Spor Kulubü’ ne gelen 3-4 yaş arası çocukların ebeveynlerini 

oluşturmaktadır. Amaç 100 kişiye ulaşmaktır. Veri toplama aracı olarak anketimiz, Keskin (2006) “Çocuklarını 

Spora Yönlendiren Anne ve Babaların Beklentileri” adlı çalışmasından alınmıştır. İki bölümden oluşan anket 

formunun ilk bölümünde 8 sorudan oluşan deneklerin ayırt edici özellikleri, ikinci bölümde ise ailelerin 

çocuklarını spora yönlendirmesindeki beklentilerini tanımlanmaya çalışılan 30 soruluk anket formu 

uygulanmıştır. Anketin alfa değeri 0,86’dır. 

Anahtar Kelimeler: Cimnastik, Çocuk, Ebeveyn, Spor 

 

1.GİRİŞ 

Spor; sosyal bir ortam yaratarak, her yaştan bireye hem sağlıklı bir yaşam biçimi kazandırmakta, hem 

de bireyin eğlenerek sosyalleşmesini sağlamaktadır (Kotan vd, 2009). Spor; dinamik, sağlam, güçlü, 

ortak duygu edimlerini yükselten, ülkeler arası prestij için yarışma ortamı oluşturan önemli bir 

olgudur(Küçük ve Koç, 2004). Spor; bireyin, kendisini disipline ederken karşılaşacağı psikolojik ve 

fizyolojik problemleri aşmasına yardım eder. Düzenli spor; bedensel, ruhsal, duyuşşal ve psikolojik 

motivasyonu sağlamaktadır(Gökçe vd, 2019).  

Cimnastik; dayanıklılık, kuvvet, esneklik, çeviklik, koordinasyon ve vücut kontrolünü geliştirme 

amacıyla yerde veya aletler üzerinde yapılan fiziksel aktivite olarak tanımlanabilir(Mülazımoğlu, 2006). 
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Cimnastik sporu; branşlarına göre farklı yarışma âletlerinde belirli standartlar çerçevesinde, sıralı, 

ölçülü, düzenli alıştırmaları zekâ, cesaret, yüksek düzeyde beceri ile uygulama yeteneğine endeksli bir 

spor dalıdır(Akdoğan, 2008). Vücut, kas, bant, kemik ve eklemlerin fonksiyonlarını yerine 

getirmelerinde çok iyi imkânlar verir ve gerekli anatomik, psikolojik yeteneklerin kazandırılmasında 

aracı olur. Bedeni, fiziksel yapısını düzeltme güçlendirme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme 

sanatıdır. Bedeni çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman ve kültürfizik 

hareketleri cimnastiğin kapsamına girer(Bağcı, 2009). Cimnastik gibi bir spor branşında rakibin hareket 

ve davranışları ile iç içe olma durumu yoktur. Burada doğal olarak sporcunun kendisi ile yaptığı 

mücadele söz konusudur. Bunun gelişimi, yıllar boyu süren çalışmayı gerektirir(Mülazımoğlu, 2006). 

Cimnastik spor branşında egzersiz metotları; “uygun pozisyonda ve zamanda koordinasyon, hız, denge, 

esneklik, dayanıklılık” gibi farklı kuvvet uygulamalarında birçok işlevin kullanılmasını 

gerektirir.(Akdoğan, 2008). Asıl amaç fiziksel uyum sağlamak olduğunda cimnastik ideal bir yöntem 

olarak karşımıza çıkar. İyi ve doğru yönlendirilmiş cimnastik programı esneklik, koordinasyon, kuvvet, 

denge ve çabukluk gibi fiziksel özellikleri geliştirir. İşte bu özellikleri ile cimnastik bütün dünyada kitle 

sporu olarak kabul edilen ve temel spor olarak da uygulamaya koyulan çok teknik bir daldır( Mengütay, 

1992). Artistik cimnastik spor branşı ise 1896’dan günümüze kadar her 4 senede bir kez yeni 

düzenlemeler getirtilen ve modern olimpiyatların hepsinde yer almış birçok spor branşından biridir. 

Artistik Cimnastik, bireysel olarak yapılan, belirli kural ve sınırlamaları olan(Yalçın, 1995), ülkemizde 

ise eski adı “Aletli Cimnastik” olarak bilinen bu spor dalında bayanlar; atlama masası, kız paraleli, 

denge, yer, erkekler; kulplu beygir, halka atlama masası, paralel ve barfiks üzerinde yarışma 

yapmaktadırlar(Mengütay, 1997). Cimnastiğin tüm dallarında zekâ ve cesaret kullanma yeteneği çok 

önemlidir. Belli standartlar çerçevesinde metodik ve sistemli egzersiz yapılması önerilmektedir. Her 

âlette lüzum duyulan fiziksel beceriler; genellikle “nöromusküler güç, kuvvet, esneklik, sürat, 

koordinasyon, denge ve enerji sistemi” olmakla beraber farklılık göstermektedir(Moeskops vd, 2018). 

Artistik cimnastik spor branşı, zorluk derecesi yüksek karmaşık hareketlerden oluşmaktadır(Atiković, 

2012).  

Çocukların spor yapmalarında ve spor tercihlerinde pek çok neden etkili olabilir. Aile ve çevre gibi 

dışsal etkenler çocukların spor tercihlerinde belirleyici unsurlar olarak ortaya çıkabilir (Sunay ve 

Saracaloğlu, 2003). Örneğin; ebeveyn eğitimi, gelir durumu, ebeveynlerin spor yapma durumları, spor 

yapılan mekân, beslenme alışkanlıkları (obezite) ve kitle iletişim araçları bunlardan bazıları olarak 

gösterilebilir(Klesgea ve Etal, 1991). "Çocukluk" periyodunda bireyin spora yönlendirilmesi, sosyal 

yönden gelişmesini ve cesaret duygusunun artmasını sağlayacaktır (Eyüboğlu, 2012). Spora ilgi duyan 

ebeveynlerin, çocuklarını spor yapmaya gönderdikleri veya bu konuda teşvik ettikleri bilinmektedir 

(Amman vd, 2000). Ailelerin, küçük yaşta çocuklarının sporla tanışmalarını, onların spor konusunda 

güdülenmelerini sağlamaları gerekir (Hergüner, 1991). Ailelerin bu konudaki yaklaşımı, çocukların bu 

aktivitelere katılıp katılmamaları noktasında en belirleyici unsurdur (Erdemli, 1991). Ailelerin sporla 

ilgili olması çocuğun spora katılımında hatta sporun toplumun çoğunluğunca yapılmasında olumlu bir 

etkendir (Kotan, 2009). Aileler tarafından spora pozitif değer biçme, nesiller arasında spora ilgiyi 

arttırır(Kotan, 2009). 

Tüm bu bilgiler ışığında, araştırmamızda 3-4 yaş arası çocuk sahibi olan ebeveynlerin, cimnastiğe 

gönderme sebeplerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, geniş gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin bir olgu ve olayla ilgili görüşlerinin, 

tutumlarının alındığı, olgu ve olayların betimlenmeye çalışıldığı araştırma olan “betimsel tarama 

modeli” modelinde desenlenmiştir. Araştırma bulguları, ilgili alan yazının taranması ve anket 

uygulanması sonucunda elde edilen verilere dayanılarak oluşturulmuştur. 

2.2. Araştırma Grubu 

Araştırma örneklemini, Türkiye’nin Ankara ilindeki Olimpik Akademi Cimnastik Spor Kulubü’ ne 

gelen 3-4 yaş arası, 106 çocuğun ebeveynlerini oluşturmaktadır. Katılımcıların, 59’u (%55,7) erkek, 47’ 

si (44,3) kadındır. 
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2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırma, yaşanan olayları ve olguları nesnelleştirerek, gözlem yapılabilir hale getiren, ölçümleyebilen 

ve sayısal olarak ifade eden araştırma türü olan “nicel araştırma” yönteminde çalışılmıştır. Çocuklarını 

cimnastik sporuna yönlendiren ebeveynlerin, gönderme sebeplerini tespit etmek için anket çalışması 

uygulanmıştır. Anket formu Keskin (2006) “Çocuklarını Spora Yönlendiren Anne ve Babaların 

Beklentileri” adlı araştırmasından alınmıştır. İki bölümden oluşan anket formunun ilk bölümünde 8 

sorudan oluşan deneklerin ayırt edici özellikleri, ikinci bölümde ise ailelerin çocuklarını spora 

yönlendirmesindeki beklentilerini tanımlanmaya çalışılan 30 soruluk anket formu uygulanmıştır. Anket 

Likert tipi ölçekli olup Cronbach Alfa değeri 0,86’dır. 5’li Likert türü ölçeğin maddeleri kesinlikle 

katılmıyorumdan (1), kesinlikle katılıyoruma (5) doğru puanlanmaktadır. 

2.4. İstatistiksel Analiz 

Araştırmada toplanan verilerin analizi için IBM SPSS 26 paket programı kullanılmıştır. Veriler, Google 

Formlar’ dan Excel formatında indirilerek SPSS’ e aktarılmıştır. Veriler analize uygun hale getirilerek 

kayıp veri analizi yapılmış ve eksik veri olmadığı görülmüştür. Ardından normallik testi yapılmıştır ve 

çarpıklık ve basıklık değeri ±2 sınır değer olarak alınmıştır.(George ve Mallery, 2019). Verilerin normal 

dağılım göstermediği görülmüştür ve Nonparametrik testler uygulanmıştır. Araştırmada, çocuklarını 

cimnastiğe gönderen ebeveynlerin beklentilerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği Mann-

Whitney U testi ile, çocuklarını cimnastiğe gönderen ebeveynlerin beklentilerinin mesleğine, eğitim 

durumuna, aylık gelir durumuna göre farklılık gösterip göstermediği Kruskal-Wallis testi ile 

incelenmiştir. Kruskal-Wallis testi sonucunda anlamlı farklılığın yönünü belirlemek için Mann-Whitney 

U testi ile ikili karşılaştırmalar yapılmış ve karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır. 

Ölçeğin güvenirliliğini test etmek için Cronbach’s Alpha testi uygulanmıştır. Ölçeğin (30 madde) 

Cropnbach’s Alpha güvenirlik değeri ise 0,965 olarak bulunmuştur. 

3. BULGULAR 

Bu bölümde, toplanan verilerin istatistiksel tekniklerle yapılan analizleri sonucu elde edilen bulgular 

tablolar halinde açıklanmıştır. 
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Tablo 1. Betimsel istatistik tablosu 

Değişkenler  N % X̄ S 

Ebeveyn Cinsiyet 
Erkek 59 55,7   

Kadın 47 44,3   

Meslek 

Öğretmen 18 17,0   

Doktor 4 3,8   

Polis 7 6,6   

Serbest Meslek 15 14,2   

Memur 25 23,6   

İşçi 25 23,6   

Diğer 12 11,3   

Eğitim Durumu 

İlkokul 6 5,7   

Ortaokul 3 2,8   

Lise 17 16,0   

İki yıllık eğitim enstitüsü 

veya yüksek okulu 
23 21,7   

Dört yıllık eğitim fakültesi 

veya yüksek okulu 
46 43,4   

Yüksek lisans 11 10,4   

Aylık Gelir 

5500-7500 TL arası 15 14,2   

7501-9500 TL arası 16 15,1   

9501-11500 TL arası 29 27,4   

11501-13500 TL arası 19 17,9   

13501 TL ve üzeri 27 25,5   

Çocuk Cinsiyet 
Erkek 45 42,5   

Kız 61 57,5   

Ebeveyn Yaş  106  38,19 5,649 

Çocuğun Spor Yaşı (Ay)  106  4,7 3,136 

TOPLAM  106    

 
 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan kişilerin cinsiyet, meslek, eğitim durumu, aylık gelir, çocuk 

cinsiyeti ve çocuk spor yaşı bilgileri görülmektedir. 

 

Tablo 2. Ölçeğin güvenirlik ve çarpıklık-basıklık tablosu 

Ölçekler 
Madde

Sayısı 
N X̅ sd Çarpıklık Basıklık 

Cronbach’s 

Alpha 

Çocuklarını Spora Yönlendiren 

Anne ve Babaların Beklentileri 

Ölçeği 

30 106 4,36 ,620 2,018 8,122 ,965 

 
Ölçeğin güvenirlik ve çarpıklık-basıklık değerleri incelendiğinde, Ölçeğin toplam puan ortalamasının 

4,36 olduğu görülmektedir. Ölçme aracını çarpıklık (2,018) ve basıklık (8,122) değerleri incelendiğinde, 

normallik varsayımını sağlamadığı söylenebilir(George ve Mallery, 2019). Ölçeğin (30 madde) 

Cropnbach’s Alpha güvenirlik değeri ise 0,965 olarak bulunmuştur. 
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Tablo 3. Ebeveyn cinsiyetine göre ölçek toplam puan ortalaması mann-whitney u tablosu 

Ölçek Ebeveyn Cinsiyet Sıra Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
U p 

Ölçek Toplam Puan 

Ortalaması 

Erkek 53,97 32 
136 ,861 

Kadın 52,91 25 

 
Tablo 3’e bakıldığında araştırmaya katılan ebeveynlerin cinsiyetine göre ölçek toplam puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır (p>,05). Buna göre çocuğunu cimnastiğe gönderen anne ve 

babanın beklentileri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. 

 

Tablo 4. Ebeveyn mesleğine göre ölçek toplam puan ortalaması kruskal-wallis tablosu 

Ölçek Ebeveyn Meslek 
Sıra 

Ortalaması 
N sd p Anlamlı Fark. 

Ölçek Toplam 

Puan 

Ortalaması 

Öğretmen (1) 70,72 18 

6 ,009 1-6 

Doktor (2) 73,50 4 

Polis (3) 63,07 7 

Serbest Meslek (4) 45,57 15 

Memur (5) 51,58 25 

İşçi (6) 37,58 25 

Diğer (7) 62,50 12 

p<0,05* 

 

Araştırmaya katılan anne ve babaların mesleğine göre ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılığı olup olmadığı tablo 4’te verilmiştir.  

 

Tablo 5. Ebeveyn eğitim durumuna göre ölçek toplam puan ortalaması kruskal-wallis tablosu 

Ölçek 
Ebeveyn Eğitim  

Durumu 

Sıra 

Ortalaması 
N sd p Anlamlı Fark. 

Ölçek Toplam 

Puan 

Ortalaması 

İlkokul (1) 36,42 6 

5 ,075 - 

Ortaokul (2) 34,83 3 

Lise (3) 45,56 17 

İki yıllık eğitim enstitüsü veya 

yüksek okulu (4) 
66,61 23 

Dört yıllık eğitim fakültesi veya 

yüksek okulu (5) 
50,78 46 

Yüksek lisans (6) 64,14 11 

 

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan ebeveynlerin eğitim durumu ile ölçek toplam puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır.  
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Tablo 6. Ebeveyn aylık gelire göre ölçek toplam puan ortalaması kruskal-wallis tablosu 

Ölçek 
Ebeveyn Aylık  

GelirDurumu 

Sıra 

Ortalaması 
N sd p Anlamlı Fark. 

Ölçek Toplam 

Puan 

Ortalaması 

5500-7500 TL arası (1) 58,60 15 

4 ,043* - 

7501-9500 TL arası (2) 41,03 16 

9501-11500 TL arası (3) 55,90 29 

11501-13500 TL arası (4) 68,42 19 

13501 TL ve üzeri (5) 44,98 27 

p<0,05* 

 

Tablo 6’da ebeveyn aylık gelir durumu ile ölçek toplam puan ortalamaları Kruskal Wallis H testi ile 

incelenmiştir. Buna göre ebeveyn aylık gelir durumuna göre ölçek toplam puan ortalaması arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Anlamlı farklılığın yönünü belirlemek için Mann-

Whitney U testi ile ikili karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmesi sonucunda yeni 

anlamlılık sınırı“0,05” olarak hesaplandığı için gruplar arası anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 

 

Tablo 7. Ölçek toplam puan ortalaması, ebeveyn yaş ve çocuğun spor yaşı spearman's korelasyon tablosu 

  Ebeveyn Yaş Çocuğun Spor Yaşı (Ay) 

Ölçek Toplam Puan 

Ortalaması 

r -,032 ,134 

p ,741 ,172 

N 106 106 

 

Ölçek toplam puan ortalaması ile ebeveyn yaş ve çocuğun spor yaşı arasındaki ilişki tablosu tablo 7’de 

verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde ölçek toplam puan ortalamaları ile ebeveyn yaş ve çocuğun spor 

yaşı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

 

Tablo 8. Ebeveynlerin cimnastiğe göndermede en çok ve en az beklentileri  

Ölçek Madelleri N X̄ S 

En Çok Tercih EdilenBeklentiler    

Çocuğumun boş zamanlarını spor faaliyetleri ile 

değerlendirmesi istiyorum. 
106 4,60 ,764 

Spor aracılığıyla çocuğumun, enerjisini olumlu bir 

şekilde deşarj ederek harcayacağını düşünüyorum. 

 

106 4,58 ,729 

En Az Tercih Edilen Beklentiler    

Çocuğum gelecekte iyi kazanç elde etmesini 

düşündüğüm için spora yönlendirdim. 

 

106 3,51 1,482 

Çocuğumun yönelmiş olduğu branşı ben belirledim. 106 3,37 1,539 
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Tablo 8’de araştırmaya katılan katılımcıların çocuklarını cimnastiğe göndermede en az ve en çok 

beklenti içinde olduğu maddelerin hangisi olduğu verilmiştir. Araştırmaya göre ebeveynler çocuklarını 

en çok, boş zamanlarında spor faaliyeti içerisinde olmaları ve çocuklarının enerjilerini doğru bir şekilde 

harcaması beklentisi içinde gönderirken, en az çocuklarının gelecekte kazanç elde etme ve çocuklarını 

kendi tercihleri ile cimnastiğe göndermeleri beklentisi içinde olmaları olarak bulunmuştur. 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Asıl amaç fiziksel uyum sağlamak olduğunda cimnastik ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkar. İyi ve 

doğru yönlendirilmiş cimnastik programı esneklik, koordinasyon, kuvvet, denge ve çabukluk gibi 

fiziksel özellikleri geliştirir. İşte bu özellikleri ile cimnastik bütün dünyada kitle sporu olarak kabul 

edilen ve temel spor olarak da uygulamaya koyulan çok teknik bir daldır( Mengütay, 1992) Çocukların 

spor yapmalarında ve spor tercihlerinde pek çok neden etkili olabilir. Aile ve çevre gibi dışsal etkenler 

çocukların spor tercihlerinde belirleyici unsurlar olarak ortaya çıkabilir (Sunay ve Saracaloğlu, 2003). 

Spor çocuğun büyümesinde, olgunlaşmasında, bilişsel gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli rol 

oynayacağı için onun hayatına erken yaşlarda girmelidir (Muratlı, 1998). Bunu onlara en iyi öğretecek 

konumda olanlar ailelerdir. Örneğin; ebeveyn eğitimi, gelir durumu, ebeveynlerin spor yapma 

durumları, spor yapılan mekân, beslenme alışkanlıkları (obezite) ve kitle iletişim araçları bunlardan 

bazıları olarak gösterilebilir (Klesge ve Etal, 1991). Bu bilgiler doğrultusunda araştırmamızda: 

“Ebeveynlerin 3-4 Yaş Arası Çocuklarını Artistik Cimnastik Sporuna Gönderme Sebepleri” 

araştırılmıştır. 

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre, 

Araştırmaya 59 erkek, 47 kadın, toplamda 106 ebeveyn katılmıştır. Araştırmaya katılan kişilerin 

mesleklerine bakıldığında öğretmen (18), doktor (4), polis (7), serbest meslek (15), memur (25), işçi 

(25) ve diğer meslekler (12) olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin eğitim durumlarına bakıldığında 

ilkokul (6), ortaokul (3), lise (17), iki yıllık eğitim enstitüsü veya yüksek okulu (23), dört yıllık eğitim 

fakültesi veya yüksek okulu (46), yüksek lisans (11) mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların aylık 

gelirlerine bakıldığında 5500-7500 TLarası(15), 7501-9500 TL arası (16), 9501-11500 TL arası (29), 

11501-13500 TL arası (19), 13501 TL ve üzeri (27) olduğu görülmektedir. Katılımcıların çocuklarının 

cinsiyetine baktığımızda 45 erkek ve 61 kız cimnastik sporcusu olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda 

kız çocuklarının cimnastiğe gönderilme oranları daha yüksektir. Çocukların spor yaşı (ay) ortalaması 

4,7 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan ebeveynlerin cinsiyetine göre ölçek toplam puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>,05). Buna göre çocuğunu cimnastiğe 

gönderen anne ve babanın beklentileri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Araştırmamızı 

destekler nitelikte, Keskin (2006) “Çocuklarını Spora Yönlendiren Anne Babaların Beklentileri” adlı 

araştırmasına katılan örneklem grubu, çocuklarının serbest zamanlarını spor etkinlikleriyle geçirmeleri, 

spor etkinliklerinin çocuğun fizyolojik gelişimine katkıda bulunacağını, sporun çocuklarını tehlikeli 

alışkanlıklardan uzak tutacağını ve çocuğun spor etkinliklerinde kazanma ve kaybetme duygusunu 

tadarak kendine olan güvenin artacağını söyleyen ailelerin cinsiyet değişkenine göre verilen cevaplar 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığını tespit etmiştir(p>0,05) (Keskin, 2006).  

Araştırmaya katılan ebeveynlerin mesleğine göre çocuklarını cimnastiğe gönderme beklentileri arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Fakat Bonferroni düzeltmesi kullanılarak Mann-Whitney U testi 

ile yapılan ikili karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi sınırı 0,002 olarak kabul edildiği için gruplar 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Araştırmaya katılan ebeveynlerin eğitim durumu ile ölçek 

toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Yani, ebeveynlerin eğitim 

durumuna göre cimnastiğe gönderme beklentileri arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  Ebeveyn aylık 

gelir durumuna göre ölçek toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir 

(p<0,05). Anlamlı farklılığın yönünü belirlemek için Mann-Whitney U testi ile ikili karşılaştırılmalar 

yapılmıştır. Bu karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmesi sonucunda yeni anlamlılık sınırı “0,05” olarak 

hesaplandığı için gruplar arası anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ebeveyn yaş ve çocuğun spor yaşı 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Başka bir ifadeyle, çocuğunu cimnastiğe gönderen 

ebeveynlerin beklentiler ile yaşları ve çocuklarının spor yaşları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
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Nihai sonuç olarak araştırmaya göre ebeveynler çocuklarını en çok, boş zamanlarında spor faaliyeti 

içerisinde olmaları ve çocuklarının enerjilerini doğru bir şekilde harcaması beklentisi içinde 

gönderirken, en az çocuklarının gelecekte kazanç elde etme ve çocuklarını kendi tercihleri ile cimnastiğe 

göndermeleri beklentisi içinde olmaları olarak bulunmuştur. Çon ve arkadaşları yapmış oldukları bir 

araştırmada ortaöğretimde uygulanan beden eğitimi dersine ilişkin velilerinin birinci sırayı alan 

amaçlarını “beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleri 

ile değerlendirmeye istekli olduklarını” ifade etmişlerdir (Çon ve Ark.,1997). Bu araştırma ile araştırma 

sonuçlarımız paralellik göstermektedir. Netice olarak; çocukların, artistik cimnastik sporuna gönderilme 

nedenlerinin, “sağlık”, “enerjileri doğru bir şekilde kullanma” ve “fiziksel aktivite olması” paralelinde 

şekillendiği görülürken, “çocuklarının, spordan para kazanmaları”, ailelerin büyük çoğunluğu için 

önemli bir faktör olarak görülmemiştir.  

Çocukların, artistik cimnastik sporuna devam etmeleri için ailelerin büyük bir özveride bulundukları ve 

kendilerinin de fiziksel anlamda bu spora yönlendirildikleri düşünüldüğünde, spor politikalarının sadece 

çocuk üzerinden değil, veli üzerinden de yürütülmesi gerektiği görülmektedir. 

5.KAYNAKÇA 

1. Akdoğan, H.E. (2008). Artistik cimnastikçilerde bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerin 

incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.  

2. Amman, M.T., İkizler, H.C. ve Karagözoğlu, C. (2000). Sporda sosyal bilimler. İstanbul: Alfa 

Yayınevi. 

3. Atiković, A. (2012). New regression models to evaluate the relationship between biomechanics of 

gymnastic vault and ınitial vault difficulty values. Journal of Humankinetics, 35(17), 119–126.  

4. Bağcı, E. (2009). 10-12 Yaş grubu aerobik cimnastik branşı ile uğraşan yarışmacı bayan sporcular 

ile aynı yaş grubu sedanter öğrencilerin bazı fiziksel özelliklerinin eurofit test bataryası ile 

karşılaştırılması. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

5. Çon M. ve Ark. (1997). Elit düzeyde spor yapanların spora yönlenmelerinde ilk ve orta öğretim 

kurumlarının etkisi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 

2(1), 41-53. 

6. Erdemli, A. (1991).  Türk-alman kültür diyaloğunda spor ahlakı ve spor felsefesine yeni 

yaklaşımlar. İstanbul: Meya Matbaacılık ve Yayıncılık. 

7. Eyüboğlu, E. (2012). Spor yapan ve yapmayan 12–14 yaş arası ergenlerin öz yeterlik düzeylerinin 

karşılaştırılması. Doktora Tezi. Haliç Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Programı Psikoloji 

Anabilim Dalı, İstanbul. 

8. George, D., &Mallery, P. (2019). IBM SPSS statistics 26 step by step: A simpleguideand reference. 

Routledge. 

9. Gökçe, H. Keçeci, K. Yıldız, A. (2019). Reasons of parents why children participate to sports: a 

pilot study. CBU J Phys Edu Sport Sci, 14(2), 356–366. 

10. Hergüner, G. (1991). Çocuğun spora yönelmesinde ailenin rolü ve önemi.  Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 91–95. 

11. Keskin, V. (2006). Çocuklarını spora yönlendiren anne ve babaların beklentileri. Yüksek Lisans 

Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon. 

12. Klesge ve Etal (1991) ; Bırch ve Douison, 2001 ‘ den Akt : Camcı , 2010. 

13. Kotan, Ç., Hergüner, G. ve Yaman, Ç. (2009).  İlköğretim okullarında okuyan sporcu öğrencilerin 

spor yapmalarında okul ve aile faktörünün etkisi (sakarya il örneği).  Niğde Üniversitesi, Beden 

Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 49–58. 

14. Küçük, V. Ve Koç, H. (2004). Psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde insan ve spor ilişkisi. 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1–12. 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 207 
15. Mengütay, S. (1992). Artistik jimnastik temel teknik hareketlerin öğretim yöntemleri ve yardım 

şekilleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 

Matbası.  

16. Mengütay, S. (1997). Cimnastik, Morpo spor ansiklopedisi, cilt-2. İstanbul: Kültür Yayınları. 

17. Moeskops, S., Oliver, J., Read, P.J., Cronin, J.B., Myer, G.D. ve Lloyd, R.S. (2018).  The 

physiological demands of youth artistic gymnastics; applications 4 to strength and conditioning. 

Journal of Strength and Conditioning, 5(8), 6–10. 

18. Mülazımoğlu, Ö. (2006). Bruninks-oseretsky motor yeterlik testinin geçerlik, güvenirlik çalışması 

ve beş-altı yaş grubu çocuklara uygulanan cimnastik eğitim programının motor gelişime etkisinin 

incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

19. Özgören, N. (2014). Barfikste ters ve düz devir hareketlerinin biyomekanik analizi. Yüksek Lisans 

Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  

20. Sunay, H. ve Saracaloğlu, S. (2003). Türk sporcusunun spordan beklentileri ile spora yönelten 

unsurlar. Spormetre, 1(1), 43-48. 

21. Yalçın, H.F. (1995). Beden eğitimi öğretmeni el kitabı. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları. 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 208 
Presentation ID / Sunum No: 5 

 

Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: 0000-0003-4712-0512 

 

Ön Kolda Nüks Malign Fibrözhistiyositoma: Nadir Bir Yumuşak Doku 

Sarkomu 

Asst.Prof.Dr. Kağan Gökçe1,  Asst.Prof.Dr. Demet Doğan2 

1Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. 
2Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. 

 

*Corresponding author: Kağan Gökçe 

 

Özet: Ekstremite yerleşimli Yumuşak Doku Sarkomları (YDS) ile yapılan bir epidemiyolojik çalışmada Malign 

Fibröz Histiyositoma (MFH)’nın birinci sırada olduğu görülmüştür. YDS’ nda tümörü boyutu, invazyon derinliği, 

diferansiyasyon derecesi hastalığın prognozu açısından oldukça önemlidir. Tüm YDS’nın tedavisinde olduğu gibi 

MFH’da da geniş cerrahi rezeksiyon altın standarttır. Çalışmamızda daha önce lipom tanısı ile sağ ön koldan 

kitle eksizyonu yapılmış sonrasında cerrahi geçirdiği alanda nüks MFH kitlelerinin tespit edildiği 48 yaşında, 

kadın hastanın sunulması amaçlanmaktadır. Lezyonların olduğu alana yüzeyel doku Ultrasonografisi (USG) 

yapıldı; malign karakterde yumuşak doku tümörleri tespit edildi. Hastaya preoperatif dönemde evreleme amacıyla 

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) yapıldı. Nüks lezyonlarda FDG tutulumu gözlendi. Sağ ön kol için Manyetik 

Rezonans (MR) görüntüleme yapıldı. Lezyonların kas dokusuna invaze olmadığı ve malign karakterde olduğu 

görüldü. Yumuşak doku kitlelerinde USG’nin ana işlevi, kitlenin saptanması ve solid-kistik ayrımının yapılmasıdır. 

Doppler USG ile kitle vaskülarizasyonu değerlendirilebilir ve olası vasküler kitleler ayırt edilebilir. MFH non-

spesifik radyolojik bulgular verir ve değişik boyutlarda kitle oluşturur. MR bulguları non-spesifik olsa da tanı ve 

ayırıcı tanı açısından yüksek yumuşak doku rezolüsyonu nedeniyle tercih edilmesi gereken radyolojik 

görüntülemedir. T1 ağırlıklı görüntülerde düşük ve ara intensiteli, T2 ağırlıklı görüntülerde ise yüksek sinyal 

intensitelidir. Kontrastlı görüntülemede kontrast tutulumu görülür. Ayırıcı tanıda liposarkom, rabdomyosarkom, 

synoviyal sarkom akla gelmelidir. Hastaya fasya dahil geniş cerrahi eksizyon uygulandı. 6 aylık ve 1 yıllık 

takiplerinde nüks, metastatik lezyon gözlenmedi. Cerrahi pratiğinde halen birçok merkezde lipom, kist sebase ön 

tanıları ile radyolojik görüntüleme olamadan eksizyonlar yapıldığı bilinmektedir. Özellikle cilt altında yerleşimli, 

masum görünen yumuşak doku tümörlerinin yumuşak doku sarkomu olma ihtimali nedeniyle radyolojik 

görüntüleme sonrası eksizyonun uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Malign Fibröz Histiyositoma, Yumuşak Doku Sarkomu, Manyetik Rezonans 

 

Recurrent Malign Fibroshistiocytoma of the Forearm: A Rare Soft Tissue Sarcoma 

 

Abstract: Soft Tissue Sarcomas (STS) located in extremities, it was seen that Malignant Fibrous Histiocytoma 

(MFH) ranked first. In STS, tumor size, depth of invasion, degree of differentiation are important for prognosis. 

As in treatment of all STS, wide surgical resection is the gold standard in MFH. It was aimed to present a 48-year-

old female patient with a diagnosis of lipoma who had previously undergone mass excision from the right forearm 

and had recurrent MFH masses in surgical area. Superficial tissue ultrasonography (US) was performed for 

lesions; malignant soft tissue tumors were detected. Positron Emission Tomography (PET/CT) was performed for 

staging preoperatively. FDG uptake was observed in recurrent lesions. Magnetic Resonance (MR) was performed 

for the right forearm. It was observed lesions did not invade the muscle tissue and were malignant. The main 

function of US in soft tissue masses is to detect the mass and differentiate solid-cystic. Mass vascularization can 

be evaluated with Doppler-US and possible vascular masses can be distinguished. MFH gives non-specific 

radiological findings and creates masses of different sizes. Although MR findings are non-specific, it’s the 

radiological imaging that should be preferred because of it’s high soft tissue resolution in terms of diagnosis and 

differential diagnosis. It has low and intermediate intensity on T1-weighted, and high signal intensity on T2-
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weighted images. Contrast enhancement is seen. In differential diagnosis, liposarcoma, rhabdomyosarcoma, and 

synovial sarcoma should be considered. Wide surgical excision, including the fascia, was performed. No 

recurrence or metastatic lesion was observed in 6-month and 1-year follow-ups. In surgical practice, it is known 

that excisions are still performed in many centers with preliminary diagnosis of lipoma, cyst sebaceous and without 

radiological imaging. We believe that excision after radiological imaging would be appropriate due to possibility 

of soft tissue sarcoma of innocent-appearing soft tissue tumors located under the skin. 

Keywords: Malignant Fibrous Histiocytoma, Soft Tissue Sarcoma, Magnetic Resonance 

 

GİRİŞ 

Yumuşak Doku Sarkomları (YDS) oldukça heterojen ve alt gruplardan oluşan bir malign tümör tipidir. 

Gustafson’ un 1994 yılında 508 hasta ile yaptığı çalışmada en sık görülen alt grup Malign Fibröz 

Histiyositoma (MFH) olarak bildirilmiştir (1). 2006 yılında 26,758 vaka ile yapılan bir çalışmada en sık 

görülen alt grup %23.9 ile leiomyosarkoma iken 2. en sık görülen YDS tipi %17.1 ile MFH’ dır (2). 

2014 yılında ekstremite yerleşimli YDS ile yapılan bir epidemiyolojik çalışmada MFH’ nın birinci 

sırada olduğu görülmüştür (3). YDS’ nda tümörü boyutu, invazyon derinliği, diferansiyasyon derecesi 

hastalığın prognozu açısından oldukça önemlidir. Tüm YDS’nın tedavisinde olduğu gibi MFH’da da 

geniş cerrahi rezeksiyon altın standarttır. Çalışmamızda daha önce lipom tanısı ile sağ ön koldan kitle 

eksizyonu yapılmış sonrasında cerrahi geçirdiği alanda nüks MFH kitlelerinin tespit edildiği 48 yaşında, 

kadın hastanın sunulması amaçlanmaktadır. 

VAKA SUNUMU 

48 yaşında, kadın hasta sağ ön kolda dokunmakla hissettiği 3 adet kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. 

Anamnezinde herhangi bir ek hastalığı olmadığı öğrenildi. Daha önce kitle şikayeti olan bölgeden lipom 

tanısı ile cerrahi geçirdiği öğrenildi. Fizik muayenesinde sağ ön kol ekstansör alanda insizyon skarı 

görüldü. İnsizyon skarı altında 3 adet dağınık kitle lezyon palpe edildi (Resim-1).  

 

  

Resim-1: Preoperatif nüks olan sağ ön kol ekstansör alan. 

 

Daha önceki cerrahiye ait patoloji raporu incelendiğinde MFH tanısı olduğu ancak ikinci bir operasyon 

yapılmadığı anlaşıldı. Lezyonların olduğu alana yüzeyel doku Ultrasonografisi (USG) yapıldı; malign 
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karakterde yumuşak doku tümörleri tespit edildi. Hastaya preoperatif dönemde evreleme amacıyla 

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) yapıldı. Nüks lezyonlarda FDG tutulumu gözlendi (Resim-2).  

 

 

Resim-2: Malign karakterde FDG tutulumu.  

 

Bu alan dışında vücutta metastaz görülmedi. Sağ ön kol için Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme 

yapıldı. Lezyonların kas dokusuna invaze olmadığı ve malign karaterde olduğu görüldü (Resim-3).  

 

Resim-3: Kontrastlı yağ baskılı koronal T1-A MR'da kontrast tutulumu.  
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Hasta opere edildi. 2 cm cerrahi sınırla ekstansör kas gruplarının fasyası dahil edilerek geniş rezeksiyon 

yapıldı (Resim-4).  

 

 

Resim-4: Peroperatif görüntü.  

 

Rezeksiyon alanına radyoterapi haritalaması ve fasyokutan flep ile onarım yapıldı. Patoloji raporunda 

derin fasyaya olan cerrahi sınır 5 mm idi. Postoperatif hastaya radyoterapi tedavisi uygulandı. Hastanın 

ameliyat sonrası 6. ay kontrolünde toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) yapıldı. Operasyon alanı USG 

ile kontrol edildi ve nüks lezyon lehine bulgu saptanmadı. 1 yıl sonundaki kontrollerinde toraks BT ve 

yüzeyel doku USG’nde metastaz ve nüks lezyon görülmedi. Hastanın takibine devam edilmektedir.  

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Yumuşak doku kitlelerinde USG’nin ana işlevi, kitlenin saptanması ve solid-kistik ayrımının 

yapılmasıdır. Doppler USG ile kitle vaskülarizasyonu değerlendirilebilir ve olası vasküler kitleler ayırt 

edilebilir. MR yüksek yumuşak doku çözümleme gücü nedeniyle yumuşak doku lezyonlarının 

karakterizasyonunda en değerli yöntem olduğu gibi iyi huylu lipomatöz lezyonlar, kas içi 

hemanjiyomlar, hematomlar gibi tümör benzeri süreçlerin de ayrımında yararlıdır. Bununla birlikte 

kalsifikasyonları değerlendirmede yetersizdir (4,5).  MFH non-spesifik radyolojik bulgular verir ve 

değişik boyutlarda kitle oluşturur. Direk grafi’de komşu kemikte kortikal erezyon en tipik özelliğidir. 

Ayrıca periost reaksiyonu ve patolojik fraktürlere neden olabilir. Nadiren periferal kalsifikasyon ve 

ossifikasyonlar eşlik edebilir ve direk grafide görülebilir. BT’de santrali hipodens, belirgin sınırlı 

yumuşak doku kitlesi şeklinde görülür. Kontrastlı görüntülemede kontrast tutulumu görülür. MR 

bulguları nonspesifik olsa da tanı ve ayırıcı tanı açısından yüksek yumuşak doku rezolüsyonu nedeniyle 

tercih edilmesi gereken radyolojik görüntülemedir. T1 ağırlıklı görüntülerde düşük ve ara intensiteli, T2 

ağırlıklı görüntülerde ise yüksek sinyal intensitelidir. Kontrastlı görüntülemede kontrast tutulumu 

görülür. Ayırıcı tanıda liposarkom, rabdomyosarkom, synoviyal sarkom akla gelmelidir (6).  MR 

görüntülemede; T1-Ağırlıklı görüntülerde hipointens, T2-Ağırlıklı görüntülerde hiperintens, kontrast 

sonrası görüntülerde kontrast tutan bir lezyon olarak görülür. MR’da MFH’u düşündüren tipik bir özellik 

yoktur. Ancak kemik içi ve kemik dışı yayılımı, komşu yumuşak doku, damar, sinir yayılımı ile ilgili 

bilgi verir (7). Flor-18 işaretli florodeoksiglikoz (FDG) Pozitron emisyon tomografi (PET/BT) 

görüntüleme bu hastaların tanı ve takiplerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda 
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evrelemesinde, tedavi cevabının ve prognozunun değerlendirilmesinde, nüks tesbitinde ve tedavi sonrası 

değişikliklerden olası nüksün ayırt edilmesinde kadar giderek artan öneme sahiptir (8). Vakaların 

%10’unda tanı anında ekstremiteden en sık akciğere, retroperitoneal bölgeden ise karaciğere metastaz 

olabileceğinden; BT, MR, PET-CT, USG incelemeleri gereklidir. Yumuşak doku tümörlerinin bölgesel 

evrelendirilmesinde MR yeterli olsa da PET-CT, kemik sintigrafisi ve akciğerlerin yüksek çözünürlüklü 

BT taraması metastatik yayılımı dışlamak için en iyi yöntemlerdir (9). Cerrahi pratiğinde halen birçok 

merkezde lipom, kist sebase ön tanıları ile radyolojik görüntüleme olamadan eksizyonlar yapıldığı 

bilinmektedir. Özellikle cilt altında yerleşimli, masum görünen yumuşak doku tümörlerinin yumuşak 

doku sarkomu olma ihtimali nedeniyle radyolojik görüntüleme sonrası eksizyonun uygun olacağı 

kanaatindeyiz.  
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Özet: Amaç: Kollateral dolaşımın sağlıklı kişilerde ve koroner arter hastalığı olan hastalarda miyokard iskemisini 

önlediği varsayılmaktadır. Viseral yağ dokusu, insan vücudundaki çeşitli normal ve patolojik süreçler üzerinde 

etkisi olan bazı biyokimyasal özelliklere sahip olan toplam vücut yağının aktif bir bileşenidir. Bu çalışmada viseral 

yağ oranı ile koroner kollateral dolaşım (KKK) arasındaki ilişkiyi araştırdık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya stabil 

angina pektorisli toplam 148 hasta alındı ve koroner anjiyografi sonrası tüm hastaların boy ve kiloları kaydedildi. 

Çalışmaya alınan denekler biyoelektrik empedans analiz yöntemi ile viseral yağ oranları sınıflandırılarak 1-9 

arası ve >10 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Rentrop'un CCC sınıflandırmasına göre hastalar kötü CCC grubu 

(grade 0 ve 1) ve iyi CCC grubu (grade 2 ve 3) olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Kollateral sınıflandırmasına göre 

yapılan analizde, zayıf kollateral grubunda viseral yağ yüzdesi (13.7±4.7'ye karşı 10.1±4.0, p=0.01) ve vücut kitle 

indeksi (28.2±2.4'e karşı 27.3±2.3, p=0.040) anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Diabetes mellitus, viseral yağ 

oranı yüksek olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti. Kollateral gelişimi için yapılan çok değişkenli lojistik 

regresyon analizinde viseral yağ yüzdesi [Odds oranı (OR): 0.740, %95 güven aralığı (GA): 0.602-0.909, 

p=0.040] ve koroner darlık yüzdesi (OR: 1.220, %95 GA: 1.070-1.390, p=0.003) diğer faktörlerden bağımsız 

olarak anlamlı bulundu. ROC analizinde viseral yağ seviyesindeki artış kollateral gelişimi %72.7 duyarlılık ve 

%58.5 özgüllük ile azalttığı gösterilmiştir. Sonuç: Viseral yağdaki artış, zayıf kollateral gelişim için bağımsız bir 

faktör gibi görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı, Kollateral Damar, Visseral Yağ, Koroner Arter Hastalığı Risk 

Faktörü 

 

The Relationship Between Coronary Collateral Circulation and Visceral Fat 

 

Abstract: Objectives: Collateral circulation is assumed to prevent myocardial ischemia in healthy subjects and in 

patients with coronary artery disease. Visceral adipose tissue is an active component of total body fat, which holds 

some biochemical characteristics that have impact on several normal and pathological processes in the human 

body. In this study, we investigated the relationship between visceral fat ratio and coronary collateral circulation 

(CCC). Materials and Methods: Totally 148 patients with stable angina pectoris were recruited to the study and 

all patients’ heights and weights were recorded after the coronary angiography. The study subjects were divided 

into two groups as those between 1 and 9, and those >10 by classifying their visceral fat ratio with bioelectrical 

impedance analysis method. Patients were classified as poor CCC group (grade 0 and 1) and good CCC group 

(grade 2 and 3) based on the Rentrop’s classification of CCC. Results: In the analysis in accordance with collateral 

classification, visceral fat percentage (13.7±4.7 versus 10.1±4.0, p=0.01) and body mass index (28.2±2.4 versus 

27.3±2.3, p=0.040) were found significantly higher in the poor collateral group. Diabetes mellitus was 

significantly higher in patient with high visceral fat ratio. In multivariate logistic regression analysis for collateral 

growth, visceral fat percentage [Odds ratio (OR): 0.740, %95 confidence interval (CI): 0.602-0.909, p=0.040] 

and coronary stenosis percentage (OR: 1.220, %95 CI: 1.070-1.390, p=0.003) were found meaningful, 

independent from the other factors. In ROC analysis, increase in visceral fat level decreased collateral growth 
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with 72.7% sensitivity and 58.5% specificity. Conclusion: The increase in visceral fat seems an independent factor 

for poor collateral development. 

Keywords: Coronary Artery Disease, Collateral Vessel, Visceral Fat, Coronary Artery Disease Risk Factor 

 

1. Introduction 

Coronary artery disease (CAD) is a progressive, systemic and inflammatory disease with 

atherosclerosis in its etiology(1). Coronary collateral circulation (CCC) is defined as vascular structures 

those present non- functional in the normal heart, becomes activated upon a serious stenosis or complete 

obstruction, disrupts blood circulation as an adapting response between the sections of the same coronary 

artery or different coronary arteries in order to provide blood flow into the ischemic myocardial area(2). 

Collateral circulation is quite crucial since it is a potential alternative source upon any insufficiency 

in coronary arteries for providing blood circulation. Anti-ischemic effects, reducing myocardial 

infarction frequency, limiting infarct area, preventing the formation of aneurysms, maintaining 

ventricular functions, antiarrhythmic effects, and decreasing coronary mortality are the benefits of 

CCC(3-6). It is a fact that the status of the collaterals is different even between individuals even with the 

same level of artery disease(7). Visceral fat is a unique part of the total body fat and possesses several 

biochemical functions. Visceral fat is associated with a constellation of various metabolic abnormalities, 

including insulin resistance, hyperinsulinemia, type 2 diabetes, dyslipidemia, inflammation, and altered 

cytokine profile. Such metabolic abnormalities may have an effect on the endothelial tissue which is in 

the cornerstone point of development of new vessels in injured or ischemic tissues. 

In our study, we have tried to show the relationship between visceral fat percentage, which is one 

of the factors considered to be efficient in coronary collateral vessel development, and CCC 

development. 

2. Materials and Methods    

2.1. Study Population 

Our patients were selected from the cases who applied to our center due to chest pain and were 

hospitalized in our clinic after receiving coronary angiography indication with stable angina pectoris 

diagnosis after routine examinations. All patients were informed preceding the study. 

Coronary angiography images, which were performed in our cardiology angiography laboratory, were 

scanned, and post-procedure hospital records were examined for patients with at least 90% and above 

critical stenosis in at least one of their coronary arteries. Baseline demographic data and laboratory results 

were obtained from the cases and hospital database system. Echocardiographic examination and 

electrocardiography were performed in all patients during the hospital stay. Left ventricular ejection 

fraction was measured using the Modified Simpson Method. 

Among 200 patients who were eligible for the study criteria, patients with acute coronary syndrome 

requiring intervention in the first 72 hours, cancer, hematological disease, hypothyroidism, serious 

valvular heart disease, decompensated heart failure, severe liver disease, autoimmune disease, chronic 

kidney disease, inflammatory and infectious disease, corticosteroids or cytotoxic drug use, bedbound 

patients with a history of bleeding diathesis, patients weighing above 150 kg or below 40 kg, patients 

whose height was above 180 cm or below 140 cm, and patients under 18 or over 80 years old were 

excluded from the study. Our study included 148 patients who were eligible according to inclusion 

criteria.  

2.2. Coronary Angiography  

By using right and left femoral approach, selective coronary angiography was performed to patients 

with the Judkins method by using 6F or 7F catheters. Coronary angiography images were evaluated by 

two experienced cardiologists who had no knowledge on the clinical characteristics and laboratory data 

of patients. The levels of stenosis in coronary arteries were determined depending on the projection with 

the highest stenosis. Collateral development was evaluated according to the Rentrop classification. The 

grades of the evaluation according to the Rentrop classification were as follows: Rentrop grade 0: No 
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collateral fill, Rentrop grade 1: very weak collateral flow, but no filling in epicardial arteries, Rentrop 

grade 2: Partial filling, presence of contrast material on epicardial arteries but no complete filling, 

Rentrop grade 3: Complete perfusion, contrast material determined to fill epicardial vessels completely. 

Rentrop Grades 0 and 1 were evaluated as poorly developed collateral circulation, while Rentrop grades 

2 and 3 were evaluated as well-developed collateral circulation(8).  

2.3. Visceral Fat Percentage, Body Mass Index and Waist Circumference Measurement  

Body weight in kilograms and height in centimeters were measured and recorded before the discharge 

of patients. Body mass index (BMI) was obtained by dividing body weight in kg to the square of the 

height in meters. Body fat tissue percentage (%) and visceral fat percentage (%) were measured with the 

Omron HBF-500 Digital Body Analysis Scale that worked with Bioelectrical Impedance Analysis 

method(9).  

2.4. Statistical Analysis  

All analyses were performed with SPSS version 18.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). The 

Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests were used to determine whether the distribution of 

continuous variables fit in normal. Descriptive statistics were expressed as mean ± standard deviation 

for continuous variables, and case number and (%) for nominal variables. The continuous variables 

showing normal distribution were compared with the Student’s t-test, while continuous variables with 

no normal distribution were compared by using the Mann- Whitney U test. The chi-square test or 

Fischer’s Exact test were used in the comparison of categorical variables. Statistical significance was 

assumed for p-value <0.05. The Pearson correlation test was used in the evaluation of the relationship 

between parameters with normal distribution, while the Spearman’s rho correlation test was used to 

examine the relationship between parameters that did not show normal distribution. Multivariate logistic 

regression analysis was used for evaluating independent markers on collateral use during analysis. 

Receiver operating characteristic (ROC) analysis was performed in order to determine the sensitivity 

and specificity of estimating the negative effect of visceral fat tissue, BMI and increase in waist 

circumference on coronary collateral development. 

3. Results  

A total of 148 patients were included in our study, consisting of 64 females (43.2%) and 84 males 

(56.8%) aged between 41 and 80 years with the mean age of 62±8.8 years. From an angiographic aspect, 

66 patients were classified in the good collateral group, and 82 patients were in the poor collateral group. 

Patients with good collaterals and poor collaterals were compared according to their demographic and 

clinical characteristics (Table 1).  

Patients who were included in the study were separated in two groups according to visceral fat 

percentage. Those with values between 1% and 9% were placed in group 1 while those with values 

above 10% were placed in group 2. Ninety-three of those had high visceral fat percentage and remaining 

55 patients were determined to have low visceral fat percentage.  

Visceral fat percentage level of patients in the poor collateral group varied between 5% and 24%, and 

the mean visceral fat percentage was determined as 13.7%±4.7%. Meanwhile, visceral fat percentage 

level of patients in the good collateral group varied between 6% and 20%, and the mean visceral fat 

percentage was determined as 10.1±4.0%. This difference was determined to be statistically significant 

(p=0.011).  

Table 1. Demographic and clinical characteristics of patients 

Demographic and clinical characteristics 
Poor collateral 

(n=82) 

Good 

collateral (n=66) 
p 

Age, years 61.2±9.3 63.0±8.2 0.233 

 

Gender, (%) 

Male 43 (52.4%) 41 (62.1%)  

0.237 Female 39 (47.6%) 25 (37.9%) 
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BMI, (kg/m²) 28.2±2.4 27.3±2.3 0.040 

Waist circumference, (cm) 98.9±8.4 96.4±8.8 0.081 

 

Visceral fat 

Between 1-9 23 (28.0%) 32 (48.5%)  

0.011 10 and above 59 (72.0%) 34 (51.5%) 

HT, s (%) 53 (64.6%) 39 (59.1%) 0.489 

DM, s (%) 33 (40.2%) 18 (27.3%) 0.099 

Dyslipidemia, s (%) 62 (75.6%) 47 (71.2%) 0.546 

Smoking, s (%) 33 (40.2%) 21 (31.8%) 0,290 

Family history, s (%) 26 (31.7%) 19 (28.8%) 0.701 

Antiplatelet agents, s (%) 50 (36.1%) 36 (54.5%) 0.431 

Beta blockers, s (%) 49 (59.8%) 37 (56.1%) 0.651 

ACE inh/ARB, s (%) 43 (52.4%) 28 (42.4%) 0.225 

Statin, s (%) 30 (36.6%) 27 (40.9%) 0.591 

BMI: Body mass index, HT: Hypertension, DM: Diabetes mellitus, ACE inh: Angiotensin converting enzyme 

inhibitors, ARB: Angiotensin receptor blockers, n: Number, Important p-values shown as bold 

 

Laboratory results of the patients are shown in Table 2.  

 

Table 2. Laboratory results of study groups 

Laboratory results 
Poor collateral 

(n=82) 

Good collateral 

(n=66) 
p 

WBC, (x10³ µL) 8.6±1.4 8.2±1.9 0.139 

Neutrophil 5.3±1.5 4.7±1.6 0.016 

Lymphocyte 2.2±0.69 2.0±0.71 0.044 

Hemoglobin, g/dL 13.6±1.7 13.8±1.7 0.465 

MCV 84.2±4.4 85.4±4.7 0.110 

Platelet (x10³ µL) 280±85.0 262±61.5 0.147 

Glucose, mg/dL 153±55.5 142±51.6 0.215 

Creatinine, mg/dL 0.89±0.2 0.90±0.19 0.798 

LDL, mg/dL 112.3±40.7 109.8±35.0 0.693 

HDL, mg/dL 40.5±7.2 40.4±8.8 0.989 

Triglycerides, mg/dL 200±95.7 175±80.6 0.091 

WBC: White blood cells, MCV: Mean corpuscular volume, LDL: Low-density lipoprotein, HDL: 

High-density lipoprotein, n: Number Important p-values shown as bold 

 

The comparison of coronary angiographic and echocardiographic characteristics of the groups is 

presented in Table 3.  
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Table 3. Coronary angiographic and echocardiographic characteristics of groups 

Parameters 
Poor  collateral 

(n=82) 

Good collateral 

(n=66) 
p 

 

Critical coronary 

vessel 

LAD 38 (46.3%) 29 (43.9%) 

 

0.360 
Cx 21 (25.6%) 12 (18.5%) 

RCA 23 (28.0%) 25 (37.9%) 

 

 

Rentrop collateral 

grade 

Rentrop 0 46 (56.1%) 0 

 

 

- 

Rentrop 1 36 (43.9%) 0 

Rentrop 2 0 25 (37.9%) 

Rentrop 3 0 41 (62.1%) 

Stenosis percentage, (%) 93.5±4.4 97.1±4.3 0.033 

 

Lesion location 

Proximal 33 (40.2%) 35 (53%)  

0.121 Distal 49 (59.8%) 31 (47%) 

LVEF, (%) 54.1±9.6 54.7±7.6 0.675 

LAD: Left anterior descending artery, Cx: Circumflex, RCA: Right coronary artery, LVEF: Left ventricular 

ejection fraction, n: Number 

 
Upon analyzing the relationship between the CCC and visceral fat percentage, linkage analyses are 

shown in Figure 1 according to the distinction of good and poor collateral and Rentrop classification.  

 

Figure 1. Linkage analyses between coronary collateral circulation and visceral fat percentage: (I) According to 

the distinction of good and poor collateral, (II) According to Rentrop classification 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 218 
 

A weak negative correlation was determined upon performing correlation analysis between collateral 

level and visceral fat percentage, and despite being modest, it was found to be statistically significant 

(r=-0.415, p<0.001). A very weak correlation was found upon performing correlation analysis between 

collateral development and BMI (r=-0.211, p=0.010) and waist circumference (r=-0.203, p=0.013), and 

it was also determined to be statistically significant. There was a very weak correlation between 

collateral development and diabetes mellitus (DM) and it was found to be statistically significant 

(r=0.184, p=0.025). There was also a moderately positive but statistically significant correlation between 

stenosis percentage and collateral development (r=0.548, p<0.001).  

The patients included in the study were divided into two groups: those with visceral fat ratio between 1 

and 9 and those above 10. In 93 of these, visceral fat ratio was above 10 (high), and in the remaining 55 

patients, it was observed between 1 and 9 (low). 52.7% of patients with low visceral fat ratio were male, 

and 59.1% of those with high ratio were male. However, no statistically significant difference was found 

(p=0.447). The mean age of the patients with low visceral fat ratio was 63.5±9.6 years, and the ratio was 

61.1±8.2 in those with high ratio. There was no statistically significant relationship (p=0.108). We 

compared visceral fat ratio with each of the cardiovascular risk factors. Those with high visceral fat 

were found to be higher than those with low visceral fat; DM (40 vs 11 patients, p=0.004), hypertension 

(HT) (61 vs 33 patients, p=0.495), dyslipidemia (71 vs 38 patients, p=0.333), smoking (35 vs 19 patient, 

p=0.706), family history of CAD (31 vs 14 patients, p=0.314). However, except DM, there was no 

statistically significant difference (Table 4). 

 

Table 4. The comparison of visceral fat percentage and clinical and demographic characteristics 

Visceral fat 
Between 1 and 9 

(n=55) 
10 and above (n=93) p 

Age, years 63.5 ± 9.6 61.1 ± 8.2 0.108 

 

Gender, 

(%) 

Male 29 (52.7%) 55 (59.1%)  

0.447 Female 26 (47.3%) 38 (40.9%) 

BMI, (kg/m²) 26.0 ± 1,7 28.8 ± 2,2 <0.001 

Waist circumference, (cm) 92.6 ± 7.6 100 ± 7.7 <0.001 

HT, (%) 33 (60%) 61 (65.6%) 0.495 

DM, (%) 11 (20%) 40 (43%) 0.040 

Dyslipidemia, (%) 38 (69.1%) 71 (76.3% 0,333 

Smoking, (%) 19 (34.5%) 35 (37.6%) 0,706 

History of CAD, (%) 31 (56.4%) 61 (65.6%) 0.263 

Family history, (%) 14 (25.5%) 31 (33.3%) 0.314 

Triglycerides, mg/dL 170 ± 82.9 201 ± 92.3 0.042 

Cholesterol, mg/dL 179 ± 42.6 195 ± 47.9 0.037 

HDL, mg/dL 41.7± 9.5 39.7 ± 6,8 0.131 

LDL, mg/dL 103.8 ± 34.4 115 ± 36.9 0,038 

BMI: Body mass index, HT: Hypertension, DM: Diabetes mellitus, CAD: Coronary artery diseases, HDL: High-

density lipoprotein, LDL: Low-density lipoprotein, n: Number 

Important p-values shown as bold 
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Visceral fat ratio was found to be significantly higher in those with higher BMI and waist circumference 

(p<0.001). The mean BMI was found to be 26.0±1.7 in those with low visceral fat, while it was 

found to be 28.8±2.2 in those with high visceral fat. Waist circumference was 92.6±7.6 in those with 

low visceral fat, while it was 100±7.7 in those with high visceral fat. In addition, In laboratory 

parameters compared with low and high visceral fats, respectively, triglyceride (170±82.9 vs 201±92.3, 

p=0.042) and cholesterol (179±42.6 vs 195±47.9, p=0.037, respectively) were higher. This was 

statistically significant (Table 4). Very weak negative and positive correlations were determined in the 

correlation analysis of other parameters that might affect collateral development, and no statistically 

significant difference was determined between the groups (Table 5). 

 

Table 5. Correlation analysis for collateral development 

 r p 

Age, years 0.097 0.242 

Gender 0.146 0.077 

Visceral fat -0.415 <0.001 

BMI -0.211 0,010 

Waist circumference (cm) -0.203 0.013 

Stenosis percentage 0.548 <0.001 

Lesion location -0.096 0.244 

Number of critical vessels -0.136 0.100 

HT, (%) -0.098 0.234 

DM, (%) -0.184 0.025 

CAD -0.094 0.255 

Family history, (%) -0.029 0.726 

Smoking -0.127 0.124 

Dyslipidemia, (%) -0.053 0.522 

Neutrophil -0.150 0.070 

Lymphocyte -0.157 0.056 

Platelet, (x10³ µL) -0.106 0.200 

Glucose, mg/dL -0.159 0.053 

CRP -0.154 0.122 

Triglycerides, mg/dL -0.144 0.080 

Cholesterol, mg/dL -0.113 0.172 

LDL, mg/dL -0.028 0.735 

BMI: Body mass index, HT: Hypertension, DM: Diabetes mellitus, CAD: Coronary artery diseases, CRP: C-

reactive protein, LDL: Low-density lipoprotein, n: Number 

Important p-values shown as bold 
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In the correlation between and cardiovascular risk factors, a statistically significant positive correlation 

was determined between visceral fat percentage and DM (r=0.314, p<0.001). A high positive correlation 

with BMI (r=0.704, p<0.001) and a moderate positive correlation with waist circumference (r=0.592, 

p<0.001) were determined upon performing correlation between BMI and waist circumference and 

visceral fat percentage, and they were determined to be statistically significant. In the correlation 

between triglyceride and cholesterol levels and visceral fat percentage, a statistically significant weak positive 

correlation was determined with triglyceride (r=0.168, p=0.041), cholesterol (r=0.216, p=0.008) and 

low-density lipoprotein (r=0.184, p=0.025) levels. Although a very weak positive correlation was 

determined in the correlation analysis between other cardiac risk factors and visceral fat percentage level, 

these correlations were not statistically significant (Table 6).  

 

Table 6. Correlation analysis about visceral fat level 

 r p 

Age, years 0.143 0.082 

Gender 0.019 0.821 

Collateral circulation -0.415 <0.001 

BMI 0.704 <0.001 

Waist circumference, (cm) 0.592 <0.001 

HT, (%) 0.106 0.199 

CAD 0.106 0.198 

DM, (%) 0.314 <0.001 

Smoking 0.131 0.111 

Family history, (%) 0.060 0.470 

Triglycerides, mg/dL 0.168 0.041 

Cholesterol, mg/dL 0.216 0.008 

LDL, mg/dL 0.184 0.025 

BMI: Body mass index, HT: Hypertension, DM: Diabetes mellitus, CAD: Coronary artery diseases, CRP: C-

reactive protein, LDL: Low-density lipoprotein Important p-values shown as bold 

 

In the multivariate logistic regression analysis performed to determine the factors affecting collateral 

development, visceral fat tissue and coronary stenosis percentage were determined to be statistically 

significant independent factors among the variables. Accordingly, it was determined that the increase 

in coronary stenosis percentage and the decrease in visceral fat percentage were independent predictors 

of good collateral artery development (Table 7). 

Table 7. Evaluation of the predictors of collateral development with multivariate logistic regression analysis 

Parameter OR 95% CI p 

Age, years 0.948 0.874-1.028 0.948 

Gender 0.851 0.203-3.560 0.851 

Visceral fat 0.740 0.602-0.909 0.040 

BMI, (kg/m²) 0.989 0.631-1.549 0.960 

Waist circumference, (cm) 1.040 0.941-1.153 0.430 

HT, (%) 0.380 0.099-1.454 0.158 

DM, (%) 0.344 0.048-2.460 0.289 

Dyslipidemia, (%) 0.308 0.048-1.976 0.214 

Smoking, (%) 0.440 0.127-1.530 0.197 

Family history, (%) 3.716 0.798-1730 0.094 

Stenosis percentage 1.220 1.070-1.390 0.003 
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Parameter OR 95% CI p 

Lesion location 0.409 0.116-1.437 0.163 

Statin, (%) 0.450 0.116-1.749 0,249 

Glucose, mg/dL 0.994 0.976-1.012 0.494 

Creatinine, mg/dL 2.540 0.107-6020 0.564 

CRP 0.620 0.336-1.114 0.126 

Triglycerides, mg/dL 0.993 0.975-1.011 0.450 

Cholesterol, mg/dL 1.016 0.937-1.101 0.699 

OR: Odds ratio, CI: Confidence interval, BMI: Body mass index, HT: Hypertension, DM: Diabetes 

mellitus, CRP: C-reactive protein Important p-values shown as bold 

Collateral development and visceral fat percentage, BMI, and waist circumference were compared in 

the ROC analysis of data. There was a statistically significant negative correlation between visceral fat 

level, BMI and collateral development. With 72.7% sensitivity and 58.5% specificity, a decrease was 

predicted in collateral development at 12.5 cut-off level for visceral fat percentage (Table 8, Figure 2). 

Table 8. ROC analysis 

 AUC 95% CI Cut-off 
Sensitivi

ty 

Specifici

ty 
p 

Visceral fat 720 638-801 125 72.7% 58.5% <0.001 

BMI, (kg/m²) 600 508-692 28.3 72.7% 51.2% 0.370 

Waist circumference, 

(cm) 
587 495-679 101.5 66.7% 47.6% 0.690 

ROC: Receiver operating characteristic curve, BMI: Body mass index, AUC: Area 

under the curve, CI: Confidence interval Important p-values shown as bold 

 

 

Figure 2. ROC analysis, comparison of the relation between collateral development and visceral fat percentage, 

BMI (body mass index), waist circumference with ROC analysis. 
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4. Discussion 

It is considered that the development of coronary collateral vessels in human heart is processed through 

the combined development of two different types of adaptation mechanisms, angiogenesis and 

arteriogenesis(10). Endothelial functions are known to have a crucial role in the maturation process of 

collateral vessels(11,12). The interpersonal difference in collateral development level is suggested to be 

caused by endothelial dysfunction. Fat tissues do not only store fatty acids, they also play a central role 

in glucose and lipid metabolism. Numerous hormones such as tumor necrosis factor alpha (TNF-α), 

interleukin-6 (IL-6), adiponectin and leptin are produced in adipose tissue and increase in adipose tissue 

mass directly increases systemic inflammation(13). In the current study population, visceral fat percentage 

was significantly higher in the poor collateral group compared to the good collateral group (p=0.011). A 

significant negative relation was determined between visceral fat percentage and Rentrop flow upon 

separating the patients into sub-groups according to the Rentrop classification (p=0.003). High visceral 

fat percentage was determined to be a negative predictor for coronary collateral development in logistic 

regression analysis. In our study, we showed that the increase in visceral fat percentage was an 

independent factor in terms of poor collateral development. Regarding other cardiovascular risk factors, 

apart from visceral fat tissue, there is no significant difference between the subjects with good and poor 

collateral development. 

Among cardiovascular risk factors, diabetes, HT, hyperlipidemia, smoking and family history of CAD 

were observed to be more common in the group with high visceral fat percentage; however, no 

statistically significant difference was determined in the risk factors other than diabetes. The frequency 

of other factors was more prominent in the group with high visceral fat percentage, albeit not statistically 

significant. 

The measurement of waist circumference reveals abdominal obesity(14). However, it does not distinguish 

visceral fat from subcutaneous fat tissue. The reason for that is visceral fat tissue is not affected from 

skin and muscle layers as in waist circumference measurement. We determined higher waist 

circumference and BMI in people with high visceral fat percentage (p<0.001). Although a positive 

correlation was determined between visceral fat percentage with waist circumference and BMI, visceral 

fat percentage was determined to be a determinant on collateral development with higher sensitivity and 

specificity compared to other factors. Although a statistically significant negative correlation was 

determined between collateral development and visceral fat percentage and BMI, no statistically 

significant difference was determined between those and waist circumference despite a negative 

correlation. Accordingly, it was determined that the effect of visceral fat tissue on coronary collateral 

development was stronger compared to BMI and waist circumference. 

There is a positive correlation between body mass and peripheral leukocyte count. It was shown in a high 

number of studies that inflammatory proteins in circulation (CRP, IL-6, PAI-1, P-selectin, vascular cell 

adhesion molecule-1, fibrinogen, angiotensinogen, SAA3) are increased with an increase in body mass(15). 

Coronary collaterals are potential vascular structures presenting in normal heart and emerge in the 

presence of serious CAD and work for the protection of myocardial vitality. It is well-known that the 

presence of collateral vessels and increased collateral circulation level are associated with left 

ventricular function status(16,17). Studies have demonstrated that collateral circulation reduces myocardial 

ischemia, decreases infarct area, positively increases left ventricular function, decreases ventricular 

aneurysm formation, and most importantly, increases survival(18,19). However, left ventricular systolic 

functions were statistically similar between the groups of good and poor collateral development in our 

analysis. This difference may be determined more accurately in studies of patient follow-up after 

discharge. 

While collateral vessel development is formed as a response to severe coronary stenosis, the factors that 

affect collateral development level in the presence of severe CAD may not be clearly determined(20). 

Stenosis in the artery providing the collateral flow (donor artery) is another important factor in collateral 

vessel development. It has been indicated that stenosis rate should be ≥90% and collateral vessel 

diameter should be above 100 μm for angiographic imaging(21). Arteriogenesis is induced in the result 

of increased “shear stress” after serious artery obstructions(22). It is suggested that MCP-1 (monocyte 
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chemotactic protein-1) is effective on this mechanism(10). While there is maximum shear at the 

beginning, this is gradually reduced with the increasing diameter of collateral vessels(23). Assuming that 

hypertension will play a facilitating role in this mechanism, it can be considered to affect collateral 

development positively. In the result of some studies investigating the relationship between the presence 

of coronary collateral in hypertension and left ventricular hypertrophy in CAD, it has been determined 

that hypertensive patients have better developed collateral, and a positive relationship has been 

demonstrated between coronary collaterals and left ventricular wall thickness(24,25). Although studies on 

humans and animals have shown that epicardial coronary arteries are dilated in hypertrophic ventricle, 

it is now clear why left ventricular hypertrophy increases CCC; it may be associated with myocardial 

ischemia. While the hypertension incidence was higher in the poor collateral group compared to the 

good collateral group in our study, no significant difference was determined between the two groups. 

We have attributed this result to the fact that HT was under control due to drug therapy in our patients. 

In type II DM, in which insulin resistance plays a significant role, deaths are largely associated 

with cardiovascular diseases(26). There are various opinions on the effect of DM on collateral 

development. Abaci et al.(27) have shown that collateral development is weaker in DM due to the fact 

that endothelial function, which plays a large role in collateral development, is impaired in diabetics. 

Melidonis et al.(28) have determined higher coronary collateral vessel development rate in diabetics 

compared to the non-diabetics. Zbinden et al.(29) did not determine a significant difference between the 

two groups with regard to collateral flow in their study in which they compared patients with or without 

DM. As in diabetic retinopathy, DM is known to induce angiogenesis but inhibits arteriogenesis(30). In 

our study, 51 of 148 patients had diabetes, and DM prevalence was not determined to be statistically 

significant even though it was higher in the poor collateral group, which might be due to low diabetic case 

number. 

4.1. Study Limitations 

Although no collateral was observed with angiographic method, the recovery in left ventricular function 

with revascularization is attributed to the fact that capillary collateral flow that could not be imaged in 

angiography protects myocardial function in a hibernated manner(10). Considering that we can detect 

collaterals above 100 μm, the presence of collateral flow at an angiographically invisible level may have 

prevented the development of infarction in some cases with poor collaterals. The use of angiography in 

the evaluation of collateral flow and this limitation in the collateral evaluation of angiography may have 

affected the results. 

5. Conclusion 

Despite the advancements in treatment modalities, cardiovascular diseases are still the first underlying 

reason of morbidity and mortality around the world. This study reveals that one of the components of 

obesity, increased visceral fat percentage, may negatively affect coronary collateral development in 

metabolic syndrome. In addition, cardiovascular diseases are increased in parallel with the increase in 

visceral fat tissue. The cardiovascular risk factors and the development of cardiovascular diseases may 

be prevented with visceral fat percentage follow- up and treatment. For this reason, ensuring weight 

loss, regular exercise and healthy diet poses utmost importance in these patients. 
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Özet: Giriş ve Amaç Meme kanseri kadınlarda sık görülen kanser tipidir. Meme lezyonlarının benign malign 

ayrımında spesifitesi yüksek tanı yöntemlerine hala ihtiyaç vardır. Malign meme tümörleri farklı çapta ve akış 

özelliğinde, kaotik dağılımda damarlar oluştururarak kanserin ilerlemesine, metastaza ve ilaç direncinin 

artmasına neden olur. Bu çalışmanın amacı solid meme kitlelerinin değerlendirilmesinde yeni bir yaklaşımla 

dupleks ve power Doppler ultrasonografiyi (PDU) kullanarak tümöral neovaskülarizasyon özelliklerini 

araştırmak ve meme kanseri tanısına katkı sağlamaktır. Yöntem ve Gereçler Power ve dupleks Doppler 

ultrasonografi kullanılarak 125 solid meme lezyonu incelendi. Lezyonların sitolojik ve histopatolojik tanıları iğne 

biyopsileri veya operasyon sonuçlarıyla elde edildi. Lezyonlarda PDU ile vaskülaritenin tipi ve akış özelliği 

dupleks Doppler ultrasonografi (DDU) inceleme ile ortalama RI (rezistiv indeksi), PI (pulsatilite indeksi) değerleri 

ölçüldü. RI ve PI değerleri lezyon içi ve çevre normal parankim için ayrı ayrı ölçülerek birbirlerine göre yüzde 

artış veya azalış oranları hesaplandı. Bulgular PDU ile malign lezyonlarda vaskülarizasyon (27/27, %100) benign 

lezyonlardan (65/98, %66) anlamlı oranda daha fazlaydı. Vaskülarizasyon saptanan lezyonlarda malignite 

göstergesi açısından RI ve PI “cut off” değerleri sırasıyla, 0.7 ve 1.3 olarak alındığında sensitivite %85.2, %81.5, 

spesifisite %93.8, %89.2, PPD %85.2, %75.9 ve NPD %93.8, %92.1 olarak bulundu. Malignite açısından çevre 

normal parankime göre lezyondaki RI ve PI’nin yüzde artış oranları “cut off” değerleri sırasıyla 8.54 ve 10.9 

alındığında sensitivite %81.5, %81.5, spesifisite %93.8, %92.3, PPD %84.6, %81.5 ve NPD %92.4, %92.3 olarak 

bulundu. Tartışma ve sonuç Meme lezyonlarında Doppler ultrasonografi yardımcı teknik olarak uygulanmalıdır. 

Ancak konvansiyonel Doppler ölçümlerinin yanısıra lezyon ile çevre normal parankim arasındaki Doppler indeks 

değişim oranlarının da değerlendirilmesi ile lezyonların daha iyi karekterize edilebileceği kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: Neovaskülarizasyon, Pı, Power Doppler Ultrasonografi, Rı, Solid Meme Lezyonlar 

 

Efficiency of Doppler Ultrasonography for the Evaluation of Solid Breast Masses 

 

Abstract: Besides mammography, gray-scale ultrasonography is also used to differentiate benign and malignant 

breast lesions. Because of false positive evaluations due to low specificities of these methods, Doppler 

ultrasonography is also come into question to asses breast lesions in recent years. In this study, the efficiencIes of 

duplex and power Doppler ultrasonography were investigated with a new approach during assessment of solid 

breast masses. In this study, 125 breast lesions were examined by using power and duplex Doppler 

ultrasonography. Cytological and histolopathological diagnosises of lesions were obtained by needle biopsy or 

surgery results. In lesions, the presence of vascularity was searched with power Doppler. When vascularity was 

found, mean RI (resistive index) and PI (pulsatility index) were calculated with dupleks Doppler. After measuring 

RI and PI values of intra lesion and normal adjacent parenchyma were measured separately, we calculated the 

percantages of increase or decrease value between them. Average values and ratios of percentage were correlated 

with histolopathological results. With PDU, vascularization in malignant lesions (27/27, 100%) was significantly 

higher than in benign lesions (65/98, 66%). When the RI and PI “cut off” values were taken as 0.7 and 1.3, 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 227 
respectively, in lesions with vascularization, the sensitivity was found to be 85.2%, 81.5%, specificity 93.8%, 

89.2%, PPD 85.2%, 75.9%, and NPD 93.8%, 92.1%. . In terms of malignancy, the percent increase rates of RI 

and PI in the lesion compared to the surrounding normal parenchyma, cut off values of 8.54 and 10.9%, sensitivity 

81.5%, 81.5%, specificity 93.8%, 92.3%, PPD 84.6%, 81.5% and NPD 92.4%, 92.3 found as Doppler 

ultrasonography should be used as an auxiliary technique in breast lesions. However, we believe that the lesions 

can be characterized better by evaluating the Doppler index change rates between the lesion and the surrounding 

normal parenchyma, in addition to conventional Doppler measurements. 

Keywords: Neovascularization, Pı, Power Doppler Ultrasonography, Rı, Solid Breast Lesions 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Hayatlarının herhangi bir döneminde her iki kadından biri meme yakınmaları ile hekime 

başvurmaktadır. Kadınlar arasında en sık görülen kanser olan meme kanserinde mortaliteyi azaltmanın 

en etkin yöntemi erken tanıdır. Mamografi, meme kanserinin tanısında sensitivitesi en yüksek yöntem 

(%85-90) olmasına karşın spesifisitesi düşüktür. Bu nedenle benign malign ayrımı yapılamayan şüpheli 

lezyonlara histopatolojik tanı için biyopsi yapılmakta, biyopsi yapılan lezyonların da ancak %5-40’ı 

malign tanı almaktadır. Bu alanda mamografinin sensitivitesini ve spesifisitesini yükseltip benign 

lezyonlara gereksiz biyopsiyi azaltabilmek için noninvaziv tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır (1-

3).  

Tanısal amaçlı meme US’nu noninvaziv, kolay uygulanan, ucuz ve radyasyon içermeyen bir 

modalitedir. Radyolojik olarak dens memelerde ve mamografide saptanan lezyonun solid-kistik 

ayrımında yararlıdır. US yüksek tanısal doğruluk oranına sahip olmasına rağmen bazen benign tümörleri 

malign tümörlerden ayırmada sınırlı kalmaktadır. Malign meme tümörleri farklı çapta ve akış 

özelliğinde, kaotik dağılımda damarlar oluştururarak tümör mikroçevresinde değişikliklere, kanserin 

ilerlemesine, metastaza ve ilaç direncinin artmasına neden olmaktadır (7,8). Meme tümörlerinin 

değerlendirilmesinde renkli Doppler ultrasonografi kullanılmaktadır. Doppler ultrasonografi 

teknolojisindeki gelişmeler, intratümöral düşük kalibreli ve düşük akım hacimli damarların 

gösterilmesindeki duyarlılığını arttırmıştır (4,5). PDU düşük hızlı akımı saptamada renkli Doppler 

ultrasonografiden daha hassas bir modalitedir (4, 6). Doppler ultrasonografi meme lezyonlarında 

vaskülarizasyonu saptayarak tanıya yardımcı bir görüntüleme yöntemidir.  

Bu çalışmada solid meme lezyonlarının benign malign ayrımına PDU ile lezyonlarda vaskülarizasyon 

ve morfolojik dağılımları araştırıldı.  Ek olarak yeni bir yaklaşımla DDU ile lezyondan elde edilen RI 

ve PI değerleri çevre normal parankime göre yüzde kaç oranında değişim gösterdiği araştırılarak 

değerlendirildi. 

YÖNTEM VE GEREÇLER 

Bu çalışma radyoloji bölümü meme ünitesinde Nisan 2006 ile Temmuz 2007 tarihleri arasında 15 aylık 

dönemde yapıldı. Bu dönemde, bölümümüze başvuran ve meme ultrasonografilerinde solid kitle 

saptanan 125 hasta (123 kadın, 2 erkek; yaş aralığı 18-82; ortalama yaş 48.3, SD: 11) çalışmaya alındı. 

Olgular ince iğne aspirasyon biyopsi ile sitolojik, kor biyopsi, eksizyonel biyopsi ve mastektomi ile 

histopatolojik tanı aldı. Biyopsi işlemleri ultrasonografi eşliğinde yapıldı. Biyopsiden önce tüm 

hastalardan yazılı izin belgesi alındı. Biyopsiyi kabul etmeyen olgularımızın ise önceki yıllara ait 

mamografi tetkikleri ve ultrasonografi raporları gözden geçirildi ve uzun dönem (2 yıldan fazla) 

takiplerine devam edildi. Bu takip süresi içinde boyut artışı saptanmayan lezyonlar benign gruba dahil 

edildi. Malign guptaki lezyonların tümünün sitolojik ve histopatolojik tanısı mevcuttu. Ünitemizdeki 

mamografi tetkikleri Simens Mammo3000 nova (Automatic Mammography System) mamografi cihazı 

ile gerçekleştirildi.  

Gri skala US ve Doppler incelemeleri Toshiba Aplio 80  (Japonya) cihazının 7.5 MHz’lik lineer probu 

ile yapıldı. Lezyon çapının ölçülmesi gri skala US ile yapıldı. Aynı taraf aksillada birden çok lenf nodu 

tespit edilmesi durumunda postoperatif bulgularla karşılaştırmanın güvenilirliğini sağlamak amacıyla 

en büyük lenf nodu incelemeye alındı. Lenf nodunun uzun-kısa (Long-Short: L/S) çap oranı (Solbiati 

indeksi), kontur özellikleri ve ekojeniteleri kaydedildi. Daha sonra lezyonlar dupleks ve power Doppler 

ultrasonografi ile incelendi. Örnekleme kutusu, lezyonu kapsayacak şekilde ayarlandı. Lezyon 
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çevresinin incelemesinde ise lezyon sınırının en az iki cm ötesinde normal bir meme alanındaki damarlar 

incelendi. Tümör çevresindeki ve tümör içindeki küçük damarları optimal değerlendirecek şekilde renk 

ve puls tekrarlama frekansını içeren Doppler parametreleri ayarlandı. Renk ayarı zemin gürültüsü ortaya 

çıkana kadar açıldı ve ardından gürültü kaybolana kadar yavaşça azaltıldı. “Aliasing” nedeni olmayan 

en düşük puls tekrarlama frekansı ve mümkün olan en düşük filtre ayarları kullanıldı. Uygulanan 

Doppler açıları 30°-60° arasında seçildi. PDU (power Doppler ultrasonografi) ile lezyon içerisinde 

vaskülaritenin varlığı veya yokluğu araştırıldı. Vasküler yapıların varlığı halinde ise morfolojik 

özellikleri ve lezyon içindeki lokalizasyonları belirlendi. DDU (dublex Doppler ultrasonografi) 

kullanılarak akım türü, ortalama RI ve PI değerleri, (en az üç ölçümün ortalaması alınarak) lezyon içi 

ve çevre normal parankim için ayrı ayrı hesaplandı. Tüm vaskülarizasyon saptanan lezyonlardaki RI ve 

PI değerlerinin çevre normal parankime göre artma ya da azalmasının yüzde oranları aşağıdaki formül 

ile hesaplandı. Yüzde oran RI = (Lezyon RI değeri - Çevre parankim RI değeri)x100 / Çevre parankim 

RI değeri Yüzde oran PI = (Lezyon PI değeri - Çevre parankim PI değeri)x100 / Çevre parankim PI 

değeri  

Lezyon içinde vaskülarizasyon saptandığında; vasküler yapılar aşağıda belirtildiği gibi morfolojik 

olarak beş ana gruba ve her bir grup ta kendi arasında üç subgruba ayrıldı (Şekil 1). Gruplar: 1. Periferik 

tip: Tümör sınırına paralel olan veya sağlam parankimden kitle sınırına uzanan damarlar. 2. Santral tip: 

Persistan fokal kanlanma veya tümör sınırlarına uzanım göstermeyen, dallanma saptanmayan damarlar. 

3. Ramifikasyon tipi (dallanma paterni): Periferal ya da intratümöral dağılım gösteren, düzgün olmayan 

kaba ve aynı damarda faklı çaplar bulunduran damarlar. 4. Penetran tip: Lezyon sınırından lezyon içine 

uzanım gösteren damarlar. 44 5. Miks tip: Yukarıdaki sınıflamaların iki ya da daha fazlasının bir arada 

bulunması. Subgruplar: 1. Uzun segment: Lezyon çapına yakın uzunluğa ulaşan vasküler yapı. 2. Kısa 

segment: Lezyon çapının yarısı uzunluğuna ulaşmayan vasküler yapı. 3. Spot kanlanma: Herhangi bir 

uzunluğa sahip olmayan nodüler vasküler yapı. Şekil 1. Solid lezyonlardaki vaskülarizasyon tiplerinin 

grupları (A), subgrupları (B) ile birlikte şematize edilmiştir.  

Tüm olgularımızda DDU ve PDU bulguları biyopsi sonuçları bilinmeden kaydedildi. Biyopsiyi veya 

cerrahiyi kabul etmeyen hastaların takip hastaları olduğuna dair verilere sonradan ulaşıldı. Lezyonların 

DDU ve PDU incelemesi yapıldıktan sonra bir bölümüne ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon 

biyopsi (11), bir bölümüne kor biyopsi (10), bir bölümüne stereotaktik meme işaretlemesi (76) yapıldı. 

Bir bölümüne ise mastektomi (4) yapıldı. Histopatolojik tanılarına göre ve iki yıldan uzun süren 

takiplerinde boyut artışı göstermeyen lezyonlar benign gruba (24) dahil edildi. Benign lezyonlar grubu 

da fibroadenom (21), fibroadenom-fibrokistik değişiklik (9), diğerleri (68) olarak üç subgruba ayrıldı. 

45 Histopatolojik ve sitolojik tanısı malign olarak gelenler malign lezyon grubuna dahil edildi. 

Ultrasonografi ile saptanan solid meme kitlesi olan her yaş ve cinsiyetteki olgu çalışmaya dahil edildi. 

Çalışmadan çıkarılma kriterleri ise; operasyon öyküsü olan, radyoterapi ve kemoterapi alan olgular ile 

kist olarak tanımlanan lezyona sahip olgulardı. 

İstatistik 

Benign ve malign lezyonlarda PDU ile vaskülarizasyon saptamanın sensitivite, spesifisite, PPD (pozitif 

prediktiv değer) ve NPD (negatif prediktiv değer) hesaplandı. Vaskülarizasyon saptanan lezyonlarda 

vasküler yapıların tiplendirilmesinde gruplar arası karşılaştırma yapıldı. Malign lezyonlar grubunda 

aksiller lenf nodu tutulumu ile tümör greydi arasında karşılaştırma yapıldı. Bu karşılaştırmalarda tanısal 

test olarak Eğimdeki kare testi kullanıldı. DDU ile lezyonda saptadığımız RI ve PI değerleri malign ve 

benign gruplar için ayrı ayrı sayısal değişkenler alınarak ortalaması, ortancası, minimum ve maksimum 

değerleri standart sapmalarla birlikte verildi. Ayrıca RI ve PI değerlerinin lezyonda, çevre normal 

parankime göre yüzde kaç oranında artma ya da azalma gösterdiği, malign ve benign gruplar için ayrı 

ayrı sayısal değişkenler alınarak ortalaması, ortancası, minimum ve maksimum değerleri standart 

sapmalarıyla birlikte hesaplandı. Malign ve benign gruplar arasında karşılaştırmada independent 

samplest t-test kullanıldı. RI ve PI’nin lezyon içi ve çevre normal parankim değerleri arasında artma ya 

da azalmanın yüzde oranlarının, benignite ve maligniteyi nasıl tahmin edebileceği açısından tanısal 

testler yapıldı (sensitivite, spesifisite, PPD, NPD). Bunun için önce ROC (receiver operating 

characteristics) eğrileri çizilerek en uygun sensitivite spesifisite değerleri için “cut off” değerleri 

bulundu. Bu “cut off” değerine göre ikili değişken (dummy) haline getirilip buradan sensitivite, 
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spesifisite, PPD, NPD değerleri elde edildi. ROC eğrilerinde grafik altındaki alan standart hataları ile 

birlikte verildi. 46 Malign lezyon grubunda lezyonda saptadığımız RI ve PI değerlerinin çevre normal 

parankime göre yüzde artış ya da azalış oranları ile aksiller lenf nodu tutulumu arasında karşılaştırma 

yapıldı. Malign lezyonlar grubunda lenf nodunun uzun/kısa aks oranı (L/S oranı) ile aksiller lenf nodu 

tutulumu arasında karşılaştırma yapıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi 

kullanıldı. Malign lezyonlar grubunda tümör greydi ile lezyonda saptadığımız RI ve PI değerlerinin 

çevre normal parankime göre yüzde artış ya da azalış oranları arasındaki karşılaştırmada Kruskal Wallis 

testi kullanıldı. Fibroadenom, fibroadenom-fibrokistik değişiklik ve diğer benign grup lezyonlar 

arasında çevre normal parankime göre lezyonda RI ve PI’nin yüzde artış ya da azalış oranları için gruplar 

arasında anlamlı farklılığının olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile araştırıldı. Daha sonra bu gruplar 

ikili olarak Mann Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Elde edilen p değeri Bonferroni düzeltmesi ile tekrar 

değerlendirildi. Hesaplamalarda SPSS 9.05 paket versiyonu kullanıldı. İki yönlü olarak p anlamlılık 

değeri sınırı 0.05 olarak kabul edildi. 

BULGULAR 

Yüzyirmibeş hastada saptanan 125 solid lezyonun çapları 4.9 mm ile 68 mm arasında değişmekteydi 

(ortalama 15.32, SD: 10). Lezyonların meme kadranlarına göre lokalizasyonu dikkate alındığında en sık 

üst dış kadranda 59 (%47,2), en az ise iç orta kadranda 1 (%0.8) yer almaktaydı.  

Aynı taraf aksiller lenf nodlarının ultrasonografi incelemesinde: Lenf nodlarının uzun aks çapları 8 mm 

ile 43.6 mm (ortlama; 17.79, SD: 5.8), kısa aks çapları 2 mm ile 27.6 mm arasında (ortlama; 7.9, SD: 

3.6) değişmekteydi. Yüzyirmi (%96) lenf nodu oval, 5 (%4) tanesi noduler yapıda olup 6 (%4.8) tanesi 

tümüyle hipoekoikti. Yüzon (%88) tanesinde santral ekojenite, 9 (%7.2) tanesinde kortikal ekojenite 

tespit edildi. Bir (%0.8) tanesinin konturu irregülerdi. Yüzyirmibeş hastanın 98’i (%78.4) benign, 27’si 

(%21.6) malign tanı aldı. Ultrasonografi eşliğinde yapılan İİAB ve kor biyopsilerde malign olarak 

tanımlanan lezyonların hiçbiri, cerrahi eksizyon materyalinin patolojik incelenmesinde benign 

bulunmadı. İİAB ve kor biyopsi yapılan ve patolojik sonucu benign olarak gelen hastaların 6 ay 

aralıklarla en az 2 yıl takipleri yapıldı. Hiçbir lezyonda boyut artışı saptanmadı.  

Yirmiyedi malign lezyonun histolojik greydi ve aksiller lenf nodu yayılımı not edildi. Dört vakada greyd 

I, 10 vakada greyd II, 6 vakada greyd III malign tümör saptandı. Yedi vakada histolojik greyd 

belirlenemedi. Onbir malign vakada aksiller lenf nodlarında metastaz saptandı. Sekiz vakada ise aksiller 

lenf nodunda metastaz olup olmadığı belirlenemedi. Geri kalan sekiz malign vakada ise aksiler lenf nodu 

metastazı saptanmadı. Histolojik greydi ve aksiler lenf nodu metastazı hakkında bilgi edinilemeyen 

vakaların bir bölümü cerrahiyi kabul etmedi, bir bölümü kemoterapi ve/veya radyoterapi aldı ve bir 

bölümü de cerrahiyi hastanemiz dışında bir merkezde yaptırmıştı. Malign ve benign lezyonların sitolojik 

ve histopatolojik kesinleşmiş tanıları Tablo 1’ de verilmiştir.  

PDU ile 98 benign lezyondan 65 tanesinde (%66) vaskülarizasyon saptandı (Şekil 2).Yirmiyedi malign 

lezyonun hepsinde vaskülarizasyon mevcuttu (%100). Vaskülarizasyon tespit edilen lezyonların 

maksimum çapı (ortalama çap: 20.92, SD: 13.38) nonvaskülarize lezyonlardan (ortalama çap: 11.32, 

SD: 6.9) daha büyüktü ve bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.000). Power Doppler 

ultrasonografi kullanılarak saptanan vaskülarizasyonun benign ve malign lezyonlar arasındaki farklılığı 

istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.000). Lezyonun büyüklüğü ne olursa olsun malign lezyonlarda 

vaskülarizasyon anlamlı olarak daha fazlaydı. Power Doppler ile vaskülarizasyonun benign ve malign 

lezyonlarda saptanmasında sensitivite %100, spesifisite %33.7, PPD %29.3, NPD ise %100 olarak 

bulundu.  

Vaskülarizasyon saptanan lezyonlardaki vasküler yapıların morfolojik dağılımlarının benign ve malign 

lezyonların ayrımına katkısı araştırıldı. Periferik uzun (p=0.007), ramifikasyon kısa (p=0.018), 

ramifikasyon uzun (p=0.003), mikst uzun (p=0.000) vaskülarizasyon tiplerinin malign lezyonlarda 

anlamlı olarak arttığı bulundu (Şekil 3). Gruplar arası karşılaştırma ki kare testi kullanılarak yapıldı 

(Resim1, 2). 

Vaskülarizasyon saptanan lezyonlar içerisinde DDU ile değişik bölgelerden en az 3 ölçüm yapılarak 

ortalama RI ve PI değerleri hesaplandı. Vaskülarizasyon saptanan 65 benign lezyonda RI değeri 

minimum 0.38 ile maksimum 0.99 arasında (ortalama: 0.59, ortanca: 0.60, SD: 9.8), PI değeri ise 
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minimum 0.47 ile maksimum 2.07 arasında (ortalama: 0.94, ortanca: 0.90, SD: 0.27) değişmekteydi. 

Yirmiyedi malign lezyonda RI değeri minimum 0.54 ile maksimum 1.38 arasında (ortalama: 0.86, 

ortanca: 0.81, SD: 0.18 ), PI değeri ise minimum 0.74 ile maksimum 4.88 arasında (ortalama: 1.87, 

ortanca: 1.93, SD: 0.81) elde edildi. Kitlede saptanan RI ve PI değerlerinde malign ve benign gruplar 

arasında istatistiksel olarak belirgin anlamlı fark bulundu (p=0.000, p=0.000). Vaskülarizasyon saptanan 

lezyonlarda hesaplanan ortalama RI ve PI değerleri için en uygun sensitivite ve spesifisite değerleri ROC 

eğrileri çizilerek bulundu. Buna göre ortalama RI ve PI değerleri için sırasıyla 0.7 ve 1.3 “cut off” 

değerleri olarak belirlendi. Lezyonda ölçülen ortalama RI ve PI değerleri için ROC eğrisi altında kalan 

alan sırasıyla 0.93 (standat hata: 0.033), 0.91 (standart hata: 0.038) olarak bulundu. “Cut off” değeri RI 

için 0.7 ve PI için 1.3 olarak alınması durumunda sırasıyla sensitivite %85.2, %81.5, spesifisite %93.8, 

%89.2, PPD %85.2, %75.9, NPD %93.8, %92.1 olarak elde edildi. Hem RI hem de PI değeri malign 

lezyonlarda anlamlı olarak yüksekti (p=0.000, p=0.000). Vaskülarizasyon saptanan lezyonlardaki çevre 

normal parankimine göre lezyonda ortalama RI ve PI değerlerinin malign ve benign lezyonlarda yüzde 

kaç oranında arttığı ya da azaldığı araştırıldı .  

Çevre normal parankime göre 65 benign lezyonda yüzde artış oranı RI için minimum -%36.51, 

maksimum %20 (ortalama: -%8.31, ortanca:-%8.1, SD:12.01), PI için ise minimum -%43.75, 

maksimum %40.24 (ortalama: -%14.75, ortanca: - %15.47, SD: 18.7) bulundu. Çevre normal parankime 

göre benign lezyonlarda ortalama RI ve PI değerlerinin sırasıyla -%8.31, -%14.75 oranında azaldığı 

saptandı (Resim 3). Çevre normal parankime göre 27 malign lezyonda RI için yüzde artış oranı 

minimum -%6.9, maksimum %108.3 (ortalama: %33.51, ortanca: %26.58, SD: 30.05), PI için minimum 

- %30.57, maksimum %388 (ortalama: %73.6, ortanca: %65.32, SD: 84.18) arasındaydı. Çevre normal 

parankime göre malign lezyonlarda ortalama RI ve PI oranları artış sırasıyla %33.51, %73.6 elde edildi 

(Resim 4). RI ve PI’nin çevre normal parankime göre lezyon içinde yüzde artış oranları malignensilerde 

belirgin artış gösterdiği bulundu ve bu değerler istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.000, p=0.000), (Şekil 

4). Bağımsız gruplar arasındaki karşılaştırmada independent samples t-test kullanıldı. 

Vaskülarizasyon saptanan lezyonlarda çevre normal parankime göre ortalama RI ve PI değerlerinin 

yüzde artış oranları için en uygun sensitivite ve spesifisite değerleri ROC eğrileri çizilerek bulundu. 

Buna göre ortalama RI ve PI değerlerinin yüzde artış oranları için “cut off” değerleri sırasıyla 8.54 ve 

10.9 olarak belirlendi. ROC eğrisinin altında kalan alan RI için 0.939 (standart hata:0.027), (Şekil 5), PI 

için 0,91 (standart hata: 0.038), (Şekil 6) olarak hesaplandı. Malignitenin bir işareti olan çevre normal 

parankime göre lezyondaki RI ve PI’nin yüzde artış oranları “cut off” değerleri sırasıyla 8.54 ve 10.9 

alındığında sensitivite %81.5, %81.5, spesifisite %93.8, %92.3, PPD %84.6, % 81.5 ve NPD %92.4, 

%92.3 olarak bulundu. Malign lezyon grubunda RI ve PI değerlerinin çevre normal parankime göre 

yüzde artış oranları ile aksiller lenf nodu tutulumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(p=0.386, p=0.409). Malign lezyon grubunda aksiller lenf nodlarının L/S oranı ile aksiller lenf nodu 

tutulumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.836). Malign lezyon grubunda tümör 

greydi ile RI ve PI yüzde artış oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.259, 

p=0.948). Greydi bilinen 20 malign vakada aksiller lenf nodu tutulumu ile tümör greydi arasında anlamlı 

istatistiksel fark saptanmadı (p=0.311).  

TARTIŞMA 

Hayatlarının herhangi bir döneminde her 100 kadından 50’si meme yakınmaları ile hekime 

başvurmaktadır. Kadınlar arasında en sık görülen kanser olan meme kanserinde mortaliteyi azaltmanın 

en etkin yöntemi erken tanıdır. Meme semptom ve bulguları olan kadınlarda memeyi değerlendirmek 

için tercih edilen ve uygun radyolojik görüntüleme yöntemi mamografidir (9). Mamografik taramalarla 

erken tanı koymanın meme kanseri mortalitesini %30-60 oranında azalttığı görülmüştür (10). Gri skala 

ultrasonografi,meme hastalıklarının teşhisinde kullanılan temel tanı yöntemlerinden biridir. Cerrahi için 

lezyonların işaretlenmesi veya iğne biyopsisi gibi meme prosedürlerinde de ultrasonografi yaygın 

kullanılır (2). Doppler ultrasonografi teknolojisindeki gelişmeler, tümör içi düşük kalibreli ve düşük 

akım hacimli damarların gösterilmesindeki duyarlılığını arttırmıştır (11,12). Power Doppler 

ultrasonografi yöntemi renkli Dopplerdeki, Doppler sinyali frekans kayması yerine Doppler sinyalinin 

gücüne dayandığından düşük hızlı akımı saptamada daha hassas bir modalitedir (13).  
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Ultrason kontrast ajanları bazı lezyonlarda Doppler sensitivitesinin geliştirilmesinde yardımcı olabilir. 

Kontrast madde kullanımı düşük greydli neoplazmadaki neovaskülarizasyonu ortaya çıkarabilir. Ayrıca 

normal parankim ve benign lezyonlarda (fibroadenom gibi) vaskülarizasyonu daha kolay saptayabilir 

(14-15). Doppler ultrasonografi meme lezyonlarının tanısında tümöral neovaskülarizasyonundan 

yararlanan bir inceleme yöntemidir. Tümör dokusu anjiogenetik faktör salgılayarak yeni kaba damarlar 

meydana getirir. Tümör damarlarında kapiller yatak ve duvar yapısı yoktur. Malign tümörler oldukça 

heterojen grupa sahiptir. Yüksek sellüler ve yüksek greydli malign tümörler büyük miktarda 

anjiogenetik faktör oluşturarak Doppler ile kolayca demonstre edilen vaskülariteye sahiptirler.  Düşük 

greydli, düşük sellüler lezyonlar, desmoplastik dokusu fazla olan tümörler daha az sayıda angiogenezise 

neden olurlar. Düşük greydli invaziv kanserlerde daha az vaskülarizasyon görülür Orta greydli invaziv 

kanserler yüksek greydli lezyonlardan daha az internal akıma sahiptir (3,16).  

Çalışmamızda dupleks ve power Doppler ultrasonografi kullanarak vaskülarizasyonun varlığı ve 

yokluğu, vaskülarizasyon varlığı halinde ise vaskülarizasyonun morfolojik dağılımı, lezyonlardaki RI 

ve PI değerlerinin çevre normal parankime göre artma ya da azalmasının yüzde oranları araştırıldı.  

Britton ve arkadaşları sürekli dalga formu ve dupleks Doppler çalışmalarında, karsinomların 

fibroadenomlara göre daha yüksek Doppler şifti gösterdiğini saptamışlardır. Çalışmalarında dupleks 

Doppler ultrasonografi ile meme karsinomlarını saptamada sensitiviteyi %91, spesifisiteyi %89, PPD’yi 

%87 ve NPD’yi %93 olarak bulmuşlardır (17). Raza ve Baum meme kitlelerinin power Doppler ile 

incelenmesinde penetrasyon gösteren vasküler yapıların varlığını önemli bir malignite ölçütü olarak 

kabul etmişlerdir (18). Del Cura ve arkadaşlarının solid meme lezyonlarının değerlendirilmesinde 

kontrastsız Doppler ultrasonografi RI ve PI değerlerini hesaplamışlardır. Doppler ultrasonografi 

kullanarak bulunan vaskülarizasyonun benign malign lezyonlar arasındaki farklılığı istatistiksel olarak 

anlamlı bulmuşlardır. RI değerinin 1 ve 1’den büyük olmasının spesifisitesini %99 sensitivitesini %14, 

PPD’yi %97, NPD’yi %45, PI değerinin 4’ten büyük olanlar için spesifisitesini %99, sensitivitesini % 

10, PPD’yi %96, NPD’yi %44 olarak bulmuşlardır (19). Çalışmamızda lezyon içinde power Doppler ile 

vaskülarizasyon saptandığında; vasküler yapılar periferik, santral, ramifikasyon, penetran ve mikst tip 

olarak 5 ana gruba, her bir grup ta kendi arasında spot, kısa, uzun segment olarak üç subgruba ayrıldı. 

Bu vasküler yapıların morfolojik dağılımlarından periferik uzun, ramifikasyon kısa, ramifikasyon uzun, 

mikst uzun vaskülarizasyon tiplerinin malign lezyonlarda anlamlı olarak arttığı bulundu. Power Doppler 

ile vaskülarizasyonun benign ve malign lezyonlarda saptanmasında sensitivite %100, spesifisite %33.7, 

PPD %29.3, NPD %100 olarak bulundu.  

Engin 81 meme kitlesini (15 malign, 21 fibroadenom, 45 diğer benign lezyonlar) renkli Doppler 

ultrasonografi tetkiki ile incelediği çalışmasında; karsinomların tümünde, fibroadenomların ise 

%76.19’unda kan akımı saptamıştır (20). Çalışmamızda, power Doppler ile 27 malign lezyonun 

tümünde (%100), 21 fibroadenomun 14 tanesinde (%66.6), 9 fibroadenom-fibrokistik değişiklik tanısı 

alan lezyonların 8 tanesinde (%88.8), 68 tane diğer benign grupta ise 44 tanesinde (% 65) 

vaskülarizasyon saptandı.  

Meme kanserinde aksiller metastatik lenf nodu varlığı prognoz açısından önem taşımaktadır. Nodal 

tutulum evrelendirmeyi dolayısıyla tedaviyi değiştirmektedir. Bununla birlikte aksiller lenf nodlarını 

değerlendirmek çalışmamızın primer amacı değildi. Del Cura ve arkadaşlarının solid meme 

lezyonlarının değerlendirilmesinde kontrastsız Doppler ultrasonografi adlı çalışmalarında aksiller lenf 

nodu tutulumu olan lezyonlarla olmayan lezyonlar arasında veya farklı histolojik greydi olan lezyonlar 

arasında PI ve RI değerleri için anlamlı farklılık saptamamışlardır (19). Çalışmamızda malign lezyon 

grubunda RI ve PI değerlerinin çevre normal parankime göre yüzde artış oranları ile aksiller lenf nodu 

tutulumu arasında anlamlı fark bulunmadı. Yine malign lezyonlar grubunda tümör greydi ile RI ve PI 

yüzde artış oranları arasında anlamlı fark bulunmadı. Greydi bilinen 20 malign vakada aksiller lenf nodu 

tutulumu ile tümör greydi arasında yine anlamlı fark saptanmadı. Malign lezyonlar grubunda aksiller 63 

lenf nodlarının L/S oranı ile aksiller lenf nodu tutulumu arasında anlamlı fark bulunmadı. 

Çalışmamızdaki yeni yaklaşımımızla DDU ile çevre normal parankime göre lezyonda saptanan RI ve 

PI değerleri için yüzde artış oranlarının benign ve malign lezyonları ayırmada sensitivite, spesifisite, 

PPD ve NPD araştırıldı. Bu değerler elde edilirken saptanabilen her lokalizasyondaki damardan (hem 

lezyondan hem de çevre normal dokudan) yaklaşık 3 ölçüm (2-5 arası ) yapılıp ortalaması alınarak 
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tümörün santrali ile periferi arasında farklılığı ve yukarıda açıklanan karışık durumları ortadan 

kaldırdığımızı düşündük. Böylece malignitenin değerlendirilmesinde çevre normal parankime göre 

lezyondaki RI ve PI’nin yüzde artış oranları için “cut off” değeleri sırasıyla 8.54 ve 10.9 alındığında 

sensitiviteyi %81.5, %81.5, spesifisiteyi %93.8, %92.3, PPD’yi %84.6, %81.5 ve NPD’yi %92.4, %92.3 

olarak bulduk. 

Doppler ultrasonografi teknolojisindeki gelişmeler, tümör içi düşük kalibreli ve düşük akım hacimli 

damarların gösterilmesindeki duyarlılığını arttırmıştır (11,12).Süper mikrovasküler görüntüleme (SMI), 

akış sinyallerini dağınıklıktan ayırmak için çok boyutlu bir filtre kullanan, ve kontrast madde 

kullanmadan yavaş yavaş akışlı vasküler sinyalleri gösteren yeni bir ultrason görüntü işleme tekniğidir. 

SMI, renkli SMI modu (cSMI) ve monokromatik SMI modundan (mSMI) oluşur.  cSMI, gri tonlama ve 

renk bilgilerini eş zamanlı  göstererek damar sürekliliğinin daha doğru bir şekilde görüntülemesini 

sağlar. mSMI, incelenen alanda  arka plan sinyalini keser ve yalnızca sistemin hassasiyetini artıran akış 

yapısına ve damar sistemine odaklanır.Diago ve ark yaptığı bir çalışmada renli Doppler ile  ve PDU ile 

karşılaştırmışlar , mSMI ve CEUS meme kitlelerinde daha fazla penetran damar varlığını , damar 

dallanma ayrıntılarını daha iyi  tespit ettiklerini göstermişlerdir. mSMI, mikrovasküler damarları 

saptamada  ve malign ve benign meme kitlesini ayırt etmede CEUS'a eşit  CDFI ve PDI'dan da üstün 

olduğunu belirtmişlerdir (21) 

SONUÇ 

Çalışmamızda malign lezyonların tümünde vaskülarizasyon saptamış olsak da bazı çalışmalarda (19) 

meme kanserlerinin %32’inde vaskülarizasyon gösterilememiştir. Akımın gösterilemediği lezyonlarda 

malignitenin ekarte edilmesi yetersizdir. Çalışmamız, malignensinin bir işareti olarak meme 

tümörlerinde akımın araştırılmasının faydalı olduğunu belirten yayımlanmış geniş serilerle uyumludur. 

Bununla birlikte meme tümörlerinin malignensi için risk değerlendirilmesinde Doppler ultrasonografi 

tek başına tetkik edilmemelidir. Bazı malign lezyonlarda gri skala ultrasonografi bulgusu yüksek şüpheli 

iken Doppler bulgusu negatif olabilmektedir. Bu nedenle Doppler ultrasonografi geleneksel gri skala 

ultrasonografi ile birlikte kullanıldığında lezyonların daha iyi karekterize edilmesine yardımcı 

olabileceği kanısındayız. 
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Şekil 1:  Lezyon içinde vaskülarizasyonun morfolojik olarak dağılımı izlenmektedir. 
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Şekil 2: Malign ve benign lezyonlarda vaskülarizasyon saptanma oranları yüzde dağılımları ile birlikte 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 3: Vaskülarizasyon tiplerinin benign ve malign grupta ortalama değerleri ile birlikte dağılımları 

izlenmektedir (PERFUZUN: periferik tip uzun, RAMKISA: ramifikasyon tip kısa, RAMUZUN: ramifikasyon 

tip uzun, MİKSUZUN: miks tip uzun). 

 

 

Resim 1. 41 yaşında kadın hasta. Histopatolojisi invaziv duktal karsinom olan olguda power Doppler 

ultrasonografide ramifikasyon kısa tip kanlanma izlenmektedir (A). Ultrasonografide düzensiz konturlu 

hipoekoik kitle görülmektedir (B). 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 235 

 

Resim 2. 77 yaşında, histopatolojisi invaziv duktal karsinom olan kadın hastada power Doppler incelemede 

ramifikasyon kısa ve uzun tip kanlanma izlenmektedir (A, B). 

 

 

Resim 3. 47 yaşında kadın hasta. Periferik kısa tip vaskülarizasyon saptanan ve beş yıldır boyut artışı 

saptanmayan, benign kabul edilen lezyonun dupleks Doppler ultrasonografisinde kitle içinde bir çok damardan 

elde edilen ortalama RI:0.68, PI:1.17’di (A). Çevre normal parankimde ise birkaç ölçümün ortalama RI:0.69, 

PI:1.35’di (B). Kitlede normal çevre parankime göre RI ve PI değerleri ise sırasıyla -%1.45, -%13.33 azaldığı 

bulundu. 

 

 

Resim 4. 77 yaşında kadın hasta. Histopatolojisi invaziv duktal karsinom olan olguda dupleks Doppler 

ultrasonografide kitle içinde bir çok damardan elde edilen ortalama RI:0.99, PI:1.98’di (A). Çevre normal 

parankimde ise birkaç ölçümün ortalama RI:0.66, PI:1.11’di (B). Kitlede normal çevre parankimine göre RI ve 

PI değerlerinin ise sırasıyla %50, %78.38 olarak belirgin arttığı bulundu 
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Şekil 4: Scattergram: Çevre normal parankime göre lezyon içinde RI ve PI için yüzde artış oranlarının benign ve 

malign lezyonlardaki dağılımı izlenmektedir. Malign lezyonlarda PI için yüzde artış değerlerinin, bir malign 

lezyonda hariç (greyd II intraduktal karsinom) olmak üzere genel olarak 200’ün altında olduğu izlenmektedir. A 

ve B de görüldüğü gibi RI, PI değerleri benign grupta daha homojen dağılım göstermektedir. Malign grupta 

dağılım daha heterojen izlenmektedir. (Not: X ekseninde 1.0 ile gösterilen rakam benign grubu, 2.0 ile göterilene 

rakam malign grubu temsil etmektedir. RIYUZART: RI yüzde artış oranı, PIYUZART: PI yüzde artış oranı). 

 

 
 

Şekil 5. Dupleks Doppler ultrasonografi ile elde edilen 

lezyonda çevre normal parankime göre RI’nin yüzde 

kaç oranında arttığını gösteren ROC eğrisi altında 

kalan alan görülmektedir. 

 

Şekil 6. Dupleks Doppler ultrasonografi ile elde edilen 

lezyonda çevre normal parankime göre PI için yüzde 

kaç oranında arttığını gösteren ROC eğrisi altında 

kalan alan görülmektedir. 
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Tablo 1: Kesinleşmiş tanılar 
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Özet: Giriş: Lateral epikondilit (LE), ortak ekstansör tendonların (OET) aşırı kullanımına bağlı lateral dirsek 

ağrısının en sık nedenidir. Tendon mekanik özelliklerini analiz etmek için elastografi kullanan son araştırmalar, 

tendon sertliğindeki kalitatif ve kantitatif değişiklikleri tanımlayabildiğini ve ayrıca tendinopati tedavisini 

izleyebileceğini vurgulamaktadır. Elastografi, tendon sertliğindeki değişiklikleri tanımlayabilir. Bu çalışmanın 

amacı, lateral epikondilit tanısı alan hastalarda ortak ekstansör tendonların elastisitesini ölçerek shear wave 

elastografinin (SWE) etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya tek taraflı LE'li toplam 39 kişi dahil 

edildi. OET'in sertlik değerleri, shear wave ultrason elastografisi kullanılarak tedaviden önce ve sonra ilgili 

dirseklerde kilopaskal (kPa) ve metre/saniye (m/s) cinsinden ölçülmüştür. Ölçüm yapılam alan (ROI) minimum 

boyutundaydı. Elastografik haritalamadan sonra her patoloji için en az dört ile beş ölçüm yapılarak ortalama 

değerler elde edildi. Bulgular: Çalışmamızda LE tanısı alan 39 hastaya shear-wave ultrasonografi ile 

değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 46 (dağılım: 31-60) idi. Araştırmaya katılanların çoğunluğu (%66,6) 

kadındı. Medikal tedavi aldıktan sonra, LE'den etkilenen dirseklerin kPa ve m/s cinsinden shear wave değerleri 

tedavi öncesine göre önemli ölçüde daha yüksekti (p<0.05). Sonuç: SWE, hem LE tanısında hem de tedavinin 

etkisinin izlenmesinde kullanılabilecek geçerli bir görüntüleme yöntemidir. Klinik muayeneler, ultrason ve SWE 

arasındaki ilişkileri araştırmak için daha fazla araştırma yapılması gereklidir. Shear wave elastografi, LE'nin 

teşhisi ve takip tedavisi için potansiyel bir yaklaşımdır. 

Anahtar Kelimeler: Ortak Ekstansör Tendon; Kilopaskal; Lateral Epikondilit; Metre/saniye; Shear Wave 

Elastografi; Tendon Sertliği 

 

Shear Wave Elastography Evaluation of Common Extensor Tendon Elasticity İn Patients With Lateral 

Epicondylitis 

 

Abstract: Introduction: Lateral epicondylitis (LE) is the most common cause of lateral elbow pain due to overuse 

of the common extensor tendon (CET). Recent research using elastography to analyze tendon mechanical 

properties discovered that it can identify qualitative and quantitative changes in tendon stiffness as well as monitor 

and advise tendonopathy therapy. Elastography can identify tendon stiffness changes. The purpose of this study 

was to evaluate the effect of shear wave elastography (SWE) in patients diagnosed with lateral epicondylitis by 

measuring the elasticity of the common extensor tendon. Materials and Methods: A total of 39 individuals with 

unilateral LE were included in the study. The elasticity of the CET was measured in kilopascals (kPa) and meters 

per second (m/s) with the involved elbows before and after treatment using shear-wave ultrasound elastography. 

The region of interest (ROI) was at its minimum size. After elastographic mapping, a minimum of four to five 

measurements were made for each pathology, and the mean values were obtained. Results: In our study, 39 

patients diagnosed with LE underwent shear-wave ultrasonography evaluation. The median age of patients was 

46 (range: 31-60). The majority (66.6%) of the study's participants were women. After getting medical treatment, 

the shear wave values of elbows affected by LE were substantially greater in kPa and m/s than they were before 

to treatment (p<0.05). Conclusions: SWE is a viable imaging tool that may be used for both the diagnosis of LE 
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as well as monitoring the effect of therapy. It is imperative that further research be conducted in order to 

investigate the relationships between clinical exams, conventional ultrasound, and SWE. Shear wave elastography 

is a potential approach for the diagnosis and follow-up therapy of LE 

Keywords: Common Extensor Tendon; Kilopascals; Lateral Epicondylitis; Meters Per Second; Shear Wave 

Elastography; Tendon Stiffness 

 

Introduction 

Lateral epicondylitis (LE) is the most prevalent cause of lateral elbow discomfort related to overuse of 

the common extensor tendon (CET), with a prevalence of 1% to 3% in the general population (1,2). 

Visual analogous scale (VAS), ultrasonography (US), magnetic resonance imaging (MRI), real-time 

sonoelastography, etc. are often used to confirm the diagnosis of LE in people who show unusual 

symptoms or don't respond to conservative treatment. MRI is a viable approach for assessing LE, but its 

expensive cost, long exam duration, and various contraindications may restrict its usage (4).  

US's affordable, non-invasive, and dynamic properties help diagnose LE. US findings for LE include 

edema, reduced echogenicity, epicondylar cortical irregularity or spur development, and tendon 

thickening (5,6).  

According to recent studies (7-9) that used elastography to evaluate the mechanical properties of 

tendons, elastographic methods may detect changes in tendon stiffness qualitatively and quantitatively, 

as well as monitor and guide ongoing treatments of tendinopathy. These studies reported that 

elastographic methods may detect changes in tendon stiffness using elastography. 

Rarely has SWE of the CET in LE been researched, and the vast majority of research has only assessed 

the CET using real-time sonoelastography (10). In order to investigate if the SWE can be utilized to 

diagnose LE, the present investigation measured CET elasticity in patients with unilateral LE using 

quantitative SWE and tracked the disease status before and after non-operative treatment. 

Materials and Methods 

From January 2018 to May 2018, 39 patients with a definitive clinical diagnosis of unilateral LE were 

included in this research. Patients with a characteristic history, discomfort on the lateral epicondyle, and 

pain increased by extension and twist that radiated from the lateral forearm to the palm fulfilled the 

criteria for the diagnosis of LE. 

All patients' elbows were assessed by SWE before to and following non-operative therapy. After the 

first examination, all of the patients had a month of physical therapy. Participants having a known history 

of bilateral LE, elbow fracture, elbow surgery, other systemic musculoskeletal problems were excluded 

from the study. General information was recorded, including sex and age. 

Measurements were performed with Aplio 500 Platinum (Toshiba America Medical Systems, Inc) with 

a 10 megahertz lineer probe. Each patient was instructed to sit in front of the examiner with the elbow 

flexed 90 degrees and the thumb facing up, and the forearm was kept in a relaxed position during the 

measurement. To eliminate the compression effect, the transducer was positioned perpendicular to the 

lateral epicondyle on the skin's surface using a coupling agent. For the purpose of producing the 

standardized images, the CET that was attached to the lateral epicondyle of the humerus was scanned in 

a longitudinal plane and the elastograms were shown as an overlay in dual-mode alongside the B-mode 

image. Region of interest (ROI) was at its minimum size. The elasticity values of the CET were 

evaluated with shear-wave ultrasound elastography in kilopascals (kPa) and meters/second (m/s). 

An experienced radiologist examined all 39 subjects before and after medical treatment. At least 4-5 

measurements were taken from the hardest sections of each pathology after elastographic mapping and 

average values were obtained.  

Statistical analyses were performed with the help of the SPSS version 25.0 program. Continuous 

variables were represented as the mean ± standard deviation. The Kolmogorov-Smirnov test was 

performed to determine if the data had a normal distribution. Using the paired t-test, the shear-wave 
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values of the elbow on the lesion side were measured before and after nonoperative treatment. Cases 

with a P-value below 0.05 were considered statistically significant. 

Results 

In our study, 39 patients diagnosed with LE were evaluated with shear-wave ultrasonography. The 

median patient age was 46 (range: 31-60). Females constituted (66.6%) of the study population. After 

receiving medical therapy, the shear wave values of the elbows that were affected by LE were 

statistically significantly higher than in kPa and m/s (Figures 1 and 2) they were before treatment 

(p<0.05) (Tables 1 and 2).  

 

 

  Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

kPa before  non-operative treatment 17,19 39 5,48024 0,87754 

kPa  after non-operative treatment 76,58 39 28,33230 4,53680 

m/s before  non-operative treatment 2,01 39 0,35898 0,05748 

m/s after non-operative treatment 4,73 39 1,19847 0,19191 

Table 1. Shear wave values of patients before and after non-operative treatment 

 

 

 

 

  

Table 2. Shear wave values of patients in kPa and m/s before and after non-operative treatment 
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Figure 1: 48-year-old female patient with lateral epicondylitis (a). Shear wave images in kPa (b) and in m/s (c) 

before non-operative treatment.  We can see that the common extensor tendons are hyperechoic.after treatment 

(d) and increase in shear wave values  were observed (e, f).  Circles depict the area of interest where the 

measurement is calculated. 

 

 

Figure 2: 42-year-old male patient with lateral epicondylitis (a). Shear wave images in kPa (b) and in m/s (c) 

before non-operative treatment. The common extensor tendons are hyperechoic.after treatment (d) and increase 

in shear wave values were observed (e, f).  Circles depict the area of interest where the measurement is 

calculated. 

Discussion  

People are affected equally by LE, which is more prevalent in those aged 40–45 or in manual labor 

employment (11). The diagnosis is usually clinical, though some patients with LE may benefit from 

additional imaging for differential diagnosis. Due to the limitations of US and MRI, additional imaging 

techniques, such as elastography, are required to assist in supplemental diagnosis today. Increased 

tendon compressibility, which indicates tendon softening, is thought to be a novel sonographic marker 

of common extensor tendinopathy (12).  
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Using SWE, our research has revealed that the CET is softer in diseased elbows. Sendur et al. discovered 

no variation in CET elasticity between the bilateral elbows of healthy participants (13) Extensor carpi 

radialis longus and brevis, extensor digitorum communis, extensor digiti minimi, and extensor carpi 

ulnaris make up the CET origin (14). 

LE, which is largely caused by repetitive strain from duties and activities, is a degenerative disease 

characterized by angiofibroblastic hyperplasia, micro-rupture, an excess of fibroblasts, vascular 

hyperplasia, and, most importantly, a lack of typical inflammatory cells inside the tissue (15). These 

modifications have been proven to perform the most important pathophysiological function in the 

development of LE and soften the tendon. Using real-time sonoelastography, a reduction in CET 

stiffness has been previously documented in patients with LE, which is consistent with this study's 

findings that SWE-based measures of the CET might immediately represent the change associated with 

the effect of LE on the tendon (16). SWE may help tell the difference between a healthy elbow and one 

with LE, and it may also help find out if someone has LE.  

According to the literature, the sensitivity and specificity of SWE in diagnosing LE are superior to those 

of grayscale US. This study suggests that SWE might be used to distinguish patients with LE from 

healthy people, and the mean shear-wave values could be utilized to better diagnose LE. 

Future research is required to study the comparability between these various assessment methodologies, 

as we only did measurements for SWE. Shear-wave values of CET were lower under SWE in LE elbows. 

SWE was sensitive and specific in diagnosing LE. SWE with excellent repeatability and diagnostic 

accuracy might be used to image LE and monitor its treatment efficacy. Shear wave elastography is a 

promising method for the diagnosis and follow-up of LE treatment. 
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Özet: Amaç: Sigara, kardiyovasküler sistem hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları 

ve kanser de dahil olmak üzere geniş yelpazede hastalıkların patogenezine katkıda bulunmaktadır. Sigara, 

mutajenik, teratojenik ve karsinojenik etki gösteren yaklaşık 7000 farklı kimyasaldan oluşmaktadır. Nikotin, 

sigaranın ana toksik ve bağımlılık yapan bileşenidir ve karaciğer toksisitesindeki rolü açıkça bilinmemektedir. Bu 

amaçla, nikotin maruziyetinin karaciğer dokusu üzerinde oksidatif stres ve inflamasyonun araştırılması 

amaçlandı. Materyal ve Yöntem: Bu çalışmada, yirmi dört C57BL6 soy fare kontrol (n=8), sham (n=8) ve nikotin 

(n=8) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Nikotin grubuna 14 gün boyunca günde iki kere subkutan enjeksiyon yoluyla 

3 mg/kg dozunda nikotin enjekte edildi. Sham grubu farelere %0.9 serum fizyolojik sıvısı subkutan olarak enjekte 

edildi. Deneyin son günü farelerin kardiyak kan örnekleri toplandı ve karaciğer dokuları izole edildi. Serum 

aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) seviyeleri ölçüldü. Karaciğer dokularında tümör 

nekroz faktörü-α (TNF-α), interlökin-6 (IL-6) ve 8-OHdG seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Bulgular: Nikotin 

maruziyeti sonrası farelerin serum AST ve ALT düzeyleri kontrol ve sham gruplarına kıyasla anlamlı düzeyde 

artmış olduğu belirlendi. Nikotine maruz kalan farelerin karaciğer dokularında TNF-α, IL-6 ve 8-OHdG 

seviyelerinin anlamlı düzeyde arttığı gözlendi. Sonuç: Sonuç olarak, nikotin maruziyetinin karaciğer dokusunda 

inflamasyona ve oksidatif strese neden olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nikotin, Karaciğer, Oksidatif Stres, İnflamasyon 

 

Investigation of Oxidative Stress and Inflammation in Nicotine-Induced Mouse Liver 

 

Abstract: Objective: Smoking contributes to the pathogenesis of a wide range of diseases, including 

cardiovascular system diseases, chronic kidney diseases, respiratory system diseases and cancer. Cigarette 

consists of approximately 7000 different chemicals with mutagenic, teratogenic and carcinogenic effects. Nicotine 

is the main toxic and addictive component of cigarettes and its role in liver toxicity is not clearly known. For this 

purpose, it was aimed to investigate oxidative stress and inflammation on liver tissue of nicotine exposure. 

Materials and Methods: In this study, twenty-four C57BL6 strain mice were divided into 3 groups as control (n=8), 

sham (n=8) and nicotine (n=8). The nicotine group was injected with nicotine at a dose of 3 mg/kg by subcutaneous 

injection twice a day for 14 days. Sham group mice were injected with 0.9% saline subcutaneously. On the last 

day of the experiment, cardiac blood samples of mice were collected and liver tissues were isolated. Serum 

aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) levels were measured. Tumor necrosis 

factor-α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6) and 8-OHdG levels in liver tissues were measured by ELISA method. 

Results: After nicotine exposure, serum AST and ALT levels of the mice were significantly increased compared to 

the control and sham groups. TNF-α, IL-6 and 8-OHdG levels were significantly increased in liver tissues of mice 

exposed to nicotine. Conclusion: As a result, it was observed that nicotine exposure caused inflammation and 

oxidative stress in liver tissue. 

Keywords: Nicotine, Liver, Oxidative Stress, İnflammation 
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1. GİRİŞ  

Sigara, halk sağlığını tehdit eden ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, en önemli önlenebilir ölüm 

nedenlerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; dünya genelinde 1.3 milyar kişi aktif olarak 

sigara içmekte, her 10 yetişkinden biri sigaraya bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmektedir (1). 

Sigara dumanı doku ve organ sistemleri üzerinde mutajenik, teratojenik ve karsinojenik etki gösteren 

yaklaşık 7000 zararlı kimyasaldan oluşmaktadır (2). Sigaranın bağımlılık yapıcı ve major toksik 

komponenti; piridin ve pirolidin halkasından oluşan ve tütün (Nicotiana tobacum) bitkisinin 

yapraklarından izole edilen, kuvvetli bir alkoloid olan nikotin olarak bilinmektedir (3). Sigara içimi ile 

sistemik dolaşıma katılan nikotinin, birçok dokunun ultrastrüktüel yapısını etkileyerek sistem 

fonksiyonlarının bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.  

Nikotin karaciğerde metabolize olmaktadır. İnsan karaciğerinde metabolizasyon sürecinde sitokrom 

P450 enzimleri olan CYP2A6 ve CYP2B6 rol almaktadır (4). Sigara, toksik (direkt ve indirekt), 

immünolojik ve onkogenik olmak üzere 3 farklı mekanizmayla karaciğer dokusu üzerinde etki 

göstermektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda, sigaranın karaciğer dokusu üzerinde direkt bir etki 

göstermediği öne sürülürken, günümüzde yapılan araştırmalarda sigaranın fibrosis ve karaciğer kanseri 

gibi şiddetli karaciğer hastalıklarına neden olduğu gösterilmiştir (5). Sigaranın direkt toksik etkisi, 

içerisinde bulunan sitotoksik etkilere sahip kimyasal bileşenlerin neden olduğu oksidatif stres ile 

açıklanmaktadır (6). 

İnsan ve kemirgenler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, sitokrom P450 enzimleri tarafından 

gerçekleştirilen nikotin metabolizasyon sürecinde, antioksidan savunma sistemini bozabilen ve çoklu 

doymamış yağ asitlerinin lipid peroksidasyonunu artırabilen reaktif oksijen türevleri ya da serbest 

radikalleri ürettiği öne sürülmüştür (7). Ayrıca, çalışmalarda nikotin maruziyetinin karaciğer dokusunda 

histopatolojik değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir. Raeeszadeh ve arkadaşlarının yapmış olduğu 

çalışmada, nikotin maruziyetinin rat karaciğerinde, hepatosit dejenerasyonuna, santral ven 

konjesyonuna ve hepatosit vakuolizasyonuna neden olduğu bildirilmiştir (8).  

Bu çalışmada, sigarada bulunan temel alkoloid olan nikotinin fare karaciğer dokusu üzerindeki oksidatif 

stres ve inflamasyondaki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Deney Hayvanları 

Tasarısı yapılan bu çalışmada, 20-25 gr ağırlığında, 8-10 haftalık 24 adet C57BL6J soy erkek fare 

kullanılmıştır. Kullanılan deney hayvanları Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma 

Merkezi’nden temin edilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce, fareler üzerinde yapılması planlanan tüm 

deneysel işlemler için Mersin Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır 

(2017/10). Fareler deney süresince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma 

Birimi’nde 12 saat aydınlık 12 saat karanlık döngüde, 22±2 °C’de, %50±5 nem değerinde, su ve pellet 

kısıtlaması olmadan strandart Tip III plastik kafeslerde barındırılmıştır. 

2.2. Deney Grupları 

Bu çalışmada kullanılan 24 adet fare kontrol (n=8), sham (n=8) ve nikotin (n=8) olmak üzere 3 gruba 

ayrılmıştır. Kontrol grubu farelere hiçbir işlem uygulanmamıştır. Nikotin grubu farelere 14 gün boyunca 

günde 2 kere 3 mg/kg/vücut ağırlığı dozunda nikotin subkutan olarak enjekte edilmiştir. Sham grubuna 

ise 14 gün boyunca günde 2 kere serum fizyolojik sıvısı aynı yolla uygulanmıştır. Deney sonunda fareler 

ketamin/ksilazin anestezisi altındayken, kardiyak kan örneği alınmış ve karaciğer dokuları izole 

edilmiştir. 

2.3. Biyokimyasal analiz 

Serum örneklerinde AST ve ALT düzeyleri standart laboratuvar yöntemiyle (Beckman Coulter, USA) 

analiz edilmiştir. 
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2.4. ELISA ile TNF-α, IL-6, ve 8-OHdG düzeylerinin belirlenmesi 

Kontrol, sham ve nikotin gruplarına ait karaciğer dokularında TNF-α (Elabscience, E-EL-M3063), IL-

6 (Elabscience, E-EL-M0044) ve 8-OHdG (Abcam, ab201734) seviyeleri ELISA yöntemiyle 

ölçülmüştür.  

2.5. İstatistiksel Analiz 

Verilerin analizi SPSS 21 programında yapılmıştır. Tanıtıcı istatistik olarak ortalama±standart sapma 

değerleri verilmiştir. Grup karşılaştırmalarında Tek Yönlü Varyans Analiz tekniği (ANOVA), ve çoklu 

karşılaştırmalar için Tukey testi kullanılmıştır. P<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek için serum örneklerinde AST ve ALT düzeyleri ölçülmüştür. 

Serum AST seviyesinin nikotin grubunda (31.1 ± 4.2 IU/L), kontrol (10.4 ± 2.2 IU/L) ve sham (10.3 ± 

2.1 IU/L) gruplarına kıyasla anlamı düzeyde artmış olduğu gözlenmiştir (p<0.005). Benzer şekilde, 

serum ALT düzeyinin de nikotin grubunda (11.6 ± 3.1 IU/L), kontrol (3.2 ± 0.7 IU/L) ve sham (3 ± 0.8 

IU/L) anlamlı düzeyde artmış olduğu gözlenmiştir (p<0.005). 

Oksidatif stres, inflamasyon ve hepatosit DNA hasarını belirlemek için karaciğer dokusunda IL-6, TNF- 

α ve 8-OHdG düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Nikotin grubu farelerin karaciğer dokusunda 

IL-6 seviyesinin (8.2 ±1.4 ng/ml), kontrol (1.1±0.3 ng/ml) ve sham (1.12±0.5 ng/ml) gruplarına kıyasla 

artmış olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Karaciğer dokusu TNF- α düzeyi kontrol (0.9 ±0.1 ng/ml) ve 

sham (0.88 ±0.13 ng/ml) gruplarına kıyasla nikotin (4.6 ±1.1 ng/ml) grubunda anlamlı düzeyde artmış 

olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Nikotin grubu farelerin karaciğer dokusu 8-OHdG seviyesinin (4.3±1.2 

ng/ml) kontrol (0.3±0.07 ng/ml) ve sham (0.4 ±0.05 ng/ml) gruplarına kıyasla anlamlı düzeyde artmış 

olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 

4. TARTIŞMA 

Yapılan bu çalışmada, nikotin maruziyetinin fare karaciğer dokusu üzerinde oksidatif stres ve 

inflamasyon sürecindeki etkisi araştırılmıştır. 

Karaciğer dokusu ilaçların, gıdaların ve birçok bileşiğin metabolizasyon sürecinde temel rol 

oynamaktadır. Akut ya da kronik karaciğer hasarını belirlemede AST, ALT, alkalen fosfataz (ALP), 

gama-glutamil transpeptidaz (GGT) ve laktat dehidrogenaz (LDH) gibi karaciğer enzimlerinin 

aktivitesinin ölçümü temel parametrelerdir (9). Bu çalışmada, nikotin maruziyeti sonrası serum AST ve 

ALT aktivitelerini artmış olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç, uygulanan nikotin maruziyeti sonrası karaciğer 

dokusu üzerinde toksik bir etki yaptığını düşündürmektedir. Yapılan bir çalışmada 2.5 mg/kg dozunda 

nikotinin karaciğer doku morfolojisini bozduğu, karaciğer enzimleri olan AST, ALT, ALP ve serum 

nitrik oksit seviyelerini artırdığı bildirilmiştir (10). Yapılan bir diğer çalışmada, nikotin maruziyetinin 

sitokrom P450 enzimini indüklediği, antioksidan savunma sistemini bozduğu, doku ve organlarda 

oksidatif stres geliştiği bildirilmiştir (11). Bu çalışmada oksidatif stres düzeyini ölçmek için, karaciğer 

dokusunda 8-OHdG düzeyi ölçülmüştür. Elde edilen sonuca göre, nikotin grubunda 8-OHdG 

seviyesinin kontrol ve sham gruplarına kıyasla anlamlı düzeyde artmış olduğu gösterilmiştir. Taysi ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada, nikotin maruziyetinin rat karaciğer dokusunda malondialdehid, lipid 

peroksidasyon ve nitrik oksid seviyesini artırdığı bildirilmiştir (12). Dangana ve arkadaşlarının yapmış 

olduğu çalışmada, nikotin maruziyeti sonrası ratların vücut ve karaciğer ağırlığını azalmış olduğu, 

bunun yansıra plazma karaciğer fonksiyon enzim seviyelerinin, lipid peroksidasyonunun ve karaciğer 

dokusunda lipid depolarının artmış olduğu rapor edilmiştir (13).  

Yapılan araştırmalarda doku hasarı belirteçlerinden biri de inflamasyon olduğu gösterilmiştir. Bu 

amaçla, doku inflamasyonunu belirlemek için proinflamatuvar sitokin ( IL-6, IL-1ß, TNF- α ) 

seviyelerinin ölçümü temeldir (14). Bu sitokinler immün sistem hücreleri tarafından sekrete edilmekte 

(makrofaj, monosit, regülatör T hücreleri) ve inflamasyon sürecine katılmaktadır (15). Bu çalışmada, 

nikotin proinflamatuvar sitokinler olan IL-6 ve TNF- α düzeylerini artırmıştır. Nikotin kaynaklı 

oksidatif stresin indüklenmesi ve serbest radikallerin üretimi sonucu hücre yıkımı ve bağışıklık sistemi 

hücrelerinin karaciğer dokusuna hareket ettiği düşünülmektedir. Ayrıca, nikotin maruziyeti sonrası 
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hücresel ve doku yıkımlarının neden olduğu inflamasyon sürecinde, inflamatuvar bir kaskad oluşturmak 

için bağışıklık sistemi hücreleri proinflamatuvar sitokinleri üretmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda, 

nikotin maruziyetinin karaciğer dokusunda inflamatuvar hücre infiltrasyonunu indüklediği 

histopatolojik olarak gösterilmiştir (16).  

Literatür ile uyumlu olarak elde edilen bu veriler nikotin maruziyeti sonrası karaciğer dokusunda 

oksidatif stres ve inflamasyon geliştiğini ortaya koymuştur. Nikotinin neden olduğu karaciğer hasarının 

tam olarak anlaşılabilmesi için hücresel ve moleküler düzeyde yapılacak çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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Özet: Amaç: Sigara ve tütün kullanımı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önlenebilir temel ölüm 

nedenlerinden biridir. Sigara dumanı nikotin, ağır metaller, karbon monoksit gibi 7000’ den fazla kimyasaldan 

oluşmaktadır. Sigaranın bilinen temel major toksik komponenti nikotindir. Sigara içmek ve nikotine maruz kalmak 

kanserlere, kronik kalp ve solunum sistemi hastalıklarına ve infertiliteye neden olabilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, nikotin maruziyetinin spermatogonyal kök hücre popülasyonu üzerine etkisini araştırmaktır. Materyal ve 

Yöntem: Çalışmada 24 adet C57BL6 soy erkek fare kullanıldı. Denekler kontrol (n=8), sham (n=8) ve nikotin 

(n=8) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna hiçbir işlem uygulanmadı. Nikotin grubuna 3 mg/kg dozunda 

nikotin solüsyonu subkutan olarak enjekte edildi. Sham grubuna ise %0.9 serum fizyolojik sıvısı aynı yöntemle 

uygulandı. Subkutan enjeksiyonlar 14 gün boyunca günde 2 kere uygulandı. Deneyin son günü fareler derin 

anestezi altındayken, bilateral testis dokuları izole edildi. Testis dokuları formaldehit solüsyonunda 24-48 saat 

fikse edildikten sonra rutin doku takibi uygulandı ve parafin bloklara gömüldü. 3 mikrometre kalınlığında alınan 

kesitlere immünohistokimyasal ID-4 boyama işlemi uygulandı. Testis dokularındaki ID-4 protein ekspresyonu 

semi-kantitatif olarak değerlendirildi. Bulgular: Nikotin maruziyeti sonrası testis dokusunda spermatogonyal kök 

hücre belirteci olan ID-4 immünreaktivitesinin kontrol ve sham gruplarına kıyasla anlamı düzeyde azalmış olduğu 

gözlenmiştir. Sonuç: Sigara kullanımı ve nikotin maruziyetinin testis dokusu üzerinde spermatogonyal kök hücre 

popülasyonunu azaltıcı etkisi olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nikotin, Testis, Spermatogonyal Kök Hücre, ID-4 

 

Effect of Nicotine Exposure On ID-4 Expression in Mouse Testicular Tissue 

 

Abstract: Objective: Smoking and tobacco use is one of the main preventable causes of death in both developed 

and developing countries. Cigarette smoke consists of more than 7000 chemicals such as nicotine, heavy metals, 

and carbon monoxide. The main known major toxic component of cigarettes is nicotine. Smoking and exposure to 

nicotine can cause cancers, chronic heart and respiratory system diseases, and infertility. The aim of this study is 

to investigate the effect of nicotine exposure on the spermatogonial stem cell population. Materials and Methods: 

Twenty-four C57BL6 strain male mice were used in the study. The subjects were divided into 3 groups as control 

(n=8), sham (n=8) and nicotine (n=8). No procedure was applied to the control group. The nicotine group was 

injected with 3 mg/kg nicotine solution subcutaneously. In the Sham group, 0.9% saline was administered with the 

same method. Subcutaneous injections were administered twice a day for 14 days. On the last day of the 

experiment, while the mice were under deep anesthesia, bilateral testicular tissues were isolated. After the testis 

tissues were fixed in formaldehyde solution for 24-48 hours, routine tissue follow-up was performed and embedded 

in paraffin blocks. Immunohistochemical ID-4 staining was applied to 3 micrometer-thick sections. ID-4 protein 

expression in testis tissues was evaluated semi-quantitatively. Results: After nicotine exposure, it was observed 

that the immunoreactivity of the spermatogonial stem cell marker ID-4 in testicular tissue was significantly 

decreased compared to the control and sham groups. Conclusion: It has been shown that smoking and nicotine 

exposure have a reducing effect on the spermatogonial stem cell population on testicular tissue. 

Keywords: Nicotine, Testis, Spermatogonial Stem Cell, ID-4 
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1. INTRODUCTION 

Cigarette smoking is a major public health problem and its consumption increasing especially in 

developing countries according to World Health Organization (1). Approximately, 35% of men and 30% 

of women of reproductive age smoke cigarettes (2). Tobacco smoke contains more than 7000 chemicals 

including, mutagens, polycyclic aromatic hydrocarbons, nicotine, carbon monoxide, and other gases (3). 

Nicotine, a toxic alkaloid, is the primary addictive component of cigarette smoke and contributes to 

numerous tobacco-induced pathology (4). While nicotine is an important risk factor for cardiovascular, 

pulmonary, and chronic kidney diseases (5,6), it is reported to impair male fertility directly (7-9). 

Spermatogenesis is a highly coordinated process which subdivided into3 phases; the proliferative phase 

(spermatogonia) in which cells undergo continuous divisions, the meiotic phase (spermatocyte) in which 

genetic material is recombined and the differentiation or spermiogenesis phase in which spermatids 

transform into spermatozoa (10).  The maintenance of spermatogenesis depends on spermatogonial stem 

cell (SSC) population which are capable of self-renewal and production of daughter cells to generate 

terminally differentiated cell, spermatozoa (11). In testes of rodents, SSCs are known as undifferentiated 

spermatogonia including Asingle (As), Apaired (Ap), and Aaligned (Aal) spermatogonia (12). 

SSCs express pluripotency-associated genes such as Pou5f/OCT4, PLZF (ZBTB16), CDH1, and NGN3 

(13) while during spermatogonial differentiation, the SSCs down-regulate pluripotency-associated 

genes and lose the capacity of pluripotency (14).  

The inhibitor of differentiation (Id) family of helix-loop-helix proteins is a group of evolutionarily 

conserved molecules that play important regulatory roles in organisms ranging from Drosophila to 

humans. Expression of Id proteins is typically high in embryonic and adult stem/progenitor cells but 

levels decrease as the cells differentiate. In the mouse testes, expression of Id4 is selective for Asingle 

(singly isolated cells) cells within the spermatogonial population and plays an important role in the 

regulation of SSC self-renewal (15). 

The purpose of this study was to investigate the effect of nicotine on mice spermatogonial stem cells. 

2. MATERIAL and METHODS 

2.1. Animals  

In this study, twenty-four male C57BL/6J mice weighing 20-25 g and 8-10 weeks old were purchased 

from the Animal Experimental Center of Mersin University.   All animals were kept in a standard 

laboratory setting with an environment (23±2°C, 12 h light/dark cycle, 50±5% humidity) and were fed 

with rodent chow water ad libitum.  Ethical approval of the current study was obtained from Mersin 

University Ethical Commission for Animal Experiments (2016/30). 

2.2. Nicotine Administration 

Animals were randomly assigned into control, sham, and nicotine groups of 8 mice each. The nicotine-

treated group received a dose of 3 mg/kg nicotine via subcutaneous injection, twice a day (08:00 am, 

12:00 pm) for 14 days. The sham group received 0.9% NaCl solution via subcutaneous injection for the 

same experimental period. The control group received no treatment. After the administration period, all 

mice were anesthetized by ketamine hydrochloride/xylazine and sacrificed. Bilateral testicular tissues 

were isolated and fixed in 4% paraformaldehyde. 

2.3. Immunohistochemistry 

Sections for immunohistochemistry were boiled in citrate buffer (pH 6, at 100°C, 20 min) and then 

incubated 3% H2O2 for 10 minutes at room temperature to block endogenous peroxidase activity. Slides 

were washed with phosphate-buffered saline (PBS) (pH 7.4, three times, each 5 minutes) and blocked 

in normal goat serum for 10 min at room temperature. Sections were incubated with primary antibodies 

diluted in a block solution. The following primary antibody used in this study was; rabbit polyclonal  

After overnight incubation with these primary antibodies, the slides were washed in PBS. For detecting 

the binding of the primary antibody, the samples were exposed to a biotinylated secondary antibody 

(Abcam, ab93677) followed by streptavidin peroxidase for 10 minutes each and rinsed in PBS at room 
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temperature. The immunoreactivity was observed after diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB), 

(Abcam, ab64238) incubation, followed by methyl green counterstaining. Light microscopy (Olympus 

BX51, Japan) was used to evaluate the slides. 

2.4. Statistical Analysis 

All data were analyzed using Graph Pad 3.0 (GraphPad Software, San Diego, CA) and reported as 

mean±SEM. The Shapiro-Wilk test was used to assess normal distribution. Differences among groups 

were tested by the analysis of variance ANOVA followed by the Tukey posthoc test. The significance 

level was set at p<0.05. 

3. RESULTS 

It has been shown that significant decrease in   ID4 protein expression level in the nicotine-treated group 

in comparison to the control and sham groups (Figure 1).  

 

 
 

4. DISCUSSION 

SSCs are very rare and unique population of stem cells responsible for maintaining spermatogenesis and 

male fertility. Because SSCs have the potential to contribute to genes for future generations, it is unique 

among all other adult stem cells. The SSCs have the ability for both self-renewal and differentiation to 

maintain spermatogenesis (16).  

This study was performed to understand the effect of nicotine on mice spermatogonial stem cell 

population.  

To investigate the importance of ID4 in regulating SSC fate, researchers examined the fertility and 

spermatogenesis of Id4-null mice generated by replacing exons 2 and 3 of the Id4 locus with a Gfp-neo 

transgene (17), referred to hereafter as Id4−/−. A hallmark of impaired SSC function is aging-related 

loss of the undifferentiated spermatogonial population resulting in disrupted spermatogenesis and 

fertility defects (18,19). Moreover, previous studies revealed reduced brain size of Id4−/− mice (18), 

which could disrupt the function of the hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis and contribute to 

impaired spermatogenesis and fertility. Overall, these results demonstrate that the lack of ID4 expression 

results in a subfertile condition in male mice and that ID4 is needed for quantitatively normal 

spermatogenesis. 

In this study, immunohistochemical result showed that significant decrease in ID4 protein expression in 

the nicotine-treated group when compared to the control and sham groups.  

This is the first study that investigated the effects of nicotine exposure on spermatogonial stem cell. 

Also, our immunohistochemical result was very important to understand the underlying mechanisms of 

nicotine-induced male reproductive diseases.   
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Abstract: Tumor cells have been found to cause symptoms not related to tumor invasion or compression1. Defined 

as paraneoplastic syndrome, these symptoms can result from the secretion of peptides and hormones from the 

tumor or can occur because of an immune cross-reactivity between the tumor and normal tissue2. Anti-N-methyl-

D-aspartate receptor (anti-NMDAR) encephalitis is accepted as a paraneoplastic neurologic syndrome (PNS) 

because of its association with ovarian teratoma3. The first paper describing the association was published by 

Dalmau et al in 20074. The neuronal component and the NR1 and NR2b subunits of NMDA receptor found in a 

teratoma triggers an immune sensitization by producing onconeural antibodies against NMDA receptors3. These 

receptors are found in high density in the frontotemporal region and are involved in many functions such as 

behavior, memory, learning and synaptic spasticity5. Therefore, anti-NMDA encephalitis includes psychotic 

encephalopathy, epilepsy, facial abnormalities, changes in consciousness and hypoventilation as a significant 

clinical feature6. In this paper, we would like to report a case of anti-NDMA encephalitis occurring after the 

surgical removal of a teratoma. The diagnosis was hardly made because of the atypical presentation. 

Keywords: Encephalitis,nmda,teratoma 

 

Anti-N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) encephalitis is the most common neuron surface 

antibody associated encephalopathy which usually manifests as a psychiatric disorder with 

predominantly pyschotic symptoms (Oldham 2017),(Kayser, Matthew S; Dalmau 2011) 

Although it is an autoimmune or a paraneoplastic disorder, the association between ovarian teratoma 

and NMDA-R encephalitis is still clear for young aduts, as firstly described. (Zhang et al. 2017) 

Regarding this association, detection and immediate tumor resection provide dramatical clinical 

improvement.  

We report the case of an anti-NMDAR encephalitis presenting following tumor resection, as dissociative 

amnesia with no psychotic features. We discuss the diagnostic dilemma, futher investigation and 

treatment strategies for this atypical case.  

Case report 

A 33 year-old caucasian woman with a 5 year old son was admitted to our obstetrics and gynecology 

clinic with pelvic pain for the past 3 months. There was no abnormality in her medical and surgical 

history except a ceserean section. Obstectrical examination and imaging protocols revealed 80x70 mm 

septated ovarian cyst with mixed heterogeneity and CA125 and AFP levels were respectively. Tumor 

removal was planned. 

The inspection during the surgery revealed a 8 cm left ovarian mass with no additional finding. 

Therefore, left laparoscopic salpingo-oophorectomy was performed. The cyst was aspirated before 

removing in an endobag. No further actions were taken after the frozen section revealed mature 

teratoma. The patient was discharged on postoperative Day 1.  
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On postoperative day 9 she was reffered to our psychiatry service with severe anxiety. From the 

recollection of her family, her anxiety was developed after the tumor diagnosis regarding the possiblity 

of being malignant. Although there was no psychiatric history, the family revealed about her separation 

anxiety from her son due to the separation from her father in early childhood and the loss of the 

functioning mother at age of 18 after a disabling acute stroke. Her mood was anxious her psychomotor 

activity was increased. She was terrified with the loss of the exact memory of kissing goodbye her son. 

There was no psychotic features and neurological findings implying organic pathology. With the 

diagnosis of dissociative amnesia, escitalopram 5 mg and quetiapine 25 mg was prescribed.  

After 2,5 mg lorazepam po administration she was calm, could sleep during the night and never had 

seizures. In the morning the control EEG was normal and she was discharged from hospital with normal 

neurological examination findings and ativan 1 mg/day was prescribed. 

On postoperative day 12, the patient came to the emergency room with muliple loss of conciousness 

attacks and confusion for the past 6 hours. She was admitted with a possible diagnosis of viral 

encephalitis and a spinal tap was planned. She had one generalized tonic-clonic seizure (GTCS) 

followed by postictal confusion and another GTCS in half an hour. Her lumbar puncture (LP) revealed 

normal glucose, slightly increased protein (miktar) and mild lymphocytic pleocytosis (55 leukocytes 

/mm3). She was admitted to the ICU and treated with phenytoin and levetiracetam. She had no further 

seizures following treatment.  With a preliminary diagnosis of HSV encephalitis acyclovir 10 mg/kg 

every 8 hours was ordered together with IVIG 2gr/kg for possible autoimmune encephalitis concerning 

her teratoma history. Her cerebrospinal fluid (CSF) was normal, Epstein-Barr Virus, Herpes Simplex 

Virus (HSV) DNA type 1 and 2, Varicella-Zoster Virus DNA and tuberculosis PCR studies were 

negative and antiviral treatment was stopped after 3 days. Her neurological examination displayed 

normal cranial nerve, motor-sensorial and cerebellar findings.  

Although the acatisia and compulsive behaviour was resolved, her memory deficit was prominent and 

progressed worse despite IVIG treatment. Short-term memory was affected and the storage of the 

information was impossible. Although she never expressed any delusional thoughts, her agressive 

behaviour was hallucinatuar behaviours. Her mood lability was significant, easily crying, increased 

agitation and childish behaviour were the symptoms to control with valproat 100mg/day and lorazepam 

po. 10-15 mg/day. Since IVIG treatment failed to reduce symptom severity, pulse steroid (1000 mg 

methylprednisolon/10 days) added after infectious etiologies were excluded. 

A workup for paraneoplastic syndrome was conducted including breast and abdominal ultrasound, 

thorax computed tomography, abdominal and cranial MRI with normal results. Serum and CSF for anti-

NMDA antibodies revealed positive. Her treatment continued with oral corticosteroid 1mg/kg and 

tapering 8 mg every 3 weeks was planned.  

While her memory was better and agitation was decreased, paranoid delusions without hallucinations 

and irritablity were presented after steroid therapy. Her encephalitis or steroid induced psychosis 

responded to valproat 1000mg/day and olanzapine easily. 

While her memory and psychotic symptoms were getting better, her affective symptoms were 

prominent. It was significant that the clinical situation was resembling her first anxiety symptoms. 

Reverse order of symptomatology rule. 

Histological examination was repeated to find an explanation for lack of therapeutic effect of tumor 

removal and revealed grade II-III immature ovarian teratoma. (Microscopic resimleri var midir ?) On 

postoperative Day 40, after the patient was considered stable and strong enough to undergo a surgery, a 

laparoscopic staging procedure was performed. Any other additional tumor wasn’t found in the final 

pathology. As a stage 1 immature teratoma, she administered bleomycin-etoposide-cisplatin (BEP) 

chemotherapy. 

3 months after anti-NMDAR encephalitis onset, she was eutimic and there was no psychiatric symptoms, 

her psychiatric treatment ended. 
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Discussion 

Anti-NMDAR encephalitis was identified as an autoimmune encephalitis associated with ovarian 

teratoma, which affects behaviour, emotion, memory, and consciousness by antibodies against 

extracellular regions of NMDA receptors.(Dalmau et al. 2007). Groving literature presented cases with 

no underlying tumor, particularly in pediatric and male population  (Titulaer, McCracken, and 

Gabilondo 2013). The development of ovarian teratoma after the treatment of anti-NMDAR encephalitis 

has been also reported, implying the presence of undetectable tumor during diagnosis and treatment 

(Omata et al. 2017) 15-18 

We want to report an atypical presentation of anti-NMDAR encephalitis as a dissociative amnesia after 

tumor removal. With the well-known effect of the NMDAR blockage in psychosis mechanism, 65% of 

the anti-NMDAR encephalitis presenting with psychotic features and up to 80% patients present to 

psychiatrists first (Oldham 2017). To our knowledge this is the first report of anti-NMDAR encephalitis 

presenting as dissociative amnesia. Her stressful life events in childhood and the seperation anxiety from 

her son were to explain dissociative amnesia developed after the diagnosis of tumor which was accepted 

as an life threatining disorder can cause leaving her son alone. Her son centered memory loss and anxiety 

with no other neurological findings made the differantial diagnosis harder. 

Normally, encephalitis occurs before or simultaneously with the detection of ovarian teratoma. 

However, in our case, the clinical presentation developped after the surgical removal of the teratoma. 

The first line therapy of anti-NMDAR encephalitis is tumor removal and immunotherapy. (Dalmau et 

al. 2011) Tumor removal is known to enhance treatment effectiveness or cause spontan remission. 

Unexpectedly, tumor removal was a precipitator of immunological response in our case.  

Psychiatric and neurologic phases were described for anti-NMDA encephalitis course. 1-3 weeks lasting 

initial phase begins with flu-like prodrome which is followed by a psychiatric stage with psychotic 

features, fear/anxiety, personality changes. In addition to behavioural changes, cognitive deterioration, 

short-term memory deficits and confusion are common.  

After psychiatric changes, global alterations in consciousness, decreased responsiveness or increased 

agitation develops. This neurologic phase is accompanied by abnormal movements, autonomic instablity 

and hypoventilation. Seizures are prominent for anti-NMDAR encephalitis and have increased intensity 

and frequency at earlier stages (Kayser, Matthew S; Dalmau 2008). 

The first neurological feature after short-term memory problems was seizures for our patient and 

increased agitation followed. Although, psychiatric misdiagnosis frequently causes delay in appropriate 

treatment of the disease; multidiciplinary approach enable us to distinguish neurological symptoms in 

early phase and suspected anti-NMDAR encephalitis. Although there was no enhancing effect of tumor 

removal, with early diagnosis and treatment, our case responded fist-line immunotherapy. A reverse 

symptom improvement was significant.(Dalmau et al. 2011) The latest psychiatric symptom was 

resembling the first psychiatric symptom.  

Anti NMDAR encephalitis alerts the physician for an synchronous or upcoming teratoma, and mostly 

immature13. 12-45 years old is the range when the association of anti-NMDA encephalitis with ovarian 

teratoma is the highest14., therefore a regular tumor screening should be established in these patients. 

This patient would be followed on regular basis for development of another teratoma in the other ovary. 

This life threatening and treateable disease is a novel but increasingly recognisable clinical antity. 

Psychiatrists usually accept the first admission and multidiciplinary approach is necessary during anti-

NMDAR encephalitis diagnosis, treatment and follow up. Atypical presentation does occur however a 

high clinical suspicion would help in accelerating the diagnosis and thus, starting the appropriate 

treatment. 
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Özet: Giriş: Kistik ekinokokkozis (kist hidatik), Echinococcus granulosus’un larva formunun neden olduğu 

zoonotik bir paraziter enfeksiyondur. Hastalık yurdumuzda endemiktir. Ancak yaygınlığı bölgeler arasında 

değişkenlik gösterebilmektedir. Bu çalışmada Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kistik ekinokokkozis 

ön tanılı hastaların serolojik test sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesi ve elde edilen verilerin 

yurdumuzdaki diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Ocak 2022-

Kasım 2022 tarihleri arasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına kistik 

ekinokokkozis ön tanısı ile başvuran 113 farklı hasta dahil edilmiştir. Hastaların serum örneklerinde anti-E. 

granulosus antikorlarının varlığı indirekt hemaglütinasyon yöntemi ile araştırılmış ve 1:160’dan küçük titreler 

önemsiz reaksiyon, 1:160 titre şüpheli reaksiyon, 1:320 veya üzeri bir titrenin tespit edilmesi pozitif reaksiyon 

olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Hastaların yaşlarının medyan değeri 52 yaş olarak belirlenmiştir. Bireylerin 

46’sını (%40,7) erkek, 67’sini (%59,3) kadın hastalar oluşturmuştur. Serum örneklerinin 5’inde (%4,4) şüpheli 

reaksiyon, 3’ünde (%2,7) pozitif reaksiyon tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular Kastamonu 

ilinde kistik ekinokokkozis ön tanılı hastalarda anti-E. granulosus seropozitifliğinin yurdumuzda yapılmış çoğu 

çalışmaya göre düşük oranda olduğunu göstermiştir. Hastalığın kontrol altına alınması için parazitin yaşam 

döngüsünün kırılması ve toplumun enfeksiyondan korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirilmesi önem arz 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Echinococcus Granulosus, Kistik Ekinokokkozis, İndirekt Hemaglütinasyon Yöntemi 

 

Investigation of Anti-Echinococcus Granulosus Seropositivity in Cystic Echinococcosis Pre-Diagnosed 

Patients At Kastamonu Training and Research Hospital 

 

Abstract: Introduction: Cystic echinococcosis (hydatid cyst) is a zoonotic parasitic infection caused by the larva 

of Echinococcus granulosus. The disease is endemic in Turkey. However, its prevalence may vary among regions. 

This study aimed to retrospectively examine the serological test results of cystic echinococcosis pre-diagnosed 

patients in Kastamonu Training and Research Hospital and to compare the obtained data with the results of other 

studies in Turkey. Methods: One hundred thirteen different patients who applied to the Kastamonu Training and 

Research Hospital Microbiology laboratory for cystic echinococcosis pre-diagnosed patients between January 

2022 and November 2022 were included in the study. Anti-Echinococcus granulosus antibodies were investigated 

in serum samples using the indirect hemagglutination method, and <1:160 titers were the negative reactions, 

1:160 titer was the suspicious reaction, and ≥1:320 titers were considered the positive reactions. Results: The 

median age of the patients was 52 years. Forty-six (40.7%) of the patients were male and 67 (59.3%) were female. 

The suspicious reactions were detected in five (4.4%) and the positive reactions in three (2.7%) of the serum 

samples. Conclusion: The results showed that anti-E. granulosus seropositivity is lower than most studies 

conducted in Turkey. To control the disease, it is essential to break the life cycle of the parasite and to raise the 

awareness of the community about the prevention methods of the infection. 

Keywords: Cystic Echinococcosis, Echinococcus Granulosus, İndirect Hemagglutination Test 
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1. GİRİŞ 

Kistik ekinokokkozis (KE, kist hidatik), Echinococcus granulosus’un larva formunun neden olduğu 

zoonotik bir paraziter enfeksiyondur1. E. granulosus, sestod sınıfında bulunan bir köpek tenyasıdır. 

Erişkin formları köpeklerin ince bağırsağında, larva formları koyun, keçi, sığır gibi otçul hayvanlar başta 

olmak üzere çeşitli memelilerin doku ve organlarında parazitlenir. İnsanlar rastlantısal ara konaklardır2.  

Bu parazit ile enfekte köpekler, dışkıları ile binlerce enfektif yumurtayı doğaya salar. İnsanlar, yumurta 

içeren dışkıya, yüzeye, toprağa elle temas ettikten sonra ellerini ağızlarına götürmesi veya kontamine 

ellerle yiyecek ve içecek tüketmesi sonucunda enfekte olur. Bunun yanı sıra yumurtalar ile bir şekilde 

(doğrudan veya rüzgar, kuş, böcek yoluyla dolaylı olarak) kontamine olmuş çiğ sebze, meyve ve diğer 

yiyeceklerin tüketilmesi ile de bulaş meydana gelebilmektedir. Yutulduktan sonra ince bağırsağa gelen 

yumurtalardan onkosfer adı verilen larva formu serbestleşir. Serbestleşen onkosfer, bağırsağın epitelyal 

bariyerini aşarak kan dolaşımına katılır. Ardından başta karaciğer ve akciğer olmak üzere çeşitli organ 

ve dokulara invaze olur. Bu aşamadan sonra onkosfer yerleştiği bölgede kalın cidarlı bir kist hidatik 

formasyonuna dönüşür. Kist hidatik yavaşça genişler ve içerisinde kesin konak için enfektif olan 

protoskoleksler gelişir. Diğer yandan kistlerin yırtılması durumunda açığa çıkan protoskoleksler, 

metastaz yapan bir kanser hücresi gibi davranarak vücudun diğer bölgelerinde sekunder kistler 

oluşturabilir. Köpekler, enfekte ara konağın kist içeren organlarını yediklerinde enfekte olur. Köpeklerin 

ince bağırsaklarında sindirilen bu organlardan serbestleşen her bir protoskoleks bağırsak mukozasına 

yapışarak erişkin forma dönüşür3. Kistler en sık karaciğerde ve akciğerde ortaya çıkmaktadır. Kistlerin 

yavaş bir şekilde büyümesinden dolayı hastaların genelinde uzun yıllar semptom görülmeyebilir. Ancak 

semptomatik hastalarda kistin tutulduğu doku ve organa bağlı şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Kistin 

yırtılması sonucunda ise anaflaktik reaksiyon gelişebilmektedir4.  

KE dünya genelinde yaygın olarak görülür. Özellikle Güney Avrupa, Akdeniz, Orta-Doğu, Orta Afrika, 

Güney Asya, Avustralya ve Güney Amerika ülkelerinde görülme sıklığının yüksek olduğu 

bilinmektedir. KE yurdumuzda da endemik olarak görülür5. Ancak yaygınlığı bölgeler arasında 

değişkenlik gösterebilmektedir. Bu çalışmada Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 

(Kastamonu EAH) KE ön tanılı hastaların serolojik test sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesi ve 

elde edilen verilerin yurdumuzdaki diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada Ocak 2022-Kasım 2022 tarihleri arasında Kastamonu EAH Mikrobiyoloji laboratuvarına 

çeşitli klinik birimlerden KE ön tanısı ile gönderilen 113 farklı hastanın anti-Echinococcus granulosus 

seropozitifliği retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Tekrarlayan olgularda ilk serolojik test sonuçları 

çalışmaya dahil edilmiştir. Serum örneklerinde anti-E. granulosus antikorlarının varlığı ticari ELI.H.A 

Echinococcus kitinin (ELITechGroup, Puteaux, Fransa) talimatları doğrultusunda indirekt 

hemaglütinasyon (İHA) yöntemi ile araştırılmış ve değerlendirilmiştir.  Buna göre 1:160’dan küçük 

titreler önemsiz reaksiyon, 1:160 titre şüpheli reaksiyon, 1:320 veya üzeri bir titrenin tespit edilmesi 

pozitif reaksiyon olarak kabul edilmiştir.  Çalışılan kitin duyarlılığı %93,0, özgüllüğü %94,9 olarak 

belirtilmiştir. Veriler medyan ve çeyrekler arası aralık (interquartile range= IQR, Q25–Q75) şeklinde 

sunulmuştur. 

3. BULGULAR 

Hastaların yaşlarının medyan değeri 52 yaş (39,5-63,0 yaş) olarak belirlenmiştir. Bireylerin 46’sını 

(%40,7) erkek, 67’sini (%59,3) kadın hastalar oluşturmuştur. Yüz on üç serum örneğinin beşinde 1:160 

titre, birer serum örneğinde ise 1:320, 1:1280 ve 1:5120 titre tespit edilmiştir. Sonuç olarak toplam üç 

(%2,7) hastada pozitif reaksiyon tespit edilmiştir. Pozitif hastaların ikisi kadın, biri erkek olarak 

belirlenmiştir. İlave olarak pozitif serum örneklerinin ikisi genel cerrahi kliniği, biri dahiliye kliniğinden 

gönderilmiştir. 

4. TARTIŞMA 

KE, halk sağlığını tehdit eden önemli bir paraziter zoonozdur. Etkeni olan E. granulosus larvalarının 

insan dahil geniş bir konakçı repertuvarı bulunur4. Parazitin kesin konağı (parazitin erişkin formunu 

barındıran konak) köpekgillerdir. Bundan dolayı sahipsiz köpekler veya profilaksi için antiparaziter ilaç 
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uygulaması ihmal edilen ve bilinçsizce kistli organ yedirilen sahipli köpekler, insanlar ve diğer 

hayvanlar için rezervuar görevi görebilmektedir6.  

Yeryüzünde yaklaşık 2-3 milyon insanın E. granulosus larvası ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir7. 

KE yönünden endemik bir ülke olan Türkiye’de KE insidansı yaklaşık 100.000’de 2 oranında 

bildirilmektedir8. Bu hastalığın tanısında klinik bulgular ve epidemiyolojik verilerin yanı sıra 

görüntüleme teknikleri (radyografi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans), 

serolojik testler (indirekt hemaglütinasyon (İHA) testi, indirekt floresans antikor (IFA) testi, western 

blot (WB), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) veya immunelektroforez) ve moleküler 

yöntemlerden yararlanılabilir9. Özellikle görüntüleme yöntemleri ile KE olgusunu düşündüren 

durumlarda tanının serolojik testlerle doğrulanması gerekir. KE tanısında kullanılan serolojik testler, 

hasta serumunda anti-E. granulosus’a özgül antikorların aranması temeline dayanmaktadır. Ancak bu 

testlerin duyarlılık ve özgüllüğünün kistin lokalizasyonu, büyüklüğü, hastanın immun sistemi ve 

kullanılan yönteme göre değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır10. KE tanısında kullanılan 

serolojik testler arasında maliyetinin uygun olması, uygulama ve yorumlamadaki kolaylığı bakımından 

İHA testi sıklıkla tercih edilmektedir11. Ancak E. granulosus ile benzer antijenik yapılara sahip 

olmasından dolayı Taenia saginata, T. solium, Fasciola hepatica, Ascaris lumbricoides, Toxoplasma 

gondii ve Plasmodium spp. enfeksiyonlarına bağlı yalancı pozitiflik tespit edilebilir. Bundan dolayı İHA 

testi ile KE tanısında 1:360 ve üzeri titreler anlamlı kabul edilmektedir8. Sunulan bu çalışmada KE ön 

tanılı hastalarda anti-E. granulosus seropozitifliği İHA testi ile araştırılmış,  1:320 veya üzeri bir titrenin 

tespit edilmesi pozitif reaksiyon olarak yorumlanmıştır.  

Yurdumuzun çeşitli merkezlerinde son yıllarda yapılan çalışmalar, KE ön tanılı hastalarda seropozitiflik 

oranını 4,1 – 41,0 aralığında rapor etmektedir (Tablo 1)6,8,11-35. Seropozitiflik oranı en yüksek Akpolat 

vd.15 tarafından Diyarbakır’dan, en düşük ise Acıöz vd.6 tarafından Muş’tan bildirilmiştir. Bu çalışmada 

ise seropozitiflik %2,7 oranında tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen anti-E. granulosus 

seropozitiflik oranı ülkemizin çeşitli merkezlerinden rapor edilen oranlardan düşük bulunmuştur. İlave 

olarak son zamanlarda gerçekleştirilen çalışmalar KE tanısında duyarlılığı ve özgüllüğü artırmak adına 

sonuçların farklı serolojik testler ile doğrulanmasını önermektedir13,17,22,28. Ancak, bu çalışmada 

bulguların tek bir serolojik test (İHA) sonucuna göre sunulmuş olması ve hastaların radyolojik, cerrahi 

ve patolojik bulgularının irdelenmemiş olması bu çalışmayı kısıtlamaktadır. 

5. SONUÇ 

Sunulan bu çalışma Kastamonu ilinde KE seroprevalansını ortaya koyan ilk çalışmadır. Bu çalışmadan 

elde edilen bulgular, ilimizdeki KE ön tanılı hastalarda anti-E. granulosus seropozitifliğinin 

yurdumuzda yapılmış çoğu çalışmaya göre düşük oranda olduğunu göstermiştir. Ancak sonuçların 

radyolojik bulgular eşliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastalığın kontrol altına alınması için 

parazitin yaşam döngüsünün kırılması ve toplumun enfeksiyondan korunma yöntemleri konusunda 

bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. 
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Tablo 1. Yurdumuzun çeşitli merkezlerinde kistik ekinokokkozis ön tanılı hastalarda anti-E. granulosus 

seroprevalansı  

Araştırmacı 

Anti-E. 

granulosus 

pozitifliği 

(%) 

Hasta 

sayısı 

(n) 

Periyot Merkez Yöntem 

Aydın vd.12 35,5 186 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ELISA 

Bayram Delibaş 

vd.13 

17,9* ve 

14,0** 
465 

Ocak 2003-

Haziran 2004 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

ELISA ve 

İHA 

Aral Akarsu ve 

Güngör14 
8,0 611 

Ocak 2004-

Ekim 2007 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İHA 

Akpolat vd.15 41,0 1,612 
Ocak 2005-

Haziran 2012 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara IFA 

Ertabaklar vd.16 32,0 3,446 
Ocak 2005-

Ocak 2017 
Adnan Menderes Üniversitesi EAH ELISA 

Karadağ vd.17 18,0 454 
Ocak 2005-

Ocak 2012 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 

İHA ve 

ELISA 

Taş Cengiz vd.18 30,3 2,642 
Eylül 2005-

Eylül 2013 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ELISA 

Acıöz vd.6 4,1 728 
Ocak 2007-

Eylül 2007 

Bulanık, Malazgirt ve Muş Devlet 

Hastanesi 
ELISA 

Çitil vd.19 20,5 541 
Ocak 2007-

Ocak 2012 
Adıyaman Devlet Hastanesi İHA 

Aslan vd.20 14,1 3,771 
Ocak 2008-

Aralık 2016 
Erzurum Bölge EAH İHA 

Güreser vd.21 12,7 253 
Ekim 2009-

Temmuz 2013 
Hitit Üniversitesi Çorum EAH İHA 

Beyhan vd.22 15,0 2,921 
Ocak 2009-

Ocak 2014 

Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Parazitoloji 

Referans Lab. 

ELISA, IHA 

ve WB 

Doğan vd.23 32,0 892 
Ocak 2009-

Ocak 2019 

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 
ELISA 

Yazıcı vd.24 8,0 225 
Aralık 2009-

Mayıs 2011 
Kocaeli Derince EAH İHA 

Çiftçi vd.25 25,1 879 
Ocak 2010-

Ocak 2015 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi  İHA 

Aşcı Toroman 

vd.26 
12,9 162 

Ocak 2011-

Ocak 2012 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İHA 

Kara vd.27 22,5 1,102 
Ocak 2011-

Aralık 2018 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 

Mengücek Gazi EAH 
İHA 

Yürük vd.28 22,0 2,283 
Ocak 2013-

Aralık 2018 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İHA, ELISA 

ve WB 

Behçet ve 

Avcıoğlu29 
10,6 644 

Ocak 2013-

Ocak 2018 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 

İzzet Baysal EAH 
İHA 

Çelik vd.30 15,2 1,607 
Ocak 2013-

Aralık 2020 
Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman EAH İHA 

Samancı Aktar 

vd.31 
26,7 829 

Ocak 2014-

Aralık 2017 

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Gazi Yaşargil EAH 
IFA 

Esenkaya 

Taşbent vd.8 
15,2 938 

Ocak 2014-

Aralık 2018 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram 

Tıp Fakültesi 
İHA 

Yücesan vd.32 16,2 2,390 
Ocak 2014-

Mayıs 2019 

Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Parazitoloji 

Referans Lab. 

İHA, ELISA 

ve WB 

Başer vd.33 21,6 1,543 
Ocak 2015-

Haziran 2020 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi  İHA 

Alver vd.34 19,9 1,072 
Ocak 2017-

Ocak 2018 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İHA 

Arslan vd.35 14,9 498 
Ocak 2018-

Aralık 2020 
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi İHA 

Ulusan Bağcı 

vd.11 
14,1 531 

Ocak 2020-

Aralık 2021 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk 

EAH 
İHA 

Bu çalışma 2,7 113 
Ocak 2022-

Kasım 2022 

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu 

EAH 
İHA 

ELISA: Enzyme linked immunosorbent assay, İHA: İndirekt hemaglütinasyon, WB: Western Blot, IFA: İndirekt 

immunfloresan antikor, THSK: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, EAH: Eğitim ve Araştırma Hastanesi, -: Belirtilmedi, *ELISA, 

**İHA. 
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İmplante Edilebilir Kardiyak Defibrilatör Takılan Hastalarda Acef Risk 

Skoru ile Uygun Kardiyak Şoklama Arasındaki İlişki 
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Özet: Amaç: On yıldan fazla bir süre önce, ICD’ lerin (implante edilebilir kardiyak defibrilatör) ani kardiyak ölüm 

riski altındaki hastalarda sağkalımı iyileştirdiği gösterilmiştir. ICD implantasyonu en çok iskemik kalp hastalığı 

nedeniyle olmak üzere, diğer yapısal kalp hastalıkları için de yapılabilmektedir. Çok merkezli otomatik defibrilatör 

implantasyonu çalışması (MADIT) II, birincil ICD tedavisinin, önceden MI geçirmiş ve ileri evre sol ventrikül 

disfonksiyonu olan hastalarda sağkalımı iyileştirdiğini göstermiştir. MADIT-ICD adı verilen bir skor geliştirilerek 

öncelikle birincil korunma hastalarında kullanıldı ve tüm nedenlere bağlı ölüm ile ilişkisi araştırıldı. ACEF risk 

skoru, sadece kısa ve uzun vadeli mortalite açısından değil, aynı zamanda majör istenmeyen vasküler olayları da 

tahmin edici prediktif değerler ile ilişkilidir. Bu çalışmadaki amacımız hastanemizde primer veya sekonder koruma 

nedeniyle ICD takılmış hastalarda ACEF risk skoru ile uygun kardiyak şoklama arasındaki ilişkiyi saptamaktır. 

Gereç ve yöntem: Çalışmaya ICD implantasyonu yapılan 104 hasta ardışık olarak alındı. Hastalar rutin 

kontrollerde yapılan pil ölçümlerinde uygun kardiyak şoklama alanlar (n=25) ve uygun kardiyak şoklama 

almayanlar (n=79) olarak 2 gruba ayrılarak incelendi. ACEF risk skoru şu formül ile hesaplandı: yaş/ejeksiyon 

fraksiyonu(kreatinin>2.0 ise +1 eklendi). Bulgular: Çalışmadaki ICD implantasyonu yapılmış 104 hastanın, grup 

1 (ortalama yaş 68.36±9.66 yıl) ve grup 2 (ortalama yaş 62.58±11.01 yıl)’ den oluşmaktaydı. Grup 1’ deki 

hastaların sol ventrikül EF ortalama değerleri istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (Grup 1: %26.04±5.53 ve Grup 

2: %30.77±10.55, p=0.03). ACEF risk skoru grup 1 lehine anlamlı yüksekti (Grup 1: 2.84±0.81 ve Grup 2: 

2.21±0.69, p<0.001). ACEF risk skoru>2.49 değerinde %68 duyarlılık ve %69 özgüllük ile ICD implantasyonu 

yapılan hastalarda uygun kardiyak şoklama için bir öngördürücü olarak saptandı (eğri altındaki ROC alanı: 

0.726, %95 CI: 0.611-0.840, p=0.001). Sonuç: ICD implantasyonu yapılan hastalarda basitçe hesaplanabilen 

ACEF skorunun yüksekliği uygun şoklamanın öngördürücüsüdür ve ICD implantasyonu sonrası takiplerde bu 

skorun kullanılması hangi hastaların uygun kardiyak şok almaya daha yatkın olduğunu anlamamıza fayda 

sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Icd Takılması, Uygun, Kardiyak Şoklama, Acef Risk Skoru. 

 

The Relationship Between Acef Risk Score and Appropriate Cardiac Shock in Patients With Implantable 

Cardiac Defibrillator 

 

Abstract: Aim:More than a decade ago, ICDs were shown to improve survival in patients at risk of sudden cardiac 

death.ICD implantation can be performed mostly for ischemic heart disease, but also for other structural heart 

diseases.MADIT II demonstrated that primary ICD therapy improves survival in patients with prior MI and 

advanced left ventricular dysfunction.A score called MADIT-ICD was developed and used primarily in primary 

prevention patients and its relationship with all-cause mortality was investigated.The ACEF score is associated 

with predictive values not only for short- and long-term mortality, but also for major adverse vascular events.The 

aim of the study is to determine the relationship between ACEF risk score and appropriate cardiac shock in 

patients who underwent ICD in our hospital.Materials and methods:104 consecutive patients who underwent ICD 

implantation were included in the study.The patients were divided into 2 groups as those who received appropriate 
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cardiac shock (n=25) and those who did not (n=79) in the battery measurements performed at routine controls.The 

ACEF score was calculated using the formula: age/ejection fraction (+1 added if creatinine >2.0).Results:The 

104 patients who underwent ICD implantation in the study consisted of group 1(mean age 68.36±9.66) and group 

2(mean age 62.58±11.01).The EF mean values of the patients in Group 1 were statistically significantly 

lower(26.04±5.53 and 30.77±10.55, p=0.03).The ACEF risk score was significantly higher in favor of group 

1(2.84±0.81 and 2.21±0.69, p<0.001).The ACEF risk score >2.49 was found to be a predictor of appropriate 

cardiac shock in patients with ICD implantation with 68% sensitivity and 69% specificity (0.726, 95% CI: 0.611-

0.840, p=0.001).Conclusion:The high ACEF score, which can be simply calculated in patients with ICD 

implantation, is a predictor of appropriate shock, and using this score in the follow-ups after ICD implantation 

may help us to understand which patients are more likely to receive appropriate cardiac shock. 

Keywords: Icd İmplantation, Appropriate, Cardiac Shock, Acef Risk Score, 

 

Giriş 

On yıldan fazla bir süre önce, ICD’ lerin (implante edilebilir kardiyak defibrilatör) ani kardiyak ölüm 

riski altındaki hastalarda sağkalımı iyileştirdiği gösterilmiştir. ICD implantasyonu en çok iskemik kalp 

hastalığı nedeniyle olmak üzere, diğer yapısal kalp hastalıkları için de yapılabilmektedir. 

Kardiyomiyopatiler (idiopatik, hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati, aritmojenik sağ ventrikül 

displazisi, konjenital uzun QT sendromu, dilate kardiyomiyopati) ve ventrikül kaynaklı aritmiler ICD 

implantasyonuna ihtiyaç duyulan diğer kardiyak patolojilerdir. ICD implantasyonu primer ve sekonder 

koruma ile toplam ölüm oranında yaklaşık %20 azalma sağlarken, MI (miyokard infarktüsü) sonrası 

ölümü yaklaşık %50 azaltır. Hastalarda semptomatik düzelmeye tam bir fayda olmasa da aritmi nedenli 

ölümleri engellemektedir. 

Çok merkezli otomatik defibrilatör implantasyonu çalışması (MADIT) II, birincil ICD tedavisinin, 

önceden MI geçirmiş ve ileri evre sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda sağkalımı iyileştirdiğini 

göstermiştir. MADIT-ICD adı verilen bir skor geliştirilerek öncelikle birincil korunma hastalarında 

kullanıldı ve tüm nedenlere bağlı ölüm ile ilişkisi araştırıldı. Fakat sekonder koruma hastalarında 

jeneratör replasman gereksinimi ve uygun şok alma gibi tüm nedenlere bağlı ölümler dışındaki sonlanım 

noktaları henüz çalışılmamıştır.  

Ranucci ve arkadaşları elektif kalp cerrahisi geçiren hastalarda mortaliteyi tahmin etmek için basit, üç 

değişkenli bir model olan yaş, kreatinin ve ejeksiyon fraksiyonu (ACEF) skorunu tanıttı. Daha da 

önemlisi, ACEF skorunun prediktif değeri, perkütan koroner girişimler (PCI) ve transkateter aort kapak 

implantasyonu (TAVI) uygulanan farklı hasta alt gruplarında doğrulanmıştır. ACEF risk skoru, sadece 

kısa ve uzun vadeli mortalite açısından değil, aynı zamanda majör istenmeyen vasküler olayları da 

tahmin edici prediktif değerler ile ilişkilidir. Ek olarak ACEF risk skorunun uzun süreli takipte tüm 

tedavi stratejileri ST elevasyonlu olmayan miyokard enfarktüslü hastalarda MACE’ yi (majör advers 

kardiyovasküler olay) diğer risk skorlarından (GRACE, SYNTAXs) daha anlamlı bir şekilde öngördüğü 

belirtilmiştir (12). Bu çalışmadaki amacımız hastanemizde primer veya sekonder koruma nedeniyle ICD 

takılmış hastalarda ACEF risk skoru ile uygun kardiyak şoklama arasındaki ilişkiyi saptamaktır.  

Gereç ve yöntem 

Çalışma popülasyonu  

Çalışmamıza 2019 Ocak – 2022 Ağustos tarihleri arasında hastanemizde ICD veya CRT-D (kardiyak 

resenkronizasyon tedavisi- defibrilatör) implantasyonu yapılmış 104 hasta ardışık olarak dahil edildi. 

Bu hastalar poliklinik koşullarında rutin pil kontrolleri yapılan ve kontrol sonuçları ilgili pil firması 

tarafından dökümante edilenlerden oluşmaktaydı. Çalışmaya 18 yaşından büyük, bazal ekg 

(elektrokardiogram)’ si, rutin kan tetkikleri (içerisinde böbrek fonksiyon testleri) ve transtorasik 

ekokardiyografi kayıtları bulunanlar dahil edildi. Çalışmadan orta-ciddi kapak hastalığı, aktif 

enfeksiyonu bulunan, ciddi karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan, 18 yaşından küçük ve 

şoklama özelliği olmayan pil takılmış hastalar dışlandı. Hastanemizde yapılan rutin vizitlerde hastaların 

demografik verileri (yaş, cinsiyet), klinik özellikleri (komorbid hastalık öyküsü ve risk faktörleri), 

transtorasik ekokardiyografide modifiye simpson yöntemi ile ölçülen sol ventrikül ejeksiyon 

fraksiyonları (EF), hematolojik ve biyokimyasal kan sonuçları ve mevcut kullandıkları ilaçları hastane 
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bilgi yönetim sisteminden not edildi. Hastaların klinik özelliklerinden hipertansiyon için kan basıncı 

>140/90 mmHg veya en az bir antihipertansif ilaç kullanmaları, diyabetes mellitus için açlık kan şekeri 

>126 mg/dl olması veya antidiyabetik tedavi kullanımı (oral antidiyabetik veya insülin) kabul edildi. 

Mevcut çalışmada geriye dönük inceleme ile ICD implantasyonu sonrası uygun kardiyak şoklama alan 

ve almayan olarak 2 grupta inceleme yapılmıştır. Grup 1 hastaları uygun kardiyak şoklama alan (25 

hasta) iken, grup 2 hastaları (79 hasta) uygun kardiyak şoklama almayanlardan oluşmaktaydı. 

Tüm hastalar için ACEF risk skoru şu formülle hesaplandı: Yaş / Sol ventrikül EF (kreatinin>2.0 ise 

skora +1 olarak eklendi). 

Hastaların tümünden yazılı onamları tek tek alındı. Bakırçay Üniversitesi girişimsel olmayan klinik etik 

kurulundan çalışma için onay alındı (Karar no:2022/709). Çalışmamız etik koşulları dünya sağlık 

örgütünün helsinki deklarasyonuna uygun olarak tasarlanmıştır. 

İstatistiksel analiz 

Spss Windows sürüm 24.0 kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı. Sürekli değişkenlerin dağılımı 

normalliği Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak kontrol edildi. Sürekli değişkenler için student t testi 

kullanılarak ortalama ± standart sapma (SD), kategorik değişkenler ise ki-kare testi kullanılarak sayı ve 

sıklık olarak rapor edildi. ICD implantasyonu yapılan hastalarda uygun kardiyak şoklamayı tahmin 

etmek için ROC (receiving operating characteristics) eğrisi analizi ile optimum cut-off değerleri 

belirlendi. Tüm hipotezler için 0.05 altındaki değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular  

Çalışmamızda ICD takılmış 104 hastanın, grup 1 (ortalama yaş 68.36±9.66 yıl, %96 erkek) ve grup 2 

(ortalama yaş 62.58±11.01 yıl, %81 erkek) verileri incelendi. İki grup arasında yaş açısından grup 1 

lehine anlamlı yükseklik vardı. Mevcut çalışmadaki hastaların; %50’ sinde hipertansiyon (n=53), %29’ 

unda diyabetes mellitus (n=31), %69’ unda koroner arter hastalığı (n=72) vardı. Grup 1’ deki hastaların 

sol ventrikül EF değerleri istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (Grup 1: %26.04±5.53 ve Grup 2: % 

30.77±10.55, p=0.03). ACEF risk skoru için grup 1’ de anlamlı yüksekti (Grup 1: 2.84±0.81 ve Grup 2: 

2.21±0.69, p<0.001). Hastaların Tablo 1’ de demografik verileri, komorbid hastalıkları, sol ventrikül EF 

değeri, ACEF risk skoru ve kan sonuçları ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Klinik özellikler, komorbid hastalıklar ve demografik veriler 

Veriler Grup 1 (n=25) Grup 2 (n=79) p değeri 

Yaş (Ortalama±SS) 68.36±9.66 62.58±11.01 0.02 

Erkek cinsiyet, n(%) 24 (96) 64 (81) 0.07 

Hipertansiyon, n(%) 12 (50) 41 (51) 0.87 

Diabetes mellitus, n(%) 5 (20) 26 (32) 0.21 

KMP, n(%)  

  İskemik 18 (72) 54 (68) 

0.73   Non-iskemik 6 (24) 24 (30) 

  Diğer (HKMP, Non-Komp, 

ARVD) 
1 (4) 5 (6) 

PAH, n(%) 2 (8) 5 (6) 0.77 

Stroke (inme) öyküsü, n(%)   1 (4) 5 (6) 0.66 

Beyaz küre sayısı,x103/L 8.95±2.63 8.59±3.15 0.60 

Hemoglobin, gr/dl 13.35±1.99 12.92±2.18 0.40 

Trombosit sayısı, x103/L 218.87±86.19 221.87±68.74 0.86 

Glukoz, mg/dl 118.24±40.76 118.73±36.37 0.95 

Üre, mg/dl 54.48±44.15 41.50±18.24 0.03 
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Veriler Grup 1 (n=25) Grup 2 (n=79) p değeri 

Kreatinin, mg/dl 1.25±0.44 1.06±0.27 0.01 

Sodyum, mEq/L 136.92±5.15 138.75±4.20 0.07 

Potasyum, mEq/L 4.23±0.67 4.43±0.54 0.14 

Magnezyum, mEq/L 2.07±0.29 1.92±0.30 0.05 

Sol ventrikül EF, (%) 26.04±5.53 30.77±10.55 0.03 

ACEF skoru 2.84±0.81 2.21±0.69 <0.001 

 

p<0.05 olan değerler koyu renkle gösterilmiştir.  

n: hasta sayısı, SS: standart sapma, KMP: kardiyomiyopati, EF: ejeksiyon fraksiyonu, ACEF: age 

creatinin ejection fraction, Grup 1: uygun kardiyak şoklama olanlar , Grup 2: uygun kardiyak şoklama 

olmayanlar .  

Tablo 2. ICD implantasyonu ve takibiyle ilgili, bazal elektrokardiogram verileri 

Veriler, (Ortalama±SS) Grup 1 (n=25) Grup 2 (n=79) p değeri 

ICD implantasyonu endikasyonu, n(%)       

  Primer koruma 16 (64) 63 (79) 
0.1 

  Sekonder koruma  9 (36) 16 (20) 

ICD implantasyon zamanı, yıl 1.54±1.03 1.58±1.80 0.91 

ICD tipi, n(%)  

  VVI 19 (76) 52 (65) 

0.42   DDD 4 (16) 12 (15) 

  CRT-D 2 (8) 15 (18) 

Pil empedans, Ω 541.32±121.88 630.31±217.57 0.05 

Pil eşik ölçümü, Volt 0.80±0.13 0.85±0.54 0.61 

ICD implantasyon sonrası şok alma zamanı, ay 17.56±12.12 5.36±8.48 <0.001 

ICD implantasyon sonrası olay, n(%)  

  Ventriküler Taşikardi 12 (48) - 

<0.001 
  Ventriküler Fibrilasyon  7 (28) - 

  Atrial Fibrilasyon 3 (12) 10 (12) 

  Supraventriküler Taşikardi - 26 (32) 

Uygunsuz şok, n(%) 4 (16) 28 (35) 0.06 

İstirahat nabız, /dk 74.40±12.84 74.13±14.15 0.93 

Hastanın bazal ritmi, n(%)  

  Atrial Fibrilasyon 6 (24) 12 (15) 
0.31 

  Sinüs 19 (76) 67 (84) 

 

 

p<0.05 olan değerler koyu renkle gösterilmiştir. n: hasta sayısı, SS: standart sapma, ICD: implante 

edilebilir kardiyak defibrilatör, VVI: tek odacıklı, DDD: çift odacıklı, CRT: kardiyak resenkronizasyon 

tedavisi, Grup 1: uygun kardiyak şoklama alanlar , Grup 2: uygun kardiyak şoklama almayanlar. 
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Tablo 3. İlaçlar 

Kullanılan ilaçlar, n(%) Grup 1 (n=25) Grup 2 (n=79) p değeri 

Betabloker 21 (84) 73 (92) 0.13 

RAS bloker 7 (28) 17 (21) 0.12 

Diüretikler  22 (88) 58 (73) 0.15 

Amiodaron  11 (44) 12 (15) 0.003 

Oral antidiyabetik 4 (16) 21 (26) 0.12 

İnsülin  1 (4) 5 (6) 0.65 

Antiplatelet  19 (76) 62 (78) 0.71 

Oral antikoagülan 7 (28) 17 (21) 0.52 

RAS: renin anjiotensin sistemi, n: hasta sayısı, Grup 1: uygun kardiyak şoklama 

alanlar, Grup 2: uygun kardiyak şoklama almayanlar. 

 

ROC (receiving operating characteristicting) eğrisi analizi ACEF risk skoru>2.49 değerinin %68 

duyarlılık ve %69 özgüllük ile uygun kardiyak şoklamayı öngördüğünü ortaya çıkardı (Eğri altındaki 

alan [EAA] 0.726, %95 CI: 0.611-0.840, p=0.001) (Resim-1).                                      

 

Resim-1: ROC eğrisi ACEF risk skoru dağılımının optimal cut-off değerlerinin analizi. 

 

 

Sonuç 

ICD implantasyonu yapılan hastalarda basit şekilde hesaplanabilen ACEF risk skorunun yüksekliği 

uygun kardiyak şoklamanın öngördürücüsüdür ve ICD implantasyonu sonrası takiplerde bu skorun 

kullanılması hangi hastaların uygun kardiyak şok almaya daha yatkın olduğunu anlamamıza fayda 

sağlayabilir. 
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Dispepsili Hastaların Endoskopik Biyopsilerinde Gastrik Displazi Oranı 

 

Uzman Dr. Mehmet Reşit Sönmez  

 T. C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Gastroenterolojik Cerrahi Kliniği 

 

Özet:  Giriş ve Amaç: Gastrik displazi mide kanseri gelişimi ile yakın ilişkili bir patolojidir. Bu çalışmanın amacı 

dispepsili olgularda midedeki prekanseröz lezyon olan displazi oranlarını belirlemektir. Materyal ve Metod: 

Çalışmada ağustos 2017 -Haziran 2021 tarihleri arasında dispepsi nedeni ile üst gastrointestinal sistem endoskopi 

yapılan ve alınan mide biyopsilerin histopatolojik değerlendirilmesinde displazi durumuna bakılan 876 hastanın 

(480 kadın, 396 erkek, yaş ortalaması 39,28, yaş aralığı 16-81) verileri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: 

Bu hastaların %2.05 de (18 hasta) displazi tespit edildi. Sonuç: Dispepsi nedeniyle üst gastrointestinal endoskopi 

yapılan hastalarda midenin prekanseröz lezyonu olan displazi saptanabilir. Bu çalışmada mide kanseri 

etyolojisinde rol oynayan helikobakter pylori gastrik displazili olgularda yükseklik saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dispepsi, Mide, Prekanseröz Lezyon, Displazi 

 

Gastric Dysplasia Rate in Endoscopic Biopsies of Patients With Dyspepsia 

 

Abstract: Introduction and Aim: Gastric diseases are closely related to the stomach. The aim of this study is to 

determine the dysplasia rates in the precancerous examination of the stomach in these cases diagnosed with 

dyspepsia. Materials and methods: The dyspepsia target was in the evaluation of gastrointestinal endoscopy and 

histopathological examination of the stomachs with dysplasia. Data of 876 targets (480 female, 396 male, 2017) 

mean age 39.28, age 16-81 were analyzed retrospectively. Results: Dysplasia was detected in 2.05% (18 patients). 

Conclusion: In the case of dyspepsia upper gastrointestinal endoscopy, dysplasia, which is a precancerous lesion 

of the stomach, can be detected. In this study, helicobacter, which plays a significant role in the etiology of gastric 

cancer, was elevated in patients with gastric dysplasia. 

Keywords: Dyspepsia, Stomach, Precancerous Lesions, Dysplasi 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Mide kanseri hala dünyadaki en yaygın malignitelerden biridir. Tedavideki ilerlemelere rağmen lokal 

ileri evre mide kanserlerinde, 5 yıllık sağkalım oranı %30'u geçmemektedir .1-4" Mide kanseri 

etyolojisinde etken faktörler arasında prekanseröz mide lezyonları ön plandadır. Epidemiyolojik ve 

patoloji çalışmaları; intestinal tip mide karsinogenezindeki olaylar dizisinin, kronik gastritis, atrofi, 

intestinal metaplazi, displazi ve karsinoma şeklinde olduğuna işaret etmektedir .5-7" Displazi kanser 

öncesi bir durumdur ve hücrelerde oluşan dezenformasyonu temsil eder. 

Endoskopinin dünya çapında yaygın kullanımı, erken mide karsinomlarının ve prekanseröz lezyonların 

tanınmasını olanaklı hale getirmiştir. Gastrik displazinin ilk olarak kanser nedeniyle gastrektomi yapılan 

spesmenlerin incelenmesi ile tanınmıştır .8" Daha sonra endoskopinin kullanımı ile birlikte, prekanseröz 

lezyon olarak tanımlanmaya başlamıştır . 9,10" 
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Displazi, temel olarak kanserin teşhis edilmesi ve histopatolojik evreleme-dereceleme yapılabilmesi 

nedeni ile önemli bir başlıktır. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, mide epitelyal displazisi, düşük 

dereceli dispazi (DDD) ve yüksek dereceli displazi (YDD) olarak sınıflandırılmaktadır . 11" Düşük 

dereceli displastik lezyonlar minimal yapısal düzensizlik gösterir ve ağırlıklı olarak sitolojik özelliklerle 

tanımlanır. Buna karşılık, yüksek dereceli displazide daha belirgin bir yapısal düzensizlik vardır. Japon 

patologlar tarafından YDD in situ karsinom olarak rapor edilir. DDD %1-23, YDD %60-85 oranında 

(kümülatif olarak) kanserleşme riski göstermektedir. YDD olan vakalarda eş zamanlı invaziv karsinom 

odakları bulunabilir . 12" 

Displazik mide lezyonları en sık antrumda bulunur . 13" Çoğu gastrik displazi, tarama endoskopileri 

sırasında tesadüfen keşfedilir. Endoskopik olarak düz, polipoid veya deprese lezyon olarak ortaya 

çıkabilir . 14,15"Gastrik DDD si olan hastalar için yakın endoskopik izleme yapılır, ancak lezyonlar 

ilerlerse müdahale edilir. Öte yandan, klinisyenlerin çoğu gastrik YDD ‘li hastalar için cerrahi veya 

endoskopik rezeksiyon önermektedir . 16" 

Mide kanseri prognozu kötü olmasına rağmen, erken evrede teşhil edilirse, prognoz ileri dönem kansere 

kıyasla belirgin bir şekilde iyidir. Bu nedenle prekanseröz bir lezyon olan gastrik dislazinin tanısı önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada dispeptik şikayetlerle üst GİS endoskopisi yapılan hastaların biyopsilerinde 

gastrik displazinin oranını belirlemeyi amaçladık. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışmada Ağustos 2017 ve Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Pendik Devlet Hastanesinde 

dispepsi nedeni ile üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopi yapılan,  midenin antrumdan ve patolojik 

lezyon olan diğer kısımlardan alınan biyopsilerin histopatolojik değerlendirilmesinde displazi durumuna 

bakılan 876 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.  

BULGULAR 

Hastaların 480’ni (% 54.79) kadın, 396’i (% 45.2) erkek, yaş ortalaması 39.28, yaş aralığı 18-81 idi. 

Erkeklerde yaş ortalaması 37.80 (yaş aralığı 18-79),  kadınlarda 42.38 (yaş aralığı 18-81) idi.  

Hastaların 18’inde (%2.05) gastrik displazi tespit edildi. Olguların hepsi düşük dereceli displazi 

içermekteydi ve %83.33’ü antrum yerleşimliydi. Bu hastaların yaş ortalaması 53.12 ( yaş aralığı 25-75) 

olarak tespit edildi. Gastrik displazili olguların 12’si (%66.66) kadın, 6’sı (%33.33 ) erkekti. Bu 

olgularda kadın yaş ortalaması 54.81 ((yaş aralığı 27-75) iken erkeklerde 50.5 (yaş aralığı 25-69) idi. 

Displazi tespit edilemeyen 858 hastanın yaş ortalaması 38.96 yaş aralığı 18-81 idi. Bu hastaların 468 

(%56.64) kadın, 390 (%45.45) erkekti. Kadınlarda yaş ortalaması 38.24 (yaş aralığı 18-81), erkeklerde 

39,36 (yaş aralığı 18-79) olarak tespit edildi. Displazi içermeyen olgularda H.pylori % 63.51 iken, 

displazi içeren olgularda %72.22 idi (Tablo1). 

 
Tablo 1. Displazili olgular ile displazi olmayan olguların karşılaştırılması 

 
Displazi(-) Displazi(+) 

Sayı(%) 858 (%97.94) 18 (%2.05) 

Yaş ortalaması 38.96 53.12 

Cinsiyet(K/E) 468/390 12/6 

H.pylori %63.51 %72.22 

 

TARTIŞMA 

Gastrik displazi prevalansı, yaklaşık gastrik adenokarsinom prevalansını yansıtır . 17,18"Batı ülkelerinde 

%0.5 ile %3.75 ve gastrik adenokarsinom insidansı olan yüksek olan Çin gibi doğu ülkelerinde %9 ile 

%20 olduğu bildirilmektedir . 19" Hastaların ortalama yaşı, mide kanseri olanlardan yaklaşık on yıl daha 
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gençtir . 17" Mide kanserine benzer şekilde erkek baskınlığı görülmektedir . 19-21" Çalışmamızda dispepsi 

şikayeti ile endoskopik biyopsi yapılan hastalarda displazi oranı %2.05 olarak tespit edilip literatüre 

uyumlu bulunmuştur. Ancak displazi erkeklerde daha yüksek bulunmuş olup literatürle farklı 

bulunmuştur. Displazili hastaların yaş ortalaması displazisi olmayan hastalara göre daha yüksek olarak 

tespit edildi. 

H. pylori enfeksiyonu ile mide kanseri arasında bir bağlantı olduğu ilk defa epidemiyolojik araştırmalar 

sırasında ortaya çıkmıştır. H. pylori, “Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı” tarafından, 1994 yılında 

1. grup karsinojen olarak kategorize edilmiştir . 23,23" Araştırma sonuçlarımızda, H. pylori oranı gastrik 

kanser için prekürsör bir lezyon olan displazi pozitif olgularda negatif olanlara göre  yüksek olarak tespit 

edildi. 

Gastrik intestinal metaplazi veya displazi teşhisi konan 4331 olgu üzerinde yapılan bir çalışmada, 10 

yıllık izlemde düşük dereceli displazili hastaların % 3,5'i ve yüksek dereceli displazili hastaların % 

59'unda invaziv kanser geliştiği tespit edilmiştir . 24" Hollanda ulusal histopatoloji kayıtlarında, 1991 ve 

2004 yılları arasında premalign gastrik lezyon tanısı alan tüm hastaların tanıdan 5 yıl sonra, mide 

kanserinin yıllık insidansı düşük dereceli displazi için % 0,6 yüksek displazi için % 6 idi . 25" Bir diğer 

çalışmada,, ilk histolojik tanısı "displazi için belirsiz" olan hastaların % 15.8'i 12 ay içinde mide kanseri 

geliştirdi, bu da bu tanının göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor . 26" 

Sonuç olarak Gastrik displazinin doğru teşhisi, yönetimi ve gözetimi, mide kanserinin erken tespiti ve 

önlenmesi için kritik öneme sahiptir. 
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Özet: Polikistik over sendromu (PCOS), kadınlarda arasında oldukça sık görülen ciddi sorunlara neden olabilen 

bir hastalıktır. Adet düzensizliği ve infertilite gibi ciddi sorunlar her 5-6 kadından birinde görülmektedir. PCOS 

vücutta birçok doku ve organı etkileyebilir, buna bağlı olarak da semptomları çeşitlidir. PCOS, insülin direncine, 

obeziteye, diyabete, endometriyum kanserine vb neden olabilir. Ultrasonografi incelemesinde overde 12’den fazla 

ve 8 mm boyutunda çok sayıda kist vardır. PCOS tanısı Rotterdam kriterleri ile konulur. Bu kriterleri düzensiz 

adet döngüsü, yüksek androjen seviyesi, polikistik over morfolojisi oluşturmaktadır. PCOS etiyolojisinden çevresel 

ve genetik faktörler sorumludur. Sağlıksız yaşam tarzı ve beslenme şekli, PKOS riskini artırır. İnsülin direncinin 

artması ve insülinin yüksek seviyelere ulaşması yumurtalık fonksiyonunun bozulmasına ve androjen seviyesinin 

yükselmesine ve bu da anovülasyona yol açar. PCOS’ta, gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH), foliküler 

uyarıcı hormon (FSH), luteinize edici hormon (LH) ve prolaktin düzeyi de bozulur. Asprosin, yağ dokuda fibrilin-

1 (FBN1) geni tarafından kodlanan bir adipokindir. Asprosin yakın zamanda keşfedilen bir adipokindir. Yağ 

dokuda üretilmesi nedeniyle metobolik hastalıklar ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Asprosin, PCOS tanısında 

kullanılabilir gibi görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asprosin, Pcos, Pcos Tanı 

 

Can Asprosin Be Used in the Diagnosis of Polycystic Over Syndrome ? 

 

Abstract: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a disease that is very common among women and can cause 

serious problems. Serious problems such as menstrual irregularity and infertility are seen in one of every 5-6 

women. PCOS can affect many tissues and organs in the body, so its symptoms are varied. PCOS can cause insulin 

resistance, obesity, diabetes, endometrial cancer, etc. In the ultrasonography examination, there are many cysts 

of more than 12 and 8 mm in size in the ovary. The diagnosis of PCOS is made by the Rotterdam criteria. These 

criteria are irregular menstrual cycle, high androgen level, polycystic ovary morphology. Environmental and 

genetic factors are responsible for the etiology of PCOS. Unhealthy lifestyle and diet increase the risk of PCOS. 

Increasing insulin resistance and reaching high levels of insulin lead to impaired ovarian function and increased 

androgen level, which leads to anovulation. In PCOS, gonadotropin-releasing hormone (GnRH), follicular 

stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH) and prolactin levels are also impaired. Asprosin is an 

adipokine encoded by the fibrillin-1 (FBN1) gene in adipose tissue. Asprosin is a recently discovered adipokine. 

It is thought to be associated with metabolic diseases due to its production in adipose tissue. Asprosin appears to 

be useful in diagnosing PCOS. 

Keywords: Asprosin, Pcos, Pcos Diagnosis 

 

Giriş 

Polikistik over sendromu (PCOS), kadınlarda arasında oldukça sık görülen ciddi sorunlara neden 

olabilen bir hastalıktır. Adet düzensizliği ve infertilite gibi ciddi sorunlar her 5-6 kadından birinde 

görülmektedir. Diğer başlıca sorunlar; stres, obezite, hormonal düzeydeki değişimlerdir (1). PCOS ilk 

kez Amerikalı jinekolog Irving F Stein, SR ve Michael L. Leventhal tarafından tanımlanmıştır (2). 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 274 
PCOS, başlıca 18-44 yaş altı kadınları etkilemektedir ve dünya çapındaki kadınların %5-15'ini 

etkilemektedir (3). Adet döngüsü ve fetilite hormonların normal işleyişine bağlıdır. Kadınlarda sürekli 

bir hormonal döngü bozukluğu varsa, PCOS gibi, over fonksiyonu bozulur ve böylece overde çok sayıda 

küçük kistler görülür.  

Asprosin, yağ dokuda fibrilin-1 (FBN1) geni tarafından kodlanan bir adipokindir. Asprosinin merkezi 

sinir sisteminde, periferal doku ve organlarda iştah, glikoz metabolizması insülin rezistansı, hücre 

apoptozisi gibi kompleks olaylarda rol oynadığı gösterilmiştir (4, 5).  Literatürde fare ve insan 

çalışmalarında asprosinin; insülin direnci (IR), obezite, PCOS, kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisi 

olduğu gösterilmiştir (4, 6). Asprosinin ana kaynağı beyaz yağ dokusudur; ancak FBN1 mRNA'nın 

akciğer, kalp vb. dahil olmak üzere çeşitli organlarda yüksek oranda eksprese edilmesi nedeniyle, 

asprosinin sadece beyaz adipositlerden üretilip üretilmediği açık değildir (7). Ayrıca β-hücreleri 

hiperlipidemik koşullar altında da asprosin salgılayabilir (8). Asprosin sentezlendikten sonra kana salınır 

ve açlık sırasında plazma seviyesi artar. Asprosin, periferik hedef dokular üzerinde etkili olmasının yanı 

sıra, kan-beyin bariyerini de geçebilir (7, 9). 

Klinik Semptomlar 

PCOS vücutta birçok doku ve organı etkileyebilir, buna bağlı olarak da semptomları çeşitlidir. 

Ultrasonografi incelemesinde overde 12’den fazla ve 8 mm boyutunda çok sayıda kist vardır. PCOS’lu 

kadınların yaklaşık %70'i infertildir (10). PKOS'lu kadınlarda, hirsutizm ve akneye görülebilir bunun 

oluşmasından sorumlu başlıca hormon, bir erkek hormonu olan androjendir (11). Obezite ve Tip 2 

Diyabete (T2DM) yol açan bir insülin direnci vardır. PCOS’lu kadınların %20'si sıklıkla uyku apnesi 

yaşamaktadır. Ayrıca PCOS’ta depresyon ve anksiyete de yaygın olarak görüşür (12). 

Etyoloji 

PCOS etiyolojisinden çevresel ve genetik faktörler sorumludur. Sağlıksız yaşam tarzı ve beslenme şekli 

PKOS riskini artırır (13). İnsülin direncinin artması ve insülinin yüksek seviyelere ulaşması yumurtalık 

fonksiyonunun bozulmasına ve androjen seviyesinin yükselmesine ve bu da anovülasyona yol açar (13). 

PCOS’ta, gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH), foliküler uyarıcı hormon (FSH), luteinize edici 

hormon (LH) ve prolaktin düzeyi de bozulur (14). Literatüre göre PCOS etiyolojisinden 241 adet gen 

varyasyonunu sorumludur (15). Polimorfizm veya tek gen değişikliği, bir genin transkripsiyonel 

aktivitesinde PCOS'a yol açan bir kusura neden olabilir (16). Çoğunlukla androjen reseptörünü kodlayan 

genler, LH, FSH ve Leptin reseptörleri sorumludur (17). PKOS progresyonu ve şiddeti, androjeninle 

birlikte insülin seviyesindeki artışla birlikte artar. Hiperinsülinemi overdeki teka hücrelerini etkiler ve 

androjen seviyesini yükseltir. Bu durum, seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG) ve insülin benzeri 

büyüme faktörü bağlayıcı protein-1’in (IGFBP-1) hepatik biyosentezini azaltır. Yüksek androjen 

seviyesi de insülin direncine katkıda bulunan serbest yağ asitlerini (FFA'lar) üreten viseral yağ dokusunu 

uyarır (18).  

Tanı 

PCOS tanısı Rotterdam kriterleri ile konulur. Bu kriterleri düzensiz adet döngüsü, yüksek androjen 

seviyesi, polikistik over morfolojisi oluşturmaktadır (19).  

Tatışma 

2016’da Romere ve ark. tarafından keşfedilen asprosin, yağ dokudan salınmaktadır. Romere ve ark. 

çalışmasına göre karbonhidrat metabolizması ve yağ metabolizmasındaki anormallikler tarafından 

etkilenmektedir ve metabolik hastalıkların tanısında kullanılabileceği düşünülmektedir(7). 2021’de 

Deniz ve ark. 60 kişi ile yaptığı bir çalışmada PCOS’lu hastalarda asprosin değerinin daha yüksek 

olduğu bulunmuştur (20). 2022’de Liu ve ark. yaptığı bir çalışada da asprosinin diyabet ve PCOS 

metabolik hastalıklarda arttığı ifade edilmiştir (21). Alan ve ark 2019’da 156 kişi ile yaptığı bir 

çalışmada asprosin yüksekliğinin IR olan PCOS hastalarında daha yüksek olduğu bulmuşlardır (22). 

2018’de Li ve ark tarafından 160 kişi ile yapılan bir araştırmada; asprosinin glikoz metoblizma 

bozukluğu, lipit ve seks hormon profili bozukluğu ile ilişkili olduğu ve T2DM ve PCOS’ta arttığı 

bulunmuştur(23). 2019’da Chang ve ark tarafından 600 kişilik bir grupta asprosin ve irisin seviyesini 
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DM ve PCOS karşılaştırmışlardır. Asprosinde anlamlı bir fark olmasa da irisin seviyelerini daha yüksek 

bulmusşardır. 

Sonuç olarak; asprosin yakın zamanda keşfedilen bir adipokindir. Yağ dokuda üretilmesi nedeniyle 

metobolik hastalıklar ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Asprosin, PCOS tanısında kullanılabilir gibi 

görünmektedir. Ancak daha çok sayıda ve daha kalabalık hasta grupları ile yapılan araştırmalara ihtiyaç 

vardır. 
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Özet:  Ovarian seromucinous cytadenomas and adenofibromas tumors are relatively rare tumors which had been 

introduced as a new category of ovarian neoplasms in the recent 2014 World Health Organization (WHO) 

Classification of Tumours of the Female Reproductive Organs. These tumors consist of epithelial and stromal 

elements. Because of its solid-cystic multiloculated gross nature, it may be difficult to differantiate from 

malignancy preoperativeliy. We prensent here a case of young woman with complex ovarian mass eventually 

diagnosed as a serous mucinous adenofibroma with frozen section. Patients postoperative course was excellent 

and she was discharged on two days after surgery. At one-year follow-up examination patients had no symptom 

or left adnexal pathology. 

Anahtar Kelimeler: Ovarian Complex Mass, Seromucinous Adenofibroma 

 

A Case of Confusing Adnexal Mass Eventually Diagnosed As Seromucinous Adenofibroma. 

 

Abstract: Ovarian seromucinous cytadenomas and adenofibromas tumors are relatively rare tumors which had 

been introduced as a new category of ovarian neoplasms in the recent 2014 World Health Organization (WHO) 
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and she was discharged on two days after surgery. At one-year follow-up examination patients had no symptom 

or left adnexal pathology. 
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Introduction 

Ovarian seromucinous cytadenomas and adenofibromas are relatively rare tumors which had been 

introduced as a new category of ovarian neoplasms in the recent 2014 World Health Organization 

(WHO) Classification of Tumours of the Female Reproductive Organs [1]. There is limited data in the 

literature about benign seromucinous adenofibromas, excluding a few case series [2,3]. Due to most of 

cystadenomas represent multicysts with solid components, to distinguish it from malignant neoplasm is 

challenging preoperatively, even at the time of surgical exploration.  A frozen section may be helpfull 

[4] 
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Here we present a case of seromucinous adenofibroma which have confusing preoperative findings 

which final pathologic diagnose was benign seromucinous adenofibroma. 

Case 

A 32-year-old nulligravida had admitted to another gynecologist with sudden right lower quadrant pain 

and lokorrhea. Her transvaginal ultrasonography (TV-USG) was recorded as “multicystic enlarged right 

ovary measuring 8cm x 3 cm x 3cm”. A colour doppler ultrasonograpy was reported that “A semisolid, 

multicystic hypoechoic apperance just beneath the right ovary. Both right ovary and the mass were well 

vascularised”.  She had been offered urgent laparotomy for a right ovarian torsion. She had refused the 

medical advices and left the hospital. 

She admitted to our clinic a couple weeks later. She was complainning of less disturbing pain then 

before. She had normal menstruel lenght and volume with slight menstruel pain. During pelvic 

assesment a non-tender mobile mass was palpated in the right lower abdomen. Her routine blood count, 

serum biochemistry and tumor markers included; Ca-125, Ca-19.9, Ca-15.3, AFP, LDH and BhCG were 

within normal range. The TV-USG revealed a multicystic mass 8x4x3 cm with thick septas within the 

right adnexa. There was no free fluid in the Pouch of Douglas. Left adnexa and uterus were normal. A 

magnetic resonance imaging was ordered and revealed a right ovarian multiloculated 85x61x74 mm 

solid-cyctic tumoral mass with a T2 dark signal intensity. The tumor had thick septations and solid 

components, which resembled a mucinous cytsadenocarcinoma [Figure 1]. The mass also had multicysts 

with high protein contents represents a small hemorrhagic component. There were no abdomino-pelvic 

lymphadenomegaly and ascites. The patient was informed about diagnostic laparoscopy and the surgery 

was scheduled after obtaining written inforrmed constent. 

During laparoscopic exploration, numerous whitish coloured cystic to solid nodular tumors on the right 

ovary were dedected. The total ovary was about 10cm in diameters. No peritoneal ascites was present. 

The uterus and left adnexa were normal. Becasue of this picture strongly suggested a ovarian carcinoma 

the decision was made by surgical team to convert a laparatomy with lower midline incision. Right 

salphingooferectomy was carried out and material was send to pathology. The frozen section analysis 

suggested a benign seromucinous cystadenofibroma. After peritoneal washings and sample collection 

surgery was ended. Postoperative pathological examination verified the diagnosis of benign 

seromucinous cystadenofibroma with benign peritoneal washings. Patients postoperative course was 

excellent and she was discharged on two days after surgery. At one-year follow-up examination patients 

had no symptom or left adnexal pathology. 

Discussion 

Adnexal masses are among the commonest gynecologic conditions in daily practice. Despite its rarity, 

ovarian cancer is the most feared final diagnosis for a adnexal mass [5]. Many efforts have been spended 

to differantiate malign neoplasms from non-malignant conditions over the years. But no standart 

prediction model has been established yet [6]. Especialy when patients are at reproductive ages and have 

abdominal symptoms such as tenderness or pain, urgent causes such as ovarian torsion and ectopic 

pregnancy, come into consideration. In the current case, patient had been misdiagnosed as a ovarian 

torsion formerly, due to sudden abdominal pain with ovarian multycystic mass. She refused the 

operation that had been offered by former gynecologist. 

Benign seromucinous neoplasms were defined in the WHO 2014 Blue Book as “A benign cystic 

neoplasm with two or more Mullerian cell types each accounting for at least 10% of the epithelium; rare 

neoplasms have more prominent fibrous stroma (adenofibroma)”. These tumors accounts 1% of ovarian 

benign epithelial tumors [7]. The amount of epithelial proliferation and its relation to the stromal 

component of the tumor are the malignity criteria [8]. Grossly these tumors can be show many different 

morphology; preponderantly cystic, complex cystic with variable amount of solid part or preponderantly 

solid [9]. MRI has been advised as being modality of choice for evaluating complex ovarian masses. 

Takeuchi et al. reported that multiple small high-T2-signal intensity cyctic locules associated with low-

signal intensity fibrous component are the patognomonic findings of cystadenofibroma, corresponding 

to a black sponge-like apperance [10].  
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A ovarian adenofibromas can be diagnosed as malignant based on imaging alone. If there is no 

accompaying radiologic findings with ovarian complex mass such as ascites, bilaterality, 

lenfadenomegaly, omental cake and supicious peritoneal or abdominal organ lesions, the diagnosis must 

be reevaluated, in order to prevet unnecessary surgical procedures. Diagnostic laparoscopy may be 

helpfull for correct diagnosis. 

In the curent case MRI revealed a mulicystic complex adnexal mass that reported as a ovarian mucinous 

adenocarcinoma by radiology department. Because there were no accompaying radiologic (ascites or 

lympadenomegaly) and laboratory findings, we decided to carry out a diagnostic laparoscopy. 

These tumors can represent the gross apperance of a malignant tumor even at the time of surgery. A 

frozen section diagnosis can be helpfull for correct diagnosis. In our case gross view of the mass during 

laparoscopy was misdiagnosed as a malignancy and surgery was concerted to laparotomy. We carried 

out a salphingoopherectomy. And frozen section revealed benign seromucinous cystadenofibroma. 

In conclusion, despite its rarity, a serous ovarian cystadenofibroma must be kept in mind during the 

diagnostic workup of a complex ovarian masses. MR is the most important diagnotic tool in preoperative 

diagnosis of ovarian fibroadenomas. In addition frozen section must be mandatory before deciding 

further invasive procedures at the time of operation in multicytic -complex looking tumors. 
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Figure 3 Multilocular, solid-cystic mass with a T2 signal intensity 
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Özet: Kronik kabızlık, nüfusun yaklaşık %10 – 15'ini etkiler ve birinci ve ikinci basamak başvurularında en yaygın 

mide-bağırsak rahatsızlıkları arasındadır. Kabızlık yaşam kalitesini olumsuz etkiler ve önemli bir sağlık hizmeti 

yükü doğurur. Kabızlık tedavisi adım adım yönetilmelidir. Hasta ile uyumlu bir şekilde biyolojik geri bildirimli 

veya geri bildirimsiz farmakolojik tedavi ile takip edilen basit konservatif önlemlerin oluşturulmasını kapsar. Çok 

nadiren cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulur. Sennozit A+B; Senna khartoum denen bilimsel ismi Cassia 

angustifolia olan ve halk arasında Sinameki adı ile bilinen bir bitkiden elde edilir. Uyarıcı laksatif olan Sennozit, 

antrakinon türevidir. Kabızlığı tedavi etmek için, bağırsakları boşaltarak yapılan incelemelerde ve cerrahi 

müdahaleler öncesi bağırsakları boşaltmak amacıyla kullanılır. Ağız yoluyla alındığında; ince bağırsaklardan 

emilimi azdır. Ön ilaç olan sennozit A+B kolona ulaştığında, kolonik bakteriyel enzimlerce hidroliz edilerek aktif 

metabolitine dönüşür. Serbest hale gelen antrakinon bileşiği epitel hücrelerinde Na+ K+ ATP az’ı inhibe ederek 

laksatif etkiye neden olur. Sennozit A+B, çeşitli tipteki kabızlıklarda, ameliyat öncesi hazırlamada ve radyolojik 

incelemelerden önce bağırsakların boşaltılması amacıyla kullanılır. Radyolojik incelemelerde ve ameliyat öncesi 

ameliyata hazırlamada pürgatif olarak kullanılır. Buna ek olarak Sennozit A anti-obezite, hipoglisemik, anti – 

inflamatuar, anti – viral etkinliğe sahipken, Sennozit B tümör hücrelerinin proliferasyonunun inhibisyonu üzerinde 

etkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Konstipasyon, Radyolojik Görüntüleme, Sennozit A+B 

 

The Clinical Features of Constipation and Utilization of Senooside A + B 

 

Abstract: Chronic constipation affects approximately 10-15% of the population and is among the most common 

gastrointestinal disorders in primary and secondary care referrals. Constipation negatively affects quality of life 

and creates a significant health care burden. Treatment of constipation should be managed step by step. It 

encompasses the establishment of simple conservative measures followed by pharmacological treatment with or 

without biofeedback in a manner consistent with the patient. Very rarely, surgical intervention is needed. 

Sennoside A+B is obtained from a plant called Senna khartoum, whose scientific name is Cassia angustifolia and 

is popularly known as Senna. Sennoside, a stimulant laxative, is a derivative of anthraquinone. It is used to treat 

constipation, in examinations by emptying the intestines and to empty the intestines before surgical interventions. 

When taken orally, it is less absorbed from the small intestine. The prodrug sennoside A+B reaches the colon, and 

hydrolyzed by colonic bacterial enzymes and converted to its active metabolite. The released anthraquinone 

compound inhibits Na+ K+ ATPase in epithelial cells and causes a laxative effect. Sennosit A+B is used for 

various types of constipation, preoperative preparation and bowel evacuation before radiological examinations. 

It is used as a purgative in radiological examinations and preoperative preparation for surgery. In addition, 

Sennoside A has anti-obesity, hypoglycemic, anti-inflammatory, anti-viral activity, while Sennoside B has an effect 

on the inhibition of proliferation of tumor cells. 

Keywords: Constipation, Radiological İmaging, Sennositis A+B 
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Kısaltmalar 

AQP  : aquaporin 

EMG  : elektromiyografi 

FK  : Fonksiyonel Kabızlık 

FMT  : Fekal mikrobiyota transplantasyonu 

GLP – 1 : glukagon benzeri peptid 

HCC  : hepatoselüler karsinom 

IBS  : irritabl bağırsak sendromu 

NAFLD : non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı 

NASH  : alkolsüz steato-hepatit 

OİK  : opioidlerle indüklenen konstipasyon 

PDGF : Trombosit kaynaklı büyüme faktörleri  

PGE2  : prostaglandin E2 

SA  : Sennozit A 

SB  : Sennozit B 

TLR:  Toll – like reseptörler 

Giriş 

Kronik kabızlık, nüfusun yaklaşık %10 – 15'ini etkiler ve birinci ve ikinci basamak başvurularında en 

yaygın mide-bağırsak rahatsızlıkları arasındadır. Kabızlık yaşam kalitesini olumsuz etkiler ve önemli 

bir sağlık hizmeti yükü doğurur (1).  

Roma IV kriterleri, kronik kabızlık bozukluklarını dört alt tipte sınıflandırır: (a) fonksiyonel kabızlık, 

(b) kabızlık ile irritabl bağırsak sendromu, (c) opioid kaynaklı kabızlık ve (d) yetersiz defekasyon itici 

gücü ve dissinerjik dahil fonksiyonel defekasyon bozuklukları. Diyet, yaşam tarzı ve standart reçetesiz 

laksatiflerin kullanımına odaklanan bu bozukluklar için ilk yönetim yaklaşımı benzerdir. Başarısız 

olursa, daha fazla tedavi alt tipe göre uyarlanır. Kabızlık, aşağıdakilerle ilgili semptomları tanımlamak 

için kullanılır. Semptomlar akut olabilir, tipik olarak bir haftadan az sürer ve genellikle diyette ve/veya 

yaşam tarzında bir değişiklik (örneğin, lif alımının azalması, fiziksel aktivitede azalma, stres, yabancı 

ortamlarda tuvalete gitme) ile ortaya çıkar. Buna karşılık, kronik kabızlık genellikle en az 3 ay süren 

semptomlarla tanımlanır (1). 

 Toplamda 261.040 bireyin değerlendirildiği populasyon bazlı 45 çalışmanın meta-analizine göre 

kronik kabızlığın küresel prevalansı %14 olarak tahmin edilmiştir (2). Kronik kabızlık kadınlarda, yaşlı 

bireylerde ve düşük sosyoekonomik statüde yaşayanlarda daha yaygın olarak görülmektedir (2, 3).  

Fizyopatoloji 

Kronik kabızlığın fonksiyonel bozukluklarının patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamakla birlikte, 

bağırsak – beyin etkileşimi bozukluğu ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Visseral aşırı duyarlılık, 

duyusal/motor fonksiyonlarda bozulma, gecikmiş kolon geçişi ve opioidlerle indüklenen konstipasyon 

(OİK) olarak bilinen gastro-intestinal sistemdeki opioid reseptörlerinin agonizmi doğrudan bağırsak 

sekresyonunun azalmasına yol açar. Aslında OİK, Roma IV kronik kabızlık bozukluklarında (önceki 

versiyonlarla karşılaştırıldığında) yeni bir tanı olarak ele alınmış ve patofizyolojisi iyi bilindiği için 

gerçekten işlevsel bir bağırsak bozukluğu olarak nitelendirilmiştir (4 – 6). 

Fizik Muayene Bulguları 

Kronik kabızlığa yaklaşımda organik etiyolojinin (yani kolorektal kanser, inflamatuar bağırsak 

hastalığı) başlangıçta olması önemli bir bulgu olarak değerlendirilir. Kapsamlı bir klinik öykü, gastro-
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intestinal inceleme ve temel laboratuvar testleri tanı koymak için yeterlidir. Kabızlığın süresi ve doğası 

belirlenmelidir. Dışkı kıvamının, dışkı sıklığından daha güvenilir bir kolonik geçiş göstergesi olduğu 

gösterilmiştir. Mevcut şikayet, diğer gastro-intestinal semptomların (örneğin karın ağrısı, şişkinlik ve 

kusma) varlığının yanı sıra kilo kaybı, rektal kanama ve ailede kolorektal kanser veya inflamatuar 

bağırsak hastalığı öyküsü gibi ayrıntılar da sorgulanmalıdır. Kabızlığın Parkinson hastalığı gibi 

nörolojik bozukluklardan veya opiatlar, kalsiyum kanal blokerleri ve trisiklik antidepresanlar gibi 

ilaçlardan kaynaklanabileceği de akılda tutulmalıdır (1). 

Klinisyen abdominal kitle ve lenfadenopati varlığını değerlendirmeli, hasta anal orifis, fissürler veya 

kitle lezyonları açısından incelenmelidir. Daha sonra dijital rektal muayene ile anorektal darlıkların 

palpe edilmesi gerekir. Paradoksal anal kasılmanın varlığı, dışkılama girişimi sırasında abdominal, 

rektum – anal ve pelvik taban kaslarını koordine edememenin olduğu kazanılmış bir defekasyon 

davranış bozukluğu olan dissinerjik defekasyon anlamına gelebilir (7). Dissinerjik dışkılama için 

parmakla rektal muayenenin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %75 ve %87'dir. Bu nedenle, anorektal 

manometri ile daha fazla doğrulama gereklidir ve anormal ise biyolojik geribildirim ile başarılı bir 

şekilde tedavi edilebilir (8). 

Konstipasyona yönelik laboratuvar testleri spesifik değildir. Anemi, inflamasyon, hipotiroidizm, 

hiperkalsemi ve çölyak hastalığı için bakılan parametreler değerlendirilebilir (1). Çölyak hastalığı 

yaygın olarak ishal ile seyreden bir hastalık olarak algılansa da her 10 hastadan 1'inde kabızlık mevcuttur 

(9). Kabızlık, lokalize alt karın ağrısı, şişkinlik veya şişkinlik olan post-menopozal kadınlarda da bir 

trans-abdominal/vajinal ultrason taraması yapılmalıdır; nadiren, yumurtalık kanseri altta yatan neden 

olabilir. 

Anal/rektal dinlenme ve ıkınma basınçlarına dayalı olarak, yüksek çözünürlüklü anorektal manometri 

kullanılarak dışkılama bozukluğu olan hastalarda anorektal basınç anormalliklerinin dört spesifik 

modeli tespit edilebilir. Fizyolojik sağlıkta ıkınma, rektal kasılmayı ve anal sfinkter gevşemesini 

uyandırır. Bununla birlikte, dissinerjik defekasyonda, anal sfinkterin veya paradoksal kasılmasının 

gevşemesinde bir başarısızlık vardır ve anorektal manometri sırasında rektal itici basıncın 

değerlendirilmesi, yetersiz defekasyon itici gücü olanları belirlemek için de değerlendirilir (7). 

Konstipasyonun Klinik Sınıflaması 

Son 3 aydır (en az 6 ay önce başlayan) kronik kabızlık semptomları olan ve organik gastro-intestinal 

patolojisi olmayan bireyler, Roma IV kriterlerine göre aşağıdaki tanılardan biri olarak sınıflandırılabilir 

(1, 7): 

Kabızlık ile birlikte irritabl bağırsak sendromu (IBS) – karakterize ağrının aşağıdakilerden en az ikisi ile 

ilişkili olması durumunda, haftada en az 1 gün karın ağrısı ile (1, 10): 

▪ Seyrek bağırsak hareketlerine doğru dışkı sıklığında değişiklik. 

▪ Dışkı formundaki değişiklik, daha sert dışkılara doğru. 

▪ Dışkılama ile ilgili. 

Fonksiyonel Kabızlık (FK) – bu hastalar karın ağrısı olmadığı/baskın olmadığı veya haftada 1 günden 

az olduğu için IBS kriterlerini karşılamamaktadır. Fonksiyonel kabızlık belirtileri aşağıdakilerden iki 

veya daha fazlasını içermelidir (1, 10): 

▪ Dışkılamaların %25'inden fazlasını zorlamak. 

▪ Dışkılamaların %25'inden fazlası topaklı veya sert dışkı. 

▪ Dışkılamaların dörtte birinden fazlasının (%25) eksik tahliye hissi. 

▪ Dışkılamaların dörtte birinden fazlasında (%25) anorektal tıkanıklık/tıkanma hissi. 

▪ Dışkılamaların dörtte birinden fazlasını (%25) kolaylaştırmak için manuel manevralar. 

▪ Haftada üçten az spontan bağırsak hareketi. 

Opioidlerle indüklenen kabızlık (OİK) – tanı kriterleri fonksiyonel kabızlıktakine benzer, ancak opioid 

tedavisini başlatırken, değiştirirken veya artırırken yeni veya kötüleşen kabızlık semptomları ortaya 

çıkar (1, 10): 
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Fonksiyonel defekasyon bozuklukları (yetersiz defekasyon tahriki ve dissinerjik defekasyon) – bu 

hastalar IBS veya FK kriterlerini karşılamalıdır, ancak aşağıdaki üç testten ikisi ile gösterildiği gibi 

bozulmuş rektal tahliye özelliklerini de göstermelidir (1, 10): 

▪ Anormal balon atma testi 

▪ Anorektal ile anormal anorektal tahliye paterni manometri (veya anal yüzey 

elektromiyografisi (EMG). 

▪ Defekografide bozulmuş rektal tahliye, ancak yapısal lezyonlar yok. 

Tedavi Yaklaşımı 

Kabızlık tedavisi adım adım yönetilmelidir. Hasta ile uyumlu bir şekilde biyolojik geri bildirimli veya 

geri bildirimsiz farmakolojik tedavi ile takip edilen basit konservatif önlemlerin oluşturulmasını kapsar. 

Çok nadiren cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulur (10). 

Tüm fonksiyonel gastro-intestinal bozukluklarda olduğu gibi, etkili bir doktor – hasta ilişkisi, kronik 

kabızlığın başarılı yönetiminin temel taşıdır. Hekim, hastanın endişelerini ve bozukluğu anladığını 

belirlemek için aktif olarak dinlemelidir. Direktifler vermekten ziyade gerçekçi hedefler belirlemek ve 

hastayı tedavi kararlarına dahil etmek önemlidir. Bu yaklaşım hasta memnuniyetini, belirtilen tedaviye 

uyumu artırır ve sonraki doktor ziyaretlerini azaltır (6). Başlangıç tedavisi, temel yaşam tarzı ve diyet 

değişikliklerini içerir. Bu, kronik kabızlık semptomlarının giderilmesinde yeterli olabilir. Genellikle 

hastalara sıvı alımını artırmaları söylenir. Kronik kabızlık için egzersiz önerilir. Egzersizin etkileri, anti-

inflamatuar ve anti-oksidatif mekanizmaların modülasyonu yoluyla olabilir (11). Bu nedenle hastalar, 

her gün 20 dakikalık bir yürüyüş önerilmesi ek bir çözüm sunabilir. Diyete lif eklenmesi, dışkının su 

tutma özelliklerini geliştirmeye, dışkı kayganlığı sağlamak için jeller oluşturmaya ve dışkı için hacim 

sağlamaya ve peristaltizmi uyarmaya hizmet ettiği için faydalı olabilir (12, 13). Ancak lifin fermente 

edilebilir olması karın ağrısı ve şişkinliği şiddetlendirebileceğinden, hastalara günde 3 – 4 g'lık düşük 

bir doz eklemeye başlamaları ve tolere edildikçe kademeli olarak toplam 20 – 30 g/gün dozuna çıkmaları 

önerilmelidir (13). 

Sennozit A + B Kalsiyum 

Doğal antrakinon türevi ve dimerik glikozitlerin bir sınıfı olan sennozitler, Senna alexandrina geleneksel 

şifalı bitkilerden elde edilen ana biyoaktif bileşenlerdir. Sennozit A ve B (SA, SB), ilk olarak Senna ve 

Senna'nın yapraklarından izole edilen daha sonra Stoll tarafından antrakinon ailesine atfedilmiştir (14) 

ana müshil bileşenleridir. 

SA, laksatif etkinliğinin yanı sıra insülin direncini iyileştirebilir, anti-obezite, hepato-protektif ve anti-

inflamatuar özelliklere sahiptir. Kabızlık, obezite, diyabet, karaciğer yağlanması durumlarında olumlu 

bir profil gösterir (15).  

Laksatif Etki 

En popüler uyarıcı laksatifler olan sennositler, bağırsakta müshil etkisine yol açan aktif bir metabolit 

olan rhein anthron'a dönüştürülebilir. Bir çalışma, SA'nın (30 mg/kg) proksimal kolondaki kasılmaları 

inhibe ettiğini ve bunun sonucunda lümen içeriğinin geçiş süresini ve su emilimini azalttığını, 

dolayısıyla lümen içeriğinin distal kolondan geçişini hızlandırmıştır. Mekanizmalar luminal prostanoid 

seviyesi ile ve sadece kısmen kolinerjik sinir aracılığı ile ilişkili görünmektedir (15). 

Ek olarak SA (50 mg/kg), aquaporinlerin (AQP'ler) kolonik ekspresyonunu azaltabilir, sonuç olarak 

lümen su taşınmasını engelleyebilir ve defekasyon sağlanabilir. Ana mekanizma, SA'dan türetilen 

metabolitin, rhein anthron'un kolondaki makrofajları aktive ederek prostaglandin E2'yi (PGE2) 

salgılamasıdır. Bu da kolon mukozasının epitelindeki AQP3 seviyelerini aşağı regüle eder (16). 

Bir zar proteinleri ailesi olan aquaporinler (AQP'ler), hücre zarı üzerinde su kanalları oluşturabilir ve 

hücreler içinde ve arasında su taşınmasını düzenlemede önemli bir rol oynayabilir (17). Şimdiye kadar, 

memelilerin sindirim sisteminde en az 13 AQP tanımlanmıştır ve mide sıvısının salgılanması, taşınması 

ve epitel yoluyla su ve küçük çözünenlerin emilmesi veya salgılanması dahil olmak üzere çeşitli 

fizyolojik fonksiyonlara sahiptir (18).  
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Sennozitler, kabızlık üzerindeki tedavi etkilerini elde etmek için birden fazla AQP'yi hedefleyebilir. Bu 

sonuçlar, sinameki özütlerinin (SA içeriği: 41.3 mg/kg), sennozitlerin (SA içeriği: 25.52 mg/kg) ve bir 

monomer aktif bileşen SA'nın (50 mg/kg) kolon lümeninden sıvı geçişini önleyebileceğini gösterdi. 

Lümen epiteli, çoklu kolonik AQP ekspresyonlarını düzenleyerek, daha sonra kabızlık önleyici etkiye 

yol açar (19). 

Anti – obezite Etkisi 

Obezite, dünya çapında etkilenen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Obezite hiperglisemi, insülin 

direnci ve kronik sistemik inflamasyon gibi çoklu metabolik bozukluklara neden olur ve bunlar insüline 

bağımlı olmayan diabetes mellitus, artrit ve kanser gibi bir dizi metabolik sendrom hastalığı ile komplike 

olabilir (20). SA'nın distal kolonda lümen içeriğinin geçişini hızlandırarak bağırsaktan enerji alımını 

azaltabileceği gösterilmiştir (21). Ayrıca, SA hem bitkisel ilaçlarda hem de kilo kaybı için diyet 

takviyelerinde ortak bir bileşen formunda kullanılmaktadır (22). 

SA'nın (25, 30 veya 50 mg/kg) muhtemelen bağırsak florasını düzenleyerek obezite özelliklerini 

hafifletebileceği  (23, 24), aynı zamanda SA'nın (30 mg/kg), glukagon benzeri peptit-1 (GLP – 1) 

salgısını, vücut ağırlığının azalmasıyla birlikte eski haline getirebildiği gösterilmiştir (23). Bu bulgu, 

kilo kaybının post-prandiyal GLP – 1'deki artışla paralel olduğunu gösterir (25). 

Hipoglisemik Etki 

Reinden elde edilen ekstraktların, hiperkolesterolemi, diyabetik nefropati ve trombosit agregasyonu gibi 

çoklu metabolik bozuklukları iyileştirdiği gösterilmiştir (Su ve diğerleri, 2020). Bu arada, Rhubarb'ın 

bir başka aktif bileşeni olan SA'nın T2DM tedavisinde olumlu bir etki gösterdiği bulunmuştur (23, 24, 

26). 

α-Glukoamilazın inhibisyonu, büyük ölçüde hipoglisemik ajanların tokluk hissini azaltmadaki terapötik 

etkilerine atfedilir. Hiperglisemi reinden elde edilen ekstraktların, α-glikosilaz aktivitesini baskılayarak 

insülin duyarlılığını iyileştirebileceğini ve karbonhidrat sindirimini geciktirebileceğini, böylece glikoz 

toleransını iyileştirebileceği gösterilmiştir. Reni özleri arasında SA (100 μM), in vitro akarboza benzer 

güçlü bir α-glukoamilaz inhibitörü olarak görev yapabilir (26). ERK1/2 sinyal yolunun bloke edilmesi, 

insülin stimülasyonu altında NCIH716 hücrelerinde GLP – 1 salgılanmasını azaltabilir (27). Tutarlı bir 

şekilde, Ma ve ark. (2020) SA'nın (in vivo 45 mg/kg ve in vitro 100 μM), ERK1/2 yolunu aktive ederek 

ve ana mekanizma olabilecek PC1/3 protein ekspresyonunu geliştirerek L hücrelerinden GLP – 1 

salgılanmasını uyardığı ve bu yolla insülin duyarlılığını arttırdığı göstermiştir (28, 29).  

Glukagon benzeri peptit 1 (GLP – 1), proglukagon geni tarafından kodlanır ve besine bağımlı bir şekilde 

üretilir (30). Bozulmuş GLP – 1 yanıtı, T2DM'nin patogenezine katkıda bulunur (31).  

Bağırsak mikrobiyotası insan vücudunun önemli bir metabolik “organıdır” ve karbonhidratların 

fermente edilmesinde, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde ve eser elementlerin sentezlenmesinde 

rol oynar. Bağırsak mikrobiyotasının bozuklukları yağ dokusunda inflamasyon ve yağ metabolizması 

düzensizliği, bu da insülin direncine ve diyabete yol açar (32). Yapılan çalışmalarda SA'nın (30 mg/kg) 

bağırsak florasını düzenleyerek insülin duyarlılığını iyileştirdiğini bildirmiştir (23). 

Hepatoprotektif Etki 

Karaciğerde aşırı yağ birikimi, yavaş yavaş ilerleyen non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) 

ana nedenidir. İlerleyen dönemde alkolsüz steatohepatite (NASH), karaciğer fibrozuna ve sonunda 

karaciğer sirozu ve hepatoselüler karsinom ile sonuçlanır (33). Mitokondriyal disfonksiyon karaciğer 

yağlanmasında en erken ortaya çıkan dejeneratif değişikliktir (34). SA, mitokondriler üzerine koruyucu 

etki gösterir ve hepatik steatoz gelişimini inhibe etti (35). SA aynı zamanda karaciğer fibrozunun 

ilerlemesini de engelleyebilir. SA, karaciğer fibrozunun tedavisi için umut verici doğal bir takviye olarak 

fonksiyon gösterebilir (36). 

Anti-inflamatuar Etki 

İnflamasyon, obezite, T2DM, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser dahil olmak üzere sayısız fizyolojik 

ve patolojik süreçler ve çeşitli hastalıklarda yer alır (37). İnflamatuar değişiklikler, birçok metabolik 
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hastalıkta tespit edilen ve obezitede insülin direnci ve kilo alımına neden olan patolojik süreçlerdir (39). 

SA'nın pankreatit, gastrit ve reflü özofajit patogenezinde anti-inflamatuar etkileri gösterilmiştir (24). 

SA, bağırsak bariyerinin işlevini koruyabilir ve bu sayede kolonda oluşabilecek serbest radikal 

hasarlanmasına engel olur (28, 29). 

Toll-like reseptörler (TLR'ler), inflamatuar yanıtları ve doğuştan gelen ve adaptif bağışıklık sisteminin 

aktivasyonunu tetiklemek için patojen moleküllerini tanıyan bir reseptör sınıfıdır (39).  

Bunların arasında, TLR4 sinyali, bakteriyel enfeksiyona yanıt olarak inflamasyonda hayati bir etki 

gösterir. SA'nın (25, 50 mg/kg), TLR4 sinyal yolunu düzenleyerek IL-6, MCP-1 ve TNF-a gibi pro-

inflamatuar faktörlerin ekspresyonunu azalttığını gösterilmiştir (24). 

Tümör Hücrelerinin Proliferasyonunun İnhibisyonu 

Trombosit kaynaklı büyüme faktörleri (PDGF'ler) ve reseptörleri (PDGFR), kanserin ayırt edici 

özelliklerinden biri olan anjiyogeneze katılır (40). Sennozit B’nin, PDGFR-β inhibitörü olarak (0.3-5 

μM, SA'nın diastereomeri), PDGF'nin neden olduğu hücre proliferasyonunu inhibe ettiği ve AKT, 

STAT-5 ve ERK1/2 . İlginç bir şekilde, SB ile karşılaştırıldığında SA, PDGF-BB tarafından indüklenen 

PDGFR-β fosforilasyonunu inhibe etmede çok daha güçlü etkinlik gösterir (41).  

Yakın tarihli bir çalışma, SB'nin insan osteosarkom hücre büyümesini ve metastazını 

engelleyebileceğini, siklin D1 ekspresyonunu inhibe ederek G1 hücre döngüsü durmasını 

indükleyebileceğini göstermiştir (42). 

Anti – viral Etkinlik 

Revers transkriptaz (RT), retrovirüsler için kritik bir enzim türüdür ve RNA genomunun viral DNA çift 

sarmalına ters transkripsiyonuyla replikasyonundan sorumludur. Bu nedenle RT, antiviral tedavi için 

çekici bir hedeftir. Esposito ve ark. (2012) SA (20 μM), Rhubarb'da HIV-1 RT ile ilişkili DNA polimeraz 

aktivitesinin aktivitesini ve Ribonükleaz H (RNase H) aktivitesini inhibe edebilen kimyasal bileşen 

olarak başarılı bir şekilde tanımlamış ve HIV-1 replikasyonunun azalmasına neden olmuştur (43). 

Sennozit B 

Sennosidler, Senna yapraklarından elde edilen hidroksiantrasen glikozitlerdir. Karakteristik etkisinden 

başlıca sorumlu olan fito-bileşenler, iki antrakinon glikoziti olan Sennozit A ve Sennosit B’dir. 

Sennoside A ve B birlikte senna'nın %40 – 60'a varan aktivitesinden sorumludur. Aynı moleküler 

ağırlıklara ve formüllere sahiptirler ve aslında zıt yönlerde yer alan aynı ikame edici H+ sahip 

diastereomerlerdir.  

Sennozit B, insan osteosarkom hücrelerinde PDGF-BB tarafından indüklenen PDGF reseptör sinyali ve 

hücre proliferasyonu üzerinde inhibitör etkileri olduğunu bildirmiştir. İmmün sistemin güçlendirilmesi 

ve kanser hücrelerinin proliferasyonunu engelleyici özelliklere sahiptir (44).  

Sennozit A+B Laksatif Özellikleri 

Sennozit A+B; Senna khartoum denen bilimsel ismi Cassia angustifolia olan ve halk arasında Sinameki 

adı ile bilinen bir bitkiden elde edilir. Uyarıcı laksatif olan Sennozit, antrakinon türevidir. Kabızlığı 

tedavi etmek için, bağırsakları boşaltarak yapılan incelemelerde ve cerrahi müdahaleler öncesi 

bağırsakları boşaltmak amacıyla kullanılır. Ağız yoluyla alındığında; ince bağırsaklardan emilimi azdır. 

Ön ilaç olan sennozit A+B kolona ulaştığında, kolonik bakteriyel enzimlerce hidroliz edilerek aktif 

metabolitine dönüşür. Serbest hale gelen antrakinon bileşiği epitel hücrelerinde Na+ K+ ATP az’ı inhibe 

ederek laksatif etkiye neden olur (45). 

Ağızdan alınan antrakinon bileşiklerinin küçük bir kısmı, alımı takiben vücut tarafından emilir. Sistemik 

absorpsiyonu %5’ten düşüktür. Sennozitler büyük oranda bağırsak lümeninde metabolize edilerek 

polimerlerine dönüştürülür. Çok düşük bir oranda absorbe edilerek sistemik dolaşıma rein ya da sennidin 

formunda geçer ya da karaciğerde sülfat ve glukuronid konjugatına dönüştürülür. Tamamına yakın 

oranda metabolitleri şeklinde feçesle atılır. Az bir kısmı değişmeden feçesle (≤%5) ya da üriner 

eliminasyonla (<%5) atılır (45). 
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Sennozit A+B, çeşitli tipteki kabızlıklarda, ameliyat öncesi hazırlamada ve radyolojik incelemelerden 

önce bağırsakların boşaltılması amacıyla kullanılır. Radyolojik incelemelerde ve ameliyat öncesi 

ameliyata hazırlamada pürgatif olarak kullanılır. Radyolojik tetkik ve ameliyattan 14-16 saat önce 

verilmelidir. Doz ortalama olarak vücut ağırlığının kg’ı başına 2 mg Sennozit A+B şeklindedir (45).  

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda, 2 yaşın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği 

incelenmemiştir. 

Sennozit A+B, kolonun iltihabi hastalıkları karın ağrısı, spastik kolon, apandisit, bağırsak tıkanması 

veya daralması, atoni şüphesi, su ve elektrolit denge bozukluğu ile şiddetli dehidratasyon durumunda, 

mide bulantısı ve kusma durumlarında, nedeni bilinmeyen abdominal semptomlarda ve eş zamanlı diğer 

laksatif ilaçlarla kullanılmamalıdır. 

Sennozit A+B, bağırsak mukoza membranın hassasiyetini artıracağı için uzun süreli kullanılmamalıdır. 

Aralıklı dozlarda alınıp bağırsakların normal çalışması sağlanmalıdır. Uzun süreli kullanım atonik, 

işlevsiz kolonun başlangıcını hızlandırabilir (45). 

Kardiyak glikozitleri, antiaritmik tıbbi ürünler, QT uzamasını tetikleyen tıbbi ürünler, diüretikler, 

adreno-kortikosteroidler veya meyan kökü alan hastalar, eş zamanlı olarak kullanımı öncesi dikkatli 

olunmalıdır (45). 

Sennozit A+B’nin gebelik kategorisi C’dir, bu kategorideki ilaçlar, eğer hekim ilacın gebe kadına 

sağlayacağı yararın, fetüs üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır. 

Anne sütü ile metabolitlerin atılmasına ilişkin yeterli veri bulunmadığından, emzirme sırasında 

kullanılması önerilmez. Bazı aktif metabolitler (rein) anne sütü ile az miktarda atılır. Emzirilen 

bebeklerde laksatif etki bildirilmemiştir (45). 

Kombinasyon formu Sennozit A+B’ye ek olarak 670 mg sorbitol ihtiva eder. Bu miktar hafif derecede 

laksatif etkiye neden olabilir. Sorbitol, insülinden etkilenmeyen ve kan şekeri endeksini arttırmayan 

sorbitol, diyabetliler için üretilen ürünlerin formülasyonlarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İlaç 

sanayinde halen katı dozaj formlarından gerek yaş granülasyon metodu gerekse de direkt baskı metodu 

uygulanan tablet formülasyonlarında dolgu maddesi olarak, tatlandırma özelliği ve ferahlık hissi 

oluşturma özelliği göz önünde bulundurularak kullanılmaktadır (45). 

Sonuç 

Sennozit A+B, çeşitli tipteki kabızlıklarda, ameliyat öncesi hazırlamada ve radyolojik incelemelerden 

önce bağırsakların boşaltılması amacıyla kullanılır. Radyolojik incelemelerde ve ameliyat öncesi 

ameliyata hazırlamada pürgatif olarak kullanılır. Buna ek olarak Sennozit A anti-obezite, hipoglisemik, 

anti – inflamatuar, anti – viral etkinliğe sahipken, Sennozit B tümör hücrelerinin proliferasyonunun 

inhibisyonu üzerinde etkilidir. 
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Özet: Amaç: Son yıllarda hastanelerde hastaya yapılacak cerrahi girişimin uygun olması durumunda birçok 

açıdan avantajlı bir yöntem olarak günübirlik cerrahiler sıklıkla tercih edilmektedir ve bu hastalara günübirlik 

anestezi uygulamaları yapılmaktadır. Aynı zamanda bazı dental girişimlerde, tıbbi tanılama işlemlerinde de 

hastaya günübirlik anestezi uygulanmaktadır. Bu çalışmada, bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak, ilgi 

alanları giderek genişleyen günübirlik anestezi konusunun bilimsel yayınlar açısından durumunun ortaya 

koyulması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada Scopus veri tabanı bibliyometrik veri analiz tekniği ile incelendi. 

Anahtar kelime olarak başlık bölümünde İngilizce dilinde “daycare anesthesia” veya “outpatient anesthesia” 

veya “ambulatory anesthesia” kelimeleri kullanıldı. Çalışmada zaman kısıtlamasına gidilmeden, tarama gününe 

kadar yayınlanmış tüm çalışmalar dahil edildi. Ancak çalışmada makale kategorisinde olmayan, dergi dışı bir 

yerde yayınlanan, tıp dışı alanlarda yapılmış yayınlar çalışma dışı bırakılmıştır. Bulgular: Çalışmada başlangıçta 

anahtar kelimelerle 874 çalışmaya ulaşıldı. 555’i bir dergide yayınlanmış makale kategorisindeki yayınlardı. 

Bunlardan tıp alanında yapılan çalışma sayısı 538’di. Çalışmada analizler bu 538 makale üzerinden yapılmıştır. 

İlgili makalelerin yazım dilleri sıklık açısından sırasıyla İngilizce (n=376), Fransızca (n=62) ve Almanca (n=38) 

dilleridir. Yayınların en fazla olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri (n=163) idi. Türkiye sekizinci sırada yer 

almakta idi. 2000’li yıllardan sonra yapılan yayın sayısının 243 olduğu (tüm makalelerin %45.16’sı) saptandı. 

Sonuç: Son yıllarda günübirlik anestezi uygulamalarının sağlık sisteminde tercih edilme oranı göz önünde 

bulundurulduğunda konu ile ilgili daha fazla bilimsel yayına ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Günübirlik Anestezi, Bilimsel Yayın 

 

Bibliometric Analysis of Scientific Publications On Output Anesthesia in Scopus Database 

 

Abstract: Objective: In recent years, outpatient surgery is frequently preferred as an advantageous method in 

many respects if the surgical intervention to be performed on the patient is appropriate in hospitals, and outpatient 

anesthesia is applied to these patients. At the same time, outpatient anesthesia is applied to the patient in some 

dental procedures and medical diagnostic procedures. In this study, it is aimed to reveal the status of the subject 

of outpatient anesthesia, which is gradually expanding, in terms of scientific publications, by using the bibliometric 

analysis method. Methods: In the study, the Scopus scientific publication database was analyzed using bibliometric 

data analysis technique. The words “daycare anesthesia” or “outpatient anesthesia” or “ambulatory anesthesia” 

in English were used in the title section as keywords. All studies published up to the scanning day were included, 

without time constraints. However, in the study, publications that did not have an article category, were published 

in a place other than a journal, and were made in non-medical fields were excluded from the study. Results: In the 

study, 874 studies were reached with keywords at the beginning. 555 of them were manuscript in the article 

category and published in a journal. Of these, the number of studies conducted in the field of medicine was 538. 

In the study, analyzes were made on these 538 articles. The languages of the related articles are English(n=376), 

French(n=62) and German(n=38), respectively, in terms of frequency. The country with the highest number of 

publications was the United States(n=163). Turkey was in the eighth place. It was determined that the number of 

publications made after the 2000s was 243(45.16% of all articles). Conclusion: Considering the rate of preference 
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of outpatient anesthesia applications in the health system in recent years, it is thought that more scientific 

publications on the subject are needed. 

Keywords: Bibliometric Analysis, Outpatient Anesthesia, Scientific Publication 

 

1. GİRİŞ  

Günübirlik girişimler hasta ve bir bütün olarak sağlık sistemi için memnuniyet verici ve güvenli bir 

seçenek olarak önemli bir yere sahiptir. Ameliyat sonrası hastane enfeksiyonu riskinin az olması, 

hastanın evinden ayrılmasını gerektirmemesi, ekonomiklik gibi birtakım avantajları da son yıllarda 

günübirlik cerrahilerin popülaritesini artırmaktadır1. Yıllık yaklaşık 35 milyon hastanın cerrahi işlemi 

günübirlik cerrahi olarak yapılmaktadır2. Günübirlik cerrahiler, şu anda gerçekleştirilen tüm cerrahi 

prosedürlerin %65-70'ini oluşturmaktadır ve hem cerrahi hem de anestezi alanındaki bilimsel 

gelişmelere bağlı olarak gelecekte popülaritesi artmaya devam edeceği düşünülmektedir3,4. Popülerliği 

giderek yükselen günübirlik cerrahilerde başarının en önemli unsurlarından birisi günübirlik anestezi 

yönetimidir5.  

Günübirlik anestezi; operasyon süresi kısa olan, operasyon sırasında kanama ve sıvı kaybı beklenmeyen, 

cerrahi sonrası olası komplikasyon ve ciddi tedavi gerektiren durumların beklenmediği, cerrahi işlemle 

aynı gün taburculuk planlanan (işlem sonrası hastane kalış süresi 24 saati geçmeyen) günübirlik 

cerrahiler sırasındaki anestezi uygulamalarını kapsar6,7. Günübirlik anestezi uygulamaları ayrıca farklı 

tıbbi tanılama işlemleri ve dental girişimlerde de sıklıkla kullanılmaktadır8,9. Günübirlik anestezinin 

kullanımındaki artış bilim dünyasında da konuya olan ilgiyi artırmış, günübirlik anestezi konusunda 

ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel yayın yapılmıştır. Bu çalışmada bibliyometrik analiz 

yöntemini kullanarak, günübirlik anestezi konusunda yapılmış global literatürün gözden geçirilmesi ve 

konu ile ilgili yayınlarda ülkemizin durumunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Araştırma modeli  

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 

Scopus veritabanında günübirlik anestezi konusunda yapılan yayınların bibliyometrik analizini ve 

Türkiye’den yapılan yayınların bunlara katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. 

2.2. İşlem 

Çalışmada bibliyometrik veri tabanı olarak Elsevier-Scopus10 kullanıldı. Anahtar kelime olarak başlık 

bölümünde İngilizce dilinde “daycare anesthesia” veya “outpatient anesthesia” veya “ambulatory 

anesthesia” kelimeleri kullanıldı. Çalışmada zaman kısıtlamasına gidilmeyerek literatürde yer alan 

bütün makaleler çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmaya dahil edilmeyecek çalışmaların 

belirlenmesinde bazı dışlama kriterleri kullanılmıştır. Buna göre tıp alanı dışında kalan, makale 

kategorisinde yer almayan, dergilerde yayınlanmayan yayınlar çalışma dışı bırakılmıştır. Günlük yayın 

sayısının sürekli güncellenmesi, makalelerin aldığı atıf sayısı, yıllık yayın sayısı gibi parametreler 

açısından farklılaşmalar oluşabileceğinden analiz edilecek verilerin veri tabanından alınması tek günde 

(30 Eylül 2022) gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında makaleler; kullanılan anahtar kelimeler, ülkelere 

göre yayın sayısı, yıllara göre yayın sayısı, yayın yapılan dergiler, yayınların atıf sayısı, dergi adı, yazar 

adı açısından bibliyometrik olarak değerlendirildi. Türkiye’den günübirlik anestezi konusunda yapılan 

yayınlar Türkiye’nin katkısına ilişkin bir fikir ortaya koyması bakımından kendi içinde de analiz 

edilerek sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar çalışmacı tarafından oluşturulan grafikler ve tablolar 

şeklinde sunulmuştur. Çalışma doküman analizi yöntemi kapsamında yürütüldüğünden etik kurul onayı 

alınmamıştır. Çalışma sonuçlarının sunulmasında bibliyometrik veriler frekans ve yüzdeler üzerinden 

değerlendirilmiştir. 
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3. BULGULAR 

3.1. Yayınlara İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

Herhangi bir dışlama yapmaksızın anahtar kelimelerle yapılan taramada toplam 874 yayın tespit edildi. 

Bunların 555 tanesi bir dergide yayınlanmış makale idi. 17 adet yayın tıp dışında alanlarda yapıldığından 

dışlama kriterleri göz önünde bulundurularak çalışma dışı bırakıldı. Toplam 538 makale ayrıntılı analiz 

edildi. İnsan (n=466), anestezi (n=249) ve günübirlik cerrahi (n=220) en sık tekrar edilmiş olan anahtar 

kelimelerdi. İngilizce (n=376), Fransızca (n=244) ve Almanca (n=38) en sık tercih edilen makale yazım 

dilleri idi. 

3.2. Ülkeler ve Yayın Sayıları 

Yayınların en fazla olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) idi. Türkiye sekizinci sırada yer 

almakta idi (Grafik 1). Amerika Birleşik Devletlerinden F. Paul White yazarları arasında bulunduğu 22 

makale ile günübirlik anestezi konusunda Scopus veritabanında en çok yayını olan yazardır.  

Günübirlik anestezi konusunda en çok yayın yapan 10 ülke sıralaması ise; ABD (n=163), Fransa (n=51), 

Almanya (n=42), Kanada (n=33), Japonya (n=31), İngiltere (n=25), İsviçre (n=15), Türkiye (n=13), 

Brezilya (n=10) ve İtalya (n=10) şeklindedir (Grafik 1). Yani günübirlik anestezi konusunda en çok 

yayın yapılan ülke ABD’dir ve konuyla ilgili dünya çapında yapılan her üç yayından birisi ABD’den 

yapılmıştır. 

 

Grafik 1. En Çok Yayın Yapan 10 Ülke 

 

 

3.3. Yıllara Göre Yayın Sayısı 

Konuyla ilgili saptanan ilk yayın 1952 yılına ve G. Pilz isimli bir araştırmacıya aittir. 2000’li yıllardan 

sonra yapılan yayın sayısının 243 olduğu (tüm makalelerin %45.16’sı) saptandı. On yıllık periyotlar 

halinde değerlendirildiğinde 142 yayın sayısıyla en çok yayın yapılan dönemin 1990-1999 yılları arası 

olduğu belirlenmiştir. 2000-2009 arası 112, 2010-2019 arası ise 109 yayın olduğu belirlenmiştir. Yıllara 

göre yayın sayıları grafik 2’de sunulmuştur. 

 

Grafik 2. Yıllara Göre Yayın Sayısı 
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3.4. Yayın Yapılan Dergiler 

En fazla günübirlik anestezi konulu makale yayınlayan dergiler sıralamasında ilk 10’da yer alan dergiler 

Anesthesia and Analgesia (n=44), Anestesiologie und Intensivmedizin (n=20), Ambulatory Surgery 

(n=19), Anesthesiology (n=17), Journal of Clinical Anesthesia (17), Seminars in Anesthesia (n=13), 

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (n=12), Anesthesia Progress (n=11), Cahiers d 

Anesthesiologie (n=11) ve Canadian Journal of Anesthesia (n=11) dergileridir.   

3.5. Atıf Analizi 

Günübirlik anestezi konusunda en çok atıf alan “Society for ambulatory anesthesia guidelines for the 

management of postoperative nausea and vomiting” başlıklı yayın 509 atıf almıştır. 100’ün üzerinde atıf 

alan yayın sayısı 25’tir. Konuyla ilgili yapılan yayınlardan 184 yayın (%34.2) hiç atıf almamıştır. En 

çok atıf alan 10 yayına ait bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur (Tablo 1).  

 

Tablo 1. En Çok Atıf Alan Yayınlara Ait Bilgiler 

Yayın Adı Yazarlar Dergi Adı Atıf Sayısı Yayın Yılı 

Society for ambulatory anesthesia 
guidelines for the management of 

postoperative nausea and vomiting 

Gan, T.J., Meyer, T.A., Apfel, 

C.C., Chung, F., Davis, P.J., 

Habib, A.S., Hooper, V.D., 
Kovac, A.L., Kranke, P., Myles, 

P., Philip, B.K., Samsa, G., 
Sessler, D.I., Temo, J., Tramèr, 

M.R., Vander Kolk, C., Watcha, 

M 

Anesthesia and 

Analgesia 
509 2007 

Can postoperative nausea and vomiting be 
predicted? 

Sinclair, D.R., Chung, F., Mezei, 
G. 

Anesthesiology 480 1999 

Titration of volatile anesthetics using 

bispectral index facilitates recovery after 

ambulatory anesthesia 

Song, D., Joshi, G.P., White, P. F. Anesthesiology 352 1997 

A comparison of regional versus general 
anesthesia for ambulatory anesthesia: A 

meta-analysis of randomized controlled 

trials 

Liu, S.S., Strodtbeck, W.M., 

Richman, J.M., Wu, C.L. 

Anesthesia and 

Analgesia 
304 2005 

Which clinical anesthesia outcomes are 
both common and important to avoid? The 

perspective of a panel of expert 

anesthesiologists 

Macario, A., Weinger, M., 

Truong, P., Lee, M. 
 

Anesthesia and 

Analgesia 
270 1999 

New criteria for fast-tracking after 
outpatient anesthesia: A comparison with 

the modified Aldrete's scoring system 

White, P.F., Song, D. 

 

Anesthesia and 

Analgesia 
244 1999 

Dexamethasone to prevent postoperative 

nausea and vomiting: An updated meta-

analysis of randomized controlled trials 

De Oliveira, G.S., Castro-Alves, 

L.J.S., Ahmad, S., Kendall, M.C., 
McCarthy, R.J. 

 

Anesthesia and 
Analgesia 

199 2013 

Fourth consensus guidelines for the 

management of postoperative nausea and 

vomiting 

Gan, T.J., Belani, K.G., Bergese, 

S., Chung, F., Diemunsch, P., 
Habib, A.S., Jin, Z., Kovac, A.L., 

Meyer, T.A., Urman, R.D., Apfel, 

C.C., Ayad, S., Beagley, L., 

Candiotti, K., Englesakis, M., 

Hedrick, T.L., Kranke, P., Lee, S., 

Lipman, D., Minkowitz, H.S., 
Morton, J., Philip, B.K. 

Anesthesia and 

Analgesia 
186 2020 

Fast-track eligibility after ambulatory 

anesthesia: A comparison of desflurane, 

sevoflurane, and propofol 

Song, D., Joshi, G.P., White, P.F. 
 

Anesthesia and 
Analgesia 

186 1998 

Society for ambulatory anesthesia 

consensus statement on perioperative 
blood glucose management in diabetic 

patients undergoing ambulatory surgery 

Joshi, G.P., Chung, F., Vann, 
M.A., Ahmad, S., Gan, T.J., 

Goulson, D.T., Merrill, D.G., 

Twersky, R. 
 

Anesthesia and 
Analgesia 

176 2010 
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3.6. Türkiye’den Günübirlik Anestezi Konusunda Scopus Veritabanında Yayınlanan Makalelerin 

Analizi 

Scopus veritabanında günübirlik anestezi konusunda ülkemizden 13 makale olup, tüm makalelerin 

%2,41’ini oluşturmaktadır ve ülkemiz yayın sırasında sekizinci sıradadır. Mevcut yayınların dördü 2000 

öncesi yapılmış olup diğer dokuz yayın 2000’li yıllardan sonra yapılmıştır. Ülkemizden 63 bilim insanı 

bu yayınlara katkı sağlamıştır. En fazla makalesi bulunan Ege Üniversitesi’nden Gülden Uğur idi (2 

makale). Ülkemizden yapılan yayınlardan en çok atıf alan (35 atıf) Salman ve ark. tarafından 2009 

yılında Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan “Dexmedetomidine as a substitute for remifentanil 

in ambulatory gynecologic laparoscopic surgery” başlıklı yayındır. Ülkemizden yapılan yayınlardan 

yedisi Türkçe altısı İngilizce yazılmıştır. Konuyla ilgili çalışmaların en çok yapıldığı iki kurum 

Hacettepe Üniversitesi ve Ege Üniversitesidir. Aşağıdaki grafikte ülkemizden günübirlik anestezi 

konulu yapılan yayınların yayınlandığı dergiler sunulmuştur. 

Ülkemizden yapılan yayınların yayınlandığı dergiler Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi 

(n=3), Anestezi Dergisi (n=2), Saudi Medical Journal (n=2), Journal of Anesthesia (n=1), European 

Journal of Anesthesiology (n=1), International Journal of Clinical Practice (n=1), Haseki Tıp Bülteni 

(n=1), Ondokuz Mayis Universitesi Tip Dergisi (n=1) ve Gazi Tıp Dergisi (n=1) şeklindedir (Grafik 3). 

 

Grafik 3. Ülkemizden Günübirlik Anesteziyle İlgili Yayınların Yapıldığı Dergiler (Scopus) 

 

 

4. TARTIŞMA 

Bir tıp uzmanlığı olarak anesteziyoloji, başlangıcından bu yana her geçen gün gelişmekte olan, farklı 

teknikler ve uygulamalarla zenginleşen, alanda yapılan bilimsel yayınların katkısıyla olgunlaşan bir 

alandır. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak cerrahi işlemlerle ilgili de birçok değişim ve 

gelişim yaşanmaktadır1. Günübirlik cerrahilerin ve günübirlik anestezinin de bu gelişmeler ışığında her 

geçen gün popülaritesi artmaktadır11. Bu çalışmada sahada kullanımı yaygınlaşan günübirlik anestezi 

konusunun bilimsel çalışmalara yansımasına ve ülkemizin bu bilimsel yayınlara katkısına ilişkin bir 

betimleme yapılması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda uluslararası önemli bir veri tabanı 

olan ve sağlık bilimleri alanında da alan indeksleri kapsamında değerlendirilen Scopus veritabanında 

konu ile ilgili yer alan makaleler üzerinden bir bibliyometrik analiz yapılmıştır. Bibliyometrik analiz 

çalışmalarında belirli bir konu hakkında yapılmış yayınlar aldıkları atıf sayısı, yayınlandıkları dergi, 

yayının yapıldığı ülke, yayını yapan araştırmacılar gibi çeşitli parametrelere göre incelenerek literatüre 

ilişkin bir özetleme yapılır12,13. Bu çalışmada da günübirlik anestezi konusundaki yayınlar belirli 

parametrelere göre incelenerek bu yayınlarla ilgili bibliyometrik analiz sonuçları sunulmuştur.  

Günübirlik anestezi konusunda en çok yayını olan üç ülkenin ABD, Fransa ve Almanya olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu ülkeler bizim çalışma sonuca benzer şekilde anestezi bilim dalında daha önce yapılmış 

bibliyometrik analiz çalışmalarında da en çok yayın yapılan ülkeler listesinde yer almaktadır14,15. 

Literatürde anestezi alanında yayın anlamında üretkenliğin ülkelerin ekonomik göstergeleriyle paralel 
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olduğu görüşü hakimdir. Bizim çalışmamızda da ilk üç sırada yer alan ülkelerin ekonomik açıdan güçlü 

ülkeler olması16 literatürle uyumlu bir sonuçtur. 

Yıllara göre yapılan değerlendirmede 2000’li yıllardan sonra yapılan yayın sayısının 243 olduğu (tüm 

makalelerin %45.16’sı) saptandı. En çok yayın yapılan on yıllık dönemin 142 yayın sayısıyla 1990-1999 

arası olduğu bulundu. Bu iki bulgu sahadaki uygulanma sayılarına göre günübirlik anestezi konusunun 

bilimsel araştırmalarda ele alınma düzeyinin görece düşük olduğu ve araştırmacılar tarafından ele 

alınması gerektiği şeklinde yorumlanmıştır. 

Günübirlik anestezi konusunda en çok yayın yapan dört dergi Anesthesia & Analgesia (n=44), 

Anestesiologie & Intensivmedizin (n=20), Ambulatory Surgery (n=19), Anesthesiology (n=17) isimli 

dergilerdir. Listede ilk sırada yer alan Anesthesia & Analgesia dergisi Amerika’dan yılda 12 sayı yayın 

yapan bir dergidir. Dergi Uluslararası Anestezi Araştırmaları Derneğinin (International Anesthesia 

Research Society) yayın organıdır. 2021 yılı için derginin impakt faktörü (IF2021) değeri 6.627’dir17. Bu 

bilgiler ışığında günübirlik anestezi konusundaki yayınlarda lider konumda bir dergi olduğu 

düşünülebilir. Listede ilk sırada yer alan Anesthesia & Analgesia ve dördüncü sırada yer alan 

Anesthesiology dergisi aynı zamanda günübirlik anestezi konusunda en çok atıf alan 10 yayının 

yayınlandığı dergilerdir. Anesthesia & Analgesia en çok atıf alan on yayından sekizinin, Anesthesiology 

de ikisinin yayınlandığı dergilerdir. Buda Anesthesia & Analgesia ve Anesthesiology dergilerinin 

araştırmacıların günübirlik anestezi konusundaki yayınlarını gönderebilecekleri ve bu konuda araştırma 

yapmak istediklerinde tarama yapabilecekleri dergiler olduklarını düşündürmüştür. 

Günübirlik anestezi konusunda en çok atıfı “Society for ambulatory anesthesia guidelines for the 

management of postoperative nausea and vomiting” başlıklı yayın 509 atıfla almıştır. İmpact faktörü 

yüksek (IF2021=6.627) bir dergi olan Anestesia & Analgesia dergisinde yayınlanmıştır. En çok atıf alan 

yayınlar listesinde dikkat çeken bir diğer husus bu makalelerin dördünün ameliyat sonrası bulantı ve 

kusma şikayetleri bağlamında günübirlik anesteziyi konu edinmiş olmalarıdır. Aynı konuda yapılmış 

olup listede sekizinci sırada yer alan 2020 yılında yayınlanan “Fourth consensus guidelines for the 

management of postoperative nausea and vomiting” başlıklı yayın iki yıl gibi kısa bir sürede 186 atıf 

almıştır. Bu sonuçlar bir bütün olarak değerlendirilirse günübirlik anestezi uygulamalarında ameliyat 

sonrası bulantı kusma konunun ilgi çeken, araştırılan ve takip edilen bir konu olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. Literatürde de bir yayının aldığı atıf sayısında en önemli faktörlerden birisinin konusu 

olduğu bilgisi yer almaktadır18. Ameliyat sonrası bulantı kusma günübirlik cerrahilerde dahil olmak 

üzere cerrahi müdahalelerle ilgili önemli bir komplikasyondur19,20. Bu yüzden sıklıkla bilimsel 

araştırmalara konu edinildiği düşünülmektedir. Atıf sayısıyla ilgili dikkat çeken bir bulgu da konuyla 

ilgili yapılan yayınlardan 184 yayının (%34.2) hiç atıf almamış olmasıdır. Burada eski tarihli yayınlarda 

online erişim imkanının olmaması, açık erişimi olmayan dergilerde yayınlanmış olmaları gibi faktörlerin 

etkili olmuş olabileceği düşünülmüştür.  

Ülkemiz günübirlik anestezi konusundaki yayın sayısı açısından toplam 13 yayınla listede sekizinci 

sırada yer almaktadır. Literatürde yer alan ekonomik göstergelerle anestezi alanındaki yayın sayısının 

paralel olduğu bilgisi21,22 açısından baktığımızda gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan bir ülke 

olarak listeye girmiş olmamız alanımız açısından sevindiricidir. Ancak konu ile ilgili yeni nitelikli 

çalışmalarla bilimsel yayın listelerindeki sıralamamızı ön plana çıkarmamız hedeflenmelidir. Bu 

noktada nitelikli dergilerde yayın yapabilmek için gerekli ekonomik alt yapı açısından kurumların 

bilimsel araştırma destekleri artırılmalıdır. 

Günübirlik anestezi ile ilgili Scopus’ta taranan çalışmalara ilişkin bibliyometrik sonuçlar sunan bu 

çalışmanın bazı sınırlılıkları da vardır. Öncelikle bu çalışmanın sonuçları Scopus veri tabanında tıp 

alanında günübirlik anestezi konusunda yapılan, bir dergide yayınlanan çalışmalarla sınırlıdır. Bu 

çalışmaya benzer araştırmalar yapacak araştırmacılar Pubmed, Web of Science, Google Scholar gibi 

diğer veri tabanlarını da tarayarak uluslararası karşılaştırmalar yapabilir. Ayrıca gelecekte anestezi 

alanında çalışma yapacak araştırmacıların farklı anahtar kelimeler ile ilgili bibliyometrik analiz 

çalışmaları yapmaları önerilir. 
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5. SONUÇ 

Günübirlik anestezi konusunda da anestezi alanındaki diğer çalışmalara benzer biçimde ekonomik 

olarak güçlü ülkeler ön plandadır. Yayın sayısı açısından bakıldığında günübirlik anestezi konusu en 

çok 1990’lı yıllarda araştırılmıştır. Kullanım oranlarının yaygın olması da göz önünde 

bulundurulduğunda daha fazla bilimsel çalışmaya konu edinilmelidir. 
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Boy Kısalığının Gözden Kaçan Nadir Nedeni; Mukopolisakkaridozlar 
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Konya Şehir Hastanesi 

 

Özet: Giriş: Mukopolisakkaridozlar (MPS) boy kısalığı ile birlikte multisistemik tutulumla giden nadir kalıtsal bir 

grup lizozomal depo hastalığıdır. Sıklıkla boy kısalığı ayırıcı tanısında MPS hastalığının akla gelmemesi nedeniyle 

hastalar geç tanı almakta ve tedavilerine geç başlanmaktadır. Bu çalışmada MPS tanısı ile takipli hastaların 

polikliniğe başvuru sırasındaki boy kısalığı sıklığı değerlendirilmiştir. Materyal ve Metod: Konya Şehir Hastanesi 

Çocuk Metabolizma Bölümünde takip edilen 31 MPS tanılı hastanın poliklinik muayenesi sırasında boy ve vücut 

ağırlığı ölçümünün yaşa ve cinsiyete göre persantil değeri, standart deviasyon skoru (SDS) hesaplanmıştır. 

Hesaplamalar Neyzi standartlarına göre yapılmıştır. Yaşa ve cinse göre hesaplanan boy ölçümünün, 3 persantil 

altında veya ortalama boy ölçümünün 2 standart sapma (SD)’nın altında olması boy kısalığı olarak kabul 

edilmiştir. Bulgular: Toplamda 31 mukopolisakkaridoz tanısı ile takipli hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bunlardan; 7 hasta (%22,6) MPS-tip-1, 3 hasta (%9,7) MPS-tip-2, 1 hasta (%3,2) MPS-tip-3B, 14 hasta (%45,2) 

MPS-tip-4A ve 6 hasta (%19,4) MPS-tip-6’ydı. Hastaların 12’si(%38,7) kız, 19’u(%61,3) erkekti. Hastaların 

başvuru sırasındaki boy ölçümleri değerlendirildiğinde 31 hastanın 24’ünde(%77,4) boy kısalığı mevcuttu. 

Hastaların ortalama boy SDS’si -4,49’du. Başvuru anı ortalama boy değeri 102,23 cm’di. Hastaların başvuru anı 

yaş ortalaması 8,81 yıl (0,83-25,5)’dı. Hastaların tanı anı yaş ortalaması 5,65 yıl (0,75-18,16)’dı. Hastaların 

vücut kitle indeksi (VKİ) SDS ortalaması 0,27 idi. Sonuç: Çalışmamızda MPS hastalarının tanı yaşlarındaki 

gecikme ve boy kısalığı sıklığı belirgindir. Çocuk izlemi ve poliklinik muayeneleri sırasında hastaların boyu 

yaşa/cinse göre değerlendirilmelidir. Boy kısalığı saptandığında etyolojisi mutlaka araştırılmalı ve 

mukopolisakkaridozlar da ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Bu şekilde hastaların erken tanı alması ve tedaviye 

erken ulaşması sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Mukopolisakkaridoz, Boy Kısalığı, Boy Sds, Tanı Yaşı, Geç Tanı 

 

An Overlooked Rare Cause of Short Stature; Mucopolysaccharidoses 

 

Abstract: Introduction: Mucopolysaccharidoses (MPS) are a group of rare-inherited disorders of lysosomal 

storage disease with multisystemic involvement with short stature. In the differential diagnosis of short stature, 

MPS disease is often not considered so patients are diagnosed late and their treatment is delayed. In this study, 

the frequency of short stature of the MPS patients at the time of admission to the outpatient clinic was evaluated. 

Materials and Methods: In the Pediatric Metabolism Department of Konya City Hospital, height and body weight 

measurement of 31 MPS patients were done and percentile, standard deviation score (SDS) according to age-

gender standards of Neyzi, were calculated. Short stature was defined as height measurement below 3rd percentile 

or an average height measurement below 2 standard deviations(SD). Results: 31 patients diagnosed with 

mucopolysaccharidosis were included in the study. Seven patients(22,6%) MPS-type-1, 3 patients(9,7%) MPS-

type-2, 1 patient(3,2%) MPS-type-3B, 14 patients(45,2%) MPS-type-4A and 6 patients(19,4%) were MPS-type-6. 

Twelve(38,7%) of the patients were female and 19(61,3%) were male. When height measurements of patients at 

the time of admission were evaluated, 24 of 31 patients(77,4%) had short stature. The mean height-SDS of the 

patients was -4,49. The mean height value at the time of admission was 102,23cm. The mean age of the patients 

at presentation was 8,81years(0,83-25,5). The mean age of the patients at the time of diagnosis was 

5,65years(0,75-18,16). The mean body mass index(BMI)-SDS of the patients was 0,27. Conclusion: The delay at 

the age of diagnosis and the high frequency of short stature in the MPS patients were significant in our study. The 

height of the patients should be evaluated during pediatric outpatient clinic examinations. When short stature is 
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detected, its etiology should be investigated and mucopolysaccharidoses should be kept in mind in the differential 

diagnosis. Thus, early diagnosis and early treatment of patients can be achieved. 

Keywords: Mucopolysaccharidosis, Short Stature, Height Sds, Age At Diagnosis, Late Diagnosis 

 

INTRODUCTION 

The mucopolysaccharidoses (MPS) are lysosomal storage disorders caused by the deficiency of 

enzymes required for the breakdown of glycosaminoglycans.1 Fragments of partially degraded 

glycosaminoglycans accumulate in the lysosomes in cell.1 This results cellular dysfunction and 

pathologic clinical findings.1 Common presenting symptoms in patients with MPS are; growth delay,  

short stature, claw hand deformity,  hernias,  corneal clouding, hepatosplenomegaly, skeletal 

abnormalities, dysostosis multiplex,  ear and or nose symptoms and cardiac valve abnormalities.2,3  MPS 

can be classified biochemically by their associated enzyme deficiency into 7 types; MPS I to MPS IX 

(excluding MPS V and MPS VIII), and some types are further categorized into subtypes. Early diagnosis 

of MPS in the asymptomatic stage may be effective at preserving organic function and improving 

outcomes.4 However, delayed diagnosis is common because of insidious onset and limitations of 

sensitive laboratory indices.4 In this study, we aimed to evaluate the frequency of short stature of the 

MPS patients at the time of admission to our outpatient clinic. 

MATERIALS AND METHODS 

Thirty-one patients diagnosed with MPS in the Pediatric Metabolism Department of Konya City 

Hospital were included to the study. Patients’ demographical features including age, gender and age at 

diagnosis and height, weight, body mass index (BMI), height standard deviation score (SDS), weight 

SDS and BMI SDS levels were calculated according to Neyzi Sandarts5 and were recorded. Short stature 

was defined as height measurement below 3rd percentile or an average height measurement below 2 

standard deviations(SD). 

RESULTS 

Thirty-one patients diagnosed with mucopolysaccharidosis were included in the study. Of these; 7 

patients (22,6%) MPS-type-1, 3 patients (9,7%) MPS-type-2, 1 patient (3,2%) MPS-type-3B, 14 patients 

(45,2%) MPS-type-4A and 6 patients (19,4%) were MPS-type-6 (shown in figure 1).  

 

Figure 1. Percentage Of MPS Types Of Groups 

 

 

Twelve (38,7%) of the patients were female and 19 (61,3%) were male. When height measurements of 

patients at the time of admission were evaluated, 24 of 31 patients (77,4%) had short stature (shown in 

figure 2).  
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Figure 2. Percentage Of “Short Stature” MPS Patients And “Normal Height” MPS Patients 

 

 

 

The mean height SDS of the patients was -4,49±3,1 (min:-10,4 and max:-0,42). The mean height value 

at the time of admission was 102,23±23,06 cm (min:69 and max:151,1 cm). The mean height SDS 

between the MPS groups were; -3,90 for MPS-I, -1,28 for MPS-II, -6,26 for MPS-IVA and -3,27 for 

MPS-VI (shown in figure 3).  

 

 

Figure 3. Mean Height SDS Of MPS Patients According To MPS Types Of Groups 

 

 

 

The mean age of the patients at admission to clinic was 8,81 years (0,83-25,5). The mean age of the 

patients at the time of diagnosis was 5,65±4,14 years (0,75-18,16). The mean age (year) at diagnosis 

between the MPS groups were; 8,24 for MPS-I, 5,8 for MPS-II, 4,68 for MPS-IVA and 4,99 for MPS-

VI (shown in figure 4).  
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Figure 4. Distribution Of Ages (Year) Of MPS Patients At Diagnosis According To The MPS Types Of Groups 

 

 

The mean body mass index (BMI) SDS of the patients was 0,27±1,44 (min:-4,27 and max:3,32). Only 

two patients of all defined as underweight according to BMI SDS value. 

DISCUSSION 

Short stature is a common and significant symptom of MPS.1 We found the short stature percentage of 

our MPS patients %77,4. Especially in MPS IVA patients over 70% of them have initial clinical 

manifestations of skeletal features within the first 2-3 years of life including short stature.6 In our study 

MPS IVA patients had the lowest height sds level when compared with other MPS types (MPS-IVA;-

6,26 and MPS-I;-1,28). The milder short stature and milder skeletal dysplasia usually cause more 

delayed diagnosis. In our study the earliest age of diagnosis was in the MPS-IVA group and the latest 

age of diagnosis was in the MPS-I group. In the literature, diagnosis of MPS patients  varies between 20 

and 522 months of age, in some reports, with an average of 62 months.6,7 This was 67,8 months (5,65 

years) in our study. Late diagnosis in rare diseases like MPS can be overcome by raising awareness of 

physicians with workshops, meetings and simple diagnostic algorithms.8  

CONCLUSION 

The delay at the age of diagnosis and the high frequency of short stature in the MPS patients were 

significant in our study. The height of the patients should be evaluated during pediatric outpatient clinic 

examinations. When short stature is detected, its etiology should be investigated and 

mucopolysaccharidoses should be kept in mind in the differential diagnosis. Thus, early diagnosis and 

early treatment of patients can be achieved. 
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AVIXA İlaçları 

 

Özet: Akut üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE), endüstrileşmiş dünyadaki en yaygın akut hastalıktır. Hastalar 

tipik olarak burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, genel halsizlik ve/veya düşük dereceli ateş ile 

başvururlar. Semptomlar kendi kendini sınırlar ve genellikle 10 güne kadar sürer. Hem ipratropium bromür hem 

de ksilometazolin hidroklorür, olumlu profile sahip iki bileşiktir ve bu moleküllerin farmakolojisi, farmakokinetiği 

ve toksikolojisinin iyi bilindiği kabul edilir. İpratropium bromür ve ksilometazolin hidroklorürün birlikte 

kullanımından beklenmeyen istenmeyen reaksiyonlar veya farmakolojik etkileşimler ortaya çıkmamıştır. 

Kombinasyon içerisinde ksilometazolin konsantrasyonu, tek başına ksilometazolin ile karşılaştırıldığında, gücün 

yarısı kullanıldığından (0.5 mg/ml) bir güvenlik sorunu teşkil etmez. Doz bulma çalışmasından elde edilen verilere 

dayanarak, 0.6 mg/ml'lik ipratropium bromür konsantrasyonu, 0.5 mg/ml ksilometazolin hidroklorür ile 

birleştirilmiştir. Diğer bir çalışmada erken soğuk algınlığı semptomları olan 772 hasta incelendi. Primer son 

nokta, 24 saatlik tedaviden sonra subjektif rinore skorları ve konjestif skorlardır. Kombinasyon tedavisi tüm 

parametrelerde istatistiksel anlamlılık göstermiştir. 0.6 mg/ml+0.5 mg/ml ve 0.6 mg/ml ve 1.0 mg/ml 

kombinasyonlarında iyi bilinen ipratropium bromide ve ksilometazolin hidroklorür, soğuk algınlığının erken 

evrelerinde kullanıldığında hem rinore hem de burun tıkanıklığı üzerinde etkilidir. İpratropium ve 

ksilometazolinden oluşan bir kombinasyonun, soğuk algınlığı ile ilişkili burun akıntısı ve burun tıkanıklığının 

tedavisinde güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmaların sonuçları kombinasyon tedavilerinin 

güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Gözlenen yan etkiler nispeten zararsız burun belirti ve semptomlarıyla 

sınırlıydı. İpratropium ve ksilometazolin kombinasyonu hızlı etkinlik başlangıcı, vazomotor rinit tedavisinde 

önemli bir yere sahip olması ve azaltılmış ksilometazolin ile 7 güne çıkan kullanım imkanı sunması gibi önemli 

avantajlara sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: İpratropium Bromür, Ksilometazolinden Hcl, Rinit, Rinore, Kombinasyon 

 

Effectıveness of Xylometazolıne Hcl & Iprratropıum Bromıde Combınatıon in Rınore 

 

Abstract: Acute upper respiratory tract infection (URTI) is the most common acute illness in the industrialized 

world. Patients typically present with nasal congestion, runny nose, sore throat, cough, general malaise, and/or 

low-grade fever. Symptoms are self-limiting and usually last up to 10 days. Both ipratropium bromide and 

xylometazoline hydrochloride are two compounds with favorable profiles and the pharmacology, 

pharmacokinetics and toxicology of these molecules are considered well known. Unexpected adverse reactions or 

pharmacological interactions did not occur from the concomitant use of ipratropium bromide and xylometazoline 

hydrochloride. The concentration of xylometazoline in combination does not pose a safety concern as half the 

potency is used (0.5 mg/ml) compared to xylometazoline alone. Based on data from the dose finding study, 

ipratropium bromide concentration of 0.6 mg/ml was combined with 0.5 mg/ml xylometazoline hydrochloride. 

Another study looked at 772 patients with early cold symptoms. The primary endpoint was subjective rhinorrhea 

scores and congestive scores after 24 hours of treatment. Combination therapy showed statistical significance in 

all parameters. The well-known ipratropium bromide and xylometazoline hydrochloride in combinations of 0.6 

mg/ml+0.5 mg/ml and 0.6 mg/ml and 1.0 mg/ml are effective on both rhinorrhea and nasal congestion when used 

in the early stages of the common cold. The results show that a combination of ipratropium and xylometazoline is 
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safe and effective in the treatment of runny nose and nasal congestion associated with the common cold. The 

results of the studies indicate that combination therapies are safe. The observed side effects were limited to 

relatively harmless nasal signs and symptoms. The combination of ipratropium and xylometazoline has important 

advantages such as rapid onset of efficacy, having an important place in the treatment of vasomotor rhinitis, and 

offering up to 7 days of use with reduced xylometazoline. 

Keywords: Ipratropium Bromide, Xylometazoline Hcl, Rhinitis, Rhinorrhea, Combination 

 

Giriş 

Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan akut üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE), endüstrileşmiş 

dünyadaki en yaygın akut hastalıktır. Hastalar tipik olarak burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, 

öksürük, genel halsizlik ve/veya düşük dereceli ateş ile başvururlar.  Semptomlar kendi kendini sınırlar 

ve genellikle 10 güne kadar sürer (1).  

Rinovirüs gibi virüsler, akut ÜSYE'nin en yaygın nedenidir, 200'den fazla virüsün soğuk algınlığı 

semptomlarına neden olduğu bilinmektedir, ancak tüm soğuk algınlığının %30 ila %50'sine sayısız 

rinovirüs serotiplerinden biri neden olur. Bulaşma, enfekte kişilerin burun salgıları ve tükürükleri ile 

temas yoluyla gerçekleşir (2). Soğuk algınlığı; alerjik rinit (AR), izole farenjit, akut bronşitten genellikle 

daha uzun sürelidir (yetişkinlerde 18 gün ve çocuklarda 12 gün) aynı zamanda grip, bakteriyel sinüzit 

ve boğmacadan ayırt edilmelidir (3). Tedavinin birincil hedefleri semptom süresinin ve şiddetinin 

azaltılmasıdır. Hastaları soğuk algınlığının doğal seyri hakkında bilgilendirmek beklentileri yönetmeye, 

antibiyotik kullanımını sınırlamaya ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmaya yardımcı olabilir (4). 

Burun tıkanıklığı, genellikle burun içine ve dışına hava akışının engellenmesini ifade etmek için 

kullanılan bir terim iken, burun akıntısı, burun pasajlarından gelen bir akıntıyı (sıvı) ifade eder. Hem 

tıkalı hem de akıntılı burun, pasajlarının ve sinüslerin iç kısmının inflamasyonu ve konjesyonu ile 

ilişkilidir. "Rinore" ve "rinit" terimleri genellikle burun akıntısını belirtmek için kullanılır. Rinore 

aslında ince, çoğunlukla berrak bir burun akıntısını ifade eder. Rinit ise burun dokularının 

inflamasyonudur ve genellikle burun akıntısı ile sonuçlanır (3). 

Enfeksiyonun birincil bölgesi nazal epiteldir ve soğuk algınlığı virüsü enfeksiyonuna eşlik eden 

semptomların dizilimi, doğrudan hücresel nekroz veya mukozal hasardan ziyade vücudun bağışıklık 

sistemi tarafından oluşturulan inflamatuar yanıttan kaynaklanıyor gibi görünmektedir. İnflamatuar yanıt, 

kısmen, inflamatuar hücrelerden kimyasal aracıların salınması ile karakterize edilir. Bu aracılar (örneğin 

bradikinin ve P maddesi), soğuk algınlığının iki belirgin semptomu olan burun tıkanıklığına ve rinoreye 

yol açan nazal vasküler yapıların tıkanmasına ve vasküler geçirgenliğin artmasına neden olabilir. Virüs 

burun boşluğunu ve bronş epitelini istila ettiğinde, inflamatuar mediatörler aracılığı ile silier hücrelere 

zarar verir ve burun dokusunun inflamasyonuna neden olur zar. Ödem, kılcal hücre duvarlarının artan 

geçirgenliğinin bir sonucudur. Boğazdan aşağı akan nazal mukus sıvısı olan post-nazal akıntı da mevcut 

ise, virüsü yayarak boğaz ağrısı ve öksürüğe neden olabilir (2 – 4).  

Ksilometazolin HCL 

Ksilometazolin, alerji veya soğuk algınlığına bağlı burun tıkanıklığı ve minör inflamasyonun 

semptomatik tedavisinde kullanılan doğrudan etkili bir alfa-adrenerjik agonisttir. Ksilometazolin, 

sempatomimetik ve nazal dekonjestan aktiviteye sahip bir imidazolin türevidir, α – adrenerjik 

reseptörlere bağlanarak nazal kan damarlarının vazokonstriksiyonuna neden olur (2). 

Ksilometazolin, soğuk algınlığı, saman nezlesi veya diğer solunum yolu alerjilerinden kaynaklanan 

burun tıkanıklığının geçici olarak giderilmesi için endikedir (5). Soğuk algınlığı ile ilişkili burun 

tıkanıklığı olan hastalarda, burun tıkanıklığında subjektif rahatlamanın medyan başlama süresi yaklaşık 

1.7 dakika ve burun tıkanıklığında subjektif en yüksek rahatlama zamanı 30 dakika olarak bildirilmiştir 

(2) ve 12 saate kadar uzayabilen süreler boyunca devam eder (KÜB). Lokal nazal uygulamayı takiben 

ksilometazolinin plazma konsantrasyonu çok düşüktür. 

Bir in vitro çalışma, ksilometazolinin, mikrozomal lipid peroksidasyonunu inhibe ettiği ve aracılık ettiği 

hidroksil radikal süpürme aktivitesine sahip olduğu, antioksidan etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu 
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durum, ksilometazolinin inflamasyonda doku hasarında rol oynayan oksidanlara karşı faydalı bir etkiye 

sahip olduğunu düşündürmektedir (6). 

Burun tıkanıklığı, burun mukozasını kaplayan venöz sinüzoidlerin tıkanmasına yol açan, rinosinüzit ve 

alerjik veya alerjik olmayan rinit gibi çeşitli etiyolojilerden kaynaklanır. α-adrenerjik reseptörlerin 

aktivasyonu, nazal mukozanın kan damarlarının vazokonstriksiyonuna ve nazal hava akışının yeniden 

başlamasına yol açar (7). Nazal mukozada en bol miktarda eksprese edilen α1A – ve α2B – 

adrenoseptörleri, nazal mukozanın vazokonstriksiyonunda en önemli rolü oynayabilir. Ksilometazolin 

α2B – adrenoseptörlerinde daha seçici bir agonisttir (1, 7). α1A –, α2A –, α2C –, α1B – ve α1D – 

adrenoseptörlerine afinitesi vardır (1). Ksilometazolin inspirasyon ve ekspirasyon sırasında nazal direnci 

azaltır ve nazal hava akımı hacmini artırır. Diğer bir imidazolin nazal dekonjestan olan oksimetazolin 

ile karşılaştırıldığında, ksilometazolin benzer bir etki süresine sahip olmalarına rağmen, daha hızlı etki 

başlangıcına sahiptir (7).  

İpratropium Bromür 

İpratropium, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) bronkospazma bağlı semptomların 

kontrolünde kullanılan antikolinerjik bir ilaçtır. İpratropium, antikolinerjik bir ajan olarak işlev gören 

atropinin kuaterner bir amonyum türevidir (1). Genellikle, önemli bir sistemik absorpsiyon göstermeden 

lokal bir etki üretmeye izin veren inhalasyon yoluyla uygulanır (4). 

Ipratropium, muskarinik asetilkolin reseptörünün bir antagonisti olarak hareket eder (1). Bu etki, hava 

yollarında parasempatik sinir sisteminin inhibisyonunu sağlar ve dolayısıyla işlevlerini engeller. Hava 

yolundaki parasempatik sistemin işlevi bronşiyal sekresyonlar ve konstriksiyon oluşturmaktır ve 

dolayısıyla bu eylemin inhibisyonu bronkodilatasyona ve daha az sekresyona neden olabilir (3). 

Hücresel düzeyde, hava yollarının çapı, asetilkolinin kas hücrelerine salınmasıyla kontrol edilir ve bu 

da onların büzülmesine ve dar bir hava yolu oluşturmasına neden olur. Böylece ipratropium uygulaması, 

düz kastaki asetilkolinin aktivitesini durdurarak kasılmayı önler ve hava yollarının gevşemesini sağlar 

(6). 

İpratropium, topikal olarak aktif ancak zayıf emilen bir ajandır (7). Mukozal yüzeylerde absorpsiyon 

potansiyelinin olmaması sayesinde sistemik etkiler üretmez (8). Oral veya inhale uygulamadan sonra 

serum ipratropium seviyeleri, uygulanan dozun sadece %1 – 2'sine karşılık gelecek şekilde çok düşüktür. 

Bu düşük seviyeler 1-2 saat sonra zirve yapar ve %2'lik düşük bir biyoyararlanım sunar. İpratropium 4.6 

L/kg dağılım hacmine sahiptir ve bu nedenle dokularda yüksek oranda dağıldığı bilinmektedir (9). 

Dolaşımdaki ipratropium seviyesi çok az olduğu için ipratropiumun proteinlere bağlanması çok 

düşüktür. Bağlı durum, uygulanan dozun yalnızca %0 – 9'unu temsil eder (10). 

İpratropyum, sitokrom P450 izoenzimlerinin aktivitesi ile gastrointestinal sistemde metabolize edilir (3). 

Oral yoldan verilen dozun yaklaşık %90'ı değişmeden atılır. Emilen kısım, ester hidrolizi ile aktif 

olmayan metabolitlere, tropik asit ve tropan'a kısmen metabolize edilir (9). Uygulanan ipratropium 

dozunun yaklaşık %80 – 100'ü idrarla ve %20'den azı dışkı yoluyla atılır (3). İdrarla atılan kısımda, 

ilacın neredeyse tamamı değişmeden bulunur (8).  

İpratropium, hava yolu seviyesinde parasempatik sinir sistemini inhibe eden ve daha sonra 

bronkodilatasyon oluşumunu sağlayan kısa etkili bir ajandır. Bu ajanın etkisi 1-2 saat sonra başlar ve 

sadece 4 ila 6 saat sürdüğü bilinmektedir (3). Etkisinin bir parçası olarak, ipratropium bronşiyal hava 

yollarını gevşetir, bu da hırıltılı solunum, göğüste sıkışma ve öksürükten sorumlu olan daralmayı tersine 

çevirir (6). 

Status astmatikus'un ilk tedavisinde ipratropium'un kullanıldığı klinik çalışmalarda, çocuklarda ve 

yetişkinlerde akciğer fonksiyonunda açık bir fayda olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, akut astım 

krizinden sonra sürekli ipratropium kullanımının ne de bu ajanın profilaktik olarak uygulanmasının 

önemli ölçüde avantajlı olduğu kanıtlanmamıştır (8). 

İnhale ipratropium, tedavi gerektiren astım alevlenmelerinin şiddetli alevlenmelerinin tedavisi için 

inhale beta-agonist sistemik kortikosteroidlerle kombinasyon halinde endikedir (1). Astım 
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alevlenmeleri, ekspiratuar akışta bir azalmanın eşlik ettiği bir veya daha fazla astım semptomunda 

ilerleyici bir artış ile karakterizedir (10, 11).  

Tek bir ajan olarak ipratropium, 5 yaş ve üzeri hastalarda soğuk algınlığı veya mevsimsel alerjik rinit 

ile ilişkili rinorenin semptomatik tedavisi için endikedir. Burun tıkanıklığını ve hapşırmayı hafifletmez. 

Ek olarak, ipratropium, kronik bronşit ve amfizem dahil olmak üzere kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

ile ilişkili bronkospazmın idame tedavisi için bir bronkodilatör olarak endikedir. İpratropium ayrıca 

siyalore tedavisinde kullanılmak üzere çalışılmıştır (2). Sialore, farklı nörolojik durumlara eşlik eden 

yaygın bir semptomdur ve salya akması veya aşırı tükürük ile karakterizedir (5, 12). 

Pereniyal rinit hastalarında (n=44) ipratropium bromür burun spreyi kullanan iki nazal provokasyon 

çalışması, metakolinin ile indüklenen nazal sekresyonun inhibisyonunda 15 dakika içinde doza bağlı 

etki başlangıcı göstermiştir. İpratropium bromür burun spreyinin etki süresi de doza bağımlıdır (13). 

Nazal aerosol yoluyla ipratropium bromür uygulamasının koku alma duyusu, nazal muko-siliyer taşıma, 

siliyer atım sıklığı veya burnun hava kapasitesi üzerinde belirgin bir etkisi olmamıştır (13).  

Çift kör, plasebo kontrollü, çapraz, tek doz farmakokinetik çalışmada (n=17) ipratropium bromür burun 

spreyi %0.03, %0.06 ve %0.12 (84 mcg, 168 mcg ve toplam 336 mcg nazal dozlarında) pupil çapını 

önemli ölçüde etkilememiş veya herhangi bir sistemik antikolinerjik fizyolojik etki (kalp hızı veya 

sistolik/diyastolik kan basıncındaki değişiklikler) ya da advers olay (ağız kuruluğu, bulanık görme, 

kabızlık, idrara çıkma zorluğu) gözlenmemiştir (13).  

Soğuk algınlığı ile ilişkili burun akıntısı olan hastaları içeren iki ayrı çok merkezli paralel grup 

çalışmasında, %0.06 ipratropium bromür burun spreyi (84 mcg/burun deliği, günde üç ila dört kez 

uygulanan; n=352) ile tedavi burun akıntısında önemli bir azalma ile sonuçlanmıştır. Rinore, nazal 

akıntı ağırlığının yanı sıra hastalar görsel bir analog skala kullanılarak rinore şiddetinin subjektif 

değerlendirmesi ile ölçüldü. Ipratropium bromür burun spreyi kullanan hastaların çoğu, %0.06 oranında 

rinore semptomlarında, tek bir dozun ardından başlangıçta orta veya şiddetliden çok hafif veya hiç 

semptom olmamasına kadar önemli bir iyileşme algılamıştır (13). 

Ksilometazolin HCL – İpratropium Bromür Kombinasyonu 

Hem ipratropium bromür hem de ksilometazolin hidroklorür, olumlu profile sahip iki bileşiktir ve bu 

moleküllerin farmakolojisi, farmakokinetiği ve toksikolojisinin iyi bilindiği kabul edilir. İpratropium 

bromür ve ksilometazolin hidroklorürün birlikte kullanımından beklenmeyen istenmeyen reaksiyonlar 

veya farmakolojik etkileşimler ortaya çıkmamıştır (14).  

Kombinasyon içerisinde ksilometazolin konsantrasyonu, tek başına ksilometazolin ile 

karşılaştırıldığında, gücün yarısı kullanıldığından (0.5 mg/ml) bir güvenlik sorunu teşkil etmez. 

Kombinasyon ile yapılan doz bulma çalışmasında, soğuk algınlığının erken semptomları olan 185 hasta, 

sabit dozda ksilometazolin hidroklorür (280 mcg x3) üç doz ipratropium bromür (84, 168 veya 336 mcg 

x3) veya plasebodan biri ile birlikte tedaviye randomize edildi. Tedavi süresi 2x24 saat olup gerektiğinde 

4x24 saate kadar uzatılabileceği planlandı. Primer son nokta ilk 24 saat boyunca kullanılan kağıt mendil 

sayısıydı. Doz bulma çalışmasından elde edilen verilere dayanarak, 0.6 mg/ml'lik ipratropium bromür 

konsantrasyonu, 0.5 mg/ml ksilometazolin hidroklorür ile birleştirilmiştir (13, 14). 

Diğer bir çalışmada erken soğuk algınlığı semptomları olan 772 hasta incelendi. Primer son nokta, 24 

saatlik tedaviden sonra subjektif rinore skorları ve konjestif skorlardır. Kombinasyon tedavisi tüm 

parametrelerde istatistiksel anlamlılık göstermiştir. 0.6 mg/ml+0.5 mg/ml ve 0.6 mg/ml ve 1.0 mg/ml 

kombinasyonlarında iyi bilinen ipratropium bromide ve ksilometazolin hidroklorür, soğuk algınlığının 

erken evrelerinde kullanıldığında hem rinore hem de burun tıkanıklığı üzerinde etkilidir (14). 

İpratropium bromür – ksilometazolin hidroklorür tedavisi sırasında gözlenen advers olaylar çoğunlukla 

lokal, burun mukozası ile ilişkilidir. Mukozal kanama hasta için rahatsız edicidir ancak tehlikeli değildir. 

Nispeten yüksek oranda burun kanaması (%10 – 19), kanlı mukus akıntısı (%10 – 15), burun kuruluğu 

ile birlikte ipratropium bromür için bilinen advers olay spektrumu kombinasyonla da görülür. Bununla 

birlikte, yayınlanmış verilerin çoğu tek tedavi olarak ipratropium bromür ile ilgilidir ve 

kombinasyondaki ipratropyum bromür kollarındaki advers olay sıklığına eşittir. Ksilometazolin 
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hidroklorürün vazo-konstriktif etkisi, burun kanamasını oluşumunu engellememektedir. Rinitis 

medicamentosa gelişme riskini en aza indirmek için maksimum yedi günlük tedavi süresi önerilmektedir 

(13, 14). 

Sonuç 

Sonuçlar, ipratropium ve ksilometazolinden oluşan bir kombinasyonun, soğuk algınlığı ile ilişkili burun 

akıntısı ve burun tıkanıklığının tedavisinde güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir. Yapılan 

çalışmaların sonuçları kombinasyon tedavilerinin güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Gözlenen yan 

etkiler nispeten zararsız burun belirti ve semptomlarıyla sınırlı olarak tanımlanmıştır İpratropium ve 

ksilometazolin kombinasyonu hızlı etkinlik başlangıcı, vazomotor rinit tedavisinde önemli bir yere sahip 

olması ve azaltılmış ksilometazolin ile 7 güne çıkan kullanım imkanı sunması gibi önemli avantajlara 

sahiptir. 
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Özet: Amaç: Lazer subepitelyal keratomileusis'in (LASEK) korneal hassasiyet ve gözyaşı sekresyonu üzerindeki 

etkisini değerlendirmek. Yöntemler: 30 miyop hastanın 57 gözü LASEK ile tedavi edildi. Santral kornea hassasiyet, 

ameliyat öncesi ve LASEK'ten 1, 3 ve 6 ay sonra Cochet-Bonnet estesiometre ile ölçüldü. Gözyaşı sekresyonunu 

değerlendirmek için ameliyat öncesi ve 1., 3. ve 6. aylarda Schirmer testi yapıldı. Bulgular: 57 gözün ortalama 

preoperatif sferik eşdeğeri -5.77 ± 2.60 dioptri (D) (aralık -1.5 ile -12.25 D) ve ortalama astigmatizma değeri 36 

gözde 1.32 ± 0.54 D (aralık 0.50-2.50 D) idi. Ortalama korneal hassasiyet, LASEK'ten 1 ay sonra önemli ölçüde 

azaldı (p <0.05) ve 3. ayda düzeldi. Ablasyon derinliği ile korneal hassasiyet düzeyi arasında bir ilişki bulunamadı. 

Gözyaşı sekresyonu, ameliyattan sonraki herhangi bir zamanda önemli ölçüde değişmedi. Sonuç: LASEK, erken 

postoperatif dönemde kornea hissinde azalma ile sonuçlandı ve 3. ayda preoperatif düzeye ulaştı. Bununla birlikte, 

gözyaşı sekresyonu etkilenmedi ve kornea duyusundaki değişiklik ablasyon derinliği ile korelasyon göstermedi. 

Anahtar Kelimeler: Cochet-Bonnet Estesiometre, Kornea Hassasiyet, Kuru Göz, Lazer Subepitelyal 

Keratomileusis, Schirmer Testi, Gözyaşı Sekresyonu 

 

Corneal Sensation and Tear Secretion After Laser Subepithelial Keratomileusis for Myopia 

 

Abstract: Objective: To evaluate the effect of laser subepithelial keratomileusis (LASEK) on corneal sensitivity 

and tear secretion. Methods: Fifty-seven eyes of 30 consecutive patients with myopia were treated with LASEK. 

Central corneal sensitivity was measured preoperatively and 1, 3, and 6 months after LASEK with the Cochet-

Bonnet esthesiometer. Schirmer test was performed preoperatively and at 1, 3, and 6 months to evaluate tear 

secretion. Results: Mean preoperative spherical equivalent of 57 eyes was -5.77±2.60 diopters (D) (range -1.5 to 

-12.25 D) and mean astigmatism in 36 eyes was 1.32 ± 0.54 D (range 0.50 to 2.50 D). Mean corneal sensitivity 

was reduced significantly at 1 month after LASEK (p<0.05), and recovered at 3 months. No correlation was found 

between the ablation depth and the level of corneal sensitivity. Tear secretion did not change significantly at any 

time point after surgery. Conclusion: LASEK resulted in decreased corneal sensitivity in the early postoperative 

period, which recovered to the preoperative level at 3 months. However, tear secretion was not affected, and the 

change in corneal sensitivity did not correlate with the depth of ablation. 

Keywords: Cochet-Bonnet Esthesiometer, Corneal Sensitivity, Dry Eye, Laser Subepithelial Keratomileusis, 

Schirmer Test, Tear Secretion 

 

1. INTRODUCTION 

The corneal sensitivity is accepted to be essential for the maintenance of the corneal structure and 

function. Loss of normal sense may compromise the protective blink reflex and tear secretion, delay 
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epithelial wound healing, and be associated with neurotrophic keratitis or sterile corneal melts [1–3]. 

Keratorefractive procedures are well known to affect corneal sensitivity [4, 5]. 

Photorefractive keratectomy (PRK) and laser in situ keratomileusis (LASIK) have been the two major 

refractive surgical techniques to correct various degrees of refractive errors. The rapid recovery together 

with high postoperative comfort has made LASIK the most widely performed refractive surgery [6]. 

However; the complications of LASIK particularly flap-related ones, have been the most feared 

problems in refractive surgery [7]. Besides the serious flap-related complications, markedly decreased 

corneal sensitivity after LASIK compared to PRK has also been a drawback and has posed risk for dry 

eye [8]. 

Laser subepithelial keratomileusis (LASEK) has emerged as a new hybrid technique in-between LASIK 

and PRK, with the theoretical advantage of avoiding complications and combining the advantages of 

the former two techniques [9]. Previous studies have shown that LASEK is a safe, effective, and 

predictable technique for the treatment of a wide range of refractive errors [10–12]. 

In this study, we examined corneal sensitivity and tear secretion after LASEK in a group of patients 

treated for myopia of 1.5-12.25 diopters (D). In addition, we investigated whether there was any 

relationship between the change in corneal sensitivity and the depth of ablation. 

2. MATERİAL METHOD 

Inclusion criteria were myopic spherical equivalent refraction of at least -1.00 D, at least 18 years of 

age, stable refraction of at least 1 year, and normal corneal topography. Patients with unstable refraction, 

dry eye, topographical evidence of keratoconus, history of corneal disease, glaucoma, collagen vascular 

disease, and diabetes were excluded. Daily-wear soft contact lenses were removed at least 2 weeks 

before the examination. If necessary, contact lens use was discontinued until the corneal topography 

stabilized. Any retinal tear or degeneration was treated with an argon laser at least 15 days before 

LASEK. 

Preoperative and postoperative evaluation included uncorrected and best spectacle-corrected visual 

acuity (UCVA and BSCVA, respectively), manifest and cycloplegic refractions, anterior segment 

examination, intraocular pressure, ophthalmoscopy, pachymetry, corneal topography, corneal 

sensitivity, and tear secretion. 

2.1. Evaluation of Corneal Sensitivity and Tear Secretion 

Corneal sensitivity was measured at the corneal center preoperatively and 1, 3, and 6 months after 

LASEK with the Cochet-Bonnet esthesiometer (Luneau, Paris, France) [13]. The instrument is attached 

to the slit lamp and consists of a nylon monofilament 0.12 mm in diameter with a variable length of 1 

to 60 mm. The pressure applied against the cornea ranges between 5 mg per 0.0113 mm2 at 60 mm 

length and 200 mg per 0.0113 mm2 at 1 mm. The instrument is advanced perpendicular to the corneal 

surface until contact is made. If the patient feels the filament, the response is considered positive. A 

bend in the filament gives an objective measurement of contact. The test is started at the maximal length 

of 60 mm, which is the lowest possible pressure. If no response is obtained, the length of the filament is 

reduced to 55 mm, and thereafter it is gradually reduced in 5-mm decrements until a positive response 

is obtained. The longest filament length with a positive response from the patient was considered to be 

the corneal sensitivity threshold. All measurements were performed by the same observer. 

Tear secretion was measured preoperatively and 1, 3, and 6 months postoperatively. Schirmer paper test 

strips were placed over the lid margin at the junction of the lateral and middle third of the lower eyelid 

without previous instilling of any drops including anesthetics. The amount of wetting was measured at 

5 minutes and recorded in millimeters. 

2.2. Surgical Technique 

A drape and a lid speculum were inserted following topical anesthesia and treatment of eyelids with 

10% povidone-iodine. The epithelium was incised with a 7.5-mm trephine placed centrally, and 20% 

alcohol was applied for 20 seconds. The epithelium was detached and gathered at 12 o'clock. Spherical 

and cylindrical ablation was performed according to manifest refraction without any reduction. The 
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ablation diameter was 6.0 mm in all eyes. Following the ablation, the cornea was irrigated with chilled 

BSS. After the epithelium was rolled to its original position, a cooled soft contact lens was placed. 

Topical lomefloxacin 0.3% and ketorolac 0.5% drops were instilled. The drape and eyelid speculum 

were removed. 

Each patient was examined daily until epithelial closure, and at 1, 3, and 6 months postoperatively. 

Postoperative medication until the epithelial closure consisted of topical lomefloxacin and artificial tears 

seven times daily, and ketorolac four times daily for 2 days. The contact lens was removed after 

epithelial closure, mostly on the fourth postoperative day, rarely on the fifth day. Topical lomefloxacin 

was discontinued following epithelial closure. Artificial tears were administered five times daily for 6 

weeks, dexamethasone 0.1% four times daily for 2 weeks followed by fluorometholone 0.1% four times 

daily for 4 weeks. All medications were discontinued after 6 weeks. 

2.3. Statistical Analysis 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Statistics 23.0 package program was used for 

statistical evaluation. All data were expressed as mean ± standard deviation. Results of corneal 

sensitivity and tear secretion were compared with the Wilcoxon test. The relationship between the level 

of corneal sensitivity and the ablation depth was assessed by Spearman rank correlation analysis. P value 

less than 0.05 was considered statistically significant. 

3. RESULTS 

Mean preoperative myopia (spherical equivalent refraction) was -5.77±2.60 D (range -1.5 to -12.25 D) 

and mean astigmatism in 36 eyes was 1.32 ± 0.54 D (range 0.50 to 2.50 D). Six (20%) patients were 

male and 24 (80%) were female. Mean patient age was 36.9 ± 8.9 years (range 22 to 56 years). Mean 

preoperative pachymetry value was 543±35 µm (range 462 to 589µm), and mean ablation depth was 

66.9±23.8 µm (range: 25 to 129 µm). 

Preoperatively, the mean sensitivity at the corneal center was 9.86±8.32 mg/0,0113 mm2. Mean corneal 

sensitivity was reduced significantly at 1 month after LASEK (p<0.05). However, corneal sensitivity 

was not statistically different from the preoperative value at 3 and 6 months postoperatively. The mean 

preoperative Schirmer I test was 25.56±8.23 mm. Schirmer I test was not significantly changed at any 

time point after surgery. No correlation was found between the ablation depth and the level of corneal 

sensitivity at any time point. 

 

Table 1: Corneal sensitivity and tear production over time 

 Preoperative 1 Month 3 Month 6 Month p 

Corneal 

sensitivity  

(mg/0,0113 

mm2)           

9.86±8.32               11.07±8.33           9.03±4.91           8.68±5.07              p<0.05 

Schirmer (mm)              
25.56±8.23 

 
 25.81±8.35           28.54±10.37       29.65±10.18          p>0.05 

 

4. DISCUSSION 

Our study indicates that LASEK results in decreased corneal sensitivity in the early postoperative period, 

which recovers to the preoperative level at 3 months. However, tear secretion seems to be unaffected 

even in the early postoperative period. The depth of ablation appears to not affect corneal sensitivity. 

Corneal sensitivity is mediated by stromal sensory nerves from the ophthalmic division of the trigeminal 

nerve. The cornea-neural reflex loop-lacrimal gland arc comprises a functional unit essential for normal 

corneal structure and function, and normal corneal sensitivity is crucial for its integrity [14]. Decreased 

corneal sensitivity may compromise the protective blink reflex, tear secretion, and the mitotic activity 
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of the corneal epithelium, all of which may have adverse effects. Furthermore, loss of corneal sensitivity 

may have a neurotrophic effect [15].  

Corneal refractive surgical procedures are well known to be associated with decreased corneal 

sensitivity [16–18]. The effects of PRK and LASIK on corneal sensitivity and tear secretion have been 

extensively studied. Both techniques induce a relative dry eye state, mainly due to reduced corneal 

sensitivity [19, 20]. Similar to PRK, LASEK entertains the advantage of avoiding the transection of 

larger nerve trunks in deep stroma during the creation of the LASIK flap. Only epithelial flap creation 

and excimer laser ablation cause neural damage in LASEK. Hence, similar to PRK corneal sensitivity 

after LASEK can be expected to decrease less and recover earlier than after LASIK [21]. 

Our study showed central sensitivity to be reduced at 1 month and to recover by 3 months. In a recent 

study, Herrmann et al. [22] evaluated corneal sensitivity after LASEK in 40 eyes and reported it to be 

decreased in the first few weeks after surgery, and that it recovered after 1 month. The results of both 

studies are comparable to PRK. Matsui et al. found corneal sensitivity to be only slightly decreased after 

PRK and to recover completely by 3 months. However, at 3 months after LASIK corneal sensitivity was 

noted to have only slightly recovered and to remain significantly less than preoperatively [23]. Similarly, 

Perez-Santonja noted central corneal sensitivity to recover its preoperative value at 3 months after PRK, 

while it had not recovered at 6 months after LASIK [24]. In addition, corneal sensitivity has been 

reported to not recover completely even 16 months after LASIK [25]. 

The undamaged sensory nerves in the corneal periphery and conjunctiva, and regenerating nerve fibers 

probably maintain corneal sensitivity after LASEK. In addition, the damaged nerve fibers have to 

regenerate only a short distance to fully reinnervate the corneal surface. This is in sharp contrast with 

LASIK, where the cut nerve fibers have to regenerate the full thickness of the flap. In addition, Herrmann 

et al. proposed that the epithelial nerves in the hinge remain intact and contribute to a rapid recovery of 

corneal sensitivity after LASEK [22]. 

The most striking and surprising finding of our study was that tear secretion did not change after 

LASEK. This is in contrast with the results of Beheshtnejad et al. [26], and Tanbakouee et al. [27] who 

found Schirmer I values to be decreased after PRK. It may be hypothesized that the corneal sensitivity 

after LASEK was not reduced below a threshold level to affect tear secretion.  

We could not find any correlation between the ablation depth and the level of corneal sensitivity. 

Darwish et al. did neither find a significant correlation between the ablation depth and the level of 

corneal sensitivity after LASEK [28]. Deeper stromal ablations are expected to result in greater nerve 

damage. However, after both PRK and LASEK the stromal nerves immediately beneath the surface 

remain undamaged. Therefore, the regeneration from the subepithelial plexus and reinnervation of the 

surface can be expected to be independent of the ablation depth. In addition, the undamaged sensory 

nerves in the corneal periphery and conjunctiva can also contribute to corneal sensitivity and eliminate 

such a correlation. 

In conclusion, our results imply that the central corneal sensitivity is decreased at 1 month after LASEK 

and recovers to preoperative level at 3 months. However, the early decrease in corneal sensitivity does 

not lead to a decrease in tear secretion. In patients with preexisting dry eye, LASEK may be preferable 

and superior to LASIK and PRK. Further studies comparing corneal sensitivity, tear secretion and 

stability after LASEK, PRK and LASIK are needed. 
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Özet: Giriş: Üre döngü bozukluğu hiperamonyemi ile seyreden, acil tedavi ile yüksek amonyak düzeyinin 

düşürülmesi gereken kalıtsal bir metabolik hastalık grubudur. Burada bilinç değişikliği ile başvurup üre döngü 

bozukluğunun alt tipi olan Ornitin Transkarbamilaz (OTC) eksikliği tanısı alan iki vaka sunulacaktır. Vaka 1: 3 

yaş kız hasta, ateş, öksürük şikayeti başladıktan iki gün sonra evde uykuya meyili artması ve ardından nöbet 

geçirmesi şikayeti ile Çocuk Acil Servise getirildi. Nöbeti evde 1-2 dakika içinde kendiliğinden düzelen hastanın 

bilinci kapalıydı. Kan gazı, kan şekeri, kan ketonu, elektrolitleri, CRP, hemogram değerleri normal sınırlarda, 

BUN:3 mg/dl (5-18) hafif düşüktü. BOS incelemesi normal sınırlardaydı. Bilinci takibinde hala kapalı olması 

nedeniyle amonyak düzeyi bakılan hastanın amonyak:427µmol/L (16-60) ölçüldü. İdrar organik asitlerinde orotik 

asit:337 mg/g.kreatinin (<10), serum aminoasitlerinde glutamin:1568 umol/L (254-823) yüksek gelen hastaya 

OTC eksikliği tanısı konuldu. Vaka 2: 7 yaş kız hasta, normal zamanda sakin bir çocukken aniden gelişen sinirlilik, 

kendine-çevresine zarar verme, bağırma davranışlarıyla polikliniğe başvurdu. Son 3 yıldır yılda birkaç kez bu 

şekilde davranış bozukluğu atakları geçirdiği öğrenildi. Hemogram, biyokimya, CRP, kan gazı, kan şekeri, kan 

ketonu değerleri normal olan hastanın BUN:3 mg/dl (5-18) hafif düşüktü. Davranış ve bilinç değişikliği nedeniyle 

bakılan amonyak:301µmol/L (16-60) yüksek ölçüldü. Metabolik tetkiklerinde serum aminoasitlerinde 

alanin:622umol/L(152-547) glutamin:1223 umol/L(254-823) ve idrar organik asitlerinde orotik 

asit:127mg/g.kreatinin(<10) yüksek olarak geldi. Hastanın sinirlilik, davranış bozukluğu atağında olmadığı bir 

dönemde çalışılan aynı metabolik tetkiklerinin tamamen normal olduğu görüldü. Hastaya OTC eksikliği tanısı 

konuldu. Sonuç: Kalıtsal metabolik hastalıklardan üre döngü bozukluklarında tanıdan şüphelenmek için 

hastalarda bilinç değişikliği kliniği, biyokimyada BUN düşüklüğü ve amonyak düzeyinin yüksek saptanması 

yeterlidir. Metabolik tetkiklerin atak anı olmayan dönemlerde bu hastalarda normal olabileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Üre Döngü Bozukluğu, Ornitin Transkarbamilaz Eksikliği, Hiperamonyemi, Bilinç 

Değişikliği, Davranış Değişikliği 

 

Does It Come to Mind to Check Ammonia in Mental Status Change ? Two Cases of Ornithine 

Transcarbamylase Deficiency 

 

Abstract: Introduction: Urea cycle disorders are a group of inherited metabolic diseases that progress with 

hyperammonemia and require urgent treatment to reduce high ammonia levels. Here, two case reports will be 

presented with a change in consciousness and diagnosed as ornithine transcarbamylase (OTC) deficiency. Case-

1: A 3-year-old female patient was brought to the Pediatric Emergency Department with seizure. She complained 

of fever, cough and increased tendency to sleep at home. Convulsion resolved quickly but she developed rapid 

decline in mental status leading to coma. Her blood gas, glucose, ketone, electrolytes, CRP, and hemogram values 

were within normal limits, and BUN:3 mg/dl(5-18) was slightly low. CSF analysis was within normal ranges. 

Since she was still unconscious, during the follow-up, ammonia level was checked and measured as 427µmol/L(16-

60). In her metabolic tests high level of urine orotic acid:337mg/g.creatinine(<10), and serum 

glutamine:1568umol/L(254-823) was measured. She was diagnosed with OTC deficiency. Case-2: A 7-year-old 

female patient was admitted to the outpatient clinic with irritability, erratic behaviors that developed suddenly 

when she was known as a calm-child. She had had episodes of erratic behaviors for several times in a year in the 
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last three years. Hemogram, biochemistry, CRP, blood gas, glucose, and ketone values of the patient were in 

normal ranges but BUN:3mg/dl(5-18) was slightly low. Her ammonia:301µmol/L(16-60) was high. Her serum 

alanine:622umol/L (152-547), glutamine:1223umol/L(254-823) and in urine orotic acid:127mg/g.creatinine 

(<10) was high. Same metabolic tests, performed when she was not in an attack, were normal. She was diagnosed 

with OTC-deficiency. Conclusion: As a clinical finding, changes in mental status and behavior, in laboratory 

assessment low BUN and a high ammonia level is sufficient to suspect the diagnosis of urea cycle disorders. It 

should be kept in mind that metabolic tests may be normal in these patients during periods without an attack. 

Keywords: Urea Cycle Disorder, Ornithine Transcarbamylase Deficiency, Hyperammonemia, Altered 

Consciousness, Change in Behavior 

 

1. INTRODUCTION 

Urea cycle disorders are a group of inherited metabolic diseases caused by enzyme deficiencies in the 

steps of ammonia removal.1 Ammonia is turned into urea in the urea cycle and then excreted by urine 

from the kidneys.1 From the deficiency of enzymes in the urea cycle, hyperammonemia develops, which 

causes severe brain damage and neurological deficits.1 

Ornithine transcarbamylase (OTC) deficiency is the most common type of urea cycle disorder.2 OTC 

deficiency is the only X-linked inherited urea cycle disorder.2 All other urea cycle disorders are inherited 

autosomal recessive.2 OTC deficiency has two types; severe neonatal onset type in males and late onset 

disease in males and females.3 Males and heterozygous females with late-onset OTC deficiency can 

present from infancy to adulthood at any age.3 Presentation varies from mild symptoms of fatigue and 

malaise to mental status changes, encephalopathy, coma, and even death.4 Males having OTC deficiency 

show the disease at any age but only %10 of heterozygous females are symptomatic.2,5 Laboratory 

findings in OTC deficiency are; abnormally elevated orotic acid in urine organic acid analysis, 

hyperammonemia, elevated glutamine, and low-to-normal citrulline in plasma amino acid analysis.3  

OTC deficiency should also be kept in mind between the diagnosis of meningitis, encephalitis, and head 

trauma in the presence of encephalopathy, erratic behaviors and changes in mental status.3 Here, two 

case reports will be presented with a change in consciousness and diagnosed as OTC deficiency. 

2. CASE PRESENTATION 

2.1. Case 1: A 3-year-old female patient was brought to the Pediatric Emergency Department with 

seizure. She complained of fever, cough and increased tendency to sleep at home for two days. Her 

convulsion resolved quickly at home but she developed rapid decline in mental status leading to coma.  

Her blood gas, glucose, ketone, electrolytes, CRP, and hemogram values were within normal limits, and 

BUN: 3 mg/dl (5-18) was slightly low. CSF analysis for infection was within normal ranges. In brain 

MRI, bilateral frontal atrophy and T2A-weighted images in the cortical-subcortical area in cerebral 

hemispheres hyperintense signal changes were observed, and edema was seen. Since she was still 

unconscious, during the follow-up, ammonia level was checked and measured as 427 µmol/L (16-60). 

Emergency treatment of hyperammonemia started with sodium benzoate, sodium phenylbutyrate, L-

arginine, and high glucose infusion without protein. Her ammonia level decreased to 160 µmol/L in six 

hours without needing dialysis. In her metabolic tests, urine orotic acid: 337 mg/g.creatinine (<10), and 

serum glutamine: 1568 umol/L (254-823) was measured as high. She was diagnosed with OTC 

deficiency, and genetic confirmation was correlated with a pathogenic heterozygous mutation. Protein-

restricted lifelong dietary treatment and medical treatment was explained to her family. On the day of 

discharge, she could walk without support but could talk only 3-4 words. Her family said she had more 

than 20 words before the hyperammonemia attack. 

2.2. Case 2: A 7-year-old female patient was admitted to the pediatric metabolism outpatient clinic with 

irritability, erratic behaviors that developed suddenly when she was known as a calm-child. She had had 

episodes of erratic behaviors for several times in a year in the last three years. She was admitted to 

pediatric, neurologic, and psychiatric outpatient clinics several times for this reason. Her body weight 

was 18 kg 5 percentile (-1,59 SDS), and her height was 112 cm 3 percentile (-1,84 SDS). The other 

physical examinations were normal except for angry, hyperactive behaviors. Hemogram, biochemistry, 

CRP, blood gas, glucose, and ketone values of the patient were in normal ranges but BUN: 3 mg/dl (5-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/gene/glossary/def-item/heterozygous/


 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 318 
18) was slightly low. Her ammonia:301µmol/L (16-60) was high. In her metabolic tests, serum alanine: 

622umol/L (152-547), glutamine:1223 umol/L (254-823) and in urine orotic acid: 127 mg/g.creatinine 

(<10) was high. Six months ago, same metabolic tests, performed when she was not in an attack, were 

normal. In brain MRI, there were hyperintense focal signs in T2 images in subcortical and deep white 

matter sites of frontoparietal regions. She was diagnosed with OTC deficiency, and both dietary and 

medical treatment started. Genetic confirmation was correlated with a pathogenic heterozygous 

mutation. Her irritability and erratic behaviors disappeared on follow-up. 

3. DISCUSSION 

In OTC deficiency, 10 percent of heterozygous females present symptoms.5 Both of our patients were 

females and symptomatic. Our first case was a 3-year-old girl who presented with a coma and brain 

edema. She was discharged with sequelae to home. Our second case was a 7-year-old girl in a milder 

clinical form who had only behavioral changes and irritability. Older age does not mean milder 

phenotypes in OTC deficiency.6 There are female cases at ages 52 to 57-year-old whose first 

presentation was encephalopathy, seizure, and coma.6 The situations that trigger the disease attack are 

diet change, surgery, infection, organophosphate, hyperemesis gravida, puerperium, and 

corticosteroids.6 Genotype-phenotype correlations usually exist in OTC deficiency, but it is known that 

severe medical problems (e.g., neonatal sepsis or other causes of newborn catabolism) can cause a 

severe, early presentation in an individual with an OTC pathogenic variant typically associated with 

milder disease.3 Brain MRI could be another diagnostic clue for OTC deficiency beyond the metabolic 

tests. Sometimes even ammonia measurement is missed by physicians, especially in the emergency 

departments. Head trauma, infection, meningitis, encephalitis, or intoxication comes before the inherited 

metabolic diseases in the differential diagnosis of altered mental status.3 In such times the specific 

pattern of OTC deficiency in brain MRI may be helpful.7 Typical MRI findings in OTC deficiency are 

T1 and T2 hypersignals, located in the cerebral cortex, preferentially in peri-insular regions, frontal 

cortex and the basal ganglia.7 Our patients had changes in the frontal cortex and hyperintense changes 

in T2 images. Also, during acute hyperammonemia in the brain MRI, the restriction of diffusion, and 

symmetrical extensive cortical signal abnormalities, typically involving the insular and cingulate 

cortices, are common and specific that even a radiologist guess hyperammonemia before the clinician.8 

4. CONCLUSION 

In clinical assessment; changes in mental status and behavior, in laboratory assessment; low BUN and 

a high ammonia level, in radiological examination in brain MRI; restriction of diffusion, hyperintense 

signal changes symmetrically in the frontal cortex, peri-insular regions are essential clues to suspect the 

diagnosis of urea cycle disorders which is needed emergent treatment to prevent sequelae or even 

mortality. Also, it should be remembered that metabolic tests may be normal in these patients during 

periods without an attack. Early diagnosis and treatment of urea cycle disorders could prevent 

neurological damage in patients. 
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Özet: Amaç: İntraoperatif bulgulara dayalı olarak perianal fistül tanımlamasında Manyetik Rezonans 

Görüntüleme (MRG)'nin duyarlılığını ve özgüllüğünü belirlemek ve hastaların klinik sonuçlarını sunmak. Yöntem: 

Bu çalışmada Aralık 2015-Aralık 2020 tarihleri arasında üçüncü basamak bir sağlık merkezinde perianal fistül 

nedeniyle opere edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Morbidite, postoperatif ilk 30 gün içinde meydana 

gelen postoperatif komplikasyonlar olarak değerlendirildi. Ayrıca hastalardaki nüks ve idrar kaçırma oranları 

incelendi. Yüz yüze veya telefon görüşmeleri ile tüm hastaların postoperatif Wexner inkontinans skorları ve nüks 

durumları belirlendi. Wexner inkontinans skorlama sisteminde 1 ve üzeri puan alanlar inkontinans olarak kabul 

edildi. Fistülün preoperatif haritalanmasında abdominal MRG'nin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif prediktif değeri 

(PPD) ve negatif prediktif değeri (NPD) gösterildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 111 hastanın 87'si (%78) erkekti 

ve yaş ortalaması 45,06 idi. İnkontinans ve nüks oranları sırasıyla %9,9 ve %8,1 idi. MRG'nin duyarlılığı 

intersfinkterik fistüllerde %96, özgüllüğü %75, PPD %81 ve NPV %95 iken; transsfinkterik fistüllerde duyarlılığı 

%68,9, özgüllüğü %96,9, PPD %93,9, NPD %81,8 idi. Suprasfinkterik fistüllerde ise duyarlılık %100, özgüllük 

%99, PPD %87,5 ve NPD %100 olarak bulundu. Sonuç: Perianal fistül cerrahisi uygulanmadan önce fistül tanısı 

MRG ile doğrulanmakta ve traktın haritalanması ile fistülün tiplendirilmesi cerrahi stratejiye katkı sağlamaktadır. 

Yine de operasyon sırasındaki bulgular ihmal edilmemelidir. İnkontinans ve rekürrensin olası komplikasyonları 

konusunda hastalar titizlikle bilgilendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Anal Fistül, Fekal İnkontinans, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Morbidite, Nüks. 

 

Early Surgical Results in Patients With Perianal Fistula Who Were Mapped Preoperatively With Magnetic 

Resonance Imaging 

 

Abstract: Aim: To determine the sensitivity and specificity of Magnetic Resonance Imaging (MRI) in the definition 

of perianal fistula based on intraoperative findings and to present the clinical outcomes of the patients. Method: 

This study retrospectively analysed patients operated on for perianal fistula at a tertiary health centre between 

December 2015 and December 2020. Morbidity was evaluated as the postoperative complications that occurred 

in the first postoperative 30 days. In addition, the recurrence and incontinence rates in the patients were examined. 

Face-to-face or telephone interviews determined all patients' postoperative Wexner incontinence scores and 

recurrence status. Those who scored one or more in the Wexner incontinence scoring system were incontinent. 

The sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) of abdominal MRI 

in the preoperative mapping of the fistula were demonstrated. Results: Of the 111 patients in the study, 87 (78%) 

were male, and the mean age was 45.06. The incontinence and recurrence rates were 9.9% and 8.1%, respectively. 

While the sensitivity of the MRI for intersphincteric fistulas was 96%, specificity 75%, PPD 81%, and NPV 95%, 

for transsphincteric fistulas, the sensitivity was 68.9%, specificity 96.9%, PPV 93.9%, NPV 81.8%. On the other 

hand, for suprasphincteric fistulas, sensitivity was 100%, specificity was 99%, PPD was 87.5%, and NPV was 

100%. Conclusion: Before undergoing perianal fistula surgery, the fistula diagnosis is confirmed by MRI, and the 
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complete typing of the fistula by mapping the tract contributes to the surgical strategy. Still, the findings during 

the operation should not be neglected. Patients should be meticulously informed about possible complications of 

incontinence and recurrence 

Keywords: Anal Fistula, Fecal İncontinence, Magnetic Resonance Imaging, Morbidity, Recurrence. 

 

Giriş 

Perianal fistül, anal kanal ile perine arasındaki bağlantıdır. Perianal fistül 10000'de 1 oranında ve daha 

çok orta yaşlı erkek hastalarda görülmektedir.1 Perianal fistül, perianal apsenin kronik bir şeklidir ve 

apse sonrası fistül gelişme oranı %15-38 arasında değişmektedir.2 Ayrıca Crohn hastalığı gibi özel 

hastalıklarda birden fazla fistül ağızları veya anal bölgede birbiriyle ilişkili çok sayıda ince kanallar 

olabilir.3 Çeşitli yöntemler perianal fistülleri sınıflandırmıştır. 1976'da Parks tarafından tanımlanan ve 

onun adını taşıyan ilk sınıflama, yalnızca fizik muayene bulgularına dayalıdır ve sonraki sistemlere 

temel oluşturur.4 2000 yılında geliştirilen ve apse ve fistül yollarının Manyetik Rezonans Görüntüleme 

(MRG) bulgularındaki durumuna göre geliştirilen St. James's Üniversite hastanesi sınıflaması, Parks'ın 

sınıflamasının biraz daha ayrıntılı bir versiyonudur.5 Diğer taraftan traktın, eksternal sfinkter ile ilişkisi 

ve hastanın anamnezine dayalı olarak basit ve kompleks fistül tanımlamaları yapılmıştır. Bu 

basitleştirilmiş sınıflandırma ile cerrahi tekniğin içeriği ve cerrahi prosedürün sonuçları için tahminler 

elde etmeyi amaçlanmıştır.6 

Perianal fistüllerin en sık görülen semptomu rektal akıntı ve inflamatuar ağrıdır.7 Perianal fistülün 

preoperatif değerlendirmesinde tek başına fizik muayene yetersizdir. Çoklu fistül traktlarının ve gizli 

apselerin varlığı fizik muayene ile kolayca gözden kaçabilir. Preoperatif anal fistül haritalaması için 

çeşitli yöntemler vardır. En bilinenleri; fistülogram, tomografi, endoanal ultrasonografi ve manyetik 

rezonans görüntülemedir (MRG).8 Perianal fistüllerin tedavisi cerrahi olup; cerrahi, fistül traktını 

ortadan kaldırırken kontinansı korumayı amaçlamaktadır.9 Bu çalışmada intraoperatif bulgulara dayalı 

olarak perianal fistül tanımlamasında MRG'nin duyarlılığını ve özgüllüğünü belirlemek ve hastaların 

klinik sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Bu çalışmada Aralık 2015 ile Aralık 2020 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde perianal fistül nedeniyle ameliyat edilen 145 hasta 

retrospektif olarak incelendi. 12 hastada operatif bakıda iç ağız olmaması, 7 hastada irritabl barsak 

hastalığı olması, 2 hastada anal kanser olması, 2 hastada fistül traktında kanser saptanması ve 11 

hastanın postoperatif takiplerine gelmemesi nedeniyle çalışma dışı bırakıldı ve çalışmaya 111 hasta 

dahil edildi. Hasta kayıtları hastanemiz veri tabanı sistemi kullanılarak elde edildi (Etik kurul: 

06.11.2020 tarih ve “2020-265” numaralı karar). Tüm prosedürler, Helsinki Deklarasyonu'na uygun 

olarak gerçekleştirilmiştir. 

Tüm hastaların semptomları detaylı olarak sorgulandı ve ilk perianal muayenesi hastanemiz genel 

cerrahi polikliniğinde yapıldı. Preoperatif dönemde perianal fistül şüphesi olan tüm hastalara rektoskop 

(50 yaş üstü ve risk grubundaki hastalara kolonoskopi) ve kontrastlı alt batın manyetik rezonans 

incelemesi (3 Tesla MRI cihazı ile) yapıldı. Aynı radyoloji ekibi hastaların MRG incelemelerini 

değerlendirdi. Perianal muayene, rektoskop ve MRG ile değerlendirildikten sonra hastaların perianal 

fistülleri Parks' ve St. James's University hastane sınıflamasına göre sınıflandırıldı. Tablo 1 her iki 

sınıflandırmayı da göstermektedir. 

 

Tablo 1. Parks sınıflandırması ve St. James Üniversitesi hastanesi sınıflandırması. 

Parks sınıflandırması Tanımı 

• İntersfinkterik fistül İntersfinkterik düzlem boyunca ilerler. 

• Transsfinkterik fistül İç ve dış sfinkterin bir bölümünü kapsar. 

• Suprasfinkterik fistül Tüm iç ve dış sfinkteri kapsar. 
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Parks sınıflandırması Tanımı 

• Ekstrasfinkterik fistül 
Rektumdaki iç açıklıktan uzanır, tüm sfinkter 

aparatını çevreler ve kalçayı örten deriye açılır. 

St. James Üniversitesi hastanesi sınıflandırması  

• Evre 1 İntersfinkterik fistül 

• Evre 2 
Apseli intersfinkterik fistül veya sekonder fistül 

traktı 

• Evre 3 Transsfinkterik fistül 

• Evre 4 İskiyoanal apseli transsfinkterik fistül 

• Evre 5 Supralevator uzanım 

 

Operatif Değerlendirme 

Tüm hastalara spinal veya genel anestezi altında litotomi pozisyonunda cerrahi uygulandı. Tüm 

hastalara fistülotomi veya gevşek seton uygulandı. Seton uygulamasında ipek dikişler kullanıldı. 

Hastalar basit ve kompleks fistül olarak gruplandırıldı. Yüzeyel, intersfinkterik ve düşük transsfinkterik 

fistüller basit fistül; yüksek transsfinkterik, suprasfinkterik ve ekstrasfinkterik fistüller kompleks fistül 

olarak değerlendirildi. 

Ameliyat Sonrası Değerlendirme 

Morbidite, postoperatif ilk 30 günde meydana gelen komplikasyonlar olarak değerlendirildi. Ayrıca 

opere olan hastaların en az altı aylık takiplerini gerçekleştirdik. Hastalarda nüks ve inkontinans oranları 

incelendi. Tüm hastaların postoperatif Wexner inkontinans skorları (Tablo 2) ve nüks durumları yüz 

yüze veya telefon görüşmeleri ile belirlendi. Wexner inkontinans skorlama sisteminden bir veya daha 

fazla puan alanlar inkontinans idi. 

 
Tablo 2. İnkontinans için Wexner skorlama sistemi. 

İnkontinans Tipi 
Sıklık 

Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Genellikle Her Zaman 

Sağlam 0 1 2 3 4 

Sıvı 0 1 2 3 4 

Gaz 0 1 2 3 4 

Ped giyer 0 1 2 3 4 

Yaşam tarzı değişikliği 0 1 2 3 4 

 

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analiz için SPSS 23.0 yazılımı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler sayı (n), yüzde (%) ve 

ortalama (minimum-maksimum) olarak ifade edildi. Normal dağılım durumu Shapiro-Wilk testi veya 

Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirdi. Normallik testi sonuçlarına göre, aralıklı değişkenlerini 

karşılaştırmak için Bağımsız gruplarda t-testi kullanıldı. Ayrıca kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasındaki-kare testi kullanıldı. Fistülün preoperatif haritalanmasında abdominal MRG'nin 

sensitivitesi, spesifitesi, pozitif prediktif değeri (PPD) ve negatif prediktif değeri (NPD) gösterildi. 

Sonuçlar 

Çalışmaya alınan 111 hastanın 87'si (%78) erkekti, olguların yaş dağılımı 19-83 arasındaydı ve yaş 

ortalaması 45.06 idi. Parks sınıflamasına göre en sık görülen fistül tipi %63,1 ile intersfinkterik fistüldü. 

Ancak St. James Üniversitesi hastane sınıflamasına göre en sık görülen fistül tipi %46,8 ile Grade 1 idi. 

MRG eşliğinde perianal fistül ameliyatı yapılan hastaların klinik parametreleri Tablo 3'te gösterildi. 
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Basit fistül 70 (%63,1) hastada, kompleks fistül 41 (%36,9) hastada mevcuttu. Ameliyattan sonra üç 

hastada morbidite görüldü: 3 hastanın 2'sinde alt gastrointestinal kanama ve 3'te 1'inde hemoroidal 

hastalık gelişti. Morbidite olan tüm hastalar medikal olarak tedavi edildi. 

Basit fistülü (n=70) olan 61 (%87,1) hastaya fistülotomi, 9 (%12,9) hastaya seton uygulandı. Fistülotomi 

uygulanan hastalarda 5 (%8,2) inkontinans, 4 (%6,6) hastada nüks; seton uygulanan hastalardan 2 

(%22,2) hastada inkontinans ve 1 (%11,1) hastada nüks gelişti. Kompleks fistülü (n=41) olan hastaların 

MRG ile değerlendirmesinde hastaların 6'sında derin posterior apse, 5'inde at nalı fistül ve 8'inde çok 

sayıda lateral dal saptandı. Kompleks fistülü olan hastaların 39 (%95,1)’una seton ve 2 (%4,9)’sine 

fistülotomi uygulandı. Seton ile tedavi edilen hastaların 3 (%7,7)’ünde inkontinans ve 4 (%10,3)’ünde 

nüks gelişti. Fistülotomi uygulanan 1 hastada (%50) inkontinans gelişirken, hiçbir hastada nüks 

gelişmedi. 

 

Tablo 3. MRG eşliğinde perianal fistül ameliyatı yapılan hastaların klinik parametreleri. 

Parametreler N (%) or Değer 

Yaş a 45,06 (19-83) 

Cinsiyet b  

• Female 24 (21,6) 

• Male 87 (78,4) 

Parks sınıflaması b  

• İntersfinkterik fistül 70 (63,1) 

• Transsfinkterik fistül 33 (29,7) 

• Suprasfinkterik fistül 8 (7,2) 

• Ekstrasfinkterik fistül 0 (0) 

St. James Üniversitesi hastanesi sınıflandırması 

b 
 

• Evre 1 52 (46,8) 

• Evre 2 11 (9,9) 

• Evre 3 23 (20,7) 

• Evre 4 17 (15,3) 

• Evre 5 8 (7,2) 

Fistül kompleksliği b  

• Basit 70 (63,1) 

• Kompleks 41 (36,9) 

Cerrahi tipi b  

• Fistülotomi 63 (56,8) 

• Seton uygulaması 48 (43,2) 

Morbidite b  

• Var 3 (2,7) 

• Yok 108 (97,3) 

İnkontinans b  

• Var 11 (9,9) 

• Yok 100 (90,1) 
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Parametreler N (%) or Değer 

Nüks b  

• Var 9 (8,1) 

• Yok 102 (91,9) 
a: ortalama (değer aralığı), b: n (%) 

Genel inkontinans oranı %9,9 olup, bu hastaların yaş ortalaması 42,5'tir. İnkontinans gelişen sekiz hasta 

erkek, biri kadındı. Yaş (p=0,494) ve cinsiyetin (p=0,452) idrar kaçırma gelişimi üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisi yoktu. 

MRG'nin duyarlılığı intersfinkterik fistüllerde %96, özgüllüğü %75, PPD %81 ve NPD %95 iken; 

transsfinkterik fistüllerde duyarlılığı %68,9, özgüllüğü %96,9, PPD %93,9, NPD %81,8 idi. 

Suprasfinkterik fistüllerde ise duyarlılık %100, özgüllük %99, PPD %87,5 ve NPD %100 olarak 

bulundu. 

Tartışma 

Bu çalışma, anal fistül nedeniyle ameliyat planlanan hastalarda ameliyat öncesi MRG bulguları ile 

ameliyat sonrası klinik sonuçlar arasındaki ilişkiyi inceledi. MRG'nin fistülü basit ve kompleks olarak 

sınıflandırmadaki duyarlılığı %81, özgüllüğü ise %96,8 idi. Genel inkontinans ve nüks oranları %9,9 ve 

%8,1 idi. Alt grup analizinde MRG ile basit fistül olarak sınıflandırılan hastalarda fistülotomi grubunda 

inkontinans ve nüks oranları %8,2 ve %6,6; seton grubunda ise %22,2 ve %11,1 idi. MRG ile kompleks 

fistül olarak sınıflandırılan hastalarda ise fistülotomi grubunda inkontinans oranı %50 idi ve bu grupta 

nüks görülmedi. Seton uygulanan grupta nüks ve idrar kaçırma oranları sırasıyla %7,7 ve %10,3 idi. 

Anal fistüllerin ameliyat öncesi sınıflandırılmasında ve detaylandırılmasında MRG'nin diğer 

incelemelere göre daha duyarlı ve özgül olması nedeniyle önem kazanmıştır. MRG tekniğinin hak ettiği 

yere gelmesinde önemli yeri olan çalışma Lunniss ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadır. Bu çalışmada 

MRG, kriptoglandüler orijinli fistülleri olan 16 hastanın 14'ünde doğru bir şekilde haritalanmıştır.10 

Buchanan ve diğerleri tarafından ileriye dönük bir ankette 104 hastanın MRG'sinin perianal fistülü 

haritalamadaki doğruluk oranı %97 idi.11 Çalışmamız MRG ile fistül tipini doğru tespit etme oranını 

literatür ortalaması ile uyumlu olarak %88 olarak saptamıştır. 

Genel olarak, literatürde bildirilen inkontinans ve nüks oranları geniş aralıklardır. Fistülotomi 

gruplarında %0-80 aralığında çeşitli düzeylerde inkontinans gelişmiştir. Fistülotomi grubunda nüks 

oranı %7 olarak bildirilmiştir. Seton gruplarında başarı %80'in üzerinde iken inkontinans %30'a 

ulaşmaktadır.12,13 MRG eşliğinde yapılan ameliyatlar sonrası genel inkontinans ve nüks oranlarımızı 

sırasıyla %9.9 ve %8.1 olarak bulduk. Sonuçlarımız literatür ile benzerlik gösterse de ortaya çıkan 

sonuçlar bu hasta gruplarında çoğu zaman gerçeği yansıtmamaktadır. Sfinkteri ne kadar kestiğimizde 

ne gibi sonuçlar çıkacağını hala bilmiyoruz. İnkontinans belirlenirken subjektif skorlama yöntemleri 

kullanılmaktadır. İnkontinans skorlaması subjektif verilere dayandığı için fistülotomi sonrası minimal 

olduğu belirtilen Wexner skorundaki değişiklik hastanın günlük yaşam kalitesinde ciddi değişimlere 

neden olabilmektedir. Abramowitz ve ark. aşağı yerleşimli transsfinkterik fistüllerde fistülotomi 

uyguladıkları çalışmalarında ameliyat öncesi ve sonrası ortalama Wexner skorunda 1 puanlık artış 

saptamışlar ve hastaların ameliyat sonrası memnuniyet oranını %87 olarak bildirmişlerdir.14 Benzer 

şekilde, Garg ve ark. Çalışmasında fistülotomi sonrası ortalama fekal inkontinans skoru 3,38±1,7 olup, 

preoperatif skordan 0,12 puanlık bir fark göstermişti.15 Bu iki çalışma fistülotomi sonrası inkontinans 

sorunu için gerçekçi veriler sağlamıştır. Basit fistüllerde inkontinans olasılığını ortadan kaldırmak için 

Terzi ve ark. intersfinkterik fistüllerde lazer kullanmışlar ve yaptıkları çalışmada inkontinansın 

kötüleşme oranını %0 olarak bulmuşlardır.16 Lazer tedavisi, idrar kaçırma sorununun çözümünde 

seçilmiş hastalarda güvenli bir yaklaşım gibi görünmektedir. Ancak maliyeti, uygun hasta seçimi ve 

nüks riski rutin kullanımını sınırlamaktadır. Ancak tüm fistüllerde fistülotomi ve seton operasyonu 

öncesi daha az invaziv yöntemlerin kullanılması idrar kaçırma problemlerinde fayda sağlayabilir. 
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Sonuç 

Perianal fistül ameliyatı geçirmeden önce, fistül tanısı MRG ile doğrulanır ve fistülün tam tiplenmesi, 

traktın haritalanması ile cerrahi stratejiye katkıda bulunur. Yine de operasyon sırasındaki bulgular ihmal 

edilmemelidir. İnkontinans ve rekürrensin olası komplikasyonları konusunda hastalar titizlikle 

bilgilendirilmelidir. 

Sınırlamalar 

Çalışmaya klinik temelli araştırmayı hedefleyerek başlamış olsak da sonuçlarımızda radyolojik içeriği 

yüksek bir çalışma sunduk. Ayrıca MRG değerlendirmesi yapılmadan ameliyat edilen hasta grubunun 

olmaması çalışmanın klinik sonuçlarında kayırma hatası riskine yol açmıştır. Araştırmamızda hastaların 

kısa dönem sonuçlarını paylaştık. İleride hastaların uzun dönem sonuçlarını ve endoanal ultrasonografi 

kullanılarak elde edilen klinik sonuçları preoperatif değerlendirmede MRG grubu ile karşılaştıran bir 

çalışma planlıyoruz. 
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Özet: Özet Amaç: Eşzamanlı serebellar ve bilişsel görevlerin merkezi denge sisteminin duyusal organizasyonu 

üzerindeki etkilerini vestibüler rehabilitasyona yönelik olarak değerlendirmek. Metod: Çalışma kapsamında otuz 

sağlıklı genç erişkin üç gruba ayrıldı; grup 1 (kontrol), grup 2 (bilişsel) ve grup 3 (serebellar) ve bilgisayarlı 

dinamik postürografi (CDP) kullanılarak test edildi. Grup 2'de bilişsel işlevlerin dolaylı bir göstergesi olan 

dikkatin denge üzerindeki etkisi değerlendirildi. Grup 3'te serebellar görevlerin denge üzerindeki etkisi 

değerlendirildi. Sonuçlar: Genel olarak, bilişsel ve serebellar aktivasyon görevleri genç bireylerde denge 

kontrolünü değiştirmese de, bazı test parametrelerinin önemli ölçüde etkilendiği gözlenmiştir. Buna bağlı olarak 

serebellar ve bilişsel işlevlerin vestibüler veri kullanımını etkilediği değerlendirilmektedir. Bilişsel ve serebellar 

görevler, vestibüler veri kullanımını ve dolayısıyla belirgin oranlarda denge kontrolünü geliştirebileceği 

düşünülmektedir. Bu nedenle bilişsel ve serebellar fonksiyonların güçlendirilmesi denge bozukluklarının 

rehabilitasyonunda yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Fonksiyonlar, Serebellum, Posturografi, Denge. 

 

Influence of Simultaneous Cognitive and Cerebellar Tasks On Vestibular Functions 

 

Abstract: Objective: To assess the effects of simultaneous cerebellar and cognitive tasks on the sensory 

organization of central balance system with reference to vestibular rehabilitation. Methods: Thirty healthy young 

adults were divided into three groups as follows; group 1 (control), group 2 (cognitive), and group 3 (cerebellar), 

and tested using computerized dynamic posturography (CDP). In group 2, the impact of attention, an indirect 

indicator of cognitive functions, on balance was assessed. In group 3, the impact of cerebellar tasks on balance 

was assessed. Results: Overall, although cognitive and cerebellar activation tasks did not change the balance 

control in young individuals, some test parameters were found to be affected significantly. Thus, cerebellar and 

cognitive functions affect vestibular data usage to some extent. Cognitive and cerebellar tasks enhance vestibular 

data use and in turn balance control to some extent. Therefore, enhancement of cognitive and cerebellar functions 

may be helpful in rehabilitation of balance disorders. 

Keywords: Cognitive Functions, Cerebellum, Posturography, Balance 

 

Giriş 

Denge, hareket sisteminin statik ve dinamik koşullardaki uyumu olarak tanımlanır. Görsel, vestibüler 

ve propriyoseptif sistemlerden gelen girdiler, merkezi sinir sisteminde, esas olarak vestibüler çekirdekler 

ve beyincik seviyesinde işlenerek dengenin oluşturulması sağlanır. 
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Serebellumun bir parçası olan vestibüloserebellum medial ve inferior vestibüler çekirdekten girdi 

almaktadır (1). Serebellum, denge ve duruşun kontrolünden, ayrıca duyusal verilerin ve gönüllü 

hareketlerin koordinasyonundan ve kas tonusunun kontrolünden sorumlu ana organdır. Serebellumun 

filogenetik olarak gelişimi vestibüler labirent ile ilişkilidir (2). Vestibüler afferentin %70-90'ının 

serebellar vermisin kaudal lobüllerinin granüler tabakasında, özellikle uvula ve nodülde sonlandığı 

düşünülmektedir (3). 

Denge sisteminin fonksiyonel durumu sadece günlük yaşamda yukarıda belirtilen 3 sistemden veri 

girişine dayanmaz. Dikkat ve duygusal durum gibi bilişsel işlevler de dengeyi etkileyebilir. Dikkat 

kaymalarının olduğu, konuşurken yürümek gibi farklı veya çoklu uyaranların varlığında denge sistemi 

uygun şekilde koordine edilmelidir (4, 5). Yani otomatik control sistemleri ve dikkat bağımlı faktörler 

dengeyi etkileyebilir (6). Dikkat, bilgi işleme kapasitesi ile direkt bağlantılı bir yapı olarak 

tanımlanabilir (7). Buna göre her bireyin önemli bir işlem kapasitesi vardır ve verilen görevler bu 

kapasitenin bir kısmını kullanmayı mümkün kılar. Eğer iki görevin aynı anda yapılması gerekiyorsa, bu 

durum kapasitenin aşılmasına neden olarak görevlerden birinin veya her ikisinin bozulmasına neden 

olabilir. Bu durum “kapasite kullanım teorisi” olarak adlandırılır (8-11). 

Bilgisayarlı dinamik postürografi (BDP), multisensoriyel bileşenler ve motor kontrol üniteleri 

içerisindeki denge sisteminin sistemik çalışma prensiplerini tanımlayan objektif ve kantitatif bir test 

bataryasıdır. BDP-SOT test bataryası, katılımcı denge durumunu tanımlamak için altı koşula sahiptir. 

Bu koşullar; 

1. Durum: Göz açık, basılan zemin stabil, etraf stabil 

2. Durum: Göz kapalı, basılan zemin stabil, etraf stabil 

3. Durum: Göz açık, basılan zemin stabil, etraf hareketli 

4. Durum: Göz açık, basılan zemin hareketli, etraf stabil 

5. Durum: Göz kapalı, basılan zemin hareketli, etraf stabil 

6. Durum: Göz açık, basılan zemin hareketli, etraf hareketli  

Olarak tanımlanmaktadır ve hastalara bu koşullar altında 3 kez test uygulanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, eş zamanlı serebellar ve bilişsel görevler verilerek kapasite kullanım teorisi 

kapsamında dengenin sağlanmasında kullanılan 3 ana veri kaynağında olan değişimlerin merkezi denge 

sisteminin duyusal organizasyonu üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu etkiler kapsamında değişik 

hasta gruplarında planlanacak olan vestibüler rehabilitasyon üzerindeki ilgili etkileri değerlendirerek 

uygun rehabilitative yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla bir ön veri toplanması amaçlanmıştır. 

Malzemeler ve yöntemler 

Çalışmaya 18-22 yaş arası toplam 30 sağlıklı genç yetişkin (15 erkek, 15 kadın) dahil edildi. Denekler 

şu şekilde üç gruba ayrıldı; grup 1 (kontrol), grup 2 (bilişsel) ve grup 3 (serebellar). Tüm denekler BDP 

kullanılarak test edildi. 

Yapılan testler kapsamında tüm hastalar BDP'de, tüm denekler art arda iki kez test edildi. Grup 1'de, 

tüm katılımcılar herhangi bir ek görev olmaksızın test 2 kez edildi. Grup 2 ve 3'te başlangıç testi herhangi 

bir ek görev yapılmadan gerçekleştirildi.  Uygulanan ikinci testler sırasında gruplar içindeki 

değişiklikleri değerlendirmek için ikili görev prosedürü uygulanmıştır. Grup 2'de deneklere, dikkatin 

denge üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla BDP testi sırasında 999'dan başlayarak 3'er geriye 

doğru saymaları talimatı verildi. Bu dikkat parametresi, bilişsel işlevlerin aktivasyonunun dolaylı bir 

göstergesi olarak kabul edildi. Grup 3'te, serebellar görevlerin denge üzerindeki etkisini değerlendirmek 

amacıyla deneklere BDP testi sırasında supinasyon ve pronasyon hareketleri yapmaları talimatı verildi. 

Bu supinasyon ve pronasyon hareketleri, serebellar fonksiyonların aktivasyonunun dolaylı bir göstergesi 

olarak kabul edildi. 

Postürografi: Tüm katılımcılar duyu organizasyonu testi (DOT), adaptasyon testi (AT) ve stabilite testi 

(ST) bataryaları ile değerlendirilme yapıldı. Test protokolleri, Smart Balance Master (Neurocom 

International, Inc., Clackamas, OR, ABD) kullanılarak uygulandı. 
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DOT, farklı duyusal sistemlerden gelen verilerin merkezi sistemler tarafından nasıl değerlendirildiği ve 

işlendiği hakkında bilgi elde etmek için kullanılmıştır. Ayrıca bu test bileşeni, deneğin düşmeyi önlemek 

için kullandığı strateji bilgisini de bize verdi (12, 13). AT, deneğin durduğu destek yüzeyinde ani ve 

beklenmedik bozulma durumlarında hastaların adaptasyonunu değerlendirmek için kullanıldı. Ayakta 

durmak için etkili bir sallanma ve kuvvet kullanımı, yeterli motor tepkiler, öğrenme ve dengeyi ve 

duygusal durumu korumaya yönelik stratejilerle ilişkiliydi. ST testi, merkezden sekiz işlevsel yönde 

sallanmalar sırasında istemli postüral kontrolü yansıtan çok sayıda ölçüm sağladı (14, 15). ST testi, 

reaksiyon süresi (RS), hareket hızı (HH), bitiş noktası ve maksimum sapma (BNS, MS) ve yön kontrolü 

(YK) için sallanma hareketlerini ölçmüştür. 

İstatistikler : İstatistiksel analiz için SPSS IBM 22.0 programı kullanıldı. Değerlerin normal dağılımı 

Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri kullanılarak değerlendirildi. Tüm gruplar önce gruplar 

arası karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi, gruplar arası karşılaştırmalarda ise paired sample t 

testi kullanıldı. Anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 

Etik Onay : Bu çalışma Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 17/11/2015 

tarih ve 539 sayı ile onaylanmıştır. 

Sonuçlar 

İlk testte, katılımcıların otomatik motor tepkileri ani denge değişikliklerine karşı değerlendirildi. 

Başlangıç testlerinde gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). . Katılımcıların denge sistemini 

değerlendiren BDP-DOT testinde somotosensoriyel, vestibüler ve görsel veri kullanımları analiz edildi. 

Analiz sonucunda somatosensoriyel (p= 0,802), görsel (p= 0,068), vestibüler (p= 0,384) ve tercih (p= 

0,656) değerlerinde fark bulunmadı.  Grup 2'de istatistiksel anlamlılık zayıf olmasına rağmen vestibüler 

veri kullanımında hafif bir artış saptandı (p=0,049) (Tablo 1). 

İkili görevlerden sonra denge stratejilerindeki değişiklikler değerlendirildi. Bunlar, grup 3'teki bazı 

denge stratejileri (p<0.05) dışında gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Bu değişiklik esas olarak kalça 

stratejisinin kullanılmasından kaynaklanmaktaydı (Tablo 2). 

Otonomik refleks yanıtlardaki değişikliği değerlendirmek için yapılan BDP-AT'de grup 2'de anlamlı 

azalma saptandı (p<0,05). Bu düşüş, katılımcıların dengede kalabilmek için daha az kuvvet kullanmak 

amacıyla yukarı yönlü ayak hareketine bağlı olduğu düşünüldü (Tablo 3). 

Tartışma 

Günlük yaşamda, konuşma, aritmetik işlemleri yapma veya araba kullanma gibi sık, ikili ve çoklu görev 

koşulları ile karanlık ortam veya otobüsle seyahat gibi uygun olmayan veri akışı sırasında denge 

korunur. Denge sisteminin farklı görevler sırasında etkin çalışması, esas olarak değerlendirilen verilerin 

uygun ve hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi ile sağlanır (16, 23, 26). 

Denge rehabilitasyon stratejileri geliştirmek için bu yeniden düzenlemeler ve etkileşimlerle ilişkili 

faktörlerin iyi anlaşılması gerekir. Ancak, ilgili veriler hala tartışmalıdır. İkincil görevlerin genç 

bireylerde postüral kontrolü etkilemediği öne sürülmüştür (17, 18). Buna karşılık, postür kontrolü 

denendiğinde bilişsel becerilerin azaldığı ileri sürülmektedir (19, 20). Genç erişkinlerde postüral kontrol 

dikkat bağımlı olabilir (21). Ancak bilişsel görevler, postüral kontrolü her zaman aynı şekilde etkilemez 

(22). Brown ve ark. geriye doğru saymanın, dengeyi sağlamak için kullanılan stratejilerin seçiminde çok 

önemli olmasa da, gençlerde dik pozisyonun sürdürülmesinde dikkat bağımlı işlevlerin bir işlevi 

olduğunu bildirmişlerdir (27). İkili görev ile vestibüler veri kullanımında azalma olduğunu tespit 

etmemize rağmen, bu etkinin kapasite kullanımı üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olduğu 

düşünülmektedir. Yani deneklerin denge stratejilerini değiştirmezler. 

İkili görev koşullarında gençlerin denge becerilerinde artış olduğu görülmektedir (28-31). Stoffregen ve 

ark. durağan nesnelere odaklanırken postüral stabilitede artış olduğunu göstermiş ve denge sisteminin 

otomatik cevapların aktivasyonu ile ikili görevlerle çalıştığını belirtmiştir (32, 33). Yani, denge 

rehabilitasyonu sırasında dikkati denge kontrolünden kaydırmak, otomatik refleks tepkilerinin etkin 

kullanımını kolaylaştırabilir. Çalışmamızdaki katılımcılar, uygulanan testler esnasında geriye doğru 
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sayarken daha iyi denge kontrolü gösterdiler, bu da ikili görevlerle bilişsel işlevler etkinleştirildiğinde 

denge kontrolünün daha verimli olduğunu düşündürmektedir. 

Serebellumun denge kontrolü üzerindeki etkisi ile ilgili olarak, önceki çalışmalarda hastaların salınım 

miktarındaki değişiklikler hesaplanmaya çalışılmıştır (34-36). Çalışmamızda beyinciğin denge 

kontrolünde duyusal veri kullanımına etkisini araştırmak için ellerin supinasyon pronasyon hareketleri 

görevi kullanılmıştır. Genel olarak, ikili bir görev, sağlıklı genç bireylerin denge sistemi 

organizasyonunu değiştirmese de, kalça stratejisini kullanma yönünde önemli bir eğilim gözlemlendi. 

Bu durum, dengenin motor aktivitelerinin koordinasyonundan sorumlu olan serebellumun, ayak bileği 

stratejisinden çok kalça kullanım stratejisinde yer aldığını düşündürmektedir. Bu nedenle vestibüler 

rehabilitasyon için serebelluma yönelik özel egzersiz programları geliştirilmelidir. 

Sonuç olarak, bilişsel ve serebellar görevlerin kapasite kullanım teorisine zıt olarak, vestibüler veri 

kullanımını bir dereceye kadar arttırmaktadır. Bunun olası sebepleri arasında kapasite kullanımın 

ağırlıklı olarak diğer veriler için etkin olması düşünülebilir. Bunun dışında kapasite kullanımında etkin 

kullanım amacıyla vestibüler verilerin ön planda değerlendirilmesi ve bunların etkin kullanımının 

sağlanması bir diğer neden olarak düşünülebilir. Bu nedenlerle bilişsel ve serebellar fonksiyonların yeni 

ve bu alanlara özel stratejilerle güçlendirilmesi denge bozukluklarının rehabilitasyonunda yardımcı 

olabilir. 
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Özet: Amaç: Çalışmamızda femur kondiler hipoplazisi olan hastalarda posterior kondiler çizginin anormal 

pozisyonu nedeniyle posterior referans sistemi kullanılarak yapılan Total Diz Artroplastisi (TDA) operasyonu 

sonucunda femoral komponent malrotasyonu oluşabileceği hipotez edilmiştir. Femur kondiler hipoplazisi olan ve 

TDA uygulanmış hastaların femoral komponent rotasyonlarının ölçülmesi ve fonksiyonel sonuçlarının 

gösterilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde TDA uygulanan 122 hastanın 138 dizi 

değerlendirilmiş, bunlardan femur kondiller hipoplazisi olan bir grup ve olmayan bir grup oluşturularak 

çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm olguların postoperatif diz bilgisayarlı tomografileri çekilerek femoral komponent 

rotasyonları tespit edilmiştir. Rotasyonel değişimler ile fonksiyonel sonuçlar HSS ve WOMAC skorlarıyla 

değerlendirilerek karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda 2012-2014 tarihleri arasında TDA uygulanan 122 

hastanın 138 dizi değerlendirildi Grup A 19 hastanın 20 dizi ve Grup B 18 hastanın 20 dizi toplam 37 hasta 

çalışmaya dahil edildi. Grup A’daki hastaların %78,9’u (n:15) kadın, %21,1 ‘i (n:4) erkekti. Hastaların %60’ında 

(n:12) sağ dizde %40 ‘ında (n:8) sol dizde protez bulunmaktaydı. Diz protezi süreleri 1 ile 4 yıl arasında 

değişmekteydi. Hastaların yaşları 56 ile 79 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 68,3 (±12,4) ‘ dü. Hastaların 

fleksiyon derecesi ortalaması 87,75 dereceydi. Hastaların HSS skoru ortalaması 90,75,  WOMAC skoru 

ortalaması 157 ‘ idi. Grup B’deki hastaların %83,3’ü (n:15) kadın, %16,7 ‘si (n:3) erkekti. Hastaların %45’inde 

(n:9) sağ dizde %55 ‘inde (n:11) sol dizde protez bulunmaktaydı. Diz protezi süreleri 1 ile 4 yıl arasında 

değişmekteydi. Hastaların yaşları 58 ile 69 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 64,4 (±4,8) ‘ tü. Hastaların 

fleksiyon derecesi ortalaması 88,6 dereceydi. Hastaların HSS skoru ortalaması 93,85,  WOMAC skoru ortalaması 

159 ‘ du. Sonuç: Posteriyor kondiler aks kullanılarak uygulanan TDA’da femoral komponent rotasyonu 

kondillerdeki deformitelerden etkilenmektedir. Lateral kondiler hipoplazisi olan hastalarda standart yöntemin 

kullanılması kaçınılmaz şekilde internal rotasyonda bir femoral komponent yerleşimi sonucunu doğurmaktadır. 

Bize göre tüm bu değişkenlerden etkilenmeyen yeni bir referansa TDA uygulaması sırasında ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Total Diz Artroplastisi, Femur Kondiler Hipoplazi, Femoral Komponent Rotasyonu 

 

1. AMAÇ VE KAPSAM 

Total diz artroplastisi (TDA) günümüzde kurtarıcı yöntem olarak, osteoartrit tedavisinde sıklıkla 

uygulanmaktadır1. TDA ameliyatı ilk bakışta bir kemik ameliyatı gibi görünse de yapılan cerrahi 

tekniğin temelinde mükemmel bir yumuşak doku cerrahisi yatmaktadır. Kemik kesilerinin gereği gibi 

yapılabilmesi için dizin anatomik, fizyolojik ve biyomekanik özelliklerinin çok iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Komponentlerin rotasyonu ve dizilim şekli yumuşak doku dengesini doğrudan etkiler. 

Bu nedenle TDA ameliyatında kemik deformitesinin düzeltilmesiyle yumuşak doku dengesinin 

kurulması birlikte düşünülerek planlanmalıdır2. Dizilim hatalarının en önemli nedeni olarak cerrahi 

hatalar, yetersiz cerrahi yaklaşım ve hastadaki deformiteye bağlı olarak kullanılan referans sisteminin 

hatalı kesi yaptırması gösterilebilir. Plansız yapılan kesiler uygunsuz pozisyonda yerleştirilmiş 

komponentlere ve sonuç olarak kötü fonksiyonel sonuçlara yolaçacaktır. Başarının temelinde protezin 
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yerleştirileceği kemik dokuların düzgün kesilmesi, yumuşak doku dengesinin sağlanmış olması 

yatmaktadır3. Dizilim hataları, instabilite ve patellofemoral komplikasyonlara bağlı olan erken 

başarısızlıkların en önemli nedenidir. Buna bağlı patellar subluksasyon, dislokasyon, fraktür ve gevşeme 

olabilir. Ayrıca bozulmuş kinematik nedeniyle hızlanmış polietilen aşınması, fleksiyon ve ekstansiyon 

gaplarının bozulmasına sekonder bağ gevşekliği ve kısıtlılık gelişebilir2,4. Dizde aşırı varus ya da valgus 

deformitesinin varlığı ya da protezin kullandığı referans sistemini ilgilendiren herhangi bir anomali, 

cerrahi teknik mükemmel uygulansabile malrotasyona neden olabilmektedir5. TDA ameliyatı cerrahi 

tekniğinde femoral komponentin rotasyonel olarak doğru şekilde yerleştirilebilmesi için çoğunlukla ve 

yaygın olarak posteriyor referans sistemi kullanılmaktadır6,7. Posterior kondiler çizgiyi etkileyebilecek 

patolojiler rotasyonel dizilim sorununa yol açabilmektedir6,8. Bizde çalışmamızda femur kondiler 

hipoplazisi olan hastalarda posterior kondiler çizginin anormal pozisyonu nedeniyle posterior referans 

sistemi kullanılarak yapılan TDA operasyonu sonucunda femoral komponent malrotasyonu 

oluşabileceğini hipotez ettik. Femur kondilerhipoplazisi olan ve TDA uygulanmış hastaların femoral 

komponent rotasyonlarını ölçerek rotasyonel anomalileri ve klinik sonuçları değerlendirdik. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada 2012-2014 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 

Kliniği’nde aynı cerrah ve ekip tarafından Total Diz Artroplastisi uygulanan 122 hastanın 138 dizi 

retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma için 10 Nisan 2016 tarihinde etik kurul onayı alındı. 

Hastaların çalışmaya dahil edilme kriterleri; uygulanmış olan primer total diz artroplastisi sırasında 

patellar yüzeyin değişmemiş olması, arka çapraz bağın korunmuş olması, sabit insert kullanılmış olması, 

aynı dize total diz artroplastisi işleminden sonra ikinci bir cerrahi işlemin uygulanmamış olması, dizlerde 

ekstansiyon ile ilgili bir sorunun (rekürvasyon, fleksiyon kontraktürü) olmaması, total diz artroplastisi 

işlemi sırasında komponentlerin yerleştirilmesi öncesinde ve sonrasında tibia ve femura ek bir cerrahi 

girişim yapılmamış olması, bunlarla birlikte preoperatif değerlendirmeye uygun lateral direk grafilerde 

dejour sınıflamasına uygun grafilerin elde edilebilmiş olması göz önünde bulunduruldu. Çalışma için 2 

hasta grubu olusturuldu, preoperatif olarak lateral diz grafilerinde Dejour sınıflamasına göre tip-C ve 

tip-D femur kondiller hipoplazisi olan 19 hastanın 20 dizi Grup A olarak belirlendi. Hipoplazinin eşlik 

etmediği 18 hastanın 20 dizide randomize olarak seçildi ve Grup B olarak belirlendi. Hastalara telefon 

ile ulaşılarak polikliniğe çağırıldı ve poliklinik kontrolünde hastalar çalışma için bilgilendirilerek 

onamları alındı. Hastalardaki protezlerin komponent rotasyonlarını ölçmek için Berger ve ark.ları 

tarafından tanımlanan, Bilgisayarlı Tomografi (BT) (Toshiba© Aquillion 64 Scanner USA model) 

eşliğinde ölçüm ve değerlendirme yöntemleri uygulandı. Diz tam olarak ekstansiyona alınarak topuk 

altına yükseklik konuldu ve 1.5mm kesitle komponentlerin proksimalinden distaline kadar ekstremite 

tarandı. BT kesitleri femoral komponente sagittal ve koronal planda dik olarak geçecek şekilde 

ayarlandı9,10. Femoral komponent ölçümü için Berger’in tanımladığı cerrahi epikondiler aks ile 

komponentin posteriorundan geçen çizginin arasındaki açı ölçüldü femoral komponentin rotasyonel 

dizilmi bulundu. Her iki grup hastalarının fleksiyon dereceleriyle femoral komponent rotasyon 

dereceleri, femoral komponent planlanan rotasyon derecesiyle ölçülen femoral komponent rotasyonu, 

HSS skor ve WOMAC skorları karşılaştırıldı. 

2.1. İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel değerlendirme, IBM SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) paket programı ile yapıldı. 

Normal dağılıma uygunluk testi Kolmogorov-Smirnov Testi ile değerlendirildi. Nümerik değişkenler 

Ortalama +/- standart sapma ve medyan (25. persantil - persantil) ve frekans (yüzdelikler) olarak verildi. 

Gruplar arasındaki farklılık normal dağılıma sahip olmayan nümerik değişkenler için ise Mann Whitney 

U Testi ile ve kategorik değişkenler Fisher Exact ve Yates Kikare analizi ile değerlendirildi. p<0.05 

istatistiksel olarak önemlilik için yeterli kabul edildi. 

3. BULGULAR 

Çalışmamızda 2012-2014 tarihleri arasında TDA uygulanan 122 hastanın 138 dizi değerlendirildi Grup 

A 19 hastanın 20 dizi ve Grup B 18 hastanın 20 dizi toplam 37 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup A’daki 

hastaların %78,9’u (n:15) kadın, %21,1 ‘i (n:4) erkekti. Hastaların %60’ında (n:12) sağ dizde %40 ‘ında 

(n:8) sol dizde protez bulunmaktaydı. Diz protezi süreleri 1 ile 4 yıl arasında değişmekteydi. Hastaların 
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yaşları 56 ile 79 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 68,3 (±12,4) ‘ dü. Hastaların fleksiyon derecesi 

ortalaması 87,75 dereceydi. Hastaların HSS skoru ortalaması 90,75 (±4,25) , WOMAC skoru ortalaması 

157 (±24) ‘ idi. Grup B’deki hastaların %83,3’ü (n:15) kadın, %16,7 ‘si (n:3) erkekti. Hastaların 

%45’inde (n:9) sağ dizde %55 ‘inde (n:11) sol dizde protez bulunmaktaydı. Diz protezi süreleri 1 ile 4 

yıl arasında değişmekteydi. Hastaların yaşları 58 ile 69 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 64,4 

(±4,8) ‘ tü. Hastaların fleksiyon derecesi ortalaması 88,6 dereceydi. Hastaların HSS skoru ortalaması 

93,85 (±3,75) , WOMAC skoru ortalaması 159 (±27) ‘ du. Çalışmamızdaki hasta serisinde femur lateral 

kondil hipoplazisi olan hastaların insidansı %14.4’ tü. Hipoplazik dizlerde fleksiyon derecesi 90 dan az 

olanlar, hastaların % 40 ‘ını, 90 derece ve üstü olanlar da hastaların %60 ‘ ını oluşturuyordu. Fleksiyon 

derecesine göre sınıflandırıldığında Grup A ve Grup B deki hastalarda femur rotasyonu ile fleksiyon 

derecesi arasında istatistiksel anlamlı farklılık görülmedi. (p> 0,05). Hastaların yara yerlerinde hiçbir 

major enfeksiyon bulugusu izlenmedi, hiçbir hastada revizyon gerekliliği doğuracak komplikasyon 

gelişmedi. Grup A’ daki tüm hastaların femoral komponent pozisyonları 1.1 derece ile 7.8 derece 

arasında değişen değerlerde (ortalama 4.4±3.3 derece) internal rotasyonda bulunmuştur. Grup B’ de ise 

0,3 derece ile 3,9 derece (ortalama 2.7±1.8 derece) arasında değişen değerlerde eksternal rotasyondan 

bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analizde Grup A ile Grup B rotasyon dereceleri arasında anlamlı fark 

olduğu görüldü (P<0,001). Buna göre femur lateral kondil hipoplazisinin istatistiksel anlamlı olarak 

internal rotasyonda femoral komponent yerleşimine neden olduğu görüldü. Grup A ve Grup B gruplar 

arası HSS skoru ile femur rotasyon derecesi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 

(p=0.547). Grup A ve Grup B gruplar arası WOMAC skoru ile femur rotasyon derecesi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.495). 

4. TARTIŞMA 

Total diz artroplastisi, osteoartrit tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde A.B.D de 

yılda 200.000 civarında total diz protezi yapılmaktadır. Ülkemizde de buna paralel olarak, uygulanan 

total diz protezi sayısı artmaktadır11,12. Diz artroplastisi cerrahisi ile iyi bir alt ekstremite mekanik aks 

diziliminin ve stabilitenin sağlanması, hem fonksiyonel sonuçlar, hem de komponentlerin sağkalım 

süresi açısından önemlidir13-17. Rand ve arkadaşları 11,606 total diz artroplastisini, protez sağkalımı 

açısından değerlendirmişler ve çalışmalarında protez sağkalımını, 10 yıl sonunda %91, 15 yıl sonunda 

%84 ve 20 yıl sonunda %78 olarak bildirmişlerdir. Protez sağkalımının 70 yaş üstü hasta grubunda, 50 

yaş altı hasta grubuna göre daha yüksek olduğunu saptamıştır18. 37 hastayı değerlendirdiğimiz ve 

ortalama takip süresinin 36,2 ay olduğu kendi serimizde, protez sağkalım oranımız %100’dür. Total diz 

artroplastisi sayısının artması, komplikasyonları ve revizyon artışını da beraberinde getirmektedir. Tüm 

TDA operasyonlarının %3,3’ü revizyona gitmektedir. Revizyon diz artroplastisinin en sık sebebi %40 

oranla mekanik dizilimdeki sorunlardır, bunu takiben %24 enfeksiyon, %9 gevşeme, %9 instabilite, %4 

periprostetik kırık gelmektedir19. Biz de çalışmamızda 36,2 aylık takip süresi boyunca revizyon 

gerektiren bir komplikasyonla karşılaşmadık. Total diz artroplastisinde gevşemenin en önemli sebebinin 

malaligment olduğu pek çok yazar tarafından bildirilmiştir. Gill’e göre gevşemenin engellenmesinde en 

önemli faktör doğru aksiyel dizilimdir. Komponentlerin rotasyonel uyumu da koronal uyumu kadar 

önemlidir. Kötü femoral rotasyonel uyum patellar subluksasyon, dislokasyon, patellar aşınma gibi 

komplikasyonlara yol açar. Femoral komponentin malrotasyonuna bağlı bu komplikasyonlar, klinik 

olarak ön diz ağrısına yol açacaktır. Tibial komponentin malrotasyonuna bağlı femoral komponentin 

fazlaca dış rotasyonu posteromedial polietilen aşınmasına yol açabilir20. Komponent malrotasyonu 

nedenleri incelendiğinde hatalı cerrahi teknik uygulanması, tecrübe eksikliği ve cerrahi sırasında 

kullanılan referans sisteminden kaynaklanan hatalar karşımıza çıkmaktadır. Varus dizilimindeki bir diz 

Posteriyor Kondiler Aksı (PKA) eksternal rotasyona döndürürken, valgus dizilimdeki bir diz PKA ‘ yı 

internal rotasyona döndürecektir. Sonuç olarak PKA yı referans olarak kullanan enstrümanlar femoral 

komponentin malrotasyonda yerleştirilmesine neden olabilecektir. Valgus dizlerde olduğu gibi femur 

lateral kondil hipoplazisinin eşlik ettiği dizlerde de PKA internal rotasyonda bir dizilimde olup 

malrotasyona sebep olma ihtimali olan bir patolojidir. Günümüzde geleneksel olarak TDA’da kemik 

kesileri yapılırken Cerrahi Epikondiler Aks (CEA) ve PKA ‘nın anatomik işaretler olarak kullanılması, 

deformite varlığında femoral komponentin malrotasyonda yerleştirilmesine neden olabilir21. Bu durum 

yeni ve daha doğru sonuçlar elde edilebilecek bir referans sistemi arayışını ortaya çıkartmıştır. Berger 

ve ark.ları yaptıkları çalışmada cerrahi epikondiler aksı tanımlamışlardır. Bu eksen medial epikondilin 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 336 
sulkusu ile lateral epikondil prominensi arasındaki eksendir. Berger ve ark.ları 40 kadavra femuru 

üzerinde yaptıkları çalışmada, posterior kondiler eksene göre cerrahi epikondiler aksı erkekte 3.5 derece, 

kadında ise 0.3 derece feksternal rotasyonda tespit etmişlerdir. Cerrahi epikondiler aksı erkekler için 4.7 

derece, kadınlar için 5.2 derece eksternal rotasyona tespit etmişler ve cerrahi epikondiler aksın daha 

güvenli bir referans olduğunu bildirmişlerdir9,10. Newbern ve ark.ları 2006 yılında yaptıkları 

karşılaştırmalı çalışmada, posterior kondiler eksen yerine cerrahi epikondiler eksen kullanılmasının daha 

az lateral retinaküler gevşetme gerektirdiğini savunmuşlardır22,23. Siston ve ark.’ larının yayınlanan bir 

çalışmasında femoral komponentin rotasyonel diziliminin belirlenmesinde geleneksel yöntemlerle 

navigasyon sistemleri karşılaştırılmış ve doğru femoral komponent rotasyonunun cerrahla bağlantılı 

olduğu gösterilmiştir24. Bu konuda Arima ve ark. çalışmasında, sadece normal dizlerde posterior 

kondiler aksın, nötral dizilimin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtmiştir. Posteriyor kondillerde 

dejenerasyon bulunması halinde malrotasyon ortaya çıkacağı aynı çalışmacılarca bildirilmiştir25. 

Malrotasyon yaratan sebepler arasındaki femur kondiler hipoplazininde mükemmel bir cerrahi teknik 

uygulanmasına rağmen kötü sonuç alınmasına neden olabilecek bir patoloji olabileceğini 

düşünmekteyiz. Literatür incelendiğinde femur lateral kondil hipoplazisi insidansı hakkında herhangi 

bir bilgi mevcut değildir. Bizim çalışmamızdaki hastalar için değerlendirme yapıldığında femur lateral 

kondil hipoplazisi olan hastaların insidansı %14.4’ dür. Femur lateral kondil hipoplazisinin eşlik 

edebileceği patolojilerin valgus deformitesi, diskoid menisküs, troklear displazi ve diz osteoartriti 

olduğu bildirilmiştir26. Kondiler hipoplazisi olan dizlerde lateral kondil ve medial kondil arasındaki 

aksial plan yükseklik farkı artmış lateral kondilin daha horizontal olduğu ve sagital planda kondil 

posteriorunun daraldığı bir kondil modeli görülmektedir. Normal dizlerde yapılan antropometrik 

incelemede femur kondil yüksekliğinin lateralde ortalama 68 mm (±5,5mm), medialde ortalama 60 mm 

(±5mm), kondiller posteriyor offsetin lateralde ortalama 26 mm (±2.2mm), medialde 29mm (±2.8mm) 

olduğu gösterilmiştir, hipoplazik bir lateral kondil bu değerlerden daha küçüktür27. Bu deformite 

nedeniyle TDA cerrahisi sırasında geleneksel olarak PKA ‘ yı referans olarak kullanan sistemler, 

beklenenden daha fazla iç rotasyonda bir pozisyonda femoral komponent yerleşimine neden olabilir. 

Buna bağlı olarak standart olarak kesi bloğu üzerinden femoral komponent için verilen 3 derece 

eksternal rotasyon yetersiz kalabilir veya femoral komponentin iç rotasyonda yerleştirilmesine neden 

olabilir. Çalışmamızda da lateral kondil hipoplazisi olan Grup A’daki hastaların femoral komponentlerin 

tamamı (20 tanesi) internal rotasyonda bulunmuştur. Bu bulguların bizim hipotezimizi desteklediğini 

düşünmekteyiz. Normal şartlar altında varus deformitesinin arttığı bir dizde medial femoral kondilin 

posterior yüzünde eksiklik oluşacağı için dizi fleksiyona getirdiğimizde referans olarak aldığımız PKA 

çizgisi cerrahın femoral komponenti daha fazla eksternal rotasyonda yerleştirmesine neden olabilir28,29. 

Diz osteoartritinde en sık karşılaştığımız deformite varus deformitesi olduğu için fazla eksternal 

rotasyon beklenen bir sonuçtur ancak tüm dizlerin internal rotasyonda bulunması başka bir değişkenden 

etkilendiğini göstermektedir. Bu ek değişken ise çalışmamıza aldığımız tüm olguların hipoplazik lateral 

kondile sahip olmasına bağlı posterior referans sistemini iç rotasyona istenmeyen şekilde döndürmüş 

olması olduğunu düşünmekteyiz. Aynı şekilde valgus deformitesinin olduğu diz osteoartritlerinde femur 

lateral kondilinin posterior yüzünde eksiklik oluşacağı için diz fleksiyondayken referans aldığımız 

posterior kondiler eksen, cerrahın femoral komponenti internal rotasyonda yerleştirmesine neden 

olabilir ancak çalışmamızdaki tüm dizler varus dizilime sahip olduğu için valgus dizde oluşabilecek 

internal rotasyon değerlendirilemedi30. Komponent malrotasyonunda sıklıkla patellofemoral sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Berger ve ark internal rotasyonda yerleştirilmiş bir femoral komponentin direk olarak 

klinik sonuçlara etkisi olduğunu göstermiş ve çalışmasında 4 ile 10 derece arasındaki internal 

rotasyonun yarattığı patellofemoral problemlerin lateral retinakuler gevşetme yapılarak 

giderilebildiğini, 10 dereceden büyük internal rotasyonun ise patellar dislokasyon ve komponent 

kaybına neden olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda bu dizilim problemi görülmemiştir. A 

grubundaki hastaların femoral komponentleri ortalama 4.4(±3.3) derece internal rotasyonda olup, B 

grubundaki hastların tamamı eksternal rotasyodadır. Bizim çalışmamızdaki hastalarımızın ameliyat 

sırasında patella ve ekstansör mekanizmanın hareketi kontrol edilmiş olup gerekli görüldüğü hallerde 

lateral retinaküler gevşetme uygulanmıştır31. 

Sardana ve ark. femoral komponentin 3 derecenin üzerinde eksternal veya internal rotasyonda olmasının 

fonksiyonel sonuçları kötü etkilediğini ve diz eklem hareket açıklığında azalmaya neden olduğunu 

bildirmişlerdir32. Bizim çalışmamızda A grubundaki hastalardan fleksiyon derecelerine göre 2 grup 
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oluşturuldu. Bu durumda 8 diz 90 dereceden az fleksiyona sahipken, 12 diz 90 derece ve üstü fleksiyon 

derecesine sahipti. Yaptığımız analizler sonucu hem femoral hem tibial hemde kombine komponent 

rotasyonlarının fleksiyon derecesine etki etmediği istatistiksel olarak gösterildi. Grup A ve Grup B 

hastaların fonksiyonel sonuçları WOMAC ve HSS skorlarıyla değerlendirildiğinde internal rotasyon 

dizilimdeki Grup A ile eksternal rotasyon dizilimdeki Grup B arasında anlamlı fark gözlenmedi. Berger 

ve Ark. belirttiği gibi malrotasyonun çok ileri derecede olmaması nedeniyle fonksiyonel sonuçların 

negatif yönde etkilenmediğini düşünmekteyiz33,34. 

Tüm mevcut kanıtlar çoğunlukla kullanılmakta olan posteriyor referans sisteminin büyük hatalar 

oluşturabildiğini, deformitenin yeri ve şekline göre internal ya da eksternal rotasyonda bir femoral 

komponent dizilimine neden olabileceğini göstermektedir. Kendi çalışmamızda da ortaya çıkan 

sonuçları yorumladığımızda posterior kondiler ekseni referans aldığımız ve 3 derece eksternal 

rotasyonda blok ile uyguladığımız TDA ‘lardaki femoral kesinin istediğimiz sonucu vermediği ve uygun 

bir referans olmadığı açıktır. Bu bağlamda yeni bir göstergenin kullanılması gerektiği ve bu referansa 

uygun kesi bloklarının tasarlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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Özet: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus; deri yumuşak doku enfeksiyonları, pnömoni, osteomyelit, infektif 

endokardit başta olmak üzere bir çok enfeksiyon hastalıklarında etken olarak izole edilebilmektedir. İnfektif 

endokardit; osteomyelit ve spondilodiskit ile ilişkili olabilmektedir. Bu nedenle diyabetik ayak enfeksiyonu olan 

bir hastada etken olarak Staphylococcus Aureus ve buna bağlı gelişen spondilodiskit ve endokardit gibi uzak organ 

tutulumlarının olabileceği akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak, Staphylococcus Aureus, Enfektif Endokardit, Osteromyelit 

 

Foot Infections and Accompanying Infections in Patients With Diabetes of Staphylococcus Aureus 

 

Abstract: Methicillin-resistant staphylococcus aureus may be isolated as the causative agent in cutaneous and soft 

tissue infections, pneumonia, osteomyelitis, endocarditis. Infective endocarditis may be associated with 

osteomyelitis and spondylodiscitis. For this reason, it should be kept in mind that a patient with diabetic foot 

infection may have distant organ involvement such as Staphylococcus Aureus and related spondylodiscitis and 

endocarditis. 

Keywords: Infective Endocarditis; Diabetic Foot İnfection; Staphylococcus Aureus; Osteomyelitis 

 

Diyabetik ayak infeksiyonları, periferik nöropati ve doku perfüzyonunun yetersizliği sonucunda oluşan, 

tedavi edilmediğinde daha derin dokulara ilerleyerek, hastaların yaşam kalitesini düşüren, hatta tehdit 

eden bir komplikasyondur. En sık izole edilen bakteriler S.aureus ve Beta-hemolitik streptokoklardır 

(1). Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) enfeksiyonlarının artmasının başlıca nedeni; 

hastanelerdeki yetersiz hijyen koşulları ve çok fazla antibiyotik kullanımıdır. Nazal taşıyıcılık 

infeksiyonun temel kaynağıdır, taşıyıcıların bulunması ve tedavisi infeksiyon oranlarını azaltmaktadır. 

MRSA; deri yumuşak doku enfeksiyonları, pnömoni, osteomyelit, infektif endokardit başta olmak üzere 

birçok enfeksiyon hastalığında etken olarak izole edilebilmektedir (2,3). Bu yazıda; diyabetik ayak 

enfeksiyonu olan bir hastada MRSA’ya bağlı gelişen spondilodiskit ve doğal kapak endokarditi olgusu 

anlatıldı. 

Yaklaşık 9 yıldır ayak altında akıntılı yarası olan 57 yaşında erkek hasta; üşüme titreme ile yükselen 

ateş, hareket etmesini ve yürümesini engelleyen bel ağrısı, yaygın kas eklem ağrıları, halsizlik, 

iştahsızlık şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Hasta daha önce 2. ayak parmağının diyabetik ayak 

yarası nedeniyle ampüte olduğu ancak yaranın çok çeşitli antibiyotikler almasına rağmen geçmediğini 

belirtti. Bel ağrısının yaklaşık 2 haftadır, diğer şikayetlerinin ise 1 haftadır olduğunu belirtti. 

Özgeçmişinde 10 yıldır tip 2 diyabetes mellitus (DM), 5 yıldır hipertansiyon (HT), sol ayak iki ve 3 

parmaklara ampütasyon operasyonu, soygeçmişinde ise babada ve bir kardeşinde DM olduğunu belirtti. 

Fizik muayenesinde bilinci açık, kooperasyon ve oryantasyonu tam, solunum sayısı 22/dk, nabız 82/dk, 
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tansiyon arteryal 178/95 mmHg, vücut ısısı 37,1°C, solunum sesleri olağan, batı muayenesi olağan, 

kardiyovasküler sistem muayenesinde kalp seslerinde mitral odakta daha belirgin 1-2/6 sistsol üfürüm 

mevcut, ayak 2 ve 3. parmaklar ampüte, ayak tabanında derin doku kaybı olan akıntılıdiyabetik ayak 

ülseri mevcut. Hasta diyabetik ayak enfeksiyonu ve vertebra osteomyeliti ön tanıları ileenfeksiyon 

hastalıkları kliniğine yatırıldı. Hastanın laoratuvar bulgularında lökositoz (23.400, %88 nötrofil), anemi 

(hb:11,1 g/dl, htc:%31,5), glukoz:128 mg/dl, BUN:20 mg/dl, kreatinin:2 mg/dl, albümin:3.0 g/dl, C-

reaktifprotein (CRP):197 mg/l, sedimentasyon 83 mm-saat, diğer biyokimyasal testler normal saptandı, 

brucella ve salmonella lam aglütinasyon testleri negatif saptandı. Protrombin zamanı, C3, C4, romatoit 

faktör normal değerlerde saptandı. Hastanın kan, idrar ve ülsere lezyonların derin kısımlarından sürüntü 

kültürleri alındı. Bel ağrıları için torokolomber MR çekildi ve sonucunda; T10-11 vertebra 

korpuslarında, T10-11 diski sağ anterolateralde paravertebral apse, T1 Wserilerinde hipointens, T2 W 

serilerinde hiperintens ve kontrast tutan spondilodiskit ile uyumlu görünümler şeklinde raporlandı. 

Hastaya; daha önce çeşitli antibiyotikler kullanığı, ekstremiteyi tehdit eden ve sistemik bulgularında 

eşlik ettiği diyabetik ayak enfeksiyonu ve spondilodiskit tanıları düşünülerek piperasilin/tazobaktam ve 

daptomycin tedavisi başlandı. Hastanın sürüntü kültüründe E. coli (Piperasilin/tazobaktam duyarlı) ve 

MRSA, kan kültüründe ise MRSA üremesi oldu. Tedavi ile 3. günde hastanın CRP ve lökosit değerleri 

gerilemesine rağmen dispne, takipne, ortopne, ateş yükseklikleri gelişti. Hastanın yapılan 

ekokardiyografisinde sol ventrükül duvarları konsantrik hipertrofik, mitral kapak yaprakçıkların atrial 

yüzünde 4-5 adet 0,3-0,6 cm çaplarında verrüler ve orta derecede mitral yetmezlik saptanması üzerine 

enfektif endokardit tanısıda kondu. Mevcut antibiyotiklerine devam edildi. Koroner yoğun bakımda 

takip edilden hastanın 6. günde ateşi kontrol altına alındıenfeksiyon parametreleri geriledi ancak, 

kardiyak yetmezlik bulguları arttı. Hasta; kalp damar cerrahi uzmanlarınca değerlendirildi ve operasyon 

ile kalp kapak replasmanı yapıldı. Operasyon sonrası mevcut antibiyotik tedavilerine devam edildi. 

Hastanın şikayetleri ve ateşi tekrarlamadı. Operasyon sonrası daptomisin ve piperasilin/tazobaktam 

tedavisi 1 aya tamamlandı. Taburculığunda ise teikoplanin(ayaktan parenteral tedavi olarak), 

amoksisili/klavunat ve siprofloksasin tedavileri 2 ay süre ile planlandı. Hastanın tedavi bitimi 

kontrollerinde klinik muayenesi laboratuvar değerleri (Sedimentasyon, CRP ve hemogram) değerleri 

normal saptandı. 

Son 1 yılda hastanede yatmak, cerrahi girişim yapılması, diyaliz yapılması, üçten fazla antibiyotik 

kullanılması ve bakımevi gibi merkezlerde uzun süre kalma hastane kaynaklı MRSA infeksiyonu için 

risk faktörleridir(4). Bizim hastamızda bu risk faktörlerinin üçü vardı. Stafilokoka bağlı İE tüm İE 

vakalarının yaklaşık üçte birini oluşturan, şiddetli ve 102 hayatı tehdit eden bir enfeksiyondur. Prognozu 

düzeltmenin en önemli basamağı uygun antibiyotiğin erken başlanmasıdır. Vakaların % 90’ı S.aureus’a 

kalan %10’u özellikle S.lugdunensis’in kötü klinik oluşturduğu koagülaz-negatif stafilokok (CONS) 

türlerine aittir. İlaç bağımlısı olmayanlarda S.aureus’a bağlı İE genellikle sol kalp kapaklarını tutar. 

Günümüzde İE’ye sebep olan S.aureus suşlarının %10’dan azı penisiline hassastır. Toplumdan 

kazanılmış İE yapan S.aureus suşları genellikle penisiline dirençli ama metisiline hassastır (MSSA). 

Bizim hastamızda ise hem kan hemde derin sürüntü kültüründe üreyen S.aureus metisilinede dirençli bir 

MRSA suşu idi (5-7). Ortopedik hastalıklar, özellikle de spondilodiskit ve osteomiyelit sıklıkla enfektif 

endokardit ile ilişkilidir ve %3.7–15 arasında değişen prevalansa sahiptirler. Yaşlı hastalarda bel ağrısı 

yaygın olduğundan, bir enfeksiyon tablosu olarak hemen algılanmayabilir; ancak MR bu vakada başka 

yollarla anlaşılamayan, sessiz enfeksiyon bölgesini tespit etmede etkili olmuştur. Yaşlı hastalarda bel 

ağrısı yaygın olduğundan, ilk başta bir enfeksiyon tablosu olarak algılanmayabilir; ancak MR bu tür 

hastalarda başka yollarla anlaşılamayan, sessiz enfeksiyon bölgesini tespit etmede etkili olmuştur (8). 

Vertebral osteomyelit; sinsi başlangıç, sessiz klinik seyir nedeniyle erken tanısı güçtür. Tanıda gecikme 

süresi ortalama 4 aydır (2-6 ay). İnvazif tekniklere rağmen her zaman etiyolojik tanı konamayabilir (9). 

Lomber osteomiyelitin bir tedavisi olarak, genellikle 6 hafta süreyle antibiyotiklerin uygulanması ve 

mümkünse hiperbarik oksijen tedavisini de içeren konservatif yöntemler kullanılır ancak nörolojik 

defisitler sergileyen vakalarda cerrahi prosedüre başvurulur. Bizim hastamızda ise uzun süredir 

süregelen diyabetik ayak enfeksiyonu ile gelişen İE ve muhtemelen hematojen yolla oluşan vertebral 

osteomyelit vardı ve tedavide antibiyoterapi yeterli geldi (10).  
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Sonuç: Diyabetik ayak enfeksiyonu olan hastaların detaylı bir şekilde değerlendirilerek diğer organ ve 

sistemlere yönelik bulguların dikkate alınarak araştırılması bizim hastamızda olduğu gibi; hayatı tehdit 

eden enfeksiyonların tedavisinde önem arz etmektedir. 
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Özet: Amaç Peritonda serbest hava varlığı (pnömoperitoneum) genellikle gastrointestinal sistemde perforasyona 

bağlıdır, acil cerrahi gerektirir. Laparatomi, laparoskopi, periton diyalizi veya parasentez sonrası 

pnömoperitoneum gözlenebilir. Toraks travması, kardiyopulmoner resüsitasyon güç entübasyon, entübasyon 

öncesi maske ventilasyonu uygulanan hastalarda pnömoperitoneum görülebilir. Bu durum benign, cerrahi 

gerektirmeyen, idiyopatik veya spontan pnömoperitoneum olarak tanımlanır. Gereksiz müdahaleden kaçınmak 

için cerrahi gerektiren ve gerektirmeyen pnömoperitoneumu ayırt etmek önemlidir. Benign pnömoperitoneumlu 

iki olgu sunuldu. Olgular Olgu 1: Sezeryanla doğurtulmuş, 29 haftalık, ikiz eşi, 1150 g ağırlığında, 1/ 5.dakika 

Apgar skoru 7/8 olan kız bebek respiratuvar distres sendromu tanısı ile yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ) 

yatırıldı. İkinci gün ani solunum sıkıntısı başlayan hasta entübe edildi, surfaktan tedavisi başlandı. Minimal batın 

distansiyonu saptanan hastanın ayakta direkt batın grafisinde (ADBG) pnömoperitoneum görüldü (Resim 1). 

Laboratuvar tetkikleri normaldi. Hastanın kliniğinde düzelme olmaması nedeni ile laparotomi yapıldı. 

Perforasyon saptanmadı. Postoperatif ikinci gün gaita çıkışı oldu ve oral beslenme başlandı. 25. gün taburcu 

edildi. Olgu 2: 39 haftalık sezeryan ile doğurtulmuş, 3200 g ağırlığında kız bebek, 1/5.dakika Apgar skoru 6/8 

olup hipoplastik sol kalp tanısı ile YYBÜ yatırıldı. Üçüncü gün kardiyak cerrahi yapıldı. Spontan solunumu tolere 

edemeyen hastaya 30.gün trakeostomi açıldı. Hastanın 36. gününde trakeostomisi revize edilirken ileri derecede 

batın distansiyonu gelişti. ADBG’de yoğun pnömoperitoneum görüldü (Resim 2). Ateşi yoktu ve laboratuvar 

tetkikleri normaldi. Genel durumunun akut olarak kötülesmesi ve bağırsak seslerinin alınamaması nedeni ile acil 

laparotomi yapıldı. Perforasyon görülmedi, postoperatif ikinci gün beslenmeye başlandı. Hasta beş ay sonra ev 

tipi ventilatör ile taburcu edildi. Sonuç Mekanik ventilasyon desteği alan hastaların %1-3’ünde pnömoperitoneum 

bildirilmiştir. Azalmış akciğer kompliansı ile birlikte mekanik ventilasyon tedavisi alveol duvarında gerilmeye ve 

rüptüre yol açabilir. Açığa çıkan hava, mediastenden disseksiyon ile retroperitona geçer ve pnömoperitoneum 

gelişir. ADBG’de pnömoperitoneum görülen, mekanik ventilasyon uygulanan, peritonit bulguları olmayan, 

batında renk değişikliği, ateş ve lökosit yüksekliği olmayan hastalarda konservatif yaklaşım tercih edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Benign Pnömoperitoneum, Pnömoperitoneum, Yenidoğan 

 

Amaç 

Peritonda serbest hava varlığı (pnömoperitoneum) genellikle gastrointestinal sistemde perforasyona 

bağlıdır, acil cerrahi gerektirir. Laparatomi, laparoskopi, periton diyalizi veya parasentez sonrası 

pnömoperitoneum gözlenebilir. Toraks travması, kardiyopulmoner resüsitasyon, güç entübasyon, 

entübasyon öncesi maske ventilasyonu uygulanan hastalarda pnömoperitoneum görülebilir. Bu durum 

benign, cerrahi gerektirmeyen, idiyopatik veya spontan pnömoperitoneum olarak tanımlanır. Gereksiz 

müdahaleden kaçınmak için cerrahi gerektiren ve gerektirmeyen pnömoperitoneumu ayırt etmek 

önemlidir. Bu çalışma da benign pnömoperitoneumlu iki olgu sunuldu. 

Olgular 

Olgu 1: Sezeryanla doğurtulmuş, 29 haftalık, ikiz eşi, 1150 g ağırlığında,  1/ 5.dakika Apgar skoru 7/8 

olan kız bebek respiratuvar distres sendromu tanısı ile yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ) 

yatırıldı. İkinci gün ani solunum sıkıntısı başlayan hasta entübe edildi, surfaktan tedavisi başlandı. 

Minimal batın distansiyonu saptanan hastanın ayakta direkt batın grafisinde (ADBG) pnömoperitoneum 
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görüldü (Resim 1). Laboratuvar tetkikleri normaldi. Hastanın kliniğinde düzelme olmaması nedeni ile 

laparotomi yapıldı. Perforasyon saptanmadı. Postoperatif ikinci gün gaita çıkışı oldu ve oral beslenme 

başlandı. 25. gün taburcu edildi. 

Olgu 2: 39 haftalık sezeryan ile doğurtulmuş, 3200 g ağırlığında kız bebek, 1/5.dakika Apgar skoru 6/8 

olup hipoplastik sol kalp tanısı ile YYBÜ yatırıldı. Üçüncü gün kardiyak cerrahi yapıldı. Spontan 

solunumu tolere edemeyen hastaya 30.gün trakeostomi açıldı. Hastanın 36. gününde trakeostomisi 

revize edilirken ileri derecede batın distansiyonu gelişti. ADBG’de yoğun pnömoperitoneum görüldü 

(Resim 2). Ateşi yoktu ve laboratuvar tetkikleri normaldi. Genel durumunun akut olarak kötülesmesi ve 

bağırsak seslerinin alınamaması nedeni ile acil laparotomi yapıldı. Perforasyon görülmedi, postoperatif 

ikinci gün beslenmeye başlandı. Hasta beş ay sonra ev tipi ventilatör ile taburcu edildi. 

Sonuç 

Mekanik ventilasyon desteği alan hastaların %1-3’ünde pnömoperitoneum bildirilmiştir (1,2). Azalmış 

akciğer kompliansı ile birlikte mekanik ventilasyon tedavisi alveol duvarında gerilmeye ve rüptüre yol 

açabilir. Açığa çıkan hava, mediastenden disseksiyon ile retroperitona geçer ve pnömoperitoneum 

gelişir. 

Ayrıca Pnömoperitoneum görünümünün patofizyolojisi muhtemelen mediastendeki gerilim altındaki 

serbest havanın normal diyafragmatik açıklıklar yoluyla vasküler planlar boyunca yayılması, pulmoner 

lenfatikler yoluyla retrograd yol, konjenital diyafragma hernisi veya bir plöroperitoneal fistül olabilir 

(3-5). Pnömotoraks veya pnömomediastinumun pnömoperitoneumdan hemen önce veya eş zamanlı 

olarak varlığı spontan pnömoperitoneum için bir işarettir, ancak her olguda olmayabilir. 

Pnömoperitoneum gösteren radyografileri olan bir yenidoğan, perforasyonun etiyolojisini belirlemek 

için kapsamlı bir klinik ve laboratuvar korelasyonu gerektirir.  Pnömoperitoneumda cerrahi girişim 

endikasyonları; peritonit özellikleri, ağrı, kardiyovasküler instabilite, lökositoz ve konservatif tedavinin 

başarısızlığıdır (6-7). 

ADBG’de pnömoperitoneum görülen, mekanik ventilasyon uygulanan, peritonit bulguları olmayan, 

batında renk değişikliği, ateş ve lökosit yüksekliği olmayan hastalarda konservatif yaklaşım tercih 

edilebilir. 

Anahtar kelimeler: benign pnömoperitoneum, pnömoperitoneum, yenidoğan 
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Özet: Mevcut çalışmalar oksidatif stres ve prostat karsinogenezi arasında bağlantı olduğunu ve ayrıca oksidatif 

stres markerlarının yüksek ekspresyonunun prostat karsinomu gelişiminde rol oynadığını göstermektedir. Bizim 

bu çalışmadaki amacımız prostat karsinomunun yaşa ve ırka bağlı özelliklerini göz önüne alarak, oksidatif stres 

markerlarının immünhistokimyasal ekspresyonunda ilerleyen yaşla birlikte potansiyel artışı ve ırksal farklılıkları 

göstermektir. Gleason skoru 7 olan, 120 Afrikalı Amerikalı ve beyaz hastadan alınan (her birinde 60) radikal 

prostatektomi örneklerinden oluşturulan,TMA’lar HDAC-1, HSP 90, NOS 1, NOS 2 ve COX 2 ile boyandı. 

BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna doğru gidildikçe HSP-90, NOS-1, NOS-2, COX-2 ve HDAC-1 ekspresyon 

yoğunluğunda her bir yaş aralığında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. İmmunohistokimyasal ekspresyon ve 

ırk arasında istatistiksel olarak ilişki saptanmadı. Bizim verilerimiz prostatın neoplastik dönüşüm yelpazesi 

boyunca oksidatif stres markerlarının ekspresyonunda ilerleyici bir artış olduğunu göstermektedir. Bir androjen 

reseptör düzenleyicisi olan HDAC 1 benzeri bir trend ortaya koyarak hem oksidatif stres yolunun, hem de 

neoplastik dönüşümün AR’ye bağımlılığının prostat karsinogenezinde karşılıklı ilişki halinde bir rol 

oynayabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oksidatif Stres, Prostat Karsinomu, Neoplastik Gelişim 

 

Oxidative Stress; An Etiologic Factor of Prostate Cancer' a Tissue Microarray (Tma) and Marker Study of 

Age, Race and Neoplastic Progression 

 

Abstract: Oxidative stress (OS) is implicated in prostate carcinogenesis with recent studies suggesting linking 

higher expression of OS markers and the development of prostate carcinoma. With the age and ethnic attributes 

of prostate carcinoma, the objectives of this study were to investigate the potential increase in the 

immunohistochemical (IHC) expression of OS markers with advancing age and racial differences. The TMAs 

prepared from Radical prostatectomy specimens with Gleason score 7 from 120 consecutive African American 

and Caucasian patients (60 each), were stained with HDAC-1, HSP 90, NOS 1, NOS 2 and COX 2. There was a 

statistically significant increase in the intensity of expression of HSP-90, NOS-1, NOS-2, COX-2 and HDAC-1 

from BPE to PIN and to prostate carcinoma. There were no race-related differences in IHC expression. Our data 

demonstrate a progressive increase in the expression of OS markers across the spectrum of neoplastic 

transformation of the prostat. The expression of HDAC 1, an androgen receptor (AR) regulator exhibited a similar 

trend suggesting that both OS pathway and AR dependability of neoplastic transformation may have an 

interrelated role in prostatic carcinogenesis. 

Keywords: Oxidative Stress, Prostate Carcinoma, Neoplastic Progression 
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1. GİRİŞ 

Prostat kanseri birçok batı popülasyonunda en sık görülen kanserdir ve ABD’li erkekler arasında ikinci 

en sık kanser kaynaklı ölüm nedenidir.1 

Bu hastalıkla ilişkili olan yüksek morbidite ve mortaliteye karşın etiyolojisi ve risk faktörleriyle ilgili 

bilgilerimiz hala büyük ölçüde kısıtlıdır. İleri yaş, coğrafi farklılıklar, etnisite, ırk ve ailede prostat 

kanseri hikayesi kabul edilen risk faktörleri olmakla birlikte androjenler, diyet, cinsel faktörler, 

inflamasyon ve obezite de çoğu çalışma düzeyinde olmakla birlikte risk faktörleri arasında 

sayılmaktadır.2 

Prostat neoplazilerinin patoloji ve patobiyolojisi hakkındaki bilgilerimiz son yıllarda belirgin olarak 

artmaktadır. Prostat doku örneklerinin değerlendirilmesi ve raporlanması artık tam olarak standardize 

edilmiştir. Prostat cerrahi patolojisindeki bu değişiklikler ve gelişmeler, parafine gömülü dokularda 

moleküler tekniklerin artışı ile gerçekleşmiştir. Özellikle ABD’ de prostat kanserinin klinikopatolojik 

profili, giderek artan oranda erkek nüfusunun, primer olarak prostat spesifik antijene (PSA) dayalı 

tarama ve erken tanı yöntemleri kullanılarak taranması ile, belirgin olarak değişiklik göstermektedir. 

Bu değişiklikler, tanı konulan kanserlerin, hasta demografiklerini, patolojik karakterini ve potansiyel 

biyolojik özelliklerini içermektedir.  

Günümüzde, daha düşük stageli ve küçük volümlü kanserlerin tanısı konulmakla birlikte, daha genç ve 

sağlıklı hastalarda, preinvasive/malign neoplastik değişiklikler daha erken ve artan sıklıkta 

tanınmaktadır.  

Prostat kanseri tanısında, geleneksel morfolojik değerlendirme bazen, immunohistokimyasal 

yöntemlerle desteklenmektedir. Ayrıca daha geniş kapsamlı markerlar, lezyonların prekürsör/ neoplastik 

natürünü tanımlamada veya prostat kanseri hastalarının prognoz ve tedavisini planlamada klinisyenler 

ve araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. 

Prostat kanseri tanısında günümüzde altın standart, iğne biyopsileridir. Prostat spesifik antijenin 1980 

sonlarında ilk lanse edilmesinden beridir, prostat kanseri tanı insidansında, takip eden dekatta (1994’ te 

peak insidansa ulaşmıştır) artış gözlenmiştir.3-5 Günümüzde, prostat kanseri tanısı daha çok anormal 

serum PSA düzeyine sahip erkeklerin araştırılması ile konulmaktadır. 1988-1996 yılları arasında 

nonpalpable kanser (stage T1C) tanı insidansı, tüm tanı konan kanserler göz önüne alındığında % 10’ 

dan % 73’ e yükselerek yedi kat artış göstermiştir.6  

Radikal prostatektomi klinik olarak lokalize kanserlerin tedavisinde hala temel tedavi seçeneğidir. 

Güvenli bir evreleme bilgisi verilebilmesi için, düzgün bir örneklemeyi takiben, tümörün yayılım, 

önemli anatomik alanlara dağılım ve invazyonunun mikroskobik olarak değerlendirilmesi hastaların 

prognozunun ve ek tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde önemlidir.  

Gen ekspresyonunun değerlendirilmesi için kullanılan teknikler, yeni prognostik ve prediktif 

moleküllerin bulunmasına hız kazandırmıştır. 

Multiple markerların kombinasyonundan oluşan multipleks biyomarkerlar, yüksek risk grubundaki 

tümörlerin sınıflanmasının yanısıra, tedavi içinde potansiyel hedefler sağlamaktadır. Doku 

mikroarrayleri (TMA), multiple markerların uygulanması ve değerlendirilmesi için uygundur ve 

markerların kullanımı sayesinde klinik ve biyolojik korelasyon sağlanabilir.7 

Bizim bu çalışmadaki amacımız prostat karsinomunun yaşa ve ırka bağlı özelliklerini göz önüne alarak, 

oksidatif stres markerlarının immünhistokimyasal (İHK) ekspresyonunda ilerleyen yaşla birlikte 

meydana gelen potansiyel artışı ve ırksal farklılıkları göstermektir. Bunun yanında, benign prostat 

epitelinde (BPE), prostatik intraepiteliyal neoplazide (PİN) ve prostat karsinomunda (PK) ki ekspresyon 

farklılıklarını, ırkların ve yaş gruplarının dengeli olduğu bir hasta grubunda değerlendirmektir. 

2. MATERYAL VE METOD 

Bizim bu çalışmadaki amacımız prostat karsinomunun yaşa ve ırka bağlı özelliklerini göz önüne alarak, 

oksidatif stres markerlarının immünhistokimyasal ekspresyonunda ilerleyen yaşla birlikte potansiyel 

artışı ve ırksal farklılıkları göstermektir. Bunun yanında, benign prostat epiteli, prostatik intraepiteliyal 
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neoplazi ve prostat karsinomunda ekspresyon farklılıklarını, ırkların ve yaş gruplarının dengeli olduğu 

bir hasta grubunda değerlendirmektir. 

Gleason skoru 7 olan, birbiri ardına gelen ve her birinde 40 hasta bulunan <= 50, 51-64, >=65 yaş 

aralıklarındaki 120 Afrikalı Amerikalı (AA) ve beyaz (C) hastadan alınan radikal prostatektomi 

örnekleri tanımlandı. Yaşların ve ırk temsillerinin tutarlı olduğu sırasıyla üç (120 kor) BPE’li, yüksek 

grade’li PİN ve prostat karsinomlu TMA grubu oluşturuldu.  

Makroskopik inceleme için yeterli dokuya sahip olan hematoksilen-eozinle boyanmış yeterli BPE, PİN 

ve prostat karsinomu içeren prostat dokusu slaytları seçilerek parafin bloklar çıkarıldı. Birden fazla blok 

olması durumunda en fazla miktarda hedef doku içeren bloklar seçildi. Yeterli doku elde etme güçlüğü 

yüzünden herhangi bir histolojik bileşenden yalnızca küçük miktarlarda içeren tüm vakaların dışarıda 

bırakılmasına karar verildi. 

Her bir kanser vakası için histolojik olarak iyi korunmuş hedef dokunun tamamı (BPE, PİN ve prostat 

karsinomu), her vaka için önceden hazırlanmış harita kullanılarak tespit edildi ve hedef doku kılavuz 

slaytlar üzerinde farklı renklerde markerlar kullanarak işaretlendi.  

İşaretli slaytlar orijinal doku bloğuyla hizalandı ve manuel olarak silindirik bir delik açmak için (0.5 

mm çaplı) iğne kullanıldı; daha sonra çekirdek örnekler boş parafin blok içine yerleştirildi. 

Her kanser vakasının her histolojik bileşeni için bir çekirdek olmak üzere üç TMA hazırlandı (bir BPE, 

bir PİN ve bir prostat karsinomu) ve yaşları ve ırkları tutarlı bir şekilde temsil eden her blok üzerine  

120 çekirdek yerleştirildi . Her TMA bloğunun üzerine oryantasyon için nonmalign dokular (dalak, 

karaciğer, böbrek ve plasenta) yerleştirildi. 

Düzenleme tamamlandıktan sonra her bir TMA blokdan 4-μm kalınlıkta 5 tane kesit hazırlandı. TMA 

kesitleri HDAC-1, HSP 90, NOS 1, NOS 2 ve COX 2 ile boyandı.  

 Boyama için  birincil antikorlar olarak HSP 90 (1:2000; Santa Cruz, 16 dak. referans nokta), NOS 1 

(1:12,000; Chemicon, 28 dak. referans nokta), NOS 2 (1:500; Santa Cruz, 32 dak. referans nokta), COX 

2 (1:400; Zymed, 1 saat oda sıcaklığında), HDAC-1 (ön dilüsyon; abCam, 10 dak. referans nokta) 

kullanıldı. Bilinen pozitif dokulardan aynı şekilde hazırlanmış slaytlar tüm boyama işlemlerinde pozitif 

kontrol olarak kullanıldı.  

Ekspresyon dağılımı ve yoğunluğu ile Kendal to korelasyon testi kullanılarak üç histolojik kategori 

arasında korelasyon kuruldu.  

Boyanma yoğunluğu ve tümör hücrelerinin yüzdesi her antikor için değerlendirildi. Boyanma 

yoğunluğu yok (0), zayıf (1+), orta (2+) veya güçlü (3+) şeklinde değerlendirildi. Boyanma yoğunluğu 

boyanan tümör hücresi yüzdesi %10’dan az olduğunda yok (0), boyanan tümör hücresi yüzdesi %10 ila 

%50 olduğunda 2+, ve %50’den fazla olduğunda 3+ olarak değerlendirildi.  

3. BULGULAR 

3.1. Irk Göz Önüne Alınmaksızın Her Bir Yaş Aralığı İçin İmmunohistokimyasal Değerlendirme 

Sonuçları 

BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna doğru gidildikçe HSP-90, NOS-1, NOS-2, COX-2 ve HDAC-1 

ekspresyon yoğunluğunda her bir yaş aralığında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Yaş ile NOS-1 

ve COX 2 arasında ilişki trendi orta/güçlü ekspresyonda  ortalama 68 yaşında olan hastalarda, zayıf 

ekspresyonda ya da hiç ekspresyon olmaması durumunda ise ortalama 57.9 yaşında olan hastalarda 

artıyordu (p=0.07) (Çizelge 1). 

 

 

 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 348 
Çizelge 1. Irk göz önüne alınmaksızın her bir yaş aralığı için orta ve yüksek boyanma yoğunluğu (+2 ve +3) olan 

vakaların yüzdesi 

 
BPE PİN PK BPE PİN PK BPE PİN PK 

Yaş ≤ 50  Yaş 51-64  Yaş ≥ 65  

HSP 90 %77.78 %87.06 %91.17 %54.79 %66.58 %87.06 %53.97 %79.86 %89.52 

NOS-1 %0.00 %2.94 %33.73 %3.13 %5.26 %35.07 %0.00 %2.78 %41.19 

NOS-2 %63.89 %77.29 %97.22 %56.25 %80.99 %89.37 %56.04 %76.71 %89.29 

COX-2 %6.25 %45.59 %47.98 %12.95 %23.29 %26.24 %17.65 %16.23 %39.29 

HDAC-1 %74.51 %79.74 %100.00 %73.66 %50.66 %93.80 %67.79 %71.83 %92.86 

 

3.2. Yaş ve Irk Göz Önüne Alınmaksızın İmmunohistokimyasal Değerlendirme Sonuçları 

Yaş ve ırk değişkenleri göz önüne alınmadığında ve tüm ırklar ve yaş grupları için orta ve güçlü boyanan 

vakaların (+2 ve +3) yüzdeleri göz önüne alındığında, HSP-90, NOS-1, NOS-2, COX-2 ve HDAC-1 

ekspresyon yoğunluğunda BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna doğru istatistiksel olarak anlamlı bir 

artış görülmekte idi (<0.0001) (Çizelge 2).   

 

Çizelge 2. Yaş ve ırk değişkenleri göz önüne alınmadığında orta ve güçlü boyanan vakaların (+2 ve +3) 

yüzdeleri 

Histoloji HSP-90 NOS 1 NOS 2 COX 2 HDAC-1 

BPE %36.50 %1 %28.80 %6 %35.30 

PİN %38.10 %3.80 %39.80 %7.30 %30 

PK %58.50 %38 %59.60 %16.70 %86.50 

p-değeri <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

 

3.3. 50 Yaşındaki veya Daha Genç Olan Yaş Grubunda İmmunohistokimyasal Değerlendirme 

50 yaşındaki veya daha genç olan yaş grubunda her iki ırkta da BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna 

doğru tüm immunohistokimyasal markerların ekspresyon yoğunluğunda anlamlı artış olduğu ortaya 

konuldu (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. 50 yaşındaki veya daha genç olan yaş grubunda orta ve güçlü boyanan (+2 ve +3) ve % 10 dan fazla 

hücrede boyanma olan vakaların yüzdeleri 

 

BPE<50 

 

PİN<50 

 

  PK <50 

 

C AA C AA C AA 

HSP 90 

 

İntensite %88.89 %66.67 %94.12 %80.00 %92.86 %89.47 

Persent %100.00 %66.67 %94.12 %80.00 %100.00 %94.74 

NOS-1 

 

İntensite %0.00 %0.00 %0.00 %5.88 %28.57 %38.89 

Persent %33.33 %22.22 %50.00 %41.18 %78.57 %72.22 
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BPE<50 

 

PİN<50 

 

  PK <50 

 

C AA C AA C AA 

NOS-2 

 

İntensite %55.56 %72.22 %82.35 %72.22 %100.00 %94.44 

Persent %94.44 %77.78 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 

COX-2 

 

İntensite %0.00 %12.50 %41.18 %50.00 %53.85 %42.11 

Persent %5.56 %18.75 %64.71 %66.67 %84.62 %73.68 

HDAC-1 

 

İntensite %66.67 %82.35 %70.59 %88.89 %100.00 %100.00 

Persent %100.00 %88.24 %88.24 %100.00 %100.00 %100.00 

 

 

3.4. 51-64 Yaş Grubu İmmunohistokimyasal Değerlendirme 

51-64 yaş grubunda her iki ırkta da BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna doğru ekspresyon 

yoğunluğunda anlamlı artış olduğu ortaya konuldu (Çizelge 4). 

 

 

Çizelge 4. 51-64 yaş grubunda orta ve güçlü boyanan (+2 ve +3) ve % 10 dan fazla hücrede boyanma olan 

vakaların yüzdeleri 

 BPE 50-64 

 

PİN 50-64 

 

PK 50-64 

 

C AA C AA C AA 

HSP 90 

 

İntensite %53.33 %56.25 %70.00 %63.16 %94.12 %80.00 

Persent %86.67 %68.75 %55.00 %84.21 %100.00 %93.33 

NOS-1 

 

İntensite %6.25 %0.00 %10.53 %0.00 %38.89 %31.25 

Persent %18.75 %43.75 %47.37 %30.00 %77.78 %56.25 

NOS-2 

 

İntensite %62.50 %50.00 %84.21 %77.78 %94.12 %84.62 

Persent %87.50 %81.25 %100.00 %100.00 %100.00 %92.31 

COX-2 

 

İntensite %18.75 %7.14 %15.00 %31.58 %29.41 %23.08 

Persent %25.00 %35.71 %50.00 %36.84 %88.24 %69.23 

HDAC-1 

 

İntensite %68.75 %78.57 %75.00 %26.32 %94.74 %92.86 

Persent %93.75 %92.86 %95.00 %89.47 %94.74 %100.00 

 

 

3.5. 65 Yaş ve Üzerindeki Yaş Grubu İmmunohistokimyasal Değerlendirme 

65 yaş ve üzerindeki yaş grubunda her iki ırkta da BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna doğru 

ekspresyon yoğunluğunda anlamlı artış olduğu ortaya konuldu (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. 65 yaş grubunda orta ve güçlü boyanan (+2 ve +3) ve % 10 dan fazla hücrede boyanma olan vakaların 

yüzdeleri 

 

BPE >65 

 

PİN >65 

 

PK  >65 

 

C AA C AA C AA 

HSP 90 

 

İntensite %55.00 %52.94 %87.50 %72.22 %93.33 %85.71 

Persent %65.00 %70.59 %93.75 %83.33 %100.00 %92.86 

NOS-1 

 

İntensite %0.00 %0.00 %0.00 %5.56 %46.67 %35.71 

Persent %25.00 %22.22 %40.00 %33.33 %60.00 %78.57 

NOS-2 

 

İntensite %47.37 %64.71 %92.31 %61.11 %85.71 %92.86 

Persent %94.74 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 

COX-2 

 

İntensite %0.00 %35.29 %15.79 %16.67 %42.86 %35.71 

Persent %5.26 %47.06 %26.32 %55.56 %57.14 %57.14 

HDAC-1 

 

İntensite %65.00 %70.59 %78.95 %64.71 %92.86 %92.86 

Persent %80.00 %94.12 %94.74 %94.12 %100.00 %100.00 

 

İlerleyen yaşla NOS-1 ve COX 2’nin daha yüksek derecede ekspresyonu arasında bağlantı bulunması 

trendi orta/yüksek ekspresyon için ortalama 68 yaşındaki hastalarda veya zayıf ekspresyonda ya da hiç 

ekspresyon olmaması durumunda ortalama 57.9 yaşında olan hastalarda artıyordu (p=0.07). İHK 

ekspresyonunda ırkla ilişkili fark yoktu.  

Bizim verilerimiz daha agresif bir prostat kanserini işaret eden patolojik parametreler arasındaki farkın 

hastalık teşhisi konmuş daha genç AA ve B hasta gruplarında daha keskin olacağını işaret etmektedir. 

Bu veriler daha genç Afrikalı Amerikalı popülasyonda potansiyel olarak farklı bir patogenezi de işaret 

ediyor olabilir. 

Patolojik parametrelerdeki anlamlı farkların erken teşhis yaşlarına doğru daha belirgin olduğu 

saptanmıştır. Bu veriler hastalığın daha genç Afrikalı Amerikalı popülasyonda potansiyel olarak farklı 

bir patogeneze sahip olabileceğini işaret etmektedir. 

4. TARTIŞMA 

4. 1. Genel 

Oksidatif stres prostat kanseri hakkındaki çalışmaların önemli odak noktasıdır. Oksidatif stresin prostat 

karsinogenezinde oynadığı rolün önemi hakkında yeterli kanıt bulunmaktadır. 

Yaşlanan prostat insan vücudunun hastalıklara belki de en hassas organıdır.8 BPH, PİN ve prostat 

kanseri sıklıkları yaşla birlikte dramatik şekilde artar, orta yaşlı erkeklerde düşük sıklıklarla izlenirken 

ve 90 yaşlarında %90’lara doğru ilerler.9-12 BPH ve prostat kanseri için farklı risk faktörleri tanımlanmış 

olsa da, her iki hastalık için de baskın  risk faktörü yaşlanmadır. 

Yaşlanma sırasında  birçok dokuda DNA dizi kırılma sıklığında  artış görülmektedir. 13-15 Yaşla ilgili bu 

değişikliklerin, hücresel prooksidan-antioksidan durumunda denge bozukluğunun sonucu olarak ortaya 

çıkan oksidatif strese bağlı olduğu düşünülmektedir.16 

Oksidatif stres markerlarının artmış ekspresyonuyla prostat karsinomu gelişiminin birbirine bağlı 

olduğunu düşündüren yeni çalışma sonuçları nedeniyle, oksidatif stres prostat karsinogenezinde 

etyolojide yer almaktadır. Prostat karsinomunun yaşa ve etnik gruba bağlı özellikleri olduğundan, biz 

bu çalışmamızda oksidatif stres markerlarının immünhistokimyasal  ekspresyonunda ilerleyen yaşla 

birlikte potansiyel artışın ve ırksal farklılıklarla bağlantısını gösterdik. Bunun yanında, benign prostat 
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epiteli, prostatik intraepiteliyal neoplazi ve prostat karsinomunda ekspresyon farklılıklarını, ırkların ve 

yaş gruplarının dengeli olduğu bir hasta grubunda değerlendirdik. 

4. 2. Histon Deasetilaz (HDAC 1) 

Histon deasetilazlar (HDAC’ler) gen transkripsiyonunu kontrol eden nükleozom histon asetilasyonunun 

kilit düzenleyicileri olarak tanımlanan geniş bir enzim ailesini temsil eder.17 Androjene bağımlı olan ve 

olmayan tümör oluşumuyla ilgili genlerin ekspresyonunun düzenlenmesinde kritik rol oynar.18 

Kromatin yapısı ve fonksiyonu histonda yapılan değişikliklerle değiştirilebilir. İn vivo histon 

asetilasyonu histon asetiltransferazlar (HAT’lar) ve histon deasetilazlar  tarafından yönetilen dinamik 

reversibl bir süreçtir. 19 

Histon deasetilazın, bozulmuş histon asetilasyogenezinde rol oynadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, histon 

deasetilaz  inhibitörleri meme kanser hücrelerinin ayrımlaşmasını sağlamakta ve tümörün büyümesini 

inhibe etmektedir.  

Bizim verilerimize göre HDAC 1 ekspresyonu, BPE’den PİN’ye ve prostat karsinomuna gidildikçe 

anlamlı derecede değişmektedir. HDAC 1 ekspresyonu benign prostat dokularında % 35.3 iken prostat 

adenokarsinomunda % 86.5 olmaktadır. 

Bizim verilerimiz prostatın neoplastik dönüşüm yelpazesi boyunca oksidatif stress markerlarının 

ekspresyonunda ilerleyici bir artış olduğunu göstermektedir. Bir androjen reseptör (AR) düzenleyicisi 

olan HDAC 1 benzeri bir trend ortaya koyarak hem oksidatif stres yolunun, hem de neoplastik 

dönüşümün AR’ne bağımlılığının prostat karsinogenezinde  karşılıklı ilişki ile rol oynayabileceğini 

düşündürmektedir. 

4. 3. Heat Shock Protein- 90 (HSP-90) 

Son yıllarda moleküler şaperon heat shock protein 90 (HSP 90) kanser tedavisi için önemli bir hedef 

halini almıştır. Bunun sebebi HSP 90’ın birçok anahtar onkojenik proteinin mekanizmasında rol 

oynamasıdır.  Bu proteinlerin başlıcaları ERBB2, C-RAF, CDK4, AKT/PKB, steroid hormon 

reseptörleri, mutant p53, HIF-1  , survivin ve telomeraz hTERT dır. 20-22  

HSP 90, fonksiyon inhibisyonunu ubiquitin-proteasom yolağı üzerinden proteinlere etkiyerek 

gerçekleştirir, bu da multiple onkoproteinler üzerinde aynı anda etki gösterir, sinyallerin bu çok 

basamaklı down-regülasyonu birçok onkojenik sinyal yolağı üzerine etkiyerek malign fenotipin tüm 

aşamalarını ortaya çıkartır. Tek bir hedef ilaç ile, multiple moleküler anormallikler ile oluşan kanserleri 

tedavi edebilmek ve rezistans gelişme ihtimalinin düşük olması gerçekten önemli bir şanstır. 23-26 

HSP 90’ ın şaperon fonksiyonu ATP ve ADP/ATP hidrolizine dayanan multişaperon kompleks 

oluşumunu içerir. Faz I çalışmalarını ilk tamamlayan inhibitör geldanamycin anoloğu olan 17-

allylamino-17-demethoxygeldanamycin dir. Bu çalışma HSP 90’ın geçerli bir hedef ilaç olduğunu 

göstermiştir. Bu ilaç melanom, meme ve prostat kanserlerinde klinik olarak etkin bulunmuştur. 

Bizim örneklerimizde genel çalışma grubunda HSP 90 ekspresyon BPE’de %36.5, HGPİN’de %38.1 ve 

prostat karsinomunda %58.5’ti. Yukarıdaki çalışmaya benzer şekilde HSP-90 ekspresyonları NAP’den 

PİN’e ve prostat karsinomuna doğru arttı. Ancak ırk ve yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. 

4. 4. Siklooksijenaz- 2 (COX- 2) 

Siklooksijenaz-2 (COX-2) indüklenebilir COX izoenzimidir, ve araşidonik asitten prostaglandinlerin 

oluşumunu katalizler. 27-29 COX, prostaglandin sentezinde iki basamaklı olarak çalışan ve ROS üreten 

enzimatik bir procestir.30 İlk olarak COX’un oksijenaz aktivitesi ile araşidonik asit prostaglandin G2 ye 

dönüşür, prostaglandin G2 peroksidasyona uğrayarak prostaglandin H2 yi oluşturur . COX-1 in tersine 

COX-2 çoğu dokuda normal olarak tespit edilemez ancak mitojenler, growth faktörler ve sitokinler gibi 

çeşitli maddelerle indüklenebilirler.31 Bazı çalışmalarda COX-2 nin overekspresyonunun transjenik 

farelerde meme tümörü gelişimini sağladığı, COX-2 yolağının inhibisyonununsa tümör insidans ve 

progresyonunu azalttığı belirlenmiştir.32 Prostat dokusunda COX-2 ekspresyonu ile ilgili farklı veriler 

vardır. Eski çalışmalarda immunohistokimyasal,  Western blotting ve reverse transcription-polymerase 

chain reaction (RT-PCR) ile saptanan COX-2 ekspresyonu kanserli dokularda benign prostat dokusuna 
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göre belirgin yüksek bulunmuştur. Ayrıca immunohistokimyasal COX-2 intensitesi ile tümör grade’i 

arasında da korelasyon saptanmıştır.33-37 Oksidatif stres ve COX-2 aktivitesi prostat kanser gelişim ve 

progresyonunda rol oynar. ROS ve COX-2 aktivitesi ile PIA ve HGPİN gibi prekürsör lezyonların 

ilişkileri ile ilgili çalışmalar hem prostat kanser patogenezini anlamamıza hemde prostat kanserinden 

tedavi ve korunmada önemlidir. Bu çalışmalar, antioksidanların ve/veya COX-2 inhibitörlerinin 

korunma amaçlı premalign lezyonlarda kullanımınına yönelik çalışmaları arttırmıştır.  

Bizim verilerimize göre COX 2 ekspresyonu BPE, HGPİN ve Prostat karsinomu hastalarında %6, %7.3 

ve %16.7 idi. Ortalama 68 yaşındaki hastalarda daha yüksek ekspresyon, ve ortalama 57.9 yaşındaki 

hastalarda zayıf ekspresyon görüldü veya hiç ekspresyon görülmedi. COX 2 ekspresyon artışı daha önce 

yayınlanmış olan sonuçlara benzemektedir.  

4. 5. Nitrik Oksit Sentaz (NOS) 

Nitrik oksit (NO), nitrik oksit sentaz (NOS) enzimi tarafından L-arjininden sentezlenen anorganik 

serbest radikal bir gazdır. Nitrik oksitin birçok biyolojik etkisi vardır. 38-41 Ayrıca, antitümör immun 

cevabı inhibe edici etkisi de gösterilmiştir. Birçok tümör cell lineları nitrik oksit sentaz sentezleyebilir 

ve yüksek nitrik oksit sentaz aktivitesi over ve meme karsinomlarında tanımlanmıştır..42 Nitrik oksit 

sentazın prostatta normal, hiperplastik ve karsinomlu dokularda ekspresyonu gösterilmiştir.43 

Bizim çalışmamızda yaş ve ırk değişkenleri göz önüne alınmadığında ve tüm ırklar ve yaş grupları için 

ayrı ayrı değerlendirildiğinde NOS 1 ve NOS 2’ de BPE’den, HGPİN’ e ve prostat karsinomuna 

gidildikçe ekspresyon artmakta idi ve bu artış istatistiksel olarak da anlamlı idi. Yaş ile NOS-1 arasında 

ilişki trendi orta/güçlü ekspresyonda ortalama 68 yaşında olan hastalarda, zayıf ekspresyonda ya da hiç 

ekspresyon olmaması durumunda ise ortalama 57.9 yaşında olan hastalarda artıyordu (p=0.07). Bu 

bulgular literatürdeki çalışmalarla da benzerlik göstermekteydi. 

5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada prostat karsinomu’nun yaşa ve ırka bağlı özelliklerine göre, ırkların dengeli olduğu bir 

grup (Gleason skoru 7 olan, birbiri ardına gelen ve her birinde 40 hasta bulunan <= 50, 51-64, >=65 yaş 

aralıklarındaki 120 Afrikalı Amerikalı ve beyaz hastadan alınan (her birinden 60) radikal prostatektomi 

örnekleri tanımlandı. Yaşların ve ırk temsillerinin tutarlı olduğu sırasıyla üç TMA grubu (BPE, yüksek 

grade’li PİN ve prostat karsinomlu) kullanılarak, oksidatif stres markerlarının immünhistokimyasal 

ekspresyonunda ilerleyen yaşla birlikte potansiyel artışın ve benign prostat epitelinin prostatik 

intraepiteliyal neoplazi ve karsinomaya malign dönüşümündeki ilerlemenin araştırılması amaçlanmıştı. 

TMA’ ler HDAC-1, HSP 90, NOS 1, NOS 2 ve COX 2 ile boyandı. Ekspresyon dağılımı ve yoğunluğu 

ile Kendal to korelasyon testi kullanılarak üç histolojik kategori arasında korelasyon kurulması sonucu 

aşağıdaki sonuçlar elde edildi. 

Afrikalı Amerikalılar ve beyazlar için ırk göz önüne alınmaksızın; BPE’den PİN’e ve prostat 

karsinomuna doğru gidildikçe HSP-90, NOS-1, NOS-2, COX-2 ve HDAC-1 ekspresyon yoğunluğunda 

her bir yaş aralığında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Yaş ile NOS-1 ve COX 2 arasında ilişki 

trendi orta/güçlü ekspresyonda  ortalama 68 yaşında olan hastalarda, zayıf ekspresyonda ya da hiç 

ekspresyon olmaması durumunda ise ortalama 57.9 yaşında olan hastalarda artıyordu (p=0.07). Ancak 

bu immunohistokimyasal ekspresyonun trendinde ırkla ilişkili fark izlenmemiştir. Bu bulgularımız 

literatür ile benzerlik göstermekte idi. 

Yaş ve ırk değişkenleri göz önüne alınmadığında ve tüm ırklar ve yaş grupları için orta ve güçlü boyanan 

vakaların (+2 ve +3) yüzdeleri göz önüne alındığında HSP-90, NOS-1, NOS-2, COX-2 ve HDAC-1 

ekspresyon yoğunluğunda BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna doğru istatistiksel olarak anlamlı bir 

artış görülmekte idi (<0.0001) ki buda literatür bilgileri ile benzer idi. 

50 yaşındaki veya daha genç olan yaş grubunda her iki ırkta da BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna 

doğru tüm immunohistokimyasal markerların ekspresyon yoğunluğunda anlamlı artış olduğu ortaya 

konuldu. Bu boyanma trendi de literatür ile uyumlu olarak izlendi. 

51-64 yaş grubunda her iki ırkta da BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna doğru ekspresyon 

yoğunluğunda anlamlı artış olduğu ortaya konuldu. İzlenen bu bulgular da literatür bilgilerimiz ile 
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örtüşmekte idi. Benzer bulgular  51-64 yaş grubunda ırk göz önüne alınmadığı durumda da benzer 

özellikte idi. 

65 yaş ve üzerindeki yaş grubunda her iki ırkta da BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna doğru 

ekspresyon yoğunluğunda anlamlı artış olduğu ortaya konuldu. Bu bulgularda literatür ile benzer 

özellikte idi. 65 yaş ve üzerindeki yaş grubunda ırk göz önüne alınmazsa immunohistokimyasal 

ekspresyon yüzdeleri de  BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna gidildikçe artış göstermekte idi. 

HDAC 1 ekspresyonu BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna gidildikçe anlamlı derecede değişmekte 

idi. HDAC 1 ekspresyonu benign prostat dokularında %35.3 iken prostatik adenokarsinomada %86.5’ 

e yükselmekte idi. 

Bizim örneklerimizde, genel çalışma grubunda HSP 90 ekspresyonu BPE’de %36.5,  HGPİN’de %38.1 

ve prostat karsinomunda %58.5’ti. Yukarıdaki literatür bulgularına benzer şekilde HSP-90 

ekspresyonları BPE’den PİN’e ve prostat karsinomuna doğru artmakta idi. Ancak ırk ve yaş arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamadı.  

Bizim verilerimize göre, COX 2 ekspresyonu BPE, HGPİN ve prostat karsinomu hastalarında %6, %7.3 

ve %16.7 idi. Ortalama 68 yaşındaki hastalarda daha yüksek ekspresyon ve ortalama 57.9 yaşındaki 

hastalarda zayıf ekspresyon görüldü veya hiç ekspresyon görülmedi. Bu da COX 2 ekspresyonunun 

yaşla da artış gösterdiğinin bir göstergesi idi. COX 2 ekspresyon artışı daha önce yayınlanmış olan 

sonuçlara benzemekte idi. 

Bizim çalışmamızda yaş ve ırk değişkenleri göz önüne alınmadığında ve tüm ırklar ve yaş grupları ayrı 

ayrı değerlendirildiğinde NOS 1 ve NOS 2’ de BPE’den, HGPİN’ e ve prostat karsinomuna gidildikçe 

ekspresyon artmakta idi ve bu artış istatistiksel olarak da anlamlı idi.  

Bizim verilerimiz daha agresif bir prostat kanserini işaret eden patolojik parametreler arasındaki farkın, 

hastalık teşhisi konmuş daha genç AA ve B hasta gruplarında daha keskin olacağını işaret etmektedir. 

Bu veriler daha genç Afrikalı Amerikalı popülasyonda potansiyel olarak farklı bir patogenezi ve işaret 

ediyor olabilir. 

Patolojik parametrelerdeki anlamlı farklar erken teşhis yaşlarına doğru daha belirgindir. Bu veriler 

hastalığın daha genç Afrikalı Amerikalı popülasyonda potansiyel olarak farklı bir patogeneze sahip 

olabileceğini işaret etmektedir. 

Bizim verilerimiz prostatın neoplastik dönüşüm yelpazesi boyunca oksidatif stres markerlarının 

ekspresyonunda ilerleyici bir artış olduğunu göstermektedir. Bir androjen reseptör  düzenleyicisi olan 

HDAC 1, benzeri bir trend ortaya koyarak hem oksidatif stres yolunun, hem de neoplastik dönüşümünde 

androjen reseptörüne bağımlılığının prostat karsinogenezinde karşılıklı ilişki şeklinde bir rol 

oynayabileceğini düşündürmektedir. 

Oksidatif stres, prostat kanseri hakkındaki çalışmaların önemli bir odak noktasıdır. Oksidatif stresin 

prostat karsinogenezinde önemli rol oynadığı hakkında yeterli kanıt bulunmaktadır. 
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Özet: COVID-19 aşılarının yan etki insidansı henüz bilinmemektedir. Ancak COVID-19 aşısının uygulanmasından 

sonra intraserebral kanama, tromboz, ensefalit ve/veya miyelit gibi birçok vaka bildirilmiş ve bu durum nörolojik 

komplikasyonlar açısından endişe yaratmıştır. COVID-19 enfeksiyonuna karşı korunmak için aşılama gerekmekle 

birlikte aşılama sonrası inme tabloları oluşabilmektedir.Burada covid-19 aşılama sonrası inme tablosu gelişen 6 

hasta sunulmuş olup hastaları değerlendirdiğimizde ikisi 65 yaş üstü, diğerleri nispeten gençti. Hastaların 4'ü 

erkek, 2'si kadındı. Hepsinin en az bir risk faktörü vardı. Hastaların 2'sinde diabetes mellitus ve 2'sinde insülin 

direnci mevcuttu. Aşılama sonrası semptomların ortaya çıkma süresi 1-10 gün olarak bulundu. Ancak aşıdan iki 

ve beş gün sonra başvuran hastalar da vardı. Aşı dozları değerlendirildiğinde 3'ü 2. dozdan sonra, 2'si 1. dozdan 

sonra ve 1'i 3. dozdan sonra olmak üzere tablo ortaya çıktı. TOAST skorlamasına göre en sık %66,6 ile nedeni 

bilinmeyen inme olarak sınıflandırıldı. En sık görülen risk faktörü %66,6 ile prediyabet-diyabettir. 

Anahtar Kelimeler: İskemik İnme,  COVID-19 Aşıları,  Enfeksiyon, Nörolojik Semptomlar 

 

1.1.Giriş 

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu devam eden 

koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi, giderek artan sayıda ülkede milyonlarca insanın risk 

altında olmasıyla dünya çapında ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturmuştur.(1)Pandeminin kontrol 

altına alınması amacıyla COVID-19'a karşı aşılama halen devam etmektedir.COVID-19 aşılarının yan 

etkilerinin görülme sıklığı henüz bilinmemektedir. Bu aşıların klinik uygulamalarından bu yana 

enjeksiyon bölgesinde ağrı , kas ağrısı , yorgunluk ve ateş gibi hafif semptomlardan anafilaktik şok dahil 

olmak üzere daha zararlı olanlara kadar çok sayıda yan etki rapor edilmiştir.(2) Ayrıca covid-19 

enfeksiyonu sonrasında intraserebral kanama, tromboz, ensefalit ve/veya miyelit gibi birçok olgu  rapor 

edilmiş olup bu durum nörolojik komplikasyonlar açısından endişe oluşturmuştur.(3)Biz burada covid-

19 enfeksiyonundan korunmak için yapılan biontech aşılama sonrası stroke tablosu gelişen olgularımızı 

paylaşmayı amaçladık. 

1.2.Olgu Serisi: 

Olgu-1: 

55 yaşında kadın hasta BNT162b2 (Pfizer/BioNtech) aşısı ilk dozunu olduktan 7 gün sonra baş dönmesi, 

sol yüz yarımında uyuşma şikayetleri ile acil servise getirildi. Şikayetleri 1 gündür mevcuttu.Geliş 

vitallerinde TA:180/100 nabız:84 idi. Öz geçmişinde bilinen hastalık ve geçirilmiş covid-19 enfeksiyon 

öyküsü yoktu.Herhangi bir madde ve ilaç kullanımı bulunmamaktaydı.Yapılan nörolojik muayenesinde 

sağ yüz yarımında hipoestezi mevcut olup kas gücü muayenesi olağandı.Serebrovasküler hastalık ön 

tanısı ile aşılama sonrası 8. günde çekilen beyin tomografisinde kanama saptanmadı.Çekilen diffüzyon 
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manyetik rezonans görüntülemesinde sağ talamus lokalizasyonunda fokal difüzyon kısıtlayan alan 

gözlendi.(Şekil 1.1)Hastanın iskemik serebrovasküler hastalık tanısı ile nöroloji servisine yatışı 

yapıldı.Yatış esnasında alınan kan parametrelerinde hemogram parametreleri normaldi.Biyokimya 

kanlarında LDL yüksek(154,4) ve genetik trombofili taraması normal saptandı.EKG sinüs ritminde idi. 

Stroke etyolojisini belirlemek amacıyla yapılan karotis-vertebral doppler ultrasonografi,holter EKG ve 

ekokardiyografi normaldi.Hasta TOAST (Trial of Org 10172 in acute stroke) sınıflamasında küçük 

damar hastalığı olarak sınıflandırıldı.Klopidogrel 75 mg 1x1 ve asetilsalisik asit 100 1x1 tedavisi ile 

taburcu edildi. 

Olgu-2: 

81 yaşında kadın hasta BNT162b2 (Pfizer/BioNtech) aşısı ilk dozunu olduktan 8 gün sonra 2 gündür 

mevcut olan sol kol ve bacakta güçsüzlük şikayetleri ile acil servise getirildi.Geliş vitallerinde 

TA:160/90 nabız:72 idi. Öz geçmişinde bilinen hipertansiyon mevcut olup  geçirilmiş covid-19 

enfeksiyon öyküsü yoktu.Herhangi bir madde kullanımı bulunmamaktaydı.Yapılan nörolojik 

muayenesinde sol üst ve alt ekstremite kas gücü 3/5,sol üst ve alt ekstremitede hipoestezi ve solda 

Babinski lakayt saptandı.Serebrovasküler hastalık ön tanısı ile aşılama sonrası 10. günde çekilen beyin 

tomografisinde kanama saptanmadı.Çekilen diffüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde sağ 

ekstarnal kapsül lokalizasyonunda difüzyon kısıtlayan parankimal alan gözlendi.(Şekil1.2)Hastanın 

iskemik serebrovasküler hastalık tanısı ile nöroloji servisine yatışı yapıldı.Yatış esnasında alınan kan 

parametrelerinde hemogram parametreleri normaldi.Biyokimya kanlarında hemoglobin-A1c:5,96 

(insülin rezistansı) ,crp:4,85 ve LDL :119(yüksek) saptandı.EKG sinüs ritminde idi. Stroke etyolojisini 

belirlemek amacıyla yapılan beyin bt anjiyografisinde sol ekstarnal karotid arterde %30-40, sağ 

kominikan karotid arterde %20-30,sol kominikan karotid arterde %20 okluzyon saptandı.Holter EKG 

ve ekokardiyografi normaldi.Hasta TOAST (Trial of Org 10172 in acute stroke) sınıflamasında nedeni 

bilinemeyen olarak sınıflandırıldı.Klopidogrel 75 mg 1x1 +asetil salilisik asit 100 mg 1x1 ve 

atorvastatin 20 mg ile taburcu edildi. 

Olgu-3: 

53 yaşında erkek hasta BNT162b2 (Pfizer/BioNtech) aşısı 2. dozunu olduktan 9 gün sonra 1 gündür 

olan bulantı,kusma, baş dönmesi ve sağ vücut yarısında uyuşma şikayetleri ile başvurdu.Geliş 

vitallerinde TA:140/70 nabız:90 idi. Öz geçmişinde diyabetes mellitus, 20 yıldır günde 1,5 paket sigara, 

yaklaşık 10 yıl önce geçirilmiş iskemik stroke öyküsü mevcuttu.Vücut kitle indeksi yüksekti.O dönemde 

yapılan tetkiklerde sol karotid arterde %60-70 ,sağ karotid arterde %30 darlık saptanmış olup sol karotis 

artere stent uygulandığı öğrenildi.Geçirilmiş covid-19 enfeksiyon öyküsü yoktu.Herhangi bir madde 

kullanımı bulunmamaktaydı.Yapılan nörolojik muayenesinde sağ üst ve alt ekstremitede hipoestezi 

saptandı.Diğer nörolojik muayene olağandı.Serebrovasküler hastalık ön tanısı ile aşılama sonrası 10. 

günde çekilen beyin tomografisinde kanama saptanmadı..Çekilen diffüzyon manyetik rezonans 

görüntülemesinde supratentorial her iki serebral hemisferde kortikal ve subkortikal alanda difüzyon 

kısıtlanması gözlendi.(Şekil 1.3) Hastanın iskemik serebrovasküler hastalık tanısı ile nöroloji servisine 

yatışı yapıldı.Yatış esnasında alınan kan parametrelerinde hemogram parametreleri 

normaldi.Biyokimya kanlarında hemoglobin-A1c:6.46 (yüksek),homosistein 12,52(yüksek) ve 

antitrombin 3 aktivitesi 27,5(düşük) saptandı.Diğer biyokimya kan parametreleri ve genetik trombofili 

paneli normaldi.EKG sinüs ritminde idi.72 saatlik holter EKG normaldi.Hasta TOAST (Trial of Org 

10172 in acute stroke) sınıflamasında büyük arter aterokslerozu olarak sınıflandırıldı.Klopidogrel 75 mg 

1x1 +asetil salilisik asit 100 mg 1x1 ile taburcu edildi. 

Olgu-4: 

56 yaşında erkek hasta BNT162b2 (Pfizer/BioNtech) aşısı ilk dozunu olduktan 2 gün sonra ortaya çıkan 

başağrısı, dengesizlik ve sağ gözde görme kaybı şikayetleri ile acil servise getirildi. Geliş vitallerinde 

TA:190/100 nabız:104 idi. Öz geçmişinde bilinen diyabetes mellitus mevcut olup  geçirilmiş covid-19 

enfeksiyon öyküsü yoktu.Herhangi bir madde kullanımı bulunmamaktaydı.Yapılan nörolojik 

muayenesinde her iki gözde horizontal ve vertikal nistagmus , sağ gözde yukarı-içe sol gözde ise yukarı-

dışa bakış kısıtlılığı saptandı.Serebrovasküler hastalık ön tanısı ile çekilen beyin tomografisinde kanama 

saptanmadı.Çekilen diffüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde sol hemisfer bulbus medialinde 
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difüzyon kısıtlayan  alan gözlendi. (Şekil 1.4) Hastanın iskemik serebrovasküler hastalık tanısı ile 

nöroloji servisine yatışı yapıldı.Yatış esnasında alınan kan parametrelerinde hemogram parametreleri 

normaldi.Biyokimya kanlarında hemoglobin-A1c:6,04 ve LDL :108 saptandı.EKG sinüs ritminde idi. 

Stroke etyolojisini belirlemek amacıyla yapılan beyin ve karotis-vertebral bt anjiyografisinde sağ 

internal karotid arter proksimal kesiminde %40-50 darlığa neden olan yumuşak aterom plak formasyonu 

saptandı.Holter EKG ve ekokardiyografi normaldi.Hasta TOAST (Trial of Org 10172 in acute stroke) 

sınıflamasında nedeni bilinemeyen olarak sınıflandırıldı.Klopidogrel 75 mg 1x1 ile taburcu edildi. 

Olgu-5: 

69 yaşında erkek hasta BNT162b2 (Pfizer/BioNtech) aşısı 3.dozunu olduktan 5 gün sonra ortaya çıkan 

sağ kolda güçsüzlük ve uyuşma şikayetleri ile acil servise getirildi. Geliş vitallerinde TA:130/85 

nabız:78idi. Öz geçmişinde günde 2-3 adet sigara öyküsü mevcuttu.Vücut kitle indeksi yüksekti.Bilinen 

hastalık ve  geçirilmiş covid-19 enfeksiyon öyküsü yoktu.Daha öncesinde iki doz sinovac aşı öyküsü 

mevcuttu.Herhangi bir madde kullanımı bulunmamaktaydı.Yapılan nörolojik muayenesinde sağ üst 

ekstremite distal kas gücü -4/5, proksimal kas gücü 5/5 ve sağ üst ekstremite distalde hipoestezi 

saptandı.Diğer nörolojik muayene olağandı.Serebrovasküler hastalık ön tanısı ile çekilen beyin 

tomografisinde kanama saptanmadı.Çekilen diffüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde sol 

hemisfer lateral ventrikül düzeyinde difüzyon kısıtlayan  alan gözlendi .(Şekil 1.5) Hastanın iskemik 

serebrovasküler hastalık tanısı ile nöroloji servisine yatışı yapıldı.Yatış esnasında alınan kan 

parametrelerinde hemogram parametreleri normaldi.Biyokimya kanları normal saptandı.EKG sinüs 

ritminde idi. Stroke etyolojisini belirlemek amacıyla yapılan beyin ve karotis-vertebral bt 

anjiyografisi,holter EKG ve ekokardiyografi normaldi.Hasta TOAST (Trial of Org 10172 in acute 

stroke) sınıflamasında nedeni bilinemeyen olarak sınıflandırıldı.Klopidogrel 75 mg 1x1 ,asetil salisilik 

asit 100 mg 1x1 reçete edilerek taburcu edildi. 

Olgu-6: 

49 yaşında erkek hasta BNT162b2 (Pfizer/BioNtech) aşısı 2.dozunu yaptrıdıktan 7 gün sonra ortaya 

çıkan sağ yüz yarımında kayma , konuşma bozukluğu ve sağ kolda his kaybı şikayetleri ile acil servise 

getirildi. Geliş vitallerinde TA:140/80 nabız:86idi. Öz geçmişinde günde 5-6 adet sigara ve diyabetes 

mellitus mevcuttu ve oral antidyabetik kullanmaktaydı.Vücut kitle indeksi normaldi.Bilinen hastalık ve 

geçirilmiş covid-19 enfeksiyon öyküsü yoktu. Herhangi bir madde kullanımı bulunmamaktaydı.Yapılan 

nörolojik muayenesinde sağda santral faysal paralizi ve sağ üst ekstremitede hipoestezi saptandı.Diğer 

nörolojik muayene olağandı.Serebrovasküler hastalık ön tanısı ile çekilen beyin tomografisinde kanama 

saptanmadı.Çekilen diffüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde sol talamusta difüzyon kısıtlayan 

alan gözlendi . (Şekil 1.6) Hastanın iskemik serebrovasküler hastalık tanısı ile nöroloji servisine yatışı 

yapıldı.Yatış esnasında alınan kan parametrelerinde hemogram parametreleri normaldi.Biyokimya 

kanlarında hemoglobin A1c:7,6,LDL:118,5(yüksek) saptandı.EKG sinüs ritminde idi. Stroke 

etyolojisini belirlemek amacıyla yapılan beyin ve karotis-vertebral bt anjiyografisi,holter EKG ve 

ekokardiyografi normaldi.Hasta TOAST (Trial of Org 10172 in acute stroke) sınıflamasında nedeni 

bilinemeyen olarak sınıflandırıldı.Klopidogrel 75 mg 1x1 ,asetil salisilik asit 100 mg 1x1 reçete edilerek 

taburcu edildi. 
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1.3.Sonuçlar: 

Covid-19 MRNA aşılaması sonrası görülen nörolojik semptomları olan 6 hasta bildirdik. 

Hastaları değerlendirdiğimizde ikisi 65 yaş üstü, diğerleri nispeten genç yaşta idi, Hastaların 4’ü erkek, 

2’si kadındı. Hepsinde en az bir risk faktörü mevcuttu. Hastaların 2’sinde diabet, 2’sinde insülin direnci 

mevcuttu. Aşılama sonrası semptomların ortaya çıkış süresi 1-10 gün arasında değerlendirildi. 

Aşılamadan sonra iki ve beş gün gibi erken dönemde başvuran hastalar da mevcuttu. Aşılama dozları 

değerlendirildiğinde 3’ü 2.doz, 2’si 1.doz, 1’i ise 3.doz aşılamadan sonra başvurdu. Hastaların yaş 

ortalaması 60,6 ,semptomların ortaya çıkış süresi aşı sonrası 5-7 gün içinde saptanmıştır. TOAST 

skorlamasına göre %66,6 oranında en sık olmak üzere nedeni bilinmeyen inme olarak sınıflandırılmıştır. 

Risk faktörleri arasında en sık %66,6 oranında prediyabet-diyabet mevcuttur.Hastalarımızın hepsi 

taburcu olurken fonksiyonel olarak iyi (modifiye Rankin Skalası skoru 0–2) taburcu edilmiştir.(Tablo-

1) 

 

Olgu Yaş  Cinsiyet Risk faktörü Aşılama-

semptom 

arası süre 

Aşı dozu Aşılama 

öyküsü 

1 55 Kadın Hiperlipidemi 7 gün 1.doz BionTech  

mRNA aşısı 
(BNT162b2) 

2 81 Kadın İnsülin direnci, 

Karotis arter 

stenozu 

8 gün 1.doz BionTech 

mRNA aşısı 
(BNT162b2) 

3 53 Erkek Eski SVO, Sigara, 

Diyabetes 

Mellitus 

9 gün 2.doz BionTech 

mRNA aşısı 
(BNT162b2) 

4 56 Erkek İnsülin direnci 2 gün 2.doz BionTech 

mRNA aşısı 
(BNT162b2) 
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Olgu Yaş  Cinsiyet Risk faktörü Aşılama-

semptom 

arası süre 

Aşı dozu Aşılama 

öyküsü 

5 69 Erkek Obezite, Sigara 5 gün 3.doz 2 kez 

Sinovac  

(inaktiveaşı),   

1 kez 

BionTech 

6 50 Erkek Diyabetes 

Mellitus 
7 gün 2.doz BionTech 2 

kez 

mRNA aşısı 
(BNT162b2) 

 

 

1.4.Tartışma 

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2), ilk olarak Aralık 2019'da Çin’in Wuhan 

şehrinde tanımlanan bir koronavirüstür. Daha sonra COVID-19 hastalığı dünyaya yayılarak bir pnömoni 

pandemisine yol açmıştır.Eylül 2021 itibariyle dünya çapında, DSÖ’ye göre 4,6 milyon ölümle toplam 

228 milyon COVID-19 vakası  görüldüğü tahmin edilmektedir.(4)COVID-19'un farmakolojik tedavisi 

ile ilgili klinik çalışmalar devam ederken;aşılama şu anda COVID-19'a karşı kanıtlanmış tek önleyici 

tedbirdir, ve etkinliği aşı tipine bağlı olarak %70-95 arasında değişmektedir.(5) ChAdOx1nCoV-19 ve 

BNT162b2 dahil olmak üzere çeşitli aşılar, birden fazla ülkede kullanım için onaylanmıştır ve bunların, 

randomize kontrollü çalışmalarda ve gerçek dünyadaki etkinlik çalışmalarında COVID-19 

enfeksiyonlarını, bulaşmaları, hastaneye yatışları ve ölümleri azalttığı gösterilmiştir (6)Fakat  Yeni 

mRNA teknolojisinin ve büyük ölçekli aşılama programlarının kullanımı , nörolojik bozukluklar da 

dahil olmak üzere bağışıklamanın (AEFI) önceden var olan immün aracılı hastalıkları alevlendirme 

potansiyeli ve aşı ile güçlendirilmiş hastalığın gelişimi  ve aşının neden olduğu trombotik 

trombositopeni (VITT) sendromu gibi yeni yan etkiler mRNA aşılarından beklenmeyen yan etkiler 

olarak korku yaratmıştır.(7) VITT, ChAdOx1nCoV-19 (AstraZeneca), Ad26.COV2.S (Janssen), 

BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) veya mRNA-123 (Moderna) ile ilk aşılamadan 4-30 gün sonra gelişen 

tromboz ve trombositopeni ile karakterize edilir ve heparin kaynaklı trombositopeniye benzer bir 

mekanizmaya sahiptir.  (8,9)Özellikle ChAdOx1nCoV-19 (AstraZeneca) aşılamasından sonra bu 

tabloya bağlı iskemik inme olguları bildirilmiştir.(10,11,12,13) COVID-19 aşı klinik denemelerinde 

Bell felci ; akut miyokard enfarktüsü, akut solunum sıkıntısı sendromu, yaygın intravasküler pıhtılaşma, 

çocuklarda ve yetişkinlerde multisistem inflamatuar sendrom, miyokardit/perikardit, pulmoner emboli, 

inme [hemorajik ve iskemik], trombotik) ile bir ilişkiye ilişkin varsayımsal endişeler trombositopenik 

purpura ve venöz tromboembolizm);  (serebral venöz sinüs trombozu, trombositopeni sendromlu 

tromboz, ve miyokardit/perikardit olguları bildirilmiştir.(14) Bununla birlikte, COVID-19 

aşılamasından sonra iskemik inme ve hemorajik inmenin yanı sıra serebral venöz sinüs trombozu 

(CVST) dahil olmak üzere çeşitli inme türlerine ilişkin artan raporlar vardır .Patofizyolojide COVID-

19 aşılarının, anti-trombosit faktör 4 antikoru (anti-PF4 antikoru) olsun veya olmasın trombotik 

trombositopeni ile inmeyi tetikleyerek katastrofik bir klinik tablo ile tromboza yatkınlık oluşturduğu ,bir 

diğer hipotezde ise fibrinin parçalanmasının D-dimer üretimine yol açması sonucu klinik tablonun 

geliştiği düşünülmektedir.Fakat patofizyoloji henüz net değildir.(15) Covid 19 aşıları ve inme üzerine 

Meksika’da covid-19 aşıları ile yapılan bir çalışmada ise 1.000.000 doz aşı uygulanmış olup  56 hastada 

yanetki bildirilmiş ve hastaların 31’i kadın hasta [55.5%], Medyan yaş 65,aşılamadan felce kadar geçen 

medyan süre (herhangi bir alt tipte) 2 gün ve 27 (%48.2) hastada olay, aşılamadan sonraki ilk 24 saat 

içinde gerçekleşmiştir.En sık görülen alt tip 43 hastada iskemik inme saptanmıştır ve  bunu 9 hastada 

intraserebral kanama  , 2 hastada sinüs ven trombozu ve 2 hastada subaraknoid kanama izlemiştir.Genel 

olarak, en sık görülen risk faktörleri 33 (%58.9) hastada hipertansiyon ve 22 (%39.3) hastada diyabet 

tespit edilmiştir. Taburcu olurken, fonksiyonel sonuç, hastaların %41.1'inde iyi (modifiye Rankin 

Skalası skoru 0–2); hastane içi ölüm oranı ise %21.4 ,iskemik inmelerde TOAST sınıflamasına göre en 

yüksek oran büyük arter aterosklerozu olduğu  bildirilmiştir.(16) Stamenković ve arkadaşlarının Covid-

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fibrin


 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 361 
19 a karşı aşılanmış ve iskemik inme geçirmiş 58 hasta ile yaptığı bir çalışmada hastaların yaş ortalaması 

71.0 , hastaların çoğu erkek (%58.6) hasta saptanmıştır.Hastalarda çoğunlukla inme için risk faktörleri 

bulunmaktadır ve TOAST skorlamasında 17 hastada  (%29.3) inmenin etyolojisinde büyük 

arterlerin aterosklerozu olduğu tespit edilmiştir. (17) Bizim  vakalarımızda hastaların çoğunluğunu 

erkekler(%66,6) oluşturmakla birlikte yaş ortalaması 60,6 ,semptomların ortaya çıkış süresi aşı sonrası 

5-7 gün içinde saptanmıştır.Yaş ortalaması literatüre kıyasla daha düşüktür.Hastalarımızın hepsi 

iskemik inme geçirmiş olup TOAST skorlamasına göre %66,6 oranında en sık olmak üzere nedeni 

bilinmeyen inme olarak sınıflandırılmıştır.Sadece bir hastada etyoloji büyük damar aterosklerozu 

saptanmıştır.Bunun nedeni örneklemin kısıtlılığı olabilir.Risk faktörleri arasında en sık %66,6 oranında 

prediyabet-diyabet mevcuttur.Hastalarımızın hepsi taburcu olurken fonksiyonel olarak iyi taburcu 

(Rankin skoru  0-2)  edilmişlerdir.Avrupa’da yapılan bir kohort çalışmasında ChAdOx1 ve Ad26 

aşılarının, BNT162b2 aşılarında kıyasla daha yüksek yan etki ve mortalite oranına sahip olduğu ve  

BNT162b2 aşılarında da tromboembolik risk bulunmakta olup bu riskin diğer aşılara göre daha düşük 

olduğu saptanmıştır. (18) Bizim hastalarımızda da  mortalite görülmemiştir.Vallona ve arkadaşlarının 

yaptığı bir çalışmada grip aşısı ile covid aşısı olan denekler karşılatırılmış olup grip aşılı kontrol grubuna 

kıyasla, Covid-19 aşıları ile aşılanmış deneklerde 30 günlük kümülatif tromboembolik olay insidansının 

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğunu saptanmıştır.(9)İngiltere’de Hippisley- Cox 

ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada BNT162b2 mRNA aşılamasından 15-21 gün sonra ve SARS-

CoV-2 enfeksiyonundan sonra arteriyel tromboembolizm ve iskemik inme  riskinde artış olduğu 

saptanmıştır.(19)Luise ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise aşı olduktan kısa bir süre sonra 

iskemik inme geçiren ve kendiliğinden iskemik inme geçiren hastalar karşılaştırılmış olup ikisi arasında 

anlamlı farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır.(20) Sonuç olarak aşıyla ilgili yan etkilerin çoğu hafif ve 

geçici olmasına rağmen, aşı sonrası embolik ve trombositopeni ile ilişkili trombotik olaylar (VITT 

olarak yeniden adlandırılmıştır) mevcuttur. ChAdOx1 nCoV-19 aşısı ile VITT arasındaki bağlantı yakın 

zamanda ortaya konmuştur.(21) Bizim hastalarımızda VITT açısından hepsinde trombosit ve d-dimer 

değerleri normal saptanmıştır.Yapılan çalışmalar daha çok BNT162b2 (Pfizer/BioNtech) aşılarının 

arteryal tromboembolizm tablosu yarattığını desteklemekle birlikte patofizyoloji net olarak 

çözülememiştir ve bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), günümüzde en sık görülen metabolik bozukluklardan 

biridir. Biz bu çalışmada NAYKH olan hastalarda lipit spektrumunu fibrozis skorlamaları ile değerlendirerek 

yüksek kardiyovasküler hastalık (CVD) riski taşıyan bireyleri belirlemek istedik. Çalışmamızda kliniğimize 

başvuran komorbiditesi olmayan ancak ultrasonografik olarak hepatosteatozu olan ve olmayan hastalarda non -

HDL, Total kolesterol/ HDL kolesterol ve LDL kolesterol / HDL kolesterol oranları değerlendirildi. Ayrıca lipid 

profil indekslerinin; AST/ALT, AST-Platelet oran indeksi(APRI), Fibrozis-4 indeksi(FIB4) gibi karaciğer fibrozis 

skorlamaları ile olan ilişkileri araştırıldı. METOD: Çalışmaya 85 hasta alındı. Diabetes mellitus, kardiyak 

hastalık, nörolojik, romatolojik hastalık öyküsü olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların Total kolesterol, 

trigliserid, HDL, LDL, glukoz, insülin ve hemogram parametreleri kaydedildi. Karaciğer fibrozis skorlamaları 

olan APRI, FIB4 ve AST/ALT oranları hesaplanarak istatististiksel değerlendirme yapıldı. Tüm hastalardan 

hepatosteatozu olanlar Grup 1 ve olmayan hastalar Grup 2 olarak gruplandırıldı. BULGULAR: Çalışmaya alınan 

85 hastada kadın/ erkek oranı 50 (%58,8) / 35 (%41,2) idi. Hepatosteatozu olan Grup 1 ile, hepatosteatozu 

olmayan grup 2 hastalar arasındaki yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. 

Grup 1 hastalarda BMI, glukoz, insülin, HOMA-IR, HbA1C, kreatinin, TG, APRİ, TG/glukoz, TK/HDL, LDL/HDL 

oranları anlamlı düzeyde daha yüksek saptandı. HDL, AST/ALT karaciğer fibrosiz skoru grup 1 hasta grubunda 

anlamlı düzeyde düşük saptandı. Tüm hastalarda FIB4 skoru ile lipid profil indeksleri arasında anlamlı korelasyon 

saptanmazken, APRI ile TG/glukoz, LDL/HDL arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Grade 1, 2 ve 3 

hepatosteatozu olan hastalar karşılaştırıldığında HOMA-IR, A1c, kreatinin, FIB4, APRI ve AST/ALT oranları 

arasında anlamlı farklılık saptandı. Ancak her üç grup arasında lipid profil indeksleri arasında anlamlı farklılık 

saptanmadı. SONUÇ: Bu çalışma bize lipid profilleri değerlendirilirken özellikle total kolesterol ve LDL’nin 

HDL’ye oranlanarak değerlendirilmesi gerekebileceğini gösterdi. Daha büyük hasta sayıları ile hepatosteatoz 

için bu oranlar, cut-off değeri bulunarak fibrozis skorlamalarında kullanılabileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Hepatosteatoz, Serum Lipid Spektrumu, Aprı ve Fıb-4 Skorlaması 

 

GİRİŞ 

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri olarak 

tanımlanmaktadır. NAYKH, hepatik inflamasyondan, progresif fibrozise ve sonunda siroza kadar 

ilerleyen yaygın metabolik bir hastalıktır.1 NAYKH olan hastalar, artmış kardiyovasküler hastalık 

(KVH) insidansına sahiptir ve çok sayıda çalışma, bu hastalarda kardiyovasküler morbidite ve 

mortalitenin hepatik yan etkilerden daha önemli olduğunu göstermiştir.2,3 Biz bu çalışmada NAYKH 

olan hastalarda lipit spektrumunu fibrozis skorlamaları ile değerlendirerek yüksek kardiyovasküler 

hastalık (KVH) riski taşıyan bireyleri belirlemek istedik. Çalışmamızda kliniğimize başvuran 

komorbiditesi olmayan ancak ultrasonografik olarak hepatosteatozu olan ve olmayan hastalarda Non-

HDL, Total kolesterol/ HDL kolesterol ve LDL kolesterol / HDL kolesterol oranları değerlendirildi. 

Ayrıca lipid profil indekslerinin; AST/ALT, AST-Platelet oran indeksi(APRI), Fibrozis-4 indeksi(FIB4) 

gibi karaciğer fibrozis skorlamaları ile olan ilişkileri araştırıldı.  
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METOD 

Çalşmaya 18-75 yaş aralığında olan 85 hasta alındı. Diabetes mellitus, kardiyak hastalık, nörolojik, 

romatolojik hastalık öyküsü ve malignitesi olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların hemogram ve tüm 

biyokimyasal parametreleri, dahiliye kliniğine başvurduklarında tek merkezde çalışılan laboratuvar 

bulguları olarak kaydedildi. Hastaların yaş, BMI (vüvut kitle indeksi), total kolesterol, LDL (düşük 

dansiteli lipoprotein), HDL (yüksek dansiteli lipoprotein), trigliserid, AST (aspartat aminotransferaz), 

ALT (alanin aminotransferaz), GGT(gamaglutamil transferaz), AKŞ (açlık kan şekeri), İnsülin, HOMA-

IR (İnsülin direnci), HbA1C, ve hemogram parametreleri kaydedildi. Karaciğer fibrozis skorlamaları 

olan APRI, FIB4 ve AST/ALT oranları hesaplanarak istatististiksel değerlendirme yapıldı. Tüm 

hastalardan hepatosteatozu olanlar Grup 1 ve hepatosteatozu olmayan hastalar Grup 2 olarak 

gruplandırıldı. 

Bu gruplarda İstatistik olarak karşılaştırmada T test uygulandı. İstatistiksel değerlendirmeler icin SPSS 

for Windows V.24.0 (SPSS Inc. Chicago, IL) paket programı kullanıldı. Elde edilen değerler 

ortalama±standard sapma veya sayı ve yüzde olarak verildi. Değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi 

p<0.05 olarak kabul edildi. İki grubun ölçümsel değişkenleri için verilerin parametrik koşulları taşıyıp 

taşımadığı Kolmogorov Smirnov Testi kullanılarak değerlendirildi. Ölçümsel değişkenlerin değerlerinin 

normal dağılıma uyanları Student t testi, normal dağılıma uymayanları Mann Whitney-U testi 

kullanılarak gruplar arasında karşılaştırıldı. Korelasyon analizinde spearman, 2 farklı grup 

karşılaştırmasında kruskal valis kullanıldı.  

BULGULAR 

Çalışmaya alınan 85 hastada kadın/ erkek oranı 50 (%58,8) / 35 (%41,2) idi. Hepatosteatozu olan Grup 

1(43,51+12,19) ile, hepatosteatozu olmayan grup 2 (38,8+11,41) olarak ayrıldı. Hastalar arasındaki yaş 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,069). Grup 1 de 

hipertansiyonu olan hastalar 18 (%40) iken, Grup 2’de 4 (%10) hastada mevcuttu.  Her iki grup arasında 

BUN, total kolesterol, LDL, FIB4 skoru, non HDL parametreleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. 

Grup 1 hastalarda BMI (p=0,006), glukoz (p=0,0001), insülin (p=0,0001), HOMA-IR (p=0,0001), A1c 

(p=0,0001), kreatinin (p=0,038), TG (p=0,0001), APRİ (p=0,0001), TG/glukoz (p=0,0001), TK/HDL 

(p=0,008), LDL/HDL (p=0,011) oranları anlamlı düzeyde daha yüksek saptandı. HDL (p=0,003), 

AST/ALT karaciğer fibroziz skoru (p=0,0001) grup 1 hasta grubunda anlamlı düzeyde düşük saptandı 

(Tablo1). 
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Tüm hastalarda FIB4 skoru ile lipid profil indeksleri arasında anlamlı koreslasyon saptanmazken, APRI 

ile TG/glukoz (r=0,220; p=0,043), TK/HDL (r=0,287; p=0,008), LDL/HDL (r=0,284; p=0,009) arasında 

anlamlı pozitif korelasyon saptandı. AST/ALT skoru ile TG/glukoz (r=-0,256; p=0,018), TK/HDL (r=-

0,232; p=0,034), LDL/HDL (r=-0,259; p=0,017) arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı (Tablo 

2). 
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Grade 1, 2 ve 3 hepatosteatozu olan hastalar karşılaştırıldığında HOMA-IR (p=0,044), A1c (p=0,006), 

kreatinin (p=0,007), FIB4 (p=0,072), APRI (p=0,001) ve AST/ALT oranları (p=0,001) arasında anlamlı 

farklılık saptandı. Ancak her üç grup arasında lipid profil indeksleri arasında anlamlı farklılık 

saptanmadı (Tablo 3). 
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TARTIŞMA 

Lipit profili ve bileşenleri (total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol ve trigliseritler) klinik 

uygulamada en sık istenen laboratuvar testlerinden bazılarıdır. Bu testin (veya bileşenlerinin) en yaygın 

endikasyonu, KVH olay riskini belirleme sürecine yardımcı olmaktır. KVH gelişimi için iyi bilinen risk 

faktörleri olan hiperlipidemi, DM, HT ve insülin direncinden bağımsız olarak NAYK hastalarında da 

aterosklerotik kalp hastalığı sıklığının artmış olduğu kanıtlanmıştır. 4,6 

Biz bu çalışmada NAYKH olan hastalarda lipit spektrumunu fibrozis skorlamaları ile değerlendirerek 

yüksek KVH riski taşıyan bireyleri belirlemek istedik. Çalışmamızın sonucunda tek başına total 

kolesterol ve LDL ile APRI ve AST/ALT fibrozis skorları arasında anlamlı korelasyon saptanmazken; 

HDL oranları için korelasyon analizinde anlamlı ilişki bulundu. Ayrıca Total kolesterol/HDL ve 

LDL/HDL ile APRI ve AST/ALT fibrozis skorları arasında anlamlı korelasyon saptandı. Yapılan bir 

çalışmada NAYKH'da dislipideminin sadece belirgin bir özellik olmadığı; yapılandırılmış lipit 

oranlarının ( TG/HDL, Total kolesterol/HDL ve LDL/HDL)  basit steatoz vakalarından kardiyovasküler 

risk ile ilişkili ciddi NAYKH’ya kadar non-alkolik steatohepatit (NASH)'i taramak için belirteç görevi 

oynadığını göstermiştir.7 NAYKH için risk faktörleri olarak kolesterol ve lipoprotein oranlarının rolüne 

ilişkin sınırlı veriler mevcuttur. Bununla birlikte, plazma kolesterolünün yaklaşık üçte ikisi LDL'de 

bulunur ve dolayısıyla total ve LDL kolesterol yakından ilişkilidir. Total kolesterol/HDL gibi, 
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LDL/HDL' nin de daha fazla prediktif değeri olabilir.8 Wu ve arkadaşları tarafından Çin’de yapılan bir 

çalışmada, yüksek TK/HDL kolesterol veya TG/HDL kolesterol oranlarına veya her ikisine birden sahip 

yetişkinlerin, özellikle ilerlemiş NAYKH için daha büyük bir riske sahip olduğu görülmüştür.9 Bizim 

çalışmamızda da karaciğer yağlanmasındaki fibrozis skorlamasında kullanılan APRI skoru ile TK/HDL 

kolesterol ve LDL/HDL kolesterol arasında anlamlı ilişki bulundu. Zayıf ve obez kontrollere kıyasla 

NASH hastalarında artmış hepatik kolesterol sentezi ve kolesterol metabolizmasında düzensizlik 

olduğuna dair kanıtlar vardır.10 

Tek başına HDL kolesterol de hepatosteatoz grubumuzda anlamlı düşük bulundu. Düşük HDL 

kolesterol konsantrasyonu, metabolik sendromun bileşenleri de dahil olmak üzere çok sayıda risk 

faktörü ile ilişkilendirilebilir.11 LDL kolesterolü yüksek, HDL kolesterolü düşük ve yüksek 

hipertrigliseridemisi olan NAYKH olan hastalarda daha fazla aterojenik proses kaydedilmişitr. Bu lipit 

parametreleri ile karaciğer yıkımı ve inflamasyonun ciddiyeti arasında kurulan pozitif ilişki aterojenik 

olayları arttırmıştır.12 Bu durumda kronik karaciğer inflamasyonu, kardiyovasküler komplikasyonların 

doğrudan başlangıcı ile ilişkilendirilebilir.13,14 

Yapılan bir çalışmada hepatik inflamasyonu olmayan hastalara kıyasla NASH hastalarında hepatik 

serbest kolesterolün ilerleyici bir şekilde arttığı gözlemlenmiştir.15 NAYKH olan hastaların 

karaciğerindeki Kupffer hücrelerinin içinde çok sayıda kolesterol içeren damlacıklar ve kolesterol 

kristalleri gösterilmiştir. Bu olay basit yağlanması olan hastaların karaciğerinde gözlenmemiştir.16 Bizim 

çalışmamızda da Grade 1, 2 ve 3 hepatosteatozu olan hastalar karşılaştırıldığında FIB4, APRI ve 

AST/ALT oranları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu durum hepatik kolesterolün artışından 

kaynaklanmış olabilir. Ancak her üç grup arasında lipid profil indeksleri açısından bir arasında anlamlı 

farklılık saptanmamıştır. Daha fazla sayıda hasta ile çalışma genişletip, karaciğer biyopsisi ile 

incelendiğinde belki benzer bulgulara rastlanabilir. 

Sonuç olarak çalışmamızda NAYKH olan ve olmayan grupta T. Kolesterol ve LDL arasında istatistiksel 

anlamlı farklılık yokken, her ikisinin HDL oranında anlamlı farklılık gözlendi.  Yine total kolesterol ve 

LDL ile APRI ve AST/ALT fibrozis skorları arasında anlamlı korelasyon yokken HDL oranları için 

korelasyon analizinde anlamlı ilişki gözlendi. Bu nedenle lipid profilleri değerlendirilirken özellikle 

total kolesterol ve LDL’nin, HDL’ye oranlanarak değerlendirilmesi gerekebilir. Daha büyük hasta 

sayıları ile hepatosteatoz için bu oranların cut-off değeri bulunarak fibrozis skorlamalarında 

kullanılabileceği kanaatindeyiz.  
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Özet: Mitral annülüsün kazeöz kalsifikasyonu (MAKK) genellikle yaşlılarda ve kadınlarda görülen mitral annülüs 

kalsifikasyonu (MAK)’ nun nadir görülen bir şeklidir. Toplumda % 0,07-0,08, MAK vakaları arasında ise %0, 63 

sıklığında görülür. Patofizyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte kalsiyum metabolizmasındaki bir bozukluktan 

kaynaklanabileceği öne sürülmüştür. Literatürde yaklaşık 3000 adet vaka yayınlanmıştır. MAKK 

ekokardiyografide mitral kapağın ventriküler yüzeyinde mitral annülüsün posterioruna yapışık, büyük, yuvarlak, 

dışı hiperekojen ve içi hipoekojen görünümde bir kitle olarak izlenir. Kardiyologların çoğu daha önceden böyle 

bir durum görmediğinden bu kitle ilk bakışta bir kist, abse, tümör yada mitral kapağın vejetatif bir kitlesi olarak 

düşünülür. MAKK’ da genellikle konservatif tedavi yeterli olur. Fakat mitral kapakla ilgili bir fonksiyon 

bozukluğuna yol açma, tekrarlayan emboliler ve hızlıca büyüyüp dolaşıma açılma riski yani patlama ihtimali 

bulunması gibi durumlarda operasyon gerekebilir. Biz enfektif endokardit kliniği ile başvuran aynı zamanda 

hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati saptanıp bu nedenlerle opere edilen bir vaka takdim ediyoruz. Bu özellikleri 

nedeniyle literatürde bizim tespitlerimize göre ilk vakadır. Hasta opere edilmiş olup şu anda takip ve tedavisi 

devam etmektedir. Herhangi bir şikayeti de bulumamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mitral Annülüsün Kazeöz Kalsifikasyonu 

 

Vaka takdimi: 

76 yaşında kadın hasta acil servise göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve ateş şikayetleri ile başvurdu. 

Özgeçmişinde hipertansiyon (HT) tanısı mevcuttu. HT nedeni ile irbesartan 300 mg kullanıyordu. 

Bilinen koroner arter hastalığı yoktu. Fizik Muayenede nabız 93/dk, tansiyonu 160/ 70 mmHg, ateş 38.5 

°C bulundu. Dinlemekle akciğer alt zonlarda krepitan raller, kalpte apikal odakta 3/6 sistolik ejeksiyon 

üfürüm mevcuttu. Hastanın elektrokardiyografisinde ritim sinüs ritmi olup, nadir ventriküler 

ekstrasistoller mevcuttu. V1-V2 de 2 mm ST elevasyonu D1-aVL de T negatifliği mevcuttu.  

Labaratuvar incelemesinde; Covid-19 PCR testi negatifti. WBC: 17500 ve nötrofil hakimiyeti mevcuttu. 

Hs-troponin ve CK-MB değerleri hafifçe yüksek olup, Nt-proBNP 7085 ng/L değeri ile oldukça 

yüksekti. CRP değerlerinde de yükselme tespit edildi. AST ve ALT değerleri yüksek, üre ve kreatinin 

değerleri normaldi. Troponin ve CRP yüksekliği nedeni ile akut koroner sendrom ve akut pnömoni? ön 

tanıları ile hastaya kontrastsız toraks BT çekildi.  BT’ de “Mitral annülüs seviyesinde ventriküle doğru 

protrude 36*30 mm boyutlarında kalsifikasyon içeren lezyon izlenmiş olup kazeöz mitral kalsifikasyon 

açısından anlamlıdır” olarak raporlandı.  Hasta daha sonra koroner yoğun bakım ünitesine interne edildi. 

Hastaya yapılan transtorasik ekokardiyografide mitral kapağın ventriküler yüzeyinde posterior mitral 

annülüse tutunan dışı hiperekojen içi hipoekojen, boyutları 39*29 mm ölçülen, mitral kapak üzerinde 

12/5 mmHg gradient oluşturan kitle imajı izlendi (resim 1). Bu sebeple hastada ön planda kist hidatik, 

kardiyak tümör ya da abse olabileceği düşünüldü. Ayrıca ventrikül hipertrofisi ile birlikte sol ventrikül 

çıkış yolunda 50 mmhg gradient tespit edildi. Hastaya koroner anjiografi yapıldı ve koroneler için 

medikal takip kararı alındı. Hasta enfeksiyon hastalıklarına konsülte edildi. Hastadan ilaveten sedim, 

tümör markırları, aerop ve anerop kan kültürleri alındı. Enfeksiyon hastalıkları hastaya enfektif 
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endokardit ön tanısı ile vankomisin 1 gr 2*1 intravenöz başladı. Hastanın ilk alınan kan kültürlerinde 

stafilokokkus hominis üremesi oldu. Daha sonraki kan kültürlerinde üreme olmadı. Hasta operasyon 

için enfektif endokardit ön tanısıyla konsey kararı operasyona alındı. 

 

  

Şekil 4. Mitral kağağın posterior annülüsündeki MAKK görününümü ve devamında sol ventrikül çıkış yolundan 

ölçülen gradient izleniyor. 

 

Operasyonda mitral kapak posterior annülüs üzerinden açılarak kitle boşaltıldı. Apse görünümünde sıvı 

aspire edildi. Kültür içim örnekler alındı. Yakşaşık 5*4 cm boyutundaki kavite içinden çamur kıvamında 

içerik temizlendi. Bu bölge bol serum fizyolojik ve hipertonik salin ile yıkandı. Mitral kapak posterior 

annülüsündeki defekt pledgetli sütürler ile rekonstrükte edildi. 27 numara EPİC biyolojik kapak 

replasmanı yapıldı. Pompadan sorunsuz çıkıldı. Hastanın doku kültürlerinde de üreme izlenmedi. 

Dokuda tüberküloz bulgularına da rastlanmadı. Mantara rastlanmadı. Brusella ve sifiliz testleri 

negatifdi. Hastanın post-op takiplerinde beyaz küre ve CRP artışları nedeni ile yeniden enfeksiyon 

hastalıklarına danışıldı. Daha sonra hem klinik olarak düzelen hemde biokimyasal paremetreleri düzelen 

hasta uygun ilaç tedavisi ve önerilerle taburcu edildi.   Kontrollerinde herhangi bir şikayeti olmayan 

hastanın takip ve tedavisi devam etmektedir. 
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Şekil 5. Hastanın operasyonu sırasında kitleye ulaşılıp boşaltılması izlenmektedir. 

Kazeöz mitral annüler kaşsifikasyon genellikle yaşlılarda ve kadınlarda görülür. Toplumdaki yaygınlığı 

% 0,06-0,07 olup mitral annüler kasifikasyon vakalarının ise % 0,63’ ünden sorumludur (1). Oluşum 

mekanizması bilinmemekle birlikte kalsiyum mekanizmasındaki biz bozukluktan ileri geldiği 

düşünülmektedir.  Literatürde yaklaşık 3000 adet vaka tanımlanmıştır. Kazeöz mitral annüler 

kalsifikasyon ekokardiyografide posterior mitral annülüsün ventriküler yüzeyine yapışık dışı 

hiperekojen içi hipoekojen bir kitle olarak görülür. Çoğu kardiyolog daha önce böyle bir hastalık 

görmediğinden yanlışlıkla abse, tümör veya vejatatif bir kitle olarak ön tanı koyabilir. Genellikle 

konsevatif tedavi yeterli olur. Fakat mitral kapakla ilgili fonksiyon bozukluğuna yol açma, tekrarlayan 

emboli durumu yada patlama ihtimalinden dolayı bazen operasyon gerekebilir. 
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Özet: Konu: Tuboovaryan abse (TOA), akut pelvik inflamatuvar hastalığın (PIH) en son noktasıdır. Pelvik ağrı, 

servikal hareketlerde ve adnekslerde hassasiyet, ateş klasik semptomlardandır. Rahim içi araç (RİA) kullanımı, 

birden fazla partner, düşük sosyoekonomik durum, madde kullanımı risk faktörleri arasındadır. Amaç: Sunumda, 

birden fazla risk faktörüyle gelişen ve akut batın kliniğiyle başvuran bir TOA hastasının antibiyotik tedavisiyle 

baskılamayı bekleyemeden acil cerrahi girişim gerektirebileceğini bildirmek amaçlandı. Yöntem: 26 yaşında kadın 

hasta hastanemize pelvik ağrı ile başvurdu. Fizik muayenede defans ve rebound pozitifti, akut batın kliniği 

mevcuttu. Transvajinal ultrasonografide kavitede RİA ve Doppler ultrasonografide 11 cm uzun eksene sahip 

torsiyon açısından kuşkulu kistik lezyon izlendi. İki doğum geçmişi olan ve fertilite isteği olmayan hastaya 

laparotomi ile bilateral salpenjektomi ve derin abse drenajı uygulandı. Bulgular: Laparotomide uterus ve 

adnekslerde dens yapışıklık ve iki tuba uterinada da piyosalpenks izlendi. Bilateral salpenjektomi yapıldı. Derin 

yerleşimli abse cidarı tamamen temizlendi. Son olarak RİA çekildi. Sonuç: TOA, hastaneye yatışla verilen 

antibiyotik tedavisine çoğunlukla yanıt verir ve genelde drenaja bile gerek olmaz. Fakat konservatif tedavilere 

yanıt vermeyen ya da inatçı durumlarda cerrahi gerekir. TOA rüptürlerinde ise acil cerrahi gerekir. Cerrahide 

abse drenajı, nekrotik dokuların temizliği ve batın içi yıkanması amaçlanır. Hastamızdaki gibi metamfetamin 

bağımlılığı dahil olmak üzere çok sayıda risk faktörü barındırmanın, yetersiz kan ve lenfatik drenajlı kul-de-sak 

bir abseye sebep olabileceği ve rüptüre olmamasına rağmen şiddetli ağrıyla akut batın kliniği verip acil cerrahi 

gerektirebileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Metamfetamin, Rahim İçi Araç, Tuboovaryan Abse, Acil Laparotomi 

 

Deep Tuboovarian Abscess Requiring Emergency Laparotomy in a Methamphetamine Addicted Patient 

 

Abstract: Subject: Tuboovarian abscess (TOA) is the endpoint of acute pelvic inflammatory disease (PID). Pelvic 

pain, tenderness in cervical movements and adnexa, fever are the classic symptoms. Intrauterine device (IUD) 

use, multiple partners, low socioeconomic status, and substance use are among the risk factors. Objective: In this 

presentation, it was aimed to report that a TOA patient who developed with multiple risk factors and presented 

with the clinic of acute abdomen may require emergency surgical intervention without waiting for suppression 

with antibiotic treatment. Method: A 26-year-old female patient was admitted to our hospital with pelvic pain. On 

physical examination, defense and rebound were positive, and acute abdomen was present. Transvaginal 

ultrasonography revealed a cystic lesion suspicious for torsion with IUD in the cavity and 11 cm long axis on 

Doppler ultrasonography. Laparotomy and bilateral salpingectomy and deep abscess drainage were applied to 

the patient who had a history of two births and had no desire for fertility. Results: At laparotomy, dense adhesions 

were observed in the uterus and adnexa, and pyosalpenx in both tuba uterines. Bilateral salpingectomy was 

performed. The wall of the deeply located abscess was completely cleaned. Finally, the IUD was removed. 

Conclusion: TOA mostly responds to hospitalization antibiotic therapy and usually does not even require 

drainage. However, surgery is required in cases that do not respond to conservative treatments or are persistent. 

Urgent surgery is required in TOA ruptures. Abscess drainage, cleaning of necrotic tissues and washing the inside 

of the abdomen are aimed in surgery. It should be kept in mind that having multiple risk factors, including 
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methamphetamine addiction, as in our patient, may cause a cul-de-sac abscess with insufficient blood and 

lymphatic drainage, and may present acute abdomen with severe pain despite not rupture and require emergency 

surgery. 

Keywords: Methamphetamine, İntrauterine Device, Tuboovarian Abscess, Emergency Laparotomy 

 

KONU 

Tuboovaryan abse (TOA) akut pelvik inflamatuvar hastalık (PIH) sürecinin en son noktasıdır.1 Hastanın 

muayenesi sırasında ele gelen pelvik kitleyle kendini gösterebilir. En önemli sebebi PIH olsa da 

inflamatuvar bağırsak hastalıkları, divertikülit ya da operasyon sonrası oluşabilir.2 TOA genellikle PIH 

sonrası unilateral ve çok odaklı olarak gelişir. Sıklıkla bağırsak mesane gibi organlar da etkilenir.3 

Tanısında ilk seçenek ultrasonografidir, ikinci olarak bilgisayarlı tomografi tercih edilir.4 

AMAÇ 

Sunumda, birden fazla risk faktörüyle gelişen ve akut batın kliniğiyle başvuran bir TOA hastasının 

antibiyotik tedavisiyle baskılamayı bekleyemeden acil cerrahi girişim gerektirebileceğini bildirmek 

amaçlandı. Hastamızdaki gibi metamfetamin bağımlılığı dahil olmak üzere çok sayıda risk faktörü 

barındırmanın, yetersiz kan ve lenfatik drenajlı kul-de-sak bir abseye sebep olabileceği ve rüptüre 

olmamasına rağmen şiddetli ağrıyla akut batın kliniği verip acil cerrahi gerektirebileceği anlatıldı. 

YÖNTEM 

26 yaşında kadın hasta hastanemize pelvik ağrı ile başvurdu. Fizik muayenede defans ve rebound 

pozitifti, akut batın kliniği mevcuttu. Transvajinal ultrasonografide kavitede RİA ve Doppler 

ultrasonografide 11 cm uzun eksene sahip torsiyon açısından kuşkulu kistik lezyon izlendi. Hastanın 

aynı zamanda metamfetamin bağımlılığı mevcuttu. İki doğum öyküsü olan ve fertilite isteği olmayan 

hasta acil laparotomiye alındı. 

Genel anestezi altında steril boyanma ve örtünmenin ardından pfannenstiel insizyonla batına girildi. 

Gözlemde bağırsaklar uterus ve adnekslere dens yapışık ve frozen pelvis izlendi. Bağırsaklardaki bridler 

disseke edildi. İki tuba uterinada da piyosalpenks izlendi. Bu sebeple bilateral salpenjektomi yapıldı. 

Derin yerleşimli abse cidarı tamamen temizlendi ve tüm parçalar patolojiye gönderildi. Batın temizliği 

yapıldı. Douglas boşluğuna 1 adet dren kondu. Kanama kontrolünü takiben batın katları anatomiye 

uygun olarak kapatıldı. Son olarak hastanın RİA’sı çekildi. Komplikasyonsuz işleme son verildi. 

Madde bağımlılığı bulunan hasta postop 1. günde psikiyatriye de konsülte edildi ve tedavisi düzenlendi. 

Dreni 120cc gelen ile sıfırlandı. Postop 2. günde vital bulguları stabil olan, defansı ve reboundu olmayan 

hastanın gaz çıkışı oldu, sondası çekildi. Drenden gelen olmaması üzerine dreni çekildi. Postop 3. günde 

enfeksiyon hastalıklarına konsülte edilen hasta için mevcut antibiyoterapinin devamı önerildi ve hasta 

postop 6. günde şifa ile taburcu edildi.  

BULGULAR 

TOA kliniği hastadan hastaya değişiklik gösterir. Hastalar asemptomatik olabileceği gibi septik şokla 

da karşımıza çıkabilir. En önemli semptom %90 oranla ağrıdır, bunu %60-80 ile ateş takip eder. Bulantı 

ve kusma eşlik edebilir, rüptür olursa akut batın tablosuyla karşımıza gelebilir. Rüptür olmayan 

vakalarda ilk tercih antibiyotik tedavisi ve drenajdır.5 İntravenöz PIH tedavi seçeneklerinden biri hasta 

48-72 saat afebril olana dek uygulanır. Taburculuktan sonra oral tedaviyle devam edilir.6 

Eğer verilen protokolle 72 saatte cevap alınamazsa antibiyotik rejimi değiştirilir ya da perkütan drenaj 

seçeneği değerlendirilir. Pyosalpenks gibi tek organ tutulumlu abseler şayet kan ve lenf akımı devam 

ediyorsa antibiyotik tedavisine cevap verir. Cul-de-sac bölgesindeki ya da çok odaklı abselerde ise 

drenaj daha yararlıdır.7 Drenaj ultrason ya da BT eşliğinde anesteziyle transabdominal, transrektal, 

transgluteal ya da transvajinal uygulanır. Başarı oranı %90’dır. Hemodinami bozukluğu, düzelmeyen 

koagülasyon bozukluğu, abseye ulaşamama ise kontrendikasyonlarıdır. 

TOA rüptürü hızla gram negatif endotoksik şoka sebep olabileceği için acil operasyon gerektirir.8 TOA 

tedavi edilirken oluşan hipotansiyon, oligüri ve klinik ilerleme de diğer operasyon sebepleridir. Bunlar 
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rüptür sonrası sepsis göstergesi olabilir.9 Cerrahi sırasında abse over parankimini tutmamışsa doku 

rezeksiyonu ek yarar sağlamaz. 

SONUÇ 

TOA, hastaneye yatışla verilen antibiyotik tedavisine çoğunlukla yanıt verir ve genelde drenaja bile 

gerek olmaz.10 Fakat konservatif tedavilere yanıt vermeyen ya da inatçı durumlarda cerrahi gerekir.11 

TOA rüptürlerinde ise acil cerrahi gerekir. Cerrahide abse drenajı, nekrotik dokuların temizliği ve batın 

içi yıkanması amaçlanır. 
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De Quervain Tenosinoviti Tedavisinde Parafin Banyo ve Vücut Dışı Şok 

Dalga Terapisi Tedavilerinin Ağrı ve El Fonksiyon Kısıtlılığı Üzerine 

Karşılaştırmalı Etkileri 

 

Dr. Öğretim Üyesi Volkan Şah 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı 

 

Özet: De Quervain tenosinoviti (DQT), el başparmağının abduksiyonu ve ekstansiyonundan sorumlu olan 

abdüktör pollicis longus (APL) ve ekstansör pollicis brevis (EPB) tendonlarının, çevrelerindeki kılıfların 

kalınlaşması nedeniyle sıkışmasıdır. El bileğinde radius stiloid’ine uyan bölgede ağrı ve başparmağın fonksiyon 

bozukluğu, DQT’nin en sık görülen semptomlarıdır. DQT tedavisinde, ikisi de fizik tedavi modaliteleri olan parafin 

banyo tedavisi-paraffin bath therapy (PBT) ve vücut dışı şok dalga terapisi-extracorporeal shock wave therapy 

(ESWT) tedavilerinin etkinlikleri ayrı ayrı ortaya konmuştur. Bu çalışma ise, DQT’de bu iki fizik tedavi 

modalitesinin etkinliklerini ilk kez karşılaştırma amacı taşımaktadır. 71 hasta iki gruba randomize edildi. Grup 

1'e (n = 36) PBT + başparmak spika ateli + ev egzersiz programı, Grup 2'ye (n = 35) ESWT + başparmak spika 

ateli + ev egzersiz programı uygulandı. PBT; çalışmanın ilk iki haftasında, haftanın 5 günü, toplam 10 seans 

olarak ve ESWT ise çalışmanın ilk iki haftasında, 3 gün aralıklarla, toplam 4 seans olarak uygulandı. Tedavi 

öncesi, tedavi bitiminde (2.haftada) ve tedavi bitiminden bir ay sonra (6.haftada) hastaların ağrısı Görsel Analog 

Skala-Visual Analog Scale (VAS), el fonksiyon kısıtlılıkları da Duruöz El İndeksi-Duruöz Hand Index (DHI) ile 

değerlendirildi. Tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında, takip periyotlarında (2. ve 6. haftalar) VAS ve DHI skorları 

hem PBT hem de ESWT gruplarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldı (tümü için, p<0.05). Tedavi öncesi 

ile karşılaştırıldığında, takip periyotlarında (2. ve 6. haftalar) VAS ve DHI skorları, ESWT grubunda PBT grubuna 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla azaldı (tümü için, p<0.05). Bu çalışma hem PBT hem de 

ESWT'nin, DQT tedavisinde ağrı ve el fonksiyon skorları üzerine anlamlı düzeyde olumlu etkileri olduğunu ortaya 

koymuştur. Ancak çalışmamızın sonuçlarına göre ESWT, VAS ve DHI skorlarını PBT’ye göre daha olumlu 

değiştirdiği için DQT hastalarındaki ağrıda ve el fonksiyon kısıtlanmasında PBT’ye kıyasla tercih edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: De Quervain, Tenosinovit, Parafin, Eswt, Ağrı, El Fonksiyonu 

 

Comparative Effects of Parafine Bath and Extracorporeal Shock Wave Therapies On Pain and Limitation of 

Hand Functions in the Treatment of de Quervain Tenosynovitis 

 

Abstract: De Quervain's tenosynovitis (DQT) is the compression of the abductor pollicis longus (APL) and 

extensor pollicis brevis (EPB) tendons, which are responsible for abduction and extension of the thumb, due to 

thickening of the surrounding sheaths. Pain at the wrist in the region of the radius styloid, and dysfunction of the 

thumb are the most common symptoms of DQT. The efficacy of paraffin bath therapy (PBT) and Extracorporeal 

Shock Wave Therapy (ESWT) treatments, both of which are physical therapy modalities, in the treatment of DQT 

have been demonstrated separately. This study aims to compare the efficacy of these two physical therapy 

modalities in DQT for the first time. 71 patients were randomized into the two groups. PBT + thumb spica splint 

+ home exercise program was applied to Group 1 (n = 36) and ESWT + thumb spica splint + home exercise 

program was applied to Group 2 (n = 35). PBT was applied in the first two weeks of the study, 5 days a week, a 

total of 10 sessions, and ESWT was applied in the first two weeks of the study, with 3-day intervals, for a total of 

4 sessions. The pain of the patients was evaluated with the Visual Analog Scale (VAS), and their limitations of 

hand functions were evaluated with the Duruöz Hand Index (DHI), before the treatment, at the end of the treatment 

(at the 2nd week), and one month after the end of the treatment (at the 6th week). Compared with baseline, during 
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the follow-up periods (weeks 2 and 6), VAS and DHI scores were statistically significantly decreased in both the 

PBT and ESWT groups (for all, p<0.05). Compared with baseline, during the follow-up periods (weeks 2 and 6), 

VAS and DHI scores were significantly lower in the ESWT group more than in the PBT group (for all, p<0.05). 

This study revealed that both PBT and ESWT had significant positive effects on pain and hand function scores in 

the treatment of DQT. However, according to the results of our study, ESWT could be preferred over PBT in pain 

and limitation of hand functions in patients with DQT since it changes the VAS and DHI scores more positively 

than PBT. 

Keywords: De Quervain, Tenosynovitis, Paraffin, Eswt, Pain, Hand Function 

 

GİRİŞ 

De Quervain tenosinoviti’ni ilk olarak 1985 yılında Fritz de Quervain tanımlamıştır 1. De Quervain 

tenosinoviti (DQT), el bileğinin birinci dorsal kompartmanındaki abdüktör pollicis longus (APL) ve 

ekstansör pollicis brevis (EPB) tendonlarının, çevrelerindeki kılıfların kalınlaşması nedeniyle 

sıkışmasıdır. Bu kaslar başparmağın abduksiyonu ve ekstansiyonundan sorumludur 2. El bileğinde 

radius stiloid’ine uyan bölgede ağrı ve şişlik, başparmağın fonksiyon bozukluğu ve kavrama sorunları, 

DQT’nin en sık görülen semptomlarıdır ve başparmak hareketlerindeki artışla kötüleşirler 3. Prevalansı 

erkeklerde %0.5, kadınlarda %1.3 olarak bildirilmiş olup, görülme yaşı 30-55 yaş arasıdır 4. DQT’nin 

kesin nedeni bilinmemekle birlikte etiyolojisinde; künt travma, biyomekanik kompresyon, aşırı 

yorgunluk, işle ilgili tekrarlayan aktiviteler, anatomik varyasyonlar, genetik yatkınlık ve soğuk hava 

maruziyeti rol oynayabilir 5.  

DQT için önerilen pasif tedaviler; istirahat, fizik tedavi modaliteleri, analjezikler, başparmak spika ateli, 

kortikosteroid enjeksiyonu olarak sıralanabilir 6. Parafin Banyo Terapisi-Paraffin Bath Therapy (PBT) 

ve Vücut Dışı Şok Dalga Tedavisi-Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT), fizik tedavi 

modaliteleri içinde yer alır. Aktif tedavi seçenekleri arasında aktif eklem hareket açıklığı egzersizleri, 

kuvvetlendirme egzersizleri, tendon kaydırma egzersizleri, ve eksantrik egzersizler sayılabilir 5. Pasif 

ve aktif tedavilere dirençli olgularda cerrahi tedavi uygulanır 6. 

PBT’de, mumsu bir madde ile kaplanan bölgedeki, eklem kapsülünde 7.5 °C'lik, kas dokusunda ise 4.5 

°C’lik sıcaklık artışları oluşmaktadır. Parafin banyosu terapilerinin arteriyollerdeki düz kas liflerini 

gevşetici etkisi, periferik kan damarlarının vazodilatasyonuna neden olarak dolaşımı iyileştirmekte ve 

gevşemeyi desteklemektedir. Bu hiperemi; doku sıvısı transdüksiyonunun artmasını, lenf akışının 

artmasını ve eksüdaların emilimini sağlamaktadır. 

Bu etkilerinden dolayı; osteoartrit, romatoid artrit, skleroderma ve Karpal tünel Sendromu gibi el ile 

ilgili hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır 7–9.  

Çalışmamıza konu olan De Quervain tenosinoviti tedavisi ile ilgili bir çalışmada; parafin banyo, egzersiz 

ve splint ile kombine edildiğinde sadece egzersiz + splint tedavisine göre daha etkin bulunmuştur 5. 

Vücut Dışı Şok Dalga Tedavisi-Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) son yıllarda birçok kas-

iskelet sistemi hastalığında kullanılmaktadır 10. ESWT'nin ağrıyı azaltmadaki etkinliği net olarak 

açıklanamasa da stimülasyon analjezisine ve doku rejenerasyonunun arttırmasına bağlı olabilir 11. De 

Quervain tenosinovitinde ESWT yeni bir seçenek olarak görünmektedir. Yakın zamanda yapılmış bir 

klinik çalışmada splint ve celecoxib ile birlikte uygulandığında sadece splint + celecoxib grubuna göre 

daha etkin sonuçlar elde edilmiştir 12.  

De Quervain tedavisinde bu iki farklı fizik tedavi modalitesinin etkinlikleri çok yakın zamanda ortaya 

konmuş olsa da 5,12, birbirleri ile kıyaslandığı bir çalışma da bildiğimiz kadarı ile literatürde 

bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışma; De Quervain tenosinovitinde bu iki fizik tedavi modalitesinin 

etkinliklerini bilimsel literatürde ilk kez karşılaştırma amacı taşımaktadır. 

MATERYAL VE METOD 

Bu klinik araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nda 

gerçekleştirilmiştir. Tüm hastalar çalışma öncesi sözlü olarak bilgilendirilip, Helsinki Deklarasyonu'na 

uygun olarak yazılı bilgilendirilmiş onam formları kayıt altına alınmıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
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Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı alınmış (Karar No:01; Tarih: 13.06.2022) ve NCT05423353 

numarası ile ‘Clinicaltrials.gov’a kaydedilmiştir. 

Bu çalışma, iki paralel tedavi grubu (Paraffin Banyosu Terapisi ve ESWT) ile gerçekleştirilen, 

prospektif, açık etiketli, randomize bir klinik araştırmanın sonuçlarını değerlendirmektedir. Çalışma, ilk 

iki haftası tedavi dönemi olmak üzere, altı hafta sürmüştür. Tüm hastalara çalışmanın son 

değerlendirmesine (6. hafta) kadar spika ateli ve ev egzersizleri programı (aktif eklem hareket açıklığı 

egzersizleri, kuvvetlendirme egzersizleri, tendon egzersizleri ve eksantrik egzersizler) verilmiştir. 

De Quervain Tenosinoviti tanısı konulan (El bileğinde ‘Radial Stiloid’ çevresinde şişlik, hassasiyet ve 

ağrı (VAS ≥ 4, ağrı süresi ≥ 4 hafta), pozitif Finkelstein testi olan) 18-65 yaş arası hastalar çalışmaya 

dahil edildi. Çalışmadan dışlama kriterleri ise şunlardı: son 6 ay boyunca NSAID kullananlar; el ve 

bileğe doğrudan travma, kırık, enjeksiyon veya ameliyat öyküsü olanlar; diyabetes mellitus, guatr, 

koagülopati, karaciğer-böbrek yetmezliği, KOAH, kalp, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, akut-kronik 

enfeksiyon ve malignite gibi ek hastalıkları olanlar; romatoid artrit gibi inflamatuar sistemik romatizmal 

hastalıkları olanlar; kan testleri veya el bileği radyografisinde anormal bulguları olanlar; el hissi 

bozuklukları ve cilt lezyonları olanlar; hamile veya emzirenler. 

Dahil etme ve hariç tutma kriterlerini karşılayan 71 hasta bilgisayar ortamında rastgele sayı tablosu 

(http://www.random.org/) kullanılarak iki gruba randomize edildi. Grup 1'e (n = 36) parafin banyosu + 

atel + ev egzersiz programı, Grup 2'ye (n = 35) ESWT + atel + ev egzersiz programı uygulandı. Hastalar 

tedavi süresince normal günlük yaşam aktivitelerine devam ettiler. Steroid olmayan anti-inflamatuar 

ilaçların kullanımı, her iki grup hastaları için de yasaklandı. Sadece gereğinde almaları için 500 mg 

parasetamol tablete izin verildi. 

Parafin Banyo Tedavisi, 2 hafta boyunca, haftanın 5 günü, toplam 10 seans olarak uygulandı. Parafin 

banyosunda madeni yağ ve parafin 1:6 oranında karıştırıldı 13. Parafin sıcaklığı bir termometre 

kullanılarak 52 °C'ye ayarlandı. Hastadan bilek nötr pozisyonda ve parmaklar açıkken elini, on kez 

parafin banyosuna daldırıp çıkarması istendi. Daha sonra el bir havluya sarılarak ısının korunması için 

20 dakika bekletildi 14. 

ESWT ise çalışmanın ilk iki haftasında, 3 gün aralıklarla, toplam 4 seans olarak uygulandı. ESWT 

grubunda, her hasta önce bir sandalyeye oturdu ve el bir yüzeye yerleştirildi. Dalgaları yönlendirmek 

için iletken jel sürüldükten sonra, lokal anestezi uygulanmadan, cihazın (Elettronica Pagani®, İtalya) 

Radial başlığı, el bileğinde radial stiloid’e uyan noktaya uygulandı. Ardışık iki bölüm şeklinde olan her 

bir seansın zaman aralığı, basınç, Frekans, dalga sayısı ve enerji değerleri sırası ile şöyleydi: Bölüm 1 

(1 dk 40 sn, 1.2 bar, 5.0 Hz, 500 atım, 0.144 mj/mm2), Bölüm 2 (2 dk 5 sn, 1.4 bar, 8.0 Hz, 1000 atım, 

0.168 mj/mm2). 

Hastalar tedavi öncesi, tedavi bitiminde (2.haftada) ve tedavi bitiminden bir ay sonra (6.haftada); günlük 

yaşam aktiviteleri sırasındaki ağrılarına göre 10 cm'lik görsel analog skala (Visual Analogue Scale-

VAS) (0, ağrı yok; 10, şiddetli ağrı) ile, günlük yaşam aktiviteleri sırasındaki el fonksiyonlarına göre 

Duruöz El İndexi (Duruöz Hand Index-DHI) ile değerlendirildi. Bilateral ağrısı olan hastalarda her iki 

ele de tedaviler uygulanmış ancak en ağrılı tarafa göre değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bu çalışmanın örnek büyüklüğü, her değişken için Power (testin gücü) en az %80 ve 1. tip hata %5 

alınarak belirlenmiştir. Çalışmadaki sürekli ölçümlerin normal dağılıp dağılmadığına Shapiro-Wilk 

(n<50) ve Skewness-Kurtosis testleri ile bakılmış ve ölçümler normal dağıldığından dolayı Parametrik 

testler uygulanmıştır. Çalışmadaki sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama (mean), 

standart sapma (SD), sayı (n) ve yüzde (%) olarak ifade edilmiştir. Kategorik gruplara göre sürekli 

ölçüm değerlerinin karşılaştırılmasında “Bağımsız (Independent) T-testi” kullanılmıştır. “VAS” ve 

“DHI” skorlarının “Gruba ve Zamana” göre birlikte karşılaştırılmasında “iki faktörlü faktörlerden biri 

tekrarlayan ölçümlü varyans analizi (two way repeated ANOVA)” testi kullanılmıştır. Kategorik 

değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede ise Ki-kare testi hesaplanmıştır. Hesaplamalarda istatistik 

anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmış ve analizler için SPSS (IBM SPSS for Windows, ver.26) 

istatistik paket programı kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Tedavi öncesinde iki tedavi grubu; yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve hastalık süresi gibi temel 

özellikler açısından istatistiksel olarak benzerdi (tümü için p>0.05) (tablo 1).  

 

Tablo 1. Hastaların gruplara göre tedavi öncesi özellikleri 

 
PBT ESWT 

 
N % N % 

Cinsiyet 
E 15 41,7% 14 40,0% 

 
K 21 58,3% 21 60,0% 

 Ort. S.S. Ort. S.S. *p 

Yaş 47,8 7,3 48,7 7,2 0,597 

Boy (m) 1,69 0,1 1,71 0,1 0,726 

Kilo (kg) 73,9 8,9 75,1 8,0 0,567 

VKİ(kg/m2) 26,7 1,6 26,9 1,3 0,469 

Hastalık Süre (hafta) 7,8 2,7 8,0 2,9 0,805 

*Bağımsız (Independent) T-testi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyleri 
PBT: Paraffin Bath Therapy-Parafin Banyo Tedavisi 
ESWT: Extracorporeal Shock wave Therapy-Extracorporeal Vücut Dışı Şok Dalga 
Tedavisi 
VKİ: Vücut Kitle İndeksi   Ort.: Ortalama    S.S.:Standart Sapma 

 

Ayrıca tedavi öncesi VAS ve DHI skorları açısından iki tedavi grubu, istatistiksel olarak benzerdi (tümü 

için, p>0.05) (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Başlangıca göre kontrol haftalarındaki grup içi skor değişimleri 

 Parafin ESWT 

 Ort. S.S. Ort. S.S. 

Başlangıç VAS 6,2 1,8 6,5 1,4 

İkinci Hafta VAS 4,6 1,6 2,9 1,5 

Altıncı Hafta VAS 3,5 1,6 1,4 1,1 

Başlangıç DHI 56,6 18,9 56,9 15,0 

İkinci Hafta DHI 41,9 15,4 22,5 13,4 

Altıncı Hafta DHI 31,6 15,6 7,5 6,9 

*p 0,001 ,001 

**p. 
Başlangıç-2.Hafta: 0,001 

Başlangıç-6.Hafta: 0,001 

Başlangıç-2.Hafta: 0,001 

Başlangıç-6.Hafta: 0,001 
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* Gruplarda ayrı olmak üzere Zamanlar arası farkı gösterir (Repeated ANOVA) 
** Pairwise comparison results according to Bonferroni correction post-hoc test (p<0.05)  
(Bonferroni düzeltmeli post-hoc testine göre ikili karşılaştırma sonuçları) 
PBT: Paraffin Bath Therapy-Parafin Banyo Tedavisi 
ESWT: Extracorporeal Shock wave Therapy-Extracorporeal Vücut Dışı Şok Dalga Tedavisi 
VAS: Visual Analog Scale -Görsel Analog Skala 
DHI. Duruöz Hand Index   Ort.: Ortalama    S.S.:Standart Sapma 

 

Tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında, takip periyotlarında (2. ve 6. haftalar) tüm VAS ve DHI skorları 

hem Parafin Banyo Tedavisi hem de ESWT gruplarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldı (tümü 

için, p<0.05) (Tablo 2).  

Tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında, takip periyotlarında (2. ve 6. haftalar) tüm VAS ve DHI skorları, 

ESWT grubunda Parafin Banyo Tedavisi grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla 

azaldı (tümü için, p<0.05) (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Başlangıç ile kontrol haftalarının farklarına göre gruplar arası skor karşılaştırmaları 

 
PBT ESWT 

*p. 
Ort. S.S. Ort. S.S. 

Başlangıç-İkinci Hafta VAS farkı 1,6 1,5 3,3 1,8 0,001 

Başlangıç-Altıncı Hafta VAS farkı 2,7 1,6 4,9 1,6 0,001 

Başlangıç-İkinci Hafta DHI farkı 14,7 14,6 34,5 17,2 0,001 

Başlangıç-Altıncı Hafta DHI farkı 24,9 16,9 49,4 14,4 0,001 

*Bağımsız (Independent) T-testi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyleri 
PBT: Paraffin Bath Therapy-Parafin Banyo Tedavisi 
ESWT: Extracorporeal Shock wave Therapy-Extracorporeal Vücut Dışı Şok Dalga Tedavisi 
VAS: Visual Analog Scale-Görsel Analog Skala 
DHI. Duruöz Hand Index       Ort.: Ortalama    S.S.:Standart Sapma 

 

SONUÇ 

Bu çalışmanın sonuçları, hem Parafin Banyo Tedavisi'nin hem de ESWT'nin, De Quervain tenosinoviti 

tedavisinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ancak çalışmamızın sonuçlarına göre 2. ve 6. haftadaki 

VAS ve DHI skor değişimlerine bakıldığında ESWT, Parafin Banyo Tedavisi’ne göre anlamlı derecede 

üstün bulunmuştur. 

ESWT'nin De Quervain tenosinoviti tedavisinde daha etkin olabileceği ve her iki tedavi seçeneğinin de 

uygulanabildiği bir sağlık kuruluşunda Parafin Banyo Tedavisi’ne kıyasla tercih edilmesi gerektiği 

öngörülebilir. 
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Özet: AMAÇ Gastro-plevral fistül nadir bir durumdur. Gastroenteroloji kliniğinde nadir görülebilen bir 

komplikasyon olması nedeniyle sunmayı amaçladık. VAKA 51 yaş, erkek hasta, solunum sıkıntısı, sol göğüs ağrısı 

şikayetiyle başvurdu. İki yıldır gastrik adenokarsinom ve akciğer metastazı tanısı mevcuttu. Neoadjuvan 

kemoterapi aldıktan sonra subtotal gastrektomi yapılmıştı. Yapılan değerlendirmesinde sol hidropnömotoraks + 

ampiyem saptandı. Sol tüp torakostomi ile drenajı sağlandı. İzleminde drenden intestinal içerik gelmesi nedeniyle 

çekilen tomografide korpus sol lateral duvarındaki defektten diyafram üstünde plevral boşluğa kontrast geçişi 

izlendi. Ayrıca herniye kolon duvarında fistülizasyon saptandı. Endoskopisinde korpus distalinde bulunan 

anastomoz hattında fistül orifisi sonrası ampiyem ve göğüs tüpü pevral boşluk izlendi. Gastrik anastomoz kaçağı 

ve kolonik fistül tanısıyla genel cerrahi tarafından operasyon yapıldı. Kontrol amaçlı çekilen konrastlı toraks ve 

batın tomografisinde plevral boşluğa kaçak izlenmedi. TARTIŞMA Mide ile plevra arasındaki fistüllerin teşhisi 

zordur. Aerodigestif fistüller travmatik diafragma hernisi, intraabdominal malign veya nonmalign nedenle organ 

perforasyonu, absenin toraksa fistülize olması gibi nedenlerle gelişir (4,5). Bizim hastamızda da metastatik 

hastalık varlığı, kemoterapi alma ve abdominal cerrahi öyküsü yanısıra tüp torakostomi girişim öyküsü fistül 

gelişimi için risk oluşturdu. Gastrointestinal fistüllerinin tedavisi, antibiyotikler, barsak istirahati ve göğüs tüpü 

yerleştirilmesi gibi müdahalelerle konservatif olarak başlar. Konservatif tedavi başarısız olursa cerrahi tedavi 

gerektirir. Gastroplevral fistül sepsis nedeniyle fatal sonlanabileceğinden acil cerrahi girişim gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Anastomoz Kaçağı, Gastroplevral Fistül, Tüp Torakostomi 

 

Rare Complication After Tube Thoracostomy: Gastropleural Fistula 

 

Abstract: AIM Gastro-pleural fistula is a rare condition. We aimed to present it because it is a rare complication 

in gastroenterology clinic. CASE A 51-year-old male patient presented with respiratory distress and left chest 

pain. He had been diagnosed with gastric adenocarcinoma and lung metastasis for two years. Subtotal 

gastrectomy was performed after receiving neoadjuvant chemotherapy. His evaluation revealed left 

hydropneumothorax + empyema. Drainage was provided by left tube thoracostomy. In the follow-up, on the 

tomography taken due to intestinal contents coming from the drain, contrast transition was observed from the 

defect in the left lateral wall of the corpus to the pleural space above the diaphragm. In addition, fistulization was 

detected in the herniated colon wall. In the endoscopy, empyema after the fistula orifice in the anastomosis line 

located in the distal corpus and pleural space of the chest tube were observed. The operation was performed by 

the general surgeon with the diagnosis of gastric anastomotic leakage and colonic fistula. No leakage into the 

pleural space was observed in the contrast-enhanced thorax and abdomen tomography taken for control purposes. 

DİSCUSSİON Fistulas between the stomach and the pleura are difficult to diagnose. Aerodigestive fistulas develop 

due to traumatic diaphragmatic hernia, intra-abdominal malignant or non-malignant organ perforation, and 

abscess fistulization to the thorax. In our patient, the presence of metastatic disease, the history of chemotherapy 

and abdominal surgery, as well as the history of tube thoracostomy intervention posed a risk for the development 

of fistula. Treatment of gastrointestinal fistulas begins conservatively with interventions such as antibiotics, bowel 

rest, and chest tube placement. Requires surgical treatment if conservative treatment fails. Urgent surgical 

intervention is required as gastropleural fistula can be fatal due to sepsis. 
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AMAÇ 

Gastro-plevral fistül nadir bir durumdur. Hiatal herni, travma, malignite, abse varlığı, kemoterapi ve 

radyoterapi öyküsü mide ve plevra arasındaki fistül gelişimi için risk faktörleridir(1,2). Gastroenteroloji 

kliniğinde nadir görülebilen bir komplikasyon olması nedeniyle sunmayı amaçladık. 

 VAKA 

51 yaş, erkek hasta, solunum sıkıntısı, sol göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Tansiyon 

arteriyel: 110/70mmHg, nabız: 82/dk, ateş: 37,4°C. İki yıldır gastrik adenokarsinom ve akciğer 

metastazı tanısı mevcuttu. Neoadjuvan kemoterapi aldıktan sonra subtotal gastrektomi yapılmıştı. 

Yapılan değerlendirmesinde sol hidropnömotoraks + ampiyem saptandı. 24F sol tüp torakostomi ile 

kapalı sualtı drenajı sağlandı ve ampiyemli içerik nedenyle antibiyotik tedavisi başlandı. 5. gününde 

drenden intestinal içerik gelmesi nedeniyle danışıldı. Çekilen tomografide sol hemidiyafragma 

santralinde diyafragmatik herniasyon ve defekt mevcuttu. Mide korpus sol lateral duvarındaki defektten 

diyafram üstünde plevral boşluğa kontrast geçişi göstermekteydi. Ayrıca muhtemel herniye kolon 

duvarında fistülizasyon saptandı. Endoskopisinde korpus distalinde bulunan anastomoz hattında geniş 

ülserasyon ve fistül orifisi izlendi. Orifis sonrası içerisi yoğun şekilde çamur kıvamında ampiyem 

materyali ve göğüs tüpü bulunan lümen (Pevral boşluk?) izlendi. Hastada gastrik anastomoz kaçağı ve 

kolonik fistül saptanması üzerine genel cerrahi tarafından operasyon yapıldı. Kontrol amaçlı çekilen 

konrastlı toraks ve batın tomografisinde plevral boşluğa kaçak izlenmedi.  

TARTIŞMA 

Mide ile plevra arasındaki fistüllerin teşhisi zordur. Yüksek mortalite nedeniyle erken tanı ve tedavi 

önemlidir (3). Aerodigestif fistüller travmatik diafragma hernisi,  hiatal herniden toraksa geçen midenin 

perforasyonu, intraabdominal malign veya nonmalign nedenle organ perforasyonu, enfeksiyonlara bağlı 

absenin toraksa fistülize olması gibi nedenlerle gelişir (4,5). Bizim hastamızda da metastatik hastalık 

varlığı, kemoterapi alma ve abdominal cerrahi öyküsü yanısıra tüp torakostomi girişim öyküsü fistül 

gelişimi için risk oluşturdu. Gastrointestinal fistüllerinin tedavisi, antibiyotikler, barsak istirahati ve 

göğüs tüpü yerleştirilmesi gibi müdahalelerle konservatif olarak başlar.  Konservatif tedavi başarısız 

olursa cerrahi tedavi gerektirir. Gastroplevral fistül sepsis nedeniyle fatal sonlanabileceğinden acil 

cerrahi girişim gereklidir. 

Anahtar sözcükler: Anastomoz kaçağı, Tüp torakostomi, Gastroplevral fistül 
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Kronik Böbrek Hastalarında Hemodiyalizin Ölüm Kaygısı Üzerine Etkisi 
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Özet: GİRİŞ: Ölüm kaygısı neredeyse her bireyde olan; doğumdan itibaren başlayarak hayat boyu devam eden 

bir korkudur. Ancak bazı bireylerde bu korku fizyolojik sınırları aşarak bireyler için hayatı olumsuz etkilemektedir. 

En çok yaşlı bireylerde karşımıza çıksa da kronik hastalıklarda da sık gözlenmektedir. Kronik böbrek hastalığına 

bağlı hemodiyaliz kardiyak mortalitesi oldukça yüksek olan kronik bir hastalıktır. Bu bireylerde hem sürekli 

hastaneye başvuru hem de ortak alanda bulunduklarından hemodiyaliz ünitelerinde diğer bireylerdeki mortaliteye 

şahit oldulmaları ölüm kaygısını artırabilir. Bunun tespiti için ölçekler geliştirilmiştir. En sık kullanılan ölüm 

anksiyete ölçeği bu tip hastaların değerlendirilebilmesine olanak sağlamaktadır. METOT: Çalışmamız Yozgat 

Sorgun Devlet hastanesinde hemodiyaliz öyküsü olan evre 5 kronik böbrek hastalarına ölüm kaygısı ölçeği 

uygulanarak yapılmıştır. 20 maddelik ölçek ile anksiyete düzeyi değerlendirilmiştir. Çalışmaya ayrıca 30 kontrol 

grubu dahil edilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya alınan 60 hemodiyaliz, 30 kontrol grubundaki bireyler arasında 

yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. Bu bireylere uygulanan ölüm kaygısı ölçeğinin sonuçlarına göre; 

hemodiyalize giren kronik böbrek hastalarında total puan 45,46±18,15, kontrol grubunda ise total puan 

24,13±17,01 olarak hesaplandı. Analizde iki ortalama arası farkın önemlilik testi ve Ki-kare testi kullanıldı. 

Sonuçta hemodiyaliz hastalarında ölüm anksiyetesi kontrol grubuna göre daha yüksek düzeyde saptandı (p<0,05). 

SONUÇ: Kronik bir hastalık olan böbrek hastalığına bağlı hemodiyalizde mortalite oldukça yüksektir. Bu da 

bireylerde ölüm anksiyetesine sebep olmaktadır. Anksiyetenin erken tanısı beden sağlığı kadar ruhsal açıdan da 

sağlıklı bir yaşam sürmeleri için şarttır. Bireylerin beklenen surveyinde anksiyete ile yaşamasına izin 

verilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Hastalığı, Hemodiyaliz, Ölüm Kaygısı 

 

Effect of Hemodıalysıs On Death Anxıety in Chronıc Renal Patıents 

 

Abstract: INTRODUCTION: Death anxiety is present in almost every individual; It is a fear that starts from birth 

and continues throughout life. However, in some individuals, this fear goes beyond physiological limits and 

negatively affects life for individuals. Although it is mostly seen in elderly individuals, it is also frequently observed 

in chronic diseases. Hemodialysis due to chronic kidney disease is a chronic disease with a very high cardiac 

mortality. In these individuals, witnessing the mortality of other individuals in hemodialysis units, as they are 

constantly admitted to the hospital and being in the common area, may increase death anxiety. Scales have been 

developed to determine this. METHODS: Our study was carried out by applying the death anxiety scale to stage 

5 chronic kidney patients with hemodialysis history in Yozgat Sorgun Hospital. Anxiety level was evaluated with 

a 20-item scale. In addition, 30 control groups were included in the study. RESULTS: There was no significant 

difference in terms of age and gender between the 60 hemodialysis and 30 control groups included in the study. 

According to the results of the death anxiety scale applied to these individuals; The total score was calculated as 

45.46±18.15 in chronic kidney patients undergoing hemodialysis, and 24.13±17.01 in the control group. 

Significance test of difference between two means and Chi-square test were used in the analysis. As a result, death 

anxiety was found to be higher in hemodialysis patients than in the control group (p<0.05). CONCLUSION: 

Mortality is quite high in hemodialysis due to kidney disease, which is a chronic disease. This causes death anxiety 
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in individuals. Early diagnosis of anxiety is essential for them to lead a mentally healthy life as well as physical 

health. Individuals should not be allowed to live with anxiety in the expected survey. 

Keywords: Chronic Kidney Disease, Hemodialysis, Death Anxiety 

 

1. GİRİŞ 

Geçmişten günümüze merak edilen ve insanlar tarafından anlaşılmaya çalışılan bir olgudur. Merak 

edilmesinin yanı sıra üzerinde çalışmalar oldukça yetersizdir. Çünkü hem açıklanamayan ölüm sonrası 

durum hem de bireylerin ölmeden önce bu konu hakkında konuşmak istememesi hatırlatacak 

faaliyetlerden kaçınması çalışmaları yetersiz kılmaktadır¹. Literatür taramaları göstermektedir ki 

ölümün insanlar üzerinde yarattığı kaygı çok boyutlu bir kavram olup, acı duyma, yalnızlık, kontrolü 

kaybetme gibi başka kaygılara da sebebiyet vermektedir². Eski çağlarda bireylerin hastalık tanılarının 

bilinmemesi, beklenen survey üzerine yorum yapılamaması nedeniyle bireyler ölüm zamanı üzerine 

daha az fikre sahipken, günümüzde çoğu hastalıkta beklenen ortalama survey ile veya hastalığa bağlı 

artmış mortalite oranlarının tespitiyle karşı karşıyadır.  

Kronik böbrek hastalıklarında mortalite oranı evre ilerledikçe artmakla birlikte oldukça yüksektir. 

Özellikle evre-5 kronik böbrek hastalarında bu oran katlanarak artmaktadır. Gerek hemodiyaliz gerekse 

periton diyalizinde mortalite sebeplerinde ilk sırada kardiyovasküler hastalıklar gelmektedir³. Bu 

bireylerdeki ani ölümler özellikle hemodiyaliz esnasında gerçekleştiğinde ortamdaki diğer hastaları da 

psikolojik anlamda olumsuz etkilemektedir. Bu bireylerde ölüm kaygısına sebep olmaktadır. 

Ölüm kaygısı nicel ve nitel ölçümler ile saptanamayan üzerinde geliştirilen ölçekler yardımıyla tanı 

konabilen ve bireyin sosyal hayatına mental açıdan sağlıklı devam edebilmesi için erken farkedilmesi 

gereken bir durumdur. Her ne kadar kronik hastalıklarda hastalığa odaklanılsa da; bu bireylerin ruh 

sağlıklarına da gereken önem verilmelidir. Ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması tamamlanmış 

ölüm kaygısı ölçeği kullanılmaktadır. Bu nedenle kronik böbrek hastalığı gibi sık görülen ve ilerleyen 

dönemde gittikçe artan mortaliteyle hemodiyalize giren bireylerde ölüm kaygısı değerlendirmesi ve bu 

bireylere gereken psikolojik desteğin verilmesi gerekmektedir⁴. 

2. MATERYAL ve METOT 

Çalışmamız Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi’ nde hemodiyaliz öyküsü olan evre 5 kronik böbrek 

hastalarına ölüm kaygısı ölçeği uygulanarak yapılmıştır. Bu ölçek Sarıkaya ve Baloğlu tarafından 

geliştirilmiş 20 maddelik bir ölçektir ve maddeleri 5’li Likert formda hazırlanmıştır. Her bir maddeye 

verilen ‘hiçbir zaman’ cevabı için sıfır puan, ‘nadiren’ cevabı için bir puan, ‘ara sıra’ cevabı için iki 

puan, ‘sık sık’ cevabı için üç puan ve ‘her zaman’ cevabı için dört puan verilmektedir. Ölçek, 0-80 

arasında puanlanırken yüksek puanlar yüksek ölüm kaygısına işaret etmektedir. 0-29 arası puanların 

düşük seviyede ölüm kaygısına, 30-59 arası puanların orta seviyede ölüm kaygısına ve 60-80 arası 

puanların yüksek seviyede ölüm kaygısına işaret eder⁵. 

Bulgular SPSS programında analiz edilerek; tanımlayıcı istatistiksel veriler ile bağımsız gruplarda t testi 

ve ki- kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca çalışmaya hastaneye başvuran kronik hastalık 

tanısı olmayan 30 kontrol grubu da dahil edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Çalışmaya 45 kadın, 45 erkek toplam 90 birey alındı. Çalışmamızdaki 90 bireyin 60’ı evre 5 kronik 

böbrek hastalığı olan hemodiyalize giren bireyler olup; 30’u sağlıklı kontrol grubu olarak alınmıştır.  

Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır. Bireylerin 

minimum yaşı 22, maximum yaşı 91 olup, ortalama yaş 58±16,22 ortanca yaş 63 olarak saptandı.  
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Tablo 1.Öüm Kaygısı Düzeylerine Göre Bireylerin Dağılımı 

 DÜŞÜK (0-29 ) ORTA  (30-59 ) YÜKSEK (60-80 )  

Hemodiyaliz  10 33 17 60 

Kontrol 21 7 2 30 

Total  31 (% 34,1) 40 (% 44,0) 19 (% 20,9) 90 

 

 

Şekil 1.Ölüm Kaygısının Gruplara Göre Total Ortalamaları 

 

 

 

Şekil 2.Ölüm Kaygısı Düzeylerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Veriler SPSS programında analiz edilerek iki ortalama arası farkın önemlilik testi ve Ki-kare testi 

uygulandı. Hemodiyalize giren kronik böbrek hastalarında ortalama ölüm kaygısı ölçeği total puanı 

45,46±18,15, kontrol grubunda ise 24,13±17,01 olarak hesaplandı. Hemodiyaliz hastalarında ölüm 

anksiyetesi kontrol grubuna göre daha yüksek düzeyde saptandı (p<0,05). 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 389 
4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Ölüm kaygısı neredeyse her bireyde olan;  doğumdan itibaren başlayarak hayat boyu devam eden bir 

korkudur. Ancak bazı bireylerde bu korku fizyolojik sınırları aşarak bireyler için hayatı olumsuz 

etkilemektedir. En çok yaşlı bireylerde karşımıza çıksa da kronik hastalıklarda da sık gözlenmektedir. 

Özellikle sık hastaneye başvurunun olduğu veya toplumda sık ölüm oranlarıyla bilinen hastalık 

gruplarına sahip olma bireylerde endişe yaratmaktadır⁶⁸־ Ancak bu konuda yapılmış çalışmalarda fikir 

birliği sağlanamamıştır. Top ve arkadaşlarının yaptığı çalışma ile Kasar ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışma kronik hastalıkların ölüm kaygısı düzeyini artırmadığını yönündeyken; Karahan ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışma ile Bayrak ve arkadaşlarının özellikle kalp hastalarındaki çalışması tam 

tersi artırdığı yönde sonucuna varmıştır⁹ ¹²־.  Bizim çalışmamızda benzer şekilde kronik hastalık olan 

böbrek yetmezliğinde hem sık hastaneye başvuruya sebep olan hemodiyalizin hastalığı hatırlatması hem 

de hemodiyaliz esnasında diğer hastaların yüksek kardiyak mortaliteyle ilişkili olarak arrest durumunda 

ilk müdehalelerine şahit olma ve ölüm haberlerini almaları kişilerde ölüm anksiyetesini artırdığı yönde 

bulunmuştur. 

Hemodiyaliz yüksek kardiyak mortalite ile ilişkili kronik bir hastalıktır. Artmış mortalite oranı 

bireylerde ölüm kaygısına sebep olmaktadır. Yüksek ölüm kaygısı nedeniyle günlük yaşantıları olumsuz 

etilenmektedir. Bu bireylerin sosyal yaşantılarında sağlıklı mental süreçlerine devam edebilmeleri için 

gerek psikoterapi gerekse medikal tedavi şarttır. Bu nedenle bu bireylere bedensel ve ruhsal 

multidisipliner yaklaşım gerekmektedir. 
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ÖKÖ 

Açıklama: Bu ölçekte gerilim ya da endişeye neden olabilecek bazı deneyim ve durumlarla ilgili ifadeler 

yer almaktadır. Her bir maddeyi okuyarak, maddede belirtilen durumun genelde sizi ne kadar rahatsız 

ettiğini "Hiçbir zaman", "Nadiren", "Ara sıra", "Sık sık" veya "Her zaman" seçeneklerinden birini (X) 

şeklinde işaretleyerek belirtiniz. Lütfen ifadeler üzerinde fazla düşünmeyiniz. Doğru ya da yanlış cevap 

yoktur. İfadeyi okuduktan sonra fazla zaman sarfetmeden uygun seçeneği işaretleyiniz. 

 

No 
Her bir ifadenin size göre uygunluğunu en iyi 
şekilde gösteren kutucuğu (X) şeklinde 

işaretleyiniz. H
iç

b
ir

 

z
a

m
a

n
 

N
a

d
ir

e
n

 

A
ra

 s
ır

a
 

S
ık

 s
ık

 

H
e

r 

z
a

m
a

n
 

1 
Ölümün nasıl bir şey olacağını bilememek beni 

kaygılandırır. 

     

2 Ölümün belirsizliği beni kaygılandırır.      

3 
Ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan endişe 

duyarım. 

     

4 Bir tabut görmek beni kaygılandırır.      

5 Ölürken yanımda kimsenin olmaması düşüncesi beni 

kaygılandırır. 

     

6 
Öldükten sonra bana ne olacağı konusunda 

kaygılanıyorum. 

     

7 
Ölümden sonra ne olacağını bilememek beni 

endişelendirir. 

     

8 Ölüm hakkında konuşmak beni kaygılandırır.      

9 Ölümün yalnızlığı beni kaygılandırır.      

10 Nasıl öleceğimi bilememek beni kaygılandırır.      

11 
Ölmenin nasıl bir his olduğunu bilmemek beni 

endişelendirir. 

     

12 
Ölümle ilgili bir televizyon programı izlemek beni 

kaygılandırır. 

     

13 
Yolda ilerleyen bir cenaze alayını görmek beni 

kaygılandırır. 

     

14 Taziye ziyaretlerine gitmek beni kaygılandırır.      

15 Ölürken canımın yanacağı fikri beni kaygılandırır.      

16 Ölümle ilgili bir yazı okumak beni kaygılandırır.      

17 Ne zaman öleceğimi bilememek beni kaygılandırır.  

 

     

18 Yavaş yavaş ölmekten endişelenirim.      

19 Ölmüş birinin arkasından ağlayanları görmek beni 

kaygılandırır. 

     

20  Ölüme karşı elimden bir şey gelmemesi beni kaygılandırır.      



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 391 
Presentation ID / Sunum No: 421 

 

Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: 0000-0002-2730-7307 

 

Papiller Tiroid Mikrokarsinomlarında ve Malignite Potansiyeli Belirsiz 

Tiroid Tümörlerinde Brafv600e Mutasyon Analizi 

 

Dr. Havva Sezer1,  Dr. Nihal Üren2,  Prof.Dr. Zeynep Cantürk2 

1Koç University School of Medicine 
2Kocaeli University School of Medicine 

 

*Corresponding author: Havva Sezer 

 

Özet: Amaç: Bu çalışmada, BRAFV600E mutasyonunun papiller tiroid mikrokarsinomlarında (PTMK) ve 

malignite potansiyeli belirsiz tiroid tümörlerinde (MPBTT) klinikopatolojik özellikler üzerindeki etkisini 

değerlendirmeyi amaçladık. Metod: Bu retrospektif kohort çalışmasına 2008-2012 yılları arasında tiroid cerrahisi 

olmuş PTMK’lı 72 hasta, MPBTT’li 20 hasta dahil edildi. QIAamp DNA formalin-fixed, paraffin-embedded 

(FFPE) doku kiti kullanarak DNA izolasyonu yapıldı. BRAF geni polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon 

fragman uzunluk (PCR-RFL) polimorfizmi metodu ile primerler kullanarak çoğaltıldı. PCR ürünleri poliakrilamid 

jelde yürütüldü. Örnekler gümüş nitrat ile boyandı ve görüntülendi. Klinikopatolojik özellikler (yaş, cinsiyet, tümör 

alt tipi, tümör kapsül varlığı, bilateralite, multifokalite, tiroid dışı yayılım, tiroid kapsül invazyonu, Hashimoto 

tiroiditi varlığı, lenf nodu metastazı ve uzak metastaz) BRAF (+) ve BRAF (-) grublar arasında karşılaştırıldı. 

Bulgular: BRAFⱽ⁶⁰⁰ᴱ mutasyon sıklığı PTMK’lı hastalarda %41.6 (30/72), MPBTT’li hastalarda % 40’dı (8/20). 

Mutasyon varlığı PTMK’lı hastalarda istatistiksel olarak anlamlı klasik tip tümör varyantı (p=0.046), tümör 

kapsül yokluğu (p=0.003) ve tiroid kapsül invazyonu (p=0.002) ile ilişkiliydi. Sonuç: BRAFⱽ⁶⁰⁰ᴱ mutasyonu pozitif 

olan PTMK’lar daha invazif davranışa sahip olsalar da mutasyon varlığı ortalama 22 aylık takipte kötü prognoz 

ile ilişkili değildi. 

Anahtar Kelimeler: Brafv600e Mutasyonu, Papiller Tiroid Mikrokarsinomu, Malignite Potansiyeli Belirsiz Tiroid 

Tümörü 

 

Brafv600e Mutation Analysis in Papillary Thyroid Microcarcinomas and Thyroid Tumors of Uncertain 

Malignant Potential 

 

Abstract: Aim: In this study, we evaluated the influences of BRAFV600E mutation on clinicopathological features 

in papillary thyroid microcarcinomas (PTMCs) and thyroid tumours of uncertain malignant potential (UMPTTs). 

Methods: This retrospective cohort study included 72 patients with PTMC and 20 patients with UMPTT who 

underwent thyroid surgery from 2008 to 2012. DNA was isolated using QIAamp DNA formalin-fixed, paraffin-

embedded tissue kit. BRAF gene was amplified by the polymerase chain reaction-restriction fragment length 

(PCR-RFL) polymorphism method with the following primers. The PCR products were electrophoresed in 

polyacrilamide gel. Samples were stained with silver nitrate and imaged. The clinicopathologic features (age, 

gender, histologic subtype, tumor size, presence of tumor capsule, bilaterality, multifocality, extrathyroidal 

extension, thyroid capsular invasion, presence of Hashimoto’s thyroiditis, lymph node metastasis and distant 

metastasis) were compared between the BRAF (+) and BRAF (-) patient groups. Results: BRAFV600E mutation 

frequency was % 41,6 (30/72) in PTMC, was % 40 (8/20) in UMPTT. The presence of the mutation was statistically 

significantly associated with classic type tumor variant (p=0.046), absence of tumor capsule (p=0.003) and 

invasion of thyroid capsule (p=0.002) in PTMC. Conclusion: Although PTMCs positive for the BRAFV600E 

mutation had more invasive behavior, the presence of the mutation was not associated with recurrences within 

twenty-two months of follow-up. 
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1. GİRİŞ 

Diferansiye tiroid kanserleri (DTK) en sık görülen endokrin kanserlerdir. Tedaviye cevapları iyidir ve 

uzun sağ kalıma sahiptirler.1 Ultrasonografi (USG) ve USG eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi 

(İİAB) yapılma sıklığının giderek yaygınlaşmasıyla papiller tiroid mikrokarsinomu (PTMK) insidansı 

artmıştır.2 Yeni papiller tiroid kanseri (PTK) tanısı almış hastaların yaklaşık %50’si PTMK’dır.3 PTMK, 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından çapı 1 cm veya daha küçük olan PTK olarak tanımlanmıştır. 

PTMK’ların klinik önemi hala net değildir, sıklıkla iyi prognozludurlar ve nadir olarak lokal veya uzak 

metastaz yaparlar.4 Tiroid dışı yayılım (TDY), lenf nodu metastazı (LNM), yüksek kanser evresi varlığı 

kötü prognozla ilişkili klinikopatolojik faktörlerdir.5 PTMK’larda kanser ilişkili mortalite oranı %1, 

uzak metastaz oranı %2,5, lokal nüks oranı %5’tir.6 PTMK’larda konservatif ya da daha agresif tedavi 

yapılması ile ilgili net bir konsensus yoktur. Bazı çalışmalarda, PTMK tanısı sitolojik olarak 

doğrulanmış hastalar USG ile aktif takip edilmiş ve sadece progresyon olduğunda cerrahi yapılmıştır. 

Bu çalışmaların sonucunda, aktif takip edilen PTMK’lı hastaların %90’nından fazlasında progresyon, 

uzak metastaz ya da ölüm görülmemiştir.7,8 

Foliküler hücrelerden köken alan tiroid kanserlerinin patogenezinde özellikle önemli sinyal yolaklarının 

elemenlarını kodlayan genlerde olan aktive edici mutasyonlar temel rol oynar ve folikül hücrelerinde 

malign transformasyona yol açar. V-raf-1 kemirgen lösemi viral onkogen homolog 1 (RAF) gen 

ailesinden olan v-raf kemirgen sarkomu viral onkogen homolog B1 (BRAF), PTK’ların patogenezinde 

rol almaktadır. BRAF geni, mitojen aktive edici protein kinaz (MAPK) hücre içi sinyal yolunda rol alan 

serin/treonin kinaz aktivitesine sahip proteini kodlar. BRAF geninde meydana gelen çeşitli 

mutasyonların, MAPK sinyal yolunun aktivitesini artırarak çekirdek içi transkripsiyon faktörlerinin 

aktivasyonu ile hücre çoğalmasını uyardığı bilinmektedir.9 BRAF, 7. kromozomun uzun kolunda 

lokalizedir. En sık mutasyon, ekson 15’te, Timin (T) 1799 Adenin (A) transversiyonudur. Bu 

transversiyon, 600. pozisyonda valin (V) yerine glutamik asit (E) kodlanmasına neden olur (BRAFV600E). 

BRAF geninde aktive edici nokta mutasyonu PTMK’larda en sık görülen genetik değişikliktir ve farklı 

serilerde %20-52 oranında saptanmıştır.9 Çalışmalarda, BRAF mutasyonunun nüks, kötü prognoz, TDY, 

LNM ve agresivite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.10,11 Mutasyonun PTMK’larda prognostik değeri net 

değildir. BRAF mutasyonunun indüklediği moleküler değişiklikler [tümör süpresör genlerin 

baskılanması, protümör, proanjiogenetik moleküllerin artması, tümörün dediferansiye olması ve 

radyoaktif iyot (RAİ) tutma özelliğinin azalması] tümörün agresif özellik kazanmasına yol açar.10 

Bununla birlikte, BRAF gen mutasyonu ve agresivite arasında ilişki saptamayan çalışmalar da vardır.12 

Amerikan Tiroid Derneği 2015 rehberi, PTMK’larda BRAF mutasyon varlığını nüks riskini artıran 

faktörler arasına dahil etmiştir.13 Türk hasta popülasyonunda PTMK agresifliği ile BRAF mutasyon 

varlığı arasında anlamlı ilişki saptayan çalışmaların yanında zıt yönde sonuçları olan çalışmalar da 

vardır.11, 14 

Foliküler adenom, foliküler karsinom ve enkapsüle papiller tiroid karsinomu foliküler varyant (PTKFV) 

arasında ayırıcı tanı yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Patologlar arasında da tanısal çelişkiler 

yaşanmaktadır. Bu nedenle 2000 yılında Williams tarafından yeni bir tanısal terminonoloji gündeme 

getirilmiştir. Histopatolojik olarak benign veya malign ayırımı net yapılamayan kapsüllü, foliküler 

paternli tiroid tümörleri malignite potansiyeli belirsiz tiroid tümörleri (MPBTT) olarak tanımlanmıştır.15 

İnsidansları, farklı serilerde %0.5-1.5 arasında değişmektedir. İyi biyolojik davranış gösterirler, nadir 

olarak LNM, uzak metastaz yaparlar veya rekürrens gösterirler.16 MPBTT’lerde, benign veya malign 

ayırımı yapabilmek için immünohistokimyasal ve moleküler çalışmalar yapılmıştır. Halen agresifliği 

saptayabilecek kesin bir belirteç bulunamamıştır.  

Bu çalışmada, PTMK’li ve MPBTT’li hastalarda BRAFV600E mutasyon analizi yapmak, mutasyon 

varlığının klinikopatolojik özellikler ve prognozla ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.      
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2. METOD 

2008-2012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde opere edilmiş, 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı’nda tanısı aynı patolog tarafından konmuş 

PTMK’li ve MPBTT’li hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 

Komitesi tarafından onaylandı ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu’nca desteklendi (Proje No: KOU 

KAEK 2012/130). 

Toplam 92 hastanın (PTMK: 72 , MPB TT: 20) klinikopatolojik özellikleri (yaş, cinsiyet, tümör çapı, 

histolojik alt tip, tümör kapsül varlığı, bilateralite, multifokalite, tiroid kapsül invazyonu, TDY, 

Hashimoto tiroiditi varlığı, LNM ve uzak metastaz), hastaların preoperatif TSH değerleri, RAİ tedavisi 

alma durumları, takip süreleri ve takipler sırasında nüks varlığı   hastane veri kayıt sisteminden elde 

edildi. Tiroidektomi materyaline ait parafin bloklar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim 

Dalı arşivinden elde edildi. BRAF mutasyon analizi için bloklardan tümör dokusu seçimi deneyimli bir 

patalog yardımıyla yapıldı. Parafine gömülü tümör bloklardan 5 µm kalınlığında kesitler alındı. DNA 

izolasyonu için QIAamp (Qiagen) DNA doku kiti kullanıldı.  

2.1. Parafin dokudan DNA isolation 

Parafin doku uzaklaştırıldı ve tümör dokuları boş steril ependorf tüplere konuldu. İçine 1.25 ml ksilol 

eklendi ve santrifüj edildi. Ksilol uzaklaştırıldıktan sonra 1 ml %100 etanol eklendi ve santrifüj edildi. 

Üstte kalan etanolun tamamı uzaklaştırıldı. Kalan etanolün buharlaşıp uzaklaşması için tüpler kapakları 

açık bir şekilde 10 dk 37°C’de ısı bloğunda bekletildi. Tüplere sırasıyla 180 μl Buffer ATL (doku lizis 

tamponu) solusyonu ve 20 μl proteinaz K enzimi eklendi. Tüpler ardışık olarak 56°C ve 90°C’de inkübe 

edildi. Her tüp için 200 μl Buffer AL (lizis tamponu) solüsyonu, 200 μl %100 etanol dışarıda birbiri ile 

karıştırılarak eklendi ve santrifüj edildi. Örnekler filtreli tüplere boşaltıldı. Filtrede kalan örnek üzerine 

500 μl AW 1 Buffer (yıkama tamponu 1) solusyonu eklendi ve santrifüj edildi. Filtrede kalan örnek 

üzerine 500 μl AW 2 Buffer (yıkama tamponu 2) solusyonu eklendi ve santrifüj edildi. Üstte kalan doku 

örnekleri DNA tüplerine konuldu ve 100 μl ATE Buffer (DNA koruyan tampon) solusyonu eklendi ve 

santrifüj edildi. Alttaki sıvı DNA tüplerine boşaltıldı. DNA izolasyonu tamamlandı. 

2.2. Genotipleme 

BRAF geninin ekson 15 genotiplemesi parafine gömülü tümör dokusundan izole edilen DNA’lardan 

polimeraz zincir reaksyonu-restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi (PCR-RFLP) metodu ile 

primerler kullanılarak yapıldı. BRAF mutasyon analizinde;  

1. PCR için primer forward: 5′- TAAAAATAGGTGATTTTGGTCTAGCTGC - 3′, primer reverse: 5′- 

CCAAAAATTTAATCAGTGGAAAAATA - 3′ kullanıldı. PCR döngüsü aşamaları sırasıyla; ilk 

denatürasyon 95 °C’de 11 dakika, 30 döngü: 95 °C’de 30 sn, 58 °C’de 30 sn, 72 °C’de 30 sn ve son 

uzama aşamasında 72 °C’de 5 dk. Çoğaltılan PCR ürünü 37 °C’de 3 saat bekletildi. Restriksiyon 

endonükleaz (BtsI) enzimi ile 1. PCR ürünü kesim bölgelerinden kesildi. Birinci kesimden elde etmiş 

olduğumuz üründen 2. PCR yapıldı. 2. PCR için primer forward: 5′- 

TAAAAATAGGTGATTTTGGTCTAGCTGC - 3′, primer reverse: 5′- 

AAAAATTTAAGCAGTGGAAAAATAGC - 3′ kullanıldı. PCR döngüsü aşamaları sırasıyla; ilk 

denatürasyon 95 °C’de 11 dakika, 30 döngü: 95 °C’de 30 sn, 58 °C’de 30 sn, 72 °C’de 30 sn ve son 

uzama aşamasında 72 °C’de 5 dk. Çoğaltılan PCR ürünü 55 °C’de 1 gece bekletildi. BtsI enzimi ile 2. 

PCR ürünü kesim bölgelerinden kesildi. Yüzotuz baz çifti (bç) uzunluğunda PCR ürünü elde edildi. 

2.3. Poliakrilamid jel hazırlama ve PCR ürünlerinin poliakrilamid jel elektroforezinde 

yürütülmesi 

Poliakrilamid jel (PAG), 35x10 cm ebatlarında ve 0.5 cm kalınlığında iki cam tabakası arasında 

hazırlandı. %10’luk PAG stok solusyonuna sırası ile %10’luk amonyum persülfat stoğundan %1 hacim 

ve tetrametil etilen diaminden %0.1 hacim ilave edilip 0.5 cm’lik cam aralığına hava kabarcığı 

oluşturmadan boşaltıldı. İstenilen sayıda kuyucuğu olan tarak yerleştirildi. Polimerizasyon 

tamamlanması için en az ½ saat beklendi. Polimerizasyon sonrası camlar elektroforez cihazına 

yerleştirildi. Tris-Borik Asit-EDTA içeren yürütme tamponu ilave edildi. Yerleştirilen tarak çıkarıldı. 

Örnekler, oluşan jel kuyucuklara brom fenol mavisi ve ksilen siyanol boyaları ile karıştırılarak yüklendi. 
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Kesim ürünlerinin doğru bantlar verip vermediğini karşılaştırmak için örnekler eş zamanlı bir marker 

ile jele yüklendi. Jele yüklenen PCR ürünleri, 20 watt sabit akım verilerek yaklaşık 30 dk yürütüldü. 

Yükleme tamponu içinde bulunan ve elektrik alanda hareket eden brom fenol mavisi ve ksilen siyanol 

boyalarının yürüdükleri mesafe takip edildi ve gerekli süre dolduktan sonra jel çıkarıldı. Kesim ürünleri, 

jelin gümüş nitrat metodu ile boyanmasıyla görüntülendi. 

2.4. Gümüş boyama 

PAG aşağıdaki solusyonlarda sıra ile bekletildi. 

A solusyonu (Asetik asit-Etanol): 200 ml distile suya stok solusyondan 10 ml ilave edilerek hazırlandı 

ve jel bu solusyonla 5 dk muamele edildi. 

B solusyonu (Gümüş Nitrat): 200 ml distile suya stok solusyondan 10 ml ilave edilerek hazırlandı ve 

jel bu solusyonla 10 dk muamele edildi. 

C solusyonu (NaOH-Boraks-Formaldehit): 200 ml distile suya 2.5 gr NaOH ve 0.02 gr boraks ilave 

edildi ve jel bu solusyona alındıktan sonra solusyonun içerisine 1 ml formaldehit ilave edilerek bantlar 

görülünceye kadar jel solusyon içerisinde tutuldu. 

D solusyonu (NaHCO3): 200 ml distile suya stok solusyondan 20 ml ilave edilerek hazırlandı ve jel bu 

solusyonda 5 dk muamele edildi. 

2.5. Gümüş boyama sonrası jelin değerlendirilmesi 

Eğer mutasyon yoksa BtsI enzimi 130 bç’lik PCR ürününü tanıma bölgelerinden keser. PAG’de 78, 34 

ve 18 bç’lik üç ayrı bant oluşur. Normal bireylerde PAG’de 78 ve 34 bç’lik bantlar görülür, 18 bç’lik 

bandın, 34 bç’lik bandın altında görülmesi gerekiyor, fakat çok küçük olduğundan görüntülenemiyor. 

Eğer mutasyon varsa BtsI enzimi 130 bç’lik PCR ürününü tanıma bölgelerinden kesemez. Mutant 

kişilerde PAG’de 112 bç’lik bant görülür. BRAF mutasyonu heterozigot mutasyondur, genin diğer aleli 

normaldir. BtsI enzimi normal olan alelin PCR ürününü tanıma bölgelerinden keser. Mutant kişilerde 

112 bç’lik bandın altında normal alelin 78 ve 34 bç’lik bantlarına ait görünüm de oluşur, 18 bç’lik bant 

küçük olduğundan görüntülenemiyor. BRAF geninin normal ve mutant kişilerde PAG üzerinde 

görünümü (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. BRAF geninin normal ve mutant kişilerde PAG üzerinde görünümü, Hat 1: Marker (M), Hat 2: PCR 

ürünü, Hat 3: Mutasyon (Mut.) taşıyan olgu, Hat 4: Mutasyon taşımayan normal (Nor.) olgu 

 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 395 
3. İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical 

Software (Utah, USA) paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra ikili grupların karşılaştırmasında bağımsız t 

testi, nitel verilerin karşılaştırmalarındaki-kare ve Fisher gerçeklik testi kullanılmıştır. Sonuçlar, 

anlamlılık p <0.05 düzeyinde, %95’lik güven aralığında değerlendirilmiştir. 

4. BULGULAR 

Çalışmaya 92 hasta alındı (PTMK: 72, MPB TT: 20). Toplam 38 hastada (PTMK: 30, MPBTT: 8) BRAF 

mutasyonu saptandı. Radyasyon maruziyeti 2 hastada vardı, bu hastalarda BRAF mutasyonu 

saptanmadı. Yedi hastada ailede tiroid kanser öyküsü vardı, 3 hasta BRAF (+), 4 hasta BRAF (-) 

gruptaydı. Ortalama 22 aylık takipte hiçbir hastada nüks görülmedi. Tüm çalışma grubunun 

klinikopatolojik özellikleri Tablo 1’de görülmektedir.  

PTMK grubundaki 72 hastanın kadın/erkek oranı 60/12 idi. Tüm hastalar PTMK tanısını insidental 

olarak almışlardı. Yirmialtı hasta (%36.1) multinodüler guatr sebebi ile opere edilmiş ve operasyon 

sonrası PTMK tanısı almıştı. Kırkaltı hastaya (%63.9) yapılan boyun USG sırasında şüpheli nodüller 

görülüp İİAB yapılmış ve operasyon öncesinde PTMK tanısı konmuştu. BRAF mutasyonu 30 hastada 

saptandı (%41.6). Kadın cinsiyet daha fazla olmasına rağmen BRAF (+) ve (-) grupta cinsiyet 

dağılımında anlamlı fark saptanmadı (p=0.20). BRAF (+) grupta istatistiksel olarak anlamlı tümör tipi 

klasik varyanttı (p=0.04), tümör kapsül yokluğu (p=0.003), ve tiroid kapsül invazyonu (p=0.002) 

mevcuttu. LNM 3 hastada saptandı, bu hastalar BRAF (-) gruptaydı ve tümör çapları >5 mm idi. PTMK 

grubunda 1 hastada uzak metastaz vardı (akciğer), bu hasta BRAF (-) gruptaydı ve tümör çapı >5 mm 

idi. BRAF mutasyon varlığı ile LNM ve uzak metastaz arasında anlamlı ilişki yoktu. Hashimoto tiroiditi 

bulunma riski BRAF (+) grupta daha fazlaydı fakat istatistiksel anlamlı farklılığa ulaşmadı (p=0.11).  

BRAF (+) tüm hastalar stage 1 tümör evresindeydi. PTMK grubunun klinikopatolojik özellikleri Tablo 

2’de görülmektedir. 

MPBTT grubundaki 20 hastada kadın/erkek oranı eşitti (10/10). BRAF mutasyonu 8 hastada saptandı 

(%40). MPBTT grubunun klinikopatolojik özellikleri Tablo 3’te görülmektedir. 

 

 

Tablo 1. Tüm çalışma grubunun genel özellikleri  

Parametreler Hasta sayısı (%) 

Tümör tipi  

PTMK 

MPBTT 

 

72 (78.2) 

20 (21.8) 

Ailede tiroid kanseri öyküsü 7 (7.6) 

Radyasyon maruziyeti 2 (2.1) 

BRAF mutasyonu (+) 38 (41.3) 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

70 (76.1) 

22 (23.9) 

Tanı yaşı (mean±SD) 46,08±11,32 

Tanı yaşı  

≤45 

>45 

 

38 (41.3) 

54 (58.7) 

Hashimoto tiroiditi 36 (39.1) 

Operasyon tipi 

Total/near total 

Lobektomi 

 

90 (97.8) 

2 (2.2) 

Tümör çapı (mm) (mean±SD) 10,33±10,69  



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 396 
Parametreler Hasta sayısı (%) 

Tümör çapı (mm)  

≤5 

>5 

 

25 (27.2) 

67 (72.8) 

Tümör kapsül yokluğu 43 (46.7) 

Tiroid kapsül invazyonu 

Var 

 

33 (35.9) 

Tiroid dışı yayılım 23 (25) 

Multifokalite 31 (33.7) 

Bilateralite 19 (20.7) 

Lenf nodu metastazı 3 (3.2) 

RAİ tedavisi (+) 49 (53.3) 

Takip süresi (ay) (mean±SD) 22,09±13,62 

PTMK: papiller tiroid mikrokarsinomu, MPBTT: malignite potansiyeli belirsiz tiroid tümörü, SD: standard 

deviasyon, RAİ: radyoaktif iyot 

 
Tablo 2.  PTMK grubunda BRAF (+) ve BRAF (-) hastaların klinikopatolojik ve laboratuvar özelliklerinin 

karşılaştırılması 

Parametreler BRAF (+) (n=30) BRAF (-) (n=42) P değeri 

Cinsiyet (n, %) 

Kadın 

Erkek 

 

27 (90) 

3 (10) 

 

33 (78.6) 

9 (21.4) 

 

0.20 

Tanı yaşı (mean±SD) 43,80±12,11 48,24±11,31 0,11 

Tanı yaşı (n, %) 

≤45 

>45 

 

14 (46.7) 

16 (53.3) 

 

12 (28.6) 

30 (71.4) 

 

0.11 

Preoperatif TSH (µIU/L) 1,54±1,01 1,25±1,24 0.30 

Preoperatif tümör (n, %) 

Biliniyor 

Bilinmiyor 

 

22 (73.3) 

8 (26.7) 

 

24 (57.1) 

18 (42.9) 

 

0.15 

Hashimoto tiroiditi (n, %) 17 (56.6) 16 (38.1) 0.11 

Histolojik alt tip (n, %) 

Klasik 

Klasik dışı 

 

22 (73.3) 

8 (26.7) 

 

21 (50) 

21 (50) 

 

0.04 

Tümör çapı (mm) (mean±SD) 7.1±1.9 6.4±2.5 0.20 

Tümör çapı (mm) (n, %) 

≤5 

>5 

 

8 (26.7) 

22 (73.3) 

 

17 (40.5) 

25 (59.5) 

 

0.22 

Tümör kapsül yokluğu (n, %) 24 (80.0) 19 (45.2) 0.003 

Tiroid kapsül invazyonu (n, %) 20 (66.6) 13 (30.9) 0.002 

Tiroid dışı yayılım (n, %) 12 (40.0) 11 (26.1) 0.21 

Multifokalite (n, %) 9 (30.0) 21 (50.0) 0.87 

Bilateralite (n, %) 9 (30.0) 9 (21.4) 0.40 

Lenf nodu metastazı (n, %) 0 (0) 3 (7.1) 0.13 

RAİ tedavisi (+) (n, %) 21 (70.0) 28 (66.7) 0.76 

Takip süresi (ay) (mean±SD) 25,2±15,8 20,9±13,2 0,27 

PTMK: papiller tiroid mikrokarsinomu, SD: standard deviasyon, TSH: tiroid stimülan hormon, RAİ: radyoaktif 

iyot 
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Tablo 3. MPBTT grubunda BRAF (+) ve BRAF (-) hastaların klinikopatolojik ve laboratuvar özelliklerinin 

karşılaştırılması 

Parametreler BRAF (+) (n=8) BRAF (-) (n=12) P değeri 

Cinsiyet (n, %) 

Kadın 

Erkek 

 

4 

4 

 

6 

6 

 

1.0 

Tanı yaşı (mean±SD) 43,63±6,93 45,83±11,41 0.63 

Tanı yaşı (n, %) 

≤45 

>45 

 

5 

3 

 

7 

5 

 

0.80 

Preoperatif TSH (µIU/L) 1,8±1,95 0,84±0,94 0,15 

Hashimoto tiroiditi (n, %) 1 2 0.70 

Tümör çapı (mm) (mean±SD) 30,63±21,11 18,58±12,88 0,12 

Tiroid kapsül invazyonu şüphesi (n, %) 6 8 0.60 

Vasküler invazyon şüphesi (n, %) 0 1 0.40 

Multifokalite (n, %) 0 1 0.40 

Bilateralite (n, %) 0 1 0.40 

Takip süresi (ay) (mean±SD) 22,5±11,76 18,91±11,29 0,51 

MPBTT: malignite potansiyeli belirsiz tiroid tümörü, SD: standard deviasyon, TSH: tiroid stimülan hormon 

 

3. TARTIŞMA 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, BRAF pozitifliği olan PTMK’lar daha invazif davranışa sahiplerdi. 

Literatürden farklı olarak MPBTT’lerde BRAF mutasyonu saptandı. Mutasyon varlığı ortalama 22 aylık 

takipte rekürrens ile ilişkili değildi. 

Histopatolojik değerlendirme sırasında görülen tipik papiller nükleer özellikler PTK tanısı koymak için 

altın standarttır. Tanı verirken nükleer özellikler yanında kapsül ve damar invazyonu varlığı da 

değerlendirilir. Fakat ayırım yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Histopatolojik olarak foliküler 

adenom ve DTK arasında olan, ayırıcı tanı yapılamayan kapsüllü, foliküler paternli tümörler MPBTT 

olarak tanımlanırlar. MPBTT’lerde fokal alanlarda PTK’ya spesifik tipik nükleer özellikler taşıyabilen 

atipik hücreler görülebilir, tiroid kapsül invazyonu veya vasküler invazyon şüphesi olabilir.   MPBTT’ler 

benign biyolojik davranışlı tümörler olarak kabul edilmektedirler. Piana ve arkadaşları, MPBTT tanısı 

almış 11 hastayı ortalama 11,9 yıl takip etmişler ve hiçbirinde ölüm ya da rekürrens görmemişlerdir.17 

Benign ve malign lezyonları birbirinden ayırabilecek ideal bir histopatolojik kriter yoktur. Patologlar 

arasında da tanısal çelişkiler yaşanmaktadır. Moleküler ve immünohistokimyasal çalışmalar yapılmış, 

halen agresifliği belirleyebilecek, benign ve malign ayırımını yapabilecek kesin bir belirteç 

bulunamamıştır. Yapılan moleküler çalışmalarda PTK’ya spesifik genetik değişiklik olan BRAF 

mutasyonu borderline morfolojik özellik gösteren tümörlerde saptanmamıştır.18 Bizim çalışmamızda, 

literatürdeki çalışmalardan farklı olarak MPBTT tanısı almış 8 hastada BRAF mutasyonu saptandı. 

Mutasyon saptanan hastaların tümör kesitleri aynı patolog tarafından tekrar incelendi. Tümörler PTK 

tanısı için yeterli koşulları sağlamıyordu. Bu hastalara yalnızca mutasyon pozitifliği sebebiyle PTK 

tanısı koymak uygun değildi. BRAF mutasyonu saptanan MPBTT’lerin PTK’ların daha az agresif farklı 

bir alt tipi olabileceği düşünüldü. Bu hastalara kesin tanı konabilmesi için yeni genetik belirteçlerin 

geliştirilmesi veya proteomiks çalışmalarının yapılması yararlı olabilir. Mutasyon saptanan 

MPBTT’lerin prognozu hakkında kesin yorum yapabilmek için çalışmamızdaki hasta sayısı yeterli 

değildir ve takip süresi kısadır. Daha fazla sayıda hasta içeren daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

USG teknolojisinde gelişmeler ve tarama yöntemlerinin yaygın kullanılması ile PTMK’lar erken evrede 

saptanabilmektedir. PTMK’ların küçük bir yüzdesi agresif özellikler ile presente olabilir, uzak metastaz 

yapabilir ve daha agresif tedavi gerektirebilirler.19 Tümörogenezde temel rol oynayan BRAF geninde 
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aktive edici somatik nokta mutasyonu PTMK’larda agresiviteyi belirleyebilir.20 Son yıllarda 

çalışmalarda, PTMK’larda BRAF mutasyonu sıkça değerlendirilmiştir.20 

PTMK’lar insidental ya da klinik bulgu vererek noninsidental olarak saptanabilir. İnsidental tümörler 

benign tiroid hastalıkları sebebi ile tiroid cerrahisi yapılmış hastalarda saptanabildiği gibi benign tiroid 

hastalıkları ya da tiroid hastalıkları dışı nedenlerle yapılan boyun USG’ler sırasında da saptanabilirler.21 

İnsidental saptanan PTMK’lar noninsidental saptananlara göre daha iyi prognozludurlar ve daha düşük 

rekürrens riskine sahiptirler.22 Bizim çalışmamızdaki tüm PTMK’lar insidental olarak saptanmıştı. 

BRAF mutasyon varlığı tümör kapsül yokluğu ve tiroid kapsül invazyonu ile ilişkili bulundu. Tümörde 

kapsül varlığı prognozu belirleyen önemli bir faktördür ve kapsüllü tümörlerin LNM yapma eğilimleri 

kapsülsüz olanlara göre daha düşüktür.23 Bir meta-analize göre, BRAF mutasyonu TDY ve tümörde 

kapsül yokluğu ile ilişkilidir.24 Tiroid kapsül invazyonu yapan PTMK’ların TDY yapma riskleri daha 

yüksektir. Birçok çalışmada BRAF mutasyonu ve TDY arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.11,24-26 LNM 

ve TDY rekürrensi belirleyen önemli faktörlerdir.26 BRAF mutasyonu, tümör çapından bağımsız olarak 

tümörün invazivliğini belirleyebilen bir moleküler belirteç olabilir.24 Çok merkezli bir çalışmada, düşük 

riskli PTMK’larda BRAF mutasyonu rekürrens ile ilişkili bulunmuştur.27 TDY veya LNM ile BRAF 

mutasyonu arasında korelasyon saptamayan çalışmalar da vardır.28,29 Bizim çalışma popülasyonumuzda 

takip süresi boyunca hiçbir hastada rekürrens görülmedi. Bu sonuç, tüm tümörlerin insidental 

saptanması, BRAF mutasyonu (+) tüm hastalara total/totale yakın tiroidektomi uygulanması ve 

hastaların %70’ine RAİ ablasyon tedavisi verilmesi ile ilişkili olabilir. Fakat takip süremiz rekürrens 

riskini ve prognozu belirlemek için kısadır. 

Birçok çalışmada BRAF mutasyonu ve multifokalite arasında ilişki saptanmıştır.6,11,30 Bizim 

çalışmamızda mutasyon varlığı ve multifokalite arasında ilişki yoktu. Kebebew ve ark. mutasyon 

sıklığının yaşla paralel olarak arttığını göstermiştir.31 Bunun yanında, BRAF mutasyonu ve yaş arasında 

ilişki saptamayan çalışmalar da vardır.25,30 Bizim çalışmamızda yaş ve mutasyon varlığı arasında anlamlı 

bir ilişki yoktu. İki çalışma dışında32,33, çalışmaların çoğunda erkek cinsiyet ve BRAF mutasyonu 

arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.6,11,12,25,30 Bizim çalışmamızda da literatüre benzer şekilde erkek 

cinsiyet ve BRAF mutasyonu arasında korelasyon yoktu. Bu sonuç çalışmamızdaki erkek hasta sayısının 

azlığı ile de ilişkili olabilir. 

Güncel stage sistemleri düşük ve yüksek riskli PTMK’ları ayırt etmek için tümör çapı olarak 5 mm cut-

off değerini kullanmaktadır. Tümör çapının >5 mm olması artmış PTMK rekürrens riski ile ilişkilidir.34 

Tümör çapının >5 mm olması ile BRAF mutasyon varlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.25 

Bizim çalışmamızda olduğu gibi tümör çapı ve BRAF mutasyonu arasında ilişki bulunmayan çalışmalar 

da vardır.35 İlginç olarak, bizim çalışma grubumuzdaki BRAF (-) hastaların tümör çapı >5 mm olup bu 

tümörler LNM veya uzak metastaz yapmışlardı. Tümör çapı ve BRAF mutasyon varlığı arasındaki ilişki 

halen çelişkilidir. 

BRAF (+) ve (-) hastaların tümör morfolojileri birbirinden farklılık gösterirler. BRAF (+) PTK’larda 

foliküler varyanta oranla klasik veya tall cell varyant daha sıklıkla görülür.36,37 Bizim çalışmamızda da 

mutasyon pozitifliği, literatürle uyumlu olarak klasik varyant ile ilişkili bulunmuştur.  

Hashimoto tiroiditi (HT) olan hastalarda PTK’lar daha iyi prognozludur.38 BRAF mutasyonundan 

bağımsız olarak HT varlığı PTK için koruyucu bir faktör olabilir.39 Altta yatan mekanizmalar halen net 

değildir. HT varlığı ve BRAF mutasyonu arasında ilişki saptayan30 ya da saptamayan40 çalışmalar vardır. 

Bizim çalışmamızda BRAF mutasyonu ve HT varlığı arasında ilişki bulunmadı. Bu sonuç, hasta 

sayımızın az olması ile ilişkili olabilir. BRAF mutasyonu ve HT arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için 

daha fazla sayıda hasta katılımlı, daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Bizim çalışmamızda literatürdeki diğer çalışmalara benzer şekilde9,11 PTMK’larda BRAF mutasyon 

sıklığı %41.6 idi. Uzak doğu popülasyonunda mutasyon pozitifliği daha sık bulunmuştur.41 Bu durum 

coğrafi farklılıklarla ilişkili olabilir.  Amerika Birleşik Devletleri, Kore, İtalya, Polonya, İspanya, 

Avustralya ve Çek Cumhuriyeti’nin katıldığı çok merkezli bir çalışmada PTMK’larda BRAF mutasyon 

varlığı artmış rekürrens riski ile ilişkili bulunmuştur.27 Türk hasta popülasyonunda BRAF (+) 

PTMK’ların daha agresif olduğunu saptayan çalışmaların yanında tersi yönde bulguları olan çalışmalar 

da vardır.11,14 İnsidental saptanan mikrokarsinomalar noninsidendal saptananlara oranla daha düşük nüks 
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riskine sahiptir.22 Bizim çalışmamızdaki PTMK’lar insidental saptanmıştı ve hiçbir hastada takip 

süresince rekürrens görülmemişti. Türk hasta popülasyonunda PTMK’larda BRAF mutasyonu ve 

rekürrens riskini değerlendirmek için daha uzun süreli takip içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardır. Çalışmamız tek merkezli retrospektif bir çalışmadır. Bunun 

yanında hasta sayımız azdır ve takip süremiz kısadır. Sınırlı sayıda hasta ve takip süresinin kısa olması 

BRAF mutasyonu ve prognoz arasındaki ilişkiyi maskelemiş olabilir.  

Çalışmamızın sonuçlarına göre BRAF mutasyonu pozitif olan PTMK’lar daha invaziv davranışa 

sahiplerdi. Literatürden farklı olarak MPBTT’lerde BRAF mutasyonu saptandı. Ortalama 22 aylık 

takipte mutasyon pozitifliği rekürrens ile ilişkili değildi.  
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Özet: Amaç: Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (DW-MRI) ile tespit edilen görünür difüzyon 

katsayısı (ADC) ölçümünün ciddi akut pankreatite ilerlemenin erken dönemde öngörü değerini belirlemeyi 

amaçladık. Yöntemler: Klinik ve laboratuvar bulgularına göre akut pankreatit tanısı alan 29 hastaya pankreas 

difüzyon ağırlıklı MR görüntülemesi yapıldı. Pankreas patolojisi olmayan batın MRG'si olan 30 kişi kontrol 

grubuna alındı. Her katılımcı için pankreasın baş, gövde ve kuyruk ortalama ADC (b1000) değerleri hesaplandı. 

Akut pankreatit şiddeti revize Ranson sınıflamasına göre belirlendi. Akut pankreatit ve şiddetli akut pankreatiti 

saptamak için ortalama ADC değerleri için ROC eğrileri hesaplandı. Bulgular: Hafif ve şiddetli akut pankreatitli 

hastalarda pankreasın baş, gövde, kuyruk ve ortalama ADC (b1000) değerleri kontrol grubuna göre anlamlı 

derecede düşüktü. Şiddetli akut pankreatit grubunda, hafif akut pankreatit grubuna göre pankreasın baş, gövde, 

kuyruk ve ortalama ADC değerleri anlamlı derecede düşüktü. Akut pankreatiti öngörmek için cut-off ortalama 

ADC değeri 170.1x10-5mm2/s (%85.8 duyarlılık; %82.1 özgüllük) olarak bulundu. Şiddetli akut pankreatiti 

öngörmek için cut-off ADC değeri 149,7x10-5 mm2/s (%92,4 duyarlılık; %82,8 özgüllük) idi. Sonuç: DW-MRI ile 

b1000 ile tespit edilen pankreasın ADC değerleri, şiddetli akut pankreatiti öngörmede yüksek duyarlılık ve 

özgüllüğe sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Akut Pankreatit, Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme, Ciddi Akut Pankreatit 

 

The Role of Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging in Predicting Severe Acute Pancreatitis 

 

Abstract: Abstract Objectives: We aimed to determine the predictive value of apparent diffusion coefficient (ADC) 

measurement detected by diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI) in the early prediction of 

progression to severe acute pancreatitis. Methods: Diffusion-weighted MR imaging of pancreas was performed in 

twenty-nine patients diagnosed with acute pancreatitis according to clinical and laboratory findings. Thirty 

individuals who had abdominal MRI with no pancreatic pathologies were included as a control group. For each 

participant, the head, body, and tail mean ADC (b1000) values of the pancreas were calculated. Severity of acute 

pancreatitis was determined according to revised Ranson classification. The receiver operating characteristics 

(ROC) curves for mean ADC values were calculated for detecting acute pancreatitis and severe acute pancreatitis. 

Results: The patients with mild and severe acute pancreatitis had significantly lower head, body, tail, and mean 

ADC (b1000) values of the pancreas than the control group. The severe acute pancreatitis group had significantly 

lower head, body, tail, and mean ADC values of the pancreas than the mild acute pancreatitis group. The cut-off 

mean ADC value for predicting acute pancreatitis was found as 170.1x10-5mm2/s (85.8% sensitivity; 82.1% 

specificity). The cut-off ADC value for predicting severe acute pancreatitis was 149.7x10-5mm2/s (92.4 % 

sensitivity; 82.8% specificity). Conclusions: The ADC values of the pancreas detected by DW-MRI with b1000 

have high sensitivity and specificity in predicting the severe acute pancreatitis 

Keywords: Acute Pancreatitis, Diffusion Magnetic Resonance İmaging, Severe Acute Pancreatitis 
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1.INTRODUCTION 

Acute pancreatitis is an acute inflammation of the pancreas that has the potential to affect the 

peripancreatic tissue and distant organs. Patients with acute pancreatitis usually experience complete 

resolution with a mild disease course, but 15-20% of cases develop severe pancreatitis. Severe 

pancreatitis has higher rates of organ failure (50%) and mortality (17-30%) compared to mild 

pancreatitis. Thus, prognosis needs to be estimated as soon as the diagnosis of acute pancreatitis is 

established1. There are several scoring systems for this aim Some of the well-known scoring systems 

include Ranson criteria, Glasgow criteria and APACHE II score. Current criteria have similar 

sensitivities in estimation of disease severity at 48th hours of admission2.  

Acute pancreatitis is the development of a pancreatic injury upon activation of pancreatic enzymes. 

Acinar cell death, invasion of acinar space with polymorphonuclear leukocytes, fibrin accumulation in 

interstitial areas and microthrombi in blood vessels are seen in histopathologic specimens of acute 

pancreatitis. Morphological changes ranging from mild interstitial edema and inflammatory reaction to 

widespread necrosis and hemorrhage can be seen in acute pancreatitis3.  

Diffusion-weighted MRI (DWI) with quantitative measurement of apparent diffusion coefficient ADC 

values take an important role in the evaluation of abdominal organ pathologies. Contribution of ADC 

values to diagnosis and characterization has been shown in focal and diffuse diseases of the pancreas4. 

Signal intensity is inversely proportional to the degree of diffusion of water molecules in diffusion 

weighted MRI. DWI is also affected from tissue perfusion. Usage of high b values attenuates the impact 

of perfusion on ADC values. ADC value is the numerical value of quantitative measurement of proton 

diffusion in terms of millimeter2/second. Low ADC values show restricted proton diffusion5.  

In this study, we aimed to determine the predictive value of ADC measurements detected by DW-MRI 

b1000 in the diagnosis of acute pancreatitis and the early detection of its progression to severe disease..  

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1.Study group 

Patients with acute pancreatitis who presented with abdominal pain between january 2019 and 

september 2021 and were diagnosed with an abdominal MRI performed in the first 24 hours of 

admission due to insufficient ultrasonograpic information were included in the study. Patients with a 

history of malignancy, chronic pancreatitis or pancreatic mass were all excluded from the study. Thirty 

patients who have abdominal MRI with no pancreatic pathologies considered as the control group. 

Demographical, clinical and laboratory data were retrieved from patient records. 

Patients were classified as ‘biliary’ and ‘non-biliary’ according to the etiology of pancreatitis. Complete 

blood counts, blood chemistry (glucose, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, lactate 

dehydrogenase, alkaline phosphatase, amylase, lipase, bilirubin, electrolytes, urea, creatinine, lactate 

dehydrogenase, albumin and CRP) and arterial blood gas analyses at presentation and during the hospital 

stay were recorded for each patient. Disease severity was calculated with Ranson criteria by using 

laboratory data at presentation and the 48th hour of admission. Patients with Ranson score less than three 

were classified as mild, whereas three or more were considered to have severe pancreatitis. Patient 

records including the duration between onset of pain and hospital admission, severity of abdominal pain, 

need for narcotic analgesics, time till clinical remission and laboratory remission, local and systemic 

complications and duration of hospital stay were all recorded.  

2.2. MR imaging  

Diffusion-weighted images were obtained with a 1.5 Tesla MRI device (GE Medical System, 

Milwaukee, WI, USA). A body coil was used for all attempts while participants were in the supine 

position. Acquisition parameters of DW-MRI were the following: non-breath hold  single-shot spin-

echo echo-planar DW-MRI, repetition time: 1300, echo time: minimum, matrix size: 192-256, field of 

view: 40, number of excitation: 4, slice thickness: 5 mm, gap : 1,5mm. Analysis of DW-MRI data were 

performed with the GE FUNCTOOL software (GE Medical Systems) to obtain ADC maps at b value 

(1000 s/mm2). Mean ADV values of the head, body and tail portions of pancreas were calculated by 
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using 1 cm2 region of interest (ROI) from three different localizations. Axial diffusion MRI images and 

ADC values of cases with acute pancreatitis are shown in Figures 1  

 

Figure1- a. 42-year-old woman with acute pancreatitis. In this axial diffusion MR study (b=1000 sn/mm2), 

restricted diffusion in the head portion of the pancreas is seen. b. ADC values of pancreatic head with spherical 

ROI are seen.   

  

 

2.3. Statistical analysis 

SPSS version 21 was used for statistical analysis. Categorial variables were expressed by numbers and 

percentages. Continuous variables were expressed as median ± (min-max) and mean ± standard 

deviation, while descriptive data were expressed as number and frequencies The distribution of 

continuous variables was assessed using a histogram, Kolmogorov-Smirnov and Shapiro Wilk’s tests. 

Independent samples t test and One-Way ANOVA test were used to assess the difference between data 

with normal distribution, while Mann Whitney U test and Kruskall Wallis test were used to assess 

difference between skewed groups. Cut-off ADC values with best sensitivy and specivicity were 

calculated via recevier operating characteristic (ROC) analyses, and area under curve AUC values are 

given with 95% (confidence interval) CI. The correlations between continuous variables were calculated 

with Pearson correlation test. Chi-square test was used to compare the difference of the categorical 

variables between groups. P-values were given for results. p<0.05 was considered statistically 

significant. 

3. RESULTS  

3.1. Comparison of the baseline characteristics between the groups 

In our study, the 29 patients were enrolled in the AP group, and the 30 patients were included into the 

control group. Comparison of the demographic and laboratory variables between the groups were 

presented in table 1. The mean age and gender were not significantly different between groups. 
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Twenty-one cases had biliary pancreatitis, and eight patients had non-biliary pancreatitis including one 

cases with alcohol-related pancreatitis and seven cases with idiopathic pancreatitis. ADC values of the 

head, body and tail portions were not significantly different between patients with biliary and non-biliary 

pancreatitis (p=0.547, p=0.613, p=0.673, respectively). fifteen patients had severe pancreatitis, while 

fourteen patients had mild pancreatitis. In the follow-up of cases with severe pancreatitis, five patients 

developed pleural effusion and respiratory distress; four patients had acute renal failure. three cases had 

undergone endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) due to choledocolithiasis. Three 

cases were found to have pancreatic necrosis (mean ADC values for head: 121.7±18,9 body: 132.5±20.6, 

and tail: 118.9±18.1)  

In the acute pancreatitis group, leukocyte count, alanine aminotransferase(ALT), aspartate 

aminotransferase(AST), gama glutamil transferase(GGT), CRP, sedimentation rate, amylase, and lipase 

values were significantly higher than the control group. The comparison of complete blood count and 

blood chemistry parameters for the control group and patients are summarized in Table 1. ADC values 

of head, body and tail portions were significantly lower in patients with pancreatitis compared to the 

control group (head, body and tail; p<0.001, p<0.001, p<0.001; respectively) (Table 2). Patients with 

severe pancreatitis that were classified according to Ranson criteria had significantly lower ADC values 

of the head, body and tail portions than the mild pancreatitis group (head, body, tail; p<0.001, p<0.001, 

p<0.001; respectively) (Table 3) (Fig 3).  
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Fig. 3- ADC values of tail, head and body according to severity.  
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Patients who had abdominal pain for more than two days were found to have significantly lower ADC 

values of head, body and tail portions of the pancreas than patients with abdominal pain for two days or 

less than two (head, body, tail; p=0.008, p=0.004, p=0.001; respectively) (Table 4). Patients who 

required a narcotic analgesic during the follow-up period had statistically lower ADC values of head, 

body and tail of the pancreas compared to patients who did not need a narcotic analgesic (head, body 

and tail; p=0.008, p=0.001, p=0.001; respectively). Patients who stayed at the hospital for more than 

four days had significantly lower ADC values than patients who stayed four days or less (head, body 

and tail; p=0.002, p=0.003, p=0.004, respectively) (Table 4).  

The ROC curves for mean ADC value were shown in Figure 4 and 5. The cut-off mean ADC value for 

predicting AP was found higher than or equal to 170.1x10-5mm2/s (85.8% sensitivity; 82.1% specificity). 

The cut-off ADC value for predicting SAP was lower than or equal to 149.7x10-5mm2/s (92.4 % 

sensitivity, 82.8% specificity). 
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4. DISCUSSION 

In our study, we investigated the predictive value of DW-MRI ADC values which were obtained within 

the first 24 hours of admission in predicting acute pancreatitis and its severity. ADC values of patients 

with acute pancreatitis were found to be significantly lower than the control group. Patients with severe 

pancreatitis had significantly lower ADC values of head, body and tail portions compared to mild 

pancreatitis suggesting that ADC values can have prognostic significance in prediction of progression 

to severe pancreatitis. Severe pancreatitis has higher organ failure (50%) and mortality rates (17-30%) 

than mild interstitial pancreatitis. Thus, prognosis should be assessed as soon as acute pancreatitis is 

diagnosed. There are several scoring systems used for this purpose (Glasgow, Imrie, CT severity 

index)1,2. The disadvantage of these scoring systems is that they do not have enough sensitivity to assess 

prognosis before 48 hours of admission. Moreover, current scoring systems have other down sides, 

including difficulties with calculating scores and complicated use.  

Computed tomography (CT) of the pancreas was the most sensitive method in the diagnosis of acute 

pancreatitis and necrosis. CT findings of acute pancreatitis depend on disease severity. In mild cases, an 

increase in the size of the pancreas can be seen as a single finding of acute pancreatitis; if edema and 

inflammation spreads to nearby adipose tissues, pancreatic borders become irregular and obscure. Mild 

cases can present with a totally normal pancreas with abdominal CT in 14-28% of cases6.  

Barral et al investigated the ADC values of different segments of pancreas with 1.5 and 3 Tesla MR 

machines and found that ADC values of the tail were lower than ADC values of head and body portions, 

as in our study7. Thomas et al have found that ADC values in acute pancreatitis were lower than the 

control group and the cut-off ADC value was 1.65x10-3 mm2/s with 93% sensitivity and 87% specificity. 

No significant differences between pancreatic segments were found [4]. Likewise, Tertuloni et al have 

showed that ADC values of necrotizing pancreatitis were significantly different from that of mild-

moderate pancreatitis. They also reported that diffusion MRI can be used to evaluate necrotizing 

pancreatitis in patients with a contraindication to CT with contrast8. Shinya et al demonstrated that 

diffusion MRI was an effective method in diagnosis and follow-up of acute pancreatitis9. In our study, 

ADC values were significantly correlated with duration of abdominal pain and the need for narcotic 

analgesic, time till laboratory remission and duration of hospital stay in patients with acute pancreatitis. 

Our study has some limitations, first due to the retrospective design. The total number of all patients and 

patients with necrotizing pancreatitis were relatively low. Though protocol optimization was performed, 

a number of unavoidable artifacts occurred due to non-breath hold technique. This may have led to false 
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ADC values. Measurements were performed three times from three different regions and average 

numbers were used. In this way, the effect of false measurements were minimized. Another limitation 

was the use of a single b value (b: 1000s/mm2).  

According to our results, ADC can predict the severity of disease earlier than the currently available 

scoring systems. In the literature, there is no study investigating ADC values for the prediction of severe 

pancreatitis. DWI ADC can be used as an adjunct to currently available criteria to predict severe 

pancreatitis that has several local and systemic complications with high mortality rates. There are studies 

investigating the relationship between pancreatic inflammation and ADC values, but the prognostic 

significance of ADC values in the early stages of disease has not been studied before8,9. As an imaging 

method, DWI ADC has some advantages over CT including false negative results within the first 48 

hours of disease10. Given the difference in imaging modality, CT has no macroscopic findings in early 

stages of diseases although microscopic changes occur in acute pancreatitis during this period. However, 

ADC is sensitive to the molecular changes even in the early periods of acute pancreatitis, and thus can 

detect inflammation earlier than CT9,11.  

ADC values in early stages of acute pancreatitis can point out the poor prognosis and help the clinician 

in terms of follow-up and therapy. ADC can predict the severity of disease earlier than the currently 

available scoring systems.  
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Özet: AMAÇ: Hastanemize batın sol alt kadran ağrısı ile başvuran hastaların radyolojik olarak pozitif bulgularını 

derlemek ve modaliteleri karşılaştırmaktır.YÖNTEM: Ocak 2020-Ekim 2022 tarihleri arasında acil poliklinik 

kayıtları incelenerek karın sol alt kadranda ağrı şikayeti olan hastalar tarandı. Bu hastalardan radyolojik 

görüntüleme yapılanlar çalışmaya dahil edildi. Hastalar yapılan ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlı tomografi 

(BT) raporları ve mevcut görüntüleri üzerinden incelendi. Pozitif bulgular kaydedildi. Aynı zamanda USG ve BT 

yapılan hastaların USG de verilen ön tanıları BT bulguları ile karşılaştırıldı.BULGULAR: Yapılan incelemelerde; 

USG ile 32 inguinal herni (5 tanesi inkarsereydi), 4 skar endometriozisi, 1 akut apandisit, 2 over torsiyonu, 40 

over kisti (4 cm’den büyük), 3 rektus kas rüptürü, 72 divertikülit ve 4 tane epiploik apandisit (EA) tespit edilmişti. 

10 hastada EA ile divertikülit, 4 hastada divertikülit ile kolon kanseri ayırımı yapılamamıştı. 351 hastada 

üreterolitiazis tespit edilmişti. USG de 72 hasta divertikülit öntanısı almasına rağmen, bunların sadece 31 tanesi 

gerçekten divertikülit tanısı aldı.SONUÇ: Sol alt kadran ağrısı ile başvuran hastalarda en çok divertikülit tespit 

edildi. BT tetkiki, divertikülit ile komplikasyonlarını ve diğer patolojilerle ayırıcı tanısını yapmak için gereklidir. 

Ancak BT de bazen ayırıcı tanıda yetersiz kalabilmektedir. Bulgular BT perfüzyon ile desteklenmeli, gerekirse 

kolon kanseri ayrımı için kolonoskopi ve biyopsi yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sol Alt Kadran Ağrısı, Divertikülit, Bilgisayarlı Tomografi,ultrasonografi 

 

Comparison of Imaging Findings of Patients With Abdominal Left Lower Quadrant Pain 

 

Abstract: OBJECTIVE: To compile the radiologically positive findings of patients admitted to our hospital with 

abdominal left lower quadrant pain and to compare the modalities.METHODS: Emergency polyclinic records 

between January 2020 and October 2022 were reviewed, and patients with complaints of pain in the left lower 

quadrant of the abdomen were screened. Of these patients, those who underwent radiological imaging were 

included in the study. The Patients were reviewed on ultrasonography (USG) and computed tomography (CT) 

reports, and available images. Positive findings were recorded. At the same time, USG preliminary diagnoses of 

the patients who underwent USG and CT were compared with CT findings.RESULTS: In the examinations made; 

By USG, 32 inguinal hernias (5 were incarcerated), 4 scar endometriosis, 1 acute appendicitis, 2 ovarian torsion, 

40 ovarian cysts (greater than 4 cm), 3 rectus muscle ruptures, 72 diverticulitis and 4 epiploic appendicitis (EA) 

had been detected. It was not possible to distinguish between EA and diverticulitis in 10 patients, and diverticulitis 

and colon cancer in 4 patients. Ureterolithiasis was detected in 351 patients. Although 72 patients were 

prediagnosed with diverticulitis on the USG, only 31 of them were actually diagnosed with 

diverticulitis.CONCLUSION: In patients presenting with left lower quadrant pain, diverticulitis was most 

commonly detected. CT examination is necessary to make the differential diagnosis of diverticulitis with its 

complications and with other pathologies. However, CT can sometimes be insufficient in the differential diagnosis. 

Findings should be supported by CT perfusion examination, if necessary, colonoscopy and biopsy should be 

performed to differentiate colon cancer. 
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GİRİŞ 

Acil polikiniğinden radyolojiye karın sol alt kadran ağrısı ile yönlendirilen hasta sayısı azınsanmayacak 

düzeydedir. Ultrasonografi ile yapılan ayrıntılı bir değerlendirmede bu kadranda görülen patolojilerin 

çoğunluğu teşhis edilebilmektedir. Bazı patolojiler için ise ileri görüntüleme tetkiği gerekmektedir. Sol 

alt kadran ağrısı yapan hastalıklar tablo 1’de listelenmektedir.1 

 

Tablo 1: Sol alt kadran ağrısı yapan nedenler 

Gastrointestinal Jinekolojik Genitoüriner Vasküler Diğer 

Konstipasyon Ektopik gebelik Prostatit Aortit/ vaskülit 
Abdominal duvar 

absesi 

İnkarsere herni Endometriozis Seminal vezikülit 
Diseksiyon/ 

anevrizma 

Abdominal duvar 

hematomu 

Enfektif kolit 
Hemorajik/rüptüre 

over kisti 
Üreterolitiazis  Psoas absesi 

İnflamatuar barsak 

hastalığı 
Malignite 

İdrar yolu 

enfeksiyonu 
 

Retroperitoneal 

hemoraji 

Barsak iskemisi Abortus    

Omental enfarkt Mittelschmerz    

Sigmoid divertikülit Over torsiyonu    

 
Pelvik konjesyon 

sendromu 
   

 
Corpus luteum 

rüptürü 
   

 Uterin fibroid    

 

Sol alt kadran ağrısı nedenlerinden en sık görüleni divertikülittir. Divertiküliti olan hastaların %20 si 50 

yaşın altındadır. 80 yaşına kadar kişilerin % 80’ninde divertiküloz meydana gelir. Divertikülit 

hastalarının ¼ ü cerrahi ile tedavi edilmektedir. Hafif vakalar medikal olarak tedavi edilmektedir.1,2 

Divertikülit komplikasyonları; perforasyon, apse ve fistül oluşumu ila peritonittir.1 Divertikülit, sol 

kolon kanseri ve epiploik apandisit (EA) ile karışabilmektedir. USG de benzer bulgular vermeleri 

nedeniyle ve bazı obez hastalarda görüntüleme optimal olmadığından ayırıcı tanı için kontrastlı 

bilgisayarlı tomografi gerekebilmektedir. 

Bu çalışmamızda, karın sol alt kadran ağrısı ile başvuran hastalardaki tespit ettiğimiz pozitif radyolojik 

bulguları paylaşmak ve özellikle divertikülit için görüntüleme tetkiklerini karşılaştırmayı amaçladık. 

MATERYAL VE METOD 

Ocak 2020- Ekim 2022 tarihleri arasında hastanemiz acil polikliniğine karın sol alt kadran ağrısı ile 

başvuran 3642 hasta incelendi. Bunlardan radyolojik tetkik istenen 2984 hasta değerlendirmeye alındı. 

USG ve BT tetkikleri incelendi. USG de verilen ön tanının, hastanın aynı zamanda BT tetkiki var ise 

doğruluğu değerlendirildi.  

BULGULAR 

Radyolojik tetkik istenen hastaların 2102 tanesine USG, 762 tanesine BT tetkiki yapılmıştı. Ardışık 

olarak USG ve BT tetkiki olan 120 hasta mevcuttu. USG ile 32 inguinal herni (5 tanesi inkarsereydi), 4 

skar endometriozisi, 1 akut apandisit, 2 over torsiyonu, 40 over kisti (4 cm’den büyük), 3 rektus kas 

rüptürü, 72 divertikülit ve 4 tane epiploik apandisit ön tanısı konmuştu. 10 hastada EA ile divertikülit, 

5 hastada divertikülit ile kolon kanseri ayırımı yapılamamıştı. 1 hasta bağırsak enfeksiyonu ve 1 hasta 

da mezenterik yağ dokuda ödem tanısı almıştı. 351 hastada üreterolitiazis tespit edilmişti. Bu hastalarda 
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aynı zamanda sol lomber bölgede ağrı mevcut olduğu için çalışmaya dahil edilmedi. Geri kalan 

hastaların birçoğunun USG raporlarında hastaların obez ve bağırsak anslarının yoğun gazlı olduğu 

belirtilmişti. 

Hastaların yaş ortalaması, divertikülit için 58 (40-81), EA için 43 (24-71) olarak hesaplandı. Kolon 

kanseri çıkan hastalar 56 ve 77 yaşında, İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) çıkan hastalar 39 ve 44 

yaşındaydı. 

USG’de divertikülit, EA, bağırsak enfeksiyonu ya da kolon kanseri ön tanısı alan hastalara yapılan BT 

tetkikleri değerlendirildi. Çıkan sonuçlar tablo halinde sunuldu (Tablo 2). 

 

Tablo 2: Sol alt kadran ağrısında USG ve BT tetkiklerindeki tanıların karşılaştırılması 

Sayı USG ön tanı BT tanı 

3 Divertikülit? Normal 

31 Divertikülit? Divertikülit 

15 Divertikülit? EA 

2 Divertikülit? İnflamatuar bağırsak hastalığı 

1 Divertikülit? Kolon kanseri 

20 Divertikülit? Divertikülozis 

2 EA- divertikülit? Divertikülit 

8 EA- divertikülit? EA 

3 EA? Normal 

1 EA? EA 

1 Enfeksiyon? Divertikülit 

1 Mezenterik ödem EA 

4 Kolon kanseri-divertikülit? Divertikülit 

1 Kolon kanseri-divertikülit? Kolon kanseri 

7 Normal Divertikülit 

5 Normal EA 

 

USG de 72 hastaya divertikülit ön tanısı verilmesine rağmen bunların sadece 31 tanesi gerçekten 

divertikülit tanısı aldı (Figür 1). EA ile divertikülit ayrımı yapılamayan 10 hastanın 2 tanesi divertikülit 

çıktı. Kolon kanseri ile ayrımı yapılamayan 5 hastadan 1 tanesi kolon kanseri tanısı aldı. Bu hastalara 

total kolonoskopi yapıldı ve patoloji sonuçları mevcuttu. 

BT’de divertikülit olarak raporlanan 4 hasta aslında epiploik apandisitti. Yine BT görüntüleri ile iki 

hastada kolon kanseri ekarte edilememişti. 

USG raporu normal olup BT ile divertikülit ve EA tanısı alan hastaların raporlarında obez oldukları 

belirtilmişti. USG’si normal olan 2 hastada divertikülit perforasyonu mevcuttu. 

Akut apandisit tanısı alan hasta 15 yaşındaydı ve çekilen BT’sinde bağırsak anslarında malrotasyon 

mevcuttu. 
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Figür 1: 58 yaşında kadın hasta. Hem USG, hem de BT ile divertikülit tanısı aldı. Sigmoid kolonda uzun 

segment duvar kalınlaşması ve birden fazla divertikülit izlenmektedir. 

 

 

 

TARTIŞMA 

Elde olunan verilerden anlaşıldığı üzere divertikülit sol alt kadran ağrısı yapan en sık sebeptir. USG ile 

diğer hastalıklardan ayrımı çoğu zaman yapılamamakta olup BT ile ayırıcı tanı yapılabilmektedir. 

Ayrıca BT gelişmiş olan komplikasyonları daha net göstermektedir (Figür 2). USG ve BT ile kolon 

kanserinden net ayrımı yapılamayan birkaç hastaya kolonoskopi ve biyopsi ile tanı konmuştur. 
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Figür 2: 52 yaşında kadın hasta. USG raporu normal olan hastanın tomografisinde perfore divertikülit ve 

pelviste serbest sıvı mevcuttur. 

 

 

Akut divertikülit şüphesinde BT nin her zaman yapılması gerektiğini belirten çalışmalar mevcuttur.2-5 6 

USG ve 8 BT çalışmasını içeren bir metaanalizde, divertikülit tanısında modaliteler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamış olup her ikisinin de ilk tanı aracı olarak kullanılabileceği 

belirtilmiştir.1 

Divertikülit ve kolon kanserinin ayırımı üzerine yapılan çalışmalarda divertikülit ve kolon kanseri için 

en spesifik bulgular tanımlanmıştır. Dikkat edilen parametreler; perikolonik inflamasyon, mezenterde 

sıvı, tutulan segmentin uzunluğu, lümen içi kitle varlığı ve perikolonik lenf nodlarıydı (Figür 3,4). Akut 

divertikülit için en spesifik bulgular parakolonik inflamasyon varlığı ve tutulan segmentin 10 cm’den 

uzun olmasıydı. Kolon kanseri için ise perikolonik lenf nodları, omuz işareti ve lümen içi kitle varlığı 

en yüksek özgüllüğe sahipti.2,4,5 Padidar ve ark.6 sigmoid kolon mezenterindeki sıvının ve mezenterik 

damarların tıkanmasının divertikülit için %89 ve %100 pozitif prediktif değerlere sahip olduğunu 

bulmuşlardır. Bulgulara rağmen yapılan değerlendirmelerde vakaların sadece %49’unda kesin tanı 

mümkün olmuştur.4 Goh ve ark.5 yaptığı BT perfüzyon çalışmasında kolon kanserli hastalarda kan 

hacmini, aktif olmayan divertiküler hastalığa kıyasla önemli ölçüde artmış ve geçiş süresini hızlanmış 

olarak bulmuşlardır. Akut divertiküliti olan hastalarda da benzer bulgular tespit edilmiş olup bunlar 

kanser hastalarına göre daha düşük çıkmıştır. Fonksiyonel perfüzyon BT ölçümlerinin, kanser ve 

divertikülit arasında morfolojik kriterlere göre daha iyi ayrım yaptığını bulmuşlardır.  
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Figür 3: 77 yaşında, kadın, batın sol alt kadranda kolon ansında uzun segment diffüz duvar kalınlaşması ve 

komşu mezenterde çizgilenmeler mevcuttu. Hasta USG’de divertikülit olarak raporlanmıştır. Kolonoskopi ve 

biyopsi yapılan hasta kolon adenokarsinom tanısı aldı. 

 

 

 

Figür 4: 77 yaşında, kadın, kolon adenokarsinom tanısı alan hastanın duvar kalınlaşması gösteren kolon 

segmentine mezenterik alandaki çok sayıda lenf nodu eşlik etmektedir (sarı oklar). 

 

 

USG ve BT’de divertikülit ile ayrımı zaman zaman yapılamayan diğer hastalık EA’dir (Figür 5). 

Epiploik apandiksin torsiyonu ya da apandiks veninin spontan trombozu sonucu oluşan nadir bir 

hastalıktır. Akut evrede BT’de yağa benzer dansiteye sahip 1-4 cm boyutta oval, parakolik lezyon 

şeklinde izlenir (Figür 6). Ek bulgu olarak visseral periton kalınlaşması ve periappandiküler yağ dokuda 

infiltrasyona ait çizgilenmeler mevcuttur. Bazen de bitişik kolon duvarında kalınlaşma izlenir.2  
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Figür 5: 45 yaşında,erkek, kontrastlı aksiyel kesit batın BT, sol alt kadran anterior duvar komşuluğunda 

çevresindeki yağ dokuda ödemin eşlik ettiği halka tarzında dansitesi artmış, santrali yağ dansitesinde EA ile 

uyumlu görünüm izlenmektedir. Bu hasta USG’ de divertikülit olarak raporlanmıştır. 

 

 

 

Figür 6: 33 yaşında, erkek, kontrastlı aksiyel BT kesitinde, duvar kalınlık artışı olan sigmoid kolon (kırmızı ok) 

anterior komşuluğunda, çevresinde yağ dokuda çizgilenmelerin eşlik ettiği hiperdens halka şeklinde çevrelenmiş 

yağ dansitesi (yeşil ok) izlenmektedir. Bu hasta USG ve BT’de divertikülit olarak raporlanmıştı. 
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USG raporlarında sol alt kadranda, anterior abdominal duvar komşuluğunda intraabdominal yağ dokuda 

fokal eko artışı tarzında tariflenen ve EA ile divertikülit ayrımı yapılamayan hastaların % 80’i BT’de 

EA olarak tespit edildi. USG de her zaman bu alan içerisinde divertikülü görmek mümkün 

olmayabilmektedir. Bu eko artışına bağırsak duvarında kalınlaşma eşlik ediyorsa ayırım yapmak daha 

da güçleşmektedir. 

Sonuç olarak USG ile gözden kaçan bulguların ve bazı komplikasyonların tespiti için BT gerekmektedir. 

Yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulunca ileri görüntüleme tetkiklerine rağmen divertikülit ve 

kolon kanseri ayrımının yapılamadığı durumlar da mevcuttur. BT perfüzyon tekniği son 10 yıldır yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrımı yapılamayan hastalarda destek görüntüleme yöntemi olarak 

kullanılabilir. Daha ileri aşama kolonoskopi ve biyopsidir. 
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Dev Kromofob Renal Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu 
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Özet: Kromofob renal hücreli karsinoma, renal hücreli karsinomların ender görülen bir türüdür. Dev boyutlarda 

böbrek tümörlerine sık rastlanılmamaktadır. Biz karın sol bölümünü tamamen dolduran, 30 cm boyunda, 2860 gr 

ağırlığında dev boyutlu Kromofob renal hücreli karsinoma olgusunu sunduk. GİRİŞ Kromofob böbrek hücreli 

karsinom, böbrek hücreli karsinomların iyi prognoz gösteren bir alt tipidir. 5 yıllık sağ kalımı 78% ile 100% 

arasında,10 yıllık sağ kalımı %80 ile %90 arasında bildirilmiştir. Tümörlerin çoğu iyi sınırlı ve ortalama 8 cm (1-

30 cm) çapındadır. OLGU 46 yaşında bayan hasta karında ağrı, karnının sol tarafında ele gelen şişlik ve kabızlık 

şikayeti ile başvurdu. Muayenesinde karnın sol tarafında kasık bölgesine kadar ele gelen düzgün sınırlı kitle 

mevcuttu. Çekilen Kontrastlı Tomografi’de batın sol tarafını tamamen dolduran dev renal kitle görüldü. Hastaya 

sol radikal nefrektomi yapıldı. Operasyonda kitlenin çevre dokulara yapışık olmadığı görüldü. Patolojik 

incelemede nükleer derecesi Furhrman 2/4 olan CRCC saptandı. Cerrahi sınır ve renal vende tümör görülmedi. 

TARTIŞMA Şeffaf hücreli karsinomdan daha iyi prognoza sahiptir. 5 yıllık sağkalım oranı %80 ile %90 

arasındadır. Karaciğere metastaz kötü klinik durumu gösterir. Kromofob renal hücreli karsinom metastaz 

yapmadan büyük boyutlara ulaşabilir. Bizim vakamızda renal vende, cerrahi sınırda tümör yoktu. Uzak metastaz 

yoktu. SONUÇ Renal kaynaklı dev kitleler arasında sık görülmeyen CRCC ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmesi ve 

dev boyutlarına rağmen prognozlarının çok iyi olduğu dikkate alınmasını gerektiğini belirtmek istedik. Her zaman 

tümör boyutu kötü prognoz kriteri değildir. 

Anahtar Kelimeler: Kromofob, Renal Hücreli Karsinom, Dev 

 

Gıant Chromophobe Renal Cell Carcınoma: Case Report 

 

Abstract: ABSTRACT Chromophobe renal cell carcinoma is a rare type of renal cell carcinoma. Giant kidney 

tumors are not common. We presented a case of giant Chromophobe renal cell carcinoma, 30 cm in length and 

2860 g in weight, completely filling the left part of the abdomen. INTRODUCTION Chromophobe renal cell 

carcinoma is a subtype of renal cell carcinoma with good prognosis. It has been reported that 5-year survival is 

between 78% and 100%, and 10-year survival is between 80% and 90%. Most tumors are well circumscribed and 

average 8 cm (1-30 cm) in diameter. CASE A 46-year-old female patient presented with complaints of abdominal 

pain, palpable swelling on the left side of her abdomen, and constipation. On examination, there was a well-

circumscribed mass on the left side of the abdomen up to the inguinal region. Contrast-enhanced tomography 

showed a giant renal mass completely filling the left side of the abdomen. The patient underwent left radical 

nephrectomy. In the operation, it was observed that the mass was not adhered to the surrounding tissues. 

Pathological examination revealed CRCC with a nuclear degree of Furhrman 2/4. No tumor was observed in the 

surgical margin and renal vein. DISCUSSION It has a better prognosis than clear cell carcinoma. The 5-year 

survival rate is between 80% and 90%. Metastasis to the liver indicates a poor clinical condition. Chromophobe 

renal cell carcinoma can reach large sizes without metastasis. In our case, there was no tumor in the renal vein 

at the surgical margin. There was no distant metastasis. CONCLUSION We wanted to state that CRCC, which is 

not frequently seen among giant masses of renal origin, should be considered in the differential diagnosis and that 

their prognosis is very good despite their giant size. Tumor size is not always a poor prognostic criterion. 

Keywords: Chromophobe, Renal Cell Carcinoma, Giant 
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INTRODUCTION 

CRCC is a sub-type of renal cell carcinomas (RCC) which shows good prognosis. 5-year survival has 

been stated between %78 and %100, 10-year survival has been stated between %80 and %90.1 It is 

known that CRCC accounts for %5 of all renal-derived epithelial tumors.8 Average age of onset is 59 

and cases are between the age of 27-82. The ratio of men to women is 1.1.1 and there is no significant 

difference.1 But it is slightly more common in men. They usually seen as unilateral renal masses, equally 

often localized in left and right renals and rarely seen in both sides. While %19-71 of the cases are 

detected by chance, classic hematuria, flank pain and palpable mass triad are observed in some of the 

symptomatic patients.2 Microscopic features are helpful in the diagnosis of chromophobe renal cell 

carcinoma. It is thought that in eosinophilic variant chromophobe renal cell carcinomas and 

histologically and cytologically similar oncocytomas are originated from intercalated cells of collecting 

ductus system.2 Therefore it is highly important to recognise CRCC and make a differantial diagnosis. 

Most of the tumors are well-circumscribed and average 8 cm (1-30 cm) in diamater. We presented the 

case of giant CRCC of 30 cm in length, 2860 g in weight which completely filled left side of the abdomen 

and looked through the literature. 

CASE 

46 year old female patient applied with complaints of abdominal pain, palpable swelling on the left side 

of abdomen and constipation. The patient had no history of drug utilization or operation. In physical 

examination, patient was conscious, orianted and cooperative. On physical observation there was a 

palpable well-circumscribed mass on left side of the abdomen up to the inguinal region. There was no 

weight loss. Hemogram, urea, creatinine and blood electrolytes were detected normal. In the overall 

urinalysis, leucocyte was evaluated as negative and erythrocyte 1 was evaluated as positive. Giant renal 

mass which completely filled the left side of abdomen was detected in Constrasted Tomography (Figure 

1, 2, 3). No signs of metastatis was observed in intra-abdominal organs and lungs. There was no renal 

vein tumor invasion. Transperitoneal anterior subcostal (Chevron) incision and left radical nephrectomy 

was implemented to the patient. In the operation it was observed that the mass was not adhered to the 

surranding tissues. In microscopic examination, it was detected that the mass was 30 cm in size and 

2860 g in weight (Figure 4). In pathological examination CRRC with a nuclear degree of Furhrman 2/4 

was detected. Surgical margin and tumor in renal vein was not observed (Figure 5,6). 

 

Figure 1:   CT image showing the giant mass starting from the kidney middle pole 
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Figure 2: CT image showing the extension of the giant mass to the retroperitoneal space 

 

 

 

 

Figure 3: CT image of a giant mass completely filling the left side of the abdomen 
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Figure 4: After surgery image of the mass 

 

 

Figure 5-6: Chromophobe renal cell carcinoma(ChRCC), classic variant 

Solid sheet-like architecture, Sharply defined cell membranes, Wrinkled irreguler nuclei, Perinuclear halos 

Hematoxylin and Eosin (HE)x200 

      

 

DISCUSSION 

CRCC which is a rarely seen renal tumor was first described by Thoenes et al.4 It has a better prognosis 

than the clear cell carcinoma. 5-year survival rate is between %80 and %90.This carcinoma is often 

observed in 6th decade, inflects men and women almost equally.3 Pathologically large tumor size, 

sarcomatoid or papillary differentiation and tumor necrosis are considered poor prognostic factors.1 

Metastasis to the liver indicates a poor clinical condition. In our case there were no poor prognostic 

factors despite the tumor size. Tumors larger than 20 cm are considered giant CRCC.5 Accordingly, that 

the case we present is 30 cm in size and 2860 g in weight is called chromophobe renal cell carcinoma. 

The case in the literature exceeding 10 kg in weight and 30 cm in size have been reported.6 CRCC can 

reach great sizes without metastasis. Renal vein invasion is 5%. In our case, there was no tumor in renal 

vein and surgical margin. There was no distant metastatis. CRCC can be mistaken with oncocytoma, 

angiomyolipoma, clear cell carcinoma, cystic nephroma and sarcoma. Making a differential diagnosis 

is highly important. There is no specific tumor marker to detect CRRC. Fuhrman nuclear-pathological 

rating system may not be suitable.7 
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CONCLUSION 

We wanted to point out that CRCC which is not often seen among renal-derived giant masses should be 

considered in differential diagnosis and that their prognoses are good despite their giant sizes should be 

taken into consideration. Tumor size is not always a criteria for poor prognosis. While presenting this 

case we wanted to emphasize that this information should not be forgetten. 
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Fibromyalji Sendromunda Aerobik Egzersiz ve Aerobik Egzersizle Birlikte 

Kinesio Taping Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması 

 

Uzman Dr. Buminhan Seferoğlu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Özet: Amaç: Fibromyalji Sendromu (FMS) olan hastalarda semptomların ve depresyon düzeyinin azaltılmasında, 

fiziksel fonksiyonlar ile yaşam kalitesinin arttırılmasında aerobik egzersiz ve aerobik egzersizle birlikte kinesio 

taping tedavi yaklaşımlarının etkinliğinin araştırılmasının yanı sıra bu tedavi yaklaşımlarının birbirlerine olan 

üstünlüğünün değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1990 Amerikan Romatoloji Birliği (ACR) FMS 

klasifikasyon kriterlerine göre FMS tanısı konan 40 hasta dahil edildi ve hastalar rastgele olarak iki eşit gruba 

ayrıldı. Birinci gruba 8 hafta süreyle aerobik egzersiz programı, ikinci gruba 8 hafta süreyle aerobik egzersizle 

birlikte 15 günlük kinesio taping programı uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve tedavi sonrasında Vizüel Analog 

Skala (ağrı, yorgunluk, sabah tutukluğu, uyku problemi), Fibromyalji Etki Sorgulaması, Beck Depresyon Ölçeği, 

Kısa Form-36 anketlerinin doldurulması ve hassas nokta sayımı ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmelerde 

anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Aerobik egzersiz ve aerobik egzersizle birlikte kinesio 

taping tedavi yaklaşımlarının ağrı, yorgunluk, sabah tutukluğu şiddeti ve hassas nokta sayısının azaltılmasında 

(p<0,001), uyku problemi şiddetinin azaltılmasında (p<0,01), fiziksel disfonksiyonun giderilmesinde (p<0,001), 

yaşam kalitesinin yükseltilmesinde (p<0,05) ve depresyon düzeyinin azaltılmasında (p<0,001) etkili olduğu 

saptandı. İki tedavi yaklaşımının birbirlerine olan üstünlüğü incelendiğinde, aerobik egzersizle birlikte kinesio 

taping tedavisi ağrı (p<0,001), yorgunluk (p<0,05) ve uyku problemi (p<0,05) şiddetinin azaltılmasında, fiziksel 

disfonksiyonun giderilmesinde (p<0,05), Kısa Form-36’nın fiziksel fonksiyon ve vücut ağrısı alt skalalarının 

iyileştirilmesinde (p<0,05) tek başına aerobik egzersiz tedavisinden daha etkili olduğu saptandı. Sonuç: Aerobik 

egzersizlerin FMS’li hastalarda semptomların ve depresyon düzeyinin azaltılmasında, fiziksel fonksiyonlar ile 

yaşam kalitesinin arttırılmasında etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ve kinesio taping uygulamasının dikkate değer 

bir fayda sağladığını göstermektedir. FMS tedavisinde kinesio taping uygulamasının etkinliğinin tespit edilmesi 

için daha fazla çalışmanın yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji Sendromu, Aerobik Egzersiz, Kinesio Taping 

 

1. GİRİŞ 

Fibromyalji sendromu (FMS) etyolojisi tam olarak bilinmeyen, kronik yaygın vücut ağrısı, yorgunluk, 

uyku bozukluğu, multipl somatik ve bilişsel problemlerle karakterize klinik bir sendromdur.1 FMS, fizik 

muayenede ve laboratuvar tetkiklerinde objektif bulguların saptanmayışı nedeniyle uzun yıllar bir 

hastalık olarak kabul edilmemiş, daha sonra hastalığa eşlik eden bazı duygudurum bozuklukları ile uyku 

bozukluğunun varlığı nedeni ile psikolojik bir hastalık olarak düşünülmüştür. Ayrı bir hastalık olarak 

tanımlanmasından ve 1990 yılında Amerikan Romatoloji Koleji (American College of Rheumatology - 

ACR) tarafından sınıflama kriterleri yayınlandıktan sonra bile gerçek bir hastalık olarak kabul görmesi 

zaman almıştır.2 

FMS’nin genel popülasyonda prevalansının %2,7 olduğu bildirilmektedir.  FMS, kadınlarda erkeklerden 

daha sık görülmekte olup kadın erkek oranı 3:1’dir.3 FMS’nin risk faktörleri arasında kadın cinsiyet, 

ileri yaş, aile hikayesi, düşük eğitim ve gelir düzeyi, romatolojik hastalıklar sayılabilir. Çocukluk 

çağında görülen FMS’de ise cinsiyete göre dağılımlar eşittir. Hastaların çoğu 30-60 yaş arasında tanı 

alır. Prevalans yaşla artmakta olup en dramatik artış 5-6. dekatlar arasındadır.4-7 Çocuklarda hastalığın 
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başlangıcı genellikle 11-15 yaş arasındadır. Ayrıca toplum çalışmalarında, eğitim ve sosyoekonomik 

düzeyi düşük olanlarda daha sık FMS geliştiği bildirilmiştir.8-10  

FMS etyolojisinde genetik ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. FMS’li hastaların birinci derece 

yakınlarında FMS sıklığının sekiz kat fazla bulunması ve ailevi birikimi gösteren diğer çalışmalar 

genetik geçişi akla getirmiştir.11 Genetik altyapısı olan pek çok diğer hastalık gibi; FMS gelişiminde de 

çevresel faktörler tetikleyici olarak önemli bir rol oynar. FMS gelişiminde etken olabilen çevresel 

faktörler; fiziksel travma (özellikle gövdeyi içeren), enfeksiyonlar, psikolojik stres/gerginlik, hormonal 

dengesizlikler (örneğin hipotiroidi), ilaçlar, aşılar, savaş gibi yıkıcı olaylardır.12-14 

FMS, son yıllarda özellikle nörofizyoloji alanındaki etyolojiye yönelik çalışmalar sonucunda bir “santral 

sensitivite sendromu” olarak da sınıflandırılmaktadır. Hastalarda ağrının yanı sıra yaygın allodini ve 

hiperaljezi varlığı FMS’yi kas-iskelet sisteminin diğer ağrılı durumlarından ayırır. FMS’nin diğer santral 

sensitivite sendromları ile örtüşen ortak özellikleri de vardır.2 FMS’de yaygın görülen semptomlar; çok 

sayıda anatomik bölgede ağrı, halsizlik, tutukluluk, sabah yorgunluğu, uyku bozukluğu, kognitif 

disfonksiyon, mental stres, anksiyete, sersemlik/baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, yumuşak dokularda 

subjektif şişlik, dismenore, raynaud fenomeni, premenstrüel sendrom, depresyon, irritabl barsak 

sendromu, tinnitus, huzursuz bacak sendromu, sicca semptomları, kadın üretral sendrom, periyodik 

bacak hareket bozukluğudur.15 

FMS tanısı klinik değerlendirme ile konulmaktadır. Henüz hastalığa ait bir laboratuvar testi, radyografik 

inceleme ve biyolojik belirteç saptanmamıştır. İlk olarak ACR tarafından, 1990 yılında FMS 

klasifikasyon kriterleri oluşturulmuştur. Bu kriterlere göre FMS tanısı vücudun birçok bölgesinde en az 

3 aydır devam eden kronik yaygın ağrı ve aksiyal iskelette (servikal veya torakal veya lomber omurga 

veya göğüste), vücudun sağ ve sol yarısı, belin üst ve alt yarısı olmak üzere dört kadranda tanımlanan 

18 hassas noktanın en az 11’inde palpasyonla ağrı olması ile konur (Tablo 1).16 Bu noktalar genellikle 

muskülo-tendinöz insersiyolardır. 

Tablo 1. ACR 1990 FMS klasifikasyon kriterleri 

I. En az 3 aydır devam eden yaygın vücut ağrısı 

Ağrının yaygın olarak nitelendirilebilmesi için vücudun sağ ve sol yarısında, alt ve üst yarısında ve aksiyel 

iskelette (boyun, sırt, bel) ağrı olması gereklidir. 

II. Yaklaşık 4 kg’lık basınç uygulandığında 9 çift hassas noktanın en az 11’inde ağrı  

1. Oksiput: Suboksipital kas insersiyosu 

2. Alt servikal: C5-7 intertransvers aralığın ön kısmı 

3. Trapezius: Trapeziusun üst sınırının orta noktası 

4. Supraspinatus: Spina skapulanın üst medial kenarı üzerindeki kas origo noktası 

5. 2. Kosta: 2.kostokondral bileşkenin üst kenarının laterali 

6. Lateral epikondil: Lateral epikondilin 2 cm distali 

7. Gluteal: Gluteal bölgenin üst dış kadranı 

8. Büyük trokanter: Trokanterik çıkıntının hemen arkası 

9. Diz: Eklem çizgisinin hemen proksimalinde medial yağ yastıkçığı 

 

Bu kriterlerin FMS’ye eşlik eden yorgunluk, uyku bozukluğu, bilişsel ve ruhsal bozuklukları dikkate 

almaması nedeniyle 2010 yılında ACR, hassas nokta muayenesi gerektirmeyen ve karakteristik FMS 

semptomları için şiddet skalası içeren birinci basamak ve uzman hekimler için uygun, basit ve pratik 

FMS tanı kriterleri geliştirmiştir.17 Araştırmalarda ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere bir 

FMS modeli geliştirmek için aynı yazarlar 2011 yılında, hekime ihtiyaç duyulmadan ve tamamen hasta 

odaklı hale getirerek bu kriterleri modifiye etmişlerdir.18 2010 tanı kriterlerinde yer alan somatik 

belirtilerin yerine 3 spesifik semptom (baş ağrısı, alt batında ağrı veya kramp ve depresyon) belirlenmiş 

ve hastada bu semptomlardan kaç tanesinin mevcut olduğu skorlamaya dahil edilmiştir. 2013 yılında bu 

kriterlere de alternatif kriterler geliştirilip; 28 ağrılı bölgeyi ve 10 maddeli semptom etkilenme 

değerlendirmesini içeren yeni bir kriterler grubu tanımlanmıştır. Yirmi sekiz ağrılı bölgede, 19 bölgeden 

farklı olarak sırt ve bel bölgeleri sağ, sol ve orta olarak üçe ayrılıp; el ve el bilekleri, dizler, ayak ve ayak 

bilekleri eklenmiş; karın ise çıkartılmıştır19. ACR son olarak 2016 yılında FMS tanı kriterlerini tekrar 

revize etmiştir (Tablo 2).20 
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Tablo 2. ACR 2016 Revize FMS Tanı Kriterleri 

Kriterler  

Hastaya tanı konabilmesi için aşağıdaki ilk 3 koşulun sağlanması gereklidir; 

1. Yaygın Ağrı İndeksi (WPI) ≥7 ve Semptom Şiddet Skalası (SSS) ≥5 veya WPI 4-6 ve SSS ≥ 9 

2. Jeneralize ağrı: Belirlenen 5 bölgenin en az 4’ünde ağrı olması (çene, göğüs, abdomen hariç) 

3. Semptomların en az 3 aydır var olması 

4. FMS tanısı diğer tanılardan bağımsız konabilir. FMS varlığı diğer hastalıkların varlığını dışlamaz. 

Araştırma  

1.WPI: Geçen hafta boyunca hastaların ağrılı bölgeleri kaydedilir, kaç bölgede olduğu skorlanır. 

Sağ Üst Bölge               Sol Üst Bölge               Sağ Alt Bölge         Sol Alt Bölge           Aksiyel Bölge  

Sağ çene*                      Sol çene*                      Sağ kalça                Sol kalça                  Boyun  

Sağ omuz                      Sol omuz                       Sağ uyluk               Sol uyluk                  Bel  

Sağ üst kol                    Sol üst kol                     Sağ bacak               Sol bacak                  Sırt  

Sağ ön kol                     Sol ön kol 

*Jeneralize ağrı tanımına girmez. 

2. SSS 

Son 7 gün içinde aşağıdaki semptomları yaşadınız mı? 

-Yorgunluk  

- Dinlenmeden uyanma 

- Kognitif semptomlar 

0: Yok 1: Hafif 2: Orta 3: Şiddetli 

Son 6 ay içinde aşağıdaki semptomları yaşadınız mı?  

- Baş ağrısı  

- Karında ağrı veya kramplar  

- Depresyon  

0: Hayır 1: Evet 

Toplam SSS puanı 0-12 arasındadır. 

Fibromyalji şiddet (FS) skalası: WPI ve SSS puan toplamıdır. 

 

FMS, santral sensitivite sendromları arasında yer aldığından, diğer santral sensitivite sendromları olan 

miyofasyal ağrı sendromu, kronik yorgunluk sendromu, temporomandibular disfonksiyon, çoklu 

kimyasal sensitivitesi, irritabl barsak sendromu, primer dismenore, migren, interstisyel sistit, gerilim tipi 

baş ağrısı, huzursuz bacak sendromu, posttravmatik stres bozukluğu ile çakışmakta veya 

karışabilmektedir. Ayırıcı tanıda ayrıca viral enfeksiyonlar, uyku bozuklukları, statin tedavisi, 

osteoartrit, maligniteler, psikojenik ağrı, endokrinolojik, romatolojik ve nörolojik hastalıklar 

düşünülmelidir. 

FMS’de optimal tedavi; ağrının şiddeti, fiziksel fonksiyon, depresyon, yorgunluk ve uyku bozuklukları 

gibi ilgili özellikler hastayla konuşulup göz önüne alınarak non-farmakolojik ve farmakolojik tedavi 

modalitelerinin yapılandırılmasıyla elde edilen multidisipliner yaklaşımdır.21 En etkili tedavi için 

hastalar ayrı ayrı değerlendirilip, mevcut olan semptomlara göre bireye özgü tedavi programı 

oluşturulmalıdır. Tedavide ana hedef ağrının azaltılması ve işlevselliğin artırılmasıdır.  Kanıt 

düzeylerine göre en uygun tedavinin seçilebilmesi amacı ile çeşitli tedavi rehberleri geliştirilmiştir. 

Avrupa Romatizma Birliği (The European League Against Rheumatism - EULAR) 2016 revize FMS 

tedavi önerilerini yayınlamıştır.22 Bu rehbere göre FMS tedavisinde amitriptilin, duloksetin, 

milnasipran, tramadol, pregabalin, siklobenzaprin gibi farmakolojik tedavilerin yanı sıra aerobik ve 

güçlendirme egzersizleri, bilişsel davranış tedavisi, multikomponent tedavi, hidroterapi, akupunktur, 

meditatif hareket terapileri (Qigong, Yoga, Tai-Chi) ve farkındalık (mindfullness) temelli stres azaltma 

gibi non-farmakolojik tedaviler önerilmektedir. 2018 yılında da Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Derneği tarafından FMS Tanı ve Tedavi Önerileri Kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kılavuz genel olarak 

2016 revize FMS tedavi önerileriyle benzerlik göstermekle birlikte ek olarak hasta eğitimi, 

elektroterapötik uygulamalar, balneoterapi, gabapentin, kapsaisin, multidisipliner ve interdisipliner 

tedaviler önerilmektedir.23 

Erken tanı alan, genç yaştaki, düzenli ve uzun süreli egzersiz yapan FMS’li hastalarda prognozun daha 

iyi olduğu belirtilirken; başlangıçta ağrı şiddetinin fazla olması, ağrının daha fazla sayıda anatomik 
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bölgeyi içerimesi, stres, anksiyete, depresyon gibi psikiyatrik sorunların varlığı kötü prognoz faktörleri 

olarak bildirilmektedir.24-26 

FMS’li hastalarda egzersizin yararlı olduğuna ilişkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır.27-29 Aerobik 

egzersizlerin ağrı, hassas nokta sayısı ve depresyon düzeyinin azaltılması ve yaşam kalitesinin 

arttırılmasında etkili olduğunu gösteren güçlü kanıtlar vardır.30,31 Bu nedenle aerobik egzersizler FMS’li 

hastalarda en önemli tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. FMS tedavisinde başlıca 

önerilen aerobik egzersizler; yürüme, yüzme, bisiklet, dans, akuatik (su içi) egzersizler olarak sayılabilir. 

Yapılan çalışmalarda haftada 2-3 gün, 20-30 dakika, maksimum kalp hızının %60-70‘i düzeyinde 

yapılan aerobik egzersizin, semptomların azalması açısından en etkin tedavi programı olduğu 

belirtilmektedir.32,33 Aerobik egzersiz uygulaması ısınma periyodu ile başlamalı, soğuma periyodu ile 

sonlandırılmalıdır. Isınma ve soğuma dönemleri 5-10 dakika sürmektedir. 

Kinesio taping, Japon kiropraksi ve akupunktur uzmanı Kenzo Kase tarafından 1973 yılında 

geliştirilmiş, ülkemizde de son yıllarda kullanılmaya başlanan özel bir bantlama yöntemidir. Standart 

bantlar eklem hareketlerini kısıtlamakta, kompresif etki ile bazen zedelenmiş dokunun iyileşmesini 

yavaşlatmakta ve fasya gibi derin dokulara destek sağlamamaktadır. Eklem hareketlerini kısıtlamaksızın 

insan derisinin yapısal özellikleri ve esnekliğine benzer bir bantlama yöntemi ile daha başarılı sonuçlar 

alınabileceği felsefesiyle Dr.Kase 1970’li yılların başında başlayarak iki yıllık bir araştırma sonucu 

kinesio bantı geliştirmiştir. Kinesio taping uygulaması, ortopedik yaralanmalar, aşırı kullanıma bağlı 

kas yaralanmaları ve kas güçsüzlüğünde, spor yaralanmaları, nörolojik ve romatolojik hastalıklar, 

lenfödem ve her türlü ağrılı durumda diğer tedavi yöntemleriyle kombine edilerek kullanılan 

destekleyici bir tedavi metodudur. Poliakrilat yapıdaki yapıştırıcılara allerji, uygulanan bölgede aktif 

sellülit veya cilt enfeksiyonu, açık yara, malignensi ve derin ven trombozu kinesio taping’in başlıca 

kontrendikasyonlarını oluşturmaktadır. Diabetes mellitus, böbrek hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, 

koroner arter hastalığı, cilt hassaslığı ve hamilelik durumlarında ise dikkatle kullanılmalıdır. Bandın 

ağrıyı azaltıcı etkisinin özellikle lifting etkisi ile deri ve kas arasında bulunan alanı genişleterek kan ve 

lenf dolaşımını artırmasından kaynaklandığı belirtilmektedir.34 Kinesio taping’in başlıca avantajları 

non-invaziv, uygulaması kolay ve düşük maliyetli olması, istenildiği zaman hasta tarafından kolayca 

çıkarılabilmesi ve ciddi yan etkilerinin olmamasıdır. Ancak FMS’li hastalarda ağrılı noktalar üzerine 

kinesio taping uygulamasının etkilerine yönelik kanıta dayalı çalışma sayısı kısıtlıdır. 

Bu çalışmamızda FMS’li hastalarda semptomların ve depresyon düzeyinin azaltılmasında, fiziksel 

fonksiyonlar ile yaşam kalitesinin arttırılmasında aerobik egzersiz ve aerobik egzersizle birlikte kinesio 

taping tedavi yaklaşımlarının etkinliğini araştırmanın yanı sıra bu tedavi yaklaşımlarının birbirlerine 

olan üstünlüğünü değerlendirdik. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma, prospektif ve randomize olarak Haziran 2011 ve Şubat 2013 tarihleri arasında Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda tek merkezli olarak 

yürütüldü. Çalışmaya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Polikliniği’ne başvuran, çalışmaya alınma ve alınmama kriterlerine uyan 40 hasta dahil edildi (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Çalışmaya Alınma ve Alınmama Kriterleri 

Çalışmaya Alınma Kriterleri Çalışmaya Alınmama Kriterleri 

1. 18-60 yaş arasında olmak 

2. 1990 ACR FMS klasifikasyon kriterlerine göre FMS 

tanısı konmuş olmak 

3. Sedanter olma (haftada ikiden az veya 20 dakikadan 

az egzersiz yapma)  

4. Aydınlatılmış onam formunu imzalamak 

1. Herhangi bir allerjik cilt hastalığının olması 

2. Egzersize engel teşkil edecek derecede 

kardiyovasküler, pulmoner, ortopedik veya nörolojik 

hastalığın bulunması  

3. Malign tümöral hastalığın olması 

4. Mental veya psikotik bozukluğun olması 

5. Hamilelik 
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Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, medeni durum, eğitim düzeyi, mesleki durum, aile tipi, gelir durumu, 

çocuk sayısı, menopoz durumu, dominant taraf gibi demografik bilgileri elde edildi. Ayrıca hastalığın 

süresi, ağrının karakteri ve şekli, eşlik eden şikayetler, FMS tanısına yönelik uygulanan farmakolojik ve 

non-farmakolojik tedavi yaklaşımları, şikayetleri arttıran ve azaltan durumlar, alkol, sigara ve diğer 

madde alışkanlıkları, eşlik eden diğer hastalıklar ve bu hastalıklar için kullandığı ilaçlar, geçirilen 

operasyon ve majör travma öyküsü gibi tıbbi özgeçmiş bilgileri sorgulandı. 

Çalışmaya başlamadan önce hastaların sistemik muayeneleri yapıldı. Tüm hastalardan tam kan sayımı, 

eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein (CRP), romatoid faktör (RF), tiroid fonksiyon testleri, tam 

idrar tetkiki ve rutin biyokimyasal tetkikler istendi. Hastaların egzersiz açısından uygunlukları 

değerlendirildi. Çalışma süresince parasetamol dışında analjezik ilaç kullanımına izin verilmedi 

(ölçümler alınırken parasetamol alımına da izin verilmedi). Çalışma öncesinde 2 aydan daha uzun süre 

antidepresan ilaç kullanan hastalar ilaçlarına devam etti. 

Çalışmaya alınma kriterlerine uyan 40 hasta başvuru sırasına göre numaralandırılarak rastgele olarak iki 

gruba randomize edildi. Birinci gruba 8 hafta süreyle sadece aerobik egzersiz programı, ikinci gruba 

yine 8 hafta süreyle aerobik egzersizle birlikte 15 günlük kinesio taping tedavi programı uygulandı. 

Hastalar tedavi öncesi ve tedavi sonrasında Vizüel Analog Skala (VAS-ağrı, VAS-yorgunluk, VAS-

sabah tutukluğu, VAS-uyku problemi), Fibromyalji Etki Sorgulaması (FIQ), Beck Depresyon Ölçeği 

(BDI), Kısa Form-36 (SF-36) anketlerinin doldurulması ve hassas nokta sayımı ile değerlendirildi.  

Aerobik egzersiz grubu olarak belirlenen birinci gruba 8 hafta boyunca haftada 3 gün olmak üzere ilk 2 

hafta 20 dk, 3-5. haftalar arası 30 dk, son 3 hafta 40 dk orta yoğunlukta aerobik yürüme egzersiz 

programı uygulandı. Her egzersiz programının ilk ve son bölümleri ısınma ve soğuma periyodları olacak 

şekilde düzenlendi. Aerobik egzersizle birlikte kinesio taping grubu olarak belirlenen ikinci gruba yine 

aynı şekilde aerobik egzersize ek olarak hastalara son 15 gün hassas noktalar üzerine kinesio taping 

tedavisi uygulandı. Bantlama tekniği olarak ise kas tekniği kullanıldı. Hassas noktaların mevcut olduğu 

kaslar üzerine inhibisyon uygulanarak genellikle %15-25 germe, bazı uygulamalarda ise kağıt gerginliği 

ile bantlama yapıldı ve genellikle Y bandı bazen de X bandı tercih edildi. Bantlar kişinin durumuna göre 

(terleme, cilt yapısı, sürtünme durumu) 3-5 günde bir değiştirilip aynı gün yenisi uygulandı. Böylece 15 

gün boyunca bantların hastanın üzerinde durması sağlandı. 

Verilerin analizinde SPSS v21 programı kullanıldı. Grupların demografik özelliklerinin 

karşılaştırılmasında Mann-Whitney U (MWU) testi ve ki-kare testi kullanıldı. Başlangıç semptom ve 

bulgularının gruplar arası karşılaştırılmasında ki-kare testi ve Fisher's Exact Testi kullanıldı. Başlangıç 

VAS değerleri, FIQ, SF-36 ve BDI puanlarının grup içi karşılaştırmalarında Wilcoxon Sign Ranked Test 

(WSRT), gruplar arası karşılaştırmalarında MWU testi kullanıldı. Yapılan tüm değerlendirmelerde 

anlamlılık düzeyi p<0,05 ve iki yönlü olarak kabul edildi. 

3. BULGULAR 

Araştırmaya katılan 40 hastanın tamamı kadındı ve hastaların yaş ortalaması 35,23±10,26 yıl idi. 

Cinsiyet, yaş, ağırlık, boy, vücut kitle indeksi, medeni durum, eğitim düzeyi, mesleki durum, aile tipi, 

gelir durumu, çocuk sayısı, hastalık süresi, dominant taraf, menopoz durumu, sigara, alkol ve diğer 

madde bağımlılıkları gibi demografik özellikler gruplar arasında homojen bulundu. Başlangıç 

değerlendirmelerine bakıldığında VAS-Ağrı, VAS-Sabah tutukluğu, VAS-Uyku problemi, hassas nokta 

sayısı, FIQ, SF-36 ve BDI puanları gruplar arası homojenlik gösterirken sadece VAS-Yorgunluk 

değerleri homojen değildi. 

FMS’li hastalarda uygulanan aerobik egzersiz tedavi yaklaşımının ağrı, yorgunluk ve sabah tutukluğu 

şiddetinin azaltılmasında (p<0,001), uyku probleminin azaltılmasında (p<0,01), hassas nokta sayısının 

azaltılmasında (p<0,001), fiziksel disfonksiyonun giderilmesinde (p<0,001), yaşam kalitesinin 

yükseltilmesinde (p<0,05) ve depresyon düzeyinin azaltılmasında (p<0,001) etkili olduğu saptandı 

(Tablo 4). Uygulanan aerobik egzersizle birlikte kinesio taping tedavi yaklaşımının yine benzer şekilde 

ağrı, yorgunluk ve sabah tutukluğu şiddetinin azaltılmasında (p<0,001), uyku problemi ve hassas nokta 

sayısının azaltılmasında (p<0,001), fiziksel disfonksiyonun giderilmesinde (p<0,001), yaşam kalitesinin 
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yükseltilmesinde (p<0,01) ve depresyon düzeyinin azaltılmasında (p<0,001) etkili olduğu saptandı 

(Tablo 5). İki tedavi yaklaşımının birbirlerine olan üstünlüğü açısından çalışmamızın sonuçları 

incelendiğinde, aerobik egzersizle birlikte kinesio taping tedavi yaklaşımının ağrı (p<0,001), yorgunluk 

(p<0,05) ve uyku problemi (p<0,05) şiddetinin azaltılmasında, fiziksel disfonksiyonun giderilmesinde 

(p<0,05), SF-36’nın fiziksel fonksiyon ve vücut ağrısı alt skalalarının iyileştirilmesinde (p<0,05) tek 

başına aerobik egzersiz tedavisinden daha etkili olduğu saptanmıştır (Tablo 6). 

 

Tablo 4. Aerobik Egzersiz Grubunda Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Değerlendirme Puanları Arasındaki 

Farkın Ortalama Değerlerinin Grup İçi Karşılaştırması 

 Ortalama (SD) T1 T2 
WSRT 

        z                     p 

VAS-Ağrı 7,10 (2,08)              5,40 (2,37) -3,789         <0,001*** 

VAS-Yorgunluk 7,30 (2,08)              5,90 (2,22) -3,580        <0,001*** 

VAS-Sabah Tutukluğu 6,85 (2,93)          4,75 (2,83) -3,773         <0,001*** 

VAS-Uyku Problemi 4,35 (3,75)           2,95 (3,41) -2,732            0,006** 

Hassas Nokta Sayısı 16,00 (1,65)          10,65 (3,51) -3,934     <0,001*** 

FIQ Puanı 61,20 (14,98) 43,20 (18,97) -3,922        <0,001*** 

SF- 36 (Fiziksel 

Fonksiyon) 
52,75 (19,90) 61,75(19,42) -2,613       0,009** 

SF-36 (Fiziksel Rol) 16,25 (28,42) 37,50 (42,54) -2,648       0,008** 

SF-36 (Vücut Ağrısı) 27,70 (16,35) 42,35 (17,97) -3,526 <0,001*** 

SF-36 (Genel Sağlık) 30,60 (17,12) 38,15 (17,85) -2,176         0,030* 

SF-36 (Vitalite) 29,25 (19,01) 43,50 (23,06) -3,215       0,001** 

SF-36 (Sosyal Fonksiyon) 58,13 (25,74) 76,25 (22,91) -3,028       0,002** 

SF-36 (Emosyonel Rol) 36,66 (41,75) 63,33 (44,46) -2,455         0,014* 

SF-36 (Mental Sağlık) 46,20 (21,81) 58,20 (21,85) -2,857       0,004** 

BDI 23,05 (14,50)       15,30 (12,93)  -3,828      <0,001*** 

VAS: Vizüel Analog Skala, FIQ: Fibromyalji Etki Sorgulaması, SF-36: Kısa Form-36, BDI: Beck Depresyon 

Ölçeği, WSRT: Wilcoxon Sign Rank Test, SD: Standard Deviasyon, T1: Tedavi Öncesi, T2: Tedavi Sonrası 

† p>0,05 *, p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, %95 Güven Aralığı, α = 0,05. 

 
 

Tablo 5. Aerobik Egzersizle Birlikte Kinesio Taping Grubunda Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Değerlendirme 

Puanları Arasındaki Farkın Ortalama Değerlerinin Grup İçi Karşılaştırması 

 Ortalama (SD) T1 T2 
WSRT 

        z                     p 

VAS-Ağrı 8,25 (1,65)              4,75 (2,20) -3,945         <0,001*** 

VAS-Yorgunluk 8,80 (1,44)              5,25(2,75) -3,637 <0,001*** 

VAS-Sabah Tutukluğu 7,80 (2,19)          4,75 (2,94) -3,735 <0,001*** 

VAS-Uyku Problemi 5,55 (3,98)           2,70 (2,96) -3,314 0,001** 

Hassas Nokta Sayısı 16,20 (1,88) 10,15 (2,35) -3,935     <0,001*** 

FIQ Puanı 69,75 (10,59) 42,85 (15,66) -3,923        <0,001*** 

SF-36 (Fiziksel 

Fonksiyon) 
46,75 (12,80) 59,50 (12,34) -3,745    <0,001*** 

SF-36 (Fiziksel Rol) 12,50 (27,51) 48,75 (39,30) -2,992        0,003** 

SF-36 (Vücut Ağrısı) 22,30 (11,25) 44,20 (12,19) -3,829    <0,001*** 
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SF-36 (Genel Sağlık) 31,75 (14,98) 42,80 (18,26) -2,737        0,006** 

SF-36 (Vitalite) 22,25 (15,00) 43,75 (16,45) -3,635    <0,001*** 

SF-36 (Sosyal Fonksiyon) 50,00 (33,69) 70,00 (27,92) -2,825        0,005** 

SF-36 (Emosyonel Rol) 36,66 (35,71) 61,66 (42,27) -2,714        0,007** 

SF-36 (Mental Sağlık) 50,60 (22,75) 60,40 (17,88) -2,688        0,007** 

BDI 21,47 (10,47)        11,00 (9,21) -3,926      <0,001*** 

VAS: Vizüel Analog Skala, FIQ: Fibromyalji Etki Sorgulaması, SF-36: Kısa Form-36, BDI: Beck Depresyon 

Ölçeği, WSRT: Wilcoxon Sign Rank Test, SD: Standard Deviasyon, T1: Tedavi Öncesi, T2: Tedavi Sonrası 

† p>0,05 * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, %95 Güven Aralığı, α = 0,05. 

 
 

Tablo 6. Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Değerlendirme Puanları Arasındaki Farkın Ortalama Değerlerinin 

Tedavi Grupları Arasında Karşılaştırması 

 Fark Ortalama (SD) AEG KTG 
MWU 

           z                     p 

VAS-Ağrı 1,70 (1,34) 3,50 (1,88) -3,492 <0,001*** 

VAS-Yorgunluk 1,40 (1,10) 3,55 (2,82) -2,564 0,010* 

VAS-Sabah Tutukluğu 2,10 (1,48) 3,05 (2,28) -1,216 0,224† 

VAS-Uyku Problemi 2,10 (1,48) 3,05 (2,28) -1,216 0,042* 

Hassas Nokta Sayısı 2,10 (1,48) 3,05 (2,28) -1,585 0,113† 

FIQ Puanı 18,00 (11,79) 26,90 (12,17) -1,585 0,017* 

SF-36 (Fiziksel 

Fonksiyon) 
46,75 (12,80) 59,50 (12,34) --3,745    <0,001*** 

SF-36 (Fiziksel Rol) 21,25 (33,71) 36,25 (36,70) -2,992 0,003** 

SF-36 (Vücut Ağrısı) 14,65 (14,81) 21,90 (11,96) -3,829    <0,001*** 

SF-36 (Genel Sağlık) 7,55 (13,70) 11,05 (15,48) -2,737        0,006** 

SF-36 (Vitalite) 14,25 (16,16) 21,50 (15,74) -3,635    <0,001*** 

SF-36 (Sosyal Fonksiyon) 18,13 (21,26) 20,00 (21,26) -2,825        0,005** 

SF-36 (Emosyonel Rol)          26,67 (41,33)  25,00 (32,23) -2,714        0,007** 

SF-36 (Mental Sağlık)          12,00 (6,96)  9,80 (21,07) -2,688        0,007** 

BDI 7,75 (6,96) 8,00 (7,27) 0,041 0,968† 

VAS: Vizüel Analog Skala, AEG: Aerobik Egzersiz Grubu, KTG: Aerobik Egzersizle Birlikte Kinesio Taping 

Grubu,  

FIQ: Fibromyalji Etki Sorgulaması, SF-36: Kısa Form-36, BDI: Beck Depresyon Ölçeği, MWU: Mann-Whitney 

U Testi, SD: Standard Deviasyon 

† p>0,05 * p<0,05, *** p<0,001, %95 Güven Aralığı, α = 0,05. 

 
4. TARTIŞMA 

Hastalığın yorgunluk, dinlenmiş olarak uyanamama, kognitif ve somatik semptomlar gibi anahtar 

özelliklerinin 1990 ACR klasifikasyon kriterlerinde yer almaması gibi nedenlerden dolayı, ACR 2010 

yılında kronik yaygın ağrı indeksi ve semptom şiddet skalasını içeren yeni kriterler yayınlamıştır.18 

Çalışmamıza başladığımız tarihte 2010 ACR FMS tanı kriterlerinin validasyonu yapılmamış olmasından 

dolayı 1990 ACR FMS klasifikasyon kriterleri kullanılmıştır. 

FMS’li hastaların çoğu bayan olup sıklıkla 30-60 yaş arasında tanı almaktadır ve hastalığın prevalansı 

yaşla artmaktadır. Hastalarımızın yaş ortalaması 35,23±10,26 olup bu yaş grubu FMS’nin en sık 

görüldüğü yaş aralığındadır ve bu bulgu literatürle uyumludur.5,6 
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FMS tedavisinde aerobik egzersizler, güçlendirme ve germe-gevşeme egzersizleri, Tai-Chi, Qigong, 

Yoga kullanılırken etkinliği konusunda en güçlü kanıt bulunan aerobik egzersizler olduğundan 

çalışmamızda aerobik egzersizler tercih edilmiştir.31,35,36 Ancak aerobik egzersizler ile diğer egzersizler 

arasında anlamlı fark gösterilemeyen çalışmalar da mevcuttur.37,38 Literatür incelendiğinde FMS 

tedavisinde aerobik egzersizle ilgili yapılan çalışmalarda aerobik egzersizin süresi 5 ile 32 hafta arasında 

değişmekte iken en sık 8-16 hafta boyunca uygulandığı görülmüştür. Bu nedenlerle biz de çalışmamızda 

8 hafta süreyle haftada 3 gün olmak üzere ilk 2 hafta 20 dk, 3-5. haftalar arası 30 dk, son 3 hafta 40 dk 

olacak şekilde aerobik yürüme egzersiz programı uyguladık. 

Literatürde FMS tedavisinde kinesio taping ile yapılan çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Kinesio 

taping’in ağrının giderilmesindeki rolü duysal uyarılar ile kapı kontrol mekanizmasının ve desendan 

inhibitör mekanizmaların aktive edilmesi, yüzeyel ve derin fasya fonksiyonlarını düzenlemesi suretiyle 

analjezik etki sağladığı düşünülerek benzer ağrılı durumlarda kinesio taping kullanılmıştır. Kinesio 

taping’in ağrıyı azaltıcı etkisinden hareketle FMS tedavisinde de kullanılabileceğini düşünerek 

çalışmamızda kinesio taping tedavi programını tercih ettik. FMS tedavisinde yeni denenen bir tedavi 

yöntemi olduğu için kinesio taping’i aerobik egzersizle birlikte uygulamaya karar verdik. 

Literatürler incelendiğinde, birçok çalışmada çalışmamıza benzer şekilde aerobik egzersizlerin ağrı, 

yorgunluk, sabah tutukluğu ve uyku problemi şiddetinin azaltılmasında, hassas nokta sayısının 

azaltılmasında, fiziksel disfonksiyonun giderilmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve 

depresyon düzeyinin azaltılmasında etkili olduğu görülmüştür.30,31,36-46 

Literatürde çalışmamızda olduğu gibi özellikle aerobik yürüme egzersizlerinin FMS tedavisinde 

etkinliğinin araştırıldığı bazı çalışmalar mevcuttur. Holtgrefe ve arkadaşlarının FMS’li hastalarda 

yaptığı çalışmada, aerobik yürüme egzersizlerinin çalışmamıza benzer şekilde FIQ skorlarında anlamlı 

iyileşme sağladığı bildirilmiştir.47 Kayo ve arkadaşları, aerobik yürüme egzersizleri ile germe 

egzersizlerini karşılaştırdığı 28 hafta süren çalışmalarında çalışmamıza benzer şekilde aerobik yürüme 

egzersizlerinin VAS-Ağrı, FIQ ve SF-36’nın tüm alt skalalarında anlamlı iyileşme sağladığını 

bildirmişlerdir.36 

Literatürü incelediğimizde çalışmamızın aksine aerobik egzersizlerin bazı parametreler üzerine etkili 

olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Munguía-Izquierdo ve Legaz-Arrese’nin haftada bir 

olmak üzere 16 hafta süreyle akuatik egzersiz uyguladıkları çalışmada akuatik egzersizleri kontrol 

grubuyla karşılaştırılmıştır. Akuatik egzersiz grubunda ağrı ve hassas nokta sayısında anlamlı iyileşme 

görülmesine rağmen akuatik egzersizlerin kontrol grubuna üstünlüğü gösterilememiştir.41 Harden ve 

arkadaşları, 12 hafta süreyle, her gün 30 dakika olmak üzere aerobik ev egzersiz programı uyguladıkları 

çalışmalarında, aerobik egzersizlerin VAS-Ağrı ve depresyon üzerinde anlamlı iyileşme sağlamadığını 

rapor etmişlerdir.48 Salek ve arkadaşları FMS’li hastalarda trisiklik antidepresan ve analjezik 

kullanımına ek olarak 16 hafta süreyle aerobik egzersiz uygulamış ve sonuçları sadece trisiklik 

antidepresan ve analjezik kullanan grupla karşılaştırmıştır. Ağrı ve hassas nokta sayısında her iki grupta 

anlamlı iyileşme gözlenirken iki grup arasında anlamlı fark gösterilememiş ve böylece aerobik 

egzersizlerin FMS’de ek bir katkı sağlamadığını ifade etmişlerdir.49 Redondo ve arkadaşları, 8 hafta 

süreyle uyguladıkları aerobik egzersiz ile bilişsel davranış tedavisini karşılaştırmış, aerobik egzersiz 

grubunda FIQ ve SF-36’nın vücut ağrısı alt skalasında anlamlı iyileşme gözlemelerine rağmen BDI’de 

anlamlı iyileşme gözlememişlerdir ayrıca her iki tedavi grubu arasında anlamlı fark tespit 

edilememiştir.50 

Literatürde kinesio taping’in FMS’de kullanımıyla ilgili kısıtlı sayıda çalışma mevcuttur. Vayvay ve 

arkadaşlarının FMS’li hastalarda lazer ve kinesio taping tedavilerini karşılaştırdığı çalışmada egzersizle 

birlikte kinesio taping tedavisinin gece ağrısı, FIQ ve BDI skorlarında anlamlı iyileşme sağladığını 

gözlemişlerken SF-36 skorunda anlamlı iyileşme tespit edilememiştir.51 Espí-López ve arkadaşlarının 

yaptıkları çalışmada, kinesio taping uygulamasının, FMS'li bireylerde baş, boyun ve omuz bölgelerinde 

ağrı düzeyini önemli ölçüde azalttığını ve konforu iyileştirdiğini göstermişlerdir.52 Toprak Çelenay ve 

arkadaşlarının FMS’li hastalarda yalnız stabilizasyon egzersizleri ile stabilizasyon egzersizleriyle 

birlikte kinesio taping tedavilerinin etkilerini karşılaştırdığı çalışmada kinesio taping tedavisinin VAS-

Ağrı, VAS-Yorgunluk, FIQ, Nothingham Sağlık Profili (NHP), BDI ve Jenkins Uyku Skalası (JSS) 

skorlarında anlamlı iyileşme sağladığını, VAS-Ağrı, VAS-Yorgunluk, tutukluluk, kaçırılan iş gününde 
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azaltmada ve iyi hissedilen günler ile enerji seviyesini artırmada yalnız stabilizasyon egzersiz grubuna 

göre anlamlı derecede daha üstün olduğunu bildirmişlerdir.53 Yaptığımız literatür araştırmasında, FMS 

tedavisinde aerobik egzersizle birlikte kinesio taping uygulamasının tek başına aerobik egzersiz 

tedavisine olan üstünlüğünün incelenerek kinesio taping uygulamasının fayda sağlayıp sağlamadığını 

araştıran benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

5. SONUÇ 

Çalışmamızın sonuçları aerobik egzersizlerin FMS tedavisinde etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ve 

kinesio taping uygulamasının dikkate değer bir fayda sağladığını göstermektedir ancak FMS tedavisinde 

kinesio taping uygulamasının etkinliğinin tespit edilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu konuda olgu sayısının daha fazla ve takip süresinin daha uzun olduğu çalışmaların 

yapılması önerilmektedir. Çalışmamız, FMS’de kinesio taping uygulamasının tedavi sonuçlarına olan 

etkilerini göstermesi ve gelecekte bu yöndeki çalışmalara yol gösterici olması açısından önem 

taşımaktadır. 
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Özet: Leyomyomalar kadınlarda en sık karşılaşılan solid tümörlerdir. Renal hücreli karsinom, hepatosellüler 

karsinom ve serebellar hemanjiyom gibi jinekolojik olmayan tümörlerde daha çok karşılaşılmasına rağmen, 

nadiren leyomyomalarda da eritrosit konsantrasyonları ektopik eritropoetin üretimine sekonder olarak yükselir. 

Ben burada myomatöz eritrositoz sendromu tanısı konan 18 cm uterin intramural myomu olan 38 yaşında bir 

hasta sunacağım. İlk başvuruda labaratuvar bulguları şöyle idi: hemoglobin, 20g/dl; hematokrit, 68.5%; 

eritropoetin, 28.2mIU/ml ((normal aralık:0–29.0 mU/mL); ve estradiol, 61.9pg/ml. Myomatöz eritrositoz 

sendromundan şüphelendim. Hastanın isteğine dayanarak, tahmini 800 ml kan kaybıyla birlikte ve 

komplikasyonsuz olarak uterus koruyucu cerrahi, myomektomi uygulandı. 34 gün sonra ilk postoperatif kontrol 

vizitinde hemoglobin, eritropoetin ve estradiol seviyeleri normal sınırlardaydı. Uterin leyomyom ve eritrositoz 

arasındaki ilişkinin farkındalığı hasta danışmanlığı ve uygun preoperatif planlama için çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Myomatöz Eritrosit Sendromu, Eritropoetin, Leyomyoma 

 

Myomatous Erythrocytosıs Syndrome and Uterıne Leıomyoma 

 

Abstract: Leiomyomas are the most encountered solid tumors in women. Seldomly, hemoglobin concentraion rises 

secondary to ectopic production of erythropoietin in also leiomyoma although it is mostly encountered in some 

non gynecologic tumors like renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma, and cerebellar hemangioblastoma. 

Here I present a case of myomatous erythrocytosis syndrome in a 38 year old patient with a 18-cm uterine 

intramural leiomyoma. At first presentation labaratory findings were as: hemoglobin, 20g/dl; hematocrit, 68.5%; 

erythropoietin, 28.2mIU/ml ((normal range:0–29.0 mU/mL); and estradiol, 61.9pg/ml. I suspected myomatous 

erythrocytosis syndrome. Depending upon the patient’s desire, uterus sparing surgery, myomectomy, was 

performed, with an estimated blood loss of 800 ml and without complication. In the first postoperative follow-up 

visit, on day 34, her hemoglobin, erythropoietin, and estradiol levels were within normal range. Awareness of the 

link between uterine leiomyoma and erythrocytosis is crucial for patient counseling and appropriate preoperative 

planning 

Keywords: Myomatous Erythrocytosis Syndrome, Erithropoietin, Leiomyoma 

 

1.INTRODUCTION 

Leiomyomas are the most encountered solid tumors of women. Although most of the cases are 

asymptomatic, some may be with uterine bleeding, pelvic pain or pressure symptoms like constipation 

and frequency, reproductive impairment, and a pelvic mass¹. Seldomly, hemoglobin concentraion rises 

secondary to ectopic production of erythropoietin in also leiomyoma  although it is mostly encountered 

in some non gynecologic tumors like renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma, and cerebellar 

hemangioblastoma.Since Thomson and Marson first described myomatous erythrocytosis syndrome in 

1953², three criteria have been established to define myomatous erythrocytosis syndrome: isolated 

erythrocytosis, uterine leiomyoma, and restoration of normal hematologic values after surgery³. Here I 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 435 
present a case of myomatous erythrocytosis syndrome in a 38 year old patient with a 18-cm uterine 

intramural leiomyoma. 

2.CASE 

A 38-year-old subject, gravida 1, para 1, attended our gynecology department for  genital bleeding. At 

first presentation labaratory findings were as: hemoglobin, 20g/dl; hematocrit, 68.5%; erythropoietin, 

28.2mIU/ml ((normal range:0–29.0 mU/mL); and estradiol, 61.9pg/ml. In pelvic examination, uterus 

size was approximately 20 cm in diameter, uterine mobility was normal without tenderness. And there 

was a big intramural leiomyoma (18 cm). other ultrasonıgraphic findings were not remarkable. Her 

cardiovascular and respiratory systems were normal. Other tests, including magnetic resonance imaging 

(MRI) of the head to exclude the cerebellar hemangioma which could secrete erythropoietin, whole 

abdominal ultrasonography, and chest X-rays were all unremarkable. I suspected myomatous 

erythrocytosis syndrome. The signs suggested that the uterine leiomyoma had secreted erythropoietin 

and had induced erythrocytosis. Depending upon the patient’s desire, uterus sparing surgery, 

myomectomy, was performed, with an estimated blood loss of 800 ml and without complication. The 

weight of the myoma mass was 1000g, and the clinical diagnosis was confirmed hystologically by 

pathologic evaluation. In the first postoperative follow-up visit, on day 34, her hemoglobin, 

erythropoietin, and estradiol levels were within normal range (hemoglobin, 12.4g/dl; hematocrit, 36.5%; 

erythropoietin, 11.2mIU/ml).  

3.DISCUSSION 

Thomson and Marson brought the first case of myomatous erythrocytosis syndrome to the literature in 

1953². Hematologically, myomatous erythrocytosis syndrome is characterized with only red blood cell 

elevation and does not present with pancytosis that delineates polycythemia4,5. Fleming and Markey 

proposed three diagnostic criteria for myomatous erythrocytosis syndrome; erythrocytosis,  a 

myomatous uterus, and the restoration and maintenance of normal hematological values after surgery3. 

My subject fulfilled all the criteria. Several etiologic mechanisms have been introduced for instance, 

intrauterine shunting and leiomyoma have been proposed as causative factors6-8. Nevertheless, the actual 

cause is unclear.The suggestion that uterine leiomyomas secrete erythropoietin autonomously without a 

negative feedback control mechanisms is presently the most examined hypothesis. Shu et al., reported a 

case of myomatous erythrocytosis syndrome of which 800 mL blood was removed by phlebotomy9. In 

our case phlebotomy was not performed. There are also some studies that examined the erytropoietin 

with molecular biological techniques; Suzuki et al. evaluated the level of erythropoietin in leiomyoma 

tissue with radioimmunoassay10 and Kohama et al. showed erythropoietin messenger RNA in 

leiomyoma tissue with reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) and southern blot 

analysis8. Furthermore, Yokoyama et al. first showed erythropoietin in the leiomyoma  with an 

immunohistochemical method7. Suzuki et al. concluded that the serum concentration of erythropoietin 

in their subject were within the normal limits10. For that reason, despite the fact that leiomyomas secrete 

erythropoietin, the serum erythropoietin concentration may not indicate the degree of erythrocytosis. 

Etyhropoietin levels of my case were also within normal upper limits and she had erythrocytosis, though.  

4.CONCLUSION: 

I presented a case of myomatous erythrocytosis syndrome, which was resolved by removal of the 

leiomyoma in accordance with the crteria proposed by Fleming and Markey.  Awareness of the link 

between uterine leiomyoma and erythrocytosis is crucial for patient counseling and appropriate 

preoperative planning.  
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Özet: Amaç: Bu çalışmada tetik parmak nedeniyle poliklinik şartlarında iğne ile gevşetilen hastaların fonksiyonel 

iyileşme sonuçlarının ve cerrahiye dönüşme oranının araştırılması planlandı. Yöntem: Çalışmaya iğne ucuyla 

lokal olarak gevşetilen 35-65 yaş arası 30 hasta katıldı. Hastaları klinik bulgu ve semptomlarına göre 

sınıflandırmada Froimson sınıflaması kullanıldı. Froimson sınıflamasına göre, 10 birey evre 2, 20 birey evre 3 

grubuna dahil oldu. Dupuytren kontraktürü, De’Quervain tenosinoviti, karpal tünel sendromu olan hastalar 

çalışmaya dahil edilmedi. Hastalara MKF eklemi lokal anestezi sonrası 18 gauge iğne ile pulleye tendona paralel 

olarak hareketlerle gevşetildi tetikleşme ortadan kalkana kadar devam edildi. Her hastada takılmanın ortadan 

kalktığı görüldü .Ayrıca günde 3 set 5 tekrar olacak şekilde tendon kaydırma egzersizleri verildi ve aktivite 

modifikasyonu öğretildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası hastaların ağrısı vizuel analog skala (VAS) ile, tetikleşme 

sayısı 10 aktif yumruk testi ile, fonksiyonu kol, omuz, el sorunları anketi (DASH) ile değerlendirildi. Çalışmanın 

istatistiksel analizi SPSS versiyon 20.00 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) kullanılarak tedavi öncesi ve sonrası 

skorlar Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı. P değeri <0,05 olarak belirlendi. Bulgular: Evre 2 hastalarının tedavi 

öncesi ve sonrası ağrı, DASH ve tetikleşme sayısı skorlarında gelişme kaydedildi (p=0,008, p=0,005, p=0,028). 

Evre 3 hastalarının 5 tanesi tekrar tetikleşmesi nedeni ile cerrahi olarak gevşetildi. Çıkarımlar: Tetik parmakta 

poliklinik şartlarında gevşetme özellikle Evre 2 hastalarda çok başarılı bir tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: Tetik Parmak, Gevşetme,  Pulley 

 

In the Treatment of Trigger Finger, İs Loosening With a Needle An Adequate Treatment in Outpatient Clinic 

Conditions' 

 

Abstract: Objective: In this study, it was planned to investigate the functional recovery results and the rate of 

conversion to surgery in patients who were released with needles in outpatient clinic conditions due to trigger 

finger. Methods: Thirty patients aged 35-65 years who were locally loosened with the needle tip participated in 

the study. patients clinical Froimson classification was used in classification according to signs and symptoms. 

According to the Froimson classification, 10 individuals were included in the stage 2 group, and 20 individuals 

were included in the stage 3. Patients with Dupuytren's contracture, De'Quervain tenosynovitis, and carpal tunnel 

syndrome were not included in the study. After local anesthesia of the MCF joint, the movements were relaxed 

with an 18 gauge needle parallel to the pulley tendon and continued until the triggering disappeared. It was 

observed that the entanglement was eliminated in each patient. Also, 3 sets of 5 repetitions per day were observed. 

tendon gliding exercises were given and activity modification was taught. Before and after the treatment, the pain 

of the patients was evaluated with the visual analog scale (VAS), the number of triggers was evaluated with the 10 

active punch test, and the function was evaluated with the arm, shoulder and hand problems questionnaire 

(DASH). Statistical analysis of the study was performed using SPSS version 20.00 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 

and pre- and post-treatment scores were compared with the Wilcoxon test. P value was determined as <0.05. 

Results: Pre- and post-treatment pain, DASH, and trigger count scores of stage 2 patients improved (p=0.008, 

p=0.005, p=0.028). 5 of the stage 3 patients were surgically loosened due to re-triggering. Conclusion: Release 

of trigger finger in outpatient conditions is a very successful treatment method, especially in Stage 2 patients. 
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Amaç 

El cerrahi kliniklerine başvuru nedenleri içerisinde tetik parmak 4.sırada yer alırken; genel 

popülasyonda görülme prevalansı %3 olarak gözlenir. Etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte 

pulley içinden geçen fleksör tendon ve bu tendonun kılıfında hipertrofi ve inflamasyon meydana gelir. 

Özellikle kollajen doku hastalıkları ile birlikte görülürken Diabetesmellitus, hipotirodizm, de Quervain 

hastalığı, karpal tünel sendromu ve renal hastalıklar da eşlik edebilir.(3,4) İmmobilizasyon splintleri, 

fizik tedavi rehabilitasyon, kortikosteroid enjeksiyonları, perkutanöz gevşetme ve açık cerrahi 

girişimleri tetik parmakta önerilen tedavi yaklaşımlarıdır.(5,6) Bu çalışmada tetik parmak nedeniyle 

poliklinik şartlarında iğne ile gevşetilen hastaların fonksiyonel iyileşme sonuçlarının ve cerrahiye 

dönüşme oranının araştırılması planlandı. Perkütan gevşetmenin komplikasyon oranları oldukça düşük, 

başarı şansı da yüksektir.(1,2) 

Yöntem 

Çalışmaya iğne ucuyla lokal olarak gevşetilen 35-65 yaş arası 30 hasta katıldı. Hastaları klinik bulgu ve 

semptomlarına göre sınıflandırmada Froimson sınıflaması kullanıldı. Froimson sınıflaması Evre 2’de 

fleksiyon ve ekstansiyon hareketi esnasında takılma gözlenir; ancak hasta aktif olarak parmak 

ekstansiyonu gerçekleştirebilir.(7) Evre 3’te fleksiyon ve ekstansiyon hareketi sırasında takılma 

gözlenir; ancak hasta parmak ekstansiyonunu pasif olarak yapabilir (Evre 3A) veya aktif olarak parmak 

fleksiyonu yapamaz (Evre 3B).(7) Froimson sınıflamasına göre, 10 hasta evre 2, 20 hasta evre 3 grubuna 

dahil oldu. Dupuytren kontraktürü, De’Quervaintenosinoviti, karpal tünel sendromu olan hastalar 

çalışmaya dahil edilmedi. Hastalara MKF eklemi lokal anestezi sonrası 16 gauge iğne ile pulleye 

tendona paralel olarak hareketler gevşetildi tetikleşme ortadan kalkana kadar devam edildi. Her hastada 

takılmanın ortadan kalktığı görüldü. Ayrıca günde 3 set 5 tekrar olacak şekilde tendon kaydırma 

egzersizleri verildi ve aktivite modifikasyonu öğretildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası hastaların ağrısı 

vizuel analog skala (VAS) ile, tetikleşme sayısı 10 aktif yumruk testi ile, fonksiyonu kol, omuz, el 

sorunları anketi (DASH) ile değerlendirildi. Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS versiyon 20.00 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA) kullanılarak tedavi öncesi ve sonrası skorlar Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı. P 

değeri <0,05 olarak belirlendi. 

Bulgular 

Evre 2 hastalarının tedavi öncesi ve sonrası ağrı, DASH ve tetikleşme sayısı skorlarında gelişme 

kaydedildi (p=0,008, p=0,005, p=0,028). Evre 3 hastalarının 5’i tekrar tetikleşmesi nedeni ile açık 

cerrahi olarak gevşetildi. 

Sonuç 

Perkütanöz gevşetme, kolay uygulanabilirliği, poliklinik şartlarında yapılabilmesi ve komplikasyon 

oranlarının azalması gibi nedenlerle birçok cerrah tarafından gün geçtikçe tercih edilen yöntemdir.(2,8) 

Tetik parmakta poliklinik şartlarında gevşetme özellikle Evre 2 hastalarda çok başarılı bir tedavi 

yöntemidir. Perkütanöz gevşetme işlemi uygulanan hastalarda çevre dokularda herhangi bir yaralanma 

gözlenmezken tüm parmaklarda A1 puleyin tamamen gevşediği gözlendi. Çalışma sonuçlarının 

cerrahların tedavi planlamasına ve hastanın tedaviden beklentisine yol göstereceğini düşünmekteyiz. 
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Özet: Amaç: Kan basıncı ve kalp hızı gün içerisinde sirkadiyen değişim göstermektedir. Gece ölçülen kan basıncı 

değerleri gündüz ölçülen kan basıncı değerlerine göre %10’dan fazla düşenler dipper, daha az düşüş gösterenler 

non-dipper olarak adlandırılmaktadır. Non-dipper hipertansiyon paterni olan hastalarda kardiyovasküler 

mortalite ve morbidite ve uç organ hasarında artış olduğu gösterilmiştir. Uyku kalitesini birçok çevresel ve 

bireysel faktör etkilemektedir. Uyku, bireylerin yaşam kalitesini etkileyen yaşamın devamında gerekli olan 

fizyolojik olarak yenilenme dönemidir. Kötü kan basıncı kontrolü ve non-dipper hipertansiyon ile uyku kalitesi 

arasında negatif yönde korelasyon olduğu bilinmektedir. Çalışmamızın amacı daha önce antihipertansif ilaç 

kullanım öyküsü olmayan normotansif kişilerde dipper ve non-dipper kan basıncı değişiminin uyku kalitesine 

etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Bahçelievler Devlet Hastanesi Kardiyoloji polikliniğine 

1 Ocak 2018 – 1 Eylül 2022 tarihleri arasında tansiyon yüksekliği şüphesi ile başvuran ve 24 saat kan basıncı 

monitörizasyonu uygulanan 18-70 yaş arası toplam 63 hasta alındı. 24 saatlik kan basıncı ortalamaları sistolik 

<130 mmHg ve diyastolik < 80 mmHg olan hastalar normatansif olarak kabul edildi (1). Ambulatuvar kan basıncı 

ölçümlerine göre 30 hasta dipper ve 33 hasta non-dipper grubuna alındı. Diyabetes mellitus, kronik karaciğer 

yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetersizliği, uyku apne sendromu, serebrovasküler hastalık 

teşhisi olanlar, vücut kitle indeksi (VKİ) >35 üzeri olanlar, daha önce hipertansiyon teşhisi olan ya da 

antihipertansif ilaç kullanım öyküsü hastalar ile ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu sonucunda 24 saatlik 

kan basıncı ortalaması ≥130/80 mmHg veya gündüz kan basıncı ortalaması ≥135/85 mmHg olan hastalar çalışma 

dışında tutuldu. Hastalara ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu öncesi yüz yüze yöntemle Pittsburgh Uyku 

Kalite İndeksi (PUKİ) ölçeği uygulandı ve alınan puanlar kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya 30 (% 47,6) 

normotansif dipper ve 33 (%52,4) normotansif non-dipper olmak üzere toplam 63 hasta alındı. Araştırmaya 

katılan hastaların ortalama yaşı 45,7 ± 9,1 olarak saptandı. Gruplar arası demografik özellikler ve laboratuvar 

parametleri açısından anlamlı fark yoktu. Hastaların ortalama toplam PUKİ değeri 6,1 ± 1,9 iken, normotansif 

non-dipper grubunun PUKİ değeri 6,8 ± 2,1, normotansif dipper grubunun PUKİ değeri 5,3 ± 1,3 idi. Non-dipper 

ve dipper hasta grupları arasında PUKİ toplam puanı yönünden anlamlı farklılık saptandı (p=0,004). Sonuç: 

Ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonuna göre normotansif non-dipper grupta uyku kalitesi normotansif dipper 

gruba göre daha düşük saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ambulatuar Kan Basıncı, Normotansif, Dipper, Non-Dipper, Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi. 

 

Comparison of Sleep Quality of Non-Dipper and Dipper Normotensive İndividuals 

 

Abstract: Objective: Blood pressure and heart rate change circadian during the day. Those whose blood pressure 

values measured at night decrease more than 10% compared to the blood pressure values measured during the 
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daytime are called dippers, and those with less decrease are called non-dipper. It has been shown that there is an 

increase in cardiovascular mortality and morbidity and end organ damage in patients with non-dipper 

hypertension pattern. Sleep quality is affected by many environmental and individual factors. Sleep is a 

physiological renewal period that is necessary fort he continuation of life, which affects the quality of life of 

individuals. It is known that there is a negative correlation between poor blood pressure control and non-dipper 

hypertension and sleep quality. The aim of our study is to evaluate the effect of dipper and non-dipper blood 

pressure changes on sleep quality in normotensive individuals without a history of antihypertensive drug use. 

Material and method: A total of 63 patients aged between 18-70 years, who applied to the Bahçelievler State 

Hospital Cardiology outpatient clinic with the suspicion of hypertension between 1 January 2018 and 1 September 

2022, and who underwent 24-hour blood pressure monitoring, were included in the study. Patients with 24-hour 

blood pressure mean systolic<130 mmHg and diastolic <80 mmHg were considered normotansive (1). According 

to ambulatory blood pressure measurements, 30 patients were included in the dipper group and 33 patients in the 

non-dipper group. Before ambulatory blood pressure monitoring, the Pittsburgh Sleep Quality Index (PUKI) scale 

was applied face-to-face to the patients and the scores were recorded. Results: A total of 63 patients, including 30 

(47.6%) normotensive dippers and 33 (52.4%) normotensive non-dipper patients, were included in the study. The 

mean age of the patients participating in the study was 45.7 ± 9.1 years. There was no significant difference 

between the groups in terms of demographic characterictics and laboratory parameters. While the mean total 

PUKI value of the patients was 6.1±1.9,the PUKI value of the normotensive non-dipper group was 6.8±2.1, and 

the PUKI value of the normotensive dipper group was 5.3±1.3. A significant difference was found between the 

non-dipper and dipper patient groups in terms of the total score of PUKI (p=0.004). Conclusion: According to the 

ambulatory blood pressure monitoring, sleep quality was found to be lower in the normotensive non-dipper group 

than in the normotensive dipper group. 

Keywords: Ambulatory Blood Pressure, Normotensives, Dipper, Non-Dipper, Pittsburgh Sleep Quality İndex. 

 

Giriş 

Ülkemizde de her 3 kişiden birinde görülen hipertansiyon gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için 

önemli bir halk sağlık sorunudur (1,2). Kardiyovasküler,  serebrovasküler ve renal hastalıklar için 

bağımsız ve önlenebilir risk faktörüdür (3). Tedavi edildiği zaman kardiyovasküler morbidite ve 

mortalitede azalma sağlanan hipertansiyonun öncelikle tanısının doğru olarak konulması gerekmektedir 

(4). 

Hipertansiyon tanısında başlıca 2 yöntemle tansiyon ölçümü yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi ofiste 

kan basıncı ölçümü diğeri ise ofis dışında yapılan ölçümdür. Ofis dışı ölçüm ise ambulatuvar kan basıncı 

monitorizasyonu ve evde kan basıncı takibi şeklinde yapılmaktadır. Maliyeti daha yüksek olmasına 

rağmen ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu tedavi etkinliği değerlendirilmesi ve prognoz 

açısından diğer yöntemlere göre daha değerli bilgi vermektedir (5,6). 

Normal tansiyon değerleri olan ya da hipertansiyonu olan bireylerin %80’inde gece uyku ile birlikte kan 

basıncı değerleri >%10 oranında düşerek gün içi en düşük seviyeye gelir. Bu düşüş gözlenmeyen 

hastalar artmış kardiyovasküler risk ve mortalite ile ilişkilendirilmiştir (7,8). 

Uyku bireyin yaşamının devamı için gerekli olan düzenlemelerin yapıldığı ve fizyolojik olarak 

yenilenmenin olduğu süreçtir. Sağlıklı yaşamın devamında kaliteli uyku önemli yer tutmaktadır. Uyku 

kalitesinde meydana gelen bozulma kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir (9). Yapılan 

çalışmalarda kötü kan basıncı kontrolü ile uyku kalitesinde kötüleşme olduğu gösterilmiştir (10,11). 

Literatürde Non-dipper hipertansif bireylerin uyku kalitesinin kötü olduğu bununda hastalık prognozuna 

olumsuz etki yarattığını gösteren çalışmalar mevcuttur (12). 

Çalışmamızın amacı ambulatuvar kan basıncındaki gündüz ve gece dalgalanmaları ile uyku kalite 

indeksi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntem 

Hasta grubu ve çalışma tasarımı 

Çalışmaya 1 Ocak 2018 – 1 Eylül 2022 tarihleri arasında, Bahçelievler Devlet Hastanesi kardiyoloji 

polikliniğine hipertansiyon şüphesi ile başvuran, 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu 

(AKBM) yapılan ve sonucunda normotansif saptanan 63 hasta alındı. Diyabetes mellitus,  kronik 
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karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetersizliği, uyku apne sendromu, 

serebrovasküler hastalık teşhisi olanlar, vücut kitle indeksi (VKİ) >35 üzeri olanlar, daha önce 

hipertansiyon teşhisi olan ya da antihipertansif ilaç kullanım öyküsü hastalar ile ambulatuvar kan basıncı 

monitorizasyonu sonucunda 24 saatlik kan basıncı ortalaması ≥130/80 mmHg veya gündüz kan basıncı 

ortalaması ≥135/85 mmHg olan hastalar çalışma dışında tutuldu. 

Ambulatuvar Kan Basıncı İzleme  

24 saatlik ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu (SunTech Medical Inc, Bravo, UNITED STATES) 

adlı cihazla yapıldı. Manşon hastaların pasif kollarına takıldı. Hastalara günlük faaliyetlerinde herhangi 

bir değişiklik yapmamaları ve cihaz ölçüm yapmaya başladığında manşon takılı kolu kalp seviyesinde 

tutarak hareket ettirmemeleri gerektiği anlatıldı.  Kan basıncı ölçümleri gündüz 15 dakika aralıklarla, 

gece 30 dakika aralıklar ile yapıldı. 07:00-23:00 arası değerler gündüz kan basıncı değerleri, 23:00-

07:00 arası değerler ise gece kan basıncı değerleri olarak hesaplandı. 

Kan basıncı ölçümleri bilgisayar programı kullanılarak değerlendirildi. Yapılan ölçümlerin % 70’inden 

azı geçerli olan hastalar çalışma dışı tutuldu.  

Gece ölçülen kan basıncı değerlerinin, gündüz ölçülen kan basıncı değerlerine göre %10’dan fazla 

düşenler dipper, daha az düşüş gösterenler non-dipper olarak tanımlandı.  

Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ) 

Hastaların son bir aylık uyku kaliteleri Buysse ve arkadaşları tarafından geliştirilen Pittsburg uyku 

kalitesi indeksi ile ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonundan 30 dakika önce aynı doktor tarafından 

yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak kaydedilmiştir. İndeksin Türk toplumuna uygunluğu Agargün 

ve arkadaşları tarafından yapılan geçerlilik ve güvenirlik çalışması ile sağlanmıştır. Toplam 19 soru ve 

7 bileşenden oluşan indeksin her biri 0-3 arasında puanlanmaktadır.  Elde edilen global skor 0-21 

arasında değişmektedir. 5 ve üzerindeki global skor uyku kalitesinin kötü olduğunu göstermektedir.  

İstatistiksel Analiz 

Veriler IBM SPSS V23 ile analiz edildi. Normal dağılıma uygunluk Kolmogorov Smirnov ile incelendi. 

Normal dağılım gösteren verilerin karşılaştırılmasında bağımsız örnekler t testi kullanıldı. Normal 

dağılım göstermeyen verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanıldı. Normal dağılıma 

uyan veriler ortalama ± standart sapma şeklinde sunuldu. Normal dağılım göstermeyen veriler ise 

ortanca (minimum – maksimum) şeklinde verildi. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi 

kullanıldı. Kategorik veriler frekans yüzde şeklinde sunuldu. Anlamlılık düzeyi p<0,050 olarak alındı. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan normotansif non-dipper hasta grubunun ortalama yaş değerleri 45,7 ± 9,1, 

normotansif dipper hasta grubunun ortalama yaş değerleri 41,9 ± 10,3 idi. Yaş açısından istatistiksel 

olarak gruplar arası fark yoktu (p=0,086). Normotansif non-dipper hasta grubunun VKİ ortalama 

değerleri 27,7 ± 1,9 iken, normotansif dipper hasta grubunun VKİ ortalama değeri 26,9 ± 2,6 olarak 

bulundu. Normotansif non-dipper hasta grubunun VKİ değerinin normotansif dipper hasta grubundan 

daha fazla olduğu gözlendi ancak istatistiksel olarak farklılık saptanmadı (p=0,207). Normotansif dipper 

ve non-dipper gruplar karşılaştırıldığında glukoz, kreatin, AST, hemoglobin ve kolesterol seviyeleri 

arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 1). 

Normotansif non-dipper ve dipper hasta grupları cinsiyet (p=0,914) ve eğitim durumuna (p=0,249) göre 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 2). 

Normotansif non-dipper ve dipper hasta gruplarının uyku kalitesinin değerlendirilmesi PUKİ toplam 

puanına göre yapıldı. Hastaların ortalama toplam PUKİ değeri 6,1 ± 1,9 iken, normotansif non-dipper 

grubunun PUKİ değeri 6,8 ± 2,1, normotansif dipper grubunun PUKİ değeri 5,3 ± 1,3 idi. Non-dipper 

ve dipper hasta grupları arasında PUKİ toplam puanı yönünden anlamlı farklılık saptandı (p=0,004) 

(Tablo 3) (Şekil 1). 
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Tablolar: 

Tablo 1. Normotansif dipper ve Normotansif non-dipper grupların demografik ve laboratuvar verilerinin 

karşılaştırılması 

 Toplam Dipper (n=30) Non-Dipper (n=33) P değeri 

Yaş 43,9 ± 9,8 41,9 ± 10,3 45,7 ± 9,1 0,086 

Vücut Kitle İndeksi 27,3 ± 2,3 26,9 ± 2,6 27,7 ± 1,9 0,207 

Glukoz 95,8 ± 10,1 95,4 ± 9,7 96,2 ± 10,6 0,389 

Kreatinin 0,8 ± 0,2 0,78 ± 0,1 0,78 ± 0,16 0,953 

AST 19,4 ± 5 21,7 ± 4,8 18,5 ± 5,1 0,087 

Hemoglobin 14 ± 1,6 13,9 ± 1,7 14,1 ± 1,6 0,630 

Total Kolesterol 203,5 ± 40,8 207,4 ± 38,9 200 ± 42,8 0,409 

HDL 51 ± 12,5 52,6 ± 13,5 49,5 ± 11,5 0,374 

LDL 122,5 ± 34 126,1 ± 31,1 119,2 ± 36,7 0,268 

Trigliserid 133 (33 - 330) 116 (41 - 330) 140 (33 - 297) 0,632 

AST: : Aspartat aminotransferaz, HDL: Yüksek dansiteli kolesterol, LDL: Düşük dansiteli kolesterol.   

 

 

Tablo 2. Normotansif dipper ve Normotansif non-dipper gruplarının cinsiyet ve eğitim düzeyine göre 

karşılaştırılması 

 
Toplam 

(n=63) 

Dipper 

(n=30) 

Non-dipper 

(n=33) 
P değeri 

Cinsiyet      

Erkek 30 (47,6) 15 (50) 15 (45,5) 0,914 

Kadın 33 (52,4) 15 (50) 18 (54,5)  

Eğitim düzeyi     

İlköğretim-Ortaokul 8 (12,7) 3 (10) 5 (15,2)  

Lise 38 (60,3) 16 (53,3) 22 (66,7) 0,249 

Üniversite 17 (27) 11 (36,7) 6 (18,2)  

 

 

Tablo 3. PUKİ puanlarının Normotansif dipper ve Normotansif non-dipper gruplarına göre karşılaştırılması 

 Toplam (n=63) 
Dipper 

(n=30) 

Non-dipper 

(n=33) 
P değeri 

PUKİ puanlar 6,1 ± 1,9 5,3 ± 1,3 6,8 ± 2,1 0,004 

PUKİ:Pittsburgh uyku kalitesi indeksi  



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 444 

 

Şeki1. Gruplara göre PUKİ skoru dağılımı kutu grafiği gösterimi 

KAYNAKLAR: 

1. Aydoğdu S, Güler K, Bayram F, Altun B, Derici Ü, Abacı A, et al. Türk Hipertansiyon Uzlaşı 

Raporu 2019. Türk Kardiyoloji Derneği Araştırmaları. 2019;47(6):535-46. 

2. Başgöz BB, Sağlam K. Hipertansiyon ve Kalp. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji-Özel Konular 2017; 

10 (3) : 187-191. 

3. Dönmez, İ., Memioğlu, T. ve Erdem, F. (2015). Yeni Kılavuzların Işığında Hipertansiyon Tanı ve 

Tedavisi. European Journal of Health Sciences, 1(1), 49-53. 

4. Türk Kardiyoloji Derneği. Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu; 2002. 

5. Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leuw P, Imai Y, Kario K, Lurbe E, Manolis A, Mengden 

T, O’brien E, Ohkubo T, Padfi eld P, Palatini P, Pickering T, Redon J, Revera M, Ruilope LM, 

Shennan A, Staessen JA, Tisler A, Waeber B, Zanchetti A, Mancia G: European Society of 

Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at home: A summary report of the Second 

International Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2008; 26: 

1505-1526. 

6. Ben-Dov IZ, Ben-Arie L, Mekler J, Burszytn M: Normal ambulatory blood pressure: A clinical 

practice-based comparison of two recently published defi nitions. J Hum Hypertens 2005; 19: 565-

567. 

7. Staessen JA, Thijs L, Fagard R, O'Brien ET, Clement D, De Leeuw PW, et al. Predicting 

cardiovascular risk using conventional vs ambulatory blood pressure in older patients with systolic 

hypertension. JAMA 1999;282(6):539-46. 

8. James PA, Oparil S, Carter BL, Cushman WC, DennisonHimmelfarb C, Handler J, et al. 2014 

EvidenceBased Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults: Report From the 

Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA 2013 Dec 18. 

9. Verdecchia P, Angeli F, Borgioni C, Gattobigio R, Reboldi G. Ambulatory blood pressure and 

cardiovascular out come in relation to perceived sleep deprivation. Hypertension 2007; 49: 777-783. 

10. Demir, K., Kaya, Z., Kayrak, M., Bacaksız, A., Duman, Ç.. (2011). Orta Yaş Hipertansif Bireylerde 

Kan Basıncı Kontrolü ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin Analizi. Selçuk Üniversitesi Tıp 

Dergisi, 27(2), 83-87. 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 445 
11. Atik, D. Ö., Zeydan, Z. E., Çoşar, A. A. (2013). Uyku Sorunları Hipertansiyona Neden Olur Mu? 

Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 3(3):2-8. 

12. Yılmaz M.B, Yalta K, Turgut O.O, Yılmaz A. Sleep quality among relatively younger patients with 

initial diagnosis of hypertension: Dippers versus non-dippers. Blood Pressure. 2007; 16: 101–105. 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 446 
Presentation ID / Sunum No: 452 

 

Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: http:// /0000-0001-7899-3004 

 

Sigara Kullanımının Hafif Koah'lı Olgularda ve Koah İçin Risk Altındaki 

Olgularda Hiperinflasyon Üzerine Etkisi 

 

Uzman Dr. Mehmet Erdem Çakmak1,  Doç.Dr. Aylin Özgen Alpaydın2,  Prof.Dr. Arif Çımrın2 

1İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

*Corresponding author: Mehmet Erdem Çakmak 

 

Özet: Giriş/Amaç: Bu çalışmada, GOLD standartlarına göre risk altında olan olgularda (kontrol grubu) ve hafif 

KOAH (olgu grubu) olarak tanımlanan olgularda sigara içme miktarlarına göre küçük havayolu özelliklerindeki 

değişiklikleri araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Olgu grubu ve kontrol grubuna basit spirometri ve 

postbronkodilatatör spirometri yapıldı. 30 dakika sonra küçük hava yollarını değerlendirmek için multibreath 

washout testi yapıldı. Bulgular: Olgu grubu ve kontrol grubu karşılaştırıldığında FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 

değerlerini olgu grubunda daha düşük,  FVC, FRC, Scond ve Sacin değerlerini daha yüksek saptadık (p< 0.01). 

Yaş, sigara kullanımı ve MMRC, olgu grubunda anlamlı olarak yüksek saptandı (p< 0.01). Kontrol grubu kendi 

içinde 10-20 paket/yıl, 21-30 paket/yıl ve 31 paket/yıl üzeri sigara kullanım durumuna göre gruplara ayrılıp 

karşılaştırıldığında; FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF25-75, Scond ve Sacin değerleri arasında anlamlı farklılık 

saptandı (sırasıyla p<0.01, p=0.025, p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01). Olgu grubunda 10-20 paket/yıl sigara 

kullanan 2 hasta olduğundan 10-20 paket/yıl sigara kullanan grup ve 21-30 paket/yıl sigara kullanan grup 

birleştirilerek değerlendirildi. FVC, FEV1/FVC, Sacin ve Scond değerleri arasında anlamlı farklılık saptandı 

(sırasıyla p=0.01, p<0.01, p<0.01, p=0.01). Olgu ve kontrol grubu 50 yaş altı baz alınarak karşılaştırıldığında 

FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 olgu grubunda daha düşük, FRC ve Scond olgu grubunda daha yüksek saptandı 

(sırasıyla p=0.049, p<0.01, p=0.01, p<0.01, p<0.01). Olgu ve kontrol grubu 50 yaş üstü baz alınarak 

karşılaştırıldığında, FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 olgu grubunda daha düşük, FVC, FRC, Scond ve Sacin olgu 

grubunda daha yüksek saptandı (sırasıyla p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01, p=0.023, p<0.01, p<0.01). Sonuç: 

Sonuçlarımız, tütün kullanımı arttıkça iletici ve asiner düzeydeki ventilatuvar heterojenitenin anlamlı düzeyde 

bozulmuş olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Sigara, Dinamik Hiperenflasyon 

 

The Effect of Tobacco Use in Patients With Mild Copd and Patients At Risk for Copd On Hyperinflation 

 

Abstract: Introduction: In this study, we aimed to investigate the changes in small airway characteristics 

according to the amount of smoking in patients at risk (control group) and mild COPD (case group) according to 

GOLD standards. Material and Methods: Simple spirometry and postbronchodilator spirometry were performed 

in the case group and control group. After 30 minutes, the multibreath washout test was performed to evaluate the 

small airways. Results: Case and control group were compared, we found that the FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 

values were lower in the case group, and the FVC, FRC, Scond and Sacin values were higher in the case group 

(p< 0.01). Age, smoking and MMRC were found to be significantly higher in the case group (p< 0.01). When the 

control group was divided into groups according to the smoking status of 10-20 packs/year, 21-30 packs/year and 

over 31 packs/years; significant differences were found between FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF25-75, Scond and 

Sacin values (p<0.01, p=0.025, p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01, respectively). Since there were two patients in 

the case group smoking 10-20 packs/year, the 10-20 packs/year smoking group and the 21-30 packs/year smoking 

group were combined and evaluated. Significant differences were found between FVC, FEV1/FVC, Sacin and 
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Scond values (p=0.01, p<0.01, p<0.01, p=0.01, respectively). Case and control group under 50 years of age were 

compared; FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 were lower in the case group, FRC and Scond were higher in the case 

group (p=0.049, p<0.01, p=0.01, p<0.01, p<0.01, respectively). Case and control groups over 50 years of age 

were compared. FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 were lower in the case group and FVC, FRC, Scond and Sacin 

were higher in the case group (p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.01, p=0.023, p<0.01, p<0.01, respectively). 

Conclusion: Our results show that conductive and acinar ventilatory heterogeneity is significantly impaired as 

tobacco use increases. 

Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Smoking, Dynamic Hyperinflation 

 

GİRİŞ 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH); tam olarak geri dönüşümlü olmayan, ilerleyici hava akımı 

kısıtlanması ile karakterize bir hastalıktır. Bu hastalık, zararlı gaz ve partiküllere özellikle sigara 

dumanına karşı oluşan enflamatuvar bir süreç sonucu gelişir. Enflamasyon yalnızca akciğerlerle sınırlı 

olmayıp, sistemik özellikler de göstermektedir.1-3 Günümüzde KOAH’ da fonksiyonel izlem parametresi 

olarak, zorlu ekspiryumun 1. saniyesindeki hava volümü (FEV1) kullanılmaktadır. Spirometrik 

değerlendirmede FEV1 deki azalma ile mortalite arasında hafif-orta şiddetli olgularda zayıf, ağır 

olgularda ise güçlü ilişkili bulunmuştur. 4 FEV1’e göre benzer fonksiyonel kayba sahip olgularda farklı 

klinik tabloların görülmesi, fonksiyonel bozukluğun ötesinde bazı mekanizmaların klinik tablodan 

sorumlu olabileceğini, ya da klinik tablonun oluşmasına katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir.5 

KOAH da çapı 2mm den küçük olan havayollarının, havayolu obstrüksiyonunun temel alanı olduğu 

gösterilmiştir.6 Küçük hava yollarının ventilatuvar özelliklerindeki değişiklikleri konvansiyonel 

yöntemlerle tanımlamak güçtür. FEV1 ve FEV1 / Zorlu vital kapasite (FVC) ve rezidüel volüm (RV) 

hava akımı kısıtlanmasının tanısı ve KOAH şiddetinin sınıflanmasında güvenli bilgi sağlar, ancak küçük 

hava yolu obstrüksiyonu ya da amfizematöz değişikliklerin obstrüksiyona katkısı hakkında fikir vermez. 

Küçük hava yolu hastalığını değerlendirilmek için önerilen yöntemler arasında multibreath washout testi 

(MBW) ile saptanan iletici ve asiner düzeydeki ventilatuvar inhomojenitenin tanımlanması oldukça 

duyarlı bir metod olarak görünmektedir. MBW yöntemi hava akımı direncinin bölgesel heterojenitesini 

niceliksel olara en iyi tanımlayan metoddur. Bu şekilde “Scond” iletici hava yolları ve “Sacin” asiner 

hava yolları olmak üzere iki ayrı kompartmandaki ventilatuvar heterojenite tanımlanabilir.7,8 

Bu çalışmanın amacı,  kronik tütün dumanı maruziyeti  olan  olgularda, tüketilen  tütün dumanının 

miktarı arttıkça pulmoner hiperinflasyonda değişiklik olup olmadığını ve küçük havayolu ventilatuar  

özelliklerindeki  bozulmanın  şiddetli olabileceğine  dair  ön  bilgiler nedeniyle, GOLD standartlarına 

göre risk altında ve hafif KOAH olarak  tanımlanan  olgularda  tükettikleri sigara miktarları farklı olgu 

grupları arasında küçük havayolu ventilatuvar özelliklerinde bir değişiklik olup olmadığını 

araştırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Hastanemize solunumsal yakınmaları nedeniyle müracaat eden 40 yaş üzerindeki olgularda, yapılan 

klinik ve fonksiyonel değerlendirmeler sonunda, GOLD 2011 kriterlerine göre “hafif KOAH” tanısı 

konulan 42 hasta (olgu grubu) ve kontrol grubu olarak 99 hasta (sigara içme öyküsü olup KOAH için 

risk altında olan sağlıklı gönüllüler) çalışmaya alındı. Olgular tükettikleri sigara miktarına göre 

tabakalandırıldı (10-20 paket/yıl, 21-30 paket/yıl, ≥31 paket/yıl). Olgular araştırmaya dahil edilme ve 

dışlama kriterlerine göre değerlendirildi (Tablo 1). 
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Tablo 1. Araştırmaya dahil etme ve dışlama kriterleri          

Çalışmaya Dahil Olma Kriterleri Çalışmadan Dışlama Kriterleri 

a. GOLD kriterlerine göre hafif KOAH tanısı alan olgular( Sigara 

içme öyküsü olup, FEV 1> % 80 ve FEV1/FVC oranı < % 70 olan) 
 

b. Risk altındaki olgular;  

 
-10-20 paket/yıl arasında sigara içme öyküsü olup, semptomları 

olan ve FEV1 >%80değerlendirmesi normal olan olgular   

 
- 21-30 paket/yıl arası sigara içme öyküsü olup, semptomları olan 

ve FEV1 > % 80 değerlendirmesi normal olan olgular 

 
c.31 paket/yıldan fazla sigara kullanım öyküsü olup, semptomları 

olan ve FEV1 > % 80 değerlendirmesi normal olan olgular 

 

- 40 yaş altı olgular 

-Astım, alerji, atopi öyküsü ya da tanısı olan olgular 

 
-Evde uzun süreli oksijen tedavisi ya da  

 
Mekanik ventilasyon   gerektiren   solunum  

 

Yetmezliği olan olgular 
 

-Eşlik eden ve pulmoner fonksiyonel kapasiteyi etkileyebilecek şiddette 

sağlık sorunu olması (Kardiyovasküler hastalığı olanlar, Kas iskelet 
sistemi sorunu, nörovasküler sorun, aktif malignite) 

 

-KOAH dışında eşlik eden diğer pulmoner hastalıklar (bronşektazi, bir 
hemitoraksın yarısından fazlasını kaplayan hava kisti, interstisyel 

akciğer hastalığı, malignite) 

 
- Son 3 ay içinde KOAH alevlenme öyküsü 

 

- BMI>30 olan olgular 

 

Tüm olguların ayrıntılı anamnezleri alındı. Klinik semptom ve bulguları, eşlik eden hastalıkları ve 

almakta oldukları tedavi, ,tütün ve tütün ürünleri kullanım öyküleri sorgulandı. Boy (m), kilo (kg), VKI 

( kg/m2) değerleri kaydedildi. Dispne şiddeti MMRC (Modified Medical Research Council) dispne 

skalasına göre sorgulandı.  Tüm olguların solunum ve kardiyak muayeneleri ile postbronkodilatatör 

solunum fonksiyon testleri (SFT) yapıldı. SFT tamamlandıktan 30 dakika sonra MBW testi 

yapıldı.Spirometrik incelemeler ATS kriterlerine uygun olarak saat 08.30 -10.30 arasında yapıldı. 

Olgulara ortalama bir litre tidal hacim ile MBW testi yaptırıldı. Test sırasında nitrojen 

konsantrasyonunun volüme ve zamana göre değişikliği bilgisayara kaydedildi. Olguların ilk 20 soluğu 

değerlendirildi ve “Microsoft Office Excell 2007” programı kullanılarak her soluğun nitrojen 

konsantrasyonu değişim grafiği çizildi.  Bu grafiğin eğiminden Scond ( iletici hava yolları ventilatuar 

inhomojenitesi) ve Sacin ( asiner hava yolları ventilatuar inhomojenitesi) değerleri hesaplandı.7,8 

İstatiksel analizler, kişisel bilgisayarda, Statistical Package for Social Sciences (SPSS, Inc.Chicago, IL, 

USA) 15,0 for Windows Paket İstatistik Programı kullanılarak yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde; 

olgu ve kontrol grubunun demografik verileri ( yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, MMRC dispne skalası, VKI, 

ek hastalıklar, ilaç kullanımı, fizik muayene bulguları) ile SFT ve MBW testi sonuçları Student’s t test’i 

kullanılarak karşılaştırıldı. 

Kontrol grubu tükettikleri sigara miktarına göre 3 gruba ayrılıp tabakalandırılarak (10-20 paket/yıl, 21-

30 paket/yıl, ≥31 paket/yıl) olguların SFT ve MBW değerleri One Way ANOVA testi kullanılarak 

karşılaştırıldı. 

Olgu grubunda 10-20 paket/yıl sigara kullanan 2 hasta olduğundan 10-20 paket/yıl sigara kullanan grup 

ve 21-30 paket/yıl sigara kullanan grup birleştirilerek değerlendirildi. Hastalar 2 gruba ayrılıp 

tabakalandırılarak ( 30 paket/yıl ve altı, ≥31 paket/yıl) SFT ve MBW değerleri Student’s t test’i 

kullanılarak karşılaştırıldı.  

Yaşın etkisini eliminize etmek amacıyla olgu ve kontrol grubu 50 yaş altı, 50 yaş üstü sigara kullanım 

durumuna göre Student’s t test’i kullanılarak karşılaştırıldı. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodlar, ortalama ve standart sapma kullanıldı. 

P<0.05 olması anlamlı kabul edildi. 
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BULGULAR 

Çalışma kabul edilebilirlik kriterlerine göre değerlendirildikten sonra 141 kişi; 42 olgu grubu, 99 kontrol 

grubu olmak üzere araştırmaya dahil edildi. Demografik özellikleri karşılaştırıldığında yaş, sigara 

kullanımı ve MMRC, olgu grubunda anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0,01) (Tablo 2). 

Kontrol grubunda 35 (% 35,4) hastada eşlik eden ek hastalık vardı. Bu grupta 12 (% 12,1) hasta çeşitli 

nedenlerle reçete edilmiş olan bronkodilatatör ilaçları kullanıyordu. 55 (%55,6) hasta halen sigara 

içiyordu, 44 (% 44,4) hasta sigara kullanmayı bırakmıştı. Solunum sistemi muayenesi 82 (% 82,8) kişide 

normaldi. 8 (% 8,1) hastada ronküs, 1 (% 1) hastada ral, 7 (% 7,1) hastada solunum seslerinde azalma, 

1 (% 1) hastada ekspiryumda uzama saptandı. 

Kontrol grubu sigara kullanım öyküsüne göre tabakalandırıldığında, 32 (% 32,3) hastada 10-20 

paket/yıl, 32 (% 32,3) hastada 21-30 paket/yıl, 35 (% 35,4) hastada 31 paket/yıl üzeri sigara kullanım 

öyküsü saptandı. 

Olgu grubunda 18 (% 42,9) hastada eşlik eden ek hastalık vardı; 18 (% 42,9) hasta bronkodilatatör 

kullanıyordu. 23 (% 54,8) hasta sigara kullanmaya devam ederken, 19 (% 45,2) hasta sigara kullanmayı 

bırakmıştı. Solunum sistemi muayenesi 21 (% 50) hastada normaldi; 7 (% 16,7) hastada ronküs, 3 (% 

7,1) hastada ral, 8 (% 19) hastada solunum seslerinde azalma, 3 (% 7,1) hastada ekspiryumda uzama 

saptandı. 

Olgu grubu sigara kullanım öyküsüne göre tabakalandırıldığında, 2 (% 4,8) hastada 10-20 paket/yıl, 12 

(% 28,6) hastada 21-30 paket/yıl, 28 (% 66,7) hastada 31 paket/yıl üzeri sigara kullanım öyküsü 

saptandı. 

Tablo 2. Olguların genel özellikleri 

       Özellikler 
 

Olgu  

n=42 

Kontrol  

n=99 

p değeri 

Yaş (yıl) 

(Ortalama +SD ) 

60,52±10,21 52,08±9,27 
<0,01 

Sigara (paket/yıl) 

(Ortalama +SD ) 

37,59±12,52 28,54±13,82 
<0,01 

VKI 

(Ortalama +SD ) 

26,27±3,01 26,62±3,23 0.551 

MMRC 

(Ortalama +SD ) 

0,97±0,68 0,34±0,49 
<0,01 

 

   

Ek hastalık 
 

Var(%) 
18 (%42,9) 

 

24 (%57,1) 

35 (% 35,4) 

 

64 (%64,6) 

 

Yok (%) 

 

Bronkodilatör 

kullanımı 

Kullanıyor (%) 18 (% 42,9) 

 

24 (%57,1) 

12 (%12,1) 

 

87 (%87,9) 

 

Kullanmıyor (%) 

 

Sigara kullanımı 
 

Kullanıyor (%) 23 (% 54,8) 

 

19 (% 45,2) 

55 (%55,6) 

 

44 (%44,4) 

 

Bırakmış (%) 
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       Özellikler 
 

Olgu  

n=42 

Kontrol  

n=99 

p değeri 

 

Solunum 

muayenesi 

Normal (%) 21 (% 50) 

 

21 (% 50) 

82 (%82,8) 

 

17 (%17,2) 

 

Patolojik (%) 

Sigara paket/yıl 

10-20 paket/yıl (n/yüzde) 

21-30 paket/yıl (n/yüzde) 

31 paket/yıl üstü (n/yüzde) 

 

2 (% 4,8) 

12 (% 28,6) 

28 (% 66,7) 

 

32 (% 32,3) 

32 (% 32,3) 

35 (% 35,4) 

 

 

Olgu ve kontrol grubu karşılaştırıldığında FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 olgu grubunda daha düşük 

saptandı (p<0,01). FVC, FRC, Scond ve Sacin değerleri olgu grubunda daha yüksek saptandı (p<0,01) 

(Tablo 3). 

 

Tablo 3. Olgu ve kontrol grubunun spirometrik ölçüm ve MBW parametreleri sonuçları 

    Parametreler ( Ortalama + SD) 
Olgu    

n=42 

Kontrol    

n=99 
p değeri 

   FEV1 (%) ( Ortalama +SD) 83,85 ±4,29 92,98 ±11,55 <0,01 

    FVC (%) ( Ortalama +SD) 102,21 ±7,05 95,76 ±11,64 <0,01 

    FEV1/FVC (%) ( Ortalama +SD) 65,73 ±2,92 79,73 ±4,60 <0,01 

    FEF 25-75 (%) (Ortalama +SD  ) 42,45 ±6,47 76,02 ±20,38 <0,01 

    VC (%)  (Ortalama +SD ) 98,54 ±30,43 99,98 ±43,02 0,844 

    IC (lt) (Ortalama +SD ) 2,93 ±1,58 3,18 ±1,83 0,446 

    RV (%) (Ortalama +SD ) 115,04 ±69,16 109,21 ±88,81 0,705 

   TLC (%) (Ortalama +SD ) 101,21 ±32,57 100,10 ±39,40 0,872 

   RV/TLC (%) (Ortalama +SD ) 36,61 ±11,97 33,71 ±15,08 0,270 

   FRC (%) (Ortalama +SD ) 106,59 ±38,32 86,78 ±29,13 <0,01 

   Scond (Ortalama +SD ) 0,0328 ±0,0244 0,0087 ±0,0079 <0,01 

   Sacin (Ortalama +SD ) 0,0806 ±0,0195 0,0385 ±0,0278 <0,01 

 

Kontrol grubu kendi içinde 10-20 paket/yıl, 21-30 paket/yıl ve 31 paket/yıl üzeri sigara kullanım 

durumuna göre gruplara ayrılıp karşılaştırıldığında; FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF25-75, Scond ve Sacin 

değerleri arasında anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla p<0,01, p=0,025, p<0,01, p<0,01, p<0,01, p<0,01) 

(Tablo 4). FEV1 değeri 31 paket/yıl üzeri sigara kullanan grupta en düşük, 10-20 paket/yıl sigara 

kullanan grupta en yüksek saptandı. Ancak FEV1 değeri için 21-30 paket/yıl ve 31 paket/yıl üzeri sigara 

kullanan gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,620). FVC değeri 10-20 paket/yıl sigara 

kullanan grupta en yüksek saptandı (p=0,025). FEV1/FVC değeri 10-20 paket/yıl sigara kullanan grupta 

en yüksek, 31 paket/yıl üzeri sigara kullanan grupta en düşük saptandı (p<0,01). Ancak FEV1/FVC 
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değeri için 10-20 paket/yıl ve 21-30 paket/yıl sigara kullanan gruplar arasında anlamlı farklılık 

saptanmadı (p=0,327).  

FEF 25-75 değeri 10-20 paket/yıl sigara kullanan grupta en yüksek, 31 paket/yıl üzeri sigara kullanan 

grupta en düşük saptandı (p<0,01). Sacin değeri 10-20 paket/yıl sigara kullanan grupta en düşük, 31 

paket/yıl üzeri sigara kullanan grupta en yüksek saptandı (p<0,01). Scond değeri 10-20 paket/yıl sigara 

kullanan grupta en düşük, 31 paket/yıl üzeri sigara kullanan grupta en yüksek saptandı (p<0,01). Ancak 

Scond değeri için 10-20 paket/yıl ve 21-30 paket/yıl sigara kullanan gruplar arasında anlamlı farklılık 

saptanmadı (p=0,389) (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Kontrol grubun sigara kullanım durumuna göre spirometrik ölçüm ve MBW parametreleri 

Parametreler Grup n=99 Ortalama ± SD p 

FEV1 (%) 

10-20 paket/yıl 

21-30 paket/yıl 
31 paket/yıl üzeri 

32 

32 
35 

99,62 ±12,62 

91,09 ±11,45 
88,65 ±7,45 

<0,01 

FVC (%) 

10-20 paket/yıl 
21-30 paket/yıl 

31 paket/yıl üzeri 

32 
32 

35 

100,15 ±11,85 
92,59 ±13,11 

94,65 ±8,78 

0,025 

FEV1/FVC (%) 

10-20 paket/yıl 

21-30 paket/yıl 

31 paket/yıl üzeri 

32 

32 

35 

82,12 ±3,42 

80,68 ±4,50 

76,68 ±4,02 

<0,01 

FEF 25-75 (%) 

10-20 paket/yıl 

21-30 paket/yıl 
31 paket/yıl üzeri 

32 

32 
35 

91,87 ±17,44 

76,31 ±18,02 
61,25 ±12,77 

<0,01 

VC (%) 

10-20 paket/yıl 

21-30 paket/yıl 
31 paket/yıl üzeri 

32 

32 
35 

97,84 ±12,28 

102,15 ±56,71 
99,97 ±47,50 

0,924 

İC (lt) 

10-20 paket/yıl 

21-30 paket/yıl 
31 paket/yıl üzeri 

32 

32 
35 

3,31 ±1,60 

3,17 ±1,96 
3,07 ±1,94 

0,870 

RV (%) 

10-20 paket/yıl 

21-30 paket/yıl 

31 paket/yıl üzeri 

32 

32 

35 

105,09 ±80,66 

107,34 ±71,49 

114,68 ±109,97 

0,900 

TLC (%) 

10-20 paket/yıl 
21-30 paket/yıl 

31 paket/yıl üzeri 

32 
32 

35 

98,46 ±29,66 
100,43 ±39,60 

101,28 ±47,32 

0,957 

RV/TLC (%) 

10-20 paket/yıl 

21-30 paket/yıl 

31 paket/yıl üzeri 

32 

32 

35 

31,21 ±12,53 

35,09 ±15,26 

34,74 ±17,07 

0,525 

FRC (%) 

10-20 paket/yıl 

21-30 paket/yıl 

31 paket/yıl üzeri 

32 

32 

35 

86,06 ±28,02 

86,78 ±29,01 

87,45 ±31,02 

0,981 

Scond 

10-20 paket/yıl 

21-30 paket/yıl 

31 paket/yıl üzeri 

32 

32 

35 

0,0033 ±0,0021 

0,0050 ±0,0042 

0,0171 ±0,0069 

<0,01 
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Sacin 

10-20 paket/yıl 
21-30 paket/yıl 

31 paket/yıl üzeri 

32 
32 

35 

0,0139 ±0,0049 
0,0249 ±0,0086 

0,0734 ±0,0119 

<0,01 

Olgu grubunda 10-20 paket/yıl sigara kullanan iki hasta olduğundan 10-20 paket/yıl sigara kullanan 

grup ve 21-30 paket/yıl sigara kullanan grup birleştirilerek değerlendirildi. FVC, FEV1/FVC, Sacin ve 

Scond değerleri arasında anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla p=0,01, p<0,01, p<0,01, p<0,01) ( Tablo 

5). FVC değeri 31 paket/yıl üzeri sigara kullanan grupta daha yüksek saptandı. FEV1/FVC değeri 31 

paket/yıl ve üzeri sigara kullanan grupta daha düşük saptandı. Sacin ve Scond değerleri 31 paket/yıl ve 

üzeri sigara kullanan grupta daha yüksek saptandı (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Olgu grubunun sigara kullanım durumuna göre spirometrik ölçüm ve MBW parametreleri 

Parametreler Grup n=42 Ortalama ±SD p 

FEV1 (%) 
30 paket/yıl ve altı 
31 paket/yıl üzeri 

14 
28 

82,35 ±3,20 
84,60 ±4,62 

0,11 

FVC (%) 
30 paket/yıl ve altı 

31 paket/yıl üzeri 

14 

28 

98,57 ±4,94 

104,03 ±7,32 
0,016 

FEV1/FVC (%) 
30 paket/yıl ve altı 

31 paket/yıl üzeri 

14 

28 

67,64 ±1,21 

64,78 ±3,07 
<0,01 

FEF 25-75 (%) 
30 paket/yıl ve altı 
31 paket/yıl üzeri 

14 
28 

43,78 ±6,20 
41,78 ±6,60 

0,35 

VC (%) 
30 paket/yıl ve altı 

31 paket/yıl üzeri 

14 

28 

100,85 ±51,02 

97,39 ±12,19 
0,73 

Sacin 
30 paket/yıl ve altı 
31 paket/yıl üzeri 

14 
28 

0,059 ±0,011 
0,091 ±0,012 

<0,01 

Scond 
30 paket/yıl ve altı 

31 paket/yıl üzeri 

14 

28 

0,016 ±0,009 

0,041 ±0,025 
<0,01 

İC (lt) 
30 paket/yıl ve altı 

31 paket/yıl üzeri 

14 

28 

3,34 ±2,26 

2,72 ±1,10 
0,23 

RV (%) 
30 paket/yıl ve altı 
31 paket/yıl üzeri 

14 
28 

109,07 ±50,40 
118,03 ±77,54 

0,69 

TLC (%) 
30 paket/yıl ve altı 

31 paket/yıl üzeri 

14 

28 

102,14 ±40,57 

100,75 ±28,60 
0,89 

RV/TLC (%) 
30 paket/yıl ve altı 

31 paket/yıl üzeri 

14 

28 

33,71 ±8,60 

38,07 ±13,24 
0,27 

FRC (%) 
30 paket/yıl ve altı 
31 paket/yıl üzeri 

14 
28 

95,85 ±24,78 
111,96 ±42,95 

0,20 

 

Olgu ve kontrol grubu 50 yaş altı baz alınarak karşılaştırıldığında FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 olgu 

grubunda daha düşük, FRC ve Scond olgu grubunda daha yüksek saptandı (sırasıyla p=0,049, p<0,01, 

p<0,01, p<0,01, p<0,01) (Tablo 6). Olgu ve kontrol grubu 50 yaş altı baz alınarak karşılaştırıldığında 

olgu ve kontrol grubunda sigara tüketim düzeyi arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0,752 ). 

 

Tablo 6. 50 yaş altı olgu ve kontrol grubunun spirometrik ölçüm ve MBW parametreleri 

Parametreler Grup ( 50 yaş altı) n=54 Ortalama ±SD p 

FEV1 (%) 
Kontrol 

Olgu 

47 

7 

93,34 ±11,43 

82,80 ±4,38 
0,049 

FVC (%) 
Kontrol 

Olgu 

47 

7 

98,14 ±11,70 

101,60 ±6,65 
0,524 

FEV1/FVC (%) 
Kontrol 
Olgu 

47 
7 

79,39 ±5,19 
66,60 ±1,81 

<0,01 

FEF 25-75 (%) 
Kontrol 

Olgu 

47 

7 

75,19 ±18,87 

45,00 ±5,09 
<0,01 

VC 
Kontrol 

Olgu 

47 

7 

96,07 ±16,41 

95,20 ±10,84 
0,909 

Sacin Kontrol 47 0,0365 ±0,0261 0,071 
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Parametreler Grup ( 50 yaş altı) n=54 Ortalama ±SD p 

Olgu 7 0,0590 ±0,0192 

Scond 
Kontrol 

Olgu 

47 

7 

0,0073 ±0,0066 

0,0164 ±0,0060 
<0,01 

IC (lt) 
Kontrol 

Olgu 

47 

7 

3,30 ±1,76 

3,20 ±0,04 
0,901 

RV (%) 
Kontrol 
Olgu 

47 
7 

102,21 ±99,95 
139,40 ±72,57 

0,426 

TLC (%) 
Kontrol 

Olgu 

47 

7 

97,14 ±34,80 

107,00 ±29,58 
0,548 

RV/TLC (%) 
Kontrol 
Olgu 

47 
7 

27,68 ±15,20 
35,60 ±11,17 

0,267 

FRC (%) 
Kontrol 

Olgu 

47 

7 

84,51 ±28,20 

125,60 ±55,81 
<0,01 

 

Olgu ve kontrol grubu 50 yaş üstü baz alınarak karşılaştırıldığında, FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 olgu 

grubunda daha düşük, FVC, FRC, Scond ve Sacin olgu grubunda daha yüksek saptandı (sırasıyla 

p<0,01, p<0,01, p<0,01, p<0,01, p=0,023, p<0,01, p<0,01) (Tablo 7). Olgu ve kontrol grubu 50 yaş üstü 

baz alınarak karşılaştırıldığında 50 yaş üstü olgu grubunda sigara tüketim düzeyi anlamlı olarak yüksek 

saptandı (p<0,01 ). 

 

Tablo 7. 50 yaş üstü olgu ve kontrol grubunun spirometrik ölçüm ve MBW parametreleri 

Parametreler Grup ( 50 yaş üstü) n=87 Ortalama ±SD p 

FEV1 (%) 
Kontrol 

Olgu 

52 

35 

92,74 ±11,72 

84,00 ±4,32 
<0,01 

FVC (%) 
Kontrol 
Olgu 

52 
35 

94,08 ±11,40 
102,29 ±7,19 

<0,01 

FEV1/FVC (%) 
Kontrol 

Olgu 

52 

35 

79,98 ±4,16 

65,62 ±3,04 
<0,01 

FEF 25-75 (%) 
Kontrol 

Olgu 

52 

35 

76,60 ±21,53 

42,10 ±6,61 
<0,01 

VC 
Kontrol 
Olgu 

52 
35 

102,75 ±54,54 
99,00 ±32,24 

0,706 

Sacin 
Kontrol 

Olgu 

52 

35 

0,0399 ±0,0291 

0,0835 ±0,0179 
<0,01 

Scond 
Kontrol 

Olgu 

52 

35 

0,0097 ±0,0086 

0,0350 ±0,0252 
<0,01 

IC (lt) 
Kontrol 
Olgu 

52 
35 

3,09 ±1,88 
2,89 ±1,68 

0,606 

RV (%) 
Kontrol 

Olgu 

52 

35 

114,15 ±80,56 

111,75 ±69,05 
0,882 

TLC (%) 
Kontrol 
Olgu 

52 
35 

102,18 ±42,53 
100,43 ±33,25 

0,832 

RV/TLC (%) 
Kontrol 

Olgu 

52 

35 

37,98 ±13,58 

36,75 ±12,21 
0,657 

FRC (%) 
Kontrol 

Olgu 

52 

35 

88,39 ±29,91 

104,02 ±35,63 
0,023 

 

TARTIŞMA 

Çalışmamızda saptadığımız en önemli bulgu, sigara tüketim süresinin artmasıyla solunum fonksiyon 

testleri değerlerinde ( FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 ) azalma ve Scond ve Sacin değerlerinde artma 

olmasıydı. FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75 değerleri arasındaki görülen anlamlı farklılık, akciğerde hava 

hapsine yol açan anlamlı hava akım kısıtlılığının kanıtı gibi görünmektedir. Scond ve Sacin, sırası ile 

iletici ve asiner hava yollarının, MBW testinde saptanan alveoler eğimlerdeki ventilasyon 

inhomojenitesine katkılarını yansıtır. Çalışmamızda sigara kullanımının artmasıyla Scond ve Sacin 
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değerlerinde artış saptamamız, iletici ve asiner düzeydeki ventilatuvar heterojenitenin sigara 

kullanımının artmasıyla anlamlı düzeyde bozulmuş olduğunu göstermektedir.  

Verbanck ve arkadaşlarının havayolları ventilasyonunun inhomojenitesini gösterme amaçlı yaptıkları 

bir çalışmada, MBW tekniği ile normal spirometrik değerlere sahip olan, en az 10 paket/yıl sigara içmiş 

olan 87 hastada sigaranın bırakılmasının ardından iletici ve aciner hava yolarındaki ventilasyon 

heterojenitesi incelemişler. Bu çalışmayla sigaranın bırakılması sonrasında iletici hava yollarına ait 

hasarın düzeldiği ancak aciner hava yolarının ise geçici bir düzelmeyi takiben tekrar bazal değerlerine 

gerilediği saptanmıştır.9 

Yaşın etkisini kontrol ederek yaptığımız analizlerde de sigara kullanımının artmasıyla saptadığımız 

yüksek Scond ve Sacin değerleri yaştan bağımsız olarak sigara kullanımı arttıkça ventilatuar 

inhomojenitenin arttığını göstermektedir. 50 yaş sınır alındığında hava akımı obstrüksiyon 

parametrelerinden FEV1, FEV1/FVC gibi büyük hava yolu belirteçlerinin yanı sıra FEF 25-75 ve Scond 

gibi küçük hava yolu parametreleri hem 50 yaş altında hem de 50 yaş üstünde 2 grupta farklı 

bulunmuştur. 50 yaş üstünde ek olarak Sacin farklı olarak saptanmıştır. Tüm grupta yapılan analizde de 

50 yaş üstünde bu parameterlerin farklı olması bunların yaştan daha çok etkilenmesi ile açıklanabilir. 

Verbanck ve arkadaşlarının sigara içenlerde küçük hava yolarındaki değişimin non invaziv yöntemlerle 

gösterilmesi ile ilgili yaptığı çalışmada; sigara içen 169, sigara içmeyen 63 olgu  ele almışlar, 10 

paket/yıl üzeri sigara içmiş olan bireylerde Scond ve Sacin değerlerinde anlamlı değişiklik saptamışlar, 

Scond ve Sacin değerleriyle paket/yıl arasında anlamlı artış saptamışlardır.10 

Verbanck ve arkadaşlarının havayolları ventilasyonunun inhomojenitesini gösterme amaçlı yaptıkları 

bir çalışmada, 45 yaş üstünde, atopik olmayan, reversibilitesi negatif, sigara paket/yılı ≥ 10 olan, 20 

stabil KOAH’lı hasta grubu değerlendirilmiştir. KOAH’lılarda, iletici ve asiner havayollarındaki 

ventilasyon inhomojenitesini gösteren, yüksek Scond ve Sacin değerleri saptanmıştır. Bu değerlerin, 

KOAH’ lı hastalarda, FEV1/FVC değeri ile korele oldukları gözlenmiştir.11 

Pulmoner hiperinflasyon, FRC’nin beklenenin %120’sinin üzerinde artışı olarak tanımlanmıştır. Erken 

evrede RV ve FRC artar. İleri vakalarda bunu TLC’deki artma izler.12,13 Çalışmamızda pulmoner 

hiperinflasyon göstergesi olarak FRC değerini hafif KOAH’lı olgularda normal (KOAH olmayan) 

olgulara göre anlamlı olarak yüksek saptadık. İstatistiksel olarak anlamlı saptamasak da fazla sigara 

tüketen olgu gruplarında FRC değerinin daha yüksek olduğunu gördük. Bu saptadığımız bulgu da 

KOAH’ta akciğer elastik geri çekilim gücünde azalma, hava yolu rezistansında artma, hava hapsi ve 

ekspiratuar akım kısıtlanması gibi faktörlerin etkisiyle pulmoner hiperinflasyon meydana geldiğini 

göstermektedir. 

Sonuçlarımız, yaştan bağımsız olarak tütün kullanım miktarı arttıkça solunum fonksiyon testleri 

değerlerinde azalma, ventilatuar inhomojenitede artma, pulmoner hiperinflasyonda artma ve 

ekspiratuvar hava akım kısıtlılığının geliştiğini göstermiştir. 
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Özet: İdiyopatik enkapsüle peritoneal skleroz olarak da bilinen abdominal koza sendromu(AKS) ilk kez 1978 

yılında Foo ve ark. tarafından tanımlanmıştır. Bu sendromda batın içi organlar parsiyel veya total olarak kalın 

fibröz bir kapsül ile sarılmaktadır. Biz burada akut ve subakut intestinal obstruksiyon nedeniyle biri ameliyat 

edilen diğeri ameliyat edilmeden konservatif takip edilen idiyopatik AKS’ lu iki olguyu sunuyoruz. Olgu 1: 56 

yaşında erkek hasta hastanemize karın ağrısı, kusma şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde minimal 

distansiyon olduğu görüldü fakat peritonit bulgusu yoktu. Çekilen ayakta direkt batın grafisinde ve abdomen 

tomografisinde proksimal ince bağırsaklarda dilatasyon ve distal ince bağırsakların etrafının zarla koza şeklinde 

sarılı olduğu görüldü. Hastanın biyokimyasında prerenal azotemi, elektrolit düzensizliği, hipoalbuminemi 

mevcuttu. Takiplerinde intestinal obstrüksiyon bulguları gerilememesi üzerine operasyona karar verildi. Abdomen 

eksplorasyonunda tüm ince bağırsakların kalın fibröz bir kapsülle sarılı olduğu görüldü. Kapsülün histopatolojik 

incelemesinde fibrozis, hafif enflamasyon, hiperemi ve yağ nekrozu alanları gözlendi. Olgu 2: 60 yaşında erkek 

hasta hastanemize bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde batında distansiyon 

mevcuttu, peritonit bulgusu yoktu. Abdomen tomografi ve ADBG’ sinde ince bağırsaklarında hava sıvı 

seviyelenmesi mevcuttu. Ayrıca tomografi görüntüsü AKS ile uyumluydu. Tam kan sayımında lökosit değeri 

14590/μL idi. Konservatif takip edilen hastanın 48 saat sonunda gaz gaita deşarjı olması ve oral gıda alımını 

tolere etmesi üzerine taburcu edildi. Tartışma: AKS, Foo ve ark. tarafından ilk kez 1977 yılında menarş gören 

genç adölesan kızlarda retrograde menstruasyona bağlı subklinik peritonit sonucu ince bağırsakların koza benzeri 

fibröz kapsül ile sarılı olması şeklinde tariflenmiştir. Tanısı genellikle laparotomi ile konulsa da bazı çalışmalar 

AKS’ nin spesifik tomografi bulguları olduğunu göstermiştir. AKS’ da tedavide ilk tercih cerrahi bağırsak 

rezeksiyonundan kaçınılarak fibröz membranın diseksiyonu ve eksizyonudur. Sonuç: AKS nadir görülen ve tanısı 

zor bir intestinal obstrüksiyon sebebidir. Tanısı geçmişte laparotomi ile konulmakta iken günümüzde anamnez ve 

radyolojiyle ameliyat öncesi tanısı konulabilir, hastanın kliniğine göre cerrahi tedaviye alternatif olarak medikal 

tedavi denenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Abdominal Koza Sendromu Cerrahi Kapsül 

 
İdiyopatik enkapsüle peritoneal skleroz olarak da bilinen abdominal koza sendromu(AKS) ilk kez 1978 

yılında Foo ve ark.(1) tarafından tanımlanmıştır. Bu sendromda batın içi organlar parsiyel veya total 

olarak kalın fibröz bir kapsül ile sarılmaktadır. Olgular genellikle tropikal ve subtropikal iklim 

bölgelerinde yaşayan genç adölesan bayanlar olarak rapor edilmektedir. Çeşitli teoriler öne sürülse de 

hastalığın etyolojisi ve patogenezi halen kesin olarak bilinmemektedir(2). Erken klinik belirtileri 

spesifik olmadığından ameliyat öncesi tanı koymak zordur(3, 4). Klinikte karşımıza genellikle 

akut/subakut, parsiyel/komplet intestinal obstrüksiyon veya abdominal kitle şeklinde çıkmaktadır. Biz 

burada akut ve subakut intestinal obstruksiyon nedeniyle biri ameliyat edilen diğeri ameliyat edilmeden 

konservatif takip edilen idiyopatik AKS’ lu iki olgun erkek olguyu literatür bilgileri ile birlikte 

sunuyoruz. 
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Olgu 1: 56 yaşında erkek hasta acil servisimize karın ağrısı, kusma şikayetleri ile başvurdu. Hikayesinde 

şikayetlerinin üç ay önce başladığı ve yaklaşık 20 kg vücut ağırlığı kaybı olduğu saptandı. Hastanın öz 

geçmişinde geçirilmiş bir ameliyatı, kronik hastalığı veya ilaç kullanımı yoktu. 

Fizik muayenesinde hasta dehidrate ve kaşektik görünümde idi. Batında minimal distansiyon olduğu 

görüldü fakat peritoneal irritasyon bulgusu yoktu. Nazogastrik sondadan ince bağırsak mayi özelliğinde 

geleni mevcuttu. 

Çekilen ayakta direkt batın grafisinde(ADBG) ve abdomen tomografisinde ince bağırsaklarda hava sıvı 

seviyelenmesi, proksimal ince bağırsaklarda dilatasyon ve distal ince bağırsakların etrafının zar ile koza 

şeklinde sarılı olduğu görüldü. Anamnez ve radyolojik görüntülemeler parsiyel intestinal obstrüksiyona 

neden olan abdominal koza sendromu ile uyumlu idi. 

Tan kan sayımı normal, kan biyokimyasında CRP: 9.49 mg/dl, üre: 283 mg/dl, kretainin: 4.12 mg/dl, 

albumin: 2.0 g/dl, Na: 118 mmol/L, Cl: 90 mmol/L, Ca: 7.3 mmol/L, K: 3.1 mmol/L idi. Hastaya prerenal 

azotemi, elektrolit düzensizliği, hipoalbuminemi nedeniyle medikal tedavisi yapıldıktan sonra intestinal 

obstrüksiyon bulguları gerilememesi üzerine cerrahi müdaheleye karar verildi. 

Abdomen eksplorasyonunda batın içi organları görmek mümkün değildi ve tüm ince bağırsakların kalın 

fibröz bir kapsül ile sarılı olduğu görüldü. Kapsül açıldı içerisinde serohemorajik mayi mevcuttu aspire 

edildi. Kapsülün bağırsak serozasına sıkı bir şekilde yapışık olduğu alanlar dikkatlice ayrıştırıldı. 

Bağırsaklarda veya diğer batın içi organlarda iatrojenik yaralanma oluşmadı. 

Ameliyat sonrası herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı. Postoperatif 2. gün hasta oral beslenmeye 

başlandı. Postoperatif 3. gün hastanın gaz gaita deşarjı oldu. Hasta 6. günde taburcu edildi. Kapsülün 

histopatolojik incelemesinde fibrozis, hafif enflamasyon, hiperemi ve yağ nekrozu alanları gözlendi. 

 

 

Şekil 1. Olgu-1. (a) Abdominal BT sagittal planda ince bağırsakların koza görünümü. Kırmızı ok ile işaretli 

kapsül içerisinde assit. (b) Aksiyal planda koza görünümü 
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 Şekil 2. Olgu 1 perioperatif ince bağırsakların fibröz zar ile çevrili görüntüsü ve zar içerindeki assit. 

 

Olgu 2: 60 yaşında erkek hasta acil servisimize bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. 

Şikayetlerinin son beş yıldır ara ara ataklar şeklinde olduğunu tarif ediyordu. Özgeçmişinde geçirilmiş 

ameliyatı, kronik hastalığı, kronik ilaç kullanım öyküsü yoktu. 

Fizik muayenesinde batında distansiyon mevcuttu, peritoneal irritasyon bulgusu yoktu. Nazogastrik 

dreninden mide içeriği şeklinde geleni mevcuttu. 

Abdomen tomografi ve ADBG’ sinde ince bağırsak tipi hava sıvı seviyelenmesi mevcuttu. Ayrıca 

tomografi görüntüsü abdominal koza sendromu ile uyumlu idi 

Tam kan sayımında lökosit değeri nötrofili hakimiyetinde 14590/μL idi. Kan biyokimyası normaldi. 

Konservatif takip edilen hastanın 48 saat sonunda gaz gaita deşarjı olması ve oral gıda alımını tolere 

etmesi üzerine taburcu edildi. Ara ara aynı şikayetler ile başvuran hasta üç yıldır poliklinik şartlarında 

ameliyatsız takip edilmekte. 

(b) (a) 

(c) (d) 
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Şekil 3. Olgu-2. (a) Abdominal tomografi aksiyal planda ince bağırsakların koza görünümü. (b) Sagittal planda 

koza görünümü. Kırmızı ok ile işaretli fibröz kapsül 

 

Tartışma 

AKS, Foo ve ark. tarafından ilk kez 1977 yılında menarş gören genç adölesan kızlarda retrograde 

menstruasyona bağlı subklinik peritonit sonucu ince bağırsakların koza benzeri fibröz kapsül ile sarılı 

olması şeklinde tariflenmiştir. 1974 yılında Brown ve ark(5),  1977 yılında Marshall ve ark.(6) uzun 

süreli practolol kullanımı sonrası AKS benzeri vakalar tanımlamışlardır. Diğer etyolojiler arasında uzun 

süreli periton diyalizi, ventriküloperitoneal shunt, sarkoidoz, sistemik lupus eritematozus, tüberküloz, 

karaciğer sirozu, intraperitoneal ilaç uygulaması, uterusun leiomyomatozisi, endometriotik kist veya 

over tümörleri, rekürren peritonit, karaciğer transplantasyonu bulunmaktadır(3, 8-11). Nadir de olsa 

tanımladığımız hastalara benzer şekilde sporadik olgular literatürde görülmektedir(12-16).  

Tanısı genellikle laparotomi ile konulsa da bazı çalışmalar AKS’ nin spesifik sayılabilecek tomorafi 

bulguları olduğunu göstermiştir(17). Olguların ikisine de tomografi bulguları ile tanı konularak klinik 

olarak subakut inestinal obstrüksiyon bulguları ile başvuran olgu 2 konservatif takip edilmiştir. 

AKS’ da tedavide ilk tercih cerrahi olarak bağırsak rezeksiyonundan kaçınılarak fibröz membranın 

diseksiyonu ve eksizyonudur(13, 18). Buna karşın literatürde akut komplet intestinal obstrüksiyon 

bulgusu olmayan hastaların immünsüpresif ilaçlar ve sulu gıda ile takip edilebileceğini gösteren 

çalışmalar mevcuttur(19) 

Özetle AKS nadir görülen ve tanısı zor bir intestinal obstrüksiyon sebebidir. Tanısı geçmişte genellikle 

laparotomi ile konulmakta iken günümüzde uygun anamnez, radyolojik modaliteler ile ameliyat öncesi 

tanısı konulabilir ve hastanın kliniğine göre cerrahi tedaviye alternatif olarak medikal tedavi denenebilir.  
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Özet:  Diyabet, insülin eksikliği veya insülin etkisindeki bozukluklar sebebiyle organizmanın karbonhidrat,  protein 

ve yağlardan yeteri kadar yararlanamadığı, sürekli tıbbi bakıma gereksinim duyduğu, kronik bir metabolizma 

hastalığıdır. Eskiden yetişkin hastalığı olarak bilinen Diabetes Mellitus(DM) 1990 lardan itibaren artan çocukluk 

çağı obezitesine paralel olarak Amerika Birleşik Devletlerinden başlamak üzere, tüm ülkelerde adolesanlarda da 

görülmeye başlanmıştır . Diabetes Mellitus’un erken tanı konması diabetin yol açtığı mortalite, morbidite ve 

bunların getireceği maliyet göz önüne alındığında çok önemli bir yere sahiptir. DM tanısında altın standart olarak 

kabul edilen oral glukoz tolerans testinin uygulamadaki zorlukları ve tekrarlanabilirliğinin güç olması sebebiyle 

daha kolay uygulanabilir tanı testlerine ihtiyaç duyulur. Bu testlerden biri de hemoglobin A1c (HbA1c) testidir. 

HbA1c,etrositlerin maruz kaldığı glukoz konsantrasyonunun fonksiyonudur. Eritrositlerin zarları glukoza 

serbestçe geçirgen olduğundan HbA1c, geçmiş 120 günlük süre zarfındaki (ortalama eritrosit yaşam süresi) 

ortalama gliseminin klinik açıdan yararlı bir indeksidir. HbA1c, en doğru şekilde geçmiş 2-3 aylık dönemdeki 

glisemik kontrolu gösterir. Her ne kadar HbA1c, 120 günlük eritrosit yaşamı süresince oluşursa da, 120 gün 

içerisinde son zamanlardaki gliseminin daha fazla etkisi vardır. Teorik modeller ve klinik çalışmalar da 

gösterildiği üzere, glisemisi iyi kontrol edilebilen hastaların HbA1c'lerinin %50'sinin örnek alınmasından önceki 

ay içinde, %25'nin ondan önceki ay, kalan %25'nin ise, önceki 2-4 ay içinde oluştuğu gösterilmiştir.Tedavi hedefi 

olarak HbA1c konsantrasyonunun < %7 tutulmasını, >%8 ısrar eden HbA1c konsantrasyonlarında, tedavi 

rejiminin gözden geçirilmesini önermektedir. DM hastalarında hastalığı kontrol altında tutabilmek çok 

önemlidir.Hastalığın takibinde klinisyene hasta hakkında geçmişine yönelik bilgi veren HA1c testi hastalığın tanı 

ve takibinde önemli bir laboratuvar testidir. 

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus,diabetes Mellitus Tanı, Hemoglobin A1c 

 

Diabetus Mellutus Diagnostic Test 

 

Abstract: Diabetes is a chronic metabolic disease in which the organism cannot make use of 

carbohydrates, proteins and fats adequately due to insulin deficiency or disorders in the effect of insulin, 

and requires continuous medical care. Diabetes Mellitus (DM), formerly known as an adult disease, has 

started to be seen in adolescents in all countries, starting from the United States, in parallel with the 

increasing childhood obesity since the 1990s. Early diagnosis of Diabetes Mellitus has a very important 

place considering the mortality, morbidity and cost of diabetes. Since the oral glucose tolerance test, 

which is accepted as the gold standard in the diagnosis of DM, is difficult to apply and its reproducibility 

is difficult, more easily applicable diagnostic tests are needed. One of these tests is the hemoglobin A1c 

(HbA1c) test. HbA1c is a function of the glucose concentration to which ethrocytes are exposed. 

Because the membranes of erythrocytes are freely permeable to glucose, HbA1c is a clinically useful 

index of mean glycemia over the past 120 days (mean erythrocyte survival). HbA1c most accurately 

represents glycemic control over the past 2-3 months. Although HbA1c is formed during 120 days of 

erythrocyte life, recent glycemia within 120 days has more of an effect. As shown in theoretical models 

and clinical studies, 50% of HbA1c of patients with well-controlled glycemia occurred in the month 

before sampling, 25% in the previous month, and the remaining 25% in the previous 2-4 months. 
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.Recommends maintenance of HbA1c concentration < 7% as a treatment goal, and review of treatment 

regimen for persistent HbA1c concentrations >8%. It is very important to keep the disease under control 

in DM patients. The HA1c test, which gives information to the clinician about the patient's history in 

the follow-up of the disease, is an important laboratory test in the diagnosis and follow-up of the disease. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus Diagnosis, Hemoglobin A1c 

 

Tip 1 ve tip 2 diyabet, yüksek kan şekeri seviyeleri ile insülin duyarlılığında azalma şeklinde karakterize 

edilen yaşam boyu süren bir durumdur. Yıllar içinde diyabet prevalansı tüm dünyada arttığından dolayı, 

yüksek mortalite ile morbidite oranının önde gelen nedenlerinden biri olarak sınıflandırılmıştır (1). 

Küresel diyabet prevalansı yetişkinlerde 1980'de %4,7 iken 2014'te %8,5'e yükselmiştir. Diyabetli 

yetişkinlerin %90-95'inin Tip 2 diyabet olduğu tesbit edilmiştir. Hiperglisemi, insülin direnci ve aşırı 

yağ asitleri oksidatif stresi artırır, proteinkinaz-C sinyalini bozar ve vasküler inflamasyon, 

vazokonstriksiyon, tromboz ve aterojenez ile sonuçlanan ileri glikasyon son ürünlerini oluşturur (2). 

Diyabet prevalansının artması, risk gruplarında diyabet ve prediyabeti tespit etmek için hedef hasta 

profilini taramayı gerektirir. Tip 2 diyabet tanı kriterleri için açlık ve oral glukoz tolerans testleri, 

biyokimyasal kan bulguları ve hemoglobin A1c (HbA1c) parametrelerine bakılması gerekir. Bu, bu risk 

gruplarında diyabetin başlamasını önlemek ve diyabetin ilerlemesini geciktirmek için önlemlerin erken 

başlatılmasının temelini oluşturmaktadır (3). Diabetes mellitus, esas olarak tip 2 diyabet artışına bağlı 

olarak, dünya çapında daha yüksek prevalansa sahip kronik hastalıklardan biridir. Bu artış, esas olarak 

nüfusun yaşlanması, mevcut obezite salgını ve yüksek kalorili diyetler ve hareketsiz yaşam tarzı gibi 

değişikliklerden kaynaklanmaktadır (4). 

Diyabet hastalığındaki artışın başlıca nedeni; artan nüfus, yaşlanmanın yanı sıra kentleşmenin getirdiği 

değişen yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, anormal kilo artışı ve fiziksel inaktivitedir (5). 

Diyabet birçok organı ve sistemi etkileyen kronik hastalıktır. Yaşam süresini 5 ile 10 yıl arasında 

kısaltmakta, yaşam kalitesini bozmakta, kardiyovasküler hastalık riskini arttırmaktadır. Diyabetli 

hastaların tüm nedenlere bağlı ölüm riski sağlıklı hemcinslerine göre daha yüksektir. Diyabet ve 

komplikasyonları bireylere ve ülkelere giderek artan bir ekonomik yük oluşturmaktadır (6). 

Diyabetin önlenebilir ve kontrol edilebilir bir hastalık olması nedeniyle, hastalıkla ilgili doğru algının 

yaratılması ve bilincin arttırılması ile bu artış hızının ve hastalığa bağlı tüm komplikasyonların önüne 

geçilmesi mümkün olabilir. 

İnsülin direnci, mikrovasküler ve makrovasküler hastalık riskinin artmasıyla ilişkili karmaşık bir 

metabolik bozukluktur. 1990'larda, Amerikan Diyetisyenler Derneği (ADA)’ne kayıtlı diyetisyenler 

insülin direnci için beslenme uygulama kılavuzları geliştirmiş ve kullanımlarının klinik sonuçları 

değerlendirmiştir. Klinik araştırmalar sonucunda, çoklu karşılaştırmalar kullanılarak çeşitli beslenme 

müdahaleleri ile diyabet tıbbi beslenme tedavisinin glisemik ve diğer metabolik sonuçların 

iyileştirilmesinde etkili olduğunu bildirilmektedir(1). 

Diyabetes mellitus (DM), insülin eksikliği ya da insülin etkisindeki defektler nedeniyle organizmanın 

karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı, sürekli tıbbi bakım gerektiren, kronik bir 

metabolizma hastalığı olup, dünyada en sık görülen endokrin hastalıktır(7). Son yapılan çalışmalar DM 

prevalansının dünya çapında artmakta olduğunu; diyabet kaynaklı ölümlerin ve diyabet nedeniyle 

yapılan sağlık harcamalarının büyük bir sosyal, finansal ve sağlık sistemi yükü getirdiğini 

göstermektedir(8). Prediyabet ve diyabetin erken tanısı, yol açtığı mortalite, morbidite ve bunların 

getireceği maliyet göz önüne alındığında önem arzetmektedir. DM tanısında altın standart olarak kabul 

edilen oral glukoz tolerans testinin (OGTT) uygulamadaki zorlukları ve tekrarlanabilirliğinin güç olması 

nedeniyle daha kolay uygulanabilir tanı testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda, Hemoglobin A1c 

(HbA1c)'nin diyabetes mellitus tanısında kullanımı, pratik olması ve dünya sağlık örgütü ile ADA 

tarafından diyabetes mellitus tanı kriterlerine dahil edilmesinden dolayı yaygınlaşmıştır(9). Ama 

Hba1c'nin diyabetes mellitus'da tanı testi olarak kullanılabilmesi için ADA 'nın da önerdiği gibi ölçüm 

metodu standartizasyonun sağlanması gerekmektedir(10). 
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Günümüzde diabetik hastaların glisemik kontrollerinin takibinde en yaygın kullanılan iki test, kan 

glukoz ve hemoglobin A1c ölçümleridir. Uzun dönem glisemik kontrolun takibinde hemoglobin A1c 

ölçümü kullanılır ve bu test diyabet komplikasyonlarının gelişme riskinin bir göstergesidir. 

Glukoz molekülü üzerindeki aldehit grubu, hemoglobin molekülü üzerindeki amin grubu ile Schiff baz 

(aldimin) oluşturur. Bu reaksiyon iki yönlüdür. İkinci basamakta, Schiff baz Amadori rearranjmanına 

uğrayarak ketoamin oluşturur. Bu reaksiyon irreversibldir. HbA1c, 2 beta zincirinin her birindeki N-

terminal valine bağlanmış glukoz kalıntısı taşıyan HbAo molekülünü tanımlar. Kullanılan örnek 

EDTA'lı tam kandır. Kan 4 0 C'de 1 hafta, -70 0C'de en az 6 ay saklanabilir(11). 

Sonuç olarak OGTT ve APG(açlık plazma glukozu) ile karşılaştırıldığında HbA1c ölçümü daha kolay, 

hızlı ve tekrar edilebilir bir testtir. Tokluktan ya da önceki öğünden etkilenmemesi de bir avantajdır. 

HbA1c’nin DM tanısında kullanımının en önemli dezavantajı ise dünya çapında bir laboratuvar 

standardizasyonunun tam olarak sağlanamaması, etnisite, VKİ(vücut kitle indeksi) gibi faktörlerden 

etkilenmesi ile ilgili tartışmaların olmasıdır (12). 
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Özet: Tüm kırıklar içerisinde distal femur kırıkları 37/100 000,  femur kırıkları içerisinde ise %4–6 oranındadır. 

Distal femur kırıkları osteoporotik ileri yaş hastalarda ve basit düşme sonucu düşük enerjili yaralanmalarda 

meydana gelir; spiral oblik şekilli kırık konfigurasyonu ve parçalı kırık olarak ortaya çıkar .Son yıllarda yapılan 

çalışmalar yaşlı bireylerde gelişen distal femur kırıkları sonrası kaynamama oranını %29 olarak belirtmektedir. 

Minimal invaziv cerrahi için birçok implant bir seçenektir. Çalışmamızın amacı yaşlı hasta popülasyonunda distal 

femur kompleks tip kırıklarda lateral plaklamaya ek olarak minimal invaziv medial plak uygulamasının kemik 

iyileşmesinin arttırılmasına faydasını radyolojik ve klinik olarak araştırmaktır. 2018-2020 yılları arasında 65 yaş 

üstü distal femur kompleks kırığı nedeniyle minimal invaziv LISS plağı uygulanan 8 hastada 6 aylık sonuçlar 

değerlendirildi. Distal femur kırığı sebebiyle opere olan ve komplikasyonlar sebebiyle revizyon yapılan hastalarda 

lateral plaklamaya ek olarak medial plaklamanın stabiliteye katkısının kırık kaynamasını artırdığı görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Distal Femur / Plak / Kırık Kaynaması 

 

Is Double Plating Effective in Distal Femur Complex Fractures (AO A3-C3) ? 

 

Abstract: Distal femur fractures within all fractures are 37/100 000% and 4–6% in femur fractures. Distal femoral 

fractures in osteoporotic elderly patients and low-energy injuries as a result of simple falls occurs; occurs as 

spiral oblique fracture configuration and partial fracture. Recent studies indicate that the rate of nonunion after 

distal femur fractures in elderly individuals is 29%. The aim of our study was to investigate the radiological and 

clinical benefits of minimally invasive medial plate application to increase bone healing in addition to lateral plate 

in complex type fractures of the distal femur in the elderly patient population.Many implants for minimal invasive 

surgery is an oprtion . The purpose of surgeries performed with minimal invasive methods; injury It is to provide 

fixation without damaging the biology of the fracture fragments by creating minimal surgical damage in the area. 

Minimally invasive treatment for distal femoral complex fractures over 65 years of age between 2018 -2020 

funcitonal results were evaluated six months in eight patients who underwent LISS plate.Contribution of medial 

plating to stability in addition to lateral plating in revision patients and we believe that it increases boiling point. 

Keywords: Distal Femur / Minimal / Plaque 

 

Amaç 

Tüm kırıklar içerisinde distal femur kırıkları 37/100.000, femur kırıkları içerisinde ise %4-6 

oranındadır.(2,3) Distal femur kırıkları osteoporotik ileri yaş hastalarda ve basit düşme sonucu düşük 

enerjili yaralanmalarda meydana gelir; spiral oblik şekilli kırık konfigürasyonu ve parçalı kırık olarak 

ortaya çıkar.(1) Son yıllarda yapılan çalışmalar yaşlı bireylerde gelişen distal femur kırıkları sonrası 

kaynamama oranını %29 olarak belirtmektedir.(7,8) Minimal invaziv cerrahi için birçok implant bir 

seçenektir. Çalışmamızın amacı yaşlı hasta popülasyonunda distal femur kompleks tip kırıklarda lateral 
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plaklamaya ek olarak minimal invaziv medial plak uygulamasının kemik iyileşmesinin artırılmasına 

faydasını radyolojik ve klinik olarak araştırmaktır. 

Yöntem 

2018-2020 yılları arasında 65 yaş üstü distal femur kompleks kırığı nedeniyle minimal invaziv LISS 

plağı uygulanan 8 hastada; nonunion, implant yetmezliği veya aksiyal uyumsuzluk gelişen 5 hasta tekrar 

opere edilerek lateral plaklamaya ek olarak minimal invaziv medial plak uygulanmıştır. Kırığın 

femurdaki yerleşim yerine göre AO sınıflandırılması kullanılmıştır.(5) Eklem dışı kırıklar Tip A, kısmi 

eklem içi-kondil kırıkları Tip B, hem metafizyel kısmı hem de eklem içini ilgilendiren kırıklar Tip C 

olarak tanımlanır.(6) 3 hasta AO 4.3.A.3, 2 hasta AO 4.3.C.3 tip kırık paternine sahipti. Hastaların yaş 

ortalaması 78.2 (68-86 y) olarak tespit edildi ve tüm hastaların basit düşme öyküsü mevcuttu.1 hastada 

SVO ve 2 hastada Koroner Arter Hastalığı öyküsü mevcuttu. Cerrahi teknik; kırık boyunun ortalama üç 

katı ‘LISS plakları’ eklem yüzeyi açılmadan distal ve proksimal vida delikleri açılmak suretiyle 

yerleştirildi. Ardından tüm hastalarda medial kondil hizasında vastusmedialis yapışma yerinden 

proksimale 5 cm insizyonla girildi. Vastusmedialis anteromedialinden tünel açılarak karşı taraf  lateral 

plato anatomik kilitli plağı ters olarak yerleştirildi. Tüm hastalarda redüksiyon kriteri olarak 2 mm 

basamaklanma, 5°>varus, 1> cm kısalık kabul edildi. Tüm hastalara postoperatif erken dönem egzersiz 

başlandı. Takiplerde tüm hastalara ön-arka ve lateral X-ray görüntüleme yapıldı. Kırık iyileşmesi ağrısız 

tam ağırlık taşıyan yürümeve normal veya lateral distal femur röntgen filmlerinde bilateral kortekslerden 

geçen sürekli kallus olarak tanımlandı. Fonksiyonel kapasite değerlendirilmesi için HSS (Hospital for 

Special Surgery) ve KSS (Knee Society Score) sistemleri değerlendirildi. 

Bulgular 

Kaynama süresi ortalama 17.4 (dağılım: 12-28) haftaydı. Hastaların 6. ay yapılan kontrollerinde 

ortalama ROM 106 derece olarak değerlendirildi. Tüm hastalarda ekstansiyon tam olarak 

değerlendirildi. 3 hastada fleksiyon hareket açıklığı >100°, 2 hastada 90-100°, 2 hastada 90°> olarak 

tespit edildi. Fonksiyonel değerlendirme; KSS ortalama 73.2; HSS ortalama 76.7 olarak gözlendi. KSS 

değerlendirmesinde 2 hasta 80-100 çok iyi, 4 hasta 70-79 iyi, 1 hasta 60-69 kötü sonuç elde ettiği 

gözlendi. HSS değerlendirmesine göre 2 hasta 90-95 çok iyi, 4 hasta 75-90 iyi, 1 hasta 50-74 kabul 

edilebilir olarak gözlendi. 

Sonuç: Distal femur kırıklarında minimal invaziv plaklama, sadece diğer tespit yöntemleri ile değil aynı 

zamanda kendi içindeki uygulama farklılıkları açısından da karşılaştırılmıştır.(4) Bu bilgiler ışığında; 

distal femur kırığı sebebi ile opere olan ve komplikasyonlar sebebiyle revizyon yapılan hastalarda lateral 

plaklamaya ek olarak medial plaklamanın stabiliteye katkısının kırık kaynamasını artırdığı 

görüşündeyiz. Ek olarak medial plaklama için karşı taraf lateral plato anatomik kilitli plaklarının iyi bir 

seçenek olduğunu düşünüyoruz. 
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Özet: Amaç: Ülkemizin birçok bölgesinden gelerek kliniğimize başvurmuş Usher sendromu hastatalarının 

demografik özelliklerini, klinik bulgularını ve moleküler epidemiyolojilerini araştırmak Gereç ve Yöntem: 

Çalışmamız kapsamında Usher sendromu ön tanısıyla kliniğimizde takip edilen 48 hastanın özgeçmiş, soygeçmiş 

özellikleri görme, işitme ve denge muayenelerinin sonuçları ve genetik araştırma sonuçları değerlendirildi. 

Bulgular: Hastalarımızdan 14 tanesi Usher sendromu Tip 1, 16 tanesi ise Usher sendromu Tip 2 olarak tespit 

edildi. Hastalarımızdan 18 tanesine klinik olarak sınıflandırma yapılamadı. Klinik olarak Tip 2 ile uyumlu 7 

hastamızda MYO7A geninde mutasyon tespit edildi. Sonuç: Usher sendromu Tip1’e sebep olduğu bilinen MYO7A 

gen mutasyonu, klinik olarak Usher sendromu Tip2 ile uyumlu 7 hastamızda tespit edildi. Bu hastalarımızın 6 

sında heterozigot, 1 hastamızda ise homozigot mutasyon tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Genetik, Usher Sendromu, Myo7a, Retinitis Pigmentosa, Moleküler Epidemiyoloji 

 

Clinical and Genetic Research Results of Usher Syndrome Patients Followed Up in Our Clinic 

 

Abstract: Purpose : To investigate the demographic characteristics, clinical findings and molecular epidemiology 

of Usher syndrome patients who apply to our clinic from many regions of our country. Materials and Methods: In 

this study, medical and family history, ophthalmologic, hearing and vestibular examination findings and genetical 

research findings of 48 patients who were followed-up in our clinic with a prediagnosis of Usher syndrome were 

evaluated. Results: Fourteen of the patients were Usher syndrome Type 1, 16 of them were Usher syndrome Type 

2. 18 patients could not be clinically classified. MYO7A gene mutation was detected in 7 patients. Conclusions: 

MYO7A gene mutation, which is known to cause Usher syndrome Type 1, was detected in 7 patients clinically 

compatible with Usher syndrome Type2. Heterozygous mutation was detected in 6 of these patients and 

homozygous mutation in 1 patient. 

Keywords: Genetics, Usher Syndrome, Myo7a, Retinitis Pigmentosa, Molecular Epidemiology 
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1. INTRODUCTION 

Usher syndrome (USH) is a chronic, progressive, autosomal recessive (AR) inherited disorder with 

retinitis pigmentosa (RP), neurosensory hearing loss, and balance problems. It was described in 1914 

by Charles Usher. USH is found in 3–6% of patients with congenital deafness, 8–33% of RP patients, 

and 50% of both blind and deaf patients 1. It has an estimated prevalence of between four and 17 in 

100,000 people worldwide 1. USH is clinically and genetically heterogeneous. Its 1977 classification by 

Davenport and Omenn 2, still used today, divides the syndrome into three clinical types, determined by 

the age of RP onset, the severity of hearing loss, and the presence of balance problems 3. Although the 

traditional classification is still in use, atypical and overlapping forms have been identified in all three 

clinical types of USH and some major genetic causes of USH 4. 

USH Type 1 (USH1) patients are born deaf, with accompanying vestibular problems. Vision loss begins 

in the first decade. In USH Type 2 (USH2), there is mild hearing loss but no balance problems, and RP 

manifests in puberty. In USH Type 3 (USH3), mild hearing loss is observed, as in USH2. However, 

hearing loss progresses, and vestibular problems may also occur 1-4. 

Six gene mutations known to cause USH1 have been identified in the MYO7A, USH1C, CDH23, 

PCDH15, USH1G, and CIB2 genes (OMIM #276900, OMIM #605242, OMIM #605516, OMIM 

#601067, OMIM #607696, and OMIM #614869, respectively). Three gene mutations causing USH2 

were detected in the USH2A, GPR98, and WHRN genes (OMIM #276901, OMIM #605472, and OMIM 

#611383, respectively). Mutations in the CLRN1 gene (OMIM #276902) have been shown to cause 

USH3.  

Although previous studies have been conducted in various countries, to the best of our knowledge, no 

study has investigated patients with USH in Turkey. In the current study, we aimed to reveal the 

demographic features of patients with USH from disparate regions of Turkey who were followed up in 

our clinic. In addition, mutations in the MYO7A, USH1C, CDH23, PCDH15, and USH2A genes were 

investigated for the first-time using Sanger sequencing to reveal the molecular epidemiology of USH in 

the Turkish population.  

2.MATERIALS and METHODS 

2.1. Ethical Compliance 

This cross-sectional study received approval from the ethics committee of Şişli Hamidiye Etfal Training 

and Research hospital (09/01/2018; 1855) and was conducted under the Declaration of Helsinki. Written 

consent for genetic testing was obtained from patients, their parents, or legal guardians. 

2.2. Participants and Data Collection 

Patients who were followed up in our clinic with a preliminary diagnosis of USH were included in the 

study. Detailed anterior and posterior segment examinations were performed as part of the 

ophthalmologic examination. Subsequently, all patients were referred to the otorhinolaryngology (ear, 

nose, and throat [ENT]) clinic, where detailed ENT examinations and audiometric tests were performed. 

According to the American Speech−Language−Hearing (ASHA) protocol, patients with a hearing loss 

of 45 decibels (dB) or less were classified as mild, patients with a hearing loss of 45–70 dB were 

classified as moderate, and those with a hearing loss of more than 70 dB were classified as severe. All 

patients underwent detailed vestibular examinations, as well as magnetic resonance imaging (MRI), to 

exclude brain and inner-ear malformations. Patients without neurosensory hearing loss and those who 

did not consent to molecular analysis were excluded from the study. 

2.3. Molecular Analysis 

For the molecular analysis, mutations in the MYO7A, PCDH15, USH1C, CDH23, and USH2A genes 

described in previous studies were investigated using Sanger sequencing (Table 1). The genomic 

deoxyribonucleic acid (DNA) of patients was PCR amplified using the primers for exons listed in Table 

1, then sequenced. Exonuclease I (3 U) and shrimp alkaline phosphatase (0.3 U) were applied to 15 μl 

of the PCR product for one hour at 37°C. This mixture was then incubated for 15 min at 80°C. The DNA 

sequencing reactions contained a 3.2 pmol primer, 0.6 μl BigDye Terminator Ready Reaction Mix 
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(Applied Biosystems, Foster City, CA), and 2 μl 5× dilution buffer (400 mM Tris-HCl, pH 9, and 10 

mM MgCl2) in a 10-μl reaction. The cycling conditions were one cycle of 96°C for two min and 45 

cycles of 96°C for 10 seconds, 55°C for 10 seconds, and 60°C for four min. The resulting products were 

then ethanol precipitated, and the pellets were suspended in 10 μl of deionized formamide. Sequences 

were obtained using an ABI Prism 3100 (Applied Biosystems, Foster City, CA). 

 

Table 1. Presumably pathogenic DNA variants and scanned primers 

Gene Nucleotide 

Change 

Amino 

acid 

Exon Forward primer (5'-

3') 

Reverse primer (5'-3') Size of 

bands 

(bp) 

MYO7A c.1343+1 

G>A 

None Intronic* AGTGGCTGATCAC

TGCCTTT 

AGCTGACCTTGAGGA

GGTGA 

354 

USH1C c.1069 C>T P.R357

W 

13 TTCCAAGATGTGA

GATACCAAGTG 

TACCTGCAAGTCGTGT

GAGG 

330 

CDH23 c.3178 C>T P.R106

0W 

26 ACAGATCCCTCCT

ACCTCGAT 

GAGCACAGCGTCCAG

ACT 

899 

PCDH15 c.2971 C>T P.R991

X 

24 GGAGGCTAAATGA

AATGGTCTGC 

TGTCACCTGAGCCCTG

AATC 

884 

USH2A c.3902 G>T P.G130

1V 

18 TAGTTAAGCCATTT

TCGCCCCA 

TGTCCCTACCCTACCC

CTAAAG 

593 

*near Exon 12 
bp: base pair 
 

2.4. Statistical Analysis 

The Statistical Package for Social Sciences (SPSS), Version 26.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL) 

was used for statistical analyses. The mean, standard deviation, median, minimum, and maximum value 

frequency, and percentage were used for descriptive statistics. 

3.RESULTS 

3.1. Demographic Features and Clinical Results 

Fifty-eight patients with hearing loss who were followed up for RP in our clinic were evaluated within 

the scope of this study. Ten patients were excluded from the study: eight because neurosensory hearing 

loss was not detected in the ENT examination and two who did not consent to molecular analysis. Forty-

eight patients were included in the study. Table 2 presents the demographic and clinical features of the 

patients.  

Table 2. Demographic and clinical features 

 n % 

Gender 
Female 23 47.9 

Male 25 52.1 

Parental Consanguinity 33 66.7 

Age 33.56 ±11.12 

Age at diagnosis 18.32 ±8.94 

  

Usher Syndrome Types  

Type 1 14 

Type 2 16 

Type 3 0 

Unknown Type 18 
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3.2. Molecular Analysis Results 

A MYO7A gene (c.1343+1G.>A) mutation was detected in seven patients (five male, two female) from 

seven families who were clinically compatible with USH2 (rather than USH1, as was expected based 

on previous studies). In these patients, profound sensorineural hearing impairment and RP without 

vestibular disorder constituted typical USH2. Heterozygous mutations occurred in six of these patients, 

and a homozygous mutation occurred in one patient (Figure 1). No mutations were detected at the sites 

analyzed in the other genes. None of the investigated mutations was detected in the remaining 41 

(85.6%) patients. 

 

 

Figure 1. Mutations at the focal point of the MYO7A gene in image taken from Geneious Prime (Geneious 

version 2019.1 created by Biomatters) analysis of a group of patients. Heterozygous mutations is shown in the 

black box and homozygous mutation is shown in the red box. 

 

4.DISCUSSION 

In the current study, we aimed to investigate the features of patients with USH from various regions of 

Turkey who were followed up in our clinic. To the best of our knowledge, this is the first study on the 

demographic features of patients with USH in Turkey. 

Studies in the United States and Europe have found that most patients with USH have USH1 and USH2, 

while USH3 is very rare, similar to our results 5, 6. However, a study conducted in Finland revealed that 

the rate of occurrence of USH3 was 40% 7. In studies in Italy, England, Germany, and China, the 

prevalence of USH2 was found to be slightly higher than that of USH1, as in our study 8-11. 

Parental consanguinity ratio of our patients was 67%. The rate of consanguineous marriage is 17% in 

large cities in Turkey and 19% in smaller cities. In rural areas, this rate increases to 36% 12. Thus, we 

have provided further evidence demonstrating the role of consanguineous marriage and the importance 

of genetic counseling in families at risk of genetic diseases, such as USH.  

Previous studies have demonstrated that the most common subtype of USH1 is USH1B, which is caused 

by mutations in the MYO7A gene. Research from the United States and the United Kingdom has revealed 

that mutations in this gene are the causative agent in approximately half of USH1 patients. Mutations in 

the CDH23, PCDH15, USH1 C, and USH1 G genes also occur in patients with USH1. In 10–35% of 

patients with USH1, the mutation in the CDH23 gene was shown to be an active mutation, and in 10%, 
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the active mutation was in the PCDH15 gene. Mutations in the USH2A gene were found in 

approximately 85% of USH2 patients 6, 10, 13-15. 

Due to budgetary limitations, we focused on the MYO7A, CDH23, PCDH15, USH1C, and USH2A 

genes, which are more likely to harbor causative mutations than the other genes in which mutations have 

been identified in USH1 and USH2 patients. Since none of our patients was clinically classified as 

having USH3, mutations causing USH3 were not investigated in our study. 

For mutation screening in the CDH23 gene, an 884-base sequence encoding P.R1060W aa, where a 

mutation was detected in previous studies, was examined, and no mutation was detected 16-19. In a 2016 

study in England, a mutation was detected in the PCDH15 gene within a 330-base sequence encoding 

P.R991X aa, whereas this mutation was not detected in our study 20. In contrast to a 2011 French study, 

this study found no mutation in the USH1C gene within an 899-base sequence encoding P.R357W aa. 
21. For the USH2A gene, the 593-base sequence encoding P.G1301V aa, where a mutation was detected 

in a previous study in the United States, was examined, and no mutation was detected 22. 

For the MYO7A gene, a study previously conducted in China in 2014 reported a missense mutation in 

c.1343+1G.>A 23. Although this region is an intron, previous work has shown that it is one of the division 

regions of the gene, and mutations in this region have been shown to cause pathology in amino acid 

synthesis 18, 24. In our study, a series of 354 bases covering the same region were investigated. 

Heterozygous mutations were detected in six patients, with a homozygous mutation in one patient. Rong 

et al. 23 revealed biallelic heterozygous mutations, MYO7A c.(1343+1G>A);(2837T>G), in two patients 

from the same family, and they found that their patients had a biallelic mutation. In our study, the 

c.2837T>G mutation could not be evaluated; thus, we could not determine whether the mutations we 

detected were biallelic. However, in Rong et al. 23, the clinical presentation of patients with this mutation 

was found compatible with USH2, similar to our results. 

Previous studies have demonstrated that, besides causing USH1, mutations in the MYO7A gene may 

cause an atypical form of USH3, non-syndromic deafness, and Leber congenital amaurosis 23, 25-27. In 

addition to these known phenotypic variations, a MYO7A mutation that was previously discerned in only 

two patients with USH2 was detected in seven patients in our study. 

The limitations of this research should be noted. Electroretinography could not be performed on our 

patients within the scope of our study, and visual field tests could not be done owing to weak patient 

cooperation. Although patients with USH from many regions of Turkey are followed in our clinic, a 

multicenter study is needed to reveal the epidemiology of the syndrome more clearly. Next-genome 

sequencing (NGS) is currently used for mutation scans. This technique is preferred because it yields 

faster results than Sanger sequencing and can scan the whole genome. However, Sanger sequencing is 

still used when confirmation is required after scanning. Sanger sequencing is a reliable method in terms 

of the accuracy of the mutations detected 28. Our preliminary study has limitations because we could 

only screen certain mutations with Sanger sequencing instead of NGS due to financial problems. Further 

studies are needed to reveal the molecular epidemiology of USH in Turkey. 

In conclusion, the number of USH1 and USH2 patients in the Turkish population was similar, and none 

of our patients was clinically compatible with USH3, as in most other countries. Although the results of 

previous studies reported that mutations in MYO7A rarely cause USH2, the results of our preliminary 

study suggest that patients with USH in the Turkish population have a different mutation spectrum for 

USH genes than previously observed in other populations. To the best of our knowledge, this is the first 

study reporting the features of USH in Turkey. We believe that our study yields clinically important 

results that may serve as the basis for further studies in this field. 
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Evre 1-3 Kronik Böbrek Hastalığı Olanlarda Diurnal Kan Basıncı 

Değişikliği Paternleri ve İlişkili Faktörler 
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SBÜ Konya Beyhekim Egitim ve Arastirma Hastanesi 

 

Özet: Amaç: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) olan hastalarda, diurnal kan basıncı (KB) değişikliği paterninin 

prognostik önemi olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada, Evre 1-3 KBH olanlarda Ambulatuvar Kan Basıncı 

İzleme (AKBİ) ile “dipper” ve “non-dipper” patern tespit edilen hastaların parametrelerini karşılaştırmayı ve 

diurnal KB paterni ile ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Bu çalışmaya, evre 1-3 KBH tanısı 

olan 160 hasta dahil edildi. Hastaların klinik ve laboratuvar parametreleri kaydedildi. Tahmini glomerular 

filtrasyon hızı (eGFR), “Modification of Diet in Renal Disease” Formülü ile hesaplandı. Hastalarda 24 saatlik 

AKBİ için, brakiyal kaf tabanlı osilometrik Mobil-O-Graph cihazı kullanıldı. Uyku sırasındaki KB düşme oranına 

göre gece KB ≥%10 düşen katılımcılar “dipper”, düşme oranı <%10 olanlar “non-dipper” olarak kabul edildi. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 42 yıl (18-60 yaş arasında), 110’u (% 68,7) kadın idi; 55 hasta (%34,4) 

“dipper”, 105’i (%65,6) “non-dipper” grupta idi. Kadın hasta oranı “non-dipper” grupta daha yüksekti 

(p=0,000). “Non-dipper” grupta, hastaların ortalama vücut kitle indeksi, kreatinin, ürik asit, fosfor, 

mikroalbiminüri ve gece sistolik ve diyastolik KB değerleri daha yüksek (sırasıyla, p=0,033, p=0,028, p=0,002, 

p=0,004,  p=0,000, p=0,000); hemoglobin, serum albümin ve eGFR daha düşük (sırasıyla, p=0,030, p=0,012, 

p=0,035) idi. Tek değişkenli korelasyon analizinde, gece KB düşüşü paterni ile ürik asit, fosfor, serum albümin, 

mikroalbüminüri ve eGFR korele bulundu (sırasıyla, r=-0,334,p=0,000; r=-0,342, p=0,000; r=0,385, p=0,001; 

r=-0,270, p=0,002; r=0,312, p=0,000). Lojistik regresyon analizinde, serum albümin ve fosfor düzeyi, gece KB 

düşüşü paterni ile bağımsız ilişkili faktörler olarak tespit edildi (sırasıyla, β= 0,295, p=0,001 ve β=-0,235, 

p=0,005). Sonuç: Evre 1-3 KBH’lı hastalarımızın %65,6’sında “non-dipper” diurnal KB değişikliği paterni 

mevcuttu. Serum albümin ve fosfor düzeyi, AKBİ paterni ile bağımsız ilişkili faktörler olarak bulundu. KBH 

hastalarında, AKBİ paterninin ve ilişkili faktörlerin ve bu paternin olumsuz sonuçlarını azaltacak yaklaşımların 

araştırılması için daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Ambulatuvar Kan Basıncı İzleme, Kronik Böbrek Hastalığı, Non-dipper, Dipper 

Diurnal Blood Pressure Variation Patterns and Related Factors in Stage1-3 Chronic Kidney Disease Patients 

 

Abstract: Objective: It is stated that the pattern of diurnal blood pressure (BP) variation has prognostic 

significance in Chronic Kidney Disease (CKD) patients. In this study, we aimed to compare the characteristics of 

CKD patients with "dipper" and "non-dipper" patterns detected by Ambulatory Blood Pressure Monitoring 

(ABPM), and to investigate the factors related with diurnal BP pattern. Methods: In this study, 160 patients with 

Stage 1-3 CKD were included. Clinical and laboratory parameters of the patients were recorded. Estimated 

glomerular filtration rate (eGFR) was calculated with “Modification of Diet in Renal Disease” Formula. A 

brachial cuff-based oscillometric Mobil-O-Graph device was used for 24-hour ABPM. According to decrease in 

BP during sleep, participants with a nighttime BP decrease ≥10% were considered as “dipper”, and those with a 

decrease <10% , as “non-dipper”. Results: Mean age was 42 years (range:18-60); 110 patients (68.7%) were 

female; 55 patients (34.4%) were in "dipper" group, and 105 patients (65.6%) in "non-dipper" group. The ratio 

of females was higher in “non-dipper” group (p=0.000). In “non-dipper” group, mean body mass index, 

creatinine, uric acid, phosphorus, microalbiminuria, and nighttime systolic and diastolic BP values were higher 

(p=0.033, p=0.028, p=0.002, p=0.004, p=0.000, p=0.000, respectively); hemoglobin, serum albumin and eGFR 

values were lower (p=0.030, p=0.012, p=0.035, respectively). In univariate correlation analysis, ABPM pattern 

was correlated with uric acid, phosphorus, serum albumin, microalbuminuria, and eGFR (r=-0.334, p=0.000; 
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r=-0.342, p=0.000; r=0.385, p=0.001; r=-0.270, p=0.002; r=0.312, p=0.000). In logistic regression analysis, 

serum albumin and phosphorus levels were independently related with diurnal BP pattern (β=0.295, p=0.001, 

β=-0.235, p=0.005, respectively).  Conclusion: Of the patients, 65.6%  had “non-dipper” pattern. Serum albumin 

and phosphorus levels were found to be independently associated with ABPM pattern. Larger studies in CKD 

patients are needed to investigate ABPM pattern and related factors and approaches to reduce negative 

consequences of this pattern.  

Keywords: Ambulatory Blood Pressure Monitoring, Chronic Kidney Disease, Non-dipper, Dipper 

GİRİŞ 

Kronik Böbrek Hastalığı (KBH), dünya çapında prevalansı %8-16 olarak tahmin edilen, irreverzibl ve 

progresif bir sağlık sorunudur (1).KBH, tahmini glomerular filtrasyon hızının (eGFR) normal sınırlarda 

olduğu birinci evreden, renal replasman tedavisinin gerekli olduğu beşinci evreye kadar kademeli olarak 

ilerler. KBH'li hastalarda, kardiyovasküler hastalıklar morbidite ve mortalitenin ana nedenlerindendir 

(2). Standart klinik kan basıncı ölçümlerine göre 24 saat Ambulatuvar Kan Basıncı İzleme (AKBİ) ile 

renal ve kardiyovasküler riskin daha doğru tahmin edilebileceği belirtilmektedir (3). Sağlıklı bireylerde 

kan basıncı diurnal bir seyir izler ve gündüze göre geceleyin kan basıncı %10-20 oranında azalır: 

“dipper” patern. Nokturnal kan basıncı ölçümlerinde, gündüz değerlerine göre %10 ve üzerinde bir 

azalma olmayan hastalar “non-dipper” hastalar olarak ifade edilir (4). KBH’lı hastalarda, gece kan 

basıncı paterninin (“dipper” veya “non-dipper”patern), gündüz konvansiyonel ofis veya gündüz 

ambulatuvar kan basıncı ölçümlerine göre hedef organ hasarının, renal prognozun, kardiyovasküler 

morbiditenin ve mortalitenin daha güçlü bir prediktörü olduğuna dair birçok veri mevcuttur (3,4,5). 

Bu çalışmada, Evre 1-3 Kronik Böbrek Hastalığı olanlarda Ambulatuvar Kan Basıncı ölçümlerinde 

“dipper” ve “non-dipper” patern gösteren hastaların klinik ve laboratuvar parametrelerini karşılaştırmayı 

ve diurnal kan basıncı değişikliği paterni ile ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık. 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada, 2012-2018 tarihleri arasında nefroloji polikliniğinde takibi yapılan ve 24 saat AKBİ 

uygulanmış olan hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastalardan yaşları 18-60 yıl arasında olan ve evre 

1-3 KBH tanısı olanlar çalışmaya dahil edildi. Bilinen koroner arter hastalığı olanlar, kalp yetmezliği 

olanlar, hipotiroidizm veya hipertiroidizmi olanlar ve diyabet tanısı olanlar ve hipertansif olanlar 

çalışma dışı bırakıldı. Ayrıca veri kayıtları eksik olanlar, geçersiz AKBİ kayıtları olanlar da çalışmaya 

alınmadı.  

Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar parametreleri (yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık öyküsü, 

düzenli kullandığı ilaçlar, vücut kitle indeksi (VKİ), hemoglobin, lipidler, üre, kreatinin, albümin, ürik 

asit, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, C-reaktif protein düzeyleri, mikroalbüminüri ve 

eGFR verileri) kaydedildi. VKİ, kilo/yükseklik² (kg/m²) ile ve eGFR, “Modification of Diet in Renal 

Disease” (MDRD) Formülü ile hesaplandı (6). 

Hastalarda 24 saatlik AKBİ için, brakiyal kaf tabanlı osilometrik cihaz Mobil-O-Graph (IEM, Stolberg, 

Almanya) kullanıldı (7). Cihaz normal iş günlerinde yerleştirildi ve katılımcılara normal günlük 

aktivitelerine devam etmeleri konusunda bilgi verildi. Çalışmamıza dahil edilen hastaların kan basıncı 

ölçümleri kaydı için, 08:00–22:00 arası gündüz olarak ve 15 dakika aralıklarla, 22:00-08:00 arası gece 

uyku vakti olarak 30 dk aralıklarla ölçüm yapacak şekilde cihaz ayarlıydı. Bu ölçümlerden, hastaların 

gündüz, gece ve ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri elde edildi. Uyku sırasındaki 

tansiyon düşme oranı aşağıdaki formülle hesaplandı: Uykuda kan basıncındaki düşme oranı (%) = 

(gündüz KB ortalaması) - (gece KB ortalaması) x 100/ (gündüz KB ortalaması). Buna göre gece sistolik 

ve diyastolik kan basıncı ≥%10 düşen katılımcılar “dipper”, düşme oranı <%10 olanlar “non-dipper” 

olarak kabul edildi (4). 

İstatistiksel analizler için SPSS “(Statistical Package for the Social Sciences)” 15.0 sürümü kullanıldı. 

Parametreler ortalama ± SD ve medyan (min-maks) olarak ifade edildi. Normal dağılan değişkenlerde 

“Student t” testi, normal dağılımı olmayan değişkenler için “Mann-Whitney U” testi kullanıldı. 

Kategorik değişkenler arasındaki farklar, uygun olduğu şekilde “Chisquare” testi veya “Fisher’s exact” 

testi kullanılarak değerlendirildi. Değişkenler arasındaki ilişki “Pearson's” veya “Spearman” korelasyon 
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katsayısı kullanılarak analiz edildi. Bağımsız olarak ilişkili parametreleri belirlemek için “stepwise” 

lojistik regresyon analizi yapıldı. 

BULGULAR 

Bu çalışmada, dahil edilme kriterlerini sağlayan toplam 160 KBH hastasının verileri değerlendirildi. 

Hastaların 110’u (% 68,7) kadın ve 50’si (%31,3) erkek idi ve ortalama yaşı 4210 yıl idi. AKBİ 

verileriyle hesapladığımız uyku sırasındaki tansiyon düşme oranına göre 55 hasta (%34,4) “dipper” 

grupta ve 105 hasta (%65,6) “non-dipper” grupta idi. “Non-dipper” ve “dipper” gruptaki hastaların 

özellikleri ve laboratuar değerleri Tablo 1’de özetlendi.  

“Non-dipper” ve “dipper”grup karşılaştırıldığında, kadın hasta oranı “non-dipper” grupta daha yüksekti 

(%73,3 vs %60, p=0,000). “Non-dipper” grupta yaş ortalaması 43.310 yıl, “dipper” grupta ise 39.611 

yıl idi (p=0.056). “Non-dipper” grupta 13 hasta (%12.4), “dipper” grupta 11 hasta (%20) sigara 

kullanıyordu. Her iki grupta hastaların ortalama yaşı, gündüz ve ortalama sistolik ve diyastolik kan 

basıncı, serum lipidleri, CRP arasında fark yoktu (Tablo 1). “Dipper” grup ile karşılaştırıldında, “non-

dipper” grupta, hastaların ortalama VKİ, kreatinin, ürik asit, fosfor, mikroalbiminüri ve gece sistolik ve 

diyastolik kan basıncı değerleri daha yüksek (sırasıyla, p=0,033, p=0,028, p=0,002, p=0,004, p=0,000, 

p=0,000) ve hemoglobin, serum albümin ve eGFR daha düşük (sırasıyla, p=0,030, p=0,012, p=0,035) 

idi (Tablo 1).  

 

Tablo 1. “Non-dipper” ve “dipper”gruptaki hastaların demografik ve laboratuar özellikleri 

 Non-dipper (n=105) Dipper (n=55) p 

Yaş (yıl) 43.310 39.611 0.056 

Cinsiyet (Kadın/Erkek) 77/28  33/22  0.000* 

Vücut kitle indeksi, kg/m2 29.65.7 27.65.8 0.033* 

Serum glukoz, mg/dL 9430 9412 0.849 

Üre, mg/dL 34.5  (12-135) 32.8 (13-95) 0.568 

Kreatinin, mg/dL 1.420.5 1.260.3 0.028* 

Ürik Asit, mg/dL 5.71.7 4.91.2 0.002* 

Sodyum, mmol/L 1392 1394 0.402 

Potasyum, mmol/L 4.50.3 4.50.4 0.758 

Kalsiyum, mg/dL 9.40.5 9.30.7 0.765 

Magnezyum, mg/dL 2.20.2 2.30.3 0.119 

Fosfor, mg/dL 3.50.6 3.30.4 0.004* 

Serum albümin, g/dL 4.20.3 4.30.3 0.012* 

Gündüz Sistolik KB (mmHg) 1199 1209 0.252 

Gündüz Diyastolik KB (mmHg) 779 789 0.507 

Gece Sistolik KB (mmHg) 1149 1038 0.000* 

Gece Diyastolik KB (mmHg) 719 648 0.000* 

Ortalama Sistolik KB (mmHg) 12315 12115 0.582 

Ortalama Diyastolik KB (mmHg) 7810 778 0.818 

Hemoglobin, g/dL 13.51.8 14.21.6 0.030* 

Total Kolesterol, mg/dL 200 (122-312) 197 (119-407) 0.642 

HDL-Kolesterol, mg/dL 4713 4811 0.514 

LDL-Kolesterol, mg/dL 119 (52-212) 119 (33-199) 0.990 

C-Reaktif Protein, mg/L 5.7 (3-39) 5.5 (3-55) 0.890 

Mikroalbüminüri, mg/gün  241 (4-2000) 104 (0-700) 0.010* 

eGFR, ml/min/1.73 m² 7318 79 12 0.035* 
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 Non-dipper (n=105) Dipper (n=55) p 

Kısaltmalar: KB, kan basıncı; HDL-kolesterol, yüksek-dansite lipoprotein kolesterol; LDL-kolesterol, düşük-dansite lipoprotein kolesterol; 

eGFR, tahmini glomerular filtrasyon hızı; *, p<0,05. 

 

Tek değişkenli korelasyon analizinde, gece kan basıncı düşüşü paterni ile ürik asit, fosfor, serum 

albümin, mikroalbüminüri ve eGFR korele bulundu (sırasıyla, r=-0,334,p=0,000; r=-0,342, p=0,000; 

r=0,385, p=0,001;r=-0,270, p=0,002;r=0,312, p=0,000) (Tablo 2). Lojistik regresyon analizinde, serum 

albümin ve fosfor düzeyi, gece kan basıncı düşüşü paterni ile bağımsız ilişkili faktörler olarak tespit 

edildi (sırasıyla, β= 0,295, p=0,001 ve β=-0,235, p=0,005).  

 

Tablo 2. Diurnal kan basıncı değişikliği paterni ile diğer parametrelerin tek değişkenli korelasyon analizi 

 r p 

Yaş -0.051 0.533 

Vücut kitle indeksi -0.102 0.213 

Gündüz Sistolik KB 0.095 0.248 

Gündüz Diyastolik KB 0.037 0.653 

Ortalama Sistolik KB 0.076 0.357 

Ortalama Diyastolik KB 0.049 0.549 

Glukoz -0.082 0.321 

Üre 0.003 0.975 

Kreatinin -0.036 0.663 

Ürik Asit -0.334 0.000* 

Sodyum  0.090 0.273 

Potasyum 0.096 0.243 

Kalsiyum -0.003 0.969 

Magnezyum 0.133 0.145 

Fosfor -0.342 0.000* 

Hemoglobin 0.107 0.192 

HDL-Kolesterol 0.124 0.136 

LDL-Kolesterol, 0.037 0.663 

C-Reaktif Protein 0.032 0.703 

Serum albümin 0.385 0.000* 

Mikroalbüminüri -0.270 0.002* 

eGFR 0.312 0.000* 

Kısaltmalar: KB, kan basıncı; HDL-kolesterol, yüksek-dansite lipoprotein kolesterol; LDL-kolesterol, düşük-dansite lipoprotein kolesterol; 
eGFR, tahmini glomerular filtrasyon hızı; *, p<0,05. 

 

TARTIŞMA  

Bu çalışmadaki KBH hastalarımızın %65,6’sının“non-dipper” patern gösterdiği tespit edildi. AKBİ 

yapılan 1107 KBH’lı hastanın dahil edildiği bir çalışmada, hastaların %86,1’i“non-dipper” idi ve “non-

dipper” hastaların %48,2’si normotansif idi (8). KBH’lı hastalarla yapılan diğer bir çalışmada hastaların 

%42,9’u “non-dipper” ve %14’ü “reverse-dipper” gruptaydı (3). Hipertansif KBH’lı 617 hastanın ise 

%80’inde “non-dipper”(%49) veya “reverse-dipper”(%39) kan basıncı paterni gösterdiği ve bu grupta, 

normal kan basıncı paterni olanlara göre, daha ciddi hedef organ hasarının olduğu bildirilmiştir (9). 

KBH’lı 1502 hastanın dahil edildiği bir çalışmada, hastaların %47,1’i “non-dipper” ve %15,6’sı 

“reverse-dipper” patern göstermekteydi (10). Değişik çalışmalarda tespit edilen “non-dipper” diurnal 

kan basıncı profiline sahip hasta oranlarının farklılığı, çalışma kohortlarının heterojenitesine (cinsiyet 

oranı, yaş aralığı, komorbidite durumlarındaki farklılık gibi) bağlı olabilir. 
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Bizim çalışmamızda diurnal kan basıncı profiline göre, “non-dipper” grupta kadın hasta oranı yüksekti. 

Daha önceki bazı çalışmalarda bu gruplar arasında cinsiyet açısından anlamlı fark bulunmazken (4, 

5,10), bazıları bizim çalışmamız ile benzerdi (11). Her iki gruptaki hastalarımızın ortalama yaşı arasında 

anlamlı fark olmaması yine bazı çalışmalarla uyumlu iken (8,11), bazıları ile uyumlu değildi (5). 

Çalışmalardaki hasta sayılarının farklı olması bu uyumsuzluğu açıklayabilir. Wang’ın çalışmasına 

benzer şekilde bizim “non-dipper” gruptaki hastalarımızın kreatinin, ürik asit değerleri daha yüksek ve 

hemoglobin ve eGFR değerleri daha düşük idi (5). Tek değişkenli korelasyon analizimizde de serum 

fosfor, albümin ve mikroalbüminüri ile birlikte ürik asit ve eGFR değerleri AKBİ profili ile korelasyon 

gösteriyordu. Daha önceki çalışmalarda “dipper” grupta proteinüri anlamlı şekilde daha az idi (5,9). 

Lojistik regresyon analizinde, bunlardan sadece serum albümin ve fosfor düzeyi, AKBİ profili ile ilişkili 

bağımsız faktörler olarak tespit edildi. Serum albümininin, antiinflamatuar, antioksidan, antikoagülan 

ve antiplatelet agregasyon aktivitesinin olduğu, düşük serum albümin seviyelerinin kardiyovasküler 

hastalıkların ortaya çıkmasıyla ilişkili ve bağımsız bir prognostik faktör olduğu belirtilmektedir (12). 

Sağlıklı bireylerde serum fosfat düzeyi sirkadiyen bir ritm izler: Sabah saat 08:00-10:00 arasında en 

yüksek,  saat 02:00 ile 04:00 arasında en düşük seviyededir (13). KBH hastalarında yüksek serum fosfat 

seviyelerinin artmış kan basıncı değişkenliği ve azalmış kalp hızı değişkenliği ile ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (13). KBH hastalarıyla yapılan bir çalışmada, “non-/reverse-dipper” paternin daha yüksek 

kalsiyum × fosfat ürünü, daha yüksek intakt parathormon ve daha düşük albümin düzeyleri ile bağımsız 

olarak korele olduğu belirtilmiştir (14).  

Bizim çalışmamızın kısıtlılıkları arasında, nispeten az hasta sayısı ve AKBİ nin bir kez yapılmış olması 

sayılabilir. Ayrıca, hastaların EKG kayıtları kayıt sisteminde mevcut olmadığı için koroner arter 

hastalığı olanlar sadece anamnez verileriyle dışlandı. 

Sonuç olarak bu çalışmada, KBH’lı hastalarımızın %65,6’sında “non-dipper”diurnal patern mevcuttu 

ve serum albümin ve fosfor düzeyi, AKBİ paterni ile bağımsız ilişkili faktörler olarak tespit edildi. 

Serum albümin ve fosfor düzeyi potansiyel olarak düzetilebilir risk faktörleridir. KBH hastalarında, kan 

basıncı değerlendirilmesinde AKBİ nin daha yaygın kullanılması faydalı olabilir. Bu hasta grubunda, 

yüksek riskli AKBİ paterninin patofizyolojisinin ve ilişkili faktörlerin araştırılması için ve bu paternin 

olumsuz sonuçlarını azaltacak stratejilerin geliştirilmesi için daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet: Giriş: Genel anestezi sırasında poliüri ve klinik sonuçları ile sık karşılaşırız, genelde ani gelişen ve hızla 

düzelen bir durumdur.Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur. Olguların 

çoğunluğu asemptomatiktir. Sebepleri arasında sıvı kaybını karşılamak için yapılan fazla sıvı ressüsitasyonu,tanı 

konulmamış diabetes insipitus vakaları ve anestezik gazların istenmeyen etkileri sayılabilir. Amacımız postoperatif 

hiponatremi gelişen 2 vaka ile hiponatremi nedenlerini değerlendirmektir. Olgular: 1- 3 yaşında pyeloplasti için 

ameliyata aldığımız kız çocuk,yaklaşık 2saat süren operasyon sonrası sorunsuz servise gönderildi. Postoperatif 8 

. saatte konvülzyon geçiren hasta ( öykü yok) yoğunbakıma alınarak tetkikleri tekrarlandı. Na:116 saptanan 

hastanın 8 saatte 800cc idrar çıkardığı öğrenildi.kaybedilen sıvıyı yerine koymak için sıvı ressütasyonuna başlandı 

fakat idrar miktarının daha artması üzerine hipertonik NaCl tedavisine başlanarak sıvı kısıtlaması yapıldı. 

hastanın Na değerleri normale döndü, klinik düzelme izlendi. 2-9 yaşında erkek hasta tek taraflı nefrektomi 

operasyonuna alındı. yaklaşık 2 saat süren ameliyatın sonlarında hastada poliüri gelişti. yapılan tetkiklerinde 

hiponatremi tespit edilen hastanın idrar çıkışı sıvı kısıtlaması ve hipernatremik sıvı ile normale döndü. Tartışma 

ve Sonuç: Hiponatremi 3 şekilde karşımıza çıkar. ilki hipervolemik hipotonik hiponatremi ki daha çok renal- 

eksternal kayıplarla ortaya çıkar( diüretikler, osmotik diürez, kusma, diare vb.) tedavisi nedenin ortadan 

kaldırılması ve sıvı tedavisidir. bizim hastalarımızda bu durum söz konusu değildi. ikincisi hipervolemik hipotonik 

hiponatremi ki sebepleri kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, Nefrotik Sendrom olabilir. bizim hastalarımızda 

ayırıcı tanıda ekarte edildi. son olarak Normovolemik hipotonik hiponatremi stres, uygunsuz ADH salınımı, ağrı 

vaya çeşitli ilaçlara bağlı meydana gelebilir. 2 vakamızda da preoperatif ve postoperatif böbrek fonksiyonları 

normaldi, inhalasyon ajanı sevaofluran kullanıldı.Her ne kadar sevofluran soda lime ile etkileşim sonucu 

compound A oluşumu ile renal hücrelerde hasar oluşturabilir ise de Gonsowski ve ark.ları çalışmalarında 

sevofluranın uzun dönemli etkileri bilinmese de; renal toksisite etkisi tartışmalıdır sonucuna varmışlardır. 

Literatürdeki çalışmalarda sevofluranın nefrotoksik olmadığı kanısı mevcuttur. Bizim de olgularımızda 

sevoflurana bağlı olduğunu düşündüğümüz poliüri ve hiponatremi kısa sürede geri dönmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Poliüri, Hiponatremi, Compound A, Sevofluran 

 

GİRİŞ 

Genel anestezi sırasında poliüri ve klinik sonuçları ile sık karşılaşırız, genelde ani gelişen ve hızla 

düzelen bir durumdur.Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur. 

Olguların çoğunluğu asemptomatiktir. Çoğu zaman farkına bile varılmaz ve kendiliğinden düzelir. 

Cerrahi sırasında gelişen poliüri sebepleri arasında sıvı kaybını karşılamak için yapılan fazla sıvı 

ressüsitasyonu,tanı konulmamış diabetes insipitus vakaları, kontrolsüz kan şekeri, santral sinir sistemi 

cerrahileri ve iatrojenik( anestezik gazların istenmeyen etkileri) nedenler sayılabilir. Poliüriyi takiben 

hiponatremi gelişir. Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur. Olguların 

çoğunluğu asemptomatiktir.(1) 

Amacımız postoperatif poliüri ve hiponatremi gelişen 2 vaka ile peroperatif gelişen poliüri ve 

hiponatremi nedenlerini değerlendirmektir.  
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OLGULAR 

3 yaşında pyeloplasti için ameliyata aldığımız kız çocuk,yaklaşık 2saat süren operasyon sonrası 

sorunsuz servise gönderildi. Postoperatif 8 . Saatte konvülzyon geçiren hasta ( öykü yok) yoğunbakıma 

alınarak tetkikleri tekrarlandı. Na:116 saptanan hastanın 8 saatte 800cc idrar çıkardığı 

öğrenildi.kaybedilen sıvıyı yerine koymak için sıvı ressütasyonuna başlandı fakat idrar miktarının daha 

artması üzerine hipertonik NaCl tedavisine başlanarak sıvı kısıtlaması yapıldı. Hastanın Na değerleri 

normale döndü, klinik düzelme izlendi. 

9 yaşında erkek hasta tek taraflı nefrektomi operasyonuna alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın 

sonlarında hastada poliüri gelişti. Yapılan tetkiklerinde hiponatremi tespit edilen hastanın idrar çıkışı 

sıvı kısıtlaması ve hipernatremik sıvı ile normale döndü.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Her iki olguda da preoperatif değerlendirme sırasında ek hastalıklarının olmadığı ve yapılan rutin 

muayene ve tekiklerinin normal olduğu tespit edilmişti. Olgularımız genel anestezi için hazırlandı ve 

indüksiyonlarını takiben anestezi idamesi sevorane ile yapıldı. Herhangi bir diüretik tedavi uygulanmadı 

ve kanşekeri regülasyonu açısından herhangi bir patolojileri yoktu. Hiperkalsemi, hipokalemi gibi 

elektrolit bozuklukları yoktu. 

Böbreğin idrar konsantre etme mekanizması esas olarak arka hipofiz bezinden salgılanan Arginin 

vazopresin (AVP) tarafından düzenlenir. Cerrahi stres, azalmış dolaşım volümü, artmış serum 

osmolaritesi, çeşitli peptidlerin salınımı ve medikasyonlar gibi nedenlerle AVP sekresyonunu arttırır(2). 

AVP'nin varlığı, böbreğin toplayıcı ductusun ana hücrelerinde bulunan bir su kanalı proteini olan 

Aquaporin2'nin (AQP2) ekspresyonunda artışa neden olur. Bu da toplayıcı tubullerin su absorbsiyonu 

kapasitesinde ve geçirgenliğinde bir artışa yol açar, tübüller suyu geri emer, böylece idrarı konsantre 

eder (3). 

 

 

 

 Hiponatremi 3 şekilde karşımıza çıkar: 

1. İlki hipervolemik hipotonik hiponatremi ki daha çok renal- eksternal kayıplarla ortaya çıkar( 

diüretikler, osmotik diürez, kusma, diare vb.) tedavisi nedenin ortadan kaldırılması ve sıvı 

tedavisidir. Bizim hastalarımızda bu durum söz konusu değildi. 

2. İkincisi hipervolemik hipotonik hiponatremi ki sebepleri kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, 

Nefrotik Sendrom olabilir. Bizim hastalarımızda ayırıcı tanıda ekarte edildi. 
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3. Son olarak Normovolemik hipotonik hiponatremi stres, uygunsuz ADH salınımı, ağrı vaya çeşitli 

ilaçlara bağlı meydana gelebilir 

İntraoperatif kullandığımız ilaçları gözden geçirdiğimizde sevofloranın poliüri açısından en yüksek 

potansiyele sahip medikasyon olduğunu düşündük.Tüm dünyada anestezik ajan olarak hatta son yıllarda 

yoğun bakım ünitelerinde sedatif olarak ta kullanılan sevorane ile bildirilen poliüri vakaları mevcuttur. 

Sevofluranın idrar konsantrasyonunu nasıl etkilediğine dair kesin mekanizma henüz bilinmiyor. 

Morita'nın(4) hipotezlerinden biri şudur: sevofluran, AQP2'nin mobilizasyon sürecinin geçici olarak 

bozulmasına neden olur. Daha az AQP2 nedeniyle renal toplayıcı kanal hücrelerinden daha az su geri 

emilir,dolayısıyla poliüriye yol açar. 

2 vakamızda da preoperatif ve postoperatif böbrek fonksiyonları normaldi, inhalasyon ajanı sevofluran 

kullanıldı.Sevofluran soda lime ile etkileşim sonucu compound A oluşumu ile renal hücrelerde hasar 

oluşturabilir ise de Gonsowski ve ark.ları çalışmalarında sevofluranın uzun dönemli etkileri bilinmese 

de; renal toksisite etkisi tartışmalıdır sonucuna varmışlardır. Literatürdeki çalışmalarda sevofluranın 

nefrotoksik olmadığı kanısı mevcuttur. Bizim de olgularımızda sevoflurana bağlı olduğunu 

düşündüğümüz poliüri ve hiponatremi kısa sürede geri dönmüştür. 

Her ne kadar geri dönüşümlü olduğunu düşünsek de ameliyata alınan her hastaya idrar sondası 

uygulamadığımız için sevorane bağlı poliüri sıklığını tespit etmek zordur. 
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Özet: Giriş: Dünyada yüzbinlerce insanın ölümüne yol açmış, insanların yaşam tarzını kökten değiştirmiş COVİD-

19 pandemisi ve pandemi kısıtlamaları Diabetes Mellitus (DM) hastalarının da hekime başvurularında çekince 

yaratmıştır. Yakın doktor takibi gerektiren DM tanılı hastaların yeterli sağlık hizmeti alamamasının ve bu 

hastalarda pandemi önlemlerinin oluşturduğu kısıtlılıkların glisemik kontrolde ve DM komplikasyonlarının 

gelişiminde ne gibi sonuçlara yol açtığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızın amacı; pandemi 

sürecinin ve pandemi kısıtlamalarının, DM hastalarının glisemik kontrolünde bozulma ortaya çıkarıp 

çıkarmadığını ve diyabetik komplikasyonlarında artış meydana getirip getirmediğini araştırmak ve varsa glisemik 

kontroldeki bozulmanın sebepleri hakkında bilgi edinmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 207 

hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Türkiye’de pandemi başlamadan 1 yıl öncesi, 2 yıl öncesi ve 

pandemi sürecindeki HbA1c değerleri ile pandemi başlamadan önceki 1.yıldaki ve pandemi sürecindeki açlık 

plazma glukozu, plazma üre düzeyi, plazma kreatinin düzeyleri ve spot idrarda mikroalbumin düzeyi ve anamnez 

verileri taranıp karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların HbA1c değerleri; pandemiden 2 yıl öncesinde % 7,5 (5,5-

16,4), pandemiden 1 yıl öncesinde % 7,4 (5,6-14,4) ve pandemi sürecinde %7,9 (5,4-15,5) olarak saptandı. 

Pandemiden 1 yıl öncesi ve pandemi süreci arasında HbA1c değerleri istatistiksel olarak anlamlı farklı saptandı 

(p<0,05). Pandemi öncesindeki 1 yıldaki ve pandemi sürecindeki biyokimyasal veriler karşılaştırıldığında, plazma 

üre, kreatinin, açlık plazma glukozu değerlerinde ve spot idrar mikroalbumin pozitifliğinde (≥30mg/l) istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Sonuç: Yaptığımız çalışma Covid – 19 pandemisinin Diabetes 

Mellitus hastalarının glisemik kontrolünü bozduğunu ortaya koymuştur. Diyabetik nöropati dışında diyabetik 

komplikasyonların ortaya çıktığına ve ilerlediğine dair herhangi bir bulgu elde edilemedi. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Diabetes Mellitus, Glisemik Kontrol, Pandemi 

 

The Effects of the COVID-19 Pandemıc On the Glıcemıc Control of Dıabetıc Patıents 

 

Abstract: Introduction: The COVID-19 pandemic, which has killed hundreds of thousands of people worldwide 

and drastically altered people's lifestyles, and the pandemic restrictions have caused diabetes mellitus (DM) 

patients to be hesitant to seek treatment from physicians. It is critical to determine the consequences of the DM 

patients’ inability to receive adequate healthcare, as these patients require close doctor follow-up, and the 

limitations of pandemic measures in these patients’ glycemic control and DM complications.The goals of this study 

were to determine whether the pandemic process and pandemic restrictions worsen the glycemic control of DM 

patients and increase diabetic complications and to learn more about the causes of deterioration in glycemic 

control, if any. Materials and Methods: The data from the 207 patients who took part in the study were analyzed 

retrospectively. Fasting plasma glucose, plasma urea level, plasma creatinine level, microalbumin level in spot 

urine, and anamnesis data were scanned and compared with HbA1c values in the first and second years prior to 

the pandemic as well as during the pandemic in Turkey. Results: The HbA1c values of patients were 7.5% (5.5%–

16.4%) 2 years before the pandemic, 7.4% (5.6%–14.4%) 1 year before the pandemic, and 7.9% (5.4%–15.5%) 

during the pandemic. Moreover, HbA1c values were found to be statistically different 1 year before the pandemic 

and during the pandemic (p < 0.05). No statistically significant difference was found between the biochemical 
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data collected 1 year before the pandemic and during the pandemic in terms of plasma urea, creatinine, fasting 

plasma glucose values, and spot urine microalbumin positivity (≥30 mg/l) (p > 0.05). Conclusion: The COVID-19 

pandemic disrupted the glycemic control of DM patients. There was no evidence of the emergence and progression 

of diabetic complications, with the exception of diabetic neuropathy. 

Keywords: COVID-19, Diabetes Mellitus, Glycemic Control, Pandemic 

 

1. INTRODUCTION 

The World Health Organization (WHO) has named COVID-19 disease, a respiratory disease caused by 

a new coronavirus that was first detected in Wuhan, China, in December 2019. It quickly spread to many 

countries and was declared a pandemic by the WHO on March 11, 2020.1,2 

Until vaccines and medical treatments are developed, prevention is the most important strategy in the 

fight against COVID-19 disease. The most important ways to prevent the disease are to maintain 

physical distance, wash hands, and wear masks. Moreover, patients should be found and isolated quickly 

in the event of an epidemic, and necessary precautions should be taken by locating sources and contacts. 

In addition, quarantine practices, widespread testing, travel prevention, public transportation and 

meetings, workplace closures, restrictions on going out on certain dates, the establishment of pandemic 

boards, and the effectiveness of central and local measures should be evaluated and monitored.3 

Furthermore, COVID-19 increases the risk of morbidity and mortality in people with chronic diseases 

and the elderly.4 As a result, those suffering from chronic diseases can take more stringent personal 

safeguards. 

Diabetes mellitus (DM) is a chronic, multisystemic metabolic disorder that requires ongoing medical 

follow-up and care, resulting in disruption of the regulation of carbohydrate, fat, and protein metabolism 

due to a decrease in insulin or impaired insulin action.5 Diabetes complications are primarily caused by 

hyperglycemia. As a result, lowering the HbA1c, which is the average glycemic level over the last 3 

months, to normal levels ensures fewer diabetes complications.6 Diabetes complications are 

biochemical, morphological, and functional disorders that occur in tissues and organs of diabetic 

patients, Further, diabetes complications are classified as either acute or chronic. Acute (metabolic) 

complications include diabetic ketoacidosis (DKA), hyperosmolar hyperglycemic syndrome, lactic 

acidosis, and hypoglycemia, whereas chronic complications include diabetic nephropathy, diabetic 

retinopathy, and diabetic neuropathy.7,8 

The goal of diabetic treatment is to provide glycemic control, preventing complications and slowing the 

progression of advanced complications. The main components of diabetic treatment are diabetic diet, 

exercise, diabetes education, and medical treatment.9 

If there are no contraindications, oral antidiabetics are given to patients with type 2 DM whose beta cell 

reserve is thought to be sufficient. Insulin therapy is used in type 1 DM patients, pregnant women, and 

type 2 DM patients whose blood glucose cannot be controlled with oral antidiabetics and whose 

endogenous insulin secretion is insufficient.7,10 

The COVID-19 pandemic, which killed hundreds of thousands of people worldwide and drastically 

altered people's lifestyles, and pandemic restrictions have caused DM patients to be hesitant to seek 

treatment from physicians. Glycemic control is konown to lower diabetes-related mortality and 

morbidity. It is critical to determine the consequences of the DM patients’ inability to receive adequate 

healthcare, as these patients require close doctor follow-up, and the limitations of pandemic measures 

in these patients’ glycemic control and DM complications. 

The objective of our study is to determine whether the pandemic and pandemic restrictions cause 

deterioration in glycemic control and an increase in diabetic complications in DM patients, as well as to 

learn more about the causes of deterioration in glycemic control, if any. 
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2. MATERIAL AND METHODS 

In our study, 986 patients with DM who visited our hospital’s Internal Medicine or Endocrinology and 

Metabolic Diseases outpatient clinics between December 1, 2020, and May 31, 2021, were 

retrospectively analyzed. 

The study included 207 patients who met the inclusion and exclusion criteria. 

The inclusion criteria of the study were as follows: 

- Over 18 years old 

- Presence of at least one HbA1c value in the hospital records in the first and second years before 

the onset of the pandemic 

- Checking the HbA1c level during the pandemic  

- Sufficient anamnesis and biochemistry data 

The exclusion criteria of the study were as follows: 

- Under 18 years old 

- Pregnant 

- Insufficient anamnesis data 

- Have had COVID-19 

March 1, 2018–February 28,2019: 2 years before the pandemic 

March 1, 2019–February 29, 2020: 1 year before the pandemic 

December 1,2020–May 31, 2021: Pandemic period 

Data from 207 patients included in the study were analyzed retrospectively using patient files and the 

hospital automation system. In Turkey, HbA1c values were scanned and compared in the first and 

second years before the pandemic and during the pandemic, as well as fasting plasma glucose, plasma 

urea level, plasma creatinine levels, microalbumin level in spot urine, and anamnesis data in the first 

year before the pandemic and during the pandemic. 

The presence of neuropathic pain was evaluated using the Douleur Neuropathique 4 questions (DN4) 

scoring system.11 

The local ethics committee approved this study on October 26, 2021, with the decision number 2012-

KAEK-15/2396. 

This present study is analytical, retrospective, and cross-sectional. 

2.1. Statistical analysis 

IBM © SPSS version 26 was used for statistical analysis. 

To determine whether the numerical variables had a normal distribution, Shapiro-Wilk tests and 

histogram curves were used. 

Numbers, percentages, mean, standard deviation, and minimum and maximum values were used to 

present descriptive statistics. For normally distributed variables, parametric tests were used, whereas 

non-parametric tests were used for non-normally distributed variables. To compare measurement data, 

thepaired sample t-test and Wilcoxon test in dependent paired groups, the Friedman test in dependent 

triplet groups, and the ANOVA in repeated measurements were used. To compare categorical data, the 

chi-square and Mcnemar tests were used. 

In all analyses, p < 0.05 was accepted as the statistical significance. 
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3. RESULTS 

The study included 207 patients, 135 (65.2%) of whom were female and 72 (34.8%) of whom were 

male. The mean age was 54.6 [15.9% (n = 33) patients aged 19–40, 52.7% (n = 109) patients aged 41–

61, and 31.4% (n = 65) patients aged 62–81]. 

 

Table 1. Characteristics associated with diabetes mellitus treatment 

Feature n % 

Treatment received by the patient 

OAD and insulin 73 35.3 

OAD only 109 52.7 

Insulin only 23 11 

Not receiving treatment 2 1 

Home blood glucose tests 1 year before the pandemic  

Patients whose blood glucose is not regulated in home tests 71 34.3 

Patients whose blood glucose is regulated in home tests 23 11.1 

Patients who did not follow-up 113 54.6 

Home blood glucose tests during the pandemic period 

Patients whose blood glucose is not regulated in home tests 63 30.4 

Patients whose blood glucose is regulated in home tests 36 17.4 

Patients who did not follow-up 108 52.2 

Weight gain amount during the pandemic period 

1–2 kg 58 28 

2–5 kg 18 8.7 

5–10 kg 3 1.4 

Over 10 kg 2 1 

Not gained weight 126 60.9 

Change in treatment after the pandemic 

Yes, the treatment is enhanced 61 29.5 

Yes, the treatment is reduced 1 0.5 

No 145 70 

 

While 73 (35.3%) of the patients used both oral antidiabetics and insulin, 109 (52.7%) used only oral 

antidiabetics and 23 (11.1%) used only insulin. In the year preceding the pandemic, 71 (34.3%) patients 

had poor glycemic control at home. During the pandemic, 63 (30.4%) patients had poor glycemic 

control, while 36 (17.4%) patients had good glycemic control. Further, 126 (60.9%) patients did not 

gain weight during the pandemic. Also, there was no change in the treatment of 145 (70%) patients 

during the pandemic (Table 1). 

Furthermore, 169 (81.6%) patients reported no disruption in their treatment 1 year before the pandemic, 

while 163 (78.7%) reported no disruption in their treatment during the pandemic. One year before the 

pandemic, 158 (76.3%) patients received routine doctor follow-up, while only 7 (3.4%) were able to do 

so during the pandemic. While 123 (59.4%) patients paid attention to their dietary compliance 1 year 

before the pandemic, only 78 (37.7%) were able to adhere to their diet during the pandemic. While 72 

(34.8%) patients paid attention to exercise compliance 1 year before the pandemic, this number dropped 

to 19 (9.2%) during the pandemic (Table 2). 
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Table 2. Characteristics of the patients’ compliance with diabetes mellitus treatment 

 
Feature n % 

Patient’s compliance with treatment 1 year before the pandemic  

He or she simply did not know how to use insulin properly. 33 15.9 

He or she simply did not know how to use oral antidiabetics properly. 5 2.4 

There was no problem in his/her treatment. 169 81.6 

Treatment compliance of the patient during the pandemic period 

He or she simply did not know how to use insulin properly. 40 19.3 

He or she simply did not know how to use oral antidiabetics properly. 4 1.9 

There was no problem in his/her treatment. 163 78.7 

Doctor follow-up 1 year before the pandemic 

Yes 158 76.3 

No 49 23.7 

Doctor follow-up during the pandemic period 

Yes 7 3.4 

No 200 96.6 

Diet compliance 1 year before the pandemic  

Yes 123 59.4 

No 84 40.6 

Diet compliance during the pandemic period 

Yes 78 37.7 

No 129 62.3 

Exercise compliance 1 year before the pandemic  

Yes 72 34.8 

No 135 65.2 

Exercise compliance during the pandemic period 

Yes 19 9.2 

No 188 90.8 

 

Moreover, 15 (7.2%) patients sought treatment in the emergency department due to hypoglycemia or 

hyperglycemia, both 1 year before the pandemic and during the pandemic. For these reasons, 192 

patients (92.8%) did not seek treatment at the emergency department. Diabetes-related peripheral 

neuropathy symptoms were present in 99 (47.8%) patients, with no increase during the pandemic. These 

symptoms did not occur at any time in55 (26.6%) of the patients. Furthermore, 50 (24.2%) patients had 

symptoms that worsened during the pandemic. There were three (1.4%) patients who had no neuropathy 

symptoms before the pandemic but developed them during the pandemic. 

The HbA1c values of the patients were 7.5% (5.5%–16.4%) 2 years before the pandemic, 7.4% (5.6%–

14.4%) 1 year before the pandemic, and 7.9% (5.4%–15.5%) during the pandemic. There was no 

statistically significant difference in HbA1c values between 2 years before the pandemic and 1 year 

before the pandemic and between 2 years before the pandemic and during the pandemic (p > 0.05) in 

the analyses performed. HbA1c values were found to be statistically different 1 year before the pandemic 

and during the pandemic (p < 0.05) (Table 3). 

When the patients were evaluated according to the treatment groups, only in the group using oral 

antidiabetics was there a statistically significant difference between HbA1c values 2 years before the 

pandemic and during the pandemic and 1 year before the pandemic and during the pandemic (p < 0.05). 

There was no statistically significant difference in HbA1c values between patients who had their 

treatment intensified during the pandemic (p > 0.05). There was a statistically significant difference in 

HbA1c values 2 years before the pandemic and during the pandemic and 1 year before the pandemic 

and during the pandemic in patients whose treatment was not changed (p < 0.05). 
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Table 3. Pairwise comparison of HbA1c values 

 

HbA1c n Median Min.–Max. p 

2 years before the pandemic 207  7.5  5.5 – 16.4 
0.144 

1 year before the pandemic 207  7.4  5.6 – 14.4 

2 years before the pandemic 207  7.5  5.5 – 16.4 
0.258 

Pandemic period 207  7.9  5.4 – 15.5 

1 year before the pandemic 207  7.4  5.6 – 14.4 
0.012 

Pandemic period 207  7.9  5.4 – 15.5 

*Analyzed with Wilcoxon signed-rank test. Bonferroni correction was made 

**Min., Minimum; Max., Maximum; HbA1c, glycated hemoglobin A1c (%) 

 

There was no statistically significant difference in HbA1c values in those who went to routine doctor 

follow-ups and those who did not, both 1 year before the pandemic and during the pandemic (p > 0.05). 

There was a statistically significant difference in HbA1c values 1 year before the pandemic and during 

the pandemic in those who went to routine doctor follow-ups 1 year before the pandemic but did not go 

during the pandemic (p < 0.05). 

There was a statistically significant difference between HbA1c values 2 years before the pandemic and 

during the pandemic, as well as between HbA1c values 1 year before the pandemic and during the 

pandemic, in those who had no interruption in treatment at any time (p < 0.05). There was no statistically 

significant difference in HbA1c values in other conditions related to treatment disruption (p > 0.05). 

There was a statistically significant difference between HbA1c levels 2 years before the pandemic and 

during the pandemic, as well as between HbA1c values 1 year before the pandemic and during the 

pandemic, in those who had diet compliance 1 year before the pandemic but did not comply with the 

diet during the pandemic (p < 0.01). There was no statistically significant difference in HbA1c values 

in other conditions related to diet compliance (p > 0.05). 

There was a statistically significant difference between HbA1c values 2 years before the pandemic and 

during the pandemic, as well as between HbA1c values 1 year before the pandemic and during the 

pandemic, in those who exercised 1 year before the pandemic but did not exercise during the pandemic 

(p < 0.01). There was no statistically significant difference in HbA1c values in other conditions related 

to exercise compliance (p > 0.05). 

There was a statistically significant difference between HbA1c values 1 year before the pandemic and 

during the pandemic in those who had a weight gain of 1–2 kg during the pandemic (p = 0.03). There 

was no statistically significant difference in HbA1c values in other conditions related to weight gain (p 

> 0.05). 

When the biochemical data 1 year before the pandemic and during the pandemic were compared, no 

statistically significant difference in plasma urea, creatinine, and fasting plasma glucose values was 

found (p > 0.05). 

There was no statistically significant difference in spot urine microalbumin positivity (≥30mg/l) 1 year 

before the pandemic and during the pandemic (p > 0.05). 

Patients' diet compliance, exercise compliance, routine doctor follow-ups, emergency service 

admissions due to hypoglycemia or hyperglycemia, blood glucose tests at home, and disruptions in their 

treatment were compared 1 year before the pandemic and during the pandemic. Diet compliance, 

exercise compliance, and routine doctor follow-ups were found to be disrupted during the pandemic (p 

< 0.01). In home blood glucose tests, glucose regulation was found to be better during the pandemic (p 

< 0.05). There was no statistically significant difference in patients' admission to the emergency 

department for hypoglycemia or hyperglycemia (p > 0.05). 
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4. DISCUSSION 

In our study, we discovered that HbA1c values in diabetes patients increased significantly during the 

pandemic (December 2020–May 2021) when compared to pre-pandemic period (before March 2020). 

There was a statistically significant difference in HbA1c values 1 year before the pandemic and during 

the pandemic and 2 years before the pandemic and during the pandemic in those whose treatment was 

not changed during the pandemic. There was no significant difference in HbA1c values at any time in 

those whose treatment was changed. Again, there was no statistically significant difference in the 

biochemical markers of diabetes complications. 

The pandemic process had negative effects on the blood sugar levels of DM patients in our study. This 

effect was especially evident in patients who were unable to attend their follow-up appointments or 

make treatment arrangements during this time period. This effect was minimal in patients who presented 

to their controls during the pandemic and were treated. The glycemic control provided by the changes 

in the treatment was thought to lower HbA1c levels during the pandemic and provide a good blood sugar 

profile. 

In our study, it was discovered that diet compliance, exercise compliance, and routine doctor follow-ups 

of the patients during the pandemic were disrupted when compared to the pre-pandemic period. 

Dietary compliance is important in the regulation of blood sugar in patients with type 2 DM, in the 

treatment of hyperlipidemia, and in the prevention of acute and chronic complications of diabetes.12 In 

our study, it was discovered that the HbA1c values of patients who had diet compliance 1 year before 

the pandemic but whose diet compliance was impaired during the pandemic increased during the 

pandemic period when compared to the pre-pandemic period. 

The prevalence of type 2 DM increases as physical activity declines and obesity increases. Exercise 

reduces plasma glucose and HbA1c levels, lowers basal and postprandial insulin levels, improves insulin 

sensitivity, and improves lipid profile. In people with impaired glucose tolerance, it also slows the 

progression to overt diabetes. Diabetic patients should get at least 150 minutes of moderate aerobic 

exercise per week. Patients should be encouraged to exercise for 30–60 minutes three to four times per 

week.13 Restrictions due to the pandemic caused significant disruptions in the exercise status of the 

patients. It was discovered that that those who exercised in the year preceding the pandemic but did not 

exercise during the pandemic period had higher HbA1c levels during the pandemic. In the study of 

Khare et al. on the effects of COVID-19 restrictions on glycemic control, the most common factor 

worsening hyperglycemia was psychological stress, followed by changes in diet and exercise.14  

In our study, those who went to routine doctor follow-ups in the year before the pandemic but did not 

go during the pandemic period had higher HbA1c values than those who went in the year before the 

pandemic. Diabetic patients who receive regular primary healthcare services have better glycemic 

control than those who do not.15 These findings support the notion that one of the most important causes 

of impaired blood sugar control during the pandemic is avoiding doctor's controls. 

Most patients with type 2 DM are overweight or obese. Obesity is a major risk factor for increased 

morbidity and mortality in people with type 2 DM, and it has been shown that gaining weight worsens 

glycemic control and increases the risk of complications.16 Although 60.9% of the patients in our study 

stated that they did not gain weight during the pandemic, 28% stated that they gained 1–2 kg. Although 

this may appear to be a minor weight gain, an increase in the HbA1c levels of these patients was detected 

during the pandemic. In other words, it appears that this weight gain may have contributed to the 

increased HbA1c levels during the pandemic. In addition, there was no significant increase in HbA1c 

values in those who gained weight. This could be due to the small number of patients in these groups. 

Similar to our study, Munekawa et al. suggested that many patients experienced stress and lifestyle 

changes due to the COVID-19 pandemic and that these changes were associated with increased body 

weight and HbA1c levels.17 

While 35.3% of our patients used both oral antidiabetics and insulin, 52.7% used only oral antidiabetics 

and 11% used only insulin. Further, 1% were not receiving any treatment. In our study, the patients were 

grouped and compared based on their diabetes treatment. Only in the group using only 'oral antidiabetic' 
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was there a significant increase in HbA1c values during the pandemic compared to the pre-pandemic. 

There was no difference between the “insulin only” and “insulin + oral antidiabetic.” This situation was 

thought to be related to the fact that insulin users can adjust their own insulin doses based on blood 

glucose monitoring. 

According to the information obtained from the anamnesis data of the patients in our study, blood 

glucose tests at home were more regulated during the pandemic. However, more than half of the patients 

did not properly monitor their blood sugar at home, both before and during the pandemic. This can be 

explained by the fact that patients who properly monitor their blood sugar levels at home adapt better to 

diabetic treatment during the pandemic. 

Ruissen et al. found that an increase in perceived stress and anxiety during short-term quarantine 

measures during the pandemic did not worsen glycemic control in people with relatively well-controlled 

type 1 and type 2 DM, despite weight gain and less exercise.18  

The Diabetes Control and Complications Study and the Stockholm Study both found that intensive 

insulin therapy and improved glycemic control reduced diabetes complications in people with type 1 

DM. The results of the UK Prospective Diabetes Study Group and the Kumamoto Study also support 

the relationship between glycemic control and diabetes complications in type 2 DM patients.19 

DM, with its acute complications, is a common reason for admission to the emergency department. 

María Sanz-Almazán et al. included 237 patients with a mean age of 61, 86.5% of whom had DM before 

(74% type 2 DM and 26% type 1 DM), and decompensation was the most common. While poor control 

(41.2%) in type 1 DM and infections (51.5%) in type 2 DM were found to be the causes, low blood 

sugar levels were found in 28% of the patients.20 Moreover, 7.2% of our patients sought treatment in the 

emergency department due to hypoglycemia or hyperglycemia 1 year before the pandemic and during 

the pandemic. There was no significant difference in the rate of admission to the emergency department 

during the pandemic compared to the pre-pandemic period. 

Diabetic nephropathy, which affects approximately 40% of type 1 and type 2 DM patients, is the leading 

cause of kidney disease in patients starting renal replacement therapy. It is defined by increased urinary 

albumin excretion in the absence of other kidney diseases andincreases the risk of death primarily from 

cardiovascular causes.21 Glycemic control is thought to influence the development of nephropathy and 

coronary heart disease in diabetics.22 

When plasma urea, creatinine values, and spot urine microalbumin positivity (30 mg/l) were compared 

1 year before the pandemic and during the pandemic,, no significant difference was found. These results 

led us to believe that the deterioration in glycemic control during the pandemic had not yet been reflected 

in laboratory values indicating the development of diabetic nephropathy. 

In a study involving patients with type 1 or type 2 DM, the severity of diabetic sensory polyneuropathy, 

as expressed by electrophysiological criteria, was significantly associated with glycemic control. Based 

on the results of this study, better diabetic control is expected to reduce the severity of diabetic sensory 

polyneuropathy.23 This is the most common form of diabetic neuropathy, with up to 50% of patients 

experiencing symptoms such as burning pain, electrical or stabbing sensations, paresthesia, 

hyperesthesia, and aching pain. Neuropathic pain is usually worse at night, and symptoms are most 

commonly seen in the feet and lower extremities, though the hands may also be affected in some cases.24 

According to anamnesis data, diabetic peripheral neuropathy symptoms (burning, numbness, tingling, 

loss of strength, etc. in the hands or feet) were already present in 47.8% of the patients in our study, and 

there was no increase in these symptoms during the pandemic. These symptoms were absent in 26.6% 

of them and present in 24.2% and found to be increased during the pandemic. 

The strengths of the study include the ability to assess the effects of a rare pandemic that occurs every 

50–100 years, such as the COVID-19 pandemic. The difference between the effects of the pandemic 

and the normal process could be better evaluated by using HbA1c data fron 2018. Moreover, the 

inclusion of anamnesis data is critical for confirming the accuracy of biochemical marker results. 

The anamnesis data is not very reliable due to the patient's statement, which is one of the limitations of 

the study. Since many DM patients were unable to be evaluated because the pandemic persisted during 
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the time periods when the patients in the study were assessed, thedecline in glycemic control may have 

been understated in the statistics. 

5. CONCLUSION 

The COVID-19 pandemic, according to our findings, disrupted the glycemic control of DM patients. 

This deterioration was more pronounced in patients whose treatments remained unchanged throughout 

the pandemic. Patients have disrupted diet compliance, exercise compliance, and routine doctor follow-

ups during the pandemic. The weight gain of the patients also contributed to a deterioration in their 

glycemic control. According to the information obtained from the patient's statement and biochemical 

data, only diabetic neuropathy symptoms were exacerbated in some of the diabetic acute and chronic 

complications, and there was no evidence of the emergence and progression of other diabetic 

complications. In light of these findings, we believe it is critical to provide opportunities for patients to 

reach out to physicians without hesitation in situations, such as epidemic diseases, that cause diabetic 

patients to seek treatment at health units. 
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Özet: AMAÇ: QT dispersiyonu (QTD) EKG de farklı derivasyonlarda ölçülen en uzun ve en kısa QT değerleri 

arasındaki fark olarak bilinmektedir. QT dispersiyon artışının ise kardiyak otonomik disfonksiyon, ventriküler 

repolarizasyon anormalliği gibi işlevsel anormalliklerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yapılan bazı 

çalışmalarda artmış QTD’ nin genel sağkalım (OS) ve kardiyak mortalite üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (1-

4). Meme kanseri tedavisi tümör biyolojisi ve kanser evresi ile de ilişkili olarak multimodaliter sistemle 

yönetilmektedir. Bu nedenle RT’nin tek başına izole etkilerini incelemek güçleşmektedir. Bu çalışmada neoadjuvan 

ya da adjuvan kemoterapi almamış sadece RT tedavisi gören hastalar üzerinde akut dönemde QT dispersiyonu 

üzerindeki değişikliklerin incelenmesi hedeflenmiştir. GEREÇ VE YÖNTEM: Haziran2020-Haziran2021 

döneminde kliniğimize başvuran hastalar arasından HER 2 negatif,  neoadjuvan ya da adjuvan olarak herhangi 

bir kemoterapi almamış, sadece radyoterapi endikasyonu bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. EKG 

ölçümleri tedavinin birinci ve son günlerinde yapılmıştır. QTD, en uzun ve en kısa QT değerleri arasındaki fark 

olarak tanımlanmıştır ve düzeltilmis QT (QTc) Bazett formülüne göre hesaplanmıştır. İstatistiksel Analiz: 

Çalışmada elde edilen sayısal değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri medyan (aralık) değeri olarak verilmiştir. 

Kategorik ve sayısal değişkenler sırasıyla ki-kare testi ve Wilcoxon signed ranks test kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Korelasyonlar Spearman korelasyon testi kullanılarak analiz edilmiş ve istatistiksel analizler 

SPSS 25 yazılımı kullanılarak yapılmıştır. BULGULAR:Çalışmaya dahil edilen hastaların tamamı kadın olup 

medyan yaş 51 (range 31-73) ’dir. Medyan BMI değeri 25 (22-32) dir. Olguların %27 in situ duktal karsinom, % 

72,7si IDC histolojisine sahiptir. Kalp mean V5,V10,V20,V30 dozları tabloda verilmiştir(Table 1). RT öncesine 

göre kıyaslandığında RT sonrası elektrokardiyografik ölçümlerde farklı derivasyonlar arası bakılan minimum ve 

maksimum QT intervalinde ve QTc ‘de uzama gözlenmiştir. Ayrıca RT sonrası QTD ‘de öncesine göre artış 

saptanmıştır (Tablo 2). SONUÇ:Kardiyovasküler morbidite ve mortalite riski taşıyan hastaların radyoterapi 

döneminde yakın monitörizasyon ile takip edilmesi bu grup hastaların erken teşhis ve tedavisine olanak 

sağlayabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Radyoterapi, QT İnterval Dispersiyonu 

 

AMAÇ 

Elektrokardiyografik dalgalar miyokardiyal hücrelerin kasılma ve gevşeme periyodundaki elektriksel 

akım yansımalarıdır. QT dalgasında farklı derivasyonlardaki düzensizlikler ritim bozuklukları kardiyak 

hasar, kardiyak vasküler bozukluklar vb durumların habercisi olabilmektedir. 

QT dispersiyonu (QTD) EKG de farklı derivasyonlarda ölçülen en uzun ve en kısa QT değerleri 

arasındaki fark olarak bilinmektedir. QT dispersiyon artışının ise kardiyak otonomik disfonksiyon, 

ventriküler repolarizasyon anormalliği gibi işlevsel anormalliklerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda artmış QTD’ nin genel sağkalım (OS) ve kardiyak mortalite üzerinde 

etkili olduğu bildirilmiştir (1-4). 

Meme kanseri tedavisi tümör biyolojisi ve kanser evresi ile de ilişkili olarak multimodaliter sistmle 

yönetilmektedir. Tedavide gerek neoadjuvan gerekse adjuvant olarak sistemik kemoterapötik ajanlar, 

hormon tedavileri, ve monoklonal antikor tedavileri, radyoterapi (RT) ile kombine edilebilmektedir.  
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Bu nedenle RT’nin tek başına izole etkilerini incelemek güçleşmektedir. Bu çalışmada neoadjuvan ya 

da adjuvan kemoterapi almamış sadece RT tedavisi gören hastalar üzerinde akut dönemde QT 

dispersiyonu üzerindeki değişikliklerin incelenmesi hedeflenmiştir.     

GEREÇ VE YÖNTEM 

Haziran 2020 - Haziran 2021 döneminde kliniğimize başvuran duktal karsinoma in situ veya invaziv 

meme kanseri tanısı almış hastalar incelenmiştir. Bu hastalar arasından HER 2 negatif , neoadjuvan ya 

da adjuvan olarak herhangi bir kemoterapi almamış, sadece radyoterapi endikasyonu bulunan hastalar 

çalışmaya dahil edilmiştir. Hormonoterapi endikasyonu bulunan hastalara hormon tedavisi RT bitiminde 

başlanmıştır. Bilinen koronovasküler hastalık, ritim bozukluğu veya diğer kardiyak hastalık öyküsü 

olanlar dışlanmıştır. EKG ölçümleri tedavinin birinci ve son günlerinde yapılmıştır.  QTD, en uzun ve 

en kısa QT değerleri arasındaki fark olarak tanımlanmıştır ve düzeltilmis QT (QTc) Bazett formülüne 

göre hesaplanmıştır. 

İstatistiksel Analiz 

Çalışmada elde edilen sayısal değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri medyan (aralık) değeri olarak 

verilmiştir. Kategorik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ise sayısal değerler ve yüzdeler olarak 

verilmiştir. Örneklem büyüklüğü göz önüne alınarak, değişkenlerin normal dağılmadığı varsayılmış ve 

gruplar arası karşılaştırmalar için parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Kategorik ve sayısal 

değişkenler sırasıyla ki-kare testi ve Wilcoxon signed ranks test kullanılarak karşılaştırılmıştır. 

Korelasyonlar Spearman korelasyon testi kullanılarak analiz edilmiş ve istatistiksel analizler SPSS 25 

yazılımı kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen hastaların tamamı kadın olup medyan yaş 51 (range 31-73)’dir. Medyan BMI 

değeri 25 (22-32) dir. Olguların % 27,3 ü in situ duktal karsinom, % 72,7 si IDC histolojisine sahiptir. 

Kalp mean V5, V10, V20,V30  dozları tabloda verilmiştir.(Table 1). RT öncesine göre kıyaslandığında 

RT sonrası elektrokardiyografik ölçümlerde farklı derivasyonlar arası bakılan minimum ve maksimum 

QT intervalinde ve QTc ‘de uzama gözlenmiştir. Ayrıca RT sonrası QTD ‘de öncesine göre artış 

saptanmıştır (Tablo 2). 

 

 

 

Table 1: Cardiac dosimetric parameters 

Cardiac dosimetric parameters Median (range) 

 

Mean dose 

V5      

V10    

V20   

V30 

        

     205 cGy  (92-484) 

    5,8 %  (0-30) 

    3,8 %  (0-10,1) 

    0,44 %  (0-8,4) 

    0,8 %  (0-7) 
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Table 2: Electrocardiographic findings 

 Pre –RT (n=11;median) Post-RT (n=11;median) p-value 

NDS 78 (67-96) 80 (60-103)     0,92 

QT min  348 (320-368) 352 (340-398)     0,03 

QT max 367 (342-393) 392 (378-432)     0,004 

QTD 22 (15-32) 37 (26-52)     0,003 

QTc min 402 (349-451) 416 (368-440)     0,35 

QTc max 419 (370-487) 458 (407-488)     0,02 

QTcD 23 (17-39) 39 (29-64)     0,003 

 

SONUÇ 

Meme kanseri tüm dünyada en sık görülen kanserler arasındadır ve tedavisinde radyoterapi geniş bir 

endikasyon alanına sahiptir. Modern teknolojik gelişmeler ışığında radyoterapiye bağlı kalp dozları 

olabildiğince minimalize edilebilmektedir. Kardiyovasküler morbidite ve mortalite riski taşıyan 

hastaların radyoterapi döneminde yakın monitörizasyon ile takip edilmesi bu grup hastaların erken teşhis 

ve tedavisine olanak sağlayabilmektedir.  
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Özet: Aort kapak cerrahisi sonrası asendan aortanın geç psödoanevrizması nadir görülen bir komplikasyondur. 

Psödoanevrizmaların çoğu asendan aortanın insize veya kanüle edildiği koroner arter baypas greft, asendan aorta 

replasmanı, aort kapak replasmanı/tamiri ameliyatlarından sonra görülmektedir. Psödoanevrizmanın genişlemesi 

ve çevre yapılara basısı çeşitli semptomlara neden olabilir. Bu yazıda, acil servise senkop ve nefes darlığı şikayeti 

ile başvuran bir hastada aort kapak cerrahisinin geç komplikasyonu olarak gelişen aort psödoanevrizması 

olgusunu sunuyoruz. Troponin yüksekliği nedeniyle kateter laboratuvarında koroner anjiyografi ve aortografi 

yapıldı. Koroner arterler açıktı ancak aortografide aortik bulbusun sağ kısmında iki adet psödoanevrizmal oluşum 

görüldü. Hastanın troponin yüksekliğinin ve bayılmasının olası nedeninin psödoanevrizmanın sağ atriyum ve sağ 

koroner artere (RCA) aralıklı olarak bası yapması olabileceği düşünüldü. Daha sonra kontrastlı çok kesitli 

bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) çekildi ve asendan aortun sağ anterolateral tarafında yaklaşık 1,5 cm çapında bir 

defekt görüldü. Ayrıca kontrast maddenin bu defektten perikardiyal boşluğa yayıldığı ve iki ayrı psödoanevrizma 

formasyonunun oluştuğu gözlendi. RCA kökünün üzerinde daha küçük formasyon ve onun üzerinde ise daha büyük 

formasyonun olduğu gözlendi. ÇKBT ayrıca bize sağ atriyumda kısmi kompresyon olduğunu gösterdi. Bunun 

üzerine açık cerrahi onarım yapılmasına karar verildi. Ancak hastamız cerrahi operasyonu kabul etmedi ve 

takipleri esnasında öldü. Bu durum psödoanevrizma rüptürü veya aritmik bir komplikasyona sekonder gelişmiş 

olabilir. Aort psödoanevrizma rüptürü bu hastalarda ölümle sonuçlanabileceğinden, cerrahi sonrası düzenli 

kontroller bu ciddi komplikasyonun zamanında tanı ve tedavisi için son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Psödoanevrizma, Aort Kapak Replasmanı, Senkop 

 

A Rare Cause of Syncope After Cardıac Surgery: Double Lumen Aortıc Pseudoaneurysm 

 

Abstract: Late pseudoaneurysm of ascending aorta after aortic valve surgery is a rare complication. Most of the 

pseudoaneurysms occur after coronary artery bypass graft, ascending aorta replacement, aortic valve 

replacement/repair surgeries in which the ascending aorta is incised or cannulated. The enlargement of the 

pseudoaneurysm and its compression on surrounding structures can cause various symptoms. In this report, we 

present a case of aortic pseudoaneurysm as a late complication of aortic valve surgery in a patient who presented 

to the emergency department with the complaint of syncope and dsypne. Coronary angiography and aortography 

was performed due to increased troponin levels in the catheter laboratory. Coronary arteries were patent but 

aortography revealed two pseudoaneurysmal formation in the right part of the aortic bulbus. It was thought that 

the possible cause of patient’s high troponin levels and syncope might be due to intermitant compression of the 

pseudoaneurysm on right atrium and right coronary artery (RCA). Then, contrast multislice computer tomography 

(MSCT) was performed and revealed a defect of approximately 1.5 centimeters in diameter on the right 

anterolateral side of the ascending aorta. In addition, it was observed that the contrast material extended from 

this defect into the pericardial space and formed two seperated pseudoaneurysm formation. It was observed that 

there was a smaller formation above the root of the RCA and a larger formation above it. MSCT also showed us 

right atrium partial compression. Thereof, it was decided to perform open surgical repair. However, our patient 

didn’t accept the surgical operation and died during follow-up. This may have developed secondary to 

pseudoaneurysm rupture or an arrhythmic complication. Regular post-surgical follow-up visits are extremely 
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important for timely diagnosis and treatment of this serious complication because rupture of aortic 

pseudoaneurysm could result in death in these patients. 

Keywords: Pseudoaneurysm, Aortic Valve Replacement, Syncope 

 

Introduction  

Pseudoaneurysms that result from a contained disruption of the aortic wall, rare complication after 

cardiac surgery. Enlargement of the pseudoaneurysm or compression on surrounding structures can 

cause various symptoms as well as angina, dysphagia and syncope. In this report, we present a case of 

aortic pseudoaneurysm as a late complication of surgery in a patient who presenting with the complaint 

of syncope. 

Case report 

75 year old man was admitted to our emergency department with syncope and dyspnea. According to 

his anamnesis, he had undergone mechanical aortic valve replacement (AVR) four years prior to 

presentation.  Physical cardiac examination revealed mechanical valve click without murmur. No 

crackles was heard on lung auscultation. Electrocardiogram showed ST segment depression in leads V4-

V6 and heart rate was 74/minutes. Laboratory findings of patient was remarkable for an INR of 2.58 

due to warfarin therapy and troponin was 255 ng/dl.  PCR test was performed due to COVID pandemia 

and detected negative. The image quality of the patient’s transthoracic echocardiogram (TTE) was 

suboptimal. However, as far as could be evaluated, left ventricular ejection fraction was normal, aortic 

valve gradients were within normal limits and ascending aorta was dilated (50 mm). Also, moderate 

pericardial fluid was detected around all cardiac chambers. Coronary angiography and aortography was 

performed due to increased troponin levels. Coronary arteries were patent but aortography revealed two 

pseudoaneurysmal formation in the right part of the aortic bulbus (Figure 1). It was thought that the 

possible cause of patient’s high troponin levels and syncope might be due to intermitant compression of 

the pseudoaneurysm on right atrium and right coronary artery (RCA). Then, contrast multislice 

computer tomography (MSCT) examination revealed a defect of approximately 1.5 centimeters in 

diameter on the right anterolateral side of the ascending aorta. The diameter of the ascending aorta was 

measured as 52 mm. In addition, it was observed that the contrast material extended from this defect 

into the pericardial space and formed two seperated pseudoaneurysm formation. Smaller formation was 

found above the root of the right coronary artery and also the larger one above its origin. MSCT also 

showed us right atrium partial compression (Figure 2-3). Then, the patient was discussed with heart 

team, surgical operation was planned but the patient didn’t accept and died during follow-up. 
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Figure 1: Aortography showed pseudoaneurysm sac filled with contrast (Asc. Ao: Ascendan aorta) 
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Figure 2: Computed tomography images revealed a two separated aneurysmal formations arising from right 

anterolateral side of the ascending aorta. (Asc. Ao: Ascendan aorta, PAA: Pseudoaneurysm of ascending aorta, 

RCA: right coronary artery) 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 500 

 

Figure 3: Computed tomography reconstruction and virtual aortogram confirmed the diagnosis of 

pseudoaneurysm. (Asc. Ao: Ascendan aorta, PAA: Pseudoaneurysm of ascending aorta, RCA: right coronary 

artery) 

Discussion  

Pseudoaneurysms (PAs) are focal arterial dilatations. PA occurs when there is a rupture in the vessel 

wall and blood leaks through the wall. The outer walls of true aneurysm are formed by all three layers 

of the vessel wall – intima, media, and adventitia, whereas the outer walls of pseudoaneurysm formed 

by the adventitia or surrounding perivascular soft tissue.  
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The incidence of intraoperative aortic dissection during cardiac surgery has been reported to be around 

0.12% to 0.35%, but as high as 0.6% after an aortic valve replacement. Late pseudoaneurysm formation 

of the aorta after AVR is rare complication which usually occur several weeks or months after aortic 

surgery [1].  In our case, the diagnosis of pseudoaneurysm established four years after AVR.                 

Most common surgical cause of pseudoaneurysm is aortic injury include cardioplegia cannulation site, 

ascending aort cannulation site, cross-clamp site [2-4]. In addition, infection, connective tissue disease, 

chronic hypertension, aortic calcification or trauma increase the risk of pseudoaneurysm formation 

occurence [5]. In our case, there was no infection or connective tissue disaease. Therefore mechanism 

of the pseudoaneurysm after AVR is unclear but may have developed secondary to wall cannulation.  

Most of the cases of thoracic aortic pseudoaneurysm tends to be asymptomatic [6]. Pseudoaneurysm 

tendency to quietly expand in size over the years may result in a delayed diagnosis with an increased 

risk of rupture and mortality. Rarely, it may cause symptoms due to compressing surrounding anatomical 

structures and different clinical scenarios may occur depending on the location of the pseudoaneurysm. 

It may cause syncope in the presence of right atrium compression, angina in the presence of coronary 

artery compression, and death due to tamponade and rapidly progressive shock when ruptured. Hence, 

early diagnosis and treatment of patient is very important. In our case, patient presented with syncope 

and dyspnea. This situation may have been due to a temporary RCA and right atrium compression.  In 

our case, the diagnosis of the patient was delayed as he did not come to follow-up.  

Pseudoaneurysm can be diagnosed by aortography but this method is not performed due to the 

development of modern non-invasive methods today. However, coronary angiography and aortography 

is performed in cases with an elevated troponin, as in our case.   

The surgical treatment of pseudoaneurysm mandatory because of the high risk of fatal consequences. 

Atik et al. reported the surgical mortality of thoracic aneurysms as 6,7% [1]. Endovascular treatment 

may be considered in patients with high surgical risk [7]. When compared to open surgery, endovascular 

repair has less bleeding risk and infection. Nevertheless, the disadvantages of endovascular repair that 

it can cause periprocedural myocardial infarction and cerebrovascular events by compressing vital 

structures such as coronary artery ostium and aortic arch vessel [8-9]. Mehrdad et al. Reported the 

mortality rate of endovasvular repair of thoracic aortic aneurysms in high risk patients as 15% [10] . 

Embolization using the septal occluder and endoprostheses delivered through the left ventricular apex 

are other endovascular treatment options for ascending aorta pathologies. In our case, endovascular 

treatment was found to be very risky due to proximity of the pseudoaneurysm to vital structures like 

coronary ostium and mechanical aortic valve. Thereof, it was decided to perform open surgical repair. 

However, our patient didn’t accept the surgical operation and died during follow-up. Pseudoaneurysm 

rupture or an arrhythmic complication may have developed during follow-up but could not be 

documented. 

Conclusion 

Pseudoaneurysms are serious complication that can occur even years after cardiac surgery and present 

with different symptoms. Regular post-surgical follow-up visits are extremely important for timely 

diagnosis and treatment of this serious complication.  
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Özet: Giriş ve Amaç: Liraglutide son yıllarda obezitenin medikal tedavisi için kullanılan bir glukagon benzeri 

peptit-1 (GLP-1) reseptörü agonistidir. Yapılan çalışmalarda akut kolesistit dahil safra kesesi ile ilişkili yan etkiler 

liraglutid grubunda plasebo grubuna göre daha fazla bildirilmiştir. Safra yolları taşlarının çoğu safra kesesi 

kaynaklı sekonder taşlardır. Primer safra yolları taşları intrahepatik veya ana safra kanalı içinde denovo olarak 

ortaya çıkar. Primer taşların sıklıkla biliyer staz ve oddi sfinkterindeki anormalliklere bağlı oluştuğu 

düşünülmektedir. Liraglitude kullanırken primer koledok taşı oluşan olgumuzu literatür eşliğinde sunmayı 

amaçladık. Olgu: 49 yaşında kadın, 2 gündür epigastrik bölgede şiddetli ağrı ve idrar renginde koyulaşma 

şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Öyküsünde 5 yıl önce kolesistektomi olan hasta 10 haftadır kilo verme amaçlı 

liraglutide tedavisi almaktaydı. Laboratuvar tetkiklerinde; ALT: 510 IU/ml, AST: 227 IU/ml, GGT:314 IU/ml, 

ALP: 164 IU/ml, total bilirubin: 7.17 mg/dl, direkt bilirubin: 4.83 mg/dl, amilaz:30 lipaz:15 ve CRP:15 mg/L idi. 

Manyetik rezonans kolanjiopankreatografi (MRCPI)’de koledok distal uçta milimetrik taş gölgesi vardı. Tartışma: 

Bildiğimiz kadarıyla olgumuz literatürde liraglutid kullanırken primer koledok taşı oluşmuş ilk olgudur. Yapılan 

çalışmalar GLP-1'in farmakolojik dozlarda, hem normal deneklerde hem de diyabet hastalarında gıdaya karşı 

bağırsak kolesistokinin(CCK) tepkisini inhibe ettiğini göstermektedir. CCK üzerine etkileri ile GLP-1 reseptör 

agonistlerinin kronik kullanımı, safra kesesi kontraksiyonunun azalmasına yol açarak safra çamuru ve safra taşı 

oluşumuna neden olabilir. Muhtemelen GLP-1 reseptör agonisti(RA) kullanımına bağlı safra yolu taşı oluşumu 

da aynı mekanizmalara bağlıdır. Sonuç olarak; GLP-1 reseptör agonistlerinin safra akışını azaltmaları ve 

geçmişte safra taşı öyküsü olan hastaların yeniden safra taşı oluşturmaya yatkınlıkları nedeniyle bu hastalarda 

GLP-1 RA başlamadan önce dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Liraglutid, Primer Koledok Taşı 

 

A Case of Primary Choledochal Stone While Using Liraglutide 

 

Abstract: Introduction and aim:Liraglutide is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist that has been 

used for the medical treatment of obesity in recent years. In studies, gallbladder-related side effects, including 

acute cholecystitis, were reported more in the liraglutide group than in the placebo group.Most bile duct stones 

are secondary stones originating from the gallbladder.Primary bile duct stones occur as intrahepatic or denovo 

in the main bile duct. Primary stones are often thought to be due to biliary stasis and abnormalities in the oddi 

sphincter.We aimed to present the fact that primary choledochal stones were formed while using liraglutide, in 

the light of the literature. Case:A 49-year-old woman applied to us with complaints of severe pain in the epigastric 

region and darkening of the urine color for 2 days.The patient, who had a history of cholecystectomy 5 years ago, 

had been receiving liraglutide therapy for weight loss for 10 weeks.In laboratory examinations; ALT: 510 IU/ml, 

AST: 227 IU/ml, GGT: 314 IU/ml, ALP: 164 IU/ml, total bilirubin: 7.17 mg/dl, direct bilirubin: 4.83 mg/dl, 

amylase:30 lipase:15 and CRP: 15 mg/L.In magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP), there was a 

millimetric stone shadow at the distal end of the common bile duct.Discussion:As far as we know, our case is the 

first case in the literature in which primary choledochal stone was formed while using liraglutide.Studies show 

that GLP-1, at pharmacological doses, inhibits the intestinal cholecystokinin (CCK) response to food in both 

normal subjects and diabetic patients.Chronic use of GLP-1 receptor agonists with their effects on CCK may lead 

to decreased gallbladder contraction, resulting in biliary sludge and gallstone formation.Biliary stone formation, 

possibly due to GLP-1 receptor agonist (RA) use, is also dependent on the same mechanisms. As a result; We 
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believe that caution should be exercised before starting GLP-1 RA in these patients, since GLP-1 receptor agonists 

reduce bile flow and patients with a history of gallstones tend to re-form gallstones. 

Keywords: Obesity, Liraglutide, Primary Choledochal Stone 

 

GİRİŞ ve AMAÇ 

GLP-1, gıda emildiğinde ince bağırsaktan hızla salgılanan bir inkretin peptit hormonudur (1).  GLP-1 

nöronal yollarla tokluğu artırır, iştahı azaltır ve gastrik boşalmayı da geciktir (2). Liraglutid son yıllarda 

obezitenin medikal tedavisi için kullanılan bir glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) reseptörü agonistidir. 

Liraglutid GLP-1 etkilerini göstererek kilo vermeyi sağlar(3). Liraglutidin yan etkileri ise genellikle 

gastrointestinal sistemle ilgili olup mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık, hazımsızlık, karın ağrısı ve 

şişkinlik gibi semptomlardır (3).  Ayrıca yapılan çalışmalarda akut kolesistit dahil safra kesesi ile ilişkili 

yan etkiler liraglutid grubunda plasebo grubuna göre daha fazla bildirilmiştir (4). 

Safra yolları taşları malign olmayan tıkanma sarılığının ana etyolojisini oluşturur. Safra yolları taşlarının 

çoğu safra kesesi kaynaklı sekonder taşlardır. Primer safra yolları taşları ise intrahepatik veya ana safra 

kanalı içinde de novo olarak ortaya çıkar ve Asya popülasyonunda daha sık görülür.  Primer safra yolları 

taşları tipik olarak çamurlu bir kıvamda kahverengimsi sarı görünür ve çeşitli miktarlarda kolesterol 

ve kalsiyum tuzları ile karıştırılmış kalsiyum bilirubinattan oluşur. Bu taşların sıklıkla biliyer staz ve 

Oddi sfinkterindeki anormalliklere bağlı oluştuğu düşünülmektedir (5). 

Biz bu sunumuzda liraglitud kullanırken primer koledok taşı oluşan olgumuzu literatür eşliğinde 

sunmayı amaçladık. 

OLGU 

 49 yaşında kadın, 2 gündür epigastrik bölgede şiddetli ağrı ve idrar renginde koyulaşma şikayetleri ile 

tarafımıza başvurdu. Öyküsünde 5 yıl önce kolesistektomi olan hasta 10 haftadır kilo verme amaçlı 

liraglutide tedavisi almaktaydı. Liraglutide tedavisine 0,6/gün subkutan ile başlamış olup haftalık doz 

artımı ile maximum doz olan 3,0/gün ile devam ediyordu. Bu süreçte yaklaşık 10 kg vermişti.  Bilinen 

karaciğer hastalığı öyküsü olmayıp, herhangi bir hepatotoksik ilaç/ajan, herbal ve alkol kullanımı yoktu. 

Fizik muayenede bilinç açık, koopere ve oryante idi. Skleralarda belirgin olmak üzere tüm vücutta sarılık 

olup batın muayenesinde epigastrik hassasiyet ve defans vardı.  

Laboratuvar tetkiklerinde; lökosit: 8530(/mm³),  hemoglobin:13.3 g/dl, trombosit: 199000(/mm³), 

biyokimya incelemelerinde; ALT: 510 IU/ml, AST: 227 IU/ml, GGT:314 IU/ml, ALP: 164 IU/ml, total 

bilirubin: 7.17 mg/dl, direkt bilirubin: 4.83 mg/dl, amilaz:30 lipaz:15 ve CRP:15 mg/L idi.  

Ultrasonografik incelemede karaciğer normal boyutlarda ve parankim ekosu homojendi. Safra kesesi 

opere olup intrahepatik safra yolları ve koledok hafif (9 mm) dilate idi. Manyetik rezonans 

kolanjiopankreatografi (MRCP)’de koledok distal uçta milimetrik taş gölgesi vardı. Hastaya endoskopik 

retrograd kolanjiopankreatografi yapıldı ve koledoktan 5-6 mm çapında bir adet taş çıkarıldı. İzlemde 

klinik ve biyokimyasal olarak düzelen hasta önerilerle taburcu edildi. 

TARTIŞMA 

Bildiğimiz kadarıyla olgumuz literatürde liraglutid kullanırken primer koledok taşı gelişmiş ilk olgudur. 

Liraglutid glikoza bağımlı şekilde insülin sekresyonunu uyarmaya, plazma glukagon 

konsantrasyonlarını azaltmaya, hepatik glikoz üretiminde azalmaya, gecikmiş gastrik boşalmaya ve 

nöronal yollar yoluyla iştahta baskılanmaya neden olan bir GLP-1 reseptör analoğudur. İştahın 

baskılanmasına bağlı enerji alımının azalması ve gastrik boşalmanın yavaşlamasıyla kilo kaybına neden 

olmaktadır (6). 

Genel olarak GLP-1 analoları gastrointestinal hareketliliği azaltır. Bu nedenle de yan etkilerinin çoğu 

gastrointestinal sistemle ilgili olup çoğunlukla tedavinin ilk 2 haftasında ortaya çıkar ve zaman 

içerisinde azalırlar. Ayrıca bu ilaçların kullanımı ile kolelitiazis riskinde artış olduğu da bilinmektedir 

(7,8). Yapılan çalışmalar GLP-1'in farmakolojik dozlarda hastalarda gıdaya karşı bağırsak 

kolesistokinin(CCK) tepkisini inhibe ettiğini göstermektedir. Bu baskılama sonucu safra kesesi 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/calcium-salt
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sphincter
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kontraktilitesi azalır. Kontraktilitedeki bu azalma GLP-1’in bazal mekanizmaya iki şekilde 

müdahalesiyle olmaktadır:  Birincisi, GLP-1 endokrin I-hücrelerinden CCK peptitlerinin yemek 

kaynaklı salınımını baskılar. İkincisi, GLP-1 hedef hücrelerin, yani safra kesesi miyositlerinin CCK 

yanıtını azaltır (7, 8, 9). Ayrıca, deneysel çalışmalar, kolanjiyositlerin GLP-1'e duyarlı olduğunu ve 

artmış proliferasyon ve fonksiyonel aktivite ile yanıt verdiğini, bunun da kanal tıkanıklığı riskini 

artırabileceğini göstermiştir (10). Bu nedenlerden dolayı GLP-1 reseptör agonistlerinin kronik 

kullanımı, safra kesesi kontraksiyonunun azalmasına yol açarak safra çamuru ve safra taşı oluşumunun 

gelişmesine ve sonuç olarak kolelitiazis ve kolesistit riskinin artmasına neden olabilir Literatürde GLP-

1 reseptör agonisti kullanırken primer safra yolu taşı gelişmiş olgu olmadığından mekanizma ile ilgili 

bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak liraglutide kullanımına bağlı safra yolu taşı oluşumunun da safra 

kesesi taşı oluşumu ile muhtemelen aynı mekanizmalarla olmaktadır. 

Olgumuzda koledok taşının liraglutid kullanımına sekonder de novo yolla mı, yoksa sistik kanalda 

kalmış ve yıllar sonra koledok kanalına düşen bir taş mı olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak hastanın 

kolesistektomi öyküsü ile koledok taşı arasındaki sürenin çok uzun olması, GLP-1 reseptör 

agonistlerinin CCK ile safra akışını yavaşlatıp taş oluşturma potansiyelleri nedeniyle bu taşın primer 

olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünmekteyiz.  

Ursodeoksikolik asit hepatik kolesterol sekresyonunu azaltarak safranın kolesterol içeriğini düşürür ve 

böylece safra kolesterol taşlarının oluşumunu azaltabilir (11).  Kolesistektomi öyküsü olan özellikle de 

taş oluşumu için multipl risk faktörleri olan (ileri yaş, kadın cinsiyet, obezite, dislipidemi ve diyabet vb) 

hastaların yeniden safra taşı oluşturmaya yatkınlıkları nedeniyle bu hastalara liraglutid ve benzeri GLP-

1 agonistleri başlanırken UDCA tedavisinin de düşünülmesinin uygun olabileceği kanaatindeyiz. Bu 

konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

REFERANSLAR 

1. Kreymann B, Williams G, Ghatei MA, Bloom SR. Glucagon-like peptide-1 7-36: a physiological 

incretin in man. Lancet. 1987; 2:1300–4. 

2. Simpson KA, Martin NM, Bloom SR. Hypothalamic regulation of appetite. Expert Rev Endocrinol 

Metab. 2008; 3:577–92. 

3. Novo Nordisk. Victoza (liraglutide) prescribing information [Internet]. Plainsboro: Novo 

Nordisk;2022. [cited 2022 Aug 12]. Available from: https://www.novo-pi.com/victoza.pdf. 

4. Davies MJ, Bergenstal R, Bode B, Kushner RF, Lewin A, Skjoth TV, et al. Efficacy of liraglutide 

for weight loss among patients with type 2 diabetes: the SCALE Diabetes randomized clinical trial. 

JAMA. 2015; 314:687–99. 

5. Copelan A, Kapoor BS. Choledocholithiasis: Diagnosis and Management. Techniques in Vascular 

and Interventional Radiology. 2015 (18);4:244-255. 

6. Flint A, Kapitza C, Zdravkovic M . The once-daily human GLP-1 analogue liraglutide impacts 

appetite and energy intake in patients with type 2 diabetes after short-term treatment. Diab Obes 

Metabol 2013. doi: 10.1111/dom.12108. 

7. Monami M, Nreu B, Scatena A, et al. Safety issues with glucagon-like peptide-1 receptor agonists 

(pancreatitis, pancreatic cancer and cholelithiasis): Data from randomized controlled trials. Diabetes 

Obes Metab. 2017:19;1233-1241. 

8. Pizzimenti V, Giandalia A, Cucinotta D, etal. Incretin-based therapy and acute cholecystitis: a 

review of case reports and EudraVigilance spontaneous adverse drug reaction reporting database. J 

Clin Pharm Ther. 2016;41:116-118. 

9. Rehfeld JF,Knop FK, Asmar A,et al. Cholecystokinin secretion is supressed by glucagon-like 

peptide-1: clue to mechanism of the adverse gallbladder events of GLP-1-derived drugs. Scand J 

Gastroenterol. https://doi.org/10.1080/00365521.2018.1530297. 

https://www.novo-pi.com/victoza.pdf
https://doi.org/10.1080/00365521.2018.1530297


 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 506 
10. Marzioni M, Alpini G, Saccomanno  S,  et al.  Glucagon-like peptide-1 and its receptor agonist 

exendin-4 modulate cholangiocyte adaptive response to cholestasis.  Gastroenterology. 

2007;133(1):244-255. 

11. Kowdley KV. Ursodeoxycholic acid therapy in hepatobiliary disease. Am J Med. 2000; 108:481–

486. 

 

 

  

 

 

 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 507 
Presentation ID / Sunum No: 509 

 

Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: 0000-0002-5976-860X 
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Özet: Büyük trokanterik ağrı sendromu (BTAS), lateral kalça ağrısının önemli sebeplerindendir. Büyük trokanter 

üzerinde ağrı ve hassasiyet olarak tanımlanır. Sendrom genellikle büyük trokantere bağlanan gluteus medius ve 

minimus tendonları veya bu tendonların çevresindeki bursalarla ilişkili olup bu bölgeyi etkileyen aşırı kullanım 

ya da minör hasarlar sonrasında ortaya çıkar. BTAS 40 yaş üzeri obez kadınlarda daha sık görülür. Klinik şüphe 

durumunda radyolojik görüntülemede tercih edilmesi gereken modalite manyetik rezonans görüntülemedir 

(MRG). Hastalarda analjeziklerle konservatif tedavi, fizik tedavi, lokal anestetik enjeksiyonu ve tekrarlayan ya da 

semptomları gerilemeyen hastalarda ise cerrahi uygulanır. Bu vaka raporunda kalça ağrısı şikayetiyle başvuran 

51 ve 53 yaşındaki iki ayrı obez hastada BTAS’nin görüntüleme bulguları ve görüntülemede dikkat edilmesi 

gereken noktalar tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kalça Ağrısı, Büyük Trokanter Ağrı Sendromu, Gluteus Medius, Gluteus Minimus, Manyetik 

Rezonans Görüntüleme 

 

Imaging Findings in Greater Trochanter Pain Syndrome 

 

Abstract: Greater trochanter pain syndrome (GTPS) is one of the important causes of lateral hip pain. It is defined 

as pain and tenderness over the greater trochanter. The syndrome is usually associated with the gluteus medius 

and minimus tendons that attach to the greater trochanter, or the bursa around these tendons, and occurs after 

overuse or minor damage to this region. GTPS is more common in obese women over 40 years of age. Magnetic 

resonance imaging (MRI) is the modality that should be preferred in radiological imaging in case of clinical 

suspicion. Conservative treatment with analgesics, physical therapy, local anesthetic injection, and surgery are 

applied in patients who recur or whose symptoms do not regress. In this case report, imaging findings of GTPS 

and points to be considered in imaging will be discussed in two separate patients, aged 51 and 53, who are obese 

and presented with hip pain. 

Keywords: Hip Pain, Greatar Trochanter Pain Syndrome, Gluteus Medius, Gluteus Minimus, Magnetic 

Resonance İmaging 

 

Giriş 

BTAS kronik lateral kalça ağrısıdır. Tanım olarak uyluk lateral yüzünde palpasyonla oluşan hassasiyet 

veya kalça ekleminde aktif abdüksiyon ya da pasif addüksiyon ile şiddetlenen kalça ağrısı şeklindedir. 

Bölgesel ağrı sendromu olarak da bilinmekte olup genel popülasyonun %10-25’ini etkiler. Herhangi bir 

yaş grubunda görülebilmekle birlikte orta yaşta (40-60) daha sık olup kadın cinsiyette 4 kat fazladır3. 

BTAS için altta yatan mekanizma net değildir. Sendrom obez, bacak uzunluk asimetrisi, diz veya sırt 

ağrısı olan hastalarda daha sık görülür4. 

BTAS’yi klinik olarak taklit eden birçok hastalık mevcuttur. Bunlar dejeneratif kalça hastalığı, 

femoroasetabular sıkışma sendromu, femur başı avasküler nekrozu, enfeksiyon ve kalça eklemi 
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biyomekaniğini değiştiren osteoartrit, iliotibial band sendromu, lomber dejeneratif hastalık gibi klinik 

durumlardır. Tüm bu taklitçiler BTAS’nin ayırıcı tanısını zorlaştırır5. 

BTAS önceleri trokanterik bursit olarak bilinmekte iken günümüzde sendromun yalnızca enflame 

bursadan kaynaklanmadığı, gluteus tendinopatisinin de BTAS’ye sebep olabileceği belirtilmektedir6. 

Tedavi planlaması için diğer patolojiler ekartasyonu ve spesifik tanı gereklidir7. Bu noktada MRG 

bulguları oldukça önemlidir. MRG’de peritrokanterik alanda sıvı olmaması BTAS’yi ekarte ederken, 

fazla miktarda sıvı olması ise klinik ile korelasyon göstermektedir8,9. Bu olgu sunumunda kalça ağrısı 

ile başvuran 2 hasta üzerinden BTAS’nin MRG bulguları tartışılacaktır. 

Vaka-1 

53 yaşında kadın hasta sağ kalçasında hareketle uzun süredir olan ağrı sebebiyle başvurdu. Hastanın 

vücut kitle indeksi (VKİ) 30’un üzerindeydi. Fizik muayenede palpasyonla sağ kalça eklemi çevresinde 

ağrı mevcut olup ağrı abdüksiyon ile artmaktaydı. Yapılan MRG incelemesinde T2 ağırlıklı 

görüntülerde (T2AG) sağda gluteus medius ve minimus tendonları insersiyosu lokalizasyonunda 

tendinopati ile uyumlu sinyal artışı mevcuttu (Resim 1). Hastaya bunun üzerine BTAS tanısı ile non-

steroid anti-inflamatuar ilaç (NSAİ) başlanarak takibe alındı. 

 

Resim 1: Sağda gluteus medius-minimus tendon insersiyosu lokalizasyonunda aksiyel (a) ve koronal (b) 

T2AG’de kesitlerde tendinopati ile uyumlu sinyal artışı mevcuttur (beyaz oklar). 

 

 

Vaka-2 

51 yaşında kadın hasta her iki kalçada ağrı ve sol kalça çevresinde şişlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın 

VKİ’si 30’un üzerindeydi. Fizik muayenede her iki kalça eklemi çevresinde abdüksiyon ile şiddetlenen 

ağrı mevcuttu. MRG’de T2AG’de bilateral gluteus medius tendinopatisi, sağda trokanterik bursit ve 

solda gluteus medius tendonu komşuluğunda yumuşak dokuda 6 cm çapına ulaşan sıvı kolleksiyonu 

görüldü (Resim 2). Bu bulgular üzerine hasta ilk planda NSAİ tedavisi başlanarak takibe alındı. 
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Resim-2: Bilateral gluteus medius tendonlarında koronal (b) T2AG’de büyük trokanter seviyesinde tendinopati 

ile uyumlu sinyal artışları mevcuttur (kesintili oklar). Solda gluteus medius tendonu komşuluğunda aksiyel (a) ve 

koronal (b) kesitlerde yumuşak dokuda 6 cm çaplı sıvı kolleksiyonu (siyah oklar) ve sağda aksiyel kesitte (a) 

trokanterik bursada hafif düzeyde sıvı (beyaz ok) izlenmektedir. 

 

 

Tartışma ve Sonuç 

BTAS kalça ağrısının sık görülen sebeplerindendir. Ayırıcı tanısına çok sayıda klinik durum ve hastalık 

girdiği için tanı koymak güç olabilmektedir. Hastalarda başlıca şikayetler kalça lateralinde ağrı ve 

dokunmakla hassasiyet, gece etkilenen taraf üzerinde uyunduğunda ağrı oluşmasıdır. Klinik muayenede 

özellikle osteoartritten ayırt etmek önemlidir. Bu noktada bazı klinik muayene bulguları ve testler 

yardımcıdır. Bunlardan başlıcaları hastanın herhangi bir zorluk olmadan çorap ve ayakkabılarını giyip 

giymediğine bakılması, büyük trokanter bölgesinde palpasyonla ağrı olup olmaması ve FABER testiyle 

kalça lateralinde ağrı tetiklenip tetiklenmemesi şeklindedir3. Bu vaka sunumundaki olguların 

epidemiyolojik özellikleri ve klinik bulguları BTAS ile uyumlu idi. 

MRG büyük trokanter ve çevresindeki tendonların anatomisini göstermede oldukça kullanışlıdır. 

Gluteal tendinopatinin erken dönem bulgusu intakt ve normal hipointens tendon çevresinde T2AG’de 

sinyal artışı olup paratendinöz yumuşak doku ödemini gösterir. Tendinopati geliştiğinde ise intakt 

tendonda kalınlaşma ve T2AG’de sinyal artışı izlenir. Gluteal tendinopatide en sık etkilenen tendon 

gluteus mediustur. Ayrıca tendon insersiyosunda kalsifikasyon ya da büyük trokanterde kortikal 

düzensizlik de görülebilir. Trokanterik bursit ya da tendinopati haricinde BTAS’de gluteus medius 

tendonunun parsiyel ya da komplet rüptürü de izlenebilir10. BTAS’de MR bulgularını intraoperatif 

patolojik  bulgularla karşılaştıran çalışmalar MRG’nin yüksek sensitivitesi olan bir tanısal araç olduğunu 

göstermiştir11. Bizim hastalarımızda MRG’de gluteus medius tendinopatisi ve trokanterik bursit 

izlenmiş olup klinik bulguların da desteğiyle BTAS tanısı konmuştur. 

Sonuç olarak; kalça ağrısı ile başvuran orta yaş kadınlarda BTAS ayırıcı tanıda mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ayırıcı tanıdan tanıya giden aşamalarda klinik testler ve özellikle MRG olmak üzere 

radyolojik görüntüleme bulguları yardımcıdır. Bu aşamalarda BTAS’nin diğer olası etyolojilerden ayırt 

edilmesi tedavi optimizasyonu için önemlidir. 
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Özet: Amaç: Otizm sosyal etkileşimde yetersizlik ve kısıtlı ilgi alanları ile karakterize nörogelişimsel bir 

bozukluktur. Bozukluğun tanısal düzeyde olmayan eşikaltı formlarının toplumda daha sık gözlendiği ifade 

edilmektedir. Başkalarının davranışlarının altında yatan zihinsel durumları yorumlama kapasitesi olarak 

tanımlanan zihin kuramı, ilk olarak otistik spektrum bozukluğu olan çocuklardaki belirtileri açıklamak üzere öne 

sürülmüştür. Eşikaltı otistik belirtileri olan bireylerin olası zihin kuramı alanlarındaki yetersizliği sosyal ve 

mesleki işlevsellikte düşüş ve bazı psikiyatrik bozukluklarla ilişkili olabilir. Bu çalışmada eşikaltı otistik belirtilerin 

yaygınlığı ve ilişkili faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Atatürk Üniversitesi’nin merkez 

kampüsünde eğitim gören öğrenciler çalışmanın evrenini oluşturdu. Katılımcılara Otistik Spektrum Anketi(OSA) 

uygulandı. Anket kesme puanının üstünde ve altında kalan 2 gurup oluşturuldu. Her iki gruba; Sosyodemografik 

Veri Formu, Gözlerden Zihin Okuma Testi, Yüzde Dışavuran Duyguları Tanıma Testi, Yüzde Dışavuran Duyguları 

Ayırtetme Testi, SCID, İz Sürme Testi, Sözel Akıcılık Testi, Sayı Menzili Dizisi Testi, Aileden Algılanan Destek 

Anketi ve SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği uygulandı. Bulgular: Çalışmanın başladığı tarih itibariyle üniversitesinin 

toplam öğrenci sayısı 36462 idi. 2485 öğrenciye OSA uygulandı. Erkeklerin, iletişim ve hayal gücü alt ölçeklerinde 

ve OSA toplam puanında kadınlara göre anlamlı olarak yüksek puan aldıkları saptandı. Ayrıca sayısal ve sözel 

bölümlerde okuyan erkek öğrenciler arasında OSA toplam puanı ve “Sosyal beceri” alt ölçek puanı açısından 

anlamlı farklılık vardı. OSA kesme puanına göre eşikaltı otistik belirtileri olan ve olmayan bireyler arasında zihin 

kuramı, nörokognitif testler, yaşam kalitesi, psikiyatrik tanı ve bazı sosyodemografik özellikler yönünden farklar 

olduğu belirlendi. Sonuç: Geleneksel olarak otizmin genel popülasyondan uzak klinik bir durum olduğu düşünülür 

ancak son çalışmalar otistik özelliklerin toplum geneline yayıldığını bildirmektedir. Çalışmamızda erkek cinsiyette 

otistik özelliklerin daha yaygın olduğu yönündeki literatür verisi desteklenmiş ayrıca eşikaltı otistik özellikleri 

olan bireylerin zihin kuramı kapasitesinin, nörokognitif test sonuçlarının ve yaşam kalitesi skorlarının etkilendiği 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eşikaltı Otistik Belirtiler, Zihin Kuramı, Psikiyatrik Komorbidite, Yaşam Kalitesi. 

 

Giriş: 

Otizm sosyal etkileşimde yetersizlik ve kısıtlı ilgi alanları ile karakterize nörogelişimsel bir 

bozukluktur(1). Uluslararası tanı kılavuzlarında 2013 yılına kadar Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 

başlığı altında Asperger Sendromu, Atipik otizm, Çocukluğun Dezentegratif Bozukluğu ve Rett 

Sendromu ile beraber yer alırken 2013’te yayımlanan klavuzda(DSM-V) benzer tanılarla beraber “otizm 

spektrum bozukluğu” adıyla tek başlık altında toplanmıştır(2). Tamamen kendilerine ait bir dünyada 

yaşıyor gibi görünen bu çocukların oyun kurmada, akranlarıyla iş birliğine girmede ciddi problemleri 

vardır (3). Mekanik kavramları daha kolay anlamlandırabildikleri düşünülmektedir(4). Başkalarının 
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kendisinden farklı düşünebileceğini ve davranışlarının altında yatan niyetleri anlayabilme yetisi olarak 

tanımlanan “zihin kuramı” yetisindeki bozulmanın otizmdeki temel sorunlardan biri olduğu iddia 

edilmiştir. Bununla ilişkili olarak mizah, iğneleme ve alay ifadelerini anlamada güçlük yaşayabilirler(5). 

Bu durum gerçek yaşamdaki sosyal beceri sorunlarını beraberinde getirir. Bu yapısal bozukluk doğal 

olarak diğer psikiyatrik rahatsızlıklara da zemin hazırlamaktadır (4). Çocukluk döneminde DEHB en 

sık eş tanıyken ergenlikle beraber depresyon daha sık görülmeye başlar. Anksiyete bozuklukları sıklıkla 

depresyona eşlik eder. (6). 

Bozukluğun görülme sıklığıyla ilgili literatürde farklı veriler bildirilse de yaklaşık %1 düzeyinde olduğu 

iddia edilmiştir (7). Görülme riski açısından ırk, etnik gurup ve sosyal sınıflar arasında farklılık 

gözlenmediği ancak erkek cinsiyette daha fazla görüldüğü vurgulanmaktadır. Mühendislik ve fen 

bilimleri öğrencilerinin ailelerinde sosyal bilimler öğrencilerinin ailelerine göre iki kat daha fazla 

görüldüğü bildirilmiştir(8). Otizmin genel popülasyondan uzak olan klinik bir durum olduğu düşünülür 

ancak OSB’da temel patoloji olarak görülen iletişim becerilerinde yetersizlik ve ilgi alanlarında kısıtlılık 

problemleri normal populasyonda da farklı şiddetlerde gözlenebilir. Geniş Otizm Fenotipi (GOF) olarak 

ifade edilen bu tablonun tanısal düzeydeki OSB’na nazaran toplumda çok daha sık gözlendiği 

bildirilmiştir. Burada kastedilen, bu kişilerin bozukluğun kendisine sahip olmasalar da, “daha hafif bir 

türevi”ne sahip olduklarıdır(9). Çalışmalarda otistik bireylerin akrabalarında bazı kişilik özelliklerinin 

(soğuk-uzak, katı, kaba, endişeli ve eleştirilmeye aşırı duyarlı) topluma göre daha sık gözlendiği 

bildirilmiştir (10).  Ülkemizde OSB olan çocukların ebeveynlerinin yürütücü işlev ve zihin kuramı 

becerilerinin incelendiği bir çalışmada, özellikle sözel işleyen bellek ve sosyal biliş testlerinde 

yetersizlikleri saptanmıştır. Sosyal biliş ve yürütücü işlev bozukluklarının otistik spektrum bozuklukları 

için endofenotipik belirleyiciler olabileceği ileri sürülmüştür (11).  Endofenotipleri tanımlayabilmek için 

bugüne kadar birçok ölçek tasarlanmıştır. Bu amaçla geliştirilen “Otizm Spektrum Anketi(OSA)” 

normal zekâ kapasitesine sahip bir erişkinin ne düzeyde otistik özellikler taşıdığını gösterir (12).  

Literatürde, erişkin popülasyonda mevcut olan eşikaltı otistik belirtilerin yaygınlığı ve kişilerin 

hayatlarını ne yönde etkilediğine dair bilgilerimiz sınırlıdır. Bu çalışmada; eşikaltı otistik belirtilerin 

yaygınlığının araştırılması, etkilenen bireylerin sosyodemografik özellikleri, zihin kuramı ve 

nörokognitif test performansları ve psikiyatrik komorbiditeleri yönünden değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 
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36462 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Örneklem, herbir fakülteden tüm evreni temsil edecek 

sayıda öğrencinin katılımıyla sağlanmıştır. Araştırma, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu 

ve rektörlük makamının onayı ile başlatılmıştır. Üniversite genelinde 2640 öğrenciye OSA uygulanmış 

ancak eksik yanıtlar nedeniyle 155’i değerlendirme dışı bırakılarak toplamda 2485 kişilik örneklem 

grubu çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise OSA’ne göre kesme değerinin 

üstünde ve altında puan alan katılımcılardan iki gurup oluşturulmuştur. Katılımlar gönüllülük esasına 

göre sağlanmıştır. Bu aşamada katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Gözlerden Zihin Okuma 

Testi, Yüzde Dışavuran Duyguları Tanıma Testi, Yüzde Dışavuran Duyguları Ayırtetme Testi, SCID I, 

İz Sürme Testi, Sözel Akıcılık Testi, Sayı Menzili Dizisi Testi ve SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği 

uygulanmıştır. Bütün testler tek bir uygulayıcı tarafından yapılmıştır.  

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları: 

1) Otistik Spektrum Anketi: Baron-Cohen ve arkadaşları(2001) tarafından geliştirilen OSA, otizmin 

çekirdek belirtilerine dayalı olarak geliştirilmiş dörtlü Likert tipi bir öz-bildirim anketidir. Normal zeka 

düzeyinde bir erişkinin hangi derecede otistik özelliklere sahip olduğunu belirlemeyi amaçlamıştır. 

Bilimsel ve tarama amaçlı kullanılabileceği bildirilmiştir. Beş alt ölçekten meydana gelen ölçek toplam 

50 soru içerir. Bu alanlar; sosyal beceri, dikkati kaydırabilme, ayrıntıya dikkat etme, iletişim ve hayal 

gücüdür. Anketten alınabilecek en yüksek toplam puan 50’dir (12,13). Kesme puanı 26 olarak 

alındığında tarama amaçlı kullanılabileceği belirtilmiştir (14). 
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2) Sosyodemografik Veri Formu: Çalışmanın amacına yönelik olarak araştırmacılar tarafından 

tasarlanmış bireylerin kendileri ve aileleri ile ilgili özelliklerin sorgulandığı veri formudur.  

3) Gözlerden Zihin Okuma Testi: Baron-Cohen ve arkadaşları tarafından sosyal biliş ve empati yetilerini 

ölçmek üzere tasarlanmıştır. Testte katılımcıdan yalnızca göz bölgesi görülen resimlerdeki kişilerin 

zihinsel durumlarını en iyi tarif eden seçeneğin belirlenmesi istenmektedir(15). Testin Türkçe geçerlilik 

ve güvenilirlik çalışması Yıldırım ve arkadaşları tarafından yapılmıştır(16).  

4) Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması Testi (YDTT):Kerr ve Neale tarafından, şizofreni 

hastalarında duygu dışavurumunun tanınmasının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen testin Türkçe 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Erol ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Farklı duygu 

dışavurumlarını gösteren 19 siyah-beyaz yüz fotoğrafı içeren testten alınabilecek en yüksek puan 19’dur 

(17,18). 

5) Yüzde Dışavuran Duyguların Ayırt Edilmesi Testi(YDAT): Kerr ve Neale, YDTT’de duyguyu 

farketmenin yanısıra isimlendirme yetisininde işe karıştığını düşünerek, isimlendirme gerektirmeyen bu 

testi geliştirmişlerdir. Testin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Erol ve arkadaşları tarafından 

yapılmıştır. Test 30 siyah-beyaz fotoğraf çiftinden oluşur ve katılımcıdan resmedilen duyguların aynı 

mı farklı mı olduğunu ayırt etmesi istenir. Testten alınabilecek en yüksek puan 30’dur (18). 

6) DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I): Spitzer ve 

arkadaşları tarafından 1983 yılında geliştirilen, First ve arkadaşları tarafından 1997 yılında DSM-IV’e 

uyarlanan yapılandırılmış klinik tanı koyma aracıdır. Çalışmada Çorapcıoğlu ve arkadaşları (1999) 

tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan Türkçe versiyonu kullanılmıştır (19,20). 

7) İz sürme testi: Katılımcının; motor hız, planlama, sayısal bilgi, soyut düşünce, set değiştirme, 

konsantrasyon ve engellenmeye karşı tolerans  (Lezak 1995) yetilerini ölçmeye yarar. Test puanı olarak 

katılımcının testi saniye cinsinden tamamlama süresi ve hata sayısı hesaplamaya alınmıştır(21). 

8) Sözel akıcılık testleri: Benton ve Hamsher tarafından geliştirilen ölçek Umaç tarafından Türkçe’ye 

uyarlanmıştır. Katılımcıdan bir dakika içerisinde sayabileceği en fazla sayıda kelime sayması istenir. 

Bireyin düşüncelerini ne derecede örgütleyebildiğini değerlendirir. Özellikle prefrontal bölgelerin 

işlevlerindeki bozukluğa hassas olduğu bildirilmiştir(22). 

9) Sayı Menzili Dizisi Testi: Katılımcıya karışık rakamlar söylenerek tekrarlaması istenir. 

Tekrarlanabilen rakam sayısı (menzil) test puanını verir. Testte kişinin anlık belleği, dikkati, zihinsel 

kontrol ve çalışan belleği sınanır (23). 

10) Sf-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği: Testin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması Koçyiğit ve arkadaşları 

tarafından yapılmıştır. Hastalık, tedavi şekli veya yaşa özgü değildir. Toplam 36 soruluk bir özbildirim 

ölçeğidir. Sağlıkla ilgili 8 ayrı alanı değerlendirir(24).  

Verilerin Analizi ve Değerlendirme Yöntemleri: 

Analizler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 programında değerlendirilmiştir. Tüm 

hipotez kontrolleri p<0.05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Gruplar arası kategorik verilerin sayı, 

yüzde, homojenlik açısından karşılaştırılmasında ki-kare analizi (Pearson Chi- kare)  uygulanmıştır. Ki-

kare testinin (2×2′lik) kullanılamadığı durumlarda yani en küçük beklenen frekans 5′den küçük 

olduğunda Fisher exact testi tercih edildi. Sürekli, numerik değişkenlerin normal dağılıma uyup 

uymadığı shapiro-wilk testi ile değerlendirilmiştir. Normal dağılıma uyan numerik değişkenlerin; iki 

grup arasında ortalamalarının karşılaştırılmasında independent sample T testi, 3 ve daha fazla gruplar 

arsında ortalamaların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Post-hoc 

analiz için LSD testi kullanıldı. Normal dağılıma uymayan numerik verilerin iki grup arasında 

karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, 3 ve daha fazla grup arasında karşılaştırmalarda ise Kruskal 

Wallis testi uygulanmıştır. Bulgularda istatistiksel anlamlılığı olan değerlerde anlamlılığın düzeyini 

belirtmek için p değeri doğrudan yazılmıştır. 
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Bulgular: 

Çalışmaya katılan kız öğrencilerin sayısı 1440 (ort.yaş:21,62) ve erkek öğrencilerin sayısı 1045 

(ort.yaş:21,73) olarak tespit edilmiş olup aralarında istatistiksel anlamlı fark bulunamamıştır. 

 

Tablo 1: Katılımcıların eğitim görmekte oldukları fakültelere sayısal dağılımı ve yaş ortalamaları 

 Kız  Erkek  Toplam  % Yaş  ortalaması 

Ziraat F. 95 47 142 5,7 19,9 

Turizm F. 40 61 101 4,1 20,9 

Sağlık Bilimleri F.(Hemşirelik) 113 44 157 6,3 21,2 

Mühendislik F. 82 213 295 11,9 21,4 

Mimarlık F. 30 15 45 1,8 19,5 

Eğitim F. 306 122 428 17,2 20,9 

İlahiyat F. 292 159 451 18,1 21,8 

İktisat F. 40 29 69 2,8 20,3 

Hukuk F. 24 30 54 2,2 20,3 

Güzel Sanatlar F. 82 66 148 6,0 22,6 

Fen F. 8 16 24 1,0 20,8 

Edebiyat F.  84 35 119 4,8 21,0 

Eczacılık F. 59 39 98 3,9 21,6 

Diş Hekimliği F. 92 72 164 6,6 19,9 

Tıp F. 93 97 190 7,6 20,5 

Toplam 1440 1045 2485 100,0 21,2 

 

Kız ve erkek öğrencilerin OSA’nin toplam ve 5 alt ölçeğinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında; 

erkek öğrencilerin: iletişim ve hayal gücü alt ölçeklerinde ve toplam OSA puanında kız öğrencilere göre 

anlamlı olarak yüksek puan aldıkları görülmüştür. (Tablo 2) 

 

Tablo 2: Cinsiyete göre OSA puanlarının karşılaştırılması  

 Cinsiyet  N Ortalama Puan  p* değeri 

“Sosyal beceri” alt ölçek puanı 
Kız  1440 3,40+1,91 

0,871 
Erkek 1045 3,41+1,92 

“Dikkati kaydırabilme” alt 

ölçek puanı 

Kız 1440 4,24+1,61 
0,255 

Erkek 1045 4,17+1,69 
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 Cinsiyet  N Ortalama Puan  p* değeri 

“Ayrıntıya dikkat” alt ölçek 

puanı 

Kız 1440 5,81+1,99 
0,624 

Erkek 1045 5,85+2,02 

“İletişim” alt ölçek puanı 
Kız 1440 2,41+1,65 

P < 0.001 
Erkek 1045 2,75+1,77 

“Hayal gücü” alt ölçek puanı 
Kız 1440 3,03+1,70 

P < 0.001 
Erkek 1045 3,48+1,73 

Toplam puan 
Kız 1440 18,89+4,80 

P < 0.001 
Erkek 1045 19,66+4,89 

* iki grup ortalamasının karşılaştırılması (T-testi), İstatistiksel anlamlılık p<0.05 

Çalışmaya katılan fakülteleri müfredatlarına göre, sayısal ve sözel bölümler olarak gruplandırdığımızda: 

sayısal eğitim alan öğrencilerin OSA puanları sözel eğitim almakta olan öğrencilere göre daha yüksek 

olmakla beraber bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri 

ve bölümleri beraber değerlendirildiğinde, erkek öğrencilerden sayısal ve sözel bölümlerde okuyanlar 

arasında OSA toplam puanı ve  “Sosyal beceri” alt ölçek puanı açısından anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. OSA’ne göre, 27 ve üstü puan alan katılımcıların oranı kız öğrencilerde %7.2, erkek 

öğrencilerde %9, sözel bölümlerde eğitim görenlerde %6.7 ve sayısal nitelikte eğitim görenlerde %9.3 

olarak saptandı. En yüksek oran %11.5 ile sayısal bölümlerde eğitim almakta olan erkek öğrencilerde 

saptandı.   

“OSA’den 27 ve üstü puan alan” (EO gurubu: eşikaltı otistik özellikleri olan) 39 ve “OSA’den 27’nin 

altında puan alan” (kontrol gurubu: eşikaltı otistik özellikleri olmayan) 42 katılımcı çalışmanın ikinci 

aşamasına katılmayı kabul etmiştir. Katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamakla 

beraber EO grubun ortalama kardeş sayısı daha fazla, yüksek öğrenim gören kardeş sayısı ise daha 

düşüktü. Ayrıca EO gurubun daha yüksek oranda kırsalda yaşadığı(%20.5’e karşın %9.5) ve göç 

öyküsünün olduğu (%17.9’e karşın %7.1) saptandı. İki gurup arasında ebeveynlerin eğitim durumu ve 

ailenin toplam aylık geliri açılarından da istatistiksel fark saptanmamıştır. Guruplar arasında “aile ile 

beraber yaşama” açısından anlamlı fark bulundu (p=0,005). Aile dışında yaşama EO gurubunda daha 

fazlaydı. Katılımcıların prenatal ve postnatal dönemleriyle ilgili alınan öyküye göre febril konvülziyon 

EO grupta kontrol grubuna göre %4,8 oranına karşın %17,9 oranı ile daha fazla idi (p=0.043). SCID-I 

kullanılarak yapılan psikiyatrik değerlendirmeler neticesinde iki grup arasında: duygudurum 

bozuklukları (p=0.004), anksiyete bozuklukları (p=0 .012) ve kişilik bozuklukları (p=0.008) ana tanı 

grupları açısından anlamlı fark tespit edilmiştir.  

Katılımcıların, zihin kuramı yetisini ölçmek amacıyla uygulanan, “Gözlerden Zihin Okuma (gözler)”, 

“Yüzde Dışavuran Duyguları Tanıma (YDDT)” ve “Yüzde Dışavuran Duyguları Ayırtetme(YDAT)” 

testlerindeki performansları tablo 3’te gösterilmektedir.  

 

Tablo 3: Zihin Kuramı ve Duygu Algılama Test Sonuçları 

             TEST GRUP n Ortalama puan  p* değeri 

Gözler Testi 
EO Grup    39 22,62+3,62 

p < 0.001 
Kontrol    42 25,83+2,39 
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             TEST GRUP n Ortalama puan  p* değeri 

YDTT 
EO Grup    39 12,69+3,57 

0.006 
Kontrol    42 14,64+2,38 

YDAT 
EO Grup    39 25,79+4,77 

0.030 
Kontrol    42 27,60+1,57 

      * iki grup ortalamasının karşılaştırılması (T-testi), İstatistiksel anlamlılık p<0.05 

 

Çalışmada kullanılan nörokognitif testlerden İz Sürme, Sayı Menzili ve Sözel Akıcılık 

değerlendirmelerinde EO gurubu anlamlı düzeyde daha düşük performans göstermiştir (p<0.001). 

Ayrıca yaşam kalitesi puanları da EO gurubunda anlamdı düzeyde daha düşük saptanmıştır.                                                                                                              

Tartışma 

Otistik Spektrum Anketi (OSA) ile yapılan ilk değerlendirmeden elde ettiğimiz sonuçlar literatürü 

destekler nitelikte olup, erkek katılımcıların kız katılımcılara göre anlamlı ölçüde daha yüksek OSA 

puanlarına sahip olduğu ve sayısal bilim fakültelerinde eğitim görenlerin sözel bilim fakültelerinde 

eğitim görenlere göre istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha yüksek puanlar aldıkları tespit 

edilmiştir (13,25,26). Eşikaltı Otistik Özelliklere (EO) sahip olan katılımcıların kontrol grubuyla 

karşılaştırılmasında, iki grup arasında; sosyodemografik özellikleri, zihin kuramı ve nörokognitif test 

performansları, komorbid psikiyatrik tanıları ve yaşam kaliteleri açılarından anlamlı farklar 

saptanmıştır.     

Çalışmaya katılan öğrencilerden %8.7’u kesme puanı olarak kabul edilen 27 ve üstünde puan almıştır. 

Bu oran erkeklerde %9, kızlarda %7.2, sayısal bölümlerde eğitim görmekte olan öğrencilerde %9.3, 

sözel bölümlerde eğitim gören öğrencilerde ise %6.7 olarak saptanmıştır. En yüksek oran %11.5 ile 

sayısal bölümlerde okuyan erkek öğrencilerde saptanmıştır. Bu sonuçlar ilişkili literatürü destekler 

niteliktedir (13,25,27,28). Baron Cohen tarafından ortaya atılan Extreme Mail Brain Theory’sine göre 

kadınlar sosyal duyarlılık ve empati alanlarında daha yetenekli iken sistemlerin anlaşılmasında o kadar 

yetenekli olmayabilirler(29). Literatürde otistik özellikler konusunda üzerinde durulan diğer bir konu 

da; otistik özelliklerin sayısal bilimlerle uğraşan bireylerde beşeri veya sosyal bilimlerle uğraşanlara 

göre daha fazla olduğu görüşüdür. Bu ilişkiyi bir başka açıdan görmeye çalışan diğer bir çalışma da ise 

fen bilimlerinde okuyan öğrencilerin ailelerinde beşeri bilimlerde okuyanların ailelerine göre anlamlı 

düzeyde daha fazla otizm saptanmıştır (30). Baron Cohen ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, otistik 

çocukların baba ve büyük babalarında kontrol grubunun baba ve büyük babalarına göre iki kat daha 

fazla mühendis bulunduğu bildirilmiştir (28). 27 ve üstünde puan alanların oranı Baron Cohen’in 

çalışmasında %4 olarak bildirilmiştir(25). OSA puanlarının kültürler arası farklılık gösterebileceği 

bilgisini de göz önünde bulundurarak(31) İngiliz toplumu için önerilen kesme değerinin bizim 

toplumumuza uygun olmadığı ve klinik tanılı otistik bireylerinde yer alacağı bir çalışmada toplumumuz 

için geçerli ve güvenilir bir kesme değerinin belirlenmesinin gerektiği düşünülebilir. Diğer yandan 

anketin tanı koydurucu bir ölçüm methodu olmadığı ve her halükarda seçilecek bir değerin üstünde ve 

altında kalan iki grubun otistik özellikler yönünden farklanacağı düşünülecek olursa, toplumumuza 

uygun bir kesme değerinin kullanılmamış olmasının çalışmamızın methodolojisi açısından bir problem 

oluşturmayacağı düşünülmüştür.    

Katılımcıların cinsiyetleri ve eğitim görmekte oldukları fakültelerin niteliği (sayısal-sözel) beraber 

değerlendirildiğinde, sayısal ve sözel bilim fakültelerinde okuyan kız öğrencilerin OSA puanları 

arasında anlamlı farklılık saptanmazken sayısal bilimlerde eğitimine devam eden erkek öğrencilerin 

sözel bilimlerde okuyan erkek öğrencilerine göre OSA toplam puanı (p=0,027) ve “Sosyal Beceri” alt 

ölçek puanı (p=0,042) açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları belirlendi. 

Bu sonuçlar, katılımcılarda mevcut olan otistik özelliklerin, erkek cinsiyette kişilerin kariyer 

planlamasında etkili olduğu ancak kız öğrenciler arasında böyle bir etkisinin olmadığını göstermektedir. 
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Bu durum otistik belirtilerin varlığından ziyade öğrencilerin toplumumuzda yaygın olarak kadın ve 

erkek mesleği olarak değerlendirilen alanlarda, kendi gerçek yetenekleri ve beklentilerinden bağımsız 

olarak, kariyer yapmayı tercih ediyor olmalarından kaynaklanabilir. 

Febril konvülziyon öyküsünün EO grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde fazla olması dikkat 

çekmiştir (p=0,043). Bu durum nörogelişimsel bir bozukluk olması ve otistik bireylerde yüksek 

oranlarda EEG anomalileri görülmesi ile açıklanabilir(32).  

Otistik bozukluktaki sosyal ve iletişimsel eksikliklere neden olan kognitif yetmezliği açıklamaya çalışan 

en önemli teorilerden birisi zihin kuramıdır(33). Bizim çalışmamızda kullanılan zihin kuramı testleri ve 

diğer nörokognitif testlerde de, eşikaltı otistik özellikleri olan bireylerin aleyhine aralarında anlamlı 

farklılık olacak şekilde sonuçlanmıştır. Bu veriler eşikaltı otistik özellikleri olan bireylerin sosyal 

ilişkilerinde problem yaşama nedenlerini açıklayabilir. Çalışmamızda EO grubu üyelerinin; 

Duygudurum Bozuklukları (p=0,004) ve Anksiyete Bozuklukları (p=0,012)) ana tanı gruplarında 

kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha fazla tanı aldığı belirlenmiştir. Ayrıca EO grubu üyelerinde 

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu tanısının da kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha fazla 

olduğu görülmüştür (p=0,002). İngiltere’de 1325 denek üzerinde yapılan ve otistik özelliklerle sosyal 

anksiyete arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmada katılımcılara OSA ve Liebowitz Sosyal Anksiyete 

Skalası uygulanmış ve test skorları arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir (34). Ayrıca, OKB’nin 

sıklıkla otizm ile beraber görüldüğü ve OKB ile otizm arasında genetik bir ilişki olabileceği bildirilmiştir 

(35). Japonya’da 1513 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada OSA skorlarında yükseklik 

ile obsesif kompulsif kişilik arasında ilişki saptanmıştır (36). OSA ve mizaç karakter envanteri 

kullanarak yapılan bir Japonya çalışmasında, eşikaltı otistik semptomlar ile depresif ve anksiyöz mizaç 

ilişkili bulunmuştur(35). Sussanne ve arkadaşlarının OKB hastaları üzerinde yaptıkları bir çalışmada 64 

hastanın 20 tanesinde otistik özellikler saptanmış ve OKB’nin genellikle otistik bozukluklarla ilişkili 

olduğu bildirilmiştir (37). Otizm, çekirdek semptom olarak sosyal iletişim problemleri barındıran bir 

bozukluktur. Son zamanlarda, otistik bireylerin, başkalarının zihinlerini anlamamalarının yanısıra kendi 

zihinlerini de anlamadıkları ve bunun bireyde öz denetim zorluklarına neden olabileceği iddia 

edilmiştir(38). Bu özellikler, EO bireylerde psikiyatrik komorbiditelere yatkınlık oluşturuyor olabilir.        

Sonuç: 

Çalışmamızda, literatürle uyumlu olarak, erkek katılımcıların Otistik Spektrum Anketi (OSA) puanları 

kız katılımcıların puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Sayısal 

bilim fakültelerinde eğitim görmekte olan katılımcıların OSA puanları, sözel bilim fakültelerinde eğitim 

gören katılımcıların OSA puanlarına göre daha yüksek olmakla beraber bu fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Bu farkın erkek cinsiyette sayısal ve sözel bilimler fakültelerinde eğitim gören 

katılımcıların arasında anlamlı düzeye ulaştığı saptanmıştır. Eşikaltı otistik özellikler gösterdiğini 

düşündüğümüz gurubun zihin kuramı ve nöropsikolojik test performanslarının kontrol grubuna göre 

düşük olduğu, psikiyatrik komorbiditenin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçların, 

tanısal boyutta olmayan otistik belirtilerin bireylerin hayatını olumsuz etkileyebileceğini göstermesi 

açısından, önemli olduğunu düşünüyoruz.  
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Özet: Giriş: Multinodüler guatr en sık tiroidektomi endikasyonlarından birisidir. Günümüzde bu hastaların 

tedavisinde total tiroidektomi birçok merkezde tercih edilen cerrahi yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada 

amacımız subtotal tiroidektomi yapılacak multinodüler guatr hastalarında geride bırakılacak tiroid dokusunda 

nüks nedeni olabilecek patolojilerin varlığını değerlendirmekti. Materyal-Metod: Ağustos 2007- Nisan 2010 yılları 

arasında AÜTF Genel Cerrahi A.B.D.’de multinodüler guatr tanısı alan ve bilateral total tiroidektomi yapılan 

hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların hepsine standart total tiroidektomi yapılmış ve bundan sonra 

tiroidektomi materyali üzerinde, makroskopik nodüllerin dışında kalacak şekilde subtotal cerrahi sınırı 

işaretlenmiştir. Patoloji AD. tarafından ‘subtotal tiroidektomi yapılsaydı geride bırakılacak tiroid dokusu’ 

patolojik değişiklikler açısından incelenmiştir. Preoperatif malignite tanısı olan, nüks olan ve çalışmayı kabul 

etmeyen hastalar çalışma dışı tutulmuştur. Bulgular: Çalışmaya alınan 33 kadın ve 11 erkek hastanın yaş 

ortalamaları 49.8 ( 32-69) olarak hesaplandı. Toplam 44 hastanın sadece 6’sında (%13) ‘subtotal tiroidektomi 

yapılsaydı geride bırakılacak tiroid dokusunda’ herhangi bir patoloji bulunmayacaktı. 38 hastada (%87) ise 

30’unda nodüler guatr, 3’ünde lenfositik tiroidit, 5’inde iyi diferansiye tiroid tümörü, 1’inde folliküler adenom 

olmak üzere, geride bırakılacak tiroid dokusunda patolojik bulgular mevcuttu. Sonuç-Tartışma: Benign patolojiler 

nedeniyle uygulanan tiroid cerrahisinde sınırlı yaklaşımların (enükleasyon, lobektomi, subtotal tiroidektomi) daha 

yüksek oranda nüksle birlikte olması, buna karşılık, geniş rezeksiyonların daha yüksek komplikasyon oranlarıyla 

birlikte olduğunun düşünülmesi nedeniyle rezeksiyonun sınırı konusundaki tartışmalar sürmektedir. Çalışmamızın 

sonuçları multinodüler guatr tedavisinde yapılacak subtotal tiroidektomiyle hastaların büyük çoğunluğunda 

takiplerde nüks nedeni olabilecek ve reoperasyon gerektirebilecek patolojik tiroid dokusu bırakılacağını 

göstermektedir. Bu hastaların tedavisinde total tiroidektomi tercih edilecek ameliyat şekli olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Multinodüler Guatr, Subtotal Tiroidektomi, Rezidü, Nüks, Total Tiroidektomi 

 

1. GİRİŞ  

Tiroid bezinin kısmen veya tamamen çıkarılması anlamına gelen tiroidektomi, genel cerrahi ve endokrin 

cerrahisi kliniklerinde en sık uygulanan cerrahi girişimlerden biridir.Seçilen cerrahi yöntem, hem 

hastalığın ortadan kaldırılmasına hem de postoperatif komplikasyonların en az düzeyde tutulmasına 

olanak sağlamalıdır(1). 

Tiroidektomi esnasında tiroid, paratiroid ve larengeal sinirlerin bir bütün halinde kabul edilmeleri ve 

diseksiyonun bu bütüne göre planlanması cerrahi komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir1.  

Tiroid ameliyatlarında rezeksiyon sınırı zaman içinde değişiklik göstermiştir. Son yıllarda fonksiyon ve 

morfolojiye dayalı cerrahi popüler olmaya başlamıştır. Burada amaç nükse neden olabilecek bütün 
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patolojik dokuyu alarak sağlıklı tiroid dokusunu geride bırakmaktır. Bu yüzden rezeksiyon sınırları 

minimal tek taraflı rezeksiyondan, sağlıklı doku bulunmayan durumlarda, total rezeksiyona kadar 

değişebilmektedir.  

Günümüzde tiroid kanserinde total tiroidektomi tercih edilen bir yöntem iken benign tiroid 

hastalıklarında rezeksiyon sınırının ne olması gerektiği halen tartışma halindedir1.  

Günümüzde tiroid cerrahisi genel cerrahideki modern tekniğin, yöntem ve tecrübenin, anestezinin, 

asepsi ve antisepsinin gelişmesine paralel olarak ilerlemiş ve tiroidektomilerdeki mortalite ve morbidite 

oranları, tarihi seyir içinde azalmıştır2.  

19. yüzyıl ortalarına kadar yapılan tiroid cerrahisinde mortalite oranları %40‟lar gibi tehlikeli oranlardan 

günümüzün tecrübeli ve deneyimli cerrahları tarafından sıfıra kadar indirilebilmiştir3. Morbitide 

oranının %13, ciddi komplikasyonların ise %2‟den daha az hastada geliştiği saptanmıştır2. Oranlardaki 

bu azalma; endikasyonun doğru konulması, ameliyat öncesi hastanın uygun şekilde hazırlanması, uygun 

anestezi tipinin seçilmesi, asepsi ve antisepsi kurallarına uyulması, cerrahın tecrübeli olması, gerekli ve 

en uygun tiroidektomi tipinin tespit edilmesi gibi kurallara uyulması ile sağlanmıştır. Bu gelişmelere 

paralel olarak tiroidin cerrahi tedavisi, antitiroid ilaçlar, tiroid ekstreleri ve radyoaktif iyot (I131) gibi 

non invaziv tedavi yöntemlerine rağmen, önemini ve güncelliğini halen korumaktadır2.  

Tiroidektomi ameliyatlarının en önemli komplikasyonları rekürren larengeal sinir yaralanması sonucu 

ses kısıklığıdır. Tiroidektomi sonrası rekürren sinir yaralanma insidansı %0.3-14 oranında değişmekle 

birlikte, deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığı zaman bu oran %0.2-0.3‟lere kadar düşmektedir4,5,6,7. 

En sık görülen metabolik komplikasyon ise paratiroid hasarı sonucu hipokalsemi gelişimidir(1).  

Paratiroid ya da sinir hasarı hayatı tehdit eden komplikasyonlar değildir ancak önemli kronik morbidite 

ile sonuçlanmaktadırlar.  

Günümüzde multinodüler guatr tek başına bir tiroidektomi endikasyonu değildir. Ancak bası ve 

hipertiroidi (otonomi kazanan nodüller) nedeniyle sıklıkla benign multinodüler guatrlarda tiroidektomi 

yapılmaktadır. Bu hastaların tedavisinde total tiroidektomi birçok merkezde tercih edilen cerrahi yöntem 

haline gelmiştir. Ancak kanser dışı endikasyonlarla yapılan tiroidektomilerde total tirodektomiden 

kaçınan cerrahlar da vardır.  

Benign patolojiler nedeniyle uygulanan tiroid cerrahisinde sınırlı yaklaşımların (enükleasyon, 

lobektomi, subtotal tiroidektomi) daha yüksek oranda nüksle birlikte olması, buna karşılık, geniş 

rezeksiyonların daha yüksek komplikasyon oranlarıyla birlikte olduğunun düşünülmesi nedeniyle 

rezeksiyonun sınırı konusundaki tartışmalar sürmektedir.  

Bu çalışmada amacımız multinodüler guatr hastalarında subtotal tiroidektomi yapılırsa, geride 

bırakılacak olan rezidü tiroid dokusunda nüks nedeni olabilecek patolojilerin varlığını 

değerlendirmektir. 

2. MATERYAL VE METOD  

Çalışma için etik kurul onayı alındıktan sonra Ağustos 2007- Nisan 2010 arasında Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.‟da multinodüler guatr tanısı alan ve bilateral total tiroidektomi yapılan 

44 hasta çalışmaya alındı. Çalışma öncesi bilgilendirilmiş hasta onam formu ve hasta takip formları 

oluşturuldu.  

Ameliyat öncesi hastalara tiroid USG, T3, T4, TSH testleri yapılarak şüpheli olgularda İİAB yapıldı. 

Bunun dışında operasyona hazırlık amacıyla rutin biyokimyasal testler, hemogram, kanama profili, PA 

akciğer grafisi ve EKG tetkikleri yapıldı.  

Hastalar operasyon ve çalışma hakkında bilgilendirilerek aydınlatılmış onam formları alındı. Tüm 

hastalar operasyondan 6 saat önce başlayan açlık sonrası operasyona alınarak bilateral total tiroidektomi 

yapıldı.  

Preoperatif değerlendirmede malignite tanısı ve şüphesi olan, nüks olan, intraoperatif frozen section 

çalışması yapılan ve çalışmayı kabul etmeyen hastalar çalışma dışı tutuldu.  
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Ameliyat sırasında her iki tarafta tiroid lobları mobilize edildikten sonra, makroskopik nodüllerin 

dışında kalacak şekilde subtotal cerrahi sınırı işaretlendi. Total tiroidektomi yapıldıktan sonra, her iki 

yanda “subtotal tiroidektomi yapılsaydı geride kalacak olan” 1 – 3 gram ağırlığında doku ayrıldı. 

“Subtotal tiroidektomi yapılsaydı geride kalacak olan” dokuda makroskopik nodül olmadığı denetlendi 

ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Laboratuvarına ayrı olarak gönderildi.  

Postoperatif dönemde hastalarda oluşan komplikasyonlar değerlendirildi. Bunlar kalıcı veya geçici 

hipokalsemi, sinir yaralanması ve tiroidektomiye özgü diğer komplikasyonlardı.  

Hastaların yaşları, cinsiyetleri, postoperatif komplikasyonları, patoloji raporları değerlendirilerek 

arşivlendi. Bu veriler SPSS 15 programına kayıt edilerek Crosstabulation oluşturuldu ve bunun 

üzerinden kappa uyumluluk testi yapıldı. 

3. BULGULAR  

Çalışmanın sonunda veriler değerlendirildiğinde hastaların 33‟ünün kadın ve 11‟inin erkek olduğu 

görüldü. Yaş ortalamaları 49.8 (32-69) idi. Komplikasyonlar açısından bakıldığında 21 hastada (% 47) 

geçici hipokalsemi oldu. Bunun dışında kalıcı veya geçici komplikasyon gelişen hasta olmadı. Patolojik 

değerlendirme sonucunda 44 hastanın sadece 6‟sında (%13) “subtotal tiroidektomi yapılsaydı geride 

kalacak olan” tiroid dokusunda herhangi bir patolojiye rastlanmadı.  

Diğer 38 hastanın “subtotal tiroidektomi yapılsaydı geride kalacak olan” tiroid dokusuna bakıldığında 

30 hastada (%68) nodüler guatr olduğu gözlendi. 5 hastada (%11) iyi diferansiye tiroid tümörü vardı. 

Bu tümörlerin 4‟ü papiller tiroid karsinomu, 1‟i de minimal invaziv foliküler karsinomdu. Papiller tiroid 

karsinomu saptanan 4 hastanın 2‟si subtotal tiroidektomi yapılan dokudaki tümörlerin devamı, diğer 

ikisi de 2‟si sadece “subtotal tiroidektomi yapılsaydı geride kalacak olan” dokudaki izole karsinomlardı.  

Bunun dışında “subtotal tiroidektomi yapılsaydı geride kalacak olan” 2 hastada lenfositik tiroidit, 1 

hastada da folliküler adenom (% 2) saptandı. Sadece “Subtotal tiroidektomi yapılsaydı geride kalacak 

olan” dokudaki papiller tiroid kanserlerinin (2 olgu) çapları: 5‟er mm idi. 1 hastadaki folliküler adenom 

çapı: 5 mm idi.Nodüler guatr saptanan 30 hastadaki kolloidal nodül çapları: 2 – 6 mm (ortalama 3.8) 

arasında değişmekteydi. “Subtotal tiroidektomi yapılsaydı geride kalacak olan” dokuda devamlılığı olan 

papiller tiroid kanserlerinin (2 olgu) çapları: 1.5 cm ve 2.5 cm idi. Minimal invaziv foliküler kanser çapı 

4.5 cm olarak ölçüldü ve aynı olgudaki malignite potansiyeli belli olmayan tümörün çapı 4 cm olarak 

ölçüldü.  

İstatistiksel analiz: 

 

  

Tablo 1. Sağ Subtotal Doku v.s. Bilateral Subtotal Tiroidektomi Crosstabulation 

 

 

Kappa: 0.354 (zayıf uyum)  

Standart Hata: 0.169 
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Tablo 2. Sol Subtotal Doku v.s. Bilateral Subtotal Tiroidektomi Crosstabulation 

 

Kappa: 0.124 (zayıf uyum)  

Standart Hata: 0.175 

 

Tablo3. Sağ Subtotal Doku v.s. Sol Subtotal Doku Crosstabulation 

 

Kappa: 0.531 (orta derecede uyum)  

Standart Hata: 0.130  

%95 Güven Aralığı:  

7/44 sağ subtotal doku- total tiroidektomi %15.91 CI (5.1- 26.72)  

10/44 sol subtotal doku- total tiroidektomi %22.73 CI (10.35- 35.11) 

 

5. TARTIŞMA  

Benign patolojilerde „subtotal tiroidektomi‟ yapılması bazı gerekçelere dayandırılmaktadır. Biz 

bilmekteyiz ki total tiroidektomide rekürren laringeal sinir ve paratiroidlerin görülüp korunması 

zorunludur. Tiroidektomi sırasında bu yapıları tanımakta güçlük çeken cerrahlar, bu oluşumlara “hiç 

yaklaşmamayı” seçerek, benign olgularda subtotal tiroidektomi yapılmasını savunmaktadırlar. Böylece 

morbidite riskinin azalacağı umarlar. Geride bol miktarda rezidü doku bırakılırsa, hastanın ötiroid 

kalarak, tiroid hormonu replasmanına gerek kalmayacağını düşünürler.  

Oysa günümüzde tiroid cerrahisinde bilinen bazı veriler vardır. Benign patolojiler nedeniyle uygulanan 

subtotal tiroidektomilerden sonraki izlemde ikinci girişim gerektiren nüksler görülebilmektedir. Tiroide 

ikinci girişimlerde morbidite 3 – 15 kat artmaktadır8,9,10,11. N. Rekürrens ve paratiroidlerin rutin olarak 

tanımlandığı deneyimli merkezlerde yapılan total tiroidektomilerde morbidite subtotal tiroidektomiden 

fazla değildir12.  

Subtotal tiroidektomide geride hastanın tiroid hormonu kullanmak zorunda kalmamasını garantiye 

alacak kadar fazla doku bırakılırsa, nüks riski çok artar. Hasta her durumda tiroid hormonu kullanacaksa, 

dozun az ya da çok olması önemli değildir.  
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Bu noktada karşımıza çıkan soru tiroidektomide komplikasyon oranlarını belirleyen etkenler neler 

olduğudur. Yapılan bazı çalışmalar, ameliyat tipinin mi (total- subtotal), merkezin- cerrahın 

deneyiminin mi yoksa girişim sayısının mı (ilk girişim veya tamamlayıcı tiroidektomi/nüks) 

komplikasyon oranlarını etkilediğini açıklığa kavuşturmuştur.  

Ameliyat tipi açısından bakacak olursak; Özbaş ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (750 vaka), total- 

subtotal-totale yakın tiroidektomilerde kalıcı komplikasyonlar açısından fark olmadığını 

göstermektedir. Buna karşın subtotal tiroidektomi sonrasında ikinci girişim gereksinimi 

olabilmektedir13.  

İkincil girişimler açısından bakınca Akin ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (238 vaka); ilk girişim 

sonunda kalıcı ses değişikliği olmazken, tamamlayıcı- retiroidektomi yapılanlarda %5.2 oranında kalıcı 

ses değişikliği görülmüştür. Ayrıca %1.1 olan kalıcı hipoparatiroidi oranı % 7.5‟e çıkmaktadır14.  

Bir diğer etken olan merkezin deneyimini ise Doğan ve arkadaşlarının yaptığı çalışma ortaya 

koymaktadır. 10 yıl boyunca yapılan toplam 342 total tiroidektomi ameliyatı 5‟er yıllık iki dönem 

halinde incelenmiştir. İlk 5 yıllık dönemde kalıcı ses değişikliği oranı %11.2 iken ikinci 5 yıllık dönemde 

bu oran % 1.2‟e düşmektedir. Yine ilk 5 yıllık dönemde olan %13.6‟lık kalıcı hipoparatiroidi oranı % 

6.8‟e düşmüştür. Buradan hareketle merkezlerin- cerrahların deneyiminin artmasının komplikasyon 

oranlarını büyük oranda etkilediğini görmekteyiz15.  

Özet olarak; merkezin – cerrahın deneyiminin ve girişim sayısının (ilk girişim veya tamamlayıcı 

tiroidektomi/nüks) komplikasyon üzerine etkisi çok fazla iken, ameliyat tipinin (total veya subtotal) 

komplikasyon oranına etkili olmadığını görmekteyiz.  

Subtotal tirodektomi yapılan mültinodüler guatr olgularında uzun dönemde US ile saptanan nüks oranı 

farklı çalışmalarda % 40 – 60 arasında bildirilmiştir. Çalışmamız, bu olguların gerçek anlamda nüks 

değil, rezidü dokuda kalan mikronodüllerin büyümesi olduğunu göstermiştir.  

Bu çalışmadaki 44 olguya subtotal tiroidektomi yapılmış olsaydı; 3 hastaya tamamlayıcı tiroidektomi 

yapılması gerekecekti (ve total tiroidektomiden daha yüksek morbidite riski olacaktı). 2 hasta, rezidü 

dokuda papiller mikrokanser ile yaşayacaktı (belki bu papiller mikrokanserler yaşam boyu sessiz 

kalacak, belki büyüyüp ikinci tirodektomiye gerek duyulacak, ve potansiyel olarak anaplastik kansere 

de diferansiye olma riski taşıyacaktı). 

Yine bu çalışmadaki 44 olguya subtotal tiroidektomi yapılmış olsaydı; 31 hasta rezidü dokuda kolloidal 

mikronodüller ile yaşayacaktı (ve düşük olasılıkla da olsa ikinci tiroidektomi gerekecekti). 2 hasta 

lenfositik tiroiditli rezidü doku ile yaşayacaktı (rezidü hacmi çok da olsa, tiroid hormonu kullanmak 

zorunda kalacaktı).  

Çalışmamıza benzer bir çalışmada Tekin K. ve arkadaşları Benign mültinodüler guatr nedeniyle 

tiroidektomi tapılan 34 hastada‟subtotal tiroidektomi yapılsaydı kalacak olan rezidü dokuda‟; % 73.5 

mikronodül ve 1 papiller mikrokanser (toplam 4 insidental mikrokanser) saptamışlardır16. Bizim 

çalışmamızda mikronodül oranı % 68‟di ve 2 papiller mikrokanser (5 insidental kanser) bulunmaktaydı. 
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Dr. Erhan Erdoğan  

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Özet: Dayanak: Detrusor instabilitesi, nörolojik olarak normal hastalarda urgency ve inkontinansın yaygın bir 

nedenidir. Nitrik oksit, detrusor, prostat ve üretranın düz kaslarını gevşetme özelliğine sahiptir. Gereçler ve 

Yöntem: Bu araştırmaya detrussor aşırı aktivitesi olan toplam 21 hasta dahil edildi. Hastalar sodyum nitroprussid 

dozlarına göre düşük doz, orta doz ve yüksek doz olarak 3 gruba ayrıldı. Mesanedeki hidrostatik basınç ölçüldü 

ve aynı zamanda rektuma yerleştirilen bir kateter ile karın içi basınç ölçüldü. Sistometri sonuçları duyu (ilk duyum, 

ilk istek, güçlü istek), detrusor kompliansı, maksimal detrusor basıncı, maksimal sistometrik mesane kapasitesi ve 

instabilite indeksi parametreleri açısından değerlendirildi. Bulgular: Nitroprussid grupları arasında ilk duyum, 

ilk istek ve güçlü istek değerleri açısından istatistiksel anlamlılık saptanmadı (p>0.05). Hastaların maksimal 

detrüsör basıncı, maksimal sistometrik mesane kapasitesi ve kompliyans değerleri yorumlandığında izotonik ve 

SNP grupları ve dozları arasında anlamlı fark bulunmadı. Kasılma süreleri açısından gruplar arasında anlamlı 

fark yoktu. Ayrıca hastaların çalışma sonundaki kan basıncı değerlerinde başlangıca göre gruplar arasında fark 

gözlenmedi. Sonuç: Bu çalışmada, SNP'nin detrussor aşırı aktivitesi olan bireylerde herhangi bir pozitif veya 

negatif etkisi görülmemiştir. Bunun nedeni olarak ilk olarak ürotelyumun sodyum nitroprussidin geçişine bir 

bariyer görevi görerek detrusora ulaşmasını engellemesi, ikincisi ise sodyum nitroprussidin detrüsör fonksiyonuna 

etkisinin olmamasından kaynaklanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Detrussor Aşırı Aktivitesi, Mesane, Sodyum Nitroprussid 

 

Effect of Sodium Nıtroprusside in Patients With Detrussor Overactivity 

 

Abstract: Background: Detrusor instability is a common cause of urgency and urge incontinence in neurologically 

normal patients. Nitric oxide, relaxes the smooth muscles of the detrusor, prostate, and urethra. Materials & 

Method: A total of 21 patients with detrussor overactivity have been enrolled in this research. The patients were 

divided into 3 groups according to their sodium nitroprusside dosage, as low-dose, medium-dose, and high-dose. 

Hydrostatic pressure in the bladder was measured and at the same time, intra-abdominal pressure was measured 

with a catheter inserted into the rectum. Cystometry results have been evaluated in terms of sensation (first 

sensation, first desire, strong desire), detrusor compliance, maximal detrusor pressure, maximal cystometric 

bladder capacity and instability index parameters. Results: No statistical significance has been achieved between 

nitroprusside groups in terms of first sensation, first desire, and strong desire values (p>0.05). When the patients' 

maximal detrusor pressure, maximal cystometric bladder capacity and compliance values were interpreted, no 

significant difference was found between the isotonic and SNP groups and their doses. There was no significant 

difference between the groups in the duration of contractions. Additionally, no difference has been observed 

between the groups in the blood pressure values of the patients at the end of the study compared to the baseline. 

Conclusion: This study indicated that SNP did not exhibit any positive or negative effects in individuals with 

detrussor overactivity. The reason for this could be stated as: first, the urothelium acts as a barrier to the passage 

of sodium nitroprusside and prevents it from reaching the detrusor and the latter may be due to the lack of effect 

of sodium nitroprusside on detrusor function. 

Keywords: Detrussor Overactivity, Bladder, Sodium Nitroprusside 
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Abbreviations: 

ATP  : Adenosine triphosphate 

BOO  : Bladder outlet obstruction  

CB2  : Cannabinoid receptors 

cGMP  : Cyclic guanosine monophosphate 

DI  : Detrusor instability 

DO  : Detrussor Overactivity 

DU  : Detrussor Underactivity 

EMG  : Electromyography 

ICS  : International Continence Society 

NANC  : Non-adrenergic non-cholinergic 

NO  : Nitric Oxide 

NOS  : Nitric oxide synthase 

SNP  : Sodium Nitroprusside 

SPSS  : Statistical Package for the Social Sciences 

TRP  : Transient receptor potential 

Introduction 

Detrusor overactivity (instability), can be defined as the involuntary and abnormal activity of the bladder 

muscle other than the micturition process, is one of the problems that bother physicians in urology and 

gynecology practice due to the clinical manifestations (1). Detrusor instability is a common cause of 

urgency and urge incontinence in neurologically normal patients. Urinary incontinence (stress 

incontinence, urgency incontinence, incontinence after prostatectomy), enuresis point and other 

micturition disorders, when undiagnosed or overlooked, jeopardizes the results of medical and surgical 

treatment (2).  

The etiology is unknown but it has been associated with congenital causes, aging, stress incontinence, 

and bladder outlet obstruction. Diagnosis relies on a urologic history and physical examination, a 

voiding diary, and a urodynamic evaluation. Detrusor overactivity is a diagnosis that can only be made 

after urodynamic evaluation (3). The clinician or the surgeon should avoid from directly including 

patients with urgency and urge incontinence symptoms in this group. Treatment is primarily 

pharmacologic and behavioral, with surgical options being reserved for selected patients (4). 

It is stated that approximately 22% of female incontinence patients with symptoms suggestive of 

detrusor overacitivity have true stress incontinence. On the other hand, detrusor instability was found in 

11 – 16% of women who only had symptoms suggestive of stress incontinence (5). Bladder instability 

at very young ages is physiological as the complete development of cortical inhibition of the voiding 

reflex varies from 2 to 3 years of age. The success of toilet training may depend on the maturation of 

the relevant neurological pathways and the voluntary control of this reflex (6). 

Nitric Oxide (NO) has been identified as the main inhibitory transporter that causes smooth muscle 

relaxation during urinary excretion. NO – mediated smooth muscle relaxation is due to increased 

production of intracellular cyclic guanosine monophosphate (cGMP). It has been shown that NO level 

decreases with age (7). It is thought that when NO decreases, contractility occurs in the smooth muscles 

in the prostate stroma and capsule and in the muscles in the bladder tissue, and storage and excretion 

symptoms increase due to the subsequent obstruction (8). 

The inability to completely inhibit detrusor contractions with anti-cholinergic agents suggested the 

presence of non-adrenergic non-cholinergic (NANC) receptors. Those that can be stimulated by ATP 
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(adenosine triphosphate) of NANC receptors are called purinergic. ATP release is mediated by 

mechanical stress and electrical stimulation and plays an important role in initiating detrusor contraction 

and micturition. The cholinergic system ensures the continuation of contraction and micturition (7 – 9).  

Another neurotransmitter that plays a role in the stimulation of NANC receptors is nitric oxide (NO), 

which has been defined as the main inhibitor that relaxes the urethral smooth muscles during urination. 

Mechanical signals that occur as the bladder begins to fill lead to the activation of CB2 (Cannabinoid 

receptors) receptors and transient receptor potential channels  (TRP channels) in sensory neurons. This 

leads to the release of nitric oxide, which eventually relaxes the smooth muscles of the detrusor, prostate, 

and urethra (8, 10, 11). 

Sodium Nitroprusside (SNP) is a potent releaser of NO. SNP exerts its action at the vascular system by 

augmented vascular capacitance and coronary vasodilatation. SNP is a rapid-acting intravenous 

vasodilator that has been widely used clinically in hypertensive crises for decades (11).  

In this study we aimed to elucidate the treatment effects of sodium nitroprusside in detrusor overactivity 

in an open label, controlled, prospective study.  

Materials & Method 

 A total of 21 patients with detrussor overactivity who have admitted to Kartal Research & 

Training Hospital Urology Outpatient Clinic have been enrolled in this research. All procedures 

followed were in accordance with the ethical standards of the responsible committee on human 

experimentation (institutional and national) and with the Helsinki Declaration of 1975, as revised in 

2008. Ethics committee approval has been granted from our institution and informed consent has been 

obtained from all participants. 

International Continence Society (ICS) criteria were taken into account in the urodynamic evaluation 

(12). After the patient had voided before the procedure, a 7F two-way urodynamic catheter was placed 

into the bladder transurethrally under sterile conditions. Residual urine measurement was performed. 

After the balloon rectal catheter was placed to measure the intraabdominal pressure, all the catheters 

were connected to the urodynamic device. Surface electrodes placed in the perianal region were used 

for electromyography (EMG) measurement in the anal sphincter working in combination with the 

external sphincter. While the catheter application was active, the measuring system was calibrated. The 

patients were also followed- up for blood pressure values. 

The patients were divided into 3 groups according to their sodium nitroprusside dosage, as low-dose, 

medium-dose, and high-dose. During the cystometric study, the patients were in the supine position and 

the procedure was started by administering saline at a rate of 30 - 75 ml per minute through one lumen 

of the perfusion catheter at room temperature. Hydrostatic pressure in the bladder was measured and at 

the same time, intra-abdominal pressure was measured with a catheter inserted into the rectum. The 

device automatically recorded the difference between the 2 pressures, that is, the actual detrusor 

pressure, together with the other pressures on the monitor. During the procedure, the patient coughed 

frequently and the catheter in the bladder was moved, while the patient was listened to the sound of 

water to cause detrusor overactivity. Afterwards, the bladder was completely emptied and the 

cystometric examination was repeated with 5% dextrose solution prepared using sodium hydroxide. In 

the low-dose group, 120 milligrams in 500 c 5% dextrose, in the SNP medium-dose group 360 

milligrams in 5% dextrose at 500 c, in the snp and high-dose group, it was repeated. In 500 c 5% 

dextrose, 1080 milligrams SNP was used. 

Patients who had detrusor hyperreflexia, urethral stricture, bladder stones, bladder tumors, and patients 

who had undergone bladder and urethral surgery were not included in the study. Systemic and urological 

examinations of all patients were performed in detail. 

Statistical Analysis 

Patient data collected within the scope of the study were analyzed with the IBM Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) for Windows 23.0 (IBM Corp., Armonk, NY) package program. Frequency 

and percentage for categorical data, mean and standard deviation for continuous data were given as 
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descriptive values. Mann Whitney U – Test and Wilcoxon Test was utilized for comparisons. The results 

were considered statistically significant when the p value was less than 0.05. 

Results 

A total of 21 patients have been enrolled within the scope of this study. The mean age of patients (n=7, 

male/female = 4/3) in the low dosage group was 53±8.51 years, 60.33±12.72 years in the medium dosage 

group (n=7, male/female = 5/2), and 45±7.66 years in the high dosage group (n=7, male/female = 3/4). 

The etiology of all patients was idiopathic and the demographic findings were denoted in Table 1. There 

was no statistically significant difference between the groups in terms of mean age. 

Cystometry results have been evaluated in terms of sensation (first sensation, first desire, strong desire), 

detrusor compliance, maximal detrusor pressure, maximal cystometric bladder capacity and instability 

index parameters. No statistical significance has been achieved between the nitroprusside groups in 

terms of first sensation, first desire, and strong desire values (p>0.05) (Table 2). 

When the patients' maximal detrusor pressure, maximal cystometric bladder capacity and compliance 

values were interpreted, no significant difference was found between the isotonic and SNP groups and 

their doses. 

The number, duration and amplitude values of uninhibited contractions detected in the cystometric 

evaluation of the patients were examined. There was no significant difference between groups in the 

duration of contractions. Likewise, the number, amplitude and activity index scores were similar 

between the groups (Table 3). 

Additionally, no difference has been observed between the groups in the blood pressure values of the 

patients at the end of the study compared to the baseline. 

Discussion 

 Smooth and striated muscles of the bladder, urethra and external urethral sphincter coordinate the 

storage and periodical release of urine. The hemodynamics principle acts quite logical according to the 

pressure level of the bladder thus reflecting it to the kidneys even stopping the glomerular filtration and 

damaging reanl cells due to increased capillary pressure. A healthy urine flow requires simultaneous 

contraction of the smooth muscle and a rapid increase in intravesical pressure empty the bladder. Smooth 

muscles of the urethra and bladder display characteristic patterns of spontaneous contractile activity in 

the filling phase of micturition cycle (13). Urinary symptoms of frequency and urgency are common 

with problem of bladder over activity. In absence of any pathological factors, bladder over activity may 

be with or without urge incontinence. Voiding dysfunction results either from failure to store urine, or 

from failure to empty (14).  

 Although urodynamics is the only investigation to explore detrusor underactivity (DU) or detrusor 

overactivity (DO), this method has some limitations, such as being invasive and time consuming (14). 

Since detrusor overactivity mimics stress incontinence very well, corrective surgery in stress 

incontinence cases without revealing whether there is instability with cystometric examination is 

doomed to fail. In fact, the micturition complaints of the patients increase even more after the operation 

(13). Detrusor overactivity is also a factor in enuresis nocturna cases. Therefore, in the treatment of 

enuresis, bladder education, which is one of the general treatment principles of detrusor instability, can 

be used in cases with overactive bladder. In addition, it is among the literature information that urgency 

incontinence, which is quite common after protatectomy in urology clinics, is a result of detrusor 

overactivity due to infravesical obstruction (12). However, most of the cases with this type of complaint 

can mimic real incontinence and do not show any residual adenoma or external sphygmolar lesion in 

the clinical evaluation. As a matter of fact comprehensive treatment apprach is necessary for treatment 

success (13, 14). 

Detrusor contraction and relaxation is mediated via different neurotransmitters hence nitric oxide (NO) 

is one of them (15). Three different isoforms of nitric oxide synthase (NOS) have been identified as: 

endothelial NOS (eNOS), inducible NOS (iNOS), and neuronal NOS (nNOS). In previous literature it 

was elaborated that NOS isoforms demonstrated variable effects on detrussor functions. Selective 
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inhibition of iNOS was related to a decrease in bladder capacity (15), where an increase in nNOS and 

eNOS expression was detected in DO associated with BOO (16) and a decrease in eNOS expression has 

been observed in BOO (17). Conversely, the inhibition of all 3 NOS isoforms has been reported to 

increase nonvoiding contractions and to decrease the bladder capacity (18), thereby worsening the 

bladder function. Other studies have shown that anticholinergics that can decrease the frequency of 

urination could increase nNOS expression and decrease iNOS expression in the bladder wall.  The 

results suggested that nNOS is related to detrusor contractility, however these cannot be applied to actual 

clinical practice as the role of NO in bladder dysfunction has been mainly investigated only in a few 

animal studies (19). 

Bladder filling causes a minimal increase in intravesical pressure, followed by inhibition of 

parasympathetic activity, secondary to a stimulus in sympathetic activity, NO synthesis and bladder 

relaxation, This process is conducted via desensitization of calcium-sensitive contractile elements in the 

detrusor muscle via protein kinase G (20). 

NOS enzyme was demonstrated in the lower urinary tract and nitric oxide was observed as a 

neurotransmitter in non-adrenergic non-cholinergic (NANC) receptors. Therefore, nitric oxide can play 

a relaxing role in the lower urinary tract, as in many smooth muscles. Andersonn et al. (21) reported that 

NOS-deficiency could lead to hypertrophy of bladder smooth muscle and decreased detrusor relaxation.  

Ozawa et al. (22) published that bladder instability might occur due to irritation and could be suppressed 

by NO. Hennenberg et al. (2014) elaborated that mechanical signals that occur as the bladder begins to 

fill lead to the activation of CB2 (Cannabinoid receptors) receptors and transient receptor potential 

channels (TRP channels) in sensory neurons. This leads to the release of nitric oxide, which eventually 

relaxes the smooth muscles of the detrusor, prostate, and urethra (23). 

It is interesting to note that most of these studies have been to investigate the function of NO on smooth 

muscle. On the other han done should bear in mind that, it is possible that striated muscle may also take 

part along with urethral smooth muscle in NO – dependent neurogenic relaxation in different species 

(24). 

Both animal and human studies suggest that nitric oxide mediates urethral sphincter relaxation. Nitric-

oxide-synthase staining neurons have been identified in very high density in the urethral sphincters of a 

variety of animals and in human beings. Relaxation of the urethral sphincter is abolished by inhibitors 

of nitric oxide synthase and enhanced by nitric oxide donors (25 – 27).  

In this research we have utilized sodium nitroprusside, an available nitric oxide donor to deliver nitric 

oxide to the detrussor muscle. The irregular detrussor contractions mostly originate from the exit region 

of bladder thus indicating the increased afferent activity could could be a result of nitric oxide 

insufficiency (28, 29).  

Conclusion 

The outcomes of our study indicated that SNP did not exhibit any positive or negative effects in 

individuals with detrussor overactivity. The reason for this could be stated as: first, the urothelium acts 

as a barrier to the passage of sodium nitroprusside and prevents it from reaching the detrusor and the 

latter may be due to the lack of effect of sodium nitroprusside on detrusor function. As a matter of the 

fact that no changes were detected in the arterial blood pressure of the patients suggesting that sodium 

nitroprusside did not enter the systemic circulation. 
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Tables 

 

 

 

 

Table 1: Baseline Demographics of the Patients 

 n Female/male Median Age (years) Etiology 

Low Dose SNP 7 3/4 53±8.51 idiopathic 

Medium Dose SNP 7 2/5 60.33±12.72 İdiopathic 

High Dose SNP 7 4/3 45±7.66 idiopathic 

Total 21 9/12 51.36±5.25  

 

 

 

 

 

 

 

Table 2: Patients' maximal detrusor pressure, maximal cystometric bladder capacity and compliance values 

 isotonic SNP 

Groups 

First 

Sensation 

First 

Desire 

Strong 

Desire 

First 

Sensation 

First 

Desire 

Strong 

Desire 

Low Dose SNP 153.5±3.5 249.0±7.0 361.0±67.0 162.5±205 319.0±87.0 357.5±114.5 

Medium Dose SNP 112.7±24.6 196.0±21.4 334.0±35.1 115.7±9.9. 187.0±23.7 224.7±28.6 

High Dose SNP 95.0±13.6 159.2±12.7 279.9±36.8 111.8±23.7 184.8±29.1 294.0±37.0 
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Table 3: Evaluation of number, duration, amplitude and overactivity of uninhibited contractions 

 isotonic SNP 

Groups n 

Time 

(minutes) 

Amplitude 

(cmH20) 

Overactivity 

index 

n 

Time 

(minutes) 

Amplitude 

(cmH20) 

Overactivity 

index 

Low 

Dose 

SNP 

5.3±0.9 7.8±3.3 372.3±126.7 2.2±1.5 5.7±1.8 3.8±1.7 240.7±25.8 1.6±0.8 

Medium 

Dose 

SNP 

13.3±4.9 15.6±1.5 985.3±435.6 4.2±2.0 6.7±3.4 6.2±3.1 605.0±311.6 2.8±1.4 

High 

Dose 

SNP 

2.4±0.6 11.6±7.9 156.6±68.2 0.5±0.2 1.8±0.7 2.6±1.9 143.8±58.8 0.4±0.2 
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Özet:  Bu çalışmada, 50 adet erkek wistar albino rat üzerinde asetik asit kaynaklı ülseratif kolit modeli 

oluşturulmuştur ve 5 gruba ayrılmıştır. İlk grup 10 adet rattan oluşan kontrol grubu, ikinci grup gavaj yolu ile 2 

ml %3’lük asetik asit verilmiş olan 10 adet rattan oluşan kolit grubu, üçüncü grup kolit oluşturulup 3 gün boyunca 

günde 1 ml reflör enjekte edilen 10 adet rattan oluşan probiyotik grubu, dördüncü grup kolit oluşturulup 3 gün 

boyunca günde 0,3 mg tıbbi nane yağı verilen 10 adet rattan oluşan tıbbi nane yağı grubu ve beşinci grup kolit 

oluşturulup 3 gün boyunca günde 0,1 ml dexametazon verilen 10 adet rattan oluşan dexametazon grubu 

şeklindedir. Deneysel çalışma süresi bitiminde nekropsileri yapılan ratların kontrol grubunda hiçbir hayvanın 

bağırsaklarında patolojik bulgu bulunmadı model oluşturulan gruplarda ise önemli bulgular saptandı. En belirgin 

bulgular kolit grubunda ve tıbbi nane yağı grubunda dikkati çekti. Probiyotik ve Deksametazon gruplarında ise 

makroskobik bulgularda azalma dikkati çekti. Kolon kesitlerinin IL-1β immunohistokimyasal sonuçları 

değerlendirildiğinde kontrol grubunda kolon mukozasındaki az sayıda hücrede hücrede hafif ekspresyonlar 

incelendi. Kolit grubundaki ratlarda IL-1β ekspresyonlarında belirgin şekilde artış gözlendi. Dexametazon ve 

probiyotik kullanılan gruplarda IL-1β ekspresyonlarında azalma dikkat çekmiştir. Tıbbi nane grubunun IL-1β 

ekspresyonları incelendiğinde belirgi artış dikkati çekti. Gruplara göre Il-6 bulguları incelendiğinde kontrol 

grubunda çok az sayıda hücrede hafif ekspresyon gözlendi. Kolit grubundaki ratlarda IL-6 ekspresyonlarının 

belirgin şekilde arttığı gözlendi. Dexametazon ve probiyotik kullanılan gruplarda IL-6 ekspresyonlarında azalma 

dikkat çekmiştir. Tıbbi nane grubunun IL-6 ekspresyonları incelendiğinde belirgi artış dikkati çekti. Bağırsakların 

haptoglobulin ekspresyonları incelendiğinde kontrol grubundaki birçok rattta negatif ekspresyon gözlenirken 

ratların bazılarında hafif şiddette infiltrasyonlara rastlandı. Kolit grubunda ise şiddetli haptoglobulin 

ekspresyonları gözlendi. Tıbbi nane grubunda hem yangısal hem de epitel hücrelerinde belirgin derecede artmış 

haptoglobulin ekspresyonlarına rastlandı. Probiyotik ve dexametazon grubunda ise belirgin derecede azalma 

dikkat çekti. 

Anahtar Kelimeler: Geçirgen Barsak, Ülseratilf Kolit, Tıbbi Nane, Probiyotik 

 

Investigation of the Use of Medical Mint Oil and Probiotic On İntestinal Permeability in the Experimental 

Model of Ulcerative Colitis 

 

Abstract: In this study, acetic acid-induced ulcerative colitis model was created on 50 male wistar albino rats and 

divided into 5 groups. The first group is the control group consisting of 10 rats, the second group is the colitis 

group consisting of 10 rats given 2 ml of 3% acetic acid by gavage, the third group is the probiotic group consisting 

of 10 rats injected with 1 ml of reflector per day for 3 days after colitis was formed. The fourth group is in the form 

of the medical peppermint oil group, which consists of 10 rats given 0.3 mg of medical peppermint oil daily for 3 

days, and the fifth group is in the form of the dexamethasone group, which consists of 10 rats that were formed 
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colitis and were given 0.1 ml of dexamethasone daily for 3 days. At the end of the experimental study period, no 

pathological findings were found in the intestines of any animal in the control group of the rats necropsied, and 

significant findings were found in the model groups. The most prominent findings were noted in the colitis group 

and the medicinal peppermint oil group. A decrease in macroscopic findings was noted in the probiotic and 

dexamethasone groups. When the IL-1β immunohistochemical results of the colon sections were evaluated, mild 

expressions were observed in a small number of cells in the colon mucosa in the control group. A significant 

increase in IL-1β expressions was observed in rats in the colitis group. Decreased IL-1β expressions were noted 

in the dexamethasone and probiotic groups. When the IL-1β expressions of the medicinal mint group were 

examined, a significant increase was noticed. 

Keywords: Leaky Intestine, Ulcerative Colitis, Medicinal Mint, Probiotic 

 

1. GİRİŞ 

Nane bitkilerinin soğutma etkisine veya hissine yol açan ana bileşenlerden biri olan mentol, bir dizi 

farmasötik, kozmetik, şekerleme ve diş macunlarında katkı maddesi olarak yaygın olarak 

kullanılmaktadır 1. Ayrıca mentolün anti-inflamatuar, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antialerjik, 

antipruritik, analjezik özellikleri ve diğer biyolojik özellikleri çeşitli klinik ve deneysel kanıtlarla 

desteklenmiştir1,2. Son birkaç yılda, mentolün deneysel kolit sıçan modelinin makroskopik ve 

mikroskobik lezyonlarını etkili bir şekilde iyileştirdiği rapor edilmiştir3,4. Ayrıca, mentol açısından 

zengin diyetlerin domuz yavruları ve koyunların gastrointestinal ve ruminal mikrobiyotası üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olduğu genel olarak kanıtlanmıştır5,6. 

Nane bitkisi Mentha x piperita'dan (Lamiaceae) elde edilen bir monoterpen doğal bitki bileşeni olan 

mentol, mükemmel anti-inflamatuar, antibakteriyel ve analjezik farmakolojik etkileri nedeniyle cilt 

hastalıkları, sindirim sistemi hastalıklarında yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır7,8. Bazı yeni raporlar, 

mentolün, önemli anti-inflamatuar ve antioksidan etkileri nedeniyle asetik asit kaynaklı akut kolitin 

patolojik ilerlemesini önemli ölçüde sınırladığını iddia etti3,4. İnsanlarda bağırsak mikrobiyotası (BM) 

aralarında bazı mantar, protozoa ve arkea türleri ve viruslarında bulunduğu binden fazla tür çeşidi olan, 

özellikle kolonlarda yüksek yoğunlukta bulunan, genetik ve çevresel faktörlere bağlı bileşimi 

değişkenlik gösteren, ortalama 100 trilyon mikroorganizmadan oluşmaktadır. İnsanlarda BM’nda en 

fazla (%70-75) Firmicutes ve Bacteroidetes filumlarına ait türler, daha az olarak da Proteobacteria, 

Actinobacteria, Fusobacteria ve Verrucomicrobia filumlarına ait türler bulunmaktadır9,10,11,12. Bağırsak 

mikrobiyotasını oluşturan mikroorganizmaların genomu insan genomundan 150 kat fazladır. 

Araştırmacılar bu kadar büyük bir genom varlığının, bağırsak-beyin aksisi vasıtası ile bireylerin 

davranışlarını ve fizyolojisini önemli ölçüde etkileyebileceğini bildirmektedirler10,11,13,14,15,16. İlginç 

olarak BM’nın üçte birinde bulunan mikroorganizmalar tüm insanlar arasında ortak iken, üçte ikisi 

kimlik kartı gibi bireye özgü çeşitlilik ve bileşim göstermektedir10,16,17. Daha da ilginç olanı BM’nı 

oluşturan mikroorganizma populasyonunun %50-60’ı, muhtemelen konakçı ile olan etkileşimlerine 

bağlı, identifikasyon amacı ile dış ortamda kültüre edilememektedirler16. Probiyotikler yeterli miktarda 

uygulandıklarında, bağırsakların normal flora kolonizasyonunu olumlu yönde değiştirerek, konakçıya 

faydalı etkiler sağlayan canlı, çoğunlukla bakteri ve mayalardan oluşan mikroorganizmalardır 9,16,18,19. 

Rus biyolog Elia Metchnikoff’un 1907 yılında fermente gıda tüketiminin insan ömrünü uzattığına dair 

ileri sürdüğü hipotezi probiyotikleri ilgi odağı haline getirmiştir19,20. Probiyotik olarak en yaygın 

kullanılan mikroorganizmalar Lactobacilli, Streptococci, Pediococcus, Enterococcus, Bifidobacteria 

cinslerine ait bakteriler ve Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae gibi bazı mayalardır19. 

Lactobacillus acidophilus ve rhamnosus bilimsel literatürde en uzun tarihe sahip bakteriyel 

probiyotiklerdir. Çalışmamızda kullandığımız Saccharomyces boulardii ise Fransız mikrobiyolog Henry 

Boulard tarafından 1923 yılında, kökeni Çin olan lycee meyvesinin kabuklarından izole edilmiş bir 

mayadır21. Probiyotik etkenler, bağırsak mikrobiyal homeostazisinin düzenlenmesi, patojen etkenlerin 

mukozayı kolonize ve enfekte etme yeteneğinin engellenmesi, lokal ve sistemik immun yanıtların 

modülasyonu, gastrointestinal bariyer fonksiyonunun stabilizasyonu, emilim ve beslenmeyi destekleyen 

enzimatik aktivitenin indüksiyonunu sağlayarak konakçıya fayda sağlarlar19,20,21.Yapılan araştırmalar 

metabolik sendrom, diyabet, obezite, alerji, kanser, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve nörodejeneratif 

hastalıklarda canlı bakteri hücre biyoterapilerinin oldukça fayda sağladığını göstermektedir19,21,22. 
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Bu çalışmada, deneysel olarak asetik asit ile ülseratif kolit geliştirilen sıçanlarda tıbbi nane, 

dexametazon ve probiyotiğin tedavi edici etkisinin araştırılması ve bulguların günümüzde uygulanan 

konvansiyonel tedavilere ve literatüre katkısının araştırılması amaçladık. 

2. ÜLSERATİF KOLİT 

ÜK; genetik duyarlılık bulunduran bireylerde çevresel etkilerin de sebebiyle immün yanıttaki tolere 

edilemez artış sonucunda, her durumda rektum tutulumunun görüldüğü ve proksimale doğru yayılım 

gösterebilen, arada sağlam parça bırakmaksızın genellikle mukozayla sınırlı (submukozada da 

tutulumun görüldüğünü belirten çalışmalar mevcuttur), mononükleer hücre infiltrasyonu, mukozal 

bezlerin distorsiyonu, kript abseleri ve goblet hücre sayısındaki azalma ile karakterize histolojik 

bulgulara sahip inflamasyonal kronik rahatsızlıktır23,24,25. ÜK, ince bağırsak tutulumu göstermez ancak, 

pankolit formuna sahip bireylerin %10’nunda backwash ileitise gözlemlenmiştir26. 

ÜK hastalığının oluşmasında ve ilerlemesinde görev alan mekanizmaların ele alındığı araştırmaları 

incelediğimizde: IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α ve INF-γ gibi sitokinlerin; ROS, RNS, RCS gibi serbest 

radikal türevlerinin; lipooksijenaz , asit kaskadı ürünlerinin (lökotrien B4, tromboksan A2, 

prostaglandin E2, prostasiklin gibi) ve TGF-β, NO gibi maddelerin mukozal hasarlanmada yer aldığı 

söylenmektedir27,28,29,30. 

2.1. Deneysel Kolit Modelleri 

Genetik olarak dizayn edilmiş, hücre transfer konjeneik, spontane ve kimyasal madde ile indüklenen 

olmak üzere beş adet farklı kategoride dizayn edilen deneysel modeller İBH’nin patogenezine dair 

fazlasıyla prensibin elde edilmesini sağlamıştır31. Kimyasalla indüklenen deney modellerinde fazlasıyla 

yaygın olarak; asetik asit, oksazolon, dekstran sülfat sodyum (DSS), dinitroklorobenzen (DNCB) ve 

2,4,6-trinitrobenzen sülfonik asit (TNBS) kullanılmaktadır32. Seyreltik asetik asitle oluşturulan ve 

İntrarektal yol ile verilen deneysel kolit, kronik bir inflamatuar süreç oluşturmadan akut olan kolit 

modelini temsil etmektedir33. Seyreltik asetik asit verilmesinin ardından 4 saatte inflamasyon olayının 

olmamasına rağmen kolon epitelinde herhangi bir hasar gözlenmektedir. Akut inflamatuar elemanların 

görev etkinliği başladıktan 7 gün geçtikten sonra yanıtta gerileme gözlenmektedir34. Asetik asit ile 

ratlarda deneysel kolit oluşturulduğu zaman, yaklaşık 15-20 günde tamamen iyileşme olduğu 

görülmüştür33. Asetik asit ile oluşturulmuş olan deneysel modelde histopatolojik bulgular 

incelendiğinde; nötrofil infiltrasyonu, submukozal/mukozal nekroz, submukozal ülserasyon, vasküler 

dilatasyon ve ödem gözlenmektedir ve bu lezyonlar insandaki ÜK patolojik bulgularıyla 

ilişkilendirilmektedir32. 

3. GEREÇ ve YÖNTEM 

Ağırlıkları ortalama 250-300 gram olan, 12 haftalık, 50 adet Wistar albino erkek sıçan kullanılmıştır. 

1. Kontrol (K) grubu (n=10) 

3 gün boyunca diğer gruplara yapılan uygulamalar boş aparatlar ile uygulandı. Bu sayede aynı stres 

oluşturulmaya çalışıldı. 

2. Kolit(B) grubu (n=10) 

Kolit yapılacak sıçanlar yaklaşık 24 saat önceden aç bırakıldı, su tüketimi serbest tutuldu. Kolit 

yapılacak sıçanlara ucunda gavaj aparatı bulunan enjektörle, 2 ml %3’lük asetik asit anal orifisten 8 cm 

içeriye girilerek verildi. Asetik asit verilen sıçanlar, maddenin rektumdan dışarı çıkışını önlemek adına 

30-60 sn kuyruklarından tutulup bekletildi.  

3. Probiyotik(R) grubu (n= 10) 

Gruptaki ratlar kolit yapıldı. 250 mg reflöre 10 ml distile su eklendi ve 3 gün boyunca ; her gün 1 rat 

için 1 ml enjekte edildi.  

4. Dexametazon(D) grubu (n= 10) 

Gruptaki ratlar kolit yapıldı. 3 gün boyunca ; her gün 1 rat için 0,1 ml enjekte edildi.  

5. Tıbbi Nane Yağı (TN) grubu (n= 10) 
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Gruptaki ratlar kolit yapıldı. 3 gün boyunca ; her gün 1 rat için 0,3 mg enjekte edildi.  

4. BULGULAR 

4.1. Makroskobik Bulgular 

Deneysel çalışma süresi bitiminde nekropsileri yapılan ratların kontrol grubunda hiçbir hayvanın 

bağırsaklarında patolojik bulgu saptanmazken model oluşturulan gruplarda belirgin bulgular saptandı. 

En belirgin bulgular kolit (B) grubunda ve TN grubunda dikkati çekti. Probiyotik (R) ve Deksametazon 

gruplarında makroskobik bulgularda azalma dikkati çekti. 

 

Tablo 4.1. Histopatolojik ve immunohistokimyasal skorların istatistik analizleri *: Veriler ortalama ± standard 

deviasyon (SD). One-way ANOVA Duncan test. 

 Kontrol Kolit Tıbbi Nane Prebiyotik Deksametazon P değeri 

Histopat. 

Skorlar 

0.00±0.00a 2.66±0.50b 2.71±0.48b 2.20±0.63bc 2.00±0.66c <0.001 

IL-1β 0.77±0.44a 2.44±0.52b 2.57±0.78b 0.90±0.73a 0.60±0.51a <0.001 

IL-6 0.55±0.52a 2.55±0.52b 2.57±0.78b 1.60±0.51c 0.70±0.48a <0.001 

Haptoglobulin 1.11±0.33a 2.66±0.50b 2.57±0.53b 1.20±0.42a 0.80±0.42a <0.001 

**: Gruplar arasındaki farklar aynı satırda farklı üst simgelerle belirtilmiştir,  P<0.001. 

 

5.TARTIŞMA 

Çalışmamızda elde edilen veriler doğrultusunda; deneysel kolit modelinde uygulanan rutin tedavi 

modeli olan dexametazon uygulaması ile karşılaştırdığımız tıbbi nane grubunda IL-1β, IL-6 ve Zonulin 

düzeylerinde anlamlı yükseklik; prebiyotik grubunda ise IL-1β, IL-6 ve Zonulin düzeylerinde ise 

anlamlı benzer sonuçlar bulduk. Çalışma sonucu elde ettiğimiz ana bulgumuz; Ülseratif kolit 

hastalığında medikal tedaviye göre dexametazon ve prebiyotik alternatif destek olarak kullanılbilir. 

ÜK hastalığına sahip bireylerde, bağırsak geçirgenliği düzeninde belirgin anormallikler ile karşılaşıldığı 

belirtilmektedir35. Bağırsak mukozal bariyerinde meydana gelen harabiyet sonucunda; INF-γ TNF-α, 

IL-6 ve IL-1β gibi sitokinlerin üretimlerinin hızlandığı ve miktarlarının çoğaldığı çalışmalarda 

gösterilmektedir36. Çalışmamızda kolit ve tıbbi nane yağı grupları ile prebiyotik ve dexametazon 

takviyesi uygulanan gruplarımız karşılaştırıldığında inflamatuar hücre infiltrasyon durumunda azalma 

olduğu bulundu. Bizim çalışmamızda elde edilen histopatolojik analizlere göre ülseratif kolit 

oluşumunda hasarlanmaları literatürel sonuçlarla uyumlu olarak saptadık. 

Funakoshi ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada; kontrol grubuyla karşılaştırıldığı zaman, ÜK’li 

hastalarda IL-1β, IL-6 ve TNFα ekspresyonlarının çoğalışını göstermişlerdir37. Bizim çalımamızda elde 

edilen immunohistokimyasal analizlere göre kolit grubunda kontrol grubuna kıyasla IL-1β ve IL-6 

seviyelerinin daha yüksek olduğunu gördük literatür ile uyumlu olarak saptadık. 

Obezite tanısı konulmuş olan bireyler ile birlikte yürütülen bir klinik çalışmalarda, Zonulin düzeyindeki 

artış hali ile inflamasyon biyobelirteçleri grubundan olan IL-6 ve TNF-α düzeylerindeki artış hali 

arasında bir ilişki olduğu söylenmektedir38. Toplam 118 İBH tanısı konulmuş olan hasta bireylerde (86 

adeti Crohn Hastalığına sahip ve 32 adeti Ülseratif Kolit hastalığına sahip) ve 23 adet sağlıklı bireyden 

oluşan çalışmada, Zonulin konsantrasyonun serum düzeyinde İBH tanısı konulan grup ile kontrol grubu 

ilr karşılaştırıldığında düzeyin çok daha yüksek olduğu görülmüştür. CH hastalığına sahip bireylerin ve 
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ÜK hastalığına sahip bireylerin birbiri ile karşılaştırılmaları sonucunda serum Zonulin 

konsantrasyonunda bir değişiklik gözlenmemiştir39. Bizim çalımamızda elde edilen 

immunohistokimyasal analizlere göre IL-1β ve IL-6 seviyelerinin zonulin ile paralel ilerlediğini gördük 

literatür ile uyumlu olarak saptadık. 

6.SONUÇ 

Bu çalışmanın sonuçları kolit modelinde tıbbi nanenin önemli bir etkisi olmadığı deksametazon ve 

prebiyotik uygulamasının daha etkili olduğunu göstermiştir.  
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Özet: Heterotopik pankreas(HP); anatomik pankreas ile vasküler veya anatomik bağlantısı bulunmayan ancak 

histolojik olarak kendine özgü kanlanması olan pankreas dokusudur(1). HP, tüm otopsilerin %0,5-13’ünde, üst 

abdomen cerrahisi geçiren hastaların ise %0,5’ inde görülmektedir(2,3). ilk olarak 1727’de ileal divertikülde 

tanımlanmış olup, en sık yerleşimi sırasıyla mide, duodenum ve jejunumdur(4,5). Boyut olarak genelde 3 cm’den 

küçük ve subserozal yerleşimlidir. Asinüs, adacık hücresi ve duktus içeriğine göre; Heinrich’in sınıflamasına 

yapılan Gaspar-Fuentes’in ilavesiyle 4 türde sınıflandırılmaktadır(6). Ektopik doku tıpkı pankreasa benzer şekilde 

asini, dukt ve ıslet cell içerdiğinde tip 1; asini ve dukt içerip endokrin element içermiyorsa tip 2; sadece dukt 

içerip, endokrin ve ekzokrin element içermiyorsa tip 3; ektopik doku sadece ıslet cell içererek yalnız endokrin 

pankreastan oluşuyorsa tip 4 diye sınıflandırılmaktadır. Bunların içerisinde en sık görülen çeşiti Heinrich Tip 1 

dir(6). Bu çalışmada major abdominal cerrahi sırasında insidental saptanan, halen günümüzde nadiren 

görülmekte olan HP dokusuna dikkat çekmek için literatüre katkı amacıyla sunuldu. 

Anahtar Kelimeler: Heterotopik Pankreas, Konjenital Malformasyon, Adenokarsinoma 

 

ONKOLOJİK CERRAHİ SIRASINDA İNSİDENTAL SAPTANAN HETEROTOPİK PANKREAS 

OLGULARI, CASE SERİES ANALYSIS 

 

INTRODUCTION 

Heterotopik pankreas(HP); anatomik pankreas ile vasküler veya anatomik bağlantısı bulunmayan ancak histolojik 

olarak kendine özgü kanlanması olan pankreas dokusudur(1). HP, tüm otopsilerin %0,5-13’ünde,  üst abdomen 

cerrahisi geçiren hastaların ise %0,5’ inde görülmektedir(2,3). ilk olarak 1727’de ileal divertikülde tanımlanmış 

olup, en sık yerleşimi sırasıyla mide, duodenum ve  jejunumdur(4,5). Boyut olarak genelde 3 cm’den küçük ve 

subserozal yerleşimlidir. Asinüs, adacık hücresi ve duktus içeriğine göre; Heinrich’in sınıflamasına yapılan 

Gaspar-Fuentes’in ilavesiyle 4 türde sınıflandırılmaktadır(6). Ektopik doku tıpkı pankreasa benzer şekilde asini, 

dukt ve ıslet cell içerdiğinde tip 1; asini ve dukt içerip endokrin element içermiyorsa tip 2; sadece dukt içerip, 

endokrin ve ekzokrin element içermiyorsa tip 3; ektopik doku sadece ıslet cell içererek yalnız endokrin pankreastan 

oluşuyorsa tip 4 diye sınıflandırılmaktadır. Bunların içerisinde en sık görülen çeşiti Heinrich Tip 1 dir(6). Bu 

çalışmada major abdominal cerrahi sırasında insidental saptanan, halen günümüzde nadiren görülmekte olan HP 

dokusuna dikkat çekmek için literatüre katkı amacıyla sunuldu.    

Key words: Heterotopik pankreas, Konjenital malformasyon, Adenokarsinoma. 
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CASE 1 

Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetleri ile 52 yaşında erkek hasta başvurdu. Fizik muayenesinde patolojik 

bulgu saptanmadı. Hemogram ve biyokimyasal değerlerinde; anemisi ve ikteri yoktu. Abdominal 

ultrasonografisi’nde (US); İntrahepatik safra yollarında ve koledokta dilatasyon(8mm) dışında safra 

kesesinde sonopatoloji yoktu. Abdominal bilgisayarlı tomografide (CT) periampuller kitle lezyonu 

görülmedi. Manyetik rezonans kolanjiopankreatografide (MRCP); intrahepatik safra yolları, ana hepatik 

safra yolu ve pankreatik kanalda dilatasyon(9mm) görüldü. Endoskopik retrograd 

kolanjiopankreatografide (ERCP) obstrüktif sarılık lehine double duct sign görünümü olup, ampulla 

vateri tümörü lehine lezyon görüldü. Endoskopik biyopsi sonucu; adenokarsinom olarak sonuçlandı. 

Hastaya pilor koruyucu pankreatikoduodenektomi planlanarak operasyona alındı. İntraoperatif 

insidental olarak proksimal jejunumdaki 2.5*2 cm boyutunda ektopik doku saptandı ve spesmene dahil 

edildi(Figür 1A). 

 

 

Figür 1. Jejunumda yerleşimli HP odağı (figür A), spesmendeki HP dokusu ok ile işaretli (figür B) 

 

 

 

Patoloji sonucunda; dukt ve asinilerin yer alması neticesinde jejunal yerleşimli HP dokusu olduğu 

raporlandı(Figür 2-A,B). Bu haliyle Heinrich tip 2 sınıflamasına dahil edildi. 
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Figür 2.  HP dokusu(ok ile işaretli), Hematoksilen Eozin boyamada, *40 büyütme (figür A), HP dokusu(oklarla 

işaretli), Hematoksilen Eozin boyamada, *100 büyütme (figür B), Periampuller tümör dokusu, Hematoksilen 

Eozin boyamada, *200 büyütme(figür C) 

 

Postoperatif 8. Gününde hasta komplikasyonsuz taburcu edildi. 

 

 

CASE 2 

Karın ağrısı ve dispeptik şikayetler nedeniyle 78 yaşında erkek hasta başvurdu. Fizik muayenesinde 

umblikus çevresinde hassasiyet dışında patoloji yoktu. Hastanın hemogram, biyokimyasal değerleri ve 

abdominal US’sinde özellik görülmedi. Abdominal CT’de; mide antrum duvarında ülsere tümöral kitle 

görüldü(figür 3A). Hastada üst gastrointestinal sistem endoskopisinde yapılan biyopsi sonucunda 

adenokarsinom tanısı konuldu. Hastaya radikal subtotal gastrektomi ve D2 lenf nodu diseksiyonu 

yapıldı. Bu ameliyat sırasında da insidental antral tümör olduğu düşünülen kitle görüldü. Spesmene dahil 

edildi. Histopatoloji incelemesinde tümörden ayrı olarak mide antrum düzeyindeki submukozal kitlenin 

HP dokusu olduğu(figür 3B), antrumda küçük bir odaktan mukozaya sınırlı adenokarsinom ve seroza 

yerleşimli 3 adet lenf nodunda adenokarsinom metastazı saptandı. Antral yerleşimli HP dokusu dukt ve 

asini içermesi ancak endokrin komponent içermemesi sebebiyle Heinrich tip 2 sınıflamasına dahil edildi. 
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Figür 3. Abdominal CT’de mide antrumda kitle odağı(ok ile işaretli)(figür A), Mide antrum duvarında 

submukozal HP dokusu (oklarla işaretli), Hematoksilen Eozin boyamada, *100 büyütme(figür B) 

 

Hasta postoperatif 7. gününde komplikasyonsuz taburcu edildi. 

 

 

CASE 3 

Karın ağrısı ve kusma şikayeti ile 42 yaşında erkek hasta başvurdu….. Fizik muayenesinde epigastrik 

hassasiyeti vardı. Abdominal CT’de mide antrumunda 22*16 mm lümene uzanan, heterojen yapıda 

kontrastlanmayan kitle mevcuttu(figür 4A). Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde mide 

antrumunda 2 cm çapında submukozal lezyon doğrulandı. Hastaya mide gastrointestinal stromal 

tümör(GİST) ön tanısıyla wedge rezeksiyon yapıldı. Histopatolojik incelemede sürpriz şekilde antral 

yerleşimli HP tanısı konuldu. Dukt ve asini içermesi ancak endokrin komponent içermemesi sebebiyle 

Heinrich tip 2 sınıflamasına dahil edildi(figür 4B). 

 

 

Figür 4. Abdominal CT’de mide antrumunda HP odağı (ok ile işaretli)(figür A),  

İnce kas yapıları arasında yerleşim gösteren pankreatik asiner(kısa ok) ve duktal yapılar(uzun ok), Hematoksilen 

Eozin boyamada, *100 büyütme(figür B) 

 

Hasta postoperatif 6.gününde komplikasyonsuz taburcu edildi. 
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DISCUSSION 

Yıllık 1000’in üzerinde abdominal cerrahi operasyon yapılan kliniğimizde son 5 yılda görülen 3 vaka 

sunuldu. HP gelişimi ile ilgili en çok kabul gören teori; fetal gelişimde foregut rotasyonu sırasında 

pankreas doku tomurcuklarının ayrılması ve dorsal ve ventral pankreas tomurcuklarının füzyonu 

sırasında geliştiği düşünülmektedir(8,10). Bu aşamada pankreas tomurcukları, distal mide ve proksimal 

duodenum ile bitişiktir. Onun için de HP dokusu en sık bu iki bölgede yerleşimlidir. Daha nadiren de 

karaciğer, safra yolları ve ince barsak mezenteri gibi dokularda da görülebilmektir(11). Vakaların 

ilkinde HP dokusu jejunumda ve subserozal yerleşimli iken, diğerlerinde mide antrumunda ve 

submukozal yerleşimliydi. Vakaların üçü de histopatolojik incelemede asini ve dukt içermesi nedeniyle 

Heinrich tip 2 ye örnektiler(figür 2A,3B,4B). 

Preoperatif tetkikler (US, CT, MR, EUS…) HP tanısında yardımcı olmakla birlikte spesifik bir bulgusu 

olmaması nedeniyle tanı için yeterli değildir. Literatüre baktığımızda büyük mezenterik bir HP 

dokusundan preoperatif tetkiklerde ortotopik pankreasa benzerliği nedeniyle şüphelenilmiş ancak yine 

de ayırıcı tanılarında GİST, leiomyom, lenfoma, karsinoid tümör, gastrik/metastatik karsinom 

düşünüleceği için kesin tanı için histopatolojik inceleme gerekmektedir(9).  Vakaların ikisinde 

preoperatif tetkiklerde şüphe olmadan insidental tanı konuldu.  Üçüncü vakada ise mide antrumda kitle 

görüldü ve histopatolojik inceleme ile tanı kesinleştirildi.  

HP’nin klinik anlamda önemi;  genelde asemptomatik olması iken(7,8), semptomatik olduğunda ise 

karın ağrısı, dispeptik yakınmalar, pankreatit, psödokist, gastrik çıkış obstrüksiyonu, ince barsak 

obstrüksiyonu, masif gis kanaması ve düşük oranda ise malignite gelişimi 

gösterebilmektedir(8,12,13,14). Literatürde gross gastrointestinal kanamaya sebep olan bir vaka 

sunulmuştur(12). Diğer bir vakada ise, mide duvarı yerleşimli HP dokusunun, mide duvarında bir apse 

kavitesi yaparak ekzokrin salgısını doğrudan bu kaviteye ileterek, kronikleşen, medikal tedaviye yanıt 

vermeyen ve küratif tedavi için cerrahi yapılan bir vaka sunulmuştur(15). Bununla birlikte organ 

perforasyonuna neden olan bir vaka da literatürde yer almaktadır(16).  Bu sunumda olguların ikisinde 

asemptomatik seyirli olup,  birinde ise bulantı kusma benzeri semptomlar veren HP dokusu tanımlandı. 

Bu haliyle düşünüldüğünde HP’nin saptandığında cerrahi eksizyon, başka nedenle laparotomi 

yapıldığında uygulanabilecek efektif bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır(17,18).  

Literatüre baktığımızda duodenum ve rektum gibi iki farklı yerleşimli HP dokusunda malignite 

görüldüğü rapor edilmiştir(13,14). Ancak bu sunumda tanımlanan üç vakada da HP dokusunda 

malignite görülmedi. 

CONCLUSION 

Yapılan çalışmada periampüller tümör ve mide adenokarsinomu tanısıyla opere edilen iki hastada ve 

mide antrumunda kitle imajı veren bir hastada HP dokusu tanımlandı.  Radyolojik ve endoskopik 

görüntülemelerin yardımına rağmen, spesifik bulgularının olmaması HP tanısını zorlaştırmaktadır. Tanı 

aşamasındaki gecikmeler HP boyutunda büyümeye, luminal obstrüksiyona, pankreatik komplikasyona 

ve az da olsa maligniteye sebep olabilmektedir. Cerrahi operasyon genelde başka nedenle yapılan 

ameliyat esnasında ek bir işlem gerektirmektedir.  
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Özet: Giriş: Aort stenozu(AS) aort kapağının(AV) sol ventrikülden(LV) aorta içerisine kanın sistolik ejeksiyonunu 

engelleyen yapısal anormalliğidir.Genç erişkinlerde en sık neden biküspid aort kapağı (BAV) veya kongenital kalp 

hastalıklarıdır.Yatak başı ultrasonografi (USG) acil serviste kritik hastaların tanısında klinisyenlere fayda 

sağlamaktadır.Bu bildiride efor dispnesi ile acil servise başvuran hastada yatak başı USG ile tanı konulan BAV’de 

hareketli kalsifiye kitleye sekonder ciddi AS olgusu sunulmuştur.Olgu Sunumu: 40 yaş kadın hasta acil servise son 

10 gündür çabuk yorulma ve efor dispnesi şikâyetiyle başvurdu. Göğüs ağrısı olmamıştı, senkop öyküsü 

yoktu.Özgeçmişinde biküspit aort kapağı olduğunu belirtti, düzenli ilaç kullanmıyordu. 10 paket/yıl sigara içme 

öyküsü vardı. Vital bulguları; arteryel tansiyon:120/70, nabız:123/dk, solunum sayısı:22/dk, oksijen 

saturasyonu:%100, ateş:36.9°C idi.Fizik muayenede aort odağında thrill ve oskultasyonda 5/6 sistolik üfürüm 

duyuldu. Ortopnesi ve pretibial ödemi yoktu, solunum sesleri olağandı.Elektrokardiyogramda(EKG) sinüs 

taşikardisi ve sol ventrikül hipertrofisi(LVH) bulguları izlendi.Yatak başı USG ile yapılan transtorasik 

ekokardiyografide(TTE) ejeksiyon fraksiyonu(EF)%65, konsantrik LVH, kalsifiye görünümde BAV’de kitleye 

sekonder ciddi AS(1cm2) görüldü.Laboratuvar tetkiklerinde troponin ve kütle CK-MB normal sınırlarda, brain 

natriuretik peptit:289ng/L saptandı.Hasta biküspit aort kapağında kitleye bağlı ciddi aort darlığı tanısı ile 

kardiyoloji servisine interne edildi ve konsey kararı ile cerrahi tedavi planlandı.Tartışma: AS gelişmiş ülkelerde 

koroner arter hastalığı ve HT’den sonra en sık görülen kardiyovasküler hastalıktır.BAV, romatizmal hastalıklar 

ve ileri yaş kalsifik AS için güçlü risk faktörleridir.Bizim olgumuzda da aort darlığı için saptanan risk faktörleri 

BAV ve sigara öyküsüydü.BAV'nin morbiditesi genç erişkinlikte yüksektir ve hastaların yaklaşık 1/4'ünde 

yaşamları boyunca ciddi kardiyovasküler hastalıklar ve ölüm gelişebilir.Bu nedenle komplikasyonlar gelişmeden 

önce BAV'ı teşhis etmek önemlidir. Bu vakada semptomatik şekilde acil servise başvuran hastada yatak başı 

USGde BAV’de hareketli kalsifiye kitlenin ciddi AS’ye (1 cm2) neden olduğu belirlendi.Literatürde bu hareketli 

oluşumların akut koroner sendroma da yol açtığı bildirilmiştir.Günümüzde ciddi AS için tek etkili tedavi aort 

kapak replasmanıdır.Bizim olgumuzda da konsey kararı sonrası cerrahi tedavi planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aort Stenozu, Biküspit Aort Kapağı, Ekokardiyografi, Acil Servis, Yatak Başı Ultrasonografi 

 

Contribution of Echocardiography to Diagnosis in Emergency Department; a Case of Serious Aortic Stenosis 

Secondary to Mass in the Bicuspite Aortic Valve 

 

Abstract: Introduction:Aortic stenosis(AS) is a structural abnormality of the aortic valve(AV) that prevents systolic 

ejection of blood from the left ventricle(LV) into the aorta.The most common cause in young adults is bicuspid 

aortic valve(BAV).In this report, a case of severe AS secondary to a mobile calcified mass in BAV diagnosed by 

bedside USG in a patient who applied to the emergency department with exertional dyspnea is presented.Case 

Report:A 40-year-old female patient was admitted to the emergency department with complaints of fatigue and 

exertional dyspnea .There was no chest pain or syncope.She had a bicuspid aortic valve in her history, and she 

did not use medication.He had a 10 pack/year smoking history.Vital signs; blood 

pressure:120/70,pulse:123/min,respiratory rate:22/min,oxygen saturation:100%,fever:36.9°C.Physical 
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examination revealed a thrill in the aortic focus and a 5/6 systolic murmur on auscultation.Sinus tachycardia and 

left ventricular hypertrophy(LVH) findings were observed in the electrocardiogram(ECG).Transthoracic 

echocardiography(TTE) performed with bedside USG showed 65%ejection fraction(EF), concentric LVH, severe 

AS(1cm2) secondary to the mass in BAV with calcified appearance.In laboratory tests, troponin and mass CK-MB 

were within normal limits, and brain natriuretic peptide:289ng/L was found.The patient was admitted to the 

cardiology service with the diagnosis of severe aortic stenosis and surgical treatment was planned.Discussion:AS 

is the most common cardiovascular disease in developed countries after coronary artery disease and HT.BAV, 

rheumatic diseases and advanced age are strong risk factors for calcific AS.In our case, the risk factors for aortic 

stenosis were BAV and smoking history.The morbidity of BAV is high in young adulthood, and about 1/4 of patients 

may develop serious cardiovascular disease and death during their lifetime.Therefore, it is important to diagnose 

BAV before complications develop.In this case, it was determined that a mobile calcified mass in BAV caused 

severe AS(1 cm2) in bedside USG in a patient who presented to the emergency department symptomatically. 

Keywords: Aortic Stenosis, Bicuspite Aortic Valve, Echocardiography, Emergency Department, Bedside 

Ultrasonography 

 

1. Introduction  

Aortic stenosis (AS) is a structural abnormality of the aortic valve (AV) that prevents systolic ejection 

of blood from the left ventricle (LV) into the aorta.1,2 Although the most common cause in the 

community is rheumatic heart diseases, the most common cause in young adults is bicuspid aortic valve 

(BAV) or congenital heart diseases.3 AS is also associated with atherosclerosis-like clinical risk factors 

such as age, hypertension (HT), smoking, hyperlipidemia (HL), and diabetes mellitus (DM).1,2 Increased 

LV pressure due to AS can lead to changes in LV mass and geometry and impaired LV function.3–5 The 

use of bedside ultrasonography (USG) in the emergency room is increasing day by day. It is especially 

beneficial for clinicians in the diagnosis and treatment of critically ill patients and diseases.6 In this 

report, a case of severe AS secondary to a mobile calcified mass in BAV diagnosed by bedside USG in 

a young patient who applied to the emergency department with exertional dyspnea is presented.  

2. Case Report 

A 40-year-old female patient was admitted to the emergency department with complaints of fatigue and 

exertional dyspnea, which had gradually worsened in the last 10 days. She did not have chest pain, but 

she stated that she had occasional palpitations for the past 1 month. There was no history of syncope. 

She stated in her history that she had a bicuspid aortic valve, but she did not go to her routine follow-

ups. He had no history of any other additional disease or regular medication. He had a smoking history 

of 10 packs/year in total. Vital signs; arterial blood pressure: 120/70, pulse 123/min, respiratory rate: 

22/min, oxygen saturation 100%, fever: 36.9 °C. Physical examination revealed a palpable thrill in the 

aortic focus and a 5/6 systolic murmur on auscultation. There was no orthopnea and pretibial edema. 

Respiratory sounds were normal. Sinus tachycardia and left ventricular hypertrophy (LVH) findings 

were observed in the electrocardiogram (ECG). Transthoracic echocardiography (TTE) performed with 

bedside USG revealed 65% ejection fraction (EF), concentric LVH, calcified BAV and severe AS (1 

cm2) secondary to the mass in BAV(Figure 1a and 1b). In addition, 2 mitral regurgitation, 2 aortic 

regurgitation were observed in detailed TTE. In laboratory tests, troponin and mass CK-MB were within 

normal limits, and brain natriuretic peptide (BNP): 289 ng/L. Hemogram, kidney function tests, 

electrolyte and infective marker results were normal. The patient was admitted to the cardiology service 

with the diagnosis of critical aortic stenosis due to a mass in the bicuspid aortic valve. After the 

confirmation of aortic valve mass and critical aortic stenosis in transesophageal echocardiography 

(TEE), surgical treatment was planned with the decision of the council. 
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Figure 1a and 1b. Ultrasonographic images of a calcified mass in the bicuspid aortic valve 

 

 

3. Discussion 

AS is the most common cardiovascular disease in developed countries after coronary artery disease and 

HT. BAV, rheumatic diseases and advanced age are strong risk factors for calcific AS. In addition, 

smoking has been associated with an increased risk of AS in HT, HL, and DM.1,2,7 In this case, the risk 

factors for aortic stenosis were BAV and smoking. The morbidity of BAV is higher in young adulthood, 

and about a quarter of affected individuals may develop serious cardiovascular disease (severe AV 

dysfunction, heart failure, ascending aortic aneurysm, aortic dissection or rupture) and death during their 

lifetime.8,9 Therefore, it is important to diagnose BAV before serious complications develop. Guidelines 

recommend TTE as the standard procedure for diagnosing BAV.10 In our case, it was previously known 

that he had a bicuspid aortic valve, but his last control was 8 years ago. At the last TTE, the AV diameter 

was 1.75 cm2 and there was concentric LVH. In the evaluation made by bedside USG, it was determined 

that the mobile calcified mass in BAV caused severe AS (1 cm2) in the patient who presented to the 

emergency department symptomatically. It has also been reported in the literature that these mobile 

calcified formations cause acute coronary syndrome in similar cases.11,12 Currently, the only effective 

treatment for severe AS is aortic valve replacement.13 In our case, surgical treatment was planned after 

the decision of the council. This case highlights that bedside USG greatly assists clinicians in the 

diagnosis, treatment, and management of critically ill patients in the emergency department. 

CONCLUSION 

Early diagnosis and treatment in critically ill patients and diseases is an important factor in reducing 

mortality and morbidity in patients. Bedside USG in the emergency department is very helpful to 

clinicians, especially in the diagnosis of critically ill patients and diseases. It is a clinical advantage for 

emergency medicine specialists to have sufficient equipment and experience in ultrasound. 
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Özet: Malign plevral mezotelyoma (MPM) son derece mortal seyreden bir hastalıktır. MPM’da yaşam süresini 

etkileyen sınırlı biyobelirteçler tanımlanmıştır. Çalışmamız sistemik immün-enflamasyon indexi ile yaşam süresi 

bağlantısını araştırmayı amaçlamaktadır. Ocak 2013 - Aralık 2022 tarihleri arasında hastanemize başvuran 

patolojik olarak malign pleural mesothelioma tanısı alan 158 hastanın analizi yapıldı. Tedavi öncesi hematolojik 

parametreler ve sistemik immün-enflamasyon indeksi (SII) belirlendi. Spearman korrelasyon testi kullanılarak 

ortalama yaşam süreleri ve hematolojik değerlerin ilikişkisi incelendi. Çalışmaya 158 hasta alınmıştır. Ortama 

yaş 63 ve ortalama yaşam süresi 15.3 aydır. Çalışmaya katılanların yüzde 57.6’sı erkekti ve 70 hastada sigara 

öyküsü vardı. En sık histolojik alt tip epitoloid tip (%84.2) olmakla beraber, 29 hasta evre 4’dü. Katılımcıların 

%84’ü kemoterapi almış ve yüzde 22’si radyoterapi almıştı. Toplamda 39 hastaya cerrahi uygulanmışken 

bunlardan 5 tanesine extraplevral pnömonektomi yapılmıştı. Evre 4 olanların yaşam sürelerinin diğer evrelere 

göre anlamlı bir şekilde düşük olduğu gözlendi (p=0.001). Cerrahi uygulanan grupta ise yaşam süresi, cerrahi 

uygulanmayan gruba göre anlamlı bir şekilde yüksekti (p =0.01). Hemoglobin (Hb) (r:0.21, p:0.01) ve Hematokrit 

(Hct) (r:0.18, p:0.03) değerleri ortalama yaşam süreleri ile hafif seviyede pozitif korrelasyon göstermiştir. 

Hematolojik oranlardan Sistemik immün-enflamasyon indeksi (SII) (r:-0.17, p:0.04) ve nötrofil-lenfosit oranı 

(NLR) (r:-0.19, p:0.02) değerleri arttıkça ortalama yaşam süresinin kısaldığı gözlemlendi. Bunların tersine 

lenfosit-monosit oranı (LMR) (r:0.21, p:0.01) değeri ile ortalama yaşam süreleri arasında anlamlı bir pozitif ilişki 

vardı. SII oranının ise hemen hemen benzer şekilde negatif korelasyonunun devam ettiği görüldü (r:-0.16, 

p:0.04).Tedavi öncesi SII, MPM’da noninvaziv ve kolay hesaplanabilir bir biyobelirteçtir. SII oranı evre ve 

cerrahiden bağımsız olarak ortalama yaşam süresi ile negatif ilişkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Malign Plevral Mezotelyoma, Sistemik İmmun-Enflamasyon İndexi, Prognoz, Survival 

 

Biomarker Showing Unfavorable Prognosis in Malignant Pleural Mesothelioma: Systemic İmmune–

inflammation İndex 

 

Abstract: Malignant pleural mesothelioma (MPM) is an extremely mortal disease. Limited biomarkers that affect 

lifespan in MPM have been identified. Our study aims to investigate the relationship between the systemic immune-

inflammation index and life expectancy. Analysis of 158 patients with pathological diagnosis of malignant pleural 

mesothelioma admitted to our hospital between January 2013 and December 2022 was performed. Hematological 

parameters and systemic immune-inflammation index (SII) were determined before treatment. Using the Spearman 

correlation test, the relationship between mean survival times and hematological values was examined. 158 

patients were included in the study. The median age is 63 years and the average life expectancy is 15.3 months. 

57.6% of the participants in the study were men and 70 patients had a history of smoking. Although the most 

common histological subtype was epitoloid type (84.2%), 29 patients were stage 4. Of the participants, 84% had 

received chemotherapy and 22% had received radiotherapy. While surgery was performed in 39 patients in total, 
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5 of them had extrapleural pneumonectomy. It was observed that the life span of those with stage 4 was 

significantly lower than the other stages (p=0.001). In the surgical group, life expectancy was significantly higher 

than in the non-surgical group (p = 0.01). Hemoglobin (Hb) (r:0.21, p:0.01) and Hematocrit (Hct) (r:0.18, p:0.03) 

values showed a mildly positive correlation with mean survival. As the systemic immune-inflammation index (SII) 

(r:-0.17, p:0.04) and neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) (r:-0.19, p:0.02) values of hematological ratios 

increased, it was observed that the mean survival time decreased. On the contrary, there was a significant positive 

correlation between lymphocyte-monocyte ratio (LMR) (r:0.21, p:0.01) and mean survival. It was observed that 

the negative correlation of the SII ratio continued almost similarly (r:-0.16, p:0.04). Pretreatment SII is a 

noninvasive and easily calculable biomarker in MPM. Level II ratio is negatively associated with average life 

expectancy, regardless of stage and surgery. 

Keywords: Malignant Pleural Mesothelioma, Systemic İmmune-Inflammation İndex, Prognosis, Survival 

 

GİRİŞ 

Malign mezotelyoma (MM), mortalitesi yüksek agresif seyirli bir hastalıktır,  mezotelyoma vakalarının 

%80'i malign plevral mezotelyoma (MPM) olarak adlandırılan plevral kökenlidir (1-3). Son yıllarda, 

çevre kirliliğinin şiddetlenmesi, mesleki ve çevresel asbest maruziyeti ile MPM insidanın artış 

göstermesi beklenmektedir.   Maruziyetten sonraki uzun latent periyot nedeniyle MPM sıklıkla yaşamın 

sonlarında teşhis edilir.  Bu süre yaklaşık 20-40 yıl arasındadır (3,4). MPM sinsi bir özellik gösterir. 

Spesifik olmayan semptomlar ve erken evrede radyolojik özelliklerin normal olması nedeniyle hastalık 

tanısını koymak zorlaşmaktadır. MPM,  tedaviye dirençli olup, tümör evresinden bağımsız olarak 9-17 

aylık bir medyan genel sağkalım (OS) süresine sahiptir (3). Dokulardaki enflamasyon, kanserin 

gelişmesinde ve ilerlemesinde son derece önemli rol oynamaktadır (5,6).   Sistematik inflamatuar yanıt 

göstergeleri; serum lenfositleri,  monositleri, nötrofilleri ve trombositleridir. Bu belirteçlerden 

faydalanılarak hesaplanan    lenfosit-monosit oranı (LMR), nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombosit-

lenfosit oranı birçok malignitenin prognozu ile yakından ilişkilidir (7,8). Sistemik immün-enflamasyon 

indeksi (SII);    lenfosit (L),  Nötrofil (N), ve trombosit (P) değerlerinden yola çıkılarak hesaplandı.  

(SII=N×P/L). Bu değer prognoz ile ilişkilendirildi (9).  MPM için tanımlanan biyobelirteçler   henüz 

çok sınırlıdır. Hastalık yönetimi için   özel bir algoritma bulunmamaktadır. MPM'den etkilenen 

hastalarda prognostik faktörler ve antikanser tedavilerinin etkinliği ve tolere edilebilirliği ile ilgili ileriye 

dönük ve geriye dönük veriler kısıtlıdı. Bu çalışma MPM tanısı almış hastalarda geriye dönük olarak 

sistemik inflamasyonun prognoza etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. 

MATERYAL VE METOD 

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geriye dönük 

olarak Ocak 2013 - Aralık 2022 tarihleri arasında başvuran, histolojik olarak doğrulanmış malign plevral 

mezotelyoma tanısı alan hastaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik, laboratuar, tedavi, 

klinik ve sağkalım bilgileri kaydedildi.     Hastaların tanı aldığı, tedavi almadıkları dönemdeki laboratuar 

verileri alındı. Demografik, klinikopatolojik, terapötik ve prognostik veriler sistematik olarak analiz 

edildi. Asbest maruziyeti, T,N,M evresi, patolojik alt tip, PET Suv max değeri, kemoterapi ve 

Radyoterapi verileri, Cerrahi tedavi anamnezi, yaşam süresi, Hemoglobin (Hb), Hematokrit (Hct),  

nötrofil, monosit ve lenfosit, trombosit (PLT) sayıları, akyuvar sayısı (WBC), nötrofil-lenfosit oranı 

(NLR), trombosit-lenfosit oranı (PLR), lymphocyte-monocyte ratio (LMR), Sistemik immün-

inflamasyon indeksi (SII) seviyeleri belirlendi, hesaplandı ve kaydedildi. SII, periferik lenfosit, nötrofil 

ve trombosit sayılarına göre hesaplanmaktadır.Yaşamsal durum ve sağkalım süresi (OS). (OS tanıdan 

ölüme veya en son takibe kadar geçen aralık olarak tanımlandı.)  Çalışma retrospektif bir kayıt çalışması 

olduğundan, bilgilendirilmiş olur formu alınmasına gerek duyulmamıştır. 

Çalışma grubu : Ocak 2013 - Aralık 2022 tarihleri arasında hastanemize başvuran patolojik olarak 

malign pleural mesothelioma tanısı alan hastalar retrospektif olarak tarandı.  

Uygunluk kriterleri: (1) Ocak 2013 - Aralık 2022 tarihleri arasında hastanemize başvuran, patolojik 

olarak doğrulanmış MPM; (2) yaş ≥18 yıl; (3) mevcut klinik ve takip verileri; (4) hastaların kesin 

tanıdan önce anti-tümör tedavileri almamış olması.  
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Dışlama kriterleri aşağıdakileri içeriyordu: (1) iyi huylu mezotelyoma ve plevra dışında tümör bölgesi 

hastalar; (2) kesin tanıdan önce anti-tümör tedavileri alan hastalar; (3) İnflamatuar hastalıkları veya 

otoimmün hastalığı olan hastalar; (4) Ayrıntılı olarak, başka herhangi bir virüs enfeksiyonu (HBV, 

HCV, HIV vb.), sistemik lupus eritematozus içeren otoimmün hastalıkları, lösemi veya diğer herhangi 

bir kan sistemi hastalığı veya inflamatuar hastalığı veya organik hastalığı (karaciğer, dalak vb.) olanlar.  

İstatistiki method: Tüm istatistikler Windows için SPSS 23 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

Değişkenlerin tanımlayıcı verilerinde yüzdelik dilimleri cross-tab kullanılarak hesaplanmıştır. 

Ortalamaların karşılaştırılması için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Survey ile yaş ve hematojik 

değişkenlerin ilişkisini değerlendirmek için normal dağılıma uymayan continue verilerin 

değerlendirilmesinde spearman korrelasyon testi kullanılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında survey 

üzerine etkili olabileceği düşünülen evre ve cerrahi işlemin varlığı kontrol değişkeni olarak kullanılarak 

kısmi korrelation analizi ile spearman korrelasyon testinde ilişki bulunan parametreler tekrar 

değerlendirilmiştir. P değerinin 0.05 in altında olması anlamlı olarak kabul edilmiştir. 

SONUÇLAR 

Çalışmaya 158 hasta alınmıştır. Ortama yaş 63 ve ortalama yaşam süresi 15.3 aydır. Çalışmaya 

katılanların yüzde 57.6’sı erkekti ve 70 hastada sigara öyküsü vardı. Katılımcılardan 123 tanesi 

anamnezinde asbest teması tariflemiştir. En sık histolojik alt tip epitoloid tip (%84.2) olup, 29 hasta evre 

4’dü. Katılımcıların %84’ü kemoterapi , % 22’si ise radyoterapi almıştı. Toplamda 39 hastaya cerrahi 

uygulanmışken bunlardan 5 tanesine extraplevral pnömonektomi yapılmıştı. Hematolojik değerlerin 

ortalaması ve demografik veriler tablo 1 de verilmiştir.  

Table 1. Demografik Veri      

                                                 n = 158                       

Mean ± sd 

Ortalama yaş 63.97 ± 9.15 

Erkek 91 (57.6) 

Sigara 70 (44.3) 

Asbest hikayesi  123 (77.8) 

Evre 
1,2,3 

4 

129 (81.6) 

29 (18.4) 

Histolojik tip 

Epiteloid 

Sarkomatöz 

Bifazik 

133 (84.2) 

5  (3.2) 

20 (12.7) 

Kemoterapi 132 (83.5) 

Radyoterapi 35 (22.2) 

Cerrahi 39 (24.7) 

Extrapleural pnömonektomi 5 (3.2) 

Hgb 13.1 ± 1.9 

Hct 39.7 ± 5.9 

Lenfosit 10.23 ± 11.3 

Monosit 3.69 ± 4.1 

Nötrofil 35.9 ± 36.2 

PLT 327.8 ± 118.4 

SII 1427.2 ± 1207.3 

NLR 4.29 ± 3.2 

PLR 123.7 ± 134.6 

LMR 3.20 ± 1.71 

Yaşam süresi(ay) 15.3 ± 12.9 

(%)Sütun yüzdeleri  
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Grupların ortalama yaşam süreleri karşılaştırıldığında Evre 4 olanların yaşam sürelerinin diğer evrelere 

göre anlamlı bir şekilde düşük olduğu gözlendi (p=0.001). Evre 4 lerin ortalama yaşam süresi 6.5 ayken, 

diğer evrelerinki 17.3 aydı. Cerrahi uygulanan grupta ise yaşam süresi 20.4 ay olup, 13.6 ay yaşam süresi 

olan cerrahi uygulanmayan gruba göre anlamlı bir şekilde yüksekti (p =0.01). Grupların yaşam 

sürelerinin karşılaştırılması tablo 2 de ayrıntılı olarak verilmiştir.  

 

 

 

Tablo 2. Grupların yaşam sürelerinin demografik veriler ile karşılaştırılması 

n = 158 p 

Cins 
Erkek 91 ± 15.1 

0.24 
Kadın 67 ± 15.6 

Sigara 
Evet 14.1 ± 9.2 

0.30 
Hayır 16.3 ± 15.2 

History of asbestos 
Evet 14.4 ± 12.6 

0.10 
Hayır 18.5 ± 13.4 

Stage 
1,2,3 17.3 ± 13.2 

0.001* 
4 6.5 ± 6.5 

Histolojik tip 

Epiteloid 16.1±13.1 

0.17 Sarkomatöz 12.0±19.7 

Bifazik 10.6±7.9 

Kemoterapi 
Evet 15.8±11.8  

0.34 
Hayır 12.4±17.4 

Radyoterapi 
Evet 18.3±11.2 

0.08 
Hayır 14.4±13.3 

Cerrahi 
Evet 20.4 ±14.4 

0.01* 
Hayır 13.6±11.9 

Extrapleural pnömonektomi n = 39 
Evet 32.8±20.1 

0.12 
Hayır 18.7±12.9 

*p < 0.05    

 

 

 

Spearman korrelasyon testi kullanılarak ortalama yaşam süreleri ve hematolojik değerlerin ilikişkisi 

incelenmiştir (Tablo 3). Yaş ve yaşam süresi arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p=0.22).  Hgb 

(r:0.21, p:0.01) ve Hct (r:0.18, p:0.03) değerleri ortalama yaşam süreleri ile hafif seviyede pozitif 

korrelasyon göstermiştir. Hematolojik oranlardan SII (r:-0.17, p:0.04) ve NLR (r:-0.19, p:0.02) değerleri 

arttıkça ortalama yaşam süresinin kısaldığı gözlemlendi.  Bunların tersine LMR (r:0.21, p:0.01) değeri 

ile ortalama yaşam süreleri arasında anlamlı bir pozitif ilişki vardı. Grup karşılaştırmalarında anlamlı 

fark bulunan parametreler kontrol değişkeni olarak alınıp; korrelasyon saptanan değerler tekrar analiz 

edildiğinde hem Hgb ve Hct değerlerinin hem de NLR ve LMR oranlarının anlamlığını kaybettiği 

görüldü. SII oranının ise hemen hemen benzer şekilde negatif korelasyonunun devam ettiği görüldü (r:-

0.16, p:0.04).  

 

 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 556 
Table 3. Hematolojik değerler ile ortalama sağkalım arasındaki ilişki 

 Spearman korrelasyon analizi  Kısmikorrelasyon analizi 

  Korrelasyon katsayı 
p 

 
Korrelasyon 

katsayı p 

Yaş  -0.09 0.22    

Hgb   0.21 0.01*  0.15 0.05 

Hct   0.18 0.03*  0.13 0.08 

Lenfosit   0.06 0.43    

Monosit  -0.07 0.36    

Nötrofil  -0.08 0.31    

PLT  -0.07 0.42    

SII  -0.17 0.04*  -0.16 0.04* 

NLR  -0.19 0.02*  -0.15 0.05 

PLR  -0.06 0.43    

LMR   0.21 0.01*  0.15 0.05 

*p < 0.05     Kontrol değişkenler:Evre ve cerrahi 

 

 

TARTIŞMA 

Mezotelyoma akciğer kanserlerine oranla daha az görüldüğü için bu konu ile ilgili çalışmalar da kısıtlı 

olabilmektedir. Enflamasyon ve kanser arasındaki ilişki birçok kanser türünde incelenmiştir. Biz 

hastanemizde tanı alan mezoteltoma hastalarımızda immün-enflamasyon indexini araştırmayı 

gerçekleştirdik.  

MM en sık plevrayı tutarken (%73-85), bunu periton (%7-18) izlemektedir. MM erkeklerde daha fazla 

gözlemlenmektedir (erkek: kadın oranı 5:1) (10-11). MPM’ da hastalığın sistemik kemoterapi, 

radyoterapi ve cerrahi gibi tedavi seçenekleri mevcuttur. Sistemik kemoterapi, rezeke edilemeyen 

hastalık ortamında ve hastalığı nükseden veya ameliyat olmak istemeyen hastalarda tercih edilen tedavi 

yöntemidir Radyoterapi ise operasyon öncesi ve sonrası, lokal semptomları hafifletmek için 

uygulanabilir (12 ). 

MPM rezeke edilebilir evrede ise cerrahi , kemoterapi ve radyoterapinin birlikte yer aldığı trimodal 

tedavi uygulanır (13). Cerrahi tedavi, opere edilebilir olgularda (evre I, II ve III) iyi prognoz ile bağımsız 

olarak ilişkilendirilmektedir. Mezotelyoma tanısı alan çoğu hasta tanı anında opere edilemeyen hastalığa 

sahip olduğundan prognoz genellikle iç karartıcıdır. Opere edilebilir tümörler için, mezotelyoma 

tedavisinde plöredez, plörektomi/dekortikasyon ve ekstraplevral pnömonektomi (EPP) uygulanmaktadır 

(14). Cerrahi uygulanan hastalarda OS'de iyileşme olduğu çalışmalarda gösterilmiş olup bizim 

bulgularımız ile örtüşmektedir (15). 

Enflamasyonun tümör riskini artırabileceği , genetik mutasyon mekanizmasını tetikleyerek, tümörün 

oluşmasını, metastazını ve ilerlemesini teşvik ettiği bilinmektedir (16). Çalışmalarda kanser 

hastalarındaki hemoglobin düzeylerinin hayatta kalma ve tümör gelişimi ile doğrudan bağlantılı olduğu 

gösterilmiştir (17). Bizim çalışmamızda da Hgb ve Hct değerleri ortalama yaşam süreleri ile hafif 

seviyede pozitif korrelasyon göstermiştir. 

Enflamasyon, mikro tümör ortamının önemli bir özelliğidir ve tümör tiplerinde kötü prognoz ile 

bağlantılıdır. Nötrofil, lenfosit, monositler ve trombositler gibi parametreler, bağışıklık durumunu 

yansıtabilir ve tümörlerin prognozunu tahmin etmede kullanılabilmektedir. Yüksek enflamatuar yanıt, 

genellikle daha kötü bir prognoza işaret etmektedir (18-19). Kanser gelişimi ve ilerlemesinde sistemik 

enflamasyon önemli rol oynamaktadır. Hematolojik parametreler olan serum lenfositleri, monositleri, 

nötrofilleri, trombositleri ve bunlar aracılığı ile hesaplanan NLR, LMR ve PLR maligniteler için 

prognostik faktörlerdir (20-22). Son araştırmalar, nötrofillerin lenfositlere oranı (NLR), trombositlerin 

lenfositlere oranı (PLR) ve lenfositlerin monositlere oranı (LMR) gibi belirli kan belirteçlerinin hepsinin 

tümör mikroçevresindeki inflamatuar değişiklikleri temsil ettiğini göstermiştir (23). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8267290/#r12
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Çalışmalarda lenfositlerin, özellikle T hücrelerinin önemli olduğu ve prognozla bağlantılı olduğu 

gösterilmiştir (24). Monositler, ait oldukları alt gruba bağlı olarak, kan damarı oluşumunu teşvik etmek 

ve tümör öldürücü aracıları salgılamak dahil olmak üzere çeşitli işlevleri yerine getirebilir. Sonuç olarak, 

küçük olmayan akciğer kanserinde, iki faktörden oluşan LMR daha iyi bir prognostik fayda sağlayabilir. 

Yüksek NLR ve PLR, düşük LMR, daha kısa sağkalımı öngörmektedir (25-27). Çalışmamızda NLR 

değerleri arttıkça ortalama yaşam süresinin kısaldığı gözlemlenirken, bunların tersine LMR değeri ile 

ortalama yaşam süreleri arasında anlamlı bir pozitif ilişki vardı. 

Enflamasyon, tümörün ilerlemesinde önemli bir faktördür. Lenfosit, nötrofil ve trombosit sayılarına 

dayalı sistemik immün-enflamasyon indeksinin (SII) çoklu kanserlerde iyi bir prognostik faktör olduğu 

yayınlanmıştır. SII, nötrofil (N) × trombosit (P)/lenfosit (L) sayımlarıyla hesaplanabilen sistematik 

inflamatuar yanıt göstergesidir. Vücudun inflamatuar ve bağışıklık durumunu tedavi öncesi hesaplanan 

SII, daha iyi yansıtabilir. Birçok kanser türünde daha önce yapılmış çalışmalar ile tedavi öncesinde 

hesaplanan SII’ in önemli bir prognostik faktör olduğu gösterilmiştir. Bu kanserler arasında akciğer, 

mide, mesane, servix, meme, hepatocellüler karsinom yer almaktadır (28-32). Çalışmamız, tedavi öncesi 

kolayca hesaplanan yüksek SII' nin MPM’da kötü prognoz ile ilişkili olduğunu göstermiştir. SII, MPM 

için, noninvaziv ucuz bir prognostik faktördür. Bu tesbitler MPM takip eden bölümler için için son 

derece değerlidir. Bu değerler klinisyenlerin hastalık için oluşturulacak tedavi şemaları ve takip için 

yardımcı olabilir. 

MPM’ de tedavi öncesi SII’ in prognostik rolü ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Çalışmamızda tedavi öncesi 

SII oranı, evre ve cerrahiden bağımsız olarak ortalama yaşam süresi ile negatif ilişkili olarak 

bulunmuştur  

SONUÇ 

Bu çalışma hastanemizde patolojik olarak tanı alan kanıtlanmış MPM'de yapılmıştır. Çalışmamız tek 

merkezli ve retrospektif olması nedeniyle bir çalışma olmasıyla sınırlıdır. Tedavi öncesinde hematolojik 

parametrelere kolaylıkla ulaşılabilir. Rutin klinik uygulamaya bu biyobelirteçler kolayca dahil edilebilir. 

SII MPM’da noninvaziv ve kolay hesaplanabilir bir biyobelirteçtir. MPM' da yüksek SII, olumsuz 

bağımsız bir prognostik faktörünü temsil etmektedir. SII oranı evre ve cerrahiden bağımsız olarak 

ortalama yaşam süresi ile negatif ilişkilidir. 
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Özet: Eylül2018-Ağustos 2022 tarihleri arasında Samsun Medikal Park Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde toplam 

4786 adet embriyo transferi gerçekleştirildi. Bunların 3437 tanesi donma çözme siklusu idi. Gerçekleştirilen bu 

transferlerin 12 tanesinde transfer kateterinde embriyo retansiyonu gözlendi Taze siklusta bu oran donmuş 

siklustakinden daha fazlaydı. Tekrar yapılan transferle gözlemlenen gebelik sonuçları şu şekildeydi:12 transferin 

9 tanesinde gebelik testi pozitif saptandı (%75). 12 transferin 5 tanesinde klinik gebelik izlendi (%41.6) FKH + 

saptanan tüm olgular canlı doğumla sonuçlandı. Canlı doğum oranı %41.6 idi.Bu tarihler arasında kliniğimizde 

saptanan gebelik oranları ise tüm yaşlar için ve taze-donmuş tüm sikluslar için %57 iken, sadece thaw 

sikluslarında gebelik oranımız %58.9 olarak gözlendi.Canlı doğum oranlarımız ise %40,8 idi. Bu konuda 

literatürde yapılmış çalışmalar da mevcuttur.Çalışma sonuçları genelde gebelik sonuçlarını olumsuz etkilediği 

yönündedir ancak diğer çalışmalar anlamlı bir fark saptamamışlardır. Genel olarak transfer sırasında 

embriyonun retanse olması durumu %1-7.5 oranında izlenebilir. Bu duruma yol açan en önemli faktör; transfer 

kateterinin kan ya da mukusla kontaminasyonudur .Diğer nedenler ise transfer sırasındaki teknik güçlükler, 

kullanılan medium volümünün fazla olması ve doktorun deneyiminin yetersiz olmasıdır. Retanse embriyonun 

varlığında izlenecek yol, embriyonun tekrar transfer edilmesidir.Ancak tekrar transfer etmenin reprodüktif 

sistemdeki sonuçları literatürde farklıdır. Bizim bu çalışmadaki amacımız, kliniğimizin elde edilen sonuçlarını 

karşılaştırmak ve reprodüktif sonuçlara etkilerini değerlendirmektir. Çalışmamızın ana sonucu; retanse embriyo 

varlığında embriyonun tekrar transfer edilmesinin; kimyasal gebelik, klinik gebelik ve canlı gebelik oranlarına 

olumsuz etkisinin bulunmadığı yönündedir.Bu çalışmanın sonuçlarına göre; retanse embriyodan korkulmaması 

gerektiği ve embriyonun tekrar transferinin aynı seansta yapılması halinde, gebelik sonuçlarının değişmeyeceği 

ya da yüz güldürücü olabileceği söylenebilir.Yine bu çalışma için de sınırlayıcı durum vaka sayısının azlığıdır.Bu 

konuda kesin bir yargıya varabilmek için fazla sayıda olgunun olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Embriyo Retansiyonu, Embriyo Transferi, Canlı Gebelik Oranı, Art 

 

Bu çalışma retrospektif kohort analizdir 

MATERYAL METOD: 

Eylül 2018-Ağustos 2022 tarihleri arasında Samsun Medikal Park Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde 

gerçekleştirilen embriyo transfer sikluslarının 12 tanesinde retanse embriyo gözlendi ve hemen tekrar 

transferleri gerçekleştirildi.Çalışmaya hem taze hem de donmuş sikluslar dahil edildi. 

Tüm işlemler için hastalardan onam alınmıştı. 

Emriyo transfer prosedürü transabdominal ultrason eşliğinde herhangi bir anestezi ya da analjezi 

uygulanmaksızın gerçekleştirildi. Hasta litotomi pozisyonunda hazırlandıktan sonra serum fizyolojik ile 

vajina temizlendi.Servikal os hizasına embriyo kültür medyumu uygulandı. Ardından içi boş olan dış 

kateter eksternal servikal os tan ilerletildi.İnternal servikal osu geçtiği noktada beklendi. Bu esnada 

embriyo, embriyolog tarafından 20 mikrolitre medium içeren bir iç katetere yüklendi .Ve  bu embriyo 

yüklü iç kateter , servikal os hizasında bekleyen dış kateter içinden geçirildi.Kateterin ucu hizasında 

bırakılan 5 mikrolitrelik hava kabarcığı ultrason rehberliği sırasında embriyonun hangi hizada olduğunu 
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görmemize yardımcı oldu.İnternal os hizasından itibaren sadece iç kateter ilerletildi ve fundusa 15-17 

mm kala embriyo kavite içine bırakıldı. Kateterle birlikte tüm ünite döndürülerek geri çekildikten sonra 

kateter mikroskop altında incelenmek üzere embriyolog tarafından alındı ve bize kateterde herhangi 

retanse embriyonun bulunup bulunmadığını bildirdi.Eğer embriyo retansiyonu söz konusu ise aynı 

embriyo tekrar yüklendi ve transfer işlemi hemen gerçekleştirildi.Bütün prosedür aynı şekilde 

tekrarlandı. 

Transferden 10 gün sonra kanda bhCG testinin pozitifliği kimyasal gebelik; transferden 4 hafta sonra 

ultrasonografik muayene ile elde edilen FKH + liği klinik gebelik ve 24 hf ve üzeri canlı doğum ile 

sonuçlanan gebelikler ise canlı gebelik olarak tanımlandı. 

İstatistiksel Yöntemler: 

Ki kare, Fisher exact test gebelik ve canlı doğum oranlarını belirlemek için kulanıldı. P değerinin <.05 

olması anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: 

Eylül2018-Ağustos 2022 tarihleri arasında Samsun Medikal Park Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde 

toplam 4786 sayıda embriyo transferi gerçekleştirildi. Bunların 3437 tanesi donma çözme siklusu idi. 

Gerçekleştirilen bu transferlerin 12 tanesinde transfer kateterinde embriyo retansiyonu gözlendi 

(12/4786; % 0.25). Taze siklusta bu oran donmuş siklustakinden daha fazlaydı (4/1349=%0.29 vs 

8/3437=%0.23).  Tekrar yapılan transferle gözlemlenen gebelik sonuçları şu şekildeydi: 

12 transferin 9 tanesinde gebelik testi pozitif saptandı (9/12; %75). 12 transferin 5 tanesinde klinik 

gebelik izlendi (5/12; %41.6) 

FKH + saptanan tüm olgular canlı doğumla sonuçlandı. Canlı doğum oranı 5/12; %41.6 idi.Bu tarihler 

arasında kliniğimizde saptanan gebelik oranları ise tüm yaşlar için ve taze-donmuş tüm sikluslar için 

%57 (2730/4786) iken, sadece thaw sikluslarında gebelik oranımız %58.9 (2025/3437)olarak 

gözlendi.Klinik gebelik oranlarımız ise tüm sikluslar için %40.8 idi. 

Eşleştirilmiş grupla karşılaştırıldığında, ER (embriyo retansiyonu) grubunda gebelik oranlarında 

herhangi bir düşme saptanmadı. 

Olgularımızın hiçbirinde ektopik gebelik görülmedi. 

TARTIŞMA: 

Önceki çalışmalar retanse embriyonun tekrar transfer edilmesiyle ilgili çelişkili sonuçlar vermektedir 

(3,4,5,6,8). Biz de kendi kliniğimizde retanse embriyonun retransferi ile elde edilen gebelik sonuçlarını 

değerlendirdik ve bu durumun gebelik sonuçlarına olumsuz etkisinin olmadığını gözlemledik. Elbette 

bu çalışmanın vaka sayısının az olması ile ilgili sınırlamaları oldu; ancak kliniğimizde embriyo transfer 

aşamalarının büyük titizlikle yürütülmesi ve doktor deneyimlerinin yüksek olması sebebiyle çok ender 

saptanan bu durumun sonuçlarını değerlendirmek, bizim için önemli olduğu kadar literatüre de bir 

katkısının olması bakımından anlamlı olabilir. 

Jian Xu ve ark tarafından yapılan bir çalışmada ER sikluslarında ektopik gebelik görülme oranı da 

yüksek saptanmıştır ve bu durumun embriyonun tekrar transfer edilmesi sırasında tekrar kereler 

manuple edilmesi ile oluşan embriyo hasarı sonucu meydana gelen uterin kasılmalar neticesi olabileceği 

düşünülmüştür (1, 7) .  Bizim ER olgularının hiçbirinde ektopik gebeliğe rastlanmadı. 

Öte yandan embriyonun yeni bir kültür ortamı ile transfer edilmesi sonucu kavite içine verilen yüksek 

volümlü mediumun da embriyonun tüplere doğru hareket etmesine yol açabileceği ve bu şekilde ektopik 

gebeliğe neden olabileceği de bildirilmiştir (9). 

Transfer aşaması sırasında embriyo kavite içine bırakıldıktan sonra kateterin döndürülerek çıkarılması , 

kateter ucunun endometriuma değmesini sağlayarak retansiyon riskini azaltmaktadır. 

Bu duruma yol açan en önemli faktör transfer kateterinin kan ya da mukusla kontaminasyonudur (3). 

ET öncesi mukus aspirasyonu ER oranını azaltabilir. 
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Diğer nedenler ise transfer sırasındaki teknik güçlükler, kullanılan medium volümünün fazla olması ve 

doktorun deneyiminin yetersiz olmasıdır (3). 

SONUÇ: 

Çalışmamızın ana sonucu; retanse embriyo varlığında embriyonun tekrar transfer edilmesinin; kimyasal 

gebelik, klinik gebelik ve canlı gebelik oranlarına olumsuz etkisinin bulunmadığı yönündedir. 

Retanse embriyo ile ilgili bir çalışma ancak retrospektif olabilmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; 

retanse embriyodan korkulmaması gerektiği ve embriyonun tekrar transferinin aynı seansta yapılması 

halinde, gebelik sonuçlarının değişmeyeceği ya da yüz güldürücü olabileceği söylenebilir. 

Yine bu çalışma için de sınırlayıcı durum vaka sayısının azlığıdır.Bu konuda kesin bir yargıya 

varabilmek için fazla sayıda olgunun olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır. 

KAYNAKLAR: 

1. Jian Xu, Min-Na Yin, Zhi-Heng Chen Embryo retention significantly decreases clinical pregnancy 

rate and live birth rate: a matched retrospective cohort study Fertility and Sterility. Vol 114, issue 

4, P787-791, 2020 

2. Lee H.C. Seifer D.B. Shelden R.M. Impact of retained embryos on the outcome of assisted 

reproductive technologies.Fertil Steril. 2004; 82: 334-337 

3. Silberstein T. Trimarchi J.R. Shackelton R. Weitzen S. Frankfurter D. Plosker S.Ultrasound-guided 

miduterine cavity embryo transfer is associated with a decreased incidence of retained embryos in 

the transfer catheter. Fertil Steril. 2005; 84: 1510-1512 

4. Visser D.S. Fourie F.L. Kruger H.F.Multiple attempts at embryo transfer: effect on pregnancy 

outcome in an in vitro fertilization and embryo transfer program. J Assist Reprod 

Genet. 1993; 10: 37-43 

5. Alvero R. Hearns-Stokes R.M. Catherino W.H. Leondires M.P. Segars J.H. The presence of blood 

in the transfer catheter negatively influences outcome at embryo transfer. Hum 

Reprod. 2003; 18: 1848-1852 

6. Oraif A. Hollet-Caines J. Feyles V.Do multiple attempts at embryo transfer affect clinical pregnancy 

rates?J Obstet Gynaecol Can. 2014; 36: 406-407 

7. Zhu L. Che H.S. Xiao L. Li Y.P. Uterine peristalsis before embryo transfer affects the chance of 

clinical pregnancy in fresh and frozen-thawed embryo transfer cycles. Hum 

Reprod. 2014; 29: 1238-1243 

8. Yi H.J. Koo H.S. Cha S.H. Reproductive outcomes of retransferring retained embryos in blastocyst 

transfer cycles. Clin Exp Reprod Med. 2016; 43: 133-138 

9. Knutzen V. Stratton C.J. Sher G.Mock embryo transfer in early luteal phase, the cycle before in vitro 

fertilization and embryo transfer: a descriptive study. Fertil Steril. 1992; 57: 156-162 

 

 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 563 
Presentation ID / Sunum No: 548 

 

Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: Fırat AŞIR 0000-0002-6384-9146, Fikri Erdemci 0000-0001-8083-0183 

 

Gestasyonel Diyabet Tanısı Alan Gebelerin Plasentasının Beclin-1 Antikoru 

İle İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi 

 

Arş.Gör.Dr. Fırat Aşır1,  Ph.d.cand. Fikri Erdemci1 

1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı 

 

*Corresponding author: Fırat Aşır 

 

Özet: Gestasyonel diyabet (GDM) gebelik ile birlikte başlayan ya da ilk defa gebelik esnasında tanısı konan glukoz 

tolerans bozukluğudur. Normal seyreden gebelik esnasında görülen fizyolojik değişikliklerin bir sonucu olarak 

özellikle 2. Trimester ile birlikte maternal ve fetal ihtiyaçları karşılayabilmek için insüline karşı duyarlılıkta artış, 

hiperinsülinemi ve hafif bir postprabdial hiperglisemi ortaya çıkar. GDM, hamilelikten önce glikoz 

metabolizmasında herhangi bir sorun olmayan kadınların metabolizmasındaki işlev bozukluğuna bağlı olarak 

gelişmektedir. GDM'den etkilenen organlardan biri de plasentadır. Çalışmamızda gebelikte GDM tanısı alan 

hastaların doğumdan hemen sonra plasentaları ve göbek kordonları incelendi. Plasenta ve göbek kordonlarından 

alınan dokular %10 tamponlu formalinde fikse edildikten sonra rutin doku takibine alındı. Beclin-1 immün 

boyama, 5 um kalınlığında kesitlere uygulandı. Değerlendirme sonucunda Maternal plasentanın desidual 

hücrelerinde, villusların trofoblast tabakasında, stromalarında ve vasküler yapılarında Beclin-1 ekspresyonunun 

yoğun olduğu görüldü. Beclin-1 ekspresyonu, göbek kordonundaki tunika mediadaki düz kas hücrelerinde ve 

tunika adventisyasını oluşturan Wharton jelindeki bağ dokusu hücrelerinde orta düzeydeydi. Otofaji, sağlıklı yeni 

hücreler oluşturmak için ökaryotik hücrelerin hasarlı hücreleri ortadan kaldırdığı evrimsel bir adaptif yanıttır. 

Otofaji mekanizmasında aktif rol oynayan birçok protein vardır. Bu proteinlere kısaca Atg proteinleri denir. 

Mayalar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. Günümüzde tanımlanmış 30'dan fazla Atg geni 

vardır. Bu genlerden biri olan Atg6, memelilerde beclin-1 olarak isimlendirilmiştir. Bazı çalışmalarda 

preeklampsi veya intrauterin gelişme geriliği olan gebeliklerin plasentalarında normal gebelere göre otofaji 

indüksiyonunun arttığı gözlemlenmiştir. Çalışmamızda GDM'nin hem plasentada hem de göbek kordonunda 

histopatolojik değişikliklere neden olduğunu, bununla birlikte otofaji belirteci Beclin-1 immün aktivitesi ile 

maternal plasentanın daha fazla etkilendiğini ortaya koyduk. 

Anahtar Kelimeler: Gdm, Plasenta, Beclin-1, Otofaji 

 

Immunohistochemical Evaluation of the Placenta of Pregnant Women Diagnosed With Gestational Diabetes 

With Beclin-1 Antibody 

 

Abstract: Gestational diabetes (GDM) is a glucose tolerance disorder that begins with pregnancy or is diagnosed 

for the first time during pregnancy. As a result of the physiological changes seen during a normal pregnancy, 

especially with the 2nd trimester, an increase in sensitivity to insulin, hyperinsulinemia and a mild postprabdial 

hyperglycemia occur in order to meet maternal and fetal needs. GDM develops due to dysfunction in the 

metabolism of women who did not have any problems in their glucose metabolism before pregnancy. One of the 

organs affected by GDM is the placenta. In our study, the placentas and umbilical cords of the patients who were 

diagnosed with GDM during pregnancy were examined immediately after birth. Tissues taken from placentas and 

umbilical cords were fixed in 10% buffered formalin and then taken into routine tissue follow-up. Beclin-1 

immunostaining was applied to 5-µm thick sections. As a result of the evaluation, it was observed that Beclin-1 

expression was intense in the decidual cells of the maternal placenta, in the trophoblast layer of the villi, in their 

stroma and in the vascular structures. Beclin-1 expression was moderate in smooth muscle cells in the tunica 
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media in the umbilical cord and in the connective tissue cells in the Wharton gel forming the tunica adventitia. 

Autophagy is an evolutionary adaptive response in which eukaryotic cells eliminate damaged cells to create 

healthy new cells. There are many proteins that play an active role in the mechanism of autophagy. These proteins 

are called Atg proteins for short. They were determined as a result of studies on yeast. There are over 30 Atg genes 

that have been identified today. One of these genes, Atg6, is named beclin-1 in mammals. In some studies, it has 

been observed that autophagy induction is increased in the placentas of pregnancies with preeclampsia or 

intrauterine growth restriction compared to normal pregnant women. In our study, we revealed that GDM causes 

histopathological changes in both the placenta and the umbilical cord, however, the maternal placenta is more 

affected, with the autophagy marker Beclin-1 immune activity. 

Keywords: Gdm, Placenta, Beclin-1, Autophagy 

 

Giriş 

Gestasyonel diyabeti (GDM) gebelik ile birlikte başlayan ya da ilk defa gebelik esnasında tanısı konan 

glukoz tolerans bozukluğu şeklinde tanımlamak mümkündür (1).  Normal gebeliklerin seyirleri 

esnasında ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerden kaynaklı olarak ağırlıklı olarak 2. trimesterle birlikte 

maternal ve fetal ihtiyaçlarda meydana gelen artışı karşılamak adına insüline karşı duyarlılıkta artış, 

hiperinsülinemi ek olarak hafif bir postprandial hiperglisemi ortaya çıkar. Gebe kalmadan evvel glikoz 

metabolizmalarında herhangi bir problem olmayan kadınlarda görülen metabolik disfonksiyonlardan 

kaynaklı olarak GDM gelişmektedir (2). Normal gebelerle kıyaslandığında gestasyonel diyabet tanısı 

almış olan gebelerin β hücre fonksiyonunda bozulma, β hücre adaptasyonundaki azalmadan 

kaynaklanan insülin salınımında yetersizlik görülmektedir. Bu durum da normal glisemik düzeyin 

sağlanmasını engellemektedir. Gebelerde genel olarak birinci trimester ile birlikte ikinci trimesterin ilk 

evresinde (<20 hafta) östrojen seviyesinin yüksek olmasından kaynaklı olarak insülin direncinde artış 

meydana gelir. Bununla birlikte ikinci trimesterin son evresi ile üçüncü trimesterin hemen başlarında 

gebelerde plasental laktojen (hPL) ile birlikte, prolaktinin, kortizolün ve leptinin etkisiyle insüline karşı 

duyarlılıkta bir azalma görülür (3). GDM’nin teşhisiyle birlikte klinisyenlerce düzgün bir şekilde 

takibinin yapılması büyük önem arz etmektedir. GDM’nin çeşitli maternal komplikasyonlara neden 

olması olasıdır. Polihidramniosis, sezaryen doğum oranlarında artış ve preeklampsiyi buna örnek olarak 

vermemiz mümkündür. Bunun dışında GDM’nin neden olduğu fetal komplikasyonlara ise 

makrozomiyle birlikte doğum travması ve intrauterin gelişim gerilikleri örnek olarak verilebilir (4). 

GDM’nin görülme oranı toplumdan topluma farklılıklar gösterebilmektedir. Bununla birlikte gün 

geçtikçe tüm toplumlarda görülme oranında bir artış mevcuttur. Global olarak obezitenin insidansında 

artış görülmesi ve kullanılan tanı testlerinde kabul edilen eşik değerin düşmesi bu durumun en önemli 

nedenleri arasındadır (5). GDM için risk faktörü olarak sayılabilecek diğer faktörler arasında yaşı, vücut 

ağırlığındaki artışı, kişinin mensubu olduğu ırkı, ailesinde diyabet öyküsü varlığını ve önceki 

gebeliklerinde GDM öyküsünün varlığını sayabiliriz (6). 

Otofaji, ökaryotik hücrelerin yaşlanmış olan hücrelerin ve organellerin bozunmayla birlikte geri 

dönüşümlerini sağlamak maksadıyla lizozomlara taşınmasını sağladığı, bu vesileyle hücre içi ortamdaki 

homeostazı koruduğu evrimsel bir adaptif reaksiyondur (7). 

Otofaji mekanizmasında rolü olan proteinler “otofaji ile ilişkili proteinler” veya Atg proteinleri şeklinde 

isimlendirilmişlerdir. Bu proteinler mayada yapılmış olan çalışmaların neticesinde tespit edilmiştir. 

Bugüne kadar neredeyse 30’un üzerinde Atg geni tanımlanabilmiştir (8). Bunlardan bir tanesi olan Atg6 

memelilerde beclin-1 (B1) şeklinde adlandırılmıştır. Beclin 1, otofagozomların gelişimleri esnasında 

işlev gören ilk bileşenlerden bir tanesi olan PI3K kompleksinin oluşabilmesi adına iskele görevi 

görmektedir. Bundan dolayı otofaji için son derece kritik bir öneme sahiptir. Bunun yanında Beclin 1, 

intra-sitoplazmik organellerin birçoğunda bulunur. Bunlara örnek olarak trans-Golgi ağını, endoplazmik 

retikulumu, mitokondrileri ve perinükleer membranları vermemiz mümkündür (9). Ayrıca Beclin 1, 

bağışıklık sisteminde, gelişimde, tümörlerin bastırılmasına, yaşam sürelerinin uzatılmasında ve birçok 

kardiyak ve nörodejeneratif hastalıkta koruyucu etkisi olan biyolojik süreçlerin birçoğuyla bağlantısı 

bulunan temel otofaji proteinlerinden bir tanesidir (10). LC3 Son otofagozom oluşumunun bir 

belirtecidir. Bunun aksine Beclin-1 ise otofajinin erken evrelerinde aktif rol üstlenir, otofajik vezikülün 

çekirdeklenmesine katkıda bulunur ve sitosoldeki proteinleri kullanır. Yapılan son dönem 
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çalışmalarında B1’in bir tümor supressor geni olduğunu ve haploid formunun bahse konu fonksiyonlar 

için yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca Meme kanseri, over ve prostat kanserleri benzeri kimi 

tümörlerde monoalelik delesyonunun olduğu yapılan çalışmaların sonucunda ortaya konmuştur (11). 

Tüm bunların dışında beclin-1’in strese adaptasyonda, gelişimde, endositozda, sitokinesisde, 

immünitede, tumorigenezde, yaşlanmada ve hücre ölümünde ve daha pek çok biyolojik işlemde görev 

aldığı tespit edilmiştir (12). 

Çalışmamızda, Gebelik esnasında GDM tanısı konmuş olan gebelerin plasentaları ile birlikte umblikal 

kordlarının immünohistokimyasal (EGF primer antikoru) olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal Metot 

Gebelik esnasında GDM tanısı konmuş olan gebelerin plasentaları alındı ve ardından rutin histolojik 

takipten geçirildi. Ardından alınan dokular sıvı parafinin içerisine gömüldü ve oda ısısında bekletilerek 

katılaşmaları sağlandı. Daha sonra dokulardan mikrotom vasıtasıyla 5 μm kalınlığında kesitler alındı ve 

alınan kesitler boyanabilmeleri için hazır hale getirildi. Hazır hale getirilmiş olan dokular 

İmmünohisokiyasal (Ki-67 primer antikoru) olarak boyandı. 

Ki-67 İmmun Boyama Yöntemi 

Gebelik esnasında GDM tanısı almış olan gebelerin plasentaları alındıktan sonra rutin histolojik takipten 

geçirildi ve ardından bu doku örneklerinden 5 𝜇m kalınlığında kestiler alındı. Alınan kesitler 2x15 

dakika olacak şekilde ksilolde bekletildi. Ksilolden alınan kesitler daha sonra artan alkol serilerinden 

geçirildi (8-6 ve 4 dakika olacak şekilde). Bu işlemin ardından kesitler distile suyun içerisine alındı ve 

bir süre beklendi. Daha sonra kesitler mikrodalga fırında EDTA içerisinde yaklaşık olarak 3 dakika 

boyunca bekletildi. Bu işlemin yapılmasındaki amaç retrevial işlemini gerçekleştirmektir. 

Mikrodalganın içerisinde alındıktan sonra kesitler soğumaları maksadıyla ortalama 15 dakika süresince 

ve oda ısısında soğumaya terkedildi. Sürenin dolmasıyla birlikte kesitler distile suyun içerisine alındı. 

Ardından distile sudan çıkarılan kesitlerin kurumaları sağlandı ve kuruyan dokuların üstleri hidrofobik 

kalem yardımıyla çizildi. Üstleri çizilmiş olan kesitler bu işlemin ardından immünohistokimya 

kutusunun içerisine alındı. Kesitlerin üstlerine yaklaşık 3x5 dakika boyunca Phosphate BufferSaline 

(PBS) eklendi. Bu işlemlerin uygulandığı esnada immunohistokimya kutusu nemli olmak zorunda 

olduğundan dolayı kutuya sıcak su eklendi. Daha sonra kesitlerin üstüne eklenmiş olan PBS alındı ve 

daha sonra üstlerine Hidrojen peroksit solüsyonu damlatılarak ortalama 20 dakika bekletildi. Bu 

işlemden sonra daha önce üstleri hidrofobik kalemlerle çizilmiş olan kesitler Ki-67 primer antikoru 

eklendi. Ardından bahse konu kestiler bir gece süresince ve +4 C0’de overnight edildi. Sonraki gün 

kesitlerin üstleri yaklaşık 3x5 dakika olacak şekilde PBS yardımıyla yıkandı. Biotinylated sekonder 

antikor damlatılan kesitler 14 dakika kadar bekletildi. Ardından kesitlerin üzerleri yerinden PBS ile 3x5 

dakika kadar yıkanarak üstlerine Streptavidin-prexoidase damlatıldı, daha sonra 15 dakika kadar 

beklendi. 3x5 dakika boyunca PBS yardımıyla yıkanan kesitlerin üzerlerine DAB damlatıldı ve yaklaşık 

olarak 10 ile 15 dakika süresince bekletildi. Daha sonra kesitler PBS yardımıyla 3x5 dakika olacak 

şekilde yeniden yıkandı. Kesitlerin zıt boyanmaları için üzerlerine Mayerhematoksilenle ortalama 45 

saniye boyunca zıt boyama uygulandı. İşlemin ardından kesitler çeşme suyunun altına alındı ve 5 dakika 

kadar yıkanmaları sağlandı. Kesitler yıkandıktan sonra hızlı bir şekilde artan alkol serilerinden geçirildi 

ve 2x15 dakika süresince ksilolde bekletildi.  Üzerleri entellan yardımıyla kapatıldı. İşlemleri 

tamamlanan kesitler ışık mikroskobu yardımıyla incelendi ve gerekli değerlendirmeleri yapıldı.  

H skorlama 

Skorlamada yok (-), zayıf (+), orta (++) ve yoğun (+++) olarak hesaplandı. Her bir hastaya ait kesitlerden 

10 farklı alan iki farklı uzman patolog tarafından değerlendirildi.  

Bulgular 

GDM’li hastalara ait plasenta ve umbilikal kordlardan alınan doku örnekleri incelendi.  Yapılan 

incelemenin sonucunda plasentada; maternal plasentadaki desidual hücrelerde, villusların trofoblast 

tabakasında, stromalarında ve vasküler yapılarda Beclin-1 ekspresyonun yoğun olduğu gözlendi (Şekil 

1). Umbilikal kord kesitinde; tunika mediadaki düz kas hücrelerinde ve tunika adventisyayı oluşturan 

Wharton jelindeki bağ doku hücrelerinde Beclin-1 ekspresyonu orta olarak gözlendi (Şekil 2). 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 566 
GDM’li plasentalar ile göbek kordonları için H skorlama yapıldı. Yapılan skorlamanın sonucu Tablo 1’ 

de gösterildi. 

 

 

Şekil 1. GDM plasentasında desidual hücrelerde (siyah ok), sinsitiyotrofoblast (kırmızı ok) ve villöz stromasında 

(asteriks) yoğun Beclin-1 ekspresyonu 

 

 

 

Şekil 2. Göbek kordonun tunika mediasında (asteriks) ve Wharton jelinde orta düzeyde Beclin-1 ekspresyonu 

(kırmızı ok) 
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Tablo 1. H Skorlama sonuçları 

 

Tartışma 

Plasenta gelişim içerisinde olan fetüse beslenmesine imkan sunan, gaz değişimini mümkün kılan ve 

bağışıklık desteği sağlayan geçici olan bir organdır. İnsanlarda gebeliğinin ilk üç ayı içerisinde, 

plasentada bulunan koryonik villuslar büyüktür ve koryonik villusların stromal çekirdeklerini 

çevreleyen bazal membrana bağlı olan mononükleer sitotrofoblast subjacent tabakası ile çok çekirdekli 

olarak farklılaşmış bir epitel olan sinsitiyotrofoblast ile kaplıdır (13). Sinsitiyotrofoblast tabakasının 

ömrü son derece kısadır; bundan dolayı, sitotrofoblastların çoğalması devamlıdır, ayrıca devamlı bir 

şekilde farklılaşırlar ve örtücü sinsitiyotrofoblastlar ile kaynaşırlar. 

Gestasyonel diyabetli gebeler gerek maternal ve gerekse fetal komplikasyonların görülmesi açısından 

yüksek risk grubundadırlar (14). Diyabetli gebelerin plasentalarında meydana gelen anormalliklerin 

antenatal fetal asfiksiye ve ani intrauterin ölümlere sebebiyet verebileceğini gösteren çalışmalar 

mevcuttur (15). Diyabet tanısı almış olan gebelere ait plasentalarda yapılmış olan histolojik 

değerlendirmelerde villöz immatüritede artışın olduğu, fibrinoid nekroz, koranjiyozisin geliştiği, n-RBC 

varlığının attığı, villöz ödemlerin geliştiği ayrıca fetalplasental damarlarda tromboz görülmüştür (16). 

Gestasyonel diyabet tanısı almış gebeler ile normal gebeler üzerinde yapılmış olan bir çalışmada 

GDM’li gebelere ait umbilikal arterlerde sistolik basınçla diastolik basıncın aynı zamanda rezistansın 

normal gebelere oranla anlamlı bir şekilde yüksek olduğunu ortaya koymuştur. GDM grubunda yer alan 

fetüslerde gebeliğin ikinci trimesteri ile birlikte kan akımının azalması ve gelişimlerinde gerilik 

gözlenmesi bu durumla alakalıdır (17) 

Beclin-1 geni, insan kromozomlarından 17q21'de tespit edilmiştir (18). Farelerde, Beclin-1 genine ait 

heterozigot mutasyonların hücrelerin çoğalmasını ayrıca kanser gelişimini arttırdığı gösterilmiştir (19). 

Beclin-1 genine monoalelik delesyonunun, sporadik meme kanserlerinin, yumurtalık ve prostat 

kanserlerinin yaklaşık olarak %40-75'inde bulunduğu ortaya konmuştur (19). Yapılmış olan 

çalışmaların çoğunda bazı kanser türlerinde Beclin-1’e ait protein immün ekspresyonun düştüğü 

görülmüştür (20), bunun yanında kimi çalışmalarda ise kanserlerde Beclin-1 protein ekspresyon 

oranının normal dokulara kıyaslandığında artmış olduğu görülmüştür (21). 

Yapılan bir çalışmada birinci trimester plasentalarına ait örnekler incelenmiştir. Yapılan incelemenin 

neticesinde ilk trimesterde de otofajinin var olduğu ortaya konmuş. Otofaji için birer belirteç olan beclin-

1 ile LC3 trofoblastlara ait sitoplazmalarda tespit edilmiştir. Bunun yanında yapılan çalışmanın 

sonucunda sinsityotrofoblastlara oranla sitotrofoblastlarda beclin-1 in ekspresyon oranının daha yüksek 

olduğu gösterilmiştir (22). 

Otofajinin intrauterin gelişme kısıtlılığındaki rolünü araştırmak için yapılmış olan bir çalışmada 

intrauterin gelişme kısıtlılığı bulunan plasentalarla komplike olan gebeliklere ait plasentalardaki 

trofoblast tabakalarında beclin–1 ekspresyonunun arttığı saptanmıştır. Bahse konu plasentalar ile 

herhangi bir anomali olmayan plasentaların karşılaştırılmasında beclin–1 mRNA' sında bir artışın 

mevcut olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmanın neticesinde ayrıca sitotrofoblastlar in vitro ortamda 

ve hipoksik koşullar altında enkübe edilmiş ve LC3B-II seviyesine artış olduğu görülmüştür. Bu durum 

araştırmacıların hipoksik koşullar altında trofoblastlardaki otofajinin hızının arttığı sonucuna 

varmalarına neden olmuşur (23). 

Yapılan başka bir çalışmanın sonucunda doğum eyleminde sonra alınmış olan normal plasentalara 

oranla preeklemptik (24) ve intrauterin büyüme kısıtlığı bulunan gebeliklere ait plasentalarda otofaji 

indüksiyonunun artmış olduğu ortaya konmuştur (25). 
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Hücrelerin homeostazının korunması noktasında aktif bir rolü bulunan otofaji süreci için Beclin-1, son 

derece elzemdir. Normal plasentalar üzerinde yapılmış olan bir çalışmada alınan örneklerin tamamında 

Beclin-1'in son derece güçlü bir şekilde eksprese olması, normal olan hücrelerin metabolik süreçleri için 

de Beclin-1'in çok kıymetli bir rolü bulunduğu teorisini güçlendirmiştir (26). 

Yaptığımız çalışmada literatürle uyumlu olarak gerek plasentada gerekse umblikal kordda histopatolojik 

değişiklikler görülmüştür. Maternal plasentadaki desidual hücreler ile birlikte villusların trofoblast 

tabakasında ve stromalarında ayrıca vasküler yapılarda Beclin-1 yoğun olarak eksprese olduğu 

görülmüştür. Ayrıca Umbilikal kordun tunika mediasındaki düz kas hücreleri ile birlikte tunika 

adventisyasını oluşturan Wharton jelinde bulunan bağ doku hücrelerinde de orta düzeyde Beclin-1 

ekspresyonu görülmüştür. 

Sonuç 

GDM çok çeşitlik risk faktörleri bulunan ve klinisyenlerce uygun bir zaman periyodunda tespit edilip 

tedavi edilmediği durumlarda hipertansif hastalıklarla birlikte sezeryanla doğum oranlarını yukarı çeken 

önemli bir rahatsızlıktır. 

Yapmış olduğumuz çalışma ile GDM’nin hem plasentada hem da umbilikal kordda histopatolojik 

değişimlere neden olduğunu, ancak maternal plasentanın daha çok etkilendiğini, otofaji markerı olarak 

Beclin-1 immun aktivitesi ile ortaya koyduk. 
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Özet: Giriş: Progesteron, fizyolojik olarak geniş etki alanlarına sahip bir steroiddir. Uzun yıllar boyunca yardımcı 

üreme tedavileri, düşük tehdidi, preterm doğumun önlenmesi, luteal faz yetmezliği, anormal uterin kanama, 

premenstrüel sendrom, polikistik over sendromu, dismenore, endometriozis, menopozal vazomotor semptomlar, 

menopozal hormon tedavisi ile endometriyal hiperplazinin önlenmesi dahil olmak üzere çeşitli endikasyonlar için 

çalışılmış veya kullanılmıştır. Etkilerinin keşfedilmesi uzun bir geçmişe sahip olsa da, son yıllarda bu ilginç 

steroidin çeşitli yeni etkileri belgelenmiştir ve bunların nöro ve immün koruyucu aktiviteleri en yaygın şekilde 

tartışılmaktadır.Amaç:Progesteron ve metabolitlerinin etki mekanizmalarını, doğal progesteron ve sentetik 

analoglarının fizyolojik ve farmakolojik etkilerini tartışmaktır. Yöntem: Progesteronların rolünü değerlendiren 

çalışmaları seçmek için uygun anahtar kelimeler kullanılarak Google ve Pubmed kullanılarak bir literatür 

araştırması yapıldı.Tartışma: Progestinler(sentetik progesteronlar) biyolojik aktivitelerine göre farklılık gösterir. 

Progestin tipi tolerans, kardiyovasküler hastalıklar ve meme kanseri riski açısından önemlidir. Bazı araştırmalar, 

mikronize progesteronun, progestinlerden daha güvenli olduğunu göstermektedir. Oral bir mikronize progesteron, 

sentetik progestinlere kıyasla daha iyi biyoyararlanıma ve daha az yan etkiye sahiptir. Progesteronun meme 

kanserindeki rolünü araştıran çalışmaların sonuçları tartışmalı olsa da, doğal progesteron kullanımının, sentetik 

progestinlere kıyasla önemli ölçüde daha düşük meme kanseri riski ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.Mevcut 

bulgulara dayanarak, progesteron ve yeni progesteron bazlı ilaçlar, doğum kontrolü, anormal uterin kanamanın 

tedavisi, bağışıklık tepkisi ve kanserin önlenmesi dahil olmak üzere birçok önemli işleve sahiptir. Sonuç: Bunlar 

göz önüne alındığında, progesteron olmadan üreme ve yaşam mümkün değildir; bu nedenle, bu temel molekülün 

daha iyi anlaşılması, bu hormonun birçok klinik durumda güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Progesteron, Progestinler, Mikronize Progesteron, Hormon Replasman Tedavisi 

 

Time to Re-Assessment Progesterones 

 

Abstract: Introduction:Progesterone is a steroid with wide physiological effects. For several indications, including 

assisted reproductive therapies, threatened abortion, prevention of preterm birth, luteal phase failure, abnormal 

uterine bleeding, premenstrual syndrome, polycystic ovarian syndrome, dysmenorrhea, endometriosis, 

menopausal vasomotor symptoms, prevention of endometrial hyperplasia by menopausal hormone therapy studied 

or used. Although its effects have a long history of discovery, several novel effects of this interesting steroid have 

been documented in recent years, and their neuro and immune protective activities are most widely discussed. 

Objective: To discuss the mechanism of action of progesterone and its metabolites, and the physiological and 

pharmacological effects of natural progesterone and its synthetic analogues. Method: A literature search was 

conducted using Google and Pubmed using appropriate keywords to select studies evaluating the role of 

progesterones. Discussion: Progestins(synthetic progesterones) differ according to their biological activities. 

Progestin type tolerance is important in terms of cardiovascular diseases and breast cancer risk. Some research 

shows that micronized progesterone is safer than progestins. An oral micronized progesterone has better 

bioavailability and fewer side effects compared to synthetic progestins. Although the results of studies 

investigating the role of progesterone in breast cancer are controversial, it has been reported that the use of 

natural progesterone is associated with a significantly lower risk of breast cancer compared to synthetic 

progestins. Based on current findings, progesterone and new progesterone-based drugs have many important 

functions, including birth control, treatment of abnormal uterine bleeding, immune response, and cancer 
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prevention. Conclusion: Given these, reproduction and life are not possible without progesterone; therefore, a 

better understanding of this essential molecule could enable safe and effective use of this hormone in many clinical 

situations. 

Keywords: Progesterone, Progestins, Micronized Progesterone, Hormone Replacement Therapy 

 

GİRİŞ 

Progesteron, fizyolojik olarak geniş etki alanlarına sahip,üreme fonksiyonunun düzenlenmesi için 

gerekli olan bir steroid hormondur. Üremedeki rolüne ek olarak, progesteron, diğer dokularda, özellikle 

sinir sisteminde, biyolojik olarak farklı bir dizi süreci düzenler.1 Progesteron, yalnızca menstrüel 

siklusun ve gebeliğin önemli bir fizyolojik bileşeni olarak değil, aynı zamanda aldosteron, kortizol, 

östradiol ve testosteron gibi diğer gonadal ve gonadal olmayan hormonların temel steroidojenik öncüsü 

olarak kabul edilmektedir. Mevcut bulgulara dayanarak, progesteron ve yeni progesteron bazlı ilaçlar, 

doğum kontrolü, anormal uterin kanamaların tedavisi, immün cevap ve kanserin önlenmesi dahil olmak 

üzere birçok önemli işleve sahiptir.2  

Progesteron, kolesterolden pregnenolon yoluyla sentezlenen endojen 21 karbonlu bir steroid hormondur 

ve overlerin korpus luteumunda ve ayrıca gebelikte plasenta tarafından sentezlenen majör bir gonadal 

hormondur.3 Daha düşük seviyelerde adrenal korteks, erkeklerde testislerin Leydig hücreleri, adipoz ve 

diğer dokular tarafından da üretilir.4,5 Diğer bazı steroidlerde olduğu gibi, progesteron da sinir sistemi 

tarafından nöronlar ve glia (nörosteroid etkisi) tarafından sentezlenir ve ayrıca sinir sistemi dokuları 

üzerinde etki gösterir (nöroaktif bir steroid etkisi). Kolesterolün pregnenolona ve ardından progesterona 

dönüştürülmesi için gerekli olan tüm enzimler de beyinde yaygın olarak dağılmıştır.6 

Estradiol, ergenlik ve adet döngüsünün başlangıcı, hamilelik ve doğum sonrası ve hatta perimenopoz ve 

sonunda menopoza kadar bir kadının doğurgan yaşamı boyunca tüm önemli üreme değişimleriyle güçlü 

bir şekilde ilişkilidir.3 Progesteron, uterusun gebeliğe hazırlanmasında ve gebeliğin sürdürülmesinde 

çok önemli işlevlere sahiptir. Daha spesifik olarak, progesteron endometriyumu implantasyon için 

hazırlar. Preovulatuar LH zirvesinden 8 gün sonra ortaya çıkan progesteron zirvesi, bir blastokistin 

endometriyal yüzeye yapışabildiği 2 günlük endometriyal implantasyon penceresiyle çakışır.7 ŞEKİL-1 

de bu fizyolojik durumlar ve tedaviler sırasında progesteron düzeylerinin nasıl dalgalandığı 

görülmektedir.3 

 

ŞEKİL-1 Fizyolojik durumlar ve tedaviler sırasında progesteron düzeyleri  
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Uzun yıllar boyunca progesteron, yardımcı üreme tedavileri, düşük tehdidi, preterm doğumun 

önlenmesi, luteal faz yetmezliği, anormal uterin kanama, premenstrüel sendrom, polikistik over 

sendromu, dismenore, endometriozis, menopozal vazomotor semptomlar, menopozal hormon tedavisi 

ile endometriyal hiperplazinin önlenmesi dahil olmak üzere çeşitli endikasyonlar için çalışılmış veya 

kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, progesteron ve metabolitlerinin etki mekanizmalarını, doğal 

progesteron ve sentetik analoglarının fizyolojik ve farmakolojik etkilerini tartışmaktır. 

1.PROGESTERON FİZYOLOJİK VE FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

1.1. Progesteron Reseptörleri 

Moleküler biyolojinin ilerlemesiyle, 1960'larda ve 1970'lerde östrojen ve progesteron reseptörleri 

keşedilmiş ve ardından yaklaşık yirmi yıl sonra bu reseptörlerin hem koaktivatörler hem de ko-

supresörlerle etkileşime girdiği anlaşılmıştır.8 20. yüzyılın ikinci yarısında steroid hormon reseptörü etki 

mekanizmalarının artan şekilde anlaşılması, progesteron reseptörü antagonistlerinin ve seçici 

progesteron reseptörü modülatörlerinin (SPRM'ler) geliştirilmesine kapı açmıştır.9İki ana progesteron 

reseptörü vardır, progesteron reseptörü A (PR-A, uzunluğu 116 kDa) ve progesteron reseptörü B (PR-

B, 4 kDa, N-terminalinde 164 amino asit eksik). Her iki reseptör de 11. kromozom üzerindeki tek bir 

gen tarafından kodlanır ve proksimal PR-A promotör bölgesi tarafından kontrol edilir. Her iki PR formu 

da benzer bağlanma aktiviteleri ile aynı steroid hormonları bağlar, ancak farklı transkripsiyonel 

aktiviteleri vardır.PR-A ağırlıklı olarak bir baskılayıcı ve PR-B de bir aktivatör olarak hareket 

etmektedir. PR-A ve PR-B arasında bozulan bir denge, örneğin endometriozis ve endometriyal 

hiperplazi gibi çeşitli jinekolojik patolojilere yol açabilir.10  

1.2. Progesteronların Etkileri 

Etkilerinin keşfedilmesi uzun bir geçmişe sahip olsa da, son yıllarda bu ilginç steroidin çeşitli yeni 

etkileri belgelenmiştir ve bunların nöro ve immün koruyucu aktiviteleri en yaygın şekilde 

tartışılmaktadır. Progesteronun yeni biyolojik aktivitelerinin keşifleri, insan tıbbında kullanılan 

progesteron analogları alanındaki araştırma ve gelişmeleri de yönlendirmiştir.11  

Progesteron, aldosteron, kortizol, estradiol ve testosteron gibi diğer gonadal ve gonadal olmayan 

hormonların temel bir steroidogenetik öncüsüdür. Bu hormonlar, böbrekte sodyum depolanması, kan 

basıncının düzenlenmesi, stres ve düşük kan şekeri konsantrasyonuna tepki, kadın ve erkek sekonder 

cinsel özelliklerinin gelişimi gibi sayısız fonksiyondan sorumludur. Progesteron ayrıca sinir sisteminde 

önemli bir rol oynar. Nörojenik etkisi, fetüslerde normal beyin gelişimi için gereklidir, progesteronun 

nöroprotektif etkisi, travmatik beyin hasarından sonra hastanın hayatta kalmasını artırır.2 

Son yıllarda progesteron ve allopregnanolon üzerine yapılan yoğun araştırmalar, doğum sonrası 

depresyonun yeni tedavisinin yolunu açmıştır. Bununla birlikte, premenstrüel sendrom ve menstrüasyon 

öncesi disforik bozukluk için tedavi ve ayrıca kadınların zihinsel sağlık sorunları riskine girmeden 

kullanabilecekleri doğum kontrol yöntemlerine hala ihtiyaç vardır.Progesteron söz konusu olduğunda, 

iki ucu keskin bir kılıçla karşı karşıya olabiliriz: Metaboliti allopregnanolon'un PPD 

(Postpartum depresyon) tedavisinde yararlı olduğu kanıtlanmış olsa da, PMS (premenstrual sendrom) 

ve PMDD (premenstrual disforik bozukluk)'li kadınlarda negatif semptomları tetikleyebilir.3 

Progesteron, immün cevap ve ayrıca çeşitli kanserlerin önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir role 

sahiptir.2 Mevcut verilerin analizi, progesteronun hormona dirençli kronik inflamatuar hastalıkların 

tedavisinde kullanılabileceği temel mekanizmaları ortaya çıkardı.Progesteronun antiinflamatuar ve 

immünomodülatör etkinin spesifik mekanizmaları, NF-κB ve COX'in inhibisyonu,T lenfositlerinin 

düzenlenmesi ve proinflamatuar sitokinlerin ve kemokinlerin inhibisyonunun yanı sıra immün tolerans 

fenomeni ve progesteron, androjen ve glukokortikoid reseptörlerinin koaktivatörleri ve 

kokaperonlarının katılımı ile ilişkilidir.12 Progesteronun anti-enflamatuar ve immünomodülatör etkisi, 

proinflamatuar sitokinlerin inhibisyonu ile de ilişkilidir. Çoğunlukla proinflamatuar sitokinlerin 

miktarını azaltır ve belirli miktarda antiinflamatuar sitokinleri indükler.13 Progesteronun bu sitokinlerin 

üretimi üzerindeki etkisi, menopozdaki kadınlarda sentetik progestinlerle HRT sırasında da 

doğrulanmıştır.14 
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2.PROGESTOJENLER VE MİKRONİZE PROGESTERON 

Progestojen terimi, progestagen, gestogen, gestagen ve progestin gibi diğer terimlerle eşanlamlı olarak 

kullanılmıştır.15 Bununla birlikte, son zamanlarda, progestin terimi genellikle yalnızca MPA, 

noretindron ve levonorgestrel gibi sentetik progestojenleri tanımlamak için kullanılmıştır, dolayısıyla 

doğal progestojen olan progesteron hariç tutulmuştur. Mevcut uygulamalar ışığında karışıklığı önlemek 

için, Kuzey Amerika Menopoz Derneği progestojen teriminin progesteron ve sentetik progestojenlere 

toplu olarak atıfta bulunulurken kullanılmasını tavsiye ederken, progestin adı yalnızca sentetik 

progestojenlere özgüdür.16  

 

Sentetik Progestinlerin Sınıflandırılması 

 

Kırmızı renk antiandrojenik etkiyi gösterir.2  

 

Tanımları gereği tüm progestojenler progestasyonel aktiviteye sahip olsalar da, çok farklı klinik etkilere 

dönüşebilen çeşitli başka özelliklere de sahiptirler. Endometrial koruma, uterusu olan kadınlarda 

menopoz sonrası östrojen tedavisiyle birlikte bir progestojen reçetelenmesinin birincil nedenidir, ancak 

birkaç progestojenin, örneğin sinir ve kardiyovasküler sistemler üzerinde bir dizi başka potansiyel olarak 

yararlı etkileri olduğu da bilinmektedir.17 Progestinler biyolojik aktivitelerine göre farklılık gösterir. 

Progestin tipi, tolerans ve kardiyovasküler hastalıklar ve meme kanseri riski açısından önemlidir. Bazı 

araştırmalar, mikronize progesteronun sentetik progestinlerden daha güvenli olduğunu göstermektedir.18  

Progestojenlerin kimyasal yapıları büyük ölçüde değişir. Bazıları yapısal olarak progesteronla, diğerleri 

testosteronla ve biri de spironolaktonla ilişkilidir. Progestojenler ayrıca metabolizmaları ve 

farmakokinetik profilleri bakımından da farklılık gösterir. Bazıları ön ilaçlardır ve aktif formlara 

dönüşüm gerektirirler ve biyoyararlanımları ve yarı ömürleri açısından büyük farklılıklar gösterirler. 

Progestojenler, doğal ligand progesteronun biyolojik etkilerini taklit eden güçlü ve yüksek afiniteli PR 

agonistleri olacak şekilde tasarlanmış olsalar da, bunların çoğu, AR(androjen reseptör), 

GR(glukokortikoid reseptör) ve MR (mineralokortikoid reseptör)'ü içeren steroid reseptör ailesinin diğer 

üyelerine bağlanır.19  

Uzun yıllar boyunca, sınırlı oral biyoyararlanım nedeniyle, progesteronun intramüsküler uygulama yolu 

en yaygın olanıydı. 1980'de, Fransa'da yağda süspansiyon haline getirilmiş bir oral mikronize 
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progesteron formu piyasaya çıktı.Oral ve kas içi progesteron uygulamasına ek olarak, 20 yılı aşkın bir 

süredir vajinal olarak, implant, subkutan ve rektal olarak da uygulanmaktadır. Progesteronun 

transdermal uygulaması da araştırılmıştır.9Mikronize progesteron, yumurtalık, plasenta ve adrenal bez 

tarafından salgılanan doğal olarak oluşan hormonla aynıdır.20 Oral bir mikronize progesteron, sentetik 

progestinlere kıyasla daha iyi biyoyararlanıma ve daha az yan etkiye sahiptir.21  

HRT'de kullanılan progestojenler, progesteronun sentetik türevlerini, testosteronun sentetik türevlerini 

ve bitkilerden türetilen doğal progesteronları içerir. Bunlar, metabolik etkileri ve yan etki potansiyelleri 

açısından farklılık gösterir ve şu anda, HRT'de kullanıldığında hangi tip progestojenin en iyi risk-fayda 

profiline sahip olduğu açık değildir. Oral progestojenler için ilk geçiş karaciğer etkisinin önemli olup 

olmadığı bilinmemektedir ve transdermal progestojenler ile ilgili araştırmalar yetersizdir.22 Progestinler 

biyolojik aktivitelerine göre farklılık gösterir ve muhtemelen tüm progestinler bir sınıf etkisi göstermez. 

Progestin tipi, tolerans ve kardiyovasküler ve meme kanseri riski açısından önemlidir. Bazı araştırmalar, 

mikronize progesteronun kabul edilebilir bir metabolik profile sahip sentetik progestinlerden daha 

güvenli olduğunu göstermektedir.18 

Mikronize progesteronun ruh halini etkilemediği veya HDL kolesterol seviyelerini düşürmediği 

gösterilmiştir; bununla birlikte, yorgunluk ve uyuklama halâ yan etkiler olarak rapor edilmiştir. Bu 

nedenle, mikronize doğal progesteronun oral uygulaması, sentetik progestinlere güvenli ve etkili bir 

alternatif gibi görünmektedir.23 Bununla birlikte, sentetik progestinler, disfori, depresyon, anksiyete, 

yorgunluk gibi önemli yan etkilerin yanı sıra baş ağrıları, hiper pıhtılaşma durumları, artmış 

androjenisite, HDL kolesterol düzeylerinde azalma ve sıvı tutulması gösterebilir.24  

YÖNTEM 

Progesteronların fizyolojik etkilerini ve tedavilerdeki rolünü değerlendiren çalışmaları seçmek için 

uygun anahtar kelimeler kullanılarak Google ve Pubmed kullanılarak bir literatür araştırması yapıldı. 

TARTIŞMA 

Progestinler, tekrarlayan düşükler, luteal faz defekti, premenstrüel sendrom, anormal uterin kanama, 

endometriyozis ve menopoz (hormon replasman tedavisi için) gibi çeşitli jinekolojik durumları 

yönetmek için klinik olarak kullanılan (tek başına veya östrojenlerle beraber) progesteronun spesifik bir 

sentetik analog sınıfını temsil eder.25 Hormon replasman tedavisinin (HRT) uzun süreli sistemik 

kullanımı, çoğunlukla progestojenler medroksiprogesteron, noretisteron ve levonorgestrele atfedilebilen 

artan meme kanseri riskleri ile ilişkilidir. En düşük risk artışıyla ilişkilendirilen kombine tedavi 

östradiol-didrogesteron olmuştur.26 

Progesteronun meme kanserindeki rolünü tartışan çalışmaların sonuçları tartışmalı olsa da, 86.881 

postmenopozal kadını içeren yakın tarihli bir meta-analiz, doğal progesteron kullanımının, sentetik 

progestinlere kıyasla önemli ölçüde daha düşük meme kanseri riski ile ilişkili olduğunu bildirdi. 

Anovulasyon ve düşük serum progesteron seviyeleri, menopoz öncesi kadınlarda önemli ölçüde daha 

yüksek meme kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir. Progesteron kullanımı daha düşük rahim ve kolon 

kanseri oranlarıyla ilişkilendirilmiştir ve ayrıca yumurtalık, melanom, mezotelyoma ve prostat gibi diğer 

kanserlerin tedavisinde de yararlı olabilir. Progesteron ayrıca kardiyovasküler hastalıkları önlemede ve 

inme ve travmatik beyin hasarı gibi nörodejeneratif durumları önlemede ve tedavi etmede yardımcı 

olabilir. Doktorlar doğal progesteron reçete etmekte tereddüt etmemelidir. Progesteronun meme 

kanserine neden olmadığına dair kanıtlar açıktır. Gerçekten de, progesteron meme kanserine karşı 

koruyucu ve önleyicidir.27 

Progesteronların antiinflamatuar etkisi, endometriozis, strese bağlı bozukluklar, romatoid artrit ve 

düşükler dahil olmak üzere kronik inflamatuar ve otoimmün hastalıkların tedavisinde umut verici bir 

strateji olabilir. Muhtemelen, hormon reseptörü ve immünofilin hedefli ilaçlar, her birinin daha düşük 

bir dozuna izin vererek sinerjistik olarak hareket edebilir.12  

Mevcut bulgulara dayanarak, progesteron ve yeni progesteron bazlı ilaçlar, doğum kontrolü, anormal 

uterin kanamanın tedavisi, immün cevap ve kanserin önlenmesi dahil olmak üzere birçok önemli işleve 

sahiptir. Bunlar göz önüne alındığında, progesteron olmadan üreme ve yaşam mümkün değildir; bu 
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nedenle, bu temel molekülün daha iyi anlaşılması, bu hormonun birçok klinik durumda güvenli ve etkili 

bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir.2 

 SONUÇ 

Doğal progesteron ve türevlerinin potansiyel faydaları, daha fazla araştırma yapılmasını gerektirir. 

Progesteron ve progestinlerin etki mekanizmasının daha iyi anlaşılmasının, kadınlar için daha iyi 

tedavilerin tanımlanmasına yardımcı olacağı umulmaktadır. Farmakolojik profiline göre progestin veya 

progesteron seçimi, herhangi bir jinekolojik durumun uygun yönetimi için çok önemlidir. 

Progestojen tedavisi geleneksel olarak ve ağırlıklı olarak gebeliğin sürdürülmesinde, erken doğumun, 

çeşitli jinekolojik patolojilerin önlenmesinde ve menopozun olumsuz etkilerinin azaltılmasında 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, progesteron ve analoglarının gelecekte uygulama bulabileceği çeşitli 

başka tıbbi alanlar da vardır. 
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Özet: İnflamatuar sinonazal hastalık çok yaygın görülürken, benign ve malign sinonazal tümörler nadirdir. 

Sinonazal patolojilerin klinik prezentasyonu nonspesifik olup, fasyal ağrı, pürülan akıntı, epistaksis ve burun 

tıkanıklığı şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu hastalıklarda görüntülemenin önemli bir rolü, inflamatuar, 

benign ve malign hastalıkları birbirinden ayırt etmektir. Aynı zamanda sinüs cerrahisi uygulanacak hastalarda 

görüntüleme ile tedavi planı önem kazanmaktadır. Sinonazal bölgeye yönelik yapılan bilgisayarlı tomografi yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Kemik detayı gösterme açısından üstün olan bu yöntem komplike vakalarda tanısal olarak 

manyetik rezonans görüntüleme ile beraber kullanılmalıdır. Manyetik rezonans görüntüleme yumuşak dokudaki 

rezolüsyonu nedeniyle tümörler başta olmak üzere bu bölgenin hastalıklarının ayırıcı tanısında radyolog ve 

cerrahlara katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada görüntüleme bulgularının ayırıcı tanıya yardımcı olan özelliklerini 

vurgulamayı amaçlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Paranazal Sinüs, Paranazal Sinüs Neoplazmları, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans 

Görüntüleme 

 

1. GİRİŞ 

Sinonazal boşluğun bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntülemesi yaygın olarak yapılmaktadır. Ana 

endikasyonlar; rekürren hastalıklar, medikal tedaviye yanıtsız hastalık ve unilateral semptomlardır. 

Sinonazal BT, fonksiyonel endoskopik cerrahi (FESS) için cerrahlara kuşkusuz önemli bir yol haritası 

sağlamaktadır (pulickal). Bu incelemelerde en yaygın görülen bulgu, inflamatuar hastalıklar (mukozal 

kalınlaşma veya efüzyon ile birlikte) veya sinonazal polipozise bağlı polipoid lezyonlardır. Sinonazal 

BT tetkiklerini değerlendiren radyoloğu, malignite açısından uyarması gereken radyolojik bulgular 

şunlardır: Unilateral sinüs hastalığı, kemik tutulumu, infiltratif yumuşak doku kitlesi, nekrotik 

komponent ve lenfadenopati. 

2. AYIRICI TANIYA YARDIMCI RADYOLOJİK BULGULAR 

2.1. Unilateral sinüs hastalığı 

Yapılan görüntülemelerde tespit edilen unilateral sinüs hastalığı, benign veya malign neoplazi şüphesini 

artırır. Malignitenin erken döneminde, bulgular sıklıkla polipoid mukozal kalınlaşmayı taklit eder ve 

değişikliklerin tek taraflı olması, tek ipucu olabilir (Şekil 1). Bu açıdan dikkatli olmak gerekir. 
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Şekil 1. (A) Koronal BT (B) T2A koronal MRG imajlarda unilateral sinüs hastalığını görmekteyiz. Sol maksiller 

ostiumu tıkayıcı özellikte yumuşak doku lezyonu izleniyor (ok). Patolojik tanı: inverted papillom. 

 

2.2. Kemik tutulumu 

Sinonazal hastalıkta kemik tutulumunun dört şekli vardır: Kemik erozyonu, kemik remodeling, reaktif 

skleroz, yeni kemik formasyonu.  

Kemik erozyonu, malignite açısından oldukça şüphelidir ve skuamöz hücreli karsinomda tipik tutulum 

modelidir. Ancak inflamatuvar durumlarda da görülebilir 1 Özellikle kafa tabanı kemiklerini tutan 

inflamasyon sıklıkla maligniteyi taklit eder 2,3. Kemik remodeling, mukosel gibi inflamatuar durumlarda 

daha tipik olmakla birlikte, yavaş büyüyen benign tümörler ve olfaktör nöroblastomda da 

görülebilmektedir. Reaktif skleroz, kronik inflamasyonun ayırt edici özelliğidir. Yeni kemik oluşumu ise 

kondrosarkom ve osteosarkomda daha çok görülen radyolojik bulgudur. 
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Şekil 2. Kemik tutulumunun farklı tipleri: (A) Agresif maligniteye bağlı olarak kemik yapılarda destrüksiyon ve 

erozyon. (B) Olfaktor nöroblastomlu olguda kemikte benign ekspansiyon ve remodelling. (C) Kronik 

inflamatuvar hastalığa bağlı olarak kemikte reaktif skleroz. 

 

Wegener granülomatozu, fungal enfeksiyonlar (mukormikoz gibi) ve reparatif granülom, sıklıkla agresif 

görüntüleme görünümlerine sahiptir ve maligniteyi taklit eder. Kemik erozyonu ve sklerozun bir arada 

bulunması Wegener granülomatozu için karakteristiktir. Ancak fungal enfeksiyonlarda, adenoid kistik 

karsinomda ve malignite üzerine kronik enfeksiyonun eklendiği vakalarda da görülebilir 4. 

Kemik erozyonuna neden olarak maligniteyi taklit edebilen diğer benign lezyonlar arasında Brown 

tümörü, inverted papillom ve ameloblastom bulunur. 

Yeni kemik oluşumu, iyi diferansiye kondrosarkomda ortaya çıkan noktalı kalsifikasyon şeklinde 

olabilir. Bu kalsifiye odaklar, manyetik rezonans görüntülemede (MRG) değişik şekillerde 

görülebilmekle birlikte genellikle T1A sekanslarda hipointens, T2A sekanslarda hiperintens sinyal 

intensitesine sahiptir. “Sun-burst” periost reaksiyonu ise, osteosarkom için oldukça uyarıcıdır. Bununla 

birlikte kemik yıkımına neden olan ve skleroz alanları içeren (matriks mineralizasyonu nedeniyle) 

yumuşak doku kitlesi daha yaygın bir bulgudur. 

Fibröz displazi ve Paget hastalığı, skleroz derecesine, kistik bileşenlere ve kemik iliği replasmanına 

bağlı olarak değişen radyolojik görünümlere sahiptir. Her iki durum da kemik ekspansiyonuna neden 

olur ve MRG'de tümörle ayırt edilmesi oldukça zordur. Fakat bu hastalıkları maligniteden ayırmak için 

BT, radyoloğa oldukça yardımcıdır. 

2.3. Yumuşak doku anormallikleri 

Sinonazal tümörlerin çoğu, MRG sekanslarında düşük veya ara sinyal intensitesine sahiptir; kanama ve 

nekroza bağlı olarak heterojen sinyal intensitesi görülebilir. Kanama içeriği sıklıkla T1A sekanslarda 

yüksek, T2A sekanslarda düşük sinyal intensitesine sahiptir. Bu nedenle T2A sekanslar, tümörü 

inflamatuvar hastalıktan ayırmada genellikle üstündür 5. Minör tükürük bezi tümörleri, müsin 

içeriklerine ve selülaritelerine bağlı olarak T2A hiperintens olabildiklerinden, tanısal olarak yanıltıcı 

olabilir 5. Ayrıca MRG'de, kondrosarkom, T1A hipo ve T2 hiperintens görünüme sahip olduğundan 

dolayı inflamatuar hastalığı taklit edebilir. Bu aşamada kalsifikasyonu göstermek için BT yararlı 

olmaktadır. 

İnflamatuvar ve malign hastalığın bir arada bulunması, radyoloğun karşısına çıkabilecek önemli bir 

tanısal zorluktur. Kronik inflamasyon, serbest suyun hidrofilik mukoproteinler tarafından emilmesi 

nedeniyle tüm sekanslarda çeşitli sinyal değişikliklerine neden olur ve bu nedenle maligniteyi taklit 

edebilir. Bununla birlikte kontrastlı incelemeler de ayırıcı tanıda oldukça faydalıdır. Tümör dokusu 

kontrastlı incelemede solid komponenti kontrastlanma gösterirken, inflamatuvar durumlarda çevresel 

mukozal kontrastlanma ile birlikte, sekresyonların kontrastlanmaması beklenir 6,7. Malign tümörlerin 

solid komponentlerinde homojen veya heterojen kontrastlanma göstermesi beklenir ve nekrotik 

komponentleri genellikle kontrast tutulumu göstermez (Şekil 3). 
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Şekil 3. Maksiller sinüste skuamöz hücreli karsinomlu olguda (A) aksiyal BT, (B) aksiyal kontrastlı T1A MRG 

görüntüsü. Maksiller sinüste yerleşimli agresif görünümlü malign tümör dokusunun kontrastlı MRG’de yoğun 

kontrastlanma gösterirken, santralindeki nekrotik komponentinin (yıldız) kontrastlanmadığı izlenmektedir. Her 

iki modalitede de kemik erozyonu dikkat çekiyor (beyaz ve siyah oklar). 

 

Nadiren, adenoid kistik karsinom gibi tükürük bezi kaynaklı tümörler, T2A görüntülerde inflamatuvar 

hastalığı taklit eden yüksek sinyal yoğunluğu gösterir, ancak genellikle daha ekspansil olma özelliğiyle 

inflamatuvar hastalıktan ayırt edilebilir. Malign tümörler, nekrotik komponent dışında homojen veya 

heterojen kontrastlanma sergileyebilir. 

Peritümöral kistik alanlar ve fokal kalsifikasyonlar görülmesi, olfaktör nöroblastom 

(estezionöroblastom) açısından ayırıcı radyolojik özelliklerdir. Ancak yalnızca vakaların küçük bir 

kısmında görülür.  

Malign melanom ise T1A'da hiperintens (kanama ve melanine bağlı metallerin paramanyetik etkisi 

nedeniyle) ve T2A görüntülerde hipointens olabilir; bu tümör genellikle nazal kaviteyi etkiler.  

Yumuşak doku sarkomları ve lenfoma genellikle büyük bir kitleye ve homojen kontrast artışına yol açar; 

rabdomiyosarkom çocuklarda en sık görülen sinonazal malignitedir.  

İnverted papillomlar BT ve MRG'de tipik bir serebriform konfigürasyona sahiptir 8.  

2.4. Lenfadenopati 

Başvuru anında lenfadenopati hastaların yaklaşık %15'inde görülür ve kötü prognoz ile ilişkilidir.15. 

Posterior nazal kavite, etmoid ve sfenoid sinüsler, agresif antral tümörler gibi retrofaringeal lenf 

nodlarına drene olur. Bu alandaki lenf nodları klinik olarak tespit edilemediğinden dolayı kesitsel 

görüntülenmenin (BT veya MRG) evrelemede önemi büyüktür. 

2.5. Nazal kavite içinde BT’de görülen hiperdansite 

Paranazal sinüslerde görülen hiperdansite, kurumuş sekresyonlarla sonuçlanan kronik sinonazal 

inflamatuvar hastalıkla ilişkili nispeten yaygın bir bulgudur. Hafif dansite artışından, kalsifik yoğunluğa 

kadar değişir. Kalsifikasyon, fungal rinosinüzitte de gözlenir ve daha çok santral ve incedir, oysa 

nonfungal sinüzit, periferik ve yumurta kabuğu şeklinde kalsifikasyonu ile ilişkilidir 9. Lineer ve nodüler 

kalsifikasyon her iki tipte de görülür. 

Bir antrolit (rinolit ve sinolit), genellikle iltihaplı mukoza ile çevrili kalsifiye bir sinonazal kitledir 

(genellikle burun boşluğunda veya maksiller sinüste) (Şekil 4). Antrolitlerin, endojen (diş, sekesterum, 

eski kan ürünleri) veya eksojen (diş materyali ve burun deliklerinden geçen yabancı cisimler) olabilen 

bir nidusun kronik kabuklaşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Şekil 4. Sağ nazal kavite içerisinde antrolit görünümü. 

 

3. SONUÇ 

Sinonazal kavitenin tutulum şekli ve yardımcı bulguların varlığı hastalığın etyolojisi hakkında önemli 

ipuçları vermektedir. Sinonazal BT taramalarının çoğu basitçe kronik inflamatuar hastalığın özelliklerini 

gösterse de daha kötü prognozu işaret eden ipuçları için tetkikler detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. 
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Özet: Giriş: Bu olgu sunumunda,  dev meckel divertikül olan hastada divertikülün aksiyel rotasyonu sonucu gelişen 

nekroz ve akut batın nedeni ile opere edilen olgu sunulmuştur. Olgu: 27 yaşında erkek hasta acil servise karın 

ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde 3 gün önce başlayan yaygın karın ağrısı olduğu 

öğrenildi. İlaç kullanımı yok, gaz deşarjı var gaita deşarjı yok. Fizik muayenede Sol alt kadranda daha fazla olmak 

üzere karında yaygın hassasiyet, defans ve rebaud var. Laboratuar testlerinde Hb 11,6 diğer CBC parametreleri 

normal. Albumin 28,9 Amilaz 154,9 Lipaz 235,9 CRP 69,3 diğer biyokimyasal parametreleri normal. Hastaya IV 

kontrastlı bilgisayarlı batın tomografisi çekildi. İnce barsak anslarında ileus ile uyumlu görüntü, sol alt kadranda 

ince barsak ansları ile bağlantılı olduğu görülen genişlemiş tübüler yapı ve çevresinde kirlenmeler görüldü. 

Yapılan eksplorasyonda ileal ve jejunal anslarda minimal dilatasyon, ileo çekal bileşkenin yaklaşık 100 cm 

proksimalinde ileumun antimezenterik yüzünden köken alan dev, torsiyone ve iskemik divertiküller oluşum 

saptandı. Sonuç: Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin en sık görülen doğumsal anomalisidir(1). İnce 

barsakta gerçek bir divertikül oluşumuna yol açan vitelin kanalın eksik obliterasyonundan kaynaklanır. MD 

nadirdir ve özellikle erişkinlerde sessizdir. İlişkisiz patolojilerin değerlendirilmesi için yapılan abdominal 

eksplorasyonlarda asemptomatik bir MD keşfedilebilir. Daha az yaygın olarak görüntülemelerde saptanabilir. 

Semptomatik olgularda MD karın ağrısı, ektopik mukoza içermesi durumunda kanama ve barsak tıkanıklığı 

görülebilir. Erişkinlerde MD çoğunlukla obstürüksiyon semptomları ile kendisini gösterir. (1,2,3,4). Literatürde 

torsiyone Meckel divertikülüna bağlı gelişen intestinal obstürüksiyon vakaları bildirilmiştir(5,6,7,8). Gecikmiş 

tanı perforasyona neden olarak morbidite ve mortaliteyi arttırabilir. Bu olguda hastanın belirgin semptom vermesi 

ve görüntüleme değerlendirmesinin net olması hastanın doğru ve hızlı tedavi olmasını sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Meckel Divertikülü, İleoçekal Birleşke, Aksiyal Torsiyon 

 

Giriş: Bu olgu sunumunda , dev meckel divertikül olan hastada divertikülün aksiyal rotasyonu sonucu 

gelişen nekroz ve akut batın nedeni ile opere edilen olgu sunulmuştur. 

Olgu: 27 yaşında erkek hasta acil servise karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile başvurdu. 

Öyküsünde 3 gün önce başlayan yaygın karın ağrısı olduğu öğrenildi. İlaç kullanımı yok, gaz deşarjı var 

gaita deşarjı yok. 

Fizik muayene: Sol alt kadranda daha fazla olmak üzere karında yaygın hassasiyet, defans ve rebaud 

var.  

Laboratuar testlerinde: Hb 11,6 diğer CBC parametreleri normal. Albumin 28,9 Amilaz 154,9 Lipaz 

235,9 CRP 69,3 diğer biyokimyasal parametreleri normal. Kanama profili normal. 

Radyoloji tetkikleri: PAAC de dekstrokardi mevcut. ADBG de minimal hava sıvı değerleri mevcut. 

Hastaya IV kontrastlı bilgisayarlı batın tomografisi çekildi.  Tomografide ince barsak anslarında ileus 

ile uyumlu görüntü var. Sol alt kadranda ince barsak ansları ile bağlantılı olduğu görülen genişlemiş 

tübüler yapı ve çevresinde kirlenmeler görüldü.  
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Hastaya akut batın tanısı ile laparotomi kararı alındı. GÜAM kesi ile karına girildi. Yapılan 

eksplorasyonda ileal ve jejunal anslarda minimal dilatasyon, ileo çekal bileşkenin yaklaşık 100 cm 

proksimalinde ileumun antimezenterik yüzünden köken alan dev, torsiyone ve iskemik divertiküller 

oluşum saptandı. Çevre yapışıklıklar açılarak torsiyon düzeltildi. Lineer stapler ile ince barsak duvarına 

wedge rezeksiyon yapıldı. 

 

   

       

Hasta post operatif servis yatağına alındı. Post operatif ikinci gün rejim 1 ve devamında rejim 2 ye 

geçildi. Post operatif 4. gün diyetisyen önerileri ve medikal tedavisi ile taburcu edildi.  

Tartışma: Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin en sık görülen doğumsal anomalisidir(1). İnce 

barsakta gerçek bir divertikül oluşumuna yol açan vitelin kanalın eksik obliterasyonundan kaynaklanır. 
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MD nadirdir ve özellikle erişkinlerde sessizdir.  İlişkisiz patolojilerin değerlendirilmesi için yapılan 

abdominal eksplorasyonlarda asemptomatik bir MD keşfedilebilir. Daha az yaygın olarak 

görüntülemelerde saptanabilir. Semptomatik olgularda MD karın ağrısı,  ektopik mukoza içermesi 

durumunda kanama ve barsak tıkanıklığı görülebilir. Genel olarak çocukların erişkinlerden daha sık 

kanama ile ve yetişkinlerin çocuklardan daha sık barsak obstürüksiyonu semptomları gösterdiği 

düşünülmektedir(1,2,3,4). Literatürde torsiyone Meckel divertikülüna bağlı gelişen intestinal 

obstürüksiyon vakaları bildirilmiştir(5,6,7,8).  

Sonuç: Erişkinlerde MD çoğunlukla obstürüksiyon semptomları ile kendisini gösterir. Divertikül 

tabanındaki halka oluşumları ve ileal kontraksiyonlar divertiküle komşu mezenterde torsiyona ve 

gangrene neden olabilir. Ameliyat öncesi bu komplikasyonun doğru teşhisi genellikle zordur çünkü bu 

durum diğer akut batın patolojilerini taklit eder. Gecikmiş tanı perforasyona neden olarak morbidite ve 

mortaliteyi arttırabilir. Bu olguda hastanın belirgin semptom vermesi ve görüntüleme 

değerlendirilmesinin net olması hastanın doğru ve hızlı tedavi olmasını sağlamıştır.    
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Özet: Giriş: Malign hipertermi (MH), inhalasyon anestezikler veya süksinilkolin tarafından tetiklenen, iskelet 

kaslarının farmakogenetik bir bozukluğudur. Potansiyel olarak ölümcül olan MH’nin anestezi monitörlerindeki 

gelişmeler ve dantrolenin terapötik etkinliğinin keşfiyle mortalite ve morbiditesi önemli ölçüde azalmıştır. MH 

duyarlı olduğu bilinen hastalara rejyonel anestezi veya lokal anestezi uygulanabilir. Bu yazıda kas hastalığı olan 

hastada anestezi deneyimimizi sunmaktayız. Olgu: Bilinen müsküler distrofi dışında sistemik bir hastalığı olmayan 

56 yaşında yatalak hastaya femur fraktürü nedeniyle operasyon planlandı. Hastaya preoperatif dönemde 

kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve nöroloji konsültasyonları yapıldı. Hasta ameliyat odasına alınmadan önce 

vaporizatörler anestezi cihazından ayrıldı. CO2 absorbanı, solunum devresi değiştirildi. Anestezi makinesi 30 dk 

süreyle 15 lt/dk %100 O2 ile çalıştırıldı. Hasta ameliyat odasına alındıktan sonra monitörize edildi. Hastaya 

kombine spinal epidural anestezi(KSEA) yapılmaya karar verildi. Sedasyon amacıyla 2 mg midazolam iv olarak 

uygulandı. Oturur pozisyonda ponksiyon bölgesi steril edildikten sonra L4-L5 intervertebral aralığından girilerek 

60 mg %2 lidokain infiltrasyon anestezisi uygulandı. 18G Tuohy iğnesi hava eşliğinde direnç kaybı tekniğiyle 

epidural boşluk tanımlandı. 27G spinal iğneyle dural ponksiyon yapılarak 15 mg hiperbarik bupivakain intratekal 

alana enjekte edildi. Spinal iğne çekilerek epidural kateter aralıkta 5 cm kalacak şekilde yerleştirildi. Aspirasyonla 

kan, BOS gelmediği görüldükten sonra kateter tespit edildi. Soğuk duyu kaybı testi ile seviye tespiti yapıldı. Supin 

pozisyonda femura plak yerleştirildi. Operasyon sonrası hasta PACU’ya transfer edildi. Tartışma:Nöromusküler 

hastalığı olan bireylerde anestezi yönetimi, malign aritmiler, solunum komplikasyonları, MH ve rabdomiyolizden 

kaynaklanan daha yüksek kardiyak komplikasyon riski nedeniyle özellik taşır. Bu hastalarda TİVA tercih edilen 

anestezi yöntemi olmakla birlikte sedasyon ve rejyonel anestezi teknikleri uygulanabilir. MH riski olduğu bilinen 

hastalara rejyonel veya lokal anestezi ile sorunsuz şekilde uyuşturulabilir. Genel anestezi veya sedasyon 

gerekiyorsa, güçlü uçucu ajanlar ve süksinilkolin kullanılmamalıdır. Hastamızda intraoperatif anestezi ve 

postoperatif analjezi için KSE tercih ettik. Sonuç:Rejyonel anestezi tekniklerinin nöromüsküler hastalıklarda genel 

anesteziye iyi bir alternatif olabileceğini ve güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Musküler Distrofi, Rejyonel Anestezi 

 

Giriş: Malign hipertermi (MH), inhalasyon anestezikler veya süksinilkolin tarafından tetiklenen, iskelet 

kaslarının farmakogenetik bir bozukluğudur. Potansiyel olarak ölümcül olan MH’nin anestezi 

monitörlerindeki gelişmeler ve dantrolenin terapötik etkinliğinin keşfiyle mortalite ve morbiditesi 

önemli ölçüde azalmıştır(1). MH duyarlı olduğu bilinen hastalara rejyonel anestezi veya lokal anestezi 

uygulanabilir(2). Bu yazıda kas hastalığı olan hastada anestezi deneyimimizi sunmaktayız. 

Olgu: Bilinen müsküler distrofi dışında sistemik bir hastalığı olmayan 56 yaşında yatalak hastaya femur 

fraktürü nedeniyle operasyon planlandı. Hastaya preoperatif dönemde kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve 

nöroloji konsültasyonları yapıldı. Hasta ameliyat odasına alınmadan önce vaporizatörler anestezi 

cihazından ayrıldı. CO2 absorbanı, solunum devresi değiştirildi. Anestezi makinesi 30 dk süreyle 15 lt/dk 

%100 O2 ile çalıştırıldı. Hasta ameliyat odasına alındıktan sonra monitörize edildi. Hastaya kombine 

spinal epidural anestezi(KSEA) yapılmaya karar verildi. Sedasyon amacıyla 2 mg midazolam iv olarak 

uygulandı. Oturur pozisyonda ponksiyon bölgesi steril edildikten sonra L4-L5 intervertebral aralığından 

girilerek 60 mg %2 lidokain infiltrasyon anestezisi uygulandı. 18G Tuohy iğnesi hava eşliğinde direnç 
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kaybı tekniğiyle epidural boşluk tanımlandı. 27G spinal iğneyle dural ponksiyon yapılarak 15 mg 

hiperbarik bupivakain intratekal alana enjekte edildi. Spinal iğne çekilerek epidural kateter aralıkta 5 

cm kalacak şekilde yerleştirildi. Aspirasyonla kan, BOS gelmediği görüldükten sonra kateter tespit 

edildi. Soğuk duyu kaybı testi ile seviye tespiti yapıldı. Supin pozisyonda femura plak yerleştirildi. 

Operasyon sonrası hasta PACU’ya transfer edildi. 

Tartışma:Nöromusküler hastalığı olan bireylerde anestezi yönetimi, malign aritmiler, solunum 

komplikasyonları, MH ve rabdomiyolizden kaynaklanan daha yüksek kardiyak komplikasyon riski 

nedeniyle özellik taşır(3). Bu hastalarda TİVA tercih edilen anestezi yöntemi olmakla birlikte sedasyon 

ve rejyonel anestezi teknikleri uygulanabilir(4). MH riski olduğu bilinen hastalara rejyonel veya lokal 

anestezi ile sorunsuz şekilde uyuşturulabilir. Genel anestezi veya sedasyon gerekiyorsa, güçlü uçucu 

ajanlar ve süksinilkolin kullanılmamalıdır(2). Hastamızda intraoperatif anestezi ve postoperatif analjezi 

için KSE tercih ettik.  

Sonuç:Rejyonel anestezi tekniklerinin nöromüsküler hastalıklarda genel anesteziye iyi bir alternatif 

olabileceğini ve güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.  
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Özet: Paraoksonaz (PON1) apolipoprotein AI içeren HDL alt grupları ile ilişkili kalsiyum bağımlı bir esterazdır. 

HDL’nin LDL oksidasyonunu önleyebildiği ve okside fosfolipidlerin serum PON1 için fizyolojik bir substrat 

olduğu son çalışmalarla belirtilmiştir. PON1’in antioksidan etkisi vardır. Dislipidemi, diabetes mellitus ve ileri 

yaş gibi oksidatif stresinarttığı olaylarda PON1 düzeyi düşük bulunmuştur. Bu çalışmada Diabetes Mellitus’ta 

PON1ve AOPP düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık. Çalışma sağlıklı 30 kişi ve DM tanısı almış 93 

hastada gerçekleştirilmiştir. Bireylerin PON1 enzim aktivitesi ve AOPP düzeyleri spektrofotometrik yöntemle 

değerlendirilmiş ve PON1 aktivitesi ile AOPP düzeyleri arasındaki ilişki belirlenerek klinik açıdan önemi olup 

olmadığı değerlendirilmiştir. Diabetes Mellitus’lu hastalarda PON1 aktivitesi sağlıklı kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). AOPP düzeyleri ise istatistiksel olarak anlamlı 

artmış bulundu (p<0.000).Parametrelerin korelasyonunun tesbitinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı. PON1 

ile HDL arasında zayıf ilişki (r=0,36), AOPP ile glukoz, HbA1c ve kolesterol zayıf ilişki tesbit edildi. (r= 0,324, 

r= 0,376, r=0,27). PON1 ile AOPP arasında da negatif yönde zayıf ilişki bulunduğu tesbit edildi (r=-0,218). 

Sonuç olarak Diabetes Mellitus ile PON1 aktivitesi ve AOPP değerleri arasındaanlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Düşük PON1 aktivitesi DM’de oksidatif hasar artışını göstermektedir. AOPP artışı da hiperglisemi ve 

hiperlipidemiye bağlı protein oksidasyonundaki artışı göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: PON1, AOPPS, Diyabetes Mellitus 

 

PON1 Activity and AOPP Levels in Diabetes Mellitus 

 

Abstract: Paraoxonase (PON1) is a calcium-dependent esterase closely associated with the highdensity 

lipoprotein (HDL) subfraction that contains apolipoprotein AI in human serum. Latest studies shown that HDL 

can prevent LDL oxidation. PON1 is capable of hydrolysing oxidized lipids and preventing the oxidation of low-

density lipoproteins. Low PON1 has been shown in oxidative stress-associated processes such as dyslipidemia, 

diabetes mellitus, advancing age, and smoking. Therefore, we studied the possible relationship between PON1 

activity and AOPP levels in Diabetes Melitus (DM). Aim of our study is determination of serum activity of PON1 

which is antioxidant enzyme in DM and evaluation of its clinical importance. We studied the correlations between 

PON1 and one of biochemical markers of the oxidation system AOPP. We measured PON1 activity and AOPP 

levels in spectrophotometer.PON1 activity is significantly lower (p=0,042) and AOPP concentrations is 

significantly higher( p=0,000) in patients with DM. We found a positive corelation between PON1 and HDL 

(r=0,36). Between AOPP and fasting glucose, HbA1c, cholesterol a positive correlation also was observed 

(r=0,324, r=0,376, r=0,27). Between AOPP and PON1 a negative correlation was observed. There were 

significant differences between the patient group and the control group. Low PON1 activity shows oxidative 

damage in Diabetes Mellitus. High AOPP levels showsincrease in protein oxidation due to hyperglycemia or 

hyperlipidemia. 

Keywords: PON1, AOPPS, Diabetes Mellitus 
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GİRİŞ 

Diyabette reaktif oksijen türlerinin rolü 1980’li yıllardan beri geniş çapta tartışılan bir konu olmuştur . 

Diyabet ve diyabet komplikasyonlarının reaktif oksijen türleri ile olan ilişkisini gösteren çalışmalarda, 

nonenzimatik glikasyon, enerji metabolizmasındaki değişikliklerden kaynaklanan metabolik stres, 

sorbitol yol aktivitesi, hipoksi ve iskemi-reperfüzyon sonucu oluşan doku hasarının serbest radikal 

üretimini arttırdığı ve antioksidan savunma sistemini değiştirdiği vurgulanmaktadır (35). Süperoksit 

dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz gibi antioksidan enzimlerin ekspresyonlarının ve antioksidan 

kapasitenin pankreas adacık hücrelerinde, karaciğer, böbrek, iskelet kası ve adipoz doku gibi diğer 

dokularla kıyaslandığında en düşük düzeyde olduğu bilinmektedir. Oksidatif strese en duyarlı 

yapılardan biri olduğu da bilinen beta hücrelerinde gözlenen hasarın, hipergliseminin toksik etkilerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir (1). Hidrojen peroksidin, yüksek reaktiviteye sahip bir ROS ürünü olan 

OH. Radikaline dönüşmesi sonrası insülin reseptör sinyal sistemi üzerinde etkili olduğu ve insülin 

tarafından reseptör aracılığı ile düzenlenen sinyal transdüksiyon yollarında anahtar bir rol 

oynayabileceği görüşü araştırmacıların savları arasında bulunmaktadır. Glikasyon aracılı serbest radikal 

üretiminin insülinin gen transkripsiyonunu azalttığını ve beta hücre apoptozuna yol açtığını gösteren 

çalışmaların bulguları bu görüşü destekler niteliktedir . T ve B lenfositlerin, makrofajlar gibi 

inflamatuvar hücrelerin beta hücrelerine toksik etkilerini de serbest radikaller aracılığıyla yaptığı 

düşünülmektedir. Diyabet oluşturulan rat deney modellerinde oksidatif stres belirteçi olarak 

değerlendirilen 8-OHdG (8-hidroksi deoksiguanozin) düzeylerinde de artış gözlenmiştir. Serbest radikal 

oluşumunun hipergliseminin direkt sonucu olduğunu destekleyen çalışmaların yanı sıra endotel ve düz 

kas hücreleri yüksek konsantrasyonda glukoz içeren ortamda inkube edildiğinde de serbest radikal 

oluşumunun başladığı gözlenmiştir (1). Hiperglisemi ile oksidatif stres arasında yakın ilişki olduğu 

görüşü in vivo çalışmalar ile de desteklenmiştir. Deneysel hayvan çalışmalarında insanlardakine benzer 

diyabet oluşturmak için kullanılan N- nitroso türevi D-glukozamin yapısındaki streptozotosin ,oksidan 

maddeler meydana getirerek langerhans adacıklarını selektif olarak tahrip etmekte ve uygun olmayan 

NO cevapları vererek diyabeti başlattığı düşünülmektedir. Araştırmacıların bulguları, vasküler 

komplikasyonları olan diyabetik hastalarda, hem LDL’nin oksidasyonunda hem de nonenzimatik 

glikasyonunda, hiperglisemiye bağlı artışlar olduğunu göstermektedir. Diyabetik olgularda, lipidlere 

ilave olarak protein oksidasyonu da artmaktadır. Özelikle kollajen, elastin ve myelin kılıfındaki 

ekstrasellüler proteinlerin oksidasyonu sonucu; lens, damar, bazal membran gibi dokularda katarakt, 

mikroanjiyopati, ateroskleroz ve nefropati gibi diyabetik komplikasyonlar gelişmektedir(1). Serum 

paraoksonaz enziminin, aromatik karboksilik asid esterleri ve paraokson, diazookson, sarin, somon gibi 

organofosfat türevlerini detoksifiye ettiği pek çok çalışma ile göstermiştir. Paraoksonaz enzimi, 

paraoksondaki O-P ester bağının hidrolizinden sorumlu olan esterazdır. Son yıllarda PON1’in ayrıca 

laktonaz, siklik karbonat esterleri ve farmakolojik ajanları da hidroliz ettiği gösterilmiştir. HDL, LDL’yi 

oksidasyondan koruyabilme yeteneğine sahiptir. Çeşitli mekanizmalar bu koruyucu rolün 

açıklanmasında önem kazanmaktadır. HDL ile ilişkili enzimlerin [PON1, LCAT, Trombosit Aktive 

Edici Faktör Asetil Hidrolaz (PAF-AH)] oksidatif modifikasyonlara karşı lipoproteinleri koruduğuna 

inanılmaktadır. Paraoksonaz; LDL’yi, Cu iyonunun ve serbest radikallerin indüklediği oksidasyondan 

korumaktadır. HDL yapısında bulunan PON1 enzimi, Minimal Modifiye LDL (MM-LDL)’deki aktif 

lipidleri yıkar ve böylece arter duvarında yer alan hücrelerde inflamatuar cevap oluşumuna karşı 

koruyucu etki gösterebilir. Paraoksonaz, okside LDL’deki kolesteril linoleat hidroperoksitleri ve 

spesifik okside fosfolipidleri de hidroliz eder. PON1 karaciğer tarafından üretilir ve kana verilir. Kanda 

HDL ile birlikte bulunur. İnsanda serum PON1 konsantrasyon ve aktivitesi geniş bir aralığa sahiptir . 

Enzim aktivitesinin ve konsantrasyonunun PON1 geninin polimorfizmiyle birlikte diet, yaşam biçimi 

ve çeşitli hastalıklardan etkilendiği gösterilmiştir. PON1‘in, LDL’nin hücre kaynaklı oksidasyonuna 

karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir (3). PON1‘in bunu nasıl yaptığının mekanizması tam olarak 

açıklanamamasına rağmen çalışmalarda PON1’in antioksidan kapasitesinde 284. pozisyondaki serbest 

sisteinin rol oynadığı bildirilmiştir. Aviram ve ark. yaptığı bir çalışmada sistein 284’de mutasyon olan 

PON1’in LDL’yi oksidasyona karşı koruyucu olmadığını göstermişlerdir(3). HDL bağımlı PON1’in 

yalnız LDL oksidasyonunu değil, aynı zamanda HDL oksidasyonunu da engellediği gösterilmiştir. Bu 

etki PON1’in lipoprotein aracılı peroksitlerihidroliz edebilme özelliğine bağlıdır. PON1 lipoprotein 

kaynaklı fosfolipid peroksitlerinde ve kolesterol ester peroksitlerinde bulunan O ve P arasındaki ester 

bağını hidroliz edebildiği gösterilmiştir (4). Paraoksonazın fosfotidilkolinleri hidroliz etme kapasitesi, 
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okside LDL’deki kolesterillinoleat hidroperoksitleri ve hidroksitleri indirgemesi nedeni ile peroksidaz 

benzeri aktivitesi olduğu bildirilmiştir (5). LDL üzerine PON1’in antioksidan etkisi endotel hücrelerine 

monosit adezyonunu ve okside fosfolipidlere bağlanan makrofaj kemotaksisini azalttığı bildirilmiştir(6). 

1996’da kronik üremik hastaların plazmasında, Advanced oxidation protein products (AOPP) olarak 

adlandırılan, yeni bir oksidatif stres belirteci tespit edildi (7) ve çalışma şekli klinik kimya analizerlerine 

programlandı. AOPP’nin mononükleer fagositleri aktive ederek, nötrofil ve monositler arasında sitokin 

benzeri medyatör gibi davrandığı da öne sürülmektedir. (7,8,9). Bu bilgilerin ışığında biz de 

çalışmamızda diyabetli hastalarda oksidan-antioksidan durumun değerlendirilmesi için PON1 ile 

AOPP’nin birlikte kullanılıp, kullanılamayacağını tesbit etmeyi amaçladık. Aynı zamanda bu değerler 

ile lipid profili ve HbA1c’nin korele olup olmadığını araştırdık. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma grubumuzu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş ve diyabet tanısı almış 93 kişi 

oluşturdu. Kontrol grubu olarak Diyabeti olmayan, Koroner Arter Hastalığı olmayan, Metabolik 

Sendrom kriterleri bulunmayan, karaciğer, böbrek ve tiroid hastalığı olmayan 30 kişi ile çalışıldı. 

Çalışma grubuna dahil edilen hastalardan 12 saat açlık sonrası alınan kan örnekleri yarım saat içinde 

1300 g’de 10 dk. santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Hemoliz olan serum örnekleri çalışmaya dahil 

edilmedi. Kan örnekleri katkısız tüplere alındı. Serum örnekleri analiz edileceği güne kadar (-)20OC’de 

saklandı. PON1 ölçümü için Eckerson (10) tarafından geliştirilen yöntem modifiye edilerek kullanıldı. 

Yöntem fenil asetatın insan serumunda bulunan paraoksonaz ile fenol veasetata dönüştürülmesine 

dayanır. Butiril kolin esterazları inhibe etmek için reaksiyon karışımına eserine eklendi. Oluşan fenolün 

absorbansındaki artış 25oC’de 270 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak ölçülür. Serumlar 

reaksiyon karışımı ile 1/40 oranında dilüe edildi.920 μl reaksiyonkarışımına, 25 μl dilüe serum ve 80 μl 

eserine (son konsantrasyon 5μM)  eklendi. 10 dakika 370C’de inkübe edildi. 10 μl 100 μM’lık fenil 

asetat eklenerek (son konsantrasyon 1 μM) spektrofotometrede 270 nm’de okundu. Serum PON1 

aktivitesinin hesaplanması: İlk 1 dakika boyunca absorbanstaki değişimdikkate alınmadı. Son 4 dakika 

boyunca olan absorbans değişiminden 1 dakikadaki ortalamaabsorbans değişimi (ΔA) hesaplandı. Molar 

absorbtivite (ε:1310 M-1.cm-1) kullanılaraksonuçlar U/mL birimiyle rapor edildi. Bir ünite PON1 

aktivitesi dakikada 1 μmol fenol oluşturan enzim aktivitesi olarak tanımlandı. AOPP ölçümü Witko-

Tarsat ve arkadaşlarının tanımladığı yönteme göre yapıldı. Bu yönteme göre; AOPP oluşumu klorine 

oksidanların (kloraminler ve hipokloröz asit gibi) oluşumu ile indüklenmektedir. Bu sebeple 

konsantrasyonu da bunlara korele olarak değişir. AOPP konsantrasyonu ölçümünde bu ilişki nedeni ile 

Chloramine-T standart olarak kullanıldı (64). Hasta grupları ile kontrol grubu arasındaki 

karşılaştırmalar, gruplar homojen dağılımgösterdiğinde bağımsız Student t testi ile homojen dağılım 

göstermediğinde Mann  Whitney-Utesti ile uygulanıldı. Parametreler arasındaki korelasyon Pearson 

korelasyon analizi ile değerlendirildi.Tüm istatistiksel analizler “SPSS for Windows versiyon 11.0” 

paket program ile yapıldı.  

BULGULAR 

Diyabetes Mellitus’lu hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubuna ait yaşların ortalamaları ile standart sapma 

değerleri tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1: Hasta ve kontrol gruplarının yaşa göre dağılımı 

 

 

ÇALIŞMA GRUBU 

DİYABETLİ(N=93) KONTROL (N=30) P 

YAŞ 

(MEAN±SD) 
54.24±15,01 33,03±10,47 0,000 

 

Diyabetes Mellitus’lu hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubuna ait PON1 aktiviteleri ve AOPP değerlerine 

ait ortalama ve standart sapma değerleri tablo 2’de verilmiştir. Diyabetes Mellitus’lu hasta grubu ve 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 590 
sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldığında PON1 aktiviteleri istatistiksel olarak anlamlı düşük (p=0,042) 

ve AOPP düzeyleri ise istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0.000).(Tablo  2) 

 

Tablo 2: DM’lu hasta ve sağlıklı kontrol gruplarının PON1 aktiviteleri ile AOPP düzeyleri 

 

 Diyabetli grup Kontrol Grubu P 

 Mean±SD Mean±SD  

PON1 (U/ml) 36,48±19,8 45±20 0,042 

Min-max 10,9-125 18,9-93,9  

AOPP 

(μmol/L) 
1024±417 315±170 0 

Min-max 172-1702 60-569  

 

Parametrelerin korelasyonunun tesbitinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı. PON 1 ile HDL 

arasında zayıf ilişki (r=0,36), AOPP ile glukoz, HbA1c ve kolesterol zayıf ilişki tesbit edildi. (r= 0,324, 

r= 0,376, r=0,27). PON1 ile AOPP arasında da negatif yönde zayıf ilişki bulunduğu tesbit edildi (r=-

0,218) 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Diyabetes Mellitus ve komplikasyonları günümüzde en sık görülen hastalıklardandır ve insidansı 

giderek artmaktadır. Diyabette reaktif oksijen türlerinin rolü 1980’li yıllardan beri geniş çapta tartışılan 

bir konu olmuştur. Diyabet ve diyabet komplikasyonlarının reaktif oksijen türleri ile olan ilişkisini 

gösteren çalışmalarda, nonenzimatik glikasyon, enerji metabolizmasındaki değişikliklerden 

kaynaklanan metabolik stres, sorbitol yol aktivitesi, hipoksi ve iskemi-reperfüzyon sonucu oluşan doku 

hasarının serbest radikal üretimini arttırdığı ve antioksidan savunma sistemini değiştirdiği 

vurgulanmaktadır (1). Oksidatif stres pek çok hastalığın patogenezinde önemli rol oynamaktadır. 

Antioksidan tedavi de oksidatif stresi azaltmaktadır. Bu yüzden antioksidan tedavi pek çok hastalık için 

potansiyel tedavi yöntemidir. Oksidatif stresin diyabet patogenezi ve komplikasyonlarının oluşumunda 

oynadığı rol göz önüne alınırsa tedavi için farklı yaklaşımlar geliştirilebilir. Protein oksidasyon ürünleri 

de oksidatif stresin önemli göstergelerinden biridir. Hastalığın ilerlemesindeki artış ile protein 

oksidasyonu arasında kuvvetli bir ilişki olduğu ifade edilmektedir. Pek çok hastalıkta, oksidatif stresin 

bir sebep mi, yoksa primer hastalık sürecinin bir sonucu mu olduğu açık değildir. Genel bilgilerde 

belirtildiği gibi; diyabette oksidan/antioksidan oranındaki dengesizliğe bağlı olarak görülen sistemik 

oksidatif stres PCO düzeylerinde artışa yol açmaktadır. Karbonilstresin artışında; hiperglisemi, 

hiperlipidemi, oksidatif stres ve/veya reaktif karbonil türevlerinin detoksifikasyonundaki azalmanın 

etkili olabileceği bildirilmektedir. PCO düzeylerindeki artış hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabette 

görülmektedir. Komplikasyonsuz diyabetik çocuklar ve adolesanlarda, kontrol grupları 

karşılaştırıldığında plazma PCO düzeylerinin anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durum 

oksidatif protein hasarının diyabetin erken dönemlerinde başladığını ve ileriki evrelerde arttığını 

göstermektedir.(11) Oksidatif stresin direkt invivo ölçümü oldukça karmaşıktır. Bunun yerine pratik ve 

ölçümü kolay yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu da oksidatif modifiye ürünlerin ikincil 

ürünlerinin tesbitiyle yapılmaya çalışılmaktadır. AOPP oksidatif stres süresince üretilir. Aktive 

nötrofillerdeki myeloperoksidaz tarafından hipokloröz asit ve kloraminlerin etkileşimi yoluyla üretimi 

gerçekleşir. Ditrozin içeren çapraz bağlı proteinler olarak tanımlanır ve proteinlerin oksidatif 

modifikasyonun ölçmek için güvenli bir belirteç olarak tanımlanabilir (12). Daha önce de belirtildiği 

gibi PON1 enzimi, özellikle aterogenezde major rol oynadığı kabul edilen lipid peroksitlerin 

oksidasyonunu önlediğinden dolayı antioksidan savunma sistemi içinde yer almaktadır. PON1 enzimi 

üzerine yapılan çalışmalar enzimin LDL ve HDL partiküllerinin oksidasyonunu önleyerek ve diğer 

mekanizmalarla aterosklerotik oluşumu engellediği ya dayavaşlattığını göstermiştir. Bu çalışmalar, 
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ateroskleroz ve diyabet gibi serbest radikallerin patogenezde rol oynadığı hastalıklarda PON1 enziminin 

önemini ortaya çıkarmıştır (13).Bizim çalışmamızda serum PON1 enzimi aktivitesinin diyabetli 

hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı biçimde düşük olduğu tesbit edildi (p=0,042). Mackness ve 

arkadaşlarının çalışmasında da bizim çalışmamızı destekler şekilde diyabetik hastalardaki PON1 değeri 

kontrole göre anlamlı şekilde düşük bulunmuş (14). AOPP değerlerinin ise diyabetlilerde anlamlı 

biçimde yükseldiği bulundu (p=0,000). Piwovar ve arkadaşlarınınçalışmasında da AOPP düzeyi 

diyabetlilerde anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur (12).Azalmış PON 1 aktivitesinin; azalmış 

spesifik aktivite (glikasyon veya dolaşımdaki birinhibitör nedeniyle) veya serum konsantrasyonun 

azalması sonucu meydana gelebileceği önceki çalışmalarda belirtilmiştir (15,16). PON1 değeri ile 

glukoz düzeyi ya da HbA1c arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamaktadır. PON1 aktivitesinin 

azalması; enzimin serum konsantrasyonun azalmasıyla veya daha kuvvetli bir ihtimalle oksidatif stres 

arttığında dolaşıma salınan oksidasyon ürünlerinden birinin inhibisyonu sonucu gerçekleştiği 

düşünülebilir. AOPP düzeyleri ile glukoz, HbA1c ve kolesterol arasında zayıf anlamlı bir ilişki tesbit 

edildi (r= 0,324, r= 0,376, r=0,27). Bu da hiperglisemi ve hiperkolesteroleminin protein oksidasyonunu 

arttırdığını gösterir. Kalousova ve arkadaşlarının çalışmasında diyabetli hastalardaki AOPP değerleri 

bizim çalışmamızı destekler biçimde kontrol grubuna göre yüksek bulunurken, kolesterol ile AOPP 

arasında anlamlı korelasyon tesbit edilememiştir(17). Sahng Xi Liu ve arkadaşlarının çalışmasında da 

AOPP’nin hiperkolesterolemide spontan olarak üretildiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada tesbit 

edilen ilişki hiperglisemi ve hiperkolesterolemi durumunda AOPP’nin arttığını göstermektedir (18). Her 

iki durum oksidatif stresle beraber olduğundan AOPP oksidatif stresin iyi bir belirteci olarak 

düşünülebilir. Bu çalışmada ayrıca PON1 aktivitesi ile AOPP düzeyleri arasında negatif yönde zayıf bir 

ilişki tesbit edilmiştir (r=-0.218). İlişkinin zayıf olmasının nedeni muhtemelen bir çok farklı enzim ve 

proteinin oksidatif streste rol oynamasıdır. Sonuç olarak; düşük PON1 aktivitesi ile yüksek AOPP 

düzeylerinin DM’da oksidatif hasarın göstergesi olduğunu ve diyabetin komplikasyonları ile beraber 

olduğunu düşündüren ayrı ayrı çalışmalar yapılmıştır(12,15). Fakat PON1 Ve AOPP’nin birlikte 

değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmadaki amacımız; DM’da PON1 ve AOPP 

ilişkisini gözlemekti ve DM’da PON1 ve AOPP arasında anlamlı bir ilişki bulduk. Bu bilgilerin ışığında, 

PON1 ve AOPP’nin diyabetin erken komplikasyonlarını gösterebileceği düşünülebilir. Bunun için, 

PON1 ve AOPP’nin birlikte değerlendirildiği, uzun süreli ve vaka sayısı fazla çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet: Arka Plan/Giriş: ST segment yükselmeli miyokard infaktüsü (STEMI) seyri sırasında atriyal fibrilasyon (AF) 

sık görülür ve kötü sonlanımlarla ilişkilidir. Amaç: Bu çalışma ile amacımız STEMI nedeniyle hastaneye yatırılan 

hastalarda de-novo AF gelişiminin sonlanımlarla ilişkisinin değerlendirilmesidir.. Metod: Hastanemize Ocak 

2018-ocak 2021 tarihleri arasında STEMI nedeniyle yatırılan bütün hastalar tarandı. Yatış süresince AF gelişen 

hastalarla AF gelişmeyen hastalar propensity match ile 1:1 oranında randomize edildi. Sonuçlar: Çalışmaya 

toplamda 68 hasta dahil edildi. Çalışma popülasyonunun ortalama yaşı 65.5 ±11.5 olarak bulundu ve hastaların 

çoğunluğu erkekti (66.2%). İki gurubun bazal karakteristik özellikleri benzerdi. İki grupta sürekli ventriküler 

aritmi oranları benzerdi (5.8& vs. 5.8%; p=1.000). Kontrast ilişkili nefropati sıklığı AF grubunda sayısal olarak 

daha yüksek olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı değildi. (14.7% vs. 2.9%; p=0.197). Kanama olayları 

kan transfüzyonu ve hayatı tehdit edici olup olmamalarına göre majör ve minör olarak sınıflandırıldı. Major 

kanama sadece bir hastada yaşandı (üst gastrointestinal sistem kanaması) ve minör kanama oranları benzerdi 

(14.7% vs. 5.8%; p=0.427). Hastane içi ölüm oranları AF grubunda sayısal olarak yüksek olmasına rağmen 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (20.5% vs. 2.9%; p=0.054). Sonuç olarak: STEMI ile hastaneye yatırılan 

hastalarda kontrast ilişkili nefropati, hastane içi ölüm ve kanama oranları yatış süresince AF gelişen hastalarda 

gelişmeyenlere göre sayısal olarak daha fazla olmasına rağmen istatistiksel bir farklılık bulunamamıştır. Daha 

geniş çaplı araştırmalar STEMI ile başvurup AF gelişen hastalarda kötü sonlanımların değerlendirilmesi 

açısından faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Akut Koroner Sendrom, Atriyal Fibrilasyon, Hastane İçi Ölüm 

 

Arka Plan/Giriş: ST segment yükselmeli miyokard infaktüsü (STEMI) seyri sırasında atriyal 

fibrilasyon (AF) sık görülür ve kötü sonlanımlarla ilişkilidir. Amaç: Bu çalışma ile amacımız STEMI 

nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda de-novo AF gelişiminin sonlanımlarla ilişkisinin 

değerlendirilmesidir.  

Metod: Hastanemize Ocak 2018-ocak 2021 tarihleri arasında STEMI nedeniyle yatırılan bütün hastalar 

tarandı. Yatış süresince AF gelişen hastalarla AF gelişmeyen hastalar propensity match ile 1:1 oranında 

randomize edildi.  

Sonuçlar: Çalışmaya toplamda 68 hasta dahil edildi. Çalışma popülasyonunun ortalama yaşı 65.5 ±11.5 

olarak bulundu ve hastaların çoğunluğu erkekti (66.2%). İki gurubun bazal karakteristik özellikleri 

benzerdi. İki grupta sürekli ventriküler aritmi oranları benzerdi (5.8& vs. 5.8%; p=1.000). Kontrast 

ilişkili nefropati sıklığı AF grubunda sayısal olarak daha yüksek olmakla beraber istatistiksel olarak 

anlamlı değildi. (14.7% vs. 2.9%; p=0.197). Kanama olayları kan transfüzyonu ve hayatı tehdit edici 

olup olmamalarına göre majör ve minör olarak sınıflandırıldı. Major kanama sadece bir hastada yaşandı 

(üst gastrointestinal sistem kanaması) ve minör kanama oranları benzerdi (14.7% vs. 5.8%; p=0.427). 

Hastane içi ölüm oranları AF grubunda sayısal olarak yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak 
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anlamlı değildi (20.5% vs. 2.9%; p=0.054). Hastaların bazal karakteristik özellikleri ve sonlanımları 

tablo.1 de gösterilmiştir.  

Sonuç olarak: STEMI ile hastaneye yatırılan hastalarda kontrast ilişkili nefropati, hastane içi ölüm ve 

kanama oranları yatış süresince AF gelişen hastalarda gelişmeyenlere göre sayısal olarak daha fazla 

olmasına rağmen istatistiksel bir farklılık bulunamamıştır. Daha geniş çaplı araştırmalar STEMI ile 

başvurup AF gelişen hastalarda kötü sonlanımların değerlendirilmesi açısından faydalı olabilir. 

Anahtar kelimeler :Akut koroner sendrom, Atriyal fibrilasyon, Hastane içi ölüm 

 

Tablo-1. Bazal karakteristik özellikler ve sonlanımlar 

Parametreler  
Yatış süresince AF (+) 

n=34 

Yatış süresince 

AF (-) 

n=34 

p değeri 

Yaş, yıl 67.1 ± 13.5 63.8 ± 8.9 0.250 

Cinsiyet, erkek  22 (64.7 %) 23 (67.6 %) 1.000 

Hipertansiyon, n (%) 11 (32.3 %) 10 (39.4 %) 1.000 

Diyabetes mellitus, n (%) 16 (47.0 %) 13 (38.2 %) 0.624 

Sigara içiciliği , n (%) 15 (44.1 %) 9 (26.4 %) 0.205 

İlaçlar, n (%); 

-Renin-anjiyotensin sistem blokerleri 

-Beta bloker 

-Statin 

 

9 (26.4 %) 

15 (44.1 %) 

6 (17.6 %) 

 

10 (29.4 %) 

9 (26.4 %) 

8 (23.5 %) 

 

1.000 

0.205 

0.764 

Ekokardiyografik ölçümler  

-Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, % 

-Sol atriyum çapı (PLAX), mm 

-Mitral yetersizlik, n (%); 

*Hafif 

*Orta 

*Ciddi 

 

45.7 ± 9.5 

38.9 ± 4.1 

 

15 (44.1 %) 

14 (41.1 %) 

5 (14.7 %) 

 

49.6 ± 9.1 

36.9 ± 4.5 

 

21 (61.7 %) 

10 (29.4 %) 

3 (8.8 %) 

 

0.091 

0.067 

 

0.336 

Laboratuvar parametreleri; 

-Hemoglobin, g/dL 

-Glomerular filtrasyon hızı, ml/min/m2 

-Peak troponin I düzeyi, ng/L 

 

15.8 ± 2.4 

71.4 ± 12.5 

21405 ± 4560 

 

16.3 ± 1.6 

69.6 ± 10.6 

20265 ± 2450 

 

0.298 

0.686 

0.752 

İnfarkt ilişkili arter, n(%) 

-Sol ön inen arter (LAD)  

-Sirkumflex arter (Cx) 

-Sağ koroner arter (RCA) 

 

11 (32.3 %) 

12 (35.2 %) 

11 (32.3 %) 

 

20 (58.8 %) 

6 (17.6 %) 

8 (23.5 %) 

 

 

0.076 

Sonlanımlar, n (%);  

Kanama 

-Major  

-Minor  

Ventriküler aritmiler (Sürekli) 

Hastane içi ölüm 

Kontrast ilişkili nefropati  

 

 

1 (2.9%) 

5 (14.7%) 

2 (5.8%) 

7 (20.5%) 

5 (14.7%) 

 

 

0 (2.9%) 

2 (5.8%) 

2 (5.8%) 

1 (2.9%) 

1 (2.9%) 

 

 

1.000 

0.427 

1.000 

0.054 

0.197 
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Özet: Giriş ve Amaç: Yaşlanma, oksidatif stres ve inflamasyonla karakterize multifaktöriyel bir süreçtir. Beyin 

dokusu yaşlanma etkilerinin en belirgin izlendiği organlardan birisidir. Bu çalışmada farklı beyin bölgelerinde 

antioksidan genlerden manganez superoksit dismutaz (MnSOD) ile glutatyon peroksidaz (GPx), pro-inflamatuar 

interlökin-6 (IL-6), anti-inflamatuar interlökin-10 (IL-10) ve anti-aging genlerden birisi olarak kabul edilen klotho 

mRNA ekspresyonları üzerine yaşlanmanın olası etkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışmada üç aylık 

genç (n=6) ve yirmi dört aylık yaşlı (n=6) olmak üzere toplam on iki tane Wistar albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. 

Sıçanların izole edilen prefrontal korteks, hipokampüs, serebellum, beyin sapı ve hipotalamus dokularında 

MnSOD, GPx, IL-6, IL-10 ve klotho genlerinin mRNA ekspresyonları qRT-PCR ile belirlendi. Genç ve yaşlı 

sıçanlarda mRNA ekspresyon düzeylerinin kıyaslanmasında bağımsız örneklem t-testi, her bir gen için yapılan 

bölgeler arası kıyaslamalarda ise eşleşmiş örneklem t-testi kullanıldı. P<0,05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi. Bulgular: Gençlere kıyasla yaşlı sıçanların korteksinde IL-6 mRNA ekspresyonu daha yüksek, IL-10 

ise daha düşük bulundu. Yaşlı sıçanların hipokampal MnSOD, GPx, IL-10 ve klotho mRNA ekspresyonu daha 

düşük, IL-6 ekspresyonu ise daha yüksekti. Beyin sapında yaşlanma ile sadece IL-6 ekspresyonunda artış izlendi. 

Serebellum ve hipotalamusta ise yaşa bağlı anlamlı düzeyde farklılaşma izlenmedi. Genç sıçanlarda MnSOD, GPx 

ve klothonun, yaşlı sıçanlarda ise IL-6’nın diğer beyin bölgelerine kıyasla en çok hipokampüste eksprese edildiği 

görüldü. Sonuç: MnSOD, GPx, IL-6, IL-10 ve klotho mRNA ekpresyonlarında beyin bölgeleri arasında 

farklılaşmalar olduğu, nöral yaşlanmaya bağlı izlenen değişikliklerden de en çok hipokampüsün etkilendiği 

görülmektedir. "Bu çalışma Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından 

22.KARİYER.015 proje numarası ile desteklenmiştir”. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Mnsod, Gpx, Il-6, Il-10, Klotho 

 

The Effect of Aging On Gene Expressions of MnSOD, GPX, Il-6, Il-10, and Klotho in Different Brain 

Regions 

 

Abstract: Introduction and Aim: Aging is a multifactorial process characterized by oxidative stress and 

inflammation. Brain tissue is one of the organs where the effects of aging are observed most clearly. This study 

aimed to investigate the possible effect of aging on the mRNA expressions of antioxidant genes manganese 

superoxide dismutase (MnSOD) and glutathione peroxidase (GPx), pro-inflammatory interleukin-6 (IL-6), anti-

inflammatory interleukin-10 (IL-10), and klotho which is considered as one of the anti-aging genes. Method: A 

total of twelve male Wistar albino rats, three months old (n=6) and twenty-four months old (n=6), were used in 

the study. The mRNA expressions of MnSOD, GPx, IL-6, IL-10, and klotho genes in the isolated prefrontal cortex, 

hippocampus, cerebellum, brain stem, and hypothalamus tissues of rats were determined by qRT-PCR. 

Independent samples t-test was used to compare mRNA expression levels in young and old rats, and paired sample 

t-test was used for interregional comparisons for each gene. A p<0.05 level was considered statistically 

significant. Results: Compared to the young, IL-6 mRNA expression was higher, and IL-10 was lower in the cortex 
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of aged rats. Aged rats had lower mRNA expression of hippocampal MnSOD, GPx, IL-10, and klotho but higher 

expression of IL-6. Only IL-6 expression increased with aging in the brain stem. No significant age-related 

differentiation was observed in the cerebellum and hypothalamus. It was observed that MnSOD, GPx, and klotho 

in young rats and IL-6 in aged rats were most expressed in the hippocampus compared to other brain regions. 

Conclusion: It is seen that there are differences between brain regions in mRNA expression of MnSOD, GPx, IL-

6, IL-10, and klotho, and the hippocampus is most affected by the changes observed due to neural aging. “This 

study was supported by Afyonkarahisar Health Sciences University Scientific Research Projects Commission 

under grant number 22.KARİYER.015”. 

Keywords: Aging, Mnsod, Gpx, Il-6, Il-10, Klotho 

 

1. GİRİŞ 

Yaşlanma, organlardaki fonksiyonel gerileme ile karakterize, kalıtsal ve çevresel faktörlerin 

etkileşimiyle gelişen fizyolojik bir süreçtir. Stresörlere karşı duyarlılığın artması, stres faktörüyle başa 

çıkmadaki yetersizlik ve rejenerasyon yetisindeki kayıplar yaşlanmanın başlıca göstergeleridir.1 

Organizma için zararlı internal ve eksternal faktörler yaşlanmaya neden olan ‘gerontojenler’ gibi etki 

gösterir.  Bu gerontojenler, hücrede DNA hasarında artış, DNA tamir yeteneğinde azalma, telomer 

kısalması, kromatinin yeniden yapılandırılması vb streslerin oluşmasına neden olur.2 

1990 yılında Medvedev, üç yüzden fazla yaşlanma teorisinin rasyonel bir sınıflandırmasını yapmıştır.3 

Günümüzde ise yaşlanma teorileri, “programlanmış” ve “hata” teorileri şeklinde iki ana başlık altında 

tartışılmaktadır. Bu teoriler içinde en kabul görenlerden birisi “serbest radikal teorisi”dir. Serbest radikal 

teorisi, ilerleyen yaşla birlikte artan reaktif oksijen türlerinin (ROS), antioksidan sistemlerle 

dengelenemediği durumlarda gelişen oksidatif stres olgusunu merkeze alır. Oksidatif stresin başlıca 

lipitler, proteinler ve nükleik asitler gibi makromoleküller üzerinde oluşturduğu hasarın yaşam süresi 

boyunca birikimi, geri dönüşümsüz olarak yapısal ve fonksiyonel kayıplara neden olmaktadır.4,5 

Aerobik canlılarda ROS’ların başlıca kaynağı mitokondridir ve ılımlı düzeyde üretilen endojen ROS, 

esasen hücre içi sinyalizasyonda rol oynar. Eksojen ve endojen kaynaklı olabilen ROS’un hücredeki 

yıkıcı etkileri ise manganez süperoksit dismutaz (MnSOD), katalaz, glutatyon (GSH), glutatyon 

peroksidaz (GPx) gibi antioksidan enzimler tarafından kompanse edilir.6,7 Antioksidanlar, oksidasyonu 

başlangıç evresinde durdurabildiği gibi, hasar sonrası tamir süreçlerinde de görev alabilir. Bu 

özelliğinden ötürü antioksidanlar anti-aging etkili kabul edilirler.8 

Uzun ömürle ilişkilendirilen inflamasyon ilişkili gen varyantları arasında interlökin-6 (IL-6), interlökin-

10 (IL-10), interlökin-1 (IL-1), tümör nekroz faktörü-α (TNF-α), transforming growth factor-β1 (TGF-

β1) ve interferon-γ (IFN-γ) sayılabilir.9 IL-6, TNF-α, IL-1α ve IL-1β esas olarak mikroplara, mitojenlere 

ve diğer sitokinlere yanıt olarak uyarılmış monosit/makrofajlardan eksprese edilen pleiotropik 

proinflamatuar sitokinlerdir. IL-2-5, IL-10, IL-12, IL-13, TGF-β ise başlıca anti-inflamatuar 

sitokinlerdir. IL-6 ve TNF-α gibi proinflamatuar sitokinlerde artışa karşılık IL-10 gibi antiinflamatuar 

sitokinlerdeki azalmanın yol açtığı  kronik nöroinflamasyon beyinde ROS artışını indüklemektedir. 

Yaşlanan beyinde IL-6 artarken10, IL-10 azalmaktadır.11 İnflamasyon, yaşlanmanın yanı sıra Alzheimer 

(AH) ve Parkinson (PH) gibi nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde de rol oynamaktadır.12–14  

Beyin dokusu yüksek metabolik aktivitesi ile oksidatif strese oldukça duyarlıdır. Bu nedenle yaşlanma 

belirtilerinin en yoğun izlendiği organlardan birisidir. Yaşlanmaya eşlik eden AH, PH ve Amyotrofik 

lateral skleroz gibi nörodejeneratif hastalıklarda oksidatif stres ve inflamasyonla korele, artmış nöral 

kayıplar da belirgindir. Stres koşullarına yüksek duyarlılığı nedeniyle, yaşlanma ve yaşlanmayla ilişkili 

nörodejeneratif değişikliklerin en yoğun izlendiği beyin bölgeleri ise prefrontal korteks ve 

hipokampustur.15,16 Bu nedenle özellikle bu bölgelerde antioksidan aktiviteyi artıracak ve inflamasyonu 

baskılayacak yaklaşımların, yaşlanmaya ve nörodejenerasyona karşı korumada etkili olacağı önerilir. 

Beyinde yaygın ekspresyonu olan klotho, yaşam süresiyle ilişkilendirilen proteinlerden birisidir.17 

Klotho gen ailesi α-, β- ve γ-klotho'dan oluşur ve esas olarak endokrin fibroblast büyüme faktörleri için 

ko-reseptörler olarak tanımlanan tip I tek-geçişli transmembran proteinlerini kodlar. Klotho’nun, 

farelerde yaşlanmayı geciktirdiği18, aşırı ekpresyonunda memelilerde yaşam süresini uzattığı, sinaptik 

plastisiteyi artırdığı ve kognitif fonksiyonları geliştirdiği gösterilmiştir.19–21 Yakın dönem çalışmalar 
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klotho gibi beyinde anti-aging etkili proteinlerin modülasyonunu sağlayacak geroprotektif etkili doğal 

bileşikler üzerine yoğunlaşmıştır.21,22 Ne var ki, beyin dokusunun oksidatif, metabolik, biyokimyasal 

özellikleri bölgeye spesifik olarak farklılaşmaktadır. Dolayısıyla anti-aging etkili olduğu düşünülen 

genlerin yaşlanmadaki etkinliği araştırılırken, bu genlerin ekspresyonlarının beyinde bölegeye spesifik 

olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda çalışmamızda oksidatif stres ve inflamasyon süreçlerinde 

düzenleyici rol oynayan MnSOD, GPx, IL-6, IL-10 ve klotho genlerinin mRNA ekspresyonlarını genç 

ve yaşlı sıçanların beş farklı beyin bölgesinde (korteks, hipokampüs, serebellum, beyin sapı ve 

hipotalamusta) göstermeyi amaçladık. 

2. YÖNTEM 

2.1. Deney hayvanları 

Çalışmada toplam on iki tane Wistar albino cinsi, genç (üç aylık, n=6) ve yaşlı (yirmi dört aylık, n=6) 

erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanların temini ve standart laboratuar koşulları altındaki bakımı Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapıldı. 

Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli etik kurul izni Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan 

Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan alındı (AKÜHADYEK-244-20). Sıçanlar ketamin/ksilazin anestezisi 

altındayken feda edildi. Hızlıca çıkartılan beyinden izole edilen korteks, hipokampüs, serebellum, beyin 

sapı ve hipotalamus doku örnekleri RNAlater içine alındı. 

2.2. Kantitatif revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) 

İzole edilen dokuların homojenizasyonundan sonra total RNA izolasyonu (A.B.T.™ Blood/Tissue RNA 

Purification Kit for Leukemia, cat no: I04-01-10) yapıldı. Elde edilen total RNA’nın miktarını ve 

saflığını belirlemek için her örneğin optik dansitesi (OD) NanoDrop Spektrofotometrede (Thermo 

Scientific™ NanoDrop ™ 2000/2000c Spectrophotometers, USA) hesaplandı.  OD’si 1,5 ve üzerinde 

olan örnekler saf kabul edilip, bu örneklerden cDNA amplifikasyonu gerçekleştirildi (ABT High-

Capacity cDNA Reverse Transcription, cat no: C03-01-05). cDNA sentezi yapıldıktan sonra MnSOD, 

GPx, IL-6, IL-10 ve klotho genlerini hedefleyen primerler kullanılarak Real-Time PCR’da (Applied 

Biosystems™ 7500 Real-Time PCR System) amplifikasyon gerçekleştirildi. Hedef genlerin primer 

dizileri (sırasıyla ileri ve geri) MnSOD için 5’-CACCGAGGAGAAGTACCACG-3’ ve 5’-

TGGGTTCTCCACCACCCTTA-3’, GPx için için 5’-CTCAATGAGTTGCAGTGCCG-3’ ve 5’-

CAGGGCGGACATACTTGAGG-3’, IL-6 için için 5’-TCTGGTCTTCTGGAGTTCCGT-3’ ve 5’-

GGAAGTTGGGGTAGGAAGGAC-3’, IL-10 için için 5’-CCTCTGGATACAGCTGCGAC-3’ ve 5’-

GTAGATGCCGGGTGGTTCAA-3’, Klotho için için 5’-GCTTGTGGTAACAGTGCCAA-3’ ve 5’-

GTCCAGGTGTTAAGACGCCA-3’,  β-aktin için 5’-AGCAAGAGAGGCATCCTCACC-3’ ve 5’-

ACAGGGATAGCACAGCCTGGA-3’. Araştırılan genlerin rölatif ekspresyonlarının belirlenmesinde 

2(-ΔΔCt)  metodu kullanıldı.23 

2.3. İstatistiksel analiz 

İstatistiksel analizler Windows için SPSS 21.0 yazılımı kullanılarak yapıldı ve veriler 

“ortalama±standart sapma” şeklinde sunuldu. Genç ve yaşlı sıçanlarda mRNA ekspresyon düzeylerinin 

kıyaslamasında bağımsız örneklem t-testi, her bir gen için yapılan bölgeler arası kıyaslamalarda ise 

eşleşmiş örneklem t-testi kullanıldı. p<0,05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

3. BULGULAR 

3.1. MnSOD, GPx, IL-6, IL-10 ve Klotho mRNA ekspresyonlarının yaşlanmaya bağlı değişimi 

MnSOD ve GPx mRNA ekspresyonları gençlere kıyasla yaşlı sıçanların hipokampüsünde anlamlı olarak 

daha düşüktü (sırasıyla p<0,001, p<0,001). Korteks, serebellum, beyin sapı ve hipotalamusta ise 

MnSOD ve GPx mRNA ekspresyonları açısından genç ve yaşlı sıçanlar arasında anlamlı fark bulunmadı 

(p>0,05)(Şekil 1A,B). 

IL-6 mRNA ekspresyonu gençlere kıyasla yaşlı sıçanların korteks, hipokampüs ve beyin sapında daha 

yüksekti (sırasıyla p<0,001, p<0,001, p<0,001). Serebellum ve hipotalamusta ise IL-6 mRNA 

ekspresyonu açısından genç ve yaşlı sıçanlar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05)(Şekil 1C). 
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IL-10 mRNA ekspresyonu gençlere kıyasla yaşlı sıçanların korteks ve hipokampüsünde anlamlı olarak 

daha düşüktü (sırasıyla p=0,001, p=0,001). Serebellum, beyin sapı ve hipotalamusta ise IL-10 mRNA 

ekspresyonu açısından genç ve yaşlı sıçanlar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05)(Şekil 1D). 

Klotho mRNA ekspresyonu gençlere kıyasla yaşlı sıçanların hipokampüsünde anlamlı olarak daha 

düşüktü (p<0,001). Korteks, serebellum, beyin sapı ve hipotalamusta ise klotho mRNA ekspresyonu 

açısından genç ve yaşlı sıçanlar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05)(Şekil 1E). 

 

Şekil 1. Genç ve yaşlı sıçanların korteks, hipokampüs, serebellum, beyin sapı ve hipotalamus dokularında 

MnSOD (A), GPx (B), IL-6 (C), IL-10 (D) ve Klotho (E) genlerinin mRNA ekspresyonlarındaki değişimler. 

 

*Genç gruba kıyasla p<0,01 

 

3.2. MnSOD, GPx, IL-6, IL-10 ve Klotho mRNA ekspresyonlarının beyinde bölgeye spesifik 

değişimi 

Genç sıçanlarda hipokampal MnSOD ve GPx mRNA ekpresyonu diğer tüm beyin bölgelerine (korteks, 

serebellum, beyin sapı, hipotalamus) kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla MnSOD için 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 599 
p=0,005, p=0,008, p=0,007, p=0,007; GPx için p=0,004, p=0,001, p=0,003, p=0,004). Yaşlı sıçanlarda 

ise MnSOD ve GPx mRNA ekspresyonları açısından beyin bölgeleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmadı (p>0,05) (Şekil 2A,B). 

IL-6 mRNA ekspresyonu genç sıçanlarda diğer tüm beyin bölgelerine kıyasla (korteks, hipokampüs, 

serebellum, beyin sapı) en yüksek hipotalamusta (sırasıyla p=0,004, p=0,006, p=0,013, p=0,004), yaşlı 

sıçanlarda ise yine diğer tüm beyin bölgelerine kıyasla (korteks, serebellum, beyin sapı, hipotalamus) 

en yüksek hipokampüste izlendi (sırasıyla p=0,001, p<0,001, p<0,001, p=0,001) (Şekil 2C). 

IL-10 mRNA ekspresyonu genç sıçanlarda hipokampüs hariç diğer üç beyin bölgesine (serebellum, 

beyin sapı, hipotalamus) kıyasla en yüksek kortekste (sırasıyla p=0,092, p=0,023, p=0,003, p=0,042), 

yaşlı sıçanlarda ise beyin sapı ve hipotalamus hariç diğer iki beyin bölgesine (korteks ve hipokampüs) 

kıyasla en yüksek serebellumda izlendi (sırasıyla p=0,1, p=0,667, p=0,021, p=0,011) (Şekil 2D). 

Genç sıçanlarda hipokampal klotho mRNA ekpresyonu diğer tüm beyin bölgelerine (korteks, 

serebellum, beyin sapı, hipotalamus) kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p=0,001, p<0,001, 

p<0,001, p<0,001). Yaşlı sıçanlarda ise klotho mRNA ekspresyonları açısından beyin bölgeleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05) (Şekil 2E). 

 

Şekil 2. MnSOD (A), GPx (B), IL-6 (C), IL-10 (D) ve Klotho (E) mRNA ekspresyonlarının beyinde bölgeye 

spesifik değişimi 
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* Genç grupta diğer tüm beyin bölgelerine kıyasla p<0,05 (A,B,C,E) 

* Genç grupta serebellum, beyin sapı ve hipotalamusa kıyasla p<0,05 (D) 
# Yaşlı grupta diğer tüm beyin bölgelerine kıyasla p<0,05 (C) 

# Yaşlı grupta korteks ve hipokampüse kıyasla p<0,05 (D) 

 

4. TARTIŞMA 

Yaşam süresini belirlediği düşünülen ve yaşlanmaya eşlik eden kanser, nörodejeneratif ve metabolik 

hastalıklar ile ilişkilendirilen çok sayıda gen tanımlanmıştır. Yaşlanmayla ilişkili genlerin ifadelerini 

değiştirebilecek yöntemlerin geliştirilmesi yaşlanmanın geciktirilmesine, en azından eşlik edebilecek 

hastalıkların insidansını azaltmaya katkı sağlayabilir. Organizmada her bir organın hatta doku ve hücre 

tipinin genomik ve metabolik özellikleri değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla yaşlanma karşıtı tedavi 

hedeflerinin geliştirilebilmesi için öncelikle hedef bölgeye spesifik olarak gen ifade değişikliklerinin 

araştırılması gerekmektedir. Beyin, yaşlanma etkilerinin en yoğun izlendiği organlardan birisidir ve 

bilindiği üzere nöral yaşlanmaya demans, Alzheimer, Parkinson, Huntington gibi nörodejeneratif 

hastalıklar eşlik etmektedir.24–27 

Uzun ömürle ilişkilendirilen gen adayları genel olarak beş ana kategoriye ayrılmaktadır: (a) inflamatuar 

ve immün sistem ilişkili faktörler, (b) stres yanıt elementleri, (c) glikoz ve lipid metabolizmasındaki 

mediyatörler, (d) DNA onarımı ve hücresel proliferasyon bileşenleri ve (e) mitokondriyal DNA haplo 

grupları.9 Bunlara ek olarak, pro-geroid sendromlarda insanı erken ölüme veya bir hastalığa yatkın hale 

getiren birçok gen varyantı vardır, ancak bu varyantların yaşam süresi üzerine etkisi henüz kesinlik 

kazanmamıştır.28 Literatürde insan kanında anti-aging genlerin yaşlanmaya bağlı değişimlerini bildiren 

sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.29–31 Ancak kan örneklerinde yapılan çalışmalar gen ifadelerindeki 

değişikliğin esas kaynağına işaret edemediği için bu ve benzeri çalışmalarda ciddi bir kısıtlılık 

oluşmaktadır.   

Beyin dokusunun yaşam süresi boyunca izlenen gen ekspresyon profilleri, hücre büyümesi ve yapısal 

organizasyonu, Ca+2 regülasyonu, inflamasyon ve oksidatif stres gibi yaşlanmaya bağlı görülen 

değişimlere işaret etmektedir. Nöral yaşlanmanın patogenezinde rol oyanayan iki temel unsur oksidatif 

stres ve inflamasyondur. Antioksidan özelliğe sahip MnSOD ve GPx, anti-aging etkili enzimler olarak 

kabul edilmektedir. Erkeklere kıyasla kadınlarda yaşam süresinin daha uzun olması östradiolün MAPK 

ve NFκB yolağı vasıtasıyla Mn-SOD ve GPx ekspresyonlarını upregüle etmesiyle açıklamaktadır.32,33 

Ayrıca dişi sıçanların beyin dokusunda mitokondriyal ROS üretiminin erkeklere kıyasla daha az, 

MnSOD ve GPx expresyonlarının ise daha fazla oluşu pro-/anti-oksidan dengenin yaşam süresinin 

belirlenmesinde anahtar rol oynadığına işaret etmektedir.34,35 Mevcut çalışma bulgularımız da 

antioksidan MnSOD ve GPx mRNA ekspresyonlarının yaşlanma ile hipokampusta azaldığını gösterdi 

(Şekil 1). Diğer beyin bölgelerinde ise MnSOD ve GPx mRNA ekpresyonlarında yaşa bağımlı bir fark 

izlenmedi. Ne var ki, genç sıçanlarda hem MnSOD’un hem de GPx’in ekspresyonu diğer tüm beyin 

bölgelerine kıyasla, hipokampüste yaklaşık dört kat daha yüksekti (Şekil 2).  

Pro-inflamatuar IL-6’nın mRNA ekspresyonu yaşlanma ile korteks, hipokampüs ve beyin sapında 

artarken, anti-inflamatuar IL-10’nun mRNA ekspresyonu yaşlanma ile korteks ve hipokampüste azaldı 

(Şekil 1). Serebellum ve hipotalamusta ise pro-/anti-inflamatuar sitokin düzeylerinde yaşa bağlı bir fark 

izlenmedi. IL-6 ekspresyonu gençlerde en yüksek hipotalamusta idi, ancak bu fark diğer beyin 

bölgelerine kıyasla bir kattan daha azdı (Şekil 2). Yaşlı sıçanlarda ise hipokampal IL-6 ekpresyonu, 

diğer beyin bölgelerine kıyasla  yaklaşık üç kat daha fazla idi. IL-10 ekspresyonu ise gençlerde 

kortekste, yaşlılarda ise serebellumda daha yüksekti, ancak bu farklılaşma bir katı bulan bir artış 

düzeyinde değildi. Serebral korteks, hipokampüs ve serebellumda IL-6 düzeyinin yaşla birlikte arttığı 

gösteren çalışmalar mevcuttur.36 Normal gelişim ve yaşlanma sürecinde kortikal IL-6 üretimindeki artış, 

IL-6 regülasyonundaki kontrol mekanizmalarındaki sapmalardan kaynaklanır.37 IL-6 üretimi, IL-10 gibi 

anti-inflamatuar sitokinler tarafından düzenlenebilir.38 Ye ve Johnson, IL-10'un yetişkin beyninde IL-6 

gen ekspresyonunu baskıladığını, ancak yaşlı beyinde azalan IL-10’nun, IL-6 ekspresyonunu artıran bir 

dizi hücre içi olayı etkinleştirdiğini belirtmektedir.39  

Sıçanlarda postnatal gelişim evresinden erişkinlik dönemine kadar klothonun beyinde yaygın 

ekpresyonu vardır.17 Farelerde klotho’nun aşırı ekspresyonunun yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir.18 
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Klotho, oksidatif strese karşı beyinde koruyucu etkilidir ve bu nöroprotektif etkisinde PI3K/Akt/FOXO3 

yolağının aracılık ettiği düşünülmektedir.40 Klotho, başlıca hipokampal fonksiyonlarla ilişkili olarak 

sağlıklı bir nöral yaşlanma sürecinin anahtar düzenleyicileri arasında yer alır.41 Klotho mutant farelerin 

hipokampüsünde, lipid peroksidasyon ve oksidatif DNA hasarı ürünlerinde birikim gözlenmiştir.20 

Özellikle hipokampustaki klotho artışı kognitif fonksiyonların gelişimine aracılık eder.21 Artan klotho 

seviyeleri, hipokampusta NMDA reseptörü alt birimlerinin tükenmesini önleyerek farelerde uzamsal 

öğrenme ve hafızayı geliştirir.19 Yaşlanmada ise maymun, sıçan ve fare beyinlerinin beyaz cevherinde42,  

insan serumunda43 klotho düzeylerinin azaldığı gösterilmiştir. Ancak, beynin farklı bölgelerinde klotho 

ekspresyon düzeyinin yaşa bağımlı değişimi gösteren çalışmaya rastlanmamıştır. Bulgularımız genç 

sıçan hipokampüsünde diğer beyin bölgelerine kıyasla yaklaşık beş kat daha fazla eksprese edilen 

klothonun yaşlanma ile azaldığını gösterdi (Şekil 1,2). 

Nöral yaşlanmanın mekanizması oksidatif stres ve inflamasyonla açıklanmaya çalışılmaktadır. Mevcut 

çalışma bulgularımız oksidatif stres ve inflamasyon süreçlerinde görev aldığı bilinen MnSOD, GPx, IL-

6, IL-10 ve klotho gen ekspresyonlarının yaşa ve beyin bölgesine göre farklı düzeylerde etkilendiğini 

gösterdi. Araştırdığımız tüm genlerin yaşa bağlı olarak farklılaşması sadece hipokampüste izlendi. 

Yaşlanma ile hipokampal MnSOD, GPx, IL-10 ve klotho ekspresyonu azalırken IL-6 ekpresyonu arttı. 

Bu durum hipokampüsün yaşlanma etkilerinden en çok etkilenen beyin bölgesi olduğuna işaret 

etmektedir. Yaşam süresiyle ilişkilendirilen gen ekpresyonlarının bölgeye spesifik olarak 

araştırılmasının, sonraki aşamada hedefe yönelik tedavi stratejilerinin geliştirilmesine olanak 

sağlayacağını düşünüyoruz. 
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Özet: Tip 2 diabet patogenezinde en önemli faktör olarak kabul edilen insülin direnci, tip 2 diabet gibi mortalite 

ve morbiditesi yüksek hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür. Çalışmalar, obezitenin tip 2 diabet ile ortak 

özelliği insülin direnci olan diğer bozukluklar için bir risk faktörü olduğunu ortaya koymuştur. Yağ dokusunun 

başlıca enerji deposu olarak bilinmesinin yanı sıra, son 15 yıl içinde yağ dokusunun adipokinler adı verilen çeşitli 

önemli proteinleri salgılayan metabolik olarak aktif bir doku olduğu gösterilmiştir. Yağ dokusundan salgılanan 

ve lipokalin ailesinden olan RBP4 ve lipokalin-2’nin son yıllarda insülin direnciyle ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Çalışmamızda bozulmuş açlık glukozu, bozulmuş glukoz toleransı ve yeni tip 2 diabet tanısı almış bireylerde RBP4, 

lipokalin-2 ve hsCRP düzeylerini ölçerek insülin direnci veinflamasyonla olan ilişkilerini araştırdık. Çalışma 

grubumuz toplam 80 olgudan oluşmaktaydı. Bunların 20’sinde bozulmuş açlık glukozu (IFG grubu), 20’sinde 

bozulmuş glukoz toleransı (IGT grubu) ve 20’sinde Tip 2 DM (DM grubu) tanısı mevcuttu. 20 kişi de sağlıklı 

kontrol grubunu oluşturmaktaydı. Serum hsCRP düzeyleri IGT grubu (p<0,01) ve tip 2 DM grubunda (p<0,05) 

kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Kontrol grubu ile kıyaslandığında her üç grupta serum 

RBP4düzeyleri yönünden anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05). Kontrol grubunda serum lipokalin-2 seviyelerinin 

aritmetik ortalaması IFG, IGT ve DM gruplarına göre düşük olmasına rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildi (p >0,05). Sonuç olarak çalışmamızda, IGT ve DM grubunun hsCRP düzeylerini kontrol grubunagöre 

anlamlı olarak daha yüksek bulduk. Bu da CRP’nin tip 2 diabet patogenezinde önemli bir faktör olduğu görüşünü 

desteklemektedir . Çalışmamızda RBP4 serum düzeyinin IFG, IGT, DM gruplarının kontrol grubuyla 

karşılaştırılmalarında anlamlı fark bulunamadı. Ayrıca serum lipokalin-2 düzeyi istatistiksel fark oluşturmasa da 

her üç grupta kontrol grubuna göre artış göstermiştir. Biz her iki adipokinin de glukoz metabolizmasını 

etkileyebileceğini ve insülin direncini arttırıcı etkilerinden faydalanarak ileriki dönemlerde obezite ve tip 2 DM 

tedavisinde rol oynayabileceklerini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: RBP4, Adipokinin, HSCRP, Diyabetes Mellitus 

 

Levels of RBP4, Lıpocalin-2 and Hscrp in Patients With Improved Fasting Glucose, Improved Glucose 

Tolerance and Type 2 Diabetes 

 

Abstract: Insulin resistance which is accepted as the most important factor in type 2 diabetes mellitus 

pathogenesis, is a threat to diseases that have high mortality and morbidity rates, as in the case of type 2 diabetes 

mellitus. Studies have shown that obesity poses serious problems for type 2 diabetes mellitus and other disorders 

that are known to have insulin resistance. Besides the fact that adipose tissue is a major source of energy, in the 

last 15 years it has been proven to be a metabolically active tissue which secretes vital proteins called adipokines. 

In the last few years it has been brought to light that, RBP4 and lipocalin 2, secreted from the adipose tissue and 

belong to lipocalin family, are associated with insulin resistance. In our study, by measuring the levels of RBP4, 

lipocalin-2 and hsCRP in individuals who have a diagnosis of IFG, IGT and 2DM, we tried to find out about their 

relation with insulin resistance and inflammation. Our study group consisted of 80 cases.20 of these were 

diagnosed with impaired fasting glucose (IFG group) 20 with impaired glucose tolerance (IGT group) and 20 with 
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2DM (DM group).The last twenty were the healthy control group. The hsCRP serum levels were significantly high 

in IGT group (p<0,01) and type 2 DM group (p<0,05) compared to the control group. When compared with the 

control group, no significant difference in their serum RBP4 levels were found in all three groups (p>0,05). 

Although the arithmetical average of serum lipocalin-2 levels in the control group were relatively high compared 

to IFG, IGT and DM groups, this difference did not have any statistical value. In conclusion, the levels of hsCRP 

in IGT and DM groups were observed to be logically high. This supports the view that CRP is an important factor 

in type 2 diabetes mellitus patogenesis. In our study, no significant difference in RBP4 serum levels between the 

control group and IFG, IGT and DM groups was found. Furthermore, even though serum lipocalin-2 levels did 

not have any statistical value it was relatively high in all three groups when compared to the control group. We 

believe that both adipokines can potentially affect the glucose metabolism and increase insulin tolerance. 

Therefore, it is suggested that they may play an important role in the treatment of obesity and type 2 diabetes 

mellitus in the future. 

Keywords: Rbp4, Adipokinin, Hscrp, Diyabetes Mellitus 

 

1.GİRİŞ VE AMAÇ 

Diabetes Mellitus (DM), insülinin eksikliği ya da etkisizliği sonucu karbonhidrat, protein ve yağ 

metabolizmalarında bozukluklara neden olan metabolik bir hastalıktır. Tüm diabet hastalarının % 80–

90’ını tip 2 DM oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde toplumun % 5–10’u tip 2 diabetik olup ülkemizde 

tip 2 diabetin prevalansı %7,2, bozulmuş glukoz toleransı prevalansı ise % 6,7 olarak bildirilmiştir (1). 

A.B.D.’de yaklaşık olarak 10-12 milyon insanda bozulmuş açlık glukozu (IFG) , 20 milyon insanda 

bozulmuş glukoz toleransı (IGT) olduğu tahmin edilmektedir. IFG’lu hastaların yaklaşık %37’sinde 

IGT, IGT’li hastaların ise yaklaşık %24’ünde IFG görülmektedir. Her iki durumun diabete ilerleme 

oranlarını kesin olarak saptamak zordur. Genel olarak IFG ve IGT’nin ileride diabet gelişimi yönünden 

benzer risk oranları oluşturduğu söylenebilir. IGT ayrıca kardiyovasküler komplikasyonlar yönünden 

bağımsız bir risk faktörüdür (2). 

Tip 2 diabet başlıca morbidite ve mortalite nedenlerinden biri olup, tedavisindeki ilerlemelere rağmen 

görülme sıklığı giderek artmaktadır (3). Obezite, tip 2 diabet gelişimindeki en önemli risk faktörüdür 

(4). Tüm dünyada obezite ve eşlik eden hastalıkların sıklığının epidemik olarak artıyor olması, bir 

metabolik ve endokrin organ olan yağ dokusuna olan ilgiyi arttırmıştır. Yapılan yeni araştırmalar, yağ 

dokusunun lipidler için basit bir depolanma yeri olmadığını, aynı zamanda enerji homeostazının 

kontrolünde rol alan; endokrin, metabolik ve inflamatuvar proseslerin düzenlenmesinde anahtar rol 

oynayan önemli bir doku olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Yağ hücrelerinin dolaşıma çeşitli biyoaktif proteinleri salgıladığı gösterilmiştir. Adipositokinler olarak 

isimlendirilen bu sekretuvar proteinler arasında; leptin, tümör nekrozis faktör-α (TNF-α), plazminojen-

aktivatör inhibitör tip 1 (PAI–1), adipsin, resistin, visfatin, adiponektin, retinol binding protein-4 (RBP4) 

ve lipokalin-2 bulunmaktadır. Adipositokinler enerji dengesinin korunmasıyla ilişkili olup obezite ve 

beraberinde görülen hastalıkların tedavileri açısından potansiyel hedef moleküllerdir (5). Yağ 

hücrelerinden ve yağ dokusunu infiltre eden makrofajlardan salınan adipositokinlerin düşük dereceli 

kronik inflamatuvar bir duruma sebep olarak insülin direncine ve tip 2 diabete yol açtığı 

düşünülmektedir (6). 

İnflamasyon organizmanın eksojen yabancı maddelere veya endojen patolojik bozukluklara karşı vermiş 

olduğu bir yanıttır. İnflamasyonun tip 2 DM’ta belirgin olarak arttığı ve diabetin vasküler 

komplikasyonlarının gelişiminde önemli rol oynadığı bilinmektedir.  

Biz çalışmamızda bozulmuş açlık glukozu, bozulmuş glukoz toleransı ve yeni tip 2 diabet tanısı almış 

bireylerde RBP4, Lipokalin-2 ve hsCRP düzeylerini ölçerek insülin direnci ve inflamasyonla olan 

ilişkilerini incelemeyi amaçladık. 

2. GENEL BİLGİLER 

Epidemiyolojik çalışmalar, tip 2 diabetin aşikar hale gelmeden önce semptomların olmadığı, IGT veya 

IFG şeklinde seyreden bir dönem olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. ADA 2006 değerlendirme 

raporunda, IGT ve IFG’nin prediyabet olarak resmen tanımlanabileceğini ve bu risk faktörlerinin aynı 
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zamanda kardiyovasküler hastalıklar için de bir gösterge olduğu belirtilmiştir. Bu safhaya diabetin 

habercisi de denebilir. Amerika’da 32 milyon insanın bu safhada olduğu tahmin edilmektedir (7). 

ADA’nın 2003 yılındaki raporunda açlık kan glukozu 100–125 mg/dl arasında olması IFG, 75 gram 

OGTT’nin 2.saat değerlerinin 140– 199 mg/dl arasında olması ise IGT olarak tanımlamıştır.  

Glukoz transportunda azalma, insülin sinyal iletisinin azalmasına ya da glukozu hücre içine taşıyan 

spesifik taşıyıcı proteinlerin doğrudan azalmasına bağlıdır(8). İnsülin hareketi için ikinci ulakların 

oluşturulmasından sonra hücre içine glukozun taşınımı aktifleşir. İnsülinin bu etkisi intraselüler 

havuzdan plazma havuzuna yer değiştiren büyük bir glukoz taşıyıcısı havuzu ile gerçekleşir. Bu GLUT 

proteinleri, klinik rollerini tanımlayan farklı kinetik özelliklere ve doku dağılımına sahiptir. Çizgili kas 

hücresinde iki ana GLUT proteini tanımlanmıştır (GLUT1 ve GLUT4). GLUT1 ana olarak bazal glukoz 

alımından sorumlu iken, insüline cevapla yapılan ve glukoz taşınmasından asıl sorumlu olan izoform ise 

GLUT4’tür ve çizgili kas, kalp ve yağ dokusu gibi insülinin hedef dokularında yoğun olarak 

üretilmektedir. Normal kas hücrelerinde GLUT4 plazma membranı ile intraselüler depo havuzları 

arasında döngüsel olarak dolaşmaktadır. Böylece insülin uyarısıyla, bu döngüsel hareket GLUT4’ün 

bulunduğu hücre içi ortamdan plazma membranına ve transvers tübüllere doğru artar ve glukozun hücre 

içine yüksek hızda geçişi ile sonuçlanır. Bu nedenle bozulmuş glukoz transportu glikojen sentez hızını 

büyük oranda azaltarak insülin direncinde ana rollerden birine sahip olur (9). 

Daha önceleri sadece retinol transportörü olduğu düşünülen RBP4’ün, son yıllarda yapılan insan ve 

hayvan çalışmalarında sistemik insülin direncini olumsuz yönde etkileyen, dolaşımdaki major 

adipokinlerden biri olduğu öne sürülmüştür. GLUT4’ün yağ hücrelerinde ekspresyonunun azalması 

sistemik insülin direnciyle ilişkilidir. Fare deneylerinde RBP4 yağ hücrelerinde GLUT4’ü düşürerek 

insülin direncinde rol oynar. GLUT4 yokluğunda ya da aşırı salınması durumlarının her ikisinde de fare 

adipoz dokusunda RBP4 değerleri etkilenir. GLUT4 bulunmayan farelerde rosiglitazonun ( PPAR-γ 

agonisti) RBP4’ün kan değerlerini ve insülin direncini azalttığı bulunmuştur. Kan dolaşımında RBP4 

miktarının artması glukoz intoleransına neden olur, bunun tersine RBP4 geni yokluğunda insülin 

duyarlılığı artar. Ek olarak fenretinide (RBP4’ün idrara ekskresyonunu kolaylaştıran sentetik retinoid) 

yüksek yağ diyetinin neden olduğu insülin direncini azaltır. RBP4’ün kasta ve karaciğerde insülin 

duyarlılığını ayarladığı bir mekanizma olduğu ileri sürülmüştür; iskelet kasında RBP4 insülin reseptör 

substrat-1 fosforilasyonu ve fosfotidilinositol 3-kinaz aktivasyonunun her ikisini de inhibe ederek 

insülin duyarlılığını azaltır, aynı zamanda fosfoenolpirüvat karboksikinaz (PEPCK) ekspresyonunu 

arttırarak hepatik glukoz üretimini arttırır (12). 

Normal bireylerde insülin reseptörünün hücre membranına bağlanması GLUT4 transportu yoluyla kas 

ve yağ hücrelerine glukoz alımını stimüle eder. Ayrıca karaciğerde glukoz üretimini inhibe eder. 

Böylece kanda normal glukoz seviyeleri sağlanır. Yağ dokusunda glukoz yağ sentezi için enerji sağlar, 

bu da vücut için ana enerji deposudur. Yang ve arkadaşları obez hayvanlarda GLUT4 ekspresyonundaki 

azalmanın yağ kökenli RBP4 ekspresyonundaki artışla birlikte görüldüğünü bulmuştur. Bu faktör 

muhtemelen retinolle birlikte çalışmakta, kasta insülin sinyalizasyonunu bozmakta, glukoz alımını 

inhibe etmekte ve karaciğerde insülinin aracılık ettiği glukoz üretiminin supresyonunu engellemekte ve 

bunların sonucunda da kan glukoz seviyesini arttırmaktadır.(14) 

Lipokalin-2 monomerik, homodimerik ve heterodimerik formları bulunan 25 kDa’luk bir proteindir. 

Çoğunlukla yağ dokusu ve karaciğerden sentezlenir (18). Daha sonraları birçok hücreden eksprese 

olduğu gözlemlenmiş ve inflamasyon sırasında epitelyal hücrelerden sentez edildiği görülmüştür 

(17,19). Lipokalin-2 inflamatuvar bir biyobelirteç olarak bilinmektedir ayrıca BMI ve çeşitli metabolik 

sendromlarla pozitif korelasyon göstermektedir (20,21). Yeni yapılan çalışmalarda lipokalin-2’nin 

RBP4’e benzer şekilde insülin direncini ilerlettiği bulunmuştur (22). Günümüzde lipokalin-2’nin 

insanda ve farede obezite ve insülin direnciyle ilişkili olduğu bildirilmiştir (20). 

Ayrıca metabolik sendrom, bozulmuş lipid profili, hiperinsülinemi, hiperglisemi ve insülin direnci ile 

lipokalin-2 seviyeleri arasında ilişki mevcuttur. Koroner kalp hastalığı bulunan hastalarda da lipokalin-

2 seviyeleri yüksektir (23). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği’ne başvuranlardan açlık 

kan glukoz değeri 100mg/dl ile 126 mg/dl arasında olan kişiler 2003 ADA kriterleri doğrultusunda 

OGTT yapılmak üzere Klinik Biyokimya Laboratuvarı’na yönlendirildi.  

Laboratuvarımıza bu amaçla başvuran kişilerden daha önceden tip 2 DM tanısı alanlar, tanısı konmuş 

endokrinopatisi olanlar, böbrek ve karaciğer hastaları, akut enfeksiyonu olanlar, insülin salgılanması ve 

duyarlılığına etki edebilecek ilaç kullananlar, 31 yaş altı ve 63 yaş üstü hastalar çalışma grubu dışı 

bırakılmıştır. Açlık kan glukozu ve OGTT sonrasında 2.saat glukoz değerlerine bakılarak 2003 ADA 

kriterlerine göre IFG, IGT ve tip 2 DM tanısı konan hastalardan 3 grup oluşturuldu. Çalışmamıza kabul 

edilen bu 3 gruptan her grupta 20 kişi olmak üzere toplamda 60 kişilik hasta grubu ve AKŞ değerleri 

100 mg/dl altında olup başka bir klinik hastalığı olmayan 20 kişiden de kontrol grubu oluşturularak, 

toplam 80 kişi çalışmamıza dahil edilmiştir. Kan örnekleri, en fazla bir saat içinde 2500 xg’de 15 dakika 

süreyle santrifüj edildi. Total kolesterol, trigliserid ve açlık kan şekeri ölçümleri; Taksim Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı’nda yapıldı. Total kolesterol ölçümü CHOD-PAP 

enzimatik kolorimetrik metod ile, trigliserid GPO-PAP enzimatik kolorimetrik metod ile, glukoz GOD-

PAP enzimatik kolorimetrik metod ile Roche marka ticari kit kullanılarak Roche/Hitachi MODULAR 

P otoanalizöründe çalışıldı. 

Serum insülin düzeyleri, Roche marka ticari kit kullanılarak Roche/Hitachi MODULAR P 

otoanalizöründe çalışıldı. Sonuçlar μU/mL olarak ifade edildi. 

Tam kanda HPLC yöntemiyle BIO-RAD Variant II cihazında çalışıldı. Sonuçlar % HbA1c olarak ifade 

edildi. 

Serum hsCRP, RBP4 ve Lipokalin-2 düzeyleri sandviç modeline dayanan ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) yöntemi ile saptandı. 

Serum hsCRP düzeyleri sandviç ELISA yöntemi ile ticari kit (CALBIOTECH) kullanılarak tespit edildi.  

4. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

İstatistiksel analizler için UNISTAT’ın 5.1 versiyonu kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken 

normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi, ikili 

karşılaştırmalarda Dunn testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında One-Way Anova testi; varyansları eşit olan grupların ikili karşılaştırılmasında 

Tukey testi, varyansları eşit olmayan grupların ikili karşılaştırılmasında Tamhane testi kullanıldı. 

Korelasyon analizlerinde Spearman korelasyon testi kullanıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, 

anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

5. BULGULAR 

Çalışma grubumuz toplam 80 olgudan oluşmaktaydı. Bunların 20’sinde bozulmuş açlık glukozu (IFG 

grubu), 20’sinde bozulmuş glukoz toleransı (IGT grubu) ve 20’sinde Tip 2 DM (DM grubu) tanısı 

mevcuttu. 20 kişi de sağlıklı kontrol grubunu oluşturmaktaydı. Gruplar rutin laboratuvar parametreleri 

açısından değerlendirildiğinde; 

IFG grubunun serum açlık kan glukozu (p < 0,001), trigliserit, total kolesterol, HOMA indeksi (sırasıyla; 

p < 0,01) ve serum insülin düzeyleri (p < 0,05) kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. 

Bu grubun yaş, BMI, bel/ kalça oranı ve HbA1c değerleri kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı fark 

bulunamadı (p > 0,05). 

IGT grubunun serum açlık kan glukozu, insülin, total kolesterol, BMI, HbA1c, HOMA indeksi 

(sırasıyla; p < 0,001) ve serum trigliserit değerleri (p < 0,01) kontrol grubuna göre anlamlı derecede 

yüksek bulundu. Yaş ve bel/kalça oranı ise kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı fark bulunamadı 

(p > 0,05). 

DM grubunun serum açlık kan glukozu, total kolesterol, trigliserit, BMI, HbA1c, HOMA indeksi 

(sırasıyla; p < 0,001) ve serum insülin değerleri (p < 0,01) kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek 
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bulundu. Yaş ve bel/kalça oranı kontrol grubuna göre kıyaslandığında anlamlı fark bulunamadı (p > 

0,05).  

Gruplar hsCRP, RBP4 ve lipokalin-2 serum düzeyleri yönünden istatistiksel olarak incelendiğinde şu 

bulgulara rastlandı: Serum hsCRP düzeyleri IGT grubu (p<0,01) ve tip 2 DM grubunda (p<0,05) kontrol 

grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Kontrol grubu ile kıyaslandığında her üç grupta 

serum RBP4 düzeyleri yönünden anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05). 

Kontrol grubunda serum lipokalin-2 seviyelerinin aritmetik ortalaması IFG, IGT ve DM gruplarına göre 

düşük olmasına rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p >0,05). 

Gruplar arası korelasyon analizi yapıldığında bozulmuş açlık glukozu grubunda; serum hsCRP ile 

bel/kalça oranı arasında(rs=0,51 p<0,05); hsCRP ile HbA1c arasında (rs=0,58 p<0,05); serum RBP4 ile 

lipokalin-2 arasında (rs=0,65 p<0,05); bel/kalça oranı ile BMI arasında(rs=0,52 p<0,05); aynı yönde 

orta güçte bir ilişki bulundu. 

Tip 2 DM grubunda serum hsCRP ile lipokalin-2 arasında aynı yönde zayıf güçte bir ilişki bulundu 

(rs=0,47 p<0,05).  

Kontrol grubunda serum RBP4 ile HbA1c arasında aynı yönde orta güçte ilişki bulundu (rs=0,55 

p=0,01).  

6. TARTIŞMA 

Tüm diabet hastalarının % 80–90’ ını tip 2 DM oluşturmaktadır ve toplumda sıklığı giderek artmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde toplumun % 5–10’u tip 2 diabetik olup ülkemizde tip 2 diabetin prevelansı %7,2 

bulunmuştur (1). İnsidansı hızla artarak global bir pandemi halini alan obezite, mortalite ve morbiditenin 

başlıca sebeplerinden biri olan tip 2 diabet gelişimindeki en önemli risk faktörüdür (4). Son 15 yıl içinde, 

aktif metabolik bir doku olan yağ dokusunun lipidlerin yanında adipokinler olarak adlandırılan önemli 

proteinleri de salgıladığı anlaşılmıştır. Yağ hücrelerinden ve yağ dokusunu infiltre eden makrofajlardan 

salınan adipokinlerin düşük dereceli kronik inflamatuvar bir duruma sebep olarak insülin direnci ve tip 

2 DM’a yol açtığı düşünülmektedir (6).  

Değişik adipokinler ile insülin direnci arasındaki ilişkiyi araştıran insan çalışmaları çelişkili sonuçlar 

vermiş, bazı araştırmacılar ilişki bulurken diğerleri bulamamıştır. Biz de çalışmamızda ADA kriterlerine 

göre IFG, IGT ve tip 2 DM tanısı konmuş hastalar ile kontrol grubu arasında serum RBP4, Lipocalin-2 

ve hsCRP düzeylerini, bunların HOMA-IR ile hesaplanmış insülin direnci ve birbirleri ile ilişkilerini 

inceledik. 

İnflamasyon ve özellikle CRP’ nin insülin direnci, glukoz intoleransı ve tip 2 diabet patogenezinde 

önemli faktörler olduğu ileri sürülmüştür (24,25). Bu görüşün sebebi, dolaşımdaki inflamasyon 

belirteçleri ile tip 2 diabet gelişimi arasındaki güçlü prospektif ilişkiyi bildiren çalışmaların sayısının 

gittikçe artmasıdır (26,27). İngiltere’de yapılmış olan bir çalışmada CRP düzeyi ile abdominal obezite 

ve insülin direnci arasında güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(10). Ayrıca kötü glisemik kontrolün 

neden olduğu oksidatif stresin tip 2 diabetlilerde düşük derecede sistemik inflamasyona yol açtığı, 

glisemik kontrol sağlanınca inflamatuvar belirteçlerin düştüğü gösterilmiştir (11). 

Pannaciuli ve arkadaşları 201 sağlıklı kadın üzerinde yaptıkları çalışmada; CRP konsantrasyonu ile bel 

çevresi, açlık glukozu, insülin direnci arasındaki ilişkiyi incelemişler ve çalışmanın sonucunda açlık 

insülini, bel çevresi ve insülin direnci ile CRP arasında pozitif korelasyon saptamışlardır (28). Ayrıca 

bir başka çalışmada hipergliseminin yan ürünü olan ileri glikozilasyon ürünleri hatta glukozun 

kendisinin inflamatuvar sitokin üretimini arttırabileceği belirtilmiştir (29). 

Pickup ve arkadaşları IL-6 ve CRP seviyelerinin tip 2 diabetik hastalarda arttığını göstermişlerdir (30). 

Biz de çalışmamızda diabetik grupta hsCRP düzeylerini kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha 

yüksek bulduk. IGT grubunun hsCRP düzeyleri de kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. 

Bu da CRP’nin tip 2 diabet patogenezinde önemli bir faktör olduğu görüşünü desteklemektedir . 

Ayrıca çalışmamızda IFG grubunda hsCRP ile HbA1C değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

pozitif korelasyon olduğunu saptadık. Bu bulgu hipergliseminin immun sistemi tetikleyerek kronik 
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inflamatuvar yanıta neden olduğu görüşünü desteklemektedir. Normal bireylerde insülin reseptörünün 

hücre membranına bağlanması GLUT4 transportu yoluyla kas ve yağ hücrelerine glukoz alımını stimüle 

eder. Ayrıca karaciğerde glukoz üretimini inhibe eder. Böylece kanda normal glukoz seviyeleri sağlanır. 

Yağ dokusunda glukoz yağ sentezi için enerji sağlar ki bu da vücut için ana enerji deposudur. Yang ve 

arkadaşları obez hayvanlarda GLUT4 ekspresyonundaki azalmanın yağ kökenli RBP4 

ekspresyonundaki artışla birlikte görüldüğünü saptamışlardır. Bu faktör muhtemelen retinolle birlikte 

çalışmakta, kasta insülin sinyalizasyonunu bozmakta, glukoz alımını inhibe etmekte ve karaciğerde 

insülinin aracılık ettiği glukoz üretiminin supresyonunu engelleyerek bunların sonucunda da kan glukoz 

seviyesini arttırmaktadır (16). 

Yine Yang ve arkadaşları fare deneylerinde RBP4’ün yağ hücrelerinde GLUT4’ü düşürüp insülin 

direncinde rol oynadığını tesbit etmişlerdir. RBP4 konsantrasyonları obez insanlarda da artmış 

bulunmuş ve yüksek konsantrasyonların düşük insülin duyarlılığıyla ilişkili olduğu bildirilmiştir 

(13,15). Fakat bu konuda insanlarda bulunan sonuçlar tutarlı değildir. Tip 2 DM, obezite ve açlık insülin 

seviyeleri arasında ilişki eksikliği belirtilmiştir (31,32). 

GLUT4 proteinleri ile serum RBP4 konsantrasyonları arasında negatif korelasyon mevcuttur (15). 

Bunun aksine Janke ve arkadaşları GLUT4 ekspresyonu ile RBP4 arasında pozitif korelasyon olduğunu 

bildirmişlerdir (32). 

Lipokalin ailesinin bir üyesi olan RBP4’ün obeziteyle birlikte insülin direnci ve tip 2 DM ile ilişkili 

olduğu gösterilmiştir (12,13). İnsülin direnci ve tip 2 diabeti olan deneklerde yükselmiş RBP4 seviyeleri 

bulunmuş (13,33) fakat aksine başka çalışmalarda RBP4 ile obezite ve insülin direnci arasında ilişki 

bulunamamıştır (34,35). Biz de çalışmamızda RBP4 ile insülin direnci ve tip 2 diabet arasında anlamlı 

bir ilişki bulamadık. 

Graham ve arkadaşlarının yaptığı yeni bir araştırmada diabeti olan ve olmayan obez hastalarda RBP4 

seviyelerinde önemli bir farklılık saptanmamıştır. BMI, RBP4 seviyelerini belirleyen önemli bir 

belirteçtir. Graham ve arkadaşları RBP4 ile BMI arasındaki korelasyonun sadece obez hastalarda 

anlamlı olduğunu, zayıflarda olmadığını söylemişlerdir(13). Bu bulgular çalışmamızda RBP4 ve BMI 

arasında anlamlı bir ilişki bulamamızı açıklayabilir. Takebayashi ve arkadaşları RBP4’ün leptin ya da 

adiponektin gibi diğer adipositokinlerle ilişkili olmadığını, RBP4’ün diğer adipositokinlerden bağımsız 

olduğunu ayrıca RBP4’ün hsCRP ile ilişkili olmadığını göstermişlerdir. Bu bulgular RBP4’ün 

inflamasyon ya da aterosklerozda başka belirteçlerin yerini alamayacağını düşündürmektedir (36). Choi 

ve arkadaşları da (37) RBP4 seviyeleri ile hsCRP arasında korelasyon bulamamışlardır. Bununla birlikte 

Balagopal ve arkadaşları (38), çocuklarda RBP4 ve inflamatuvar faktörler arasında ilişki olduğunu 

bildirmişlerdir. Qi ve arkadaşları (39) Çin’li deneklerde RBP4 ve hsCRP seviyeleri arasında farklılık 

saptamamıştır. Biz de çalışmamızda RBP4 ile hsCRP arasında anlamlı bir ilişki saptamadık. 

Çalışmamızda RBP4 serum düzeyinin IFG, IGT, DM gruplarının kontrol grubuyla karşılaştırılmalarında 

anlamlı fark bulunamadı. Bunun nedeni vaka sayımızın anlamlı bir çıkarım için yeterli miktarda 

olmaması, grupların BMI’lerinin ve bel/kalça oranlarının birbirine yakın olması olabilir. Günümüze 

kadar olan hayvan çalışmalarındaki etkileyici sonuçlara rağmen insanlardaki bulgular tutarsızdır ve bu 

nedenle daha geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır. Lipokalin ailesinin diğer bir üyesi olan lipokalin-

2’nin, insanda ve farede obezite ve insülin direnciyle ilişkili olduğu bildirilmiştir (20). Yeni yapılan 

çalışmalarda lipokalin-2’nin RBP4’e benzer şekilde insülin direncini ilerlettiği bulunmuştur (22). Bu 

deneysel verilerle uyumlu olarak biz de tip 2 diabet grubunda lipokalin-2 ve hsCRP arasında pozitif 

korelasyon olduğunu gözlemledik. Çalışmamızda lipokalin-2 serum düzeyinin IFG, IGT, DM 

gruplarının kontrol grubuyla karşılaştırılmalarında anlamlı fark bulunamadı. Lipokalin-2 seviyeleri 

kontrol grubuna göre yüksek olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu durum 

çalışma grubumuzun fazla, ancak sayılarının azlığından kaynaklanmış olabilir. IFG grubunda RBP4 ve 

Lipokalin-2 arasında korelasyon tespit etmemiz ikisinin de aynı mekanizma üzerinden etki edebileceğini 

akla getirmektedir. Lipokalin protein ailesinden olan RBP4 ve Lipokalin-2’nin obezitenin indüklediği 

metabolik bozukluklar ve inflamasyon arasında kompleks bir bağlantı olabileceğini düşünmekteyiz. 

Lipokalin-2 ve RBP4’ün insülin direnci, hiperglisemi ya da inflamasyon üzerine önemli bir etkisinin 

olup olmadığı ve tedavide hedef haline gelip gelmeyeceği düşüncesi aydınlatılmaya değer önemli bir 

merak konusudur. 
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Özet: Kadın sünneti olarak bilinen mutilasyonun kökeninin nereye dayandığı net bilinmemekle birlikte Antik Mısır. 

Antik Roma,Çarlık Rusyası ve İslam öncesi Arap toplumlarına dayandığına dair teorlier bulunmaktadır(1). 

Özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde olmak üzere dünya çapında 125 milyon kadın ve genç kız sünnetin çeşitlerine 

maruz kalmaktadır (2). Başka bir sağlık problemi olmayan, daha önce cinsel ilişki yaşamamış 23 yaşında Güney 

Afrikalı kadın hasta, genital bölgesinde şişlik şikayetiyle polikliniğe başvurdu. Alınan anamnezde şişliğin son 6 

ayda geliştiğini ve yürümede zorluk dışında bir probleme sebep olmadığı öğrenildi. Üriner sistemle alakalı bir 

yakınması yoktu. Fizik muayenesinde genital kitle dışında patolojik bulgu yoktu. Perineal muayenede klitorisi içine 

alarak sol labia minöre lateralize olup mediale uzanım gösteren yaklaşık 8 x6 cm kistik oluşum izlendi. Kist 

yumuşak, ağrısız, mobil, fluktuasyon veren karakterdeydi. İntraoitusu kapatmıyor, üretrayla ve sol labiumla 

ilişkisizdi. Muayene sonrasında epidermal inklüzyon kisti ön tanısıyla elektif şartlarda ameliyat edilmek üzere 

hastaya gün verildi. Genel anestezi altında yapılan operasyon ile kist çevre cilt ve cilt altı dokudan sıyrılarak 

intakt şekilde dışarı alındı. Patoloji incelemesinde kist 7x5x2.5 cm ölçüldü. Kist içinden yoğun kıvamlı materyal 

boşaldığı izlendi. Mikrobiyolojik incelemede epidermal inkluzyon kisti ile uyumlu bulgulara rastlandı. Epidermal 

klitoral kistlerin gelişimi kadın mutilasyonunun(KM) uzun dönem komplikasyonlarındandır.Tam insidansı 

bilinmese de nadir görülen bir komplikasyondur veya literatürde bildirimi azdır. Literatür taramasında Tip 1 KM 

sonrası %0, Tip2 KM sonrası %5,Tip 3 KM sonrası %0.6 olguda görülmüştür. Büyük,ağrısız.hızlı büyüyen kitleler 

maligniteyi akla getirse de epidermal inkluzyon kistleri akılda tutulmalıdır. Anatomiye uygun olarak eksize 

edilmeli ve kozmetik olarak hastayı memnun edecek sonuçlara uygun cerrahi teknik kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mutilasyon, İnkluzyon Kisti, Klitoris 

 

Giant Epidermoid Cyst in the Clitoris 

 

Abstract: The origins of female genital cutting are unknown, but theories as to its origins date back to ancient 

Egypt, pre-Islamic Arabia, ancient Rome, and Tsarist Russia. A 2013 report by the United Nations Children’s 

Fund (UNICEF) found that female genital cutting has been performed in over 125 million women and girls in the 

29 countries in Africa and the Middle East where the procedure is mainly practiced. A 23-year-old South African 

female patient, who had no other health problems and had not had sexual intercourse before, applied to the 

polyclinic with the complaint of swelling in her genital area.She had no complaints related to the urinary system. 

In her physical examination, there was no pathological finding except genital mass. In the perineal examination, 

approximately 8 x 6 cm cystic formation was observed.The cyst was soft, painless, mobile and fluctuating. It did 

not close the intraoitus, it was unrelated to the urethra and left labium. With the operation performed under 

general anesthesia, the cyst was removed from the surrounding skin and subcutaneous tissue intact. In the 

pathology examination, the cyst measured 7x5x3 cm. It was observed that dense material was discharged from the 

cyst. Microbiological examination revealed findings consistent with an epidermal inclusion cyst. The development 

of epidermal clitoral cysts is one of the long-term complications of Female Mutilation(FM). Although its exact 

incidence is not known, it is a rare complication or has few reports in the literature. In the literature review, it 

was seen in 0% after Type 1 FM, 5% after Type 2 FM, and 0.6% after Type 3 FM. Although large, painless, rapidly 

growing masses suggest malignancy, epidermal inclusion cysts should be kept in mind. It should be excised in 

accordance with the anatomy and a surgical technique should be used that will satisfy the patient cosmetically. 
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Keywords: Mutilation, Clitoris, Epidermoid Cyst 

 

GİRİŞ: 

Kadın sünneti olarak bilinen mutilasyonun kökeninin nereye dayandığı net olarak bilinmemekle birlikte 

Antik Mısır, Antik Roma, Çarlık Rusyası ve İslam öncesi Arap toplumlarına dayandığına dair teorlier 

bulunmaktadır (1). 

Özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde olmak üzere dünya çapında 200 milyon kadın mutilasyona maruz 

kalmaktadır (2). 

Dünya Sağlık Örgütü mutilasyonu; medikal sebepler olmaksızın kadın dış genitalyasının bir kısmı veya 

tamamının eksize edilmesi veya yaralanması olarak tanımlar ve mutilasyonu 4 sınıfta inceler: 

Tip 1: Prepisyumla birlikte klitorisin bir kısmı veya tamamının çıkarılması 

Tip 2: Klitorisin çıkarılmasına ek olarak labia minörlerin bir kısmı veya tamamının çıkarılması 

Tip 3: Dış genitalyanın tamamen çıkarılarak ufak bir intraoitus bırakılacak şekilde labia majorların 

yaklaştırılması 

Tip 4: Dış genitalyanın batırma, delme, germe, yakma, kazıma gibi herhangi bir şekilde deforme 

edilmesidir. 

Mutilasyona bağlı kısa dönem ve uzun dönem komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu raporda 

reproduktif çağda, virgo, 6 yaşında Tip 2 Mutilasyon yapılan hasta anlatılacaktır. 

VAKA TAKDİMİ: 

Başka bir sağlık problemi olmayan, daha önce cinsel ilişki yaşamamış 23 yaşında Güney Afrikalı kadın 

hasta. Genital bölgesinde şişlik şikayetiyle polikliniğe başvurdu. Alınan anemnezde şişliğin son 6 ayda 

geliştiği ve yürümede zorluk dışında bir probleme sebep olmadığı öğrenildi. Perineal muayenede 

klitorisi içine alarak sağ labia minöre lateralize olup mediale uzanım gösteren yaklaşık 7x5x2.5cm cm 

kistik oluşum izlendi. Kist yumuşak, ağrısız, mobil, fluktuasyon veren karakterdeydi. İntraoitusu 

kapatmıyor, üretrayla ve sol labiumla ilişkisizdi.  Üriner sistemle alakalı bir yakınması yoktu. 

Özgeçmişinde 6 yaşında geçirdiği mutilasyon operasyonu, 2012 de Mc Burney insizyon ile 

Appendektomi ve astım bulunmaktaydı. Astım için Beta-2-Adrenerjik Reseptör aganosti kullanıyordu. 

Fizik muayenesinde genital kitle dışında patolojik bulgu yoktu. Muayene sonrasında epidermal 

inklüzyon kisti ön tanısıyla elektif şartlarda ameliyat edilmek üzere hastaya gün verildi. 

Genel anestezi altında yapılan operasyon ile kist çevre dokudan diseke edilerek intakt şekilde eksize 

edildi. Kist nedeniyle genişleyen fazla doku çıkarılarak labia minörlere labioplasti uygulandı. Klitoris 

mutilasyon işleminde çıkarılmış olduğu için cilt uygun teknikle kapatıldı. 

Patoloji incelemesinde kist yaklaşık 7x5x2.5cm cm ölçüldü. Kist içinden yoğun kıvamlı materyal 

boşaldığı izlendi. Patoloji raporu epidermal inklüzyon kisti olarak raporlandı. 
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Tip 2 Mutilasyon sonrası gelişen epidermal inkluzyon 

kisti 
Kistin eksizyonu 

  

 Operasyon sonrası 15.gün 

 

TARTIŞMA: 

Epidermal kistler, epidermal inklüzyon kistleri veya epidermoid kistler, en yaygın kutanöz kistlerdir. 

Epidermal inkluzyon kistleri epidermal elemanların dermis içine implantasyonu ve proliferasyonundan 

kaynaklanmaktadır (3). Sıklıkla yüz, boyun ve gövdede görülme eğiliminde olan ciltle aynı renkteki 

kistlerdir. Birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar görülebilir. Enfekte olan kistler daha büyük 

olma eğilimindedir ve ağrılı olur. Kist duvarı normal çok katlı skuamoz epitelden oluşur. Ayırıcı tanıda 

lipom, abse, ganglion kisti, dermoid kist düşünülebilir ön tanı fizik muayene ile koyulabilirse de kesin 

tanı için histopatolojik inceleme gerekir. 

Perineal yerleşim çok beklenmese de kadın mutilasyonu sonrasında klitoris labia minör veya labia 

majörde görülme olasılığı artmaktadır. Görülme sıklığı ve yeri mutilasyonun tipine göre farklılık 

göstermektedir (4). 

Dirie ve Lindmark 290 kadın arasında yaptıkları çalışma ile mutilasyon sonrası komplikasyonların %39 

hemoraji, enfeksiyon ve üriner problemler gibi acil komplikasyonlar, %37’si ise dizüri, klitoral kist, 

zayıf idrar akışı gibi uzun dönem komplikasyonlar olduğunu raporlamıştır (5).  
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Bu komplikasyonlar sıklıkla Tip 3 mutilasyondan sonra görülme eğilimdedir. 

Epidermal klitoral kistlerin gelişimi mutilasyonun uzun dönem komplikasyonlarındandır. Tam insidansı 

bilinmese de nadir görülen bir komplikasyondur veya literatürde bildirimi azdır (4). Literatür 

taramasında Tip 1 mutilasyon sonrası %0, Tip2 mutilasyon sonrası %5, Tip 3 mutilasyon sonrası %0.6 

olguda görüldüğü bildirilmiştir (6). Buna karşın 2010 yılında Cidde’de 32 epidermoid kisti bulunan 

kadın ile yapılan bir çalışmada %48’inin mutilasyon geçirdiği, %49’un geçirip geçirmediğini 

bilmediğini rapor edilmiştir (7). Bu sonuçlar mutilasyon sonrası epidermal kist oluşumunun nadir 

olmadığı ancak bildiriminin yapılmadığını düşündürmektedir. 

Travma veya cerrahi müdahale olmaksızın klitoral kist oluşması çok nadir olup sadece 5 vaka 

bildirilmiştir (8). 

Epidermal inkluzyon kistlerinde esas tedavi kistin eksize edilmesidir. Kist enfekte değilken eksize 

edilmesi daha kolay olup enfekte iken eksizyon yapılırsa kist duvarından rezidü kalma olasılığı ve 

rekürrens riski yüksektir. 

Büyük, ağrısız. hızlı büyüyen kitleler maligniteyi akla getirse de epidermal inkluzyon kistleri ayırıcı 

tanıda akılda tutulmalıdır. Anatomiye uygun olarak eksize edilmeli ve kozmetik olarak hastayı memnun 

edecek sonuçlara uygun cerrahi teknik kullanılmalıdır. 
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Özet: Giriş: Nörolojik bozukluklar, sinir sisteminin herhangi bir bölümündeki işlev bozuklukları ile karakterizedir. 

Çocuklarda nörolojik bozukluklara katkıda bulunan faktörler arasında genetik bozukluklar, nörotoksinler, 

hipoksi, enfeksiyonlar ve yaralanmalar bulunur. Çocuklarda nörolojik bozukluklar, fiziksel, hafıza, motor, 

konuşma ve bilişsel işlevlerde bozulma olarak kendini gösterir. Amaç: Bu çalışmanın amacı 1 Ocak 2022 ile 1 

Kasım 2022 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran 18 yaş 

altındaki çocuk hastaların, tüm başvuranların ne kadarını oluşturduğunu ve bu yaş grubunda hangi hastalıkların 

daha sık olduğunun saptanmasıdır. Materyal ve Metod: Çalışma Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümünde yapıldı. Çalışmada FTR polikliniğine başvuran 18 

yaş altındaki çocuk hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Pediatrik yaş grubundaki hastaların 

aldıkları tanılar ve demografik özellikleri incelendi. Bulgular: Çalışmaya alınan 18 yaş altı hastaların 87’si kadın 

(% 45,3) ve 105’i erkek (% 54,7) olmak üzere toplamda 192 kişiydi. Gruplar arasındaki cinsiyet dağılımına 

bakıldığında erkek hastaların kadın hastalardan belirgin bir oranda daha fazla olduğu gözükmekteydi. Cinsiyet 

dağılımı açısından ki-kare testi kullanılarak yapılan karşılaştırmada istatiksel olarak anlamlı bir fark vardı 

(p<0.05). Hastaların yaş ortalaması 6.010±4,300 (0-17) yıl olarak tespit edildi. Erkeklerin yaş ortalaması 

5.942±4,327 (0-17) kadınların yaş ortalaması 6.092±4,290 (0-17) olup her iki grubun yaş ortalamaları arasında 

student-t testine göre anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Hastaların tanıları açısından bakıldığında serebral palsi 

tüm hastalar içinde %76,6 (n:147) olarak gözlemlenen yüksek bir oranda bulundu. Sonuç: Çocuk sağlığını 

ilgilendiren serebral palsinin pediatrik yaş grubundaki hastaların sağlığı açısından önemli bir yeri olduğunu ve 

sağlık hizmetleri planlaması yapılırken bunun dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte 

ülkemizde çocukluk dönemindeki nörolojik hastalıklarının prevalansı ile ilgili daha geniş hasta katılımlı ve çok 

merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Pediatri, Nöroloji, Çocuk, Serebral Palsi 

 

Giriş 

Gelişmekte olan ülkelerdeki sosyo-demografik ve epidemiyolojik geçiş, topluluklar arasındaki hastalık 

ve ölüm paternini değiştirmiştir. Bunlar da bulaşıcı olmayan hastalıkları sağlık hizmeti sunumunda ön 

plana çıkardı. Bu grup içerisinde nörolojik hastalıklar; morbidite, mortalite, maluliyet ve yaşam 

kalitesini etkileyen önemli bir oranı oluşturmaktadır. 1 

Nörolojik bozukluklar, kaynakların sınırlı olduğu ortamlardaki çocuklarda hastalık ve ölüm oranlarına 

önemli ölçüde sebebiyet vermesine rağmen bu ortamlarda görülen yaygın nörolojik bozuklukların kesin 

epidemiyolojisi hakkında çok az veri vardır. 2,3 

Nörolojik bozukluklar, sinir sisteminin herhangi bir bölümündeki işlev bozuklukları ile 

karakterizedir. Çocuklarda nörolojik hastalıklara sebep olan faktörler arasında genetik bozukluklar, 

nörotoksinler, hipoksi, enfeksiyonlar ve yaralanmalar bulunur. Çocuklarda nörolojik hastalıklar; 

fiziksel, hafıza, motor, konuşma ve bilişsel işlevlerde bozulma olarak kendini gösterir. Oluşan işlev 
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bozukluğu birkaç kronik soruna neden olabilir. Bu sorunların daha iyi yönetilebilmesi için doktorlar, 

bakıcılar ve ebeveynler tarafından derinlemesine anlaşılması gerekebilir. 4 

Çocuk nörolojinin kendi içerisinde de çok geniş ve çeşitli tanı yelpazesi (serebral palsi, epilepsi, senkop, 

vertigo, demyelinizan hastalıklar, stroke, kas-sinir hastalıkları gibi) bulunmaktadır. Nörolojik hastalık 

profilinin karakteristik olarak yetişkinler ve çocuklar arasında farklılık gösterdiği ve her yaş grubu için 

bağımsız bir araştırma gerektirdiği kabul edilmektedir. 5,6 

Bu çalışmada hastanemizin fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) bölümüne başvurup poliklinikte 

muayenesi yapılan çocuk hastaların aldığı nörolojik hastalık tanısı ve demografik özellikleri retrospektif 

olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı FTR polikliniğine başvuran 18 yaş altındaki çocuk hastaların, 

tüm başvuranların ne kadarını oluşturduğunu ve bu yaş grubunda hangi nörolojik hastalıkların daha sık 

olduğunun saptanmasıdır.  

Materyal ve Metod  

Çalışma Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi FTR bölümünde yapıldı. 

Çalışmada FTR polikliniğine başvuran 18 yaş altındaki çocuk hastaların kayıtları retrospektif olarak 

incelenmiştir. Bu süreçte FTR polikliniğine toplamda 8302 hastanın girişi olup muayenesi yapılmıştır. 

Poliklinikte muayene edilen hastaların sayısı 18 yaş altında 916 kişi 18 yaş ve 64 yaş arasındaki 6358 

kişi ve 65 yaş ve üzerinde 1032 kişi olmuştur.  

Burada bakılan 18 yaş altındaki çocuk hastaların, poliklinikte bakılan bütün hastalar arasındaki yüzdelik 

ortalaması yaklaşık %11,033 olarak tespit edilmiştir. Çalışma için bakılan pediatrik hastaların bir 

kısmında, bu süreçte birden fazla poliklinik başvurusu olanları olmuştur. Bundan dolayı aynı tanıyla 

polikliniğe başvurmuş olan bu hastaların diğer girişleri göz ardı edilip pediatrik 192 hastanın dosya 

verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar cinsiyete göre iki gruba ayrıldı. Pediatrik yaş 

grubundaki hastaların aldıkları tanılar ve demografik özellikleri incelendi. Araştırma Helsinki 

Deklerasyonu’na uygun olarak gerçekleştirilip; çalışma öncesi Harran Üniversitesi Rektörlüğü Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulundan onay alındı (HRÜ/22-24-02). 

İstatiksel analiz  

Elde edilen tüm parametreler IBM SPSS (Statistical Package for Social Science for Windows version 

22.0 SPSS, Chicago, IL, USA) programına kaydedildi ve analiz edildi. Sürekli değişkenler ortalama ± 

standart sapma (SD) olarak ifade edildi. Sürekli değişkenlerin normal dağılımı Kolmogorov-Smirnov 

Testi kullanılarak test edildi. Hastaların aldıkları tanılar ve yaş ile cinsiyet gibi demografik özellikler 

değerlendirildi. Sonuçlar ortalama veya median (min-maks) olarak ifade edildi. Çalışmanın kategorik 

değişkenlerin karşılaştırılmasında uygun testler kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkinin 

tanımlanmasında Pearson korelasyon testi kullanıldı. İstatistiksel analizlerde p < 0.05 anlamlı kabul 

edildi. 

Bulgular  

Çalışmaya alınan 18 yaş altı pediatrik hastaların 87’si kadın (% 45,3) ve 105’i erkek (% 54,7) olmak 

üzere toplamda 192 kişiydi. Gruplar arasındaki cinsiyet dağılımına bakıldığında erkek hastaların kadın 

hastalardan belirgin bir oranda daha fazla olduğu gözükmekteydi. Hastaların demografik özellikleri 

Tablo 1’ de verilmiştir. Cinsiyet dağılımı açısından ki-kare testi kullanılarak yapılan karşılaştırmada 

istatiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.05). Hastaların yaş ortalaması 6.010±4,300 (0-17) yıl olarak 

tespit edildi. Erkeklerin yaş ortalaması 5.942±4,327 (0-17) kadınların yaş ortalaması 6.092±4,290 (0-

17) olup her iki grubun yaş ortalamaları arasında student-t testine göre anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). 

Hastaların tanılarına göre bakıldığında, erkeklerde en sık serebral palsi %76,2 (n:80), ikinci sıklıkta 

brakiyal pleksus lezyonu %4,8 (n:5) olarak saptandı. Kadınlarda da benzer şekilde en sık serebral palsi 

%77,0 (n:67), ikinci sıklıkta brakiyal pleksus lezyonu %5,7 (n:5) gözlemlendi. Bütün cinsiyet 

gruplarının toplamında erkek ve bayanlarda olduğu gibi en sık görülen serebral palsi (%76,6) olup ikinci 

sıklıkta da brakiyal pleksus lezyonu (%5,2) olarak saptandı. Hastalık tanısı açısından serebral palsi 

hastalığı çok bariz bir şekilde bütün gruplarda en sık gözükmekteydi. Hastaların aldığı hastalık tanı 

dağılımları Tablo 2’ de sunulmuştur. 
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Tablo 1- Hastaların Demografik Özellikleri 

 
Cinsiyet  

Toplam 

Erkek Bayan 

Sayı (n)  105  87 192 

Yüzde (%) 54,7 45,3 100,0 

Yaş Ortalaması (Yıl) 5.942±4,327 6.092±4,290 6.010±4,300 

 

Tablo 2- Hastaların Aldığı Hastalık Tanı Dağılımları 

 

 

 

Tanı 

Cinsiyet  

 

Toplam 
Erkek Bayan 

Sayı (n) Yüzde (%) Sayı (n) Yüzde (%) Sayı (n) Yüzde (%) 

Serebral Plasi 80 76,2 67 77,0 147 76,6 

Brakiyal Pleksus Lezyonu 5 4,8 5 5,7 10 5,2 

Spina Bifida 4 3,8 2 2,3 6 3,1 

Hemipleji 2 1,9 1 1,1 3 1,6 

Parapleji 4 3,8 2 2,3 6 3,1 

Tetrapleji 1 1,0 2 2,3 3 1,6 

Monopleji 1 1,0 1 1,1 2 1,0 

Fasiyal Sinir Lezyonu 3 2,9 1 1,1 4 2,1 

Ulnar Sinir Lezyonu 0 0,0 1 1,1 1 0,5 

Radiyal Sinir Lezyonu 1 1,0 0 0,0 1 0,5 

Median Sinir Lezyonu 0 0,0 1 1,1 1 0,5 

Down Sendromu 2 1,9 1 1,1 3 1,6 

Polinöropati 1 1,0 1 1,1 2 1,0 

Miyopati 1 1,0 2 2,3 3 1,6 

Toplam 105 100,0 87 100,0 192 100,0 
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Tartışma  

Küresel hastalık yükü çalışmasından elde edilen epidemiyolojik veriler, kaynakların sınırlı olduğu 

ortamlarda morbidite ve mortaliteye en çok neden olan hastalıklar arasında nörolojik durumların 

olduğunu göstermektedir. 2,3 

Çocuklarda görülen başlıca nörolojik bozukluklar arasında epilepsi, serebral palsi, baş ağrısı, migren, 

nöromuskuler hastalıklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm ve yaygın gelişimsel 

bozukluklar, gelişimsel gerilik, nonparoksizmal bozukluklar, demiyelinizan hastalıklar ve 

nörodejeneratif hastalıklar bulunmaktadır. 6,7 

Serebral palsi (SP) gelişmekte olan beynin yaralanması sonucu motor işlevi etkileyen çocukluk çağının 

en yaygın sakatlığıdır. SP, dünyadaki en yaygın pediatrik nörolojik durumlardan biridir ve dünya 

genelinde 1000 canlı doğumda 2 ile 2,5 arasında tahmin edilen bir prevalansa sahiptir.8,9 

SP, çocuklarda motor yetersizliğin en sık nedenlerinden biridir. Gelişmekte olan beyin hasarı, çok sayıda 

nedene bağlı olarak ortaya çıktığı ve farklı klinik durumlar sergilediği için hareket bozukluğunun türü, 

tutulum alanı ve hasar düzeyine göre çeşitli başlıklar altında tanımlanmıştır. Güncel tanıma göre SP, 

gelişmekte olan fetal veya bebek beyninde meydana gelen ilerleyici olmayan bozukluklara atfedilen, 

aktivite sınırlamalarına neden olan, hareket ve postür gelişiminin bir grup kalıcı bozukluğudur. SP 

tanımı zaman içinde gelişmiştir; sorun etiyolojik ve klinik olarak çok heterojendir. 10,11  

Moges ve arkadaşlarının yayınladıkları çalışmada, bir pediatrik nöroloji kliniğinde bakılan hastalarda 

geniş bir pediatrik nörolojik hastalık yelpazesi olduğunu göstermiştir. Klinikte en sık görülen pediatrik 

nörolojik hastalıkların SP olduğu, bunu sırasıyla global gelişim geriliği/mental retardasyon, idiyopatik 

epilepsi ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarının izlediği görülmüştür.12 Erdem Sultanoğlu ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada, engelli sağlık kuruluşuna başvuran hastaların %56,3'ü SP tanısı olarak 

gözlemlenmiştir. 13 Bizim çalışmamızda bakılan olgularda yüksek bir oranda SP hastalığı şikayetiyle 

poliklinik başvurusu mevcuttu. SP hastalığı nedeniyle başvuran hastalar, poliklinikte bakılan tüm 

hastaların %76,6’sını oluşturmaktaydı. Bu başvuru yüksek bir oran olup SP hastalığının hem çocuk 

nörolojisi hem de FTR bölümleri açısından önemli olduğunu göstermektedir.  

Çalışmamızın en önemli limitasyonu, hastaların retsrospektif olarak bakılması ve hasta sayısının az 

olması olup bunun nedeni de çalışma süresinin kısa tutulmuş olması olabilir. 

Sonuç 

Pediatrik nörolojik bozuklukların çoğunun başlangıcı akut olmakla birlikte, hastalığın devamında çoğu 

kronik seyirli olarak görülmektedir. Bu durum da hasta ve ailelerine büyük bir sosyo-ekonomik yük 

getirir. Bundan dolayı hem hasta hem de ailesinin yaşam kalitesini iyileştirmek ve bu kronik morbiditeyi 

önlemek için erken teşhisi ve sonrasında rehabilitasyon programı verilmesi önemlidir. 

Çocuk sağlığını ilgilendiren serebral palsinin pediatrik yaş grubundaki hastaların sağlığı açısından 

önemli bir yeri olduğunu ve sağlık hizmetleri planlaması yapılırken bunun dikkate alınması gerektiğini 

düşünmekteyiz. Bununla birlikte ülkemizde çocukluk dönemindeki nörolojik hastalıklarının prevalansı 

ile ilgili daha geniş hasta katılımlı ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Kaynaklar 

1. Raina SK, Razdan S, Nanda R. Prevalence of neurological disorders in children less than 10 years 

of age in RS Pura town of Jammu and Kashmir. J Pediatr Neurosci. 2011 Jul;6(2):103-5. doi: 

10.4103/1817-1745.92815. PMID: 22408654; PMCID: PMC3296399. 

2. Bearden DR, Ciccone O, Patel AA. Global Health: Pediatric Neurology. Semin Neurol. 2018 

Apr;38(2):200-207. doi: 10.1055/s-0038-1649336. Epub 2018 May 23. PMID: 29791946. 

3. GBD 2015 Neurological Disorders Collaborator Group. Global, regional, and national burden of 

neurological disorders during 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2015. Lancet Neurol 2017;16(11):877–897 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 620 
4. Akodu OS, Ogunlesi TA, Adekanmbi AF, Gbadebo FA. Neurological diseases at the Pediatric 

Neurology Clinic in a semi-urban Nigerian tertiary hospital. Sudan J Paediatr. 2022;22(1):83-89. 

doi: 10.24911/SJP.106-1588669565. PMID: 35958080; PMCID: PMC9361490. 

5. Tan K, Patel S, Gandhi N, Chow F, Rumbaugh J, Nath A. Burden of neuroinfectious diseases on 

the neurology service in a tertiary care center. Neurology. 2008;71:1160-6. 

6. Aydın H, Bucak İ. "Yeni Kurulan Bir Çocuk Nöroloji Polikliniğine Başvuran İlk 1000 Hastanın 

Retrospektif Değerlendirilmesi" , Balıkesir Medical Journal (2021). 

7. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF. 18th ed. Chs 28, 29, 593, and 595. I and II. 

Philadelphia: WB Saunders; 2007. Nelson Text Book of Pediatrics; pp. 131–7. 2457, 2477-81. 

8. Vitrikas K., Dalton H., Breish D. Cerebral palsy: an overview. American Family 

Physician.  2020;101(4):213–220. 

9. Donald KA, Samia P, Kakooza-Mwesige A, Bearden D. Pediatric cerebral palsy in Africa: a 

systematic review. Semin Pediatr Neurol 2014;21(01):30–35 

10. Sadowska M, Sarecka-Hujar B, Kopyta I. Cerebral Palsy: Current Opinions on Definition, 

Epidemiology, Risk Factors, Classification and Treatment Options. Neuropsychiatr Dis Treat. 2020 

Jun 12;16:1505-1518. doi: 10.2147/NDT.S235165. PMID: 32606703; PMCID: PMC7297454. 

11. Paul S, Nahar A, Bhagawati M, Kunwar AJ. A Review on Recent Advances of Cerebral Palsy. Oxid 

Med Cell Longev. 2022 Jul 30;2022:2622310. doi: 10.1155/2022/2622310. PMID: 35941906; 

PMCID: PMC9356840. 

12. Moges A,  Gizae S, Zenebe G and Kotagal S. “Pattern Of Neurologıcal Dısorders At Pedıatrıc 

Outpatıent Neurologıc Servıces At Tıkur Anbessa Specıalızed Hospıtal”. Ethiopian Journal of 

Pediatrics and Child Health, vol. 13, no. 1, Aug. 2018. 

13. Erdem Sultanoğlu T, Ataoğlu S, Avşar B, Çakır MN. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine 

Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Dergisi. Cilt 11, Sayı 1, 56 - 60, 21.01.2021  

 

 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 621 
Presentation ID / Sunum No: 586 

 

Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: 0000-0002-8132-6787, 0000-0002-3634-6850, 0000-0002-8732-4133 

 

Ağır Hipokalemi ve Hipomagnezemi: Olgu Sunumu 

 

Uzman Dr. Fuat Kulaksız1,  Uzman Dr. Halil Emre Koyuncuoğlu1,  Dr. Batu Başaran1 

1Ankara Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi 

 

*Corresponding author: Fuat Kulaksız 

 

Özet: Acil serviste sık karşılaşılan durumlardan birisi de elektrolit bozukluklarıdır. Çoğu elektrolit bozukluğunda 

elektrolit düzeyleri yerine bu bozukluğa neden olan problemi tedavi etmek çok önemlidir. Olgumuzda elektrolit 

bozukluklarında aile öyküsünün sorgulanmasının problemin kaynağını saptamak ve hastalığın prognozu açısından 

ne kadar önemli olduğunu göstermek istedik. Acil servise ellerinde ve ayaklarında güçsüzlük, uyuşma şikayeti ile 

başvuran 36 yaş erkek hastamızda hipokalemi, hipomagnezemi tespit edilmiş ve etiyolojiye yönelik anamnezi 

derinleştirildiğinde ailesindeki birçok kişide elektrolit bozukluğu olduğu öğrenilmiştir. Aile öyküsünden yola 

çıkaracak kalıtsal bir hastalık nedenli elektrolit bozukluğu olabileceği düşünülmüştür. Hastaya potasyum ve 

magnezyum replasman tedavisine acil serviste ivedilikle başlanmıştır. Takibinde bilinç bulanıklığı gelişmiş ve 

ardından bradikardisi derinleşen hastada kardiyak arrest durumu gelişmiştir. Kardiyopulmoner resüsitasyon 

sonrası spontan dolaşım bulguları saptanmayan hasta exitus kabul edilmiştir. Acil serviste elektrolit bozukluğu ile 

takip edilen hastalarda etiyoloji açısından aile öyküsüne hasta anamnezi detaylandırılmalı ve elektrolit 

bozukluklarında tedavi zaman kaybetmeden başlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hipomagnezemi, Hipokalemi, Aile Öyküsü 

 

Severe Hypokalemıa and Hypomagnesemıa: A Case Report 

 

Abstract: Electrolyte abnormalities are one of the most common findings in the emergency department. In case of 

most electrolyte disorders, it is pivotal to treat the underlying problem rather than the electrolyte levels. In our 

case, we aimed to demonstrate the importance of obtaining a family history in electrolyte disorders in terms of 

determining the source of the problem and the prognosis of the disease. Hypokalemia and hypomagnesemia were 

detected in our 36-year-old male patient who presented to the emergency department with complaints of weakness 

and numbness in his hands and feet, and when his anamnesis for etiology was elaborated, it was revealed that a 

number of people in his family had electrolyte disorders as well. Based on the family history, it was thought that 

there might be an electrolyte disorder due to a hereditary disease. Potassium and magnesium replacement therapy 

was started immediately in the emergency department. During the course of the follow-up, the patient developed 

clouding of consciousness then bradycardia which lead to cardiac arrest. After cardiopulmonary resuscitation, 

no signs of spontaneous circulation were detected and the patient was declared dead. In patients who are followed 

up in the emergency department with electrolyte abnormalities, family history should be included in the patient's 

anamnesis in detail in terms of etiology and treatment of electrolyte disorders should be initiated without delay. 

Keywords: Hypomagnesemia, Hypokalemia, Family History 

 

INTRODUCTION 

Hypokalemia is one of the most common electrolyte abnormalities in the general population. However, 

severe hypokalemia, defined as a serum potassium level ≤2.5 mEq/L, is relatively rare.1 Magnesium 

deficiency, when also present, may exacerbate hypokalemia by decreasing renal excretion of potassium, 
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thereby worsening hypokalemia as well as increasing the adverse effects of hypokalemia. Clinically, 

combined potassium and magnesium deficiency is most commonly seen in individuals who are on loop 

or thiazide diuretic therapy.2 The manifestation of hypokalemia may be asymptomatic or may present 

in diverse ways including muscle weakness, paralysis and muscle cramps.3 Hypomagnesemia is 

encountered primarily in patients with various acquired conditions such as gastrointestinal or renal 

losses, malnutrition and hereditary conditions.4 

CASE REPORT 

A 36-year-old male patient presented to our emergency department with complaints of numbness and 

weakness in his hands and feet over the last day. The patient had no diagnosed disease and was not 

taking any medication or substances. It was noted that his brother and uncle also had electrolyte 

disturbances and his brother had died because of electrolyte disturbance. Our patient was admitted to 

the emergency department with the same complaints about a year ago. After the tests performed, 

hypokalemia and hypomagnesemia were detected, internal medicine outpatient clinic follow-up was 

recommended to investigate the etiology, but the patient did not follow the referral when his complaints 

did not recur. On initial physical examination, the patient was conscious and Glasgow coma score was 

15. Vital parameters were normal. Temperature was 36.8 °C, heart rate was 74/min, oxygen saturation 

was 100% by pulse oximetry and blood pressure was 118/75 mmHg.  

Electrocardiogram showed normal sinus rhythm. Neurologic examination revealed decreased muscle 

tone and function in both upper and lower extremities. Patella and Achilles tendon reflexes were 

weakened. Sensory and cranial nerve examination was normal. Considering the patient's anamnesis and 

examination findings, necessary laboratory and radiologic imaging was planned in terms of neurologic 

and metabolic diseases. In the laboratory, potassium value was 1.86 mmol/l and chlorine value was 110 

mmol/l. When the magnesium value of the patient was measured, it was found to be 1.46 mmol/l. 

Intravenous infusion of 8 mmol magnesium sulfate in 500 cc 0.9% saline was started to be finished in 2 

hours. Other laboratory parameters were within normal range.  

No pathology was found on brain computed tomography imaging. Hypokalemic paralysis was 

considered and 100 mmol potassium chloride was started as intravenous infusion in 500 cc 0.9% saline 

for 4 hours. When the control potassium value was measured at the follow-up of the treatment, the 

potassium value was measured as 1.75 mmol/l despite intravenous replacement therapy. Intravenous 

infusion of 8 mmol magnesium sulfate in 500 cc 0.9% saline was started to be finished in 2 hours.  

While the treatment was continuing, the patient's consciousness suddenly deteriorated and bradycardia 

which lead to cardiac arrest developed during follow-up. After 10 minutes of cardiopulmonary 

resuscitation, the patient showed signs of spontaneous circulation and electrocardiogram showed sinus 

bradycardia and prominent U waves. Arterial blood gas showed a potassium value of 2.35 mmol/l. 

Atropine 1 mg iv was administered for bradycardia, bradycardia did not improve, and cardiac arrest 

reoccurred in the follow-up, patient declared dead during cardiopulmonary resuscitation. 

DISCUSSION 

Both hypokalemia and hypomagnesemia have been associated with life-threatening cardiac arrhythmias. 

In a 1983 study, the relationship between hypokalemia and hypomagnesemia was mentioned.5 In a study 

conducted in 2019 with 48 patients, it was mentioned that hypomagnesemia is an important factor 

contributing to hypokalemia and correction of hypomagnesemia contributes to the improvement of 

hypokalemia.6  

In a study conducted on 43.000 patients in the emergency department of a university hospital, it was 

shown that 69% of the patients had ECG changes due to hypokalemia. It was mentioned that the presence 

of U waves, ST segment depression and ventricular extrasystoles were the most common ECG changes 

seen in more than 20% of these patients. In the same study, malnutrition, diuretic drugs and prolonged 

vomiting were shown to be the most common etiologies of hypokalemia in emergency department 

patients.7  
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CONCLUSION 

Although our case has common features with most studies in terms of clinical findings, ECG changes 

and laboratory parameters, it is different in terms of being a young patient with no previous comorbidity 

and the dramatic rate of clinical progression. In addition, our case highlights the importance of detailed 

family history in patients with electrolyte disorders. 
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Özet: Amaç: Gebelik kaybı (abortus), 20 haftadan önce fetal kardiyak atım kaybı veya gebelik materyalinin 

atılması olarak tanımlanır. Kromozom anormallikleri, rahim anomalileri, enfeksiyonlar ve bilinmeyen sebepler 

gibi birçok nedeni vardır. D vitamini, kemik hastalıklarının yanı sıra başka hastalıklarla da ilişkisi olduğu için 

birçok tıp alanında yeni araştırma konularından biri haline gelmiştir. Tekrarlayan gebelik kayıplarıyla ilgili bazı 

çalışmalarda düşük D vitamini düzeyi bulunmuştur. Çalışmamızda birinci trimester gebelik kaybı ve normal 

gebelik grubunda D vitamini düzeyleri ölçüldü. Materyal metod: Çalışmaya ilk gebelik muayenesi için gebe 

polikliniğine başvuran, fetal kalp atışı pozitif olan tek gebelikler dahil edildi ve bu sırada D vitamini düzeyleri 

ölçüldü. Hastalar 12. gebelik haftasına kadar hastane otomasyon sistemi kullanılarak takip edildi. Normal gebelik 

ve abortus grupları belirlendi. 2-96 ng/ml arasındaki 25(OH)D seviyeleri tespit edilebilirken, 30 ng/ml üzeri 

yeterli, 20-29.99 ng/ml yetersiz ve <20 ng/ml düşük 25(OH)D3 seviyesi olarak tanımlanır. Sonuçlar: 66 hasta 

gebelik kaybı grubunda, takipte 63 hasta normal gebelik grubunda yer aldı. Çalışmaya alınan bireylerin ortalama 

D vitamini düzeyi 7,45±4,64 ng/ml olarak ölçüldü. D vitamini düzeyleri; normal seyir grubunda 10.04±6.19, 

intrauterin kayıp grubunda ise 4.8±1.73 ng/ml olarak ölçüldü(p<0.05). 6,87 ng/ml D vitamini seviyesinde, %90 

duyarlılık ve %64 özgüllük ile gebelik kaybı bekleniyordu. Sonuç: Anne ve bebek için özellikle reprodüktif dönemde 

ve gebelerde maksimum fayda için en uygun seviye ve prekonsepsiyonel başlama ve uygun dozun belirlenmesi 

halen önemli bir konudur. Bu nedenle, yüksek kalitede, büyük ölçekli randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

Anahtar Kelimeler: Düşük, 25-Hydroksivitamin D3, Gebelik Kaybı 

 

Maternal Serum 25-Hydroxyvitamine D3 Level in First-Trimester Pregnancy Loss 

 

Abstract: Objective: Pregnancy loss (abortus) is defined as loss of fetal cardiac beat or expulsion of pregnancy 

material before 20 weeks. It has many causes such as chromosomal abnormalities, uterine anomalies, infections, 

and unknown causes. Vitamin D has become one of the new topics of research in many medical fields, as it has 

relations with other diseases besides bone diseases. In some studies of recurrent pregnancy loss, a low vitamin D 

level was found. In our study, vitamin D levels were measured in the first-trimester pregnancy loss and normal 

pregnancy group. Material method: Patients, single pregnancies with a positive fetal heartbeat, who applied to 

the pregnant outpatient clinic for the first examination of pregnancy were included in the study, and vitamin D 

levels were measured at this time. The patients were followed up to the 12th gestational week using the hospital 

automation system. The groups of normal pregnancy and abortus groups were determined. 25(OH)D levels 

between 2-96 ng/ml can be detected, while over 30 ng/ml is sufficient, 20-29.99 ng/ml is insufficient, and <20 

ng/ml is defined as a low 25(OH)D3 level. Results: 66 patients were included in the pregnancy loss group, in the 

follow-up, 63 patients were in the normal pregnancy group. The mean vitamin D level of the individuals included 

in the study was measured as 7.45±4.64 ng/ml. Levels of vitamin D were 10.04±6.19 in the normal course group 

and 4.8±1.73 ng/ml in the intrauterine exitus group(p<0.05). At a vitamin D level of 6,87 ng/ml, pregnancy loss 
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was expected with 90% sensitivity and 64% specificity. Conclusion: It is still an important issue to determine the 

most appropriate level and preconceptional starting and the appropriate dose for maximum benefit for mother 

and baby, especially in the reproductive period and pregnant. Therefore, large-scale randomized controlled 

studies of high quality are needed. 

Keywords: Abortus, 25-Hydroxyvitamine D3, Pregnancy Loss 

 

1.INTRODUCTION 

1.1. Definition of pregnancy loss 

Spontaneous abortus is described as fetal loss before 20 gestational weeks1. Definition of abortus by the 

World Health Organization (WHO) is; loss of a fetus or embryo that weighs less than 500 grams. While 

spontaneous abortus is the most seen complication of early pregnancy, its incidence decreases as an 

increases in the gestational week of pregnancy1. Incidence is approximately 8-20% of pregnancies2. 

1.2. Risk factors of pregnancy loss 

The risk factors best associated with pregnancy loss are advanced maternal age, history of abortion, and 

maternal smoking. Smoking large amounts (more than 10 cigarettes per day) increases the risk of 

pregnancy loss3. Alcohol, cocaine, and nonsteroidal anti-inflammatory drug usage is also a risk factor 

for abortus4. Pre-pregnancy body mass index (BMI) below 18.5 or above 25 kg/m2 was associated with 

infertility and spontaneous abortion4. Chromosomal anomalies are found in 50% of the abortus material. 

While there is an abnormal fetal karyotype in 90% of pregnancies with an empty sac, this rate is 50% at 

8-11 weeks and 30% between 16-19 weeks1. 

Although these reasons are found, this issue is still not fully resolved. 

1.3 Vitamin D  

Until a few years, vitamin D was seen as the 'bone vitamine', but recently it has been found to affect 

cancer, metabolic syndrome, infections, metabolic and neurological diseases, even pain. In addition, 

associations with low vitamin D levels and preeclampsia, gestational diabetes mellitus, and preterm 

birth5 are found. 

2.MATERIAL AND METHOD 

This study, it is aimed to compare vitamin D levels in first-trimester pregnancy loss with those of 

individuals who did not experience pregnancy loss. 

Approval for the study was obtained from Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Women's Health Training and 

Research Hospital Education Planning and Coordination Department (14.24.22). This study had been 

performed in accordance with the ethical standards described in an appropriate version of the 1975 

Declaration of Helsinki, as revised in 2013.  

2.1.Study criteria 

Patients, single pregnancies with the positive fetal heartbeat, who applied to the pregnant outpatient 

clinic for the first examination of pregnancy were included in the study. Patients under the age of 18 and 

over 35 years of age, those with a history of recurrent abortion, pregnancies using assisted reproductive 

techniques, thyroid disorders, a history of thrombophilia, diabetes mellitus, patients with 

antiphospholipid syndrome, and those using vitamin D supplements were not included in the study. 

2.2 Study method 

All participating pregnant women were informed about the study and obtained informed verbal consent. 

Pelvic and physical examinations of all cases were performed, and age, obstetric history, and family 

history were recorded. In addition, the weight and height of the patients were measured and recorded. 

The gestational week was calculated to the last menstrual period and biometric measurements made with 

Toshiba Aplio 500 7.5 Mhz vaginal probe for USG were calculated. From the patients with a positive 

fetal heartbeat and who met the study criteria, 2 ml of morning fasting blood sample was taken into an 

EDTA-free biochemistry tube with a vacutainer from the antecubital vein under sterile conditions 
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centrifuged at 4000 rpm for 10 minutes. The serum samples were stored at -80 °C in the Biochemistry 

Laboratory until the study. stored in the refrigerator.  

The patients were followed up to the 12th gestational week using the hospital automation system. The 

group without pelvic pain and vaginal bleeding until the 12th gestational week was defined as the normal 

healthy group. Pregnancy loss was defined as patients whose fetal heart rate was negative before the 

12th week or whose pregnancy material was completely or partially discarded due to vaginal bleeding. 

2.3.Analysis of vitamin D 

 25-hydroxyvitamin D levels in blood samples of selected patients were studied on Elecsys 2010 

autoanalyzer (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) by electrochemiluminescent immunoassay 

(ECLIA) method using original reagents (05894913, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). Results 

were calculated as ng/ml. (1 ng/mL is equivalent to 2.496 nmol/L.) With this method, 25(OH)D levels 

between 2-96 ng/ml can be detected, while over 30 ng/ml is sufficient, 20-29.99 ng/ml is insufficient, 

and <20 ng/ml is defined as a low 25(OH)D3 level. 

2.4.Statistical analysis 

IBM SPSS Statistics 16.0 (IBM Corp. Released 2007. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 16.0. 

Armonk, NY: IBM Corp.) program was used for statistical analysis and calculations. Statistical 

significance level was accepted as p<0.05. The conformity of the continuous variables in the study to 

the normal distribution was evaluated with the Kolmogorov-Smirnov test. In addition, number (n) and 

percentage values were given for categorical variables such as the result of pregnancy follow-up, and 

smoking status obtained within the scope of the study. 

Differences between groups according to the course of pregnancy in terms of age, BMI, and gravida 

were evaluated by an independent t-test. In addition, vitamin D levels were categorized and the 

relationship between the groups was evaluated with the chi-square test. Finally, the appropriate cut-off 

value was determined by finding the sensitivity and specificity values  for the outcome of pregnancy 

loss for the vitamin D level. 

3.RESULTS 

A total of 472 patients with positive fetal heartbeat at the first pregnancy examination and meeting the 

study criteria were included in the study. Pregnancy results of 15 patients could not be reached in the 

follow-up. While 66 patients were included in the pregnancy loss group in the follow-up, 330 patients 

remained in the pregnancy group with a normal course. 63 patients were selected from the normal 

pregnancy group by randomization according to the demographic characteristics of the other group. 

The mean vitamin D level of the individuals included in the study was measured as 7.45±4.64 ng/ml. 

Levels of vitamin D were 10.04±6.19 in the normal ongoing group and 4.8±1.73 ng/ml in the intrauterine 

exitus group(p<0.05). 

When individuals were separated according to age, weight, and body mass index, no significant 

difference was found between vitamin D levels (p>0.05). 

Vitamin D levels were classified as levels according to the kit studied; when <20 ng/ml low, 20-29.99 

ng/ml deficient levels and >30 ng/ml levels are considered normal and vitamin D levels are 

recategorized, 

Since the number of individuals in some compartments was less than 5 in the evaluation, the vitamin D 

levels were reclassified as <20 ng/ml and 20 ng/ml and above and reevaluated according to the 

pregnancy follow-up results; 

There was no significant relationship between these vitamin D levels and pregnancy outcomes(p>0.05). 

In Table 3; the cut-off value for vitamin D was mentioned for the pregnancy loss group. At a vitamin D 

level of 6,87 ng/ml, pregnancy loss was expected with 90% sensitivity and 64% specificity. 
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 4.DISCUSSION 

Vitamin D has become one of the new topics of research in many medical fields, as it has relations with 

other diseases besides bone diseases.  

Although the levels of vitamin D in women vary, in the first trimester, Korean women's median vitamin 

D level is 9.22 ng/ml, which is probably related to low vitamin D intake6. On the other hand, the serum 

25(OH)D3 level in all women between 13-44 in the USA was 23ng/ml (95% confidence interval; 22-

24).  

Serum 25(OH)D3 levels were higher in pregnant women than nonpregnant women. In our study, the 

average level of vitamin D was 7.45 ng/ml, and 85.6% of the pregnant women had a vitamin D level 

below 20 ng/ml and it was found to be at the insufficiency level.  

As in other studies, no difference was found between vitamin D levels according to age. In one study, 

young age, low socioeconomic status, pregnancy, and not using late trimester vitamin D supplements 

were also found to be independent factors. In our study, the first trimester values were examined, and 

those who used any vitamin D supplements were not included in the study. Therefore, we think that the 

low vitamin D levels in our study are due to both insufficient intake and not using any supplements. 

Although sunlight is the strongest source of vitamin D in summer, the importance of special supplements 

or fortified foods increases in northern latitudes (40°N). It is included in diet recommendations in most 

European countries, America, and the world7,8. It should be taken at a daily dose of 1,800-4,000 IU to 

maintain the 25(OH)D3 level at 75-110 nmol/l and to see optimal benefits. 9. Supra physiological toxic 

levels are above 150 nmol/L. In our study, the rate of pregnant women with optimal vitamin D levels 

(≥20 ng/ml /50 nmol/L) was 14.4%. 

Vitamin D is thought to have immunomodulatory and anti-inflammatory effects by regulating the 

production and function of neutrophil degranulation products and cytokines. Various cells in the immune 

system have vitamin D receptors and are modified with vitamin D10. Although vitamin D is responsible 

for suppressing the acquired immune system, it also increases the innate immune response. In addition, 

it reduces the production of inflammatory cytokines such as IL-1,6, and TNF in cellular immunity.  

Active 1,25(OH)D3 is synthesized in human decidual cells. Therefore, most studies show that vitamin 

D is acquired in fetal-maternal encounters during gestation and is involved in the innate immune 

response11-13. In addition, myometrial contractility is also dependent on calcium release, which is 

regulated by vitamin D. 

The human placenta synthesizes everything needed for vitamin D signals, such as VDR, RXR, 

CYP27B1, and CYP24A1. Weisman et al. found that human placental and decidual tissues synthesize 

1.25(OH)D3 and 24.25(OH)D314. Supporting these findings, cultured human primary 

syncytiotrophoblasts and decidual cells produce 1,25(OH)D3 and secrete the active form into the culture 

medium. With an increased amount of 1,25(OH)D3, the transcription of CYP27B1 is decreased in 

human cytotrophoblasts and syncytiotrophoblasts, while transcription of CYP24A1 is increased.15. VDR 

antagonists reduce 1,25(OH)D3-induced CYP24A1 levels.  

Insulin-like growth factor (IGF-1) is a key regulator of fetal growth and hydroxylation of 25(OH)D3 in 

cultured placental cells16. 1,25(OH)D3 granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 2 (GMCSF-

2) increases cAMP while inhibiting TNF-a, IL-6.  

A decrease in infection rates and cell death were found with vitamin D treatment, possibly due to 

increased cAMP levels17. This finding supports that vitamin D supplementation reduces infection during 

pregnancy. Although the effect of infection in recurrent abortions has not been proven, the infection 

mechanism may be effective in abortion. 

Vitamin D and calcium metabolism change during pregnancy. Calcium passes from the mother to the 

fetus through the placenta. In rats, the placenta passes 25(OH)D3 and 24.25(OH)D3 but not 

1.25(OH)D318. Although transplacental transport has not been studied in humans, the maternal-to-fetal 

transmission of vitamin D is facilitated by the greater availability of 1,25(OH)D3 in the maternal 

circulation than in the fetus 19. The synthesis of 1,25(OH)3D increases in the kidney during pregnancy. 
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However, vitamin D levels in pregnant women were insufficient in our study. Transplacental 

transmission in humans has not been studied, and fetal levels in pregnant women who already have 

insufficient amounts of vitamin D are also controversial. 

Optimal serum levels and the required amount for pregnancy are unknown8,20. Although doses of 400, 

800, and 1,600 IU are small and have little effect on vitamin D levels in pregnant women 21;  in a recent 

randomized controlled trial. Vitamin D initiated at a dose of 4,000 IU/day per week was found to be safe 

and achieved adequate levels in the mother and newborn regardless of race22. Although those who used 

vitamin supplements were not included in our study, there are doses of 500 IU in our country's 

preparations recommended for pregnancy. It is controversial how adequate this dose is for pregnant 

women. 

Although the trans-placental transmission of vitamin D in humans is unknown, local vitamin D synthesis 

in the human placenta and decidua, the presence of hydroxylation enzymes, and the presence of the 

vitamin D receptor have revealed the importance of this hormone in reproductive function23. Recent 

studies supported this by the detection of the vitamin D receptor in the rat endometrium in the oestrus 

cycle. Although it is prominent for its local effect, many studies have been carried out in the fetomaternal 

field because it is a powerful immunoregulatory molecule in various studies. 

 1,25(OH)2D3 inhibits IL-12 and increases the release of IL-10 in dendritic cells. The cytokine profile 

shifts to the TH2 phenotype24. The possible vitamin D mechanism is locally effective. To demonstrate 

this, tissue and enzyme studies are needed by taking samples from the endometrium. In this regard, 

Thota et al. uterine smooth muscle cells are cultured in an inflammatory environment, in culture with 

monocytes, when vitamin D treatment is given, IL-1b, -6,-13, TNFα, connexin-43, prostaglandin 

receptor, oxytocin, estrogen receptor a, progesterone receptor A/ In the B ratio, a decrease in the nuclear 

fraction of p-IkBa and NFkB-p65 in the cytosol was detected. These results show that vitamin D reduces 

inflammation and inflammation-induced markers and contraction-related factors in uterine smooth 

muscle via the NFkB pathway25. Furthermore, D vitamin D treatment reduces cytokines' synthesis in 

decidual natural killer cells and reduces inflammation triggered by infection 26.  

A low progesterone A/B ratio means high affinity for progesterone and is responsible for maintaining 

uterine silence27. Thota et al. defined that progesterone receptor A/B ratio decreased with vitamin D 

treatment. It has been observed that vitamin D also reduces NFkB activity in macrophages, thus 

inhibiting NFkB-activated inflammation and providing myometrial silence during gestation. These 

mechanisms explain the effect of vitamin D on both abortion imminens and pregnancy loss. Local 

mechanisms provide the effect. 

The study measured vitamin D levels with the ELISA, RIA, EIA methods on the market or the gold 

standard HPLC method. When these methods were compared, it was determined that HPLC/mass 

spectrometry was better than colorimetric methods and there were measurement differences between 

other methods. 

In our study, the sensitivity for the cut-off point of 6.87 ng/ml was 0.908 and the specificity was 0.644. 

Therefore, the area under the curve is 0.817, may be considered a good test. Sensitivity and specificity 

values for other cut-off points that can be used should also be reconstructed according to the reference 

values in the table according to the populations. Cut-off values should be determined according to 

pregnant women, trimester, and population. The results of our study may depend on the method used 

and may need to be confirmed by the gold standard HPLC/mass spectrometry. 

Normal levels of vitamin D were twice as high in white women as in black women (50-60 mmol/L vs. 

20-30 mmol/L, respectively). Absorption through the skin is the main source of vitamin D and UV-B 

rays are necessary to initiate the cascade. Although melanin is more common in dark skin, absorption is 

reduced in very dark skins as it does not pass UV-B28. In our study, vitamin D levels were similar in 

general, which may be because the population is from the same race. 

Low vitamin D levels can be caused by limiting skin exposure due to cultural and religious beliefs. For 

example, in the study of Grover Morley et al.; veiled women in the Victorian region of Australia, 

although sunlight is sufficient in Australia, 91% of women had a vitamin D level below 9 ng/ml29. In 
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our study, no difference was found between the groups according to the veiling status of pregnant 

women. 

Today, the efficacy and safety of vitamin D supplementation are limited. In addition, most studies have 

been conducted in different ethnic groups, with inconsistent results.  

There is insufficient evidence to suggest that low vitamin D levels in early pregnancy are associated 

with poor pregnancy outcomes. However, our study found a relationship between early pregnancy loss 

and vitamin D deficiency, and the results may be due to different populations.  

Chromosomal anomalies are involved in the etiology of abortion at a rate of 50%, and this rate is 41% 

in abortions without fetal heartbeat detected in early pregnancy loss. Our study excluded the etiology of 

the chromosomal anomaly since pregnancies with positive fetal heartbeat at the beginning were 

included. However, there is no clear result since karyotype is not checked from the abortion materials. 

Abortions due to maternal reasons such as uncontrolled glycemic, diabetes mellitus, Cushing's 

syndrome, PCOS were excluded since these patients were not included in the study. Although possible 

uterine anomalies such as uterine septum are unknown, chemical exposures such as mercury are also 

unknown. The immunological effect is considered in the unexplained group in the etiology of abortion, 

and the vitamin D mechanism may be acting through this possible pathway. 

5.CONCLUSION 

Vitamin D deficiency is still a long-standing problem for healthcare professionals and the public. 

Newborns, children, pregnant, and postmenopausal women are at risk. Most human results are the results 

of animal and laboratory studies and do not show a cause-and-effect relationship. Well-designed clinical 

studies are few and available information is limited. The differences in the results of the studies are due 

to the methodology and genetic, ethnic, and racial differences, latitudinal and seasonal differences. 

Vitamin D deficiency is usually not recognized clinically, but laboratory measurements are easy and 

treatment is inexpensive. Oral supplementation is the best tolerated and most effective. However, the 

optimal level of the effect of vitamin D in the reproductive period is not clear. It is still important to 

determine the most appropriate level and preconceptional starting and the appropriate dose for maximum 

benefit for mother and baby, especially in the reproductive period and pregnant. Large-scale randomized 

controlled studies of high quality are needed. By confirming the experimental results of vitamin D 

deficiency and risks, public health practices can be started. 
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Table 1: Descriptive values of study groups 

Study 

groups 

Healthy group 

n=63 

Pregnancy loss group 

(n=66) 
 

Variables Mean 
Min-

max 
Mean Min-Max P 

Age (year) 26.58±4.01 19-34 24.12±3.89 18-33 NS 

Gravidity 1.57±0.75 1-3 1.41±0.7 1-5 NS 

Body mass 

index 

(kg/m²) 

25.09±3.42 18-33 24.96±4.46 19-42 NS 

Smoking 

status 

61 

non-smoker 

2 

smoker 

62 

Non-smoker 

4 

smoker 
NS 

Full 

covered 

Clothing 

22 full-

covered 
41 21 full-covered 45 NS 

                       NS: not statistically significant(p≥0.05) 

Table 2: The relationship between the outcome of pregnancy follow-up and vitamin D levels 

Level of vitamin D 

(ng/ml) 

Number of patients 

N 

Normal  
Intrauterine 

exitus 

Low (<20) 56 57 

Deficiency(20-29.99) 5 8 

Sufficient(>30) 2 1 

 

Table 3: Cut-off values of vitamin D levels in pregnancy loss group 

Cut-Off Sensitivity Spesificity 

6,78 0,892 0,644 

6,87 0,908 0,644 

6,96 0,908 0,630 
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Özet:  AMAÇ Down Sendromu(DS) yaklaşık olarak 800 canlı doğumda bir görülen ve eşlik eden solunumsal, 

kardiyovasküler ve diğer sistemik anomaliler nedeniyle anestezistler için özellik teşkil eden bir sendromdur. 

Atlantoaksial instabilite, küçük trakea, konjenital kalp hastalığı, zayıf immünite ve sık tekrarlayan akciğer 

enfeksiyonları, inhalasyon anesteziklerine ve atropine cevaplarının değişken olması anestezi uygulamalarını 

güçleştirir. Biz de DS ve eşlik eden epilepsi, hipotroidi tanıları olup, dismorfik yüz görünümü, makroglossi 

birlikteliği olan 41 yaşındaki kadın hastanın katarakt operasyonu için uygulanan anestezinin zorluklarını 

vurgulamayı hedefledik. YÖNTEM VE BULGULAR DS ve eşlik eden epilepsi ve hipotroidi tanıları olup, dismorfik 

yüz görünümü, makroglossi birlikteliği olan 41 yaşındaki kadın hasta katarakt operasyonu için hazırlandı. 

Preoksijenizasyonun ardından anestezi indüksiyonunda propofol 2,5 mg /kg, fentanyl 2 µg/kg ve kas gevşetici 

olarak rokuronyum 0,6 mg/kg kullanıldı. Entübasyon ilk denemede subglottik darlık nedeniyle 7.5 no’lu tüpün 

yerleştirilmesinde güçlük yaşandı ve ikinci denemede 7 no’lu kaflı endotrakeal tüp kullanılarak gerçekleştirildi. 

Girişim sonunda 2 mg/kg Brıdıon ile dekürarizasyon sonrası spontan solunumu yeterli olan hasta ekstübe edildi. 

Ekstübasyon sonrası spazm gelişen hastaya Jaw thrust manevrası uygulandı. %100 oksijenle pozitif basınçlı 

ventilasyon, 2 mg/kg prednol, 2 mg/kg lidokain uygulandı ve propofol 0.25-0.8 mg/kg verilerek anestezi hafif 

derinleştirildi. Yaklaşık 10 dakika sonra hastanın spontan solunumu düzeldi. Oksijensiz SPO2 98 olan hasta 

servise gönderildi. SONUÇ DS olan hastalarda makroglossi, laringomalazi, subglottik stenoz, lingual tonsiller 

hiperplazi nedeniyle havayolu obstriksiyonu ve havayolu yönetimi zordur. Olgumuzda subglottik stenoz 

olduğundan 41 yaşında olmasına rağmen 7.0 kaflı endotrakeal tüple entübe edilebildi ve ekstübasyon sonrası 

spazm oluşması glottik bölgede ödeme bağlı darlıktan kaynaklanabileceği düşünüldü. Ayrıca DS hastalar diğer 

hasta gruplarına göre opioid anesteziklere karşı daha duyarlıdırlar. Bu nedenle bu hasta grubunda anestezi ilaç 

düzeylerinin azaltılması gerekebilir. 

Anahtar Kelimeler: Down Sendromu, Anestezi, Subglottik Stenoz, 

 

GİRİŞ 

Down Sendromu(DS) yaklaşık olarak 800 canlı doğumda bir görülen ve eşlik eden solunumsal, 

kardiyovasküler ve diğer sistemik anomaliler nedeniyle anestezistler için özellik teşkil eden bir 

sendromdur. DS'li kişilerin %80'i yetişkinliğe kadar hayatta kalmaktadır.(1) Bunun nedeni, konjenital 

kalp hastalıklarının (KKH) daha iyi yönetimi ve 1970'lerden beri gelişen cerrahi tekniklerdir. Bu 

nedenle, DS artık sadece pediatrik popülasyonla sınırlı bir sendrom olarak kabul edilemez. Anestezi 

uzmanları bu hastalarla ameliyat ve anestezi gereksinimleri için daha sık karşılaşacaktır. Bu hastalar 

yaşlandıkça diğer kardiyak, solunum, gastrointestinal ve nörolojik durumları da bozulmalar olur. Kronik 

hastalığın belirtileri ve sonuçları, anestezistler için yeni zorluklar ortaya çıkarabilir ve hasta riskini en 

aza indirmek için uzmanlık ve tecrübe gerektirebilir. 

DS hastalarda orta hat hipoplazisi, mikrognati, makroglossi, yüksek kemerli damak, zayıf diş yapısı ve 

dar üst solunum yolu gibi karakteristik yüz özellikleri,(2-4) bu hastaları obstrüktif uyku apnesine 

(OUA) yatkın hale getirir . Ek olarak, hava yolu yönetimi zor olabilir ve bu hastalarda laringotrakeal 

veya subglottik stenoz olabilir.(5,6) Subglottik stenoz genellikle yetişkinlerdeki sıklığı belirsizdir. Daha 

çok DS'lu çocuklarla ilişkilendirilir. DS'lu çocuklarda diş lezyonlarına solunum yolu enfeksiyonlarının 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12630-021-02052-9#ref-CR13
https://link.springer.com/article/10.1007/s12630-021-02052-9#ref-CR15
https://link.springer.com/article/10.1007/s12630-021-02052-9#ref-CR3
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yanı sıra sıklıkla rastlanır. Down sendromlu hastalar, solunum yollarının anatomik bozuklukları ve 

yüksek gastroözofageal reflü (GÖRH), disfaji, OUA oranları ve düşük hücresel ve hümoral 

bağışıklıkları, nedeniyle enfeksiyonlara yatkındır. Postoperatif dönem için bu hususlar önemlidir. Çünkü 

bu hastalar aspirasyon pnömonisi, pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyöz 

komplikasyonlar geliştirmeye daha yatkın olabilir ve daha uzun hastanede kalış süresine ve enfeksiyonla 

ilişkili morbibiditeye yol açar. (7,8)  

Kalp hastalıkları, ölümlerin %25-40'ını oluşturur ve DS'li yetişkinlerde önde gelen ölüm nedenidir. (1) 

Tüm DS hastalarının yaklaşık yarısında KKH vardır, en sık olarak atriyoventriküler septal kusurlar 

(AVSD) görülür. Diğer KKH atriyal septum kusurları (ASD), ventriküler septum kusurları (VSD) ve 

Fallot Tetralojisi gibi endokardiyal yastık kusurlarını içerir  

DS'lu çocukların yaklaşık %15'inde, bağ gevşekliği radyografilerde belirgin olan oksipitoatlantoaksiyel 

instabiliteye yol açar,(7) Atlantoaksiyel instabilite entübasyon ve ameliyat sırasında baş ve boyun 

pozisyonuna dikkat edilmesi gereken durumlardır. Çünkü atlantoaksiyel instabilite omurilik sıkışmasına 

neden olabilir. (9,10) 

DS'li yetişkin, kalp dışı ameliyatları ve kardiyak müdahaleler için başvurabilir.(11) Yaygın kalp dışı 

ameliyatlar, oftalmolojik ortopedik,endokrin , kulak burun boğaz, ve diş prosedürlerini içerir. DS'li 

erkekler infertilken , DS'lu kadınlar jinekolojik veya obstetrik prosedürler için başvurabilirler. Bu 

kadınların doğurganlığı genel n.üfusa kıyasla azalmıştır, ancak DS'li bir çocuk sahibi olma olasılığı 

%50'dirBiz de DS ve eşlik eden epilepsi, hipotroidi tanıları olup, dismorfik yüz görünümü, makroglossi 

birlikteliği olan 41 yaşındaki kadın hastanın katarakt operasyonu için uygulanan anestezinin zorluklarını 

vurgulamayı hedefledik. 

OLGU 

DS ve eşlik eden epilepsi ve hipotroidi tanıları olup, dismorfik yüz görünümü, makroglossi birlikteliği 

olan 41 yaşındaki kadın hasta katarakt operasyonu için hazırlandı. Preoksijenizasyonun ardından 

anestezi indüksiyonunda propofol 2,5 mg /kg, fentanyl 2 µg/kg ve kas gevşetici olarak rokuronyum 0,6 

mg/kg kullanıldı. Entübasyon ilk denemede subglottik darlık nedeniyle 7.5 no’lu tüpün 

yerleştirilmesinde güçlük yaşandı ve ikinci denemede 7 no’lu kaflı endotrakeal tüp kullanılarak 

gerçekleştirildi. Girişim sonunda 2 mg/kg Brıdıon ile dekürarizasyon sonrası spontan solunumu yeterli 

olan hasta ekstübe edildi. Ekstübasyon sonrası spazm gelişen hastaya Jaw thrust manevrası uygulandı. 

%100 oksijenle pozitif basınçlı ventilasyon, 2 mg/kg prednol, 2 mg/kg lidokain uygulandı ve Propofol 

0.25-0.8 mg/kg verilerek anestezi hafif derinleştirildi. Yaklaşık 10 dakika sonra hastanın spontan 

solunumu düzeldi. Oksijensiz SPO2 98 olan hasta servise gönderildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

DS olan hastalarda makroglossi, laringomalazi, subglottik stenoz, lingual tonsiller hiperplazi nedeniyle 

havayolu obstriksiyonu ve havayolu yönetimi zordur. Olgumuzda subglottik stenoz olduğundan 41 

yaşında olmasına rağmen 7.0 kaflı endotrakeal tüple entübe edilebildi ve ekstübasyon sonrası spazm 

oluşması glottik bölgede ödeme bağlı darlıktan kaynaklanabileceği düşünüldü. Ayrıca DS hastalar diğer 

hasta gruplarına göre opioid anesteziklere karşı daha duyarlı oluğundan opioid kullanırken dikkatli 

olunmalıdır. DS hastalarının yaşam beklentisi, iyileştirilmiş sağlık hizmetleri ile 

geliştirilmiştir. Yaşlandıkça, bu hastalar aynı zamanda anestezistin aşina olması gereken diğer kardiyak, 

respiratuar, gastrointestinal ve nörolojik durumları da geliştirebilir. Hasta riskini en aza indirmek için 

anestezi uzmanının uzmanlığını ve tecrübesini gerektiren bu hasta popülasyonuyla ilgili zorluklar 

barındırır. DS'li daha fazla yetişkin ameliyat edildikçe ve uygun tarama ve tıbbi yönetim hakkında daha 

fazla şey öğrendikçe, bu hastaların anestezi yaklaşımları açısından ilerlemeler sağlanacağı kesindir. 
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Özet: Mide komponentinin özofagusa doğru geri kaçışı gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olarak 

tanımlanmaktadır. Yaşam kalitesini de olumsuz etkileyerek haftada iki ya da daha fazla gün boyunca retrosternal 

yanma bulgusunun olması veya yapılan endoskopik incelemede yaygın mukozal erozyonun saptanması GÖRH 

olarak kabul edilir. GÖRH tüm dünyada milyonlarca insanı etki altına alan sık görülen bir klinik problemdir. 

Hastalar klasik semptomların yanı sıra atipik semptomlarla da başvurabilmektedir. Asit baskılayıcı tedavi GÖRH' 

lı bireylerde semptomatik rahatlama sağlar ve birçok durumda komplikasyonları önler 1. Teşhis ve tedavideki 

ilerlemelerle rağmen yaşam kalitesini oldukça olumsuz yönde etkiliyebilen bu hastalıkta diyet çok önemli bir yer 

almaktadır. Bu yazımızda GÖRH olan bireylerde diyetin önemi ve beslenme yönetimi vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gastroözofageal Reflü, Beslenme, Yaşam Tarzı 

 

Gastroesophageal Reflux Dısease and Dıet 

 

Abstract: Reflux of the stomach component into the esophagus is defined as gastroesophageal reflux disease 

(GERD). GERD is defined as the presence of retrosternal burning findings for two or more days a week or the 

detection of extensive mucosal erosion in the endoscopic examination, which also negatively affects the quality of 

life. GERD is a common clinical problem that affects millions of people around the world.. Patients may present 

with atypical symptoms as well as classical symptoms. Acid-suppressing therapy provides symptomatic relief in 

individuals with GERD and in many cases prevents complications.1 Despite the advances in diagnosis and 

treatment in this diease, diet plays a very important role, which can negatively affect the quality of life. In this 

article, the importance of diet and nutritional management in individuals with GERD are emphasized. 

Keywords: Gastroesophageal Reflux, Nutrition, Lifestyle 

 

1. TANIM 

Mide komponentinin özofagusa doğru geri kaçışı gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olarak 

tanımlanmaktadır. Yaşam kalitesini de olumsuz etkileyerek haftada iki ya da daha fazla gün boyunca 

retrosternal yanma bulgusunun olması veya yapılan endoskopik incelemede yaygın mukozal erozyonun 

saptanması GÖRH olarak kabul edilir. GÖRH tüm dünyada milyonlarca insanı etki altına alan sık 

görülen bir klinik problemdir. Hastalar klasik semptomların yanı sıra atipik semptomlarla da 

başvurabilmektedir. Asit baskılayıcı tedavi GÖRH' lı bireylerde semptomatik rahatlama sağlar ve birçok 

durumda komplikasyonları önler1. Teşhis ve tedavideki ilerlemelerle rağmen yaşam kalitesini oldukça 

olumsuz yönde etkiliyebilen bu hastalıkta diyet çok önemli bir yer almaktadır. Bu yazımızda GÖRH 

olan bireylerde diyetin önemi ve beslenme yönetimi vurgulanmaktadır. 

2. PREVALANS ve PATOFİZYOLOJİ 

GÖRH’nın tipik semptomu midede ekşime ve regürjitasyondur. Asya’da daha düşük prevalansı olmakla 

birlikte Batı dünyasının GÖRH prevalansı %10-20 olarak tanımlanmıştır. Klinik olarak midede ekşime 
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semptomu toplam nüfusun %6’sında görülmektedir. Regürjitasyon ise nüfusun %16’sında 

görülmektedir Obezite, aşırı alkol tüketimi, sigara kullanmak ve aile hikayesi varlığının GÖRH 

oluşumunu tetiklediği bildirilmektedir2. Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH)’nın Kuzey 

Amerika'daki tahmini prevalansı %18,1-27,8 olup dünya çapında çok yaygın bir sindirim 

bozukluğudur.3 Montreal tanımına göre GÖRH, mide içeriğinin özofagusa geri kaçmasından 

kaynaklanan rahatsız edici semptomlar ve komplikasyonlar durumudur.4 GÖRH düşük yaşam kalitesi 

ile ilişkili olup önemli morbidite sebebi olabilecek bir sağlık sorunudur5. GÖRH semptomlarının başarılı 

bir şekilde tedavisi, azalan fiziksel ağrı hissi, artan canlılık durumu, fiziksel ve sosyal işlevler ve 

duygusal iyilik hali gibi yaşam seviyesi kalitesinde önemli bir çok iyileşme ile ilişkilendirilmiştir6. 

3. SEMPTOMLAR 

GÖRH' nın klasik ve en yaygın semptomu midede ekşime hissidir. Mide ekşimesi, gastrik asit 

komponentinin özofagusa geri kaçışının neticesi olarak, göğüste başlayan ve ağıza doğru yayılan bir 

yanma hissidir. Bununla birlikte, reflünün yalnızca küçük bir yüzdesi semptomatiktir. GÖRH özellikle 

kalp dışı göğüs ağrısının da sıkça rastlanabilen bir nedenidir7,8. GÖRH'nın klasik semptomları kolayca 

fark edilse de özofagus dışı belirtileri de yaygındır ancak her zaman tanınamayabilir. Ekstraözofageal 

semptomların gırtlağa doğru reflüsü ses kısıklığına neden olmaktadır 9. Ayrıca asidik içeriğin reflüsü 

bronkospazmı tetikleyip altta yatan astımı şiddetlendirerek öksürüğe, nefes darlığına ve hırıltıya yol 

açabilir.10 Bazı GÖRH hastaları ayrıca kronik mide bulantısı ve kusma durumlarını yaşayabilmektedir. 

Alarm semptomları varlığında ve komplikasyon riski yüksek olan hastaların taranması için endoskopi 

önerilir. Alarm semptomları disfaji ve odinofajiyi içerir. Alarm semptomları varlığı darlıklar, ülserasyon 

ve/veya malignite gibi komplikasyonları ayrıca gelişmiş olabilecek anemi, kanama ve kilo kaybını işaret 

edebilir.11 

4. ETİYOLOJİ 

GÖRH için risk faktörleri arasında ileri yaş, obezite, sigara kullanımı, kaygı/depresyon ve azalmış 

fiziksel aktivite yer almaktadır12-14 GÖRH'nı etkileyen faktörler hem fizyolojik hem de patolojiktir. En 

yaygın neden, geçici alt özofagus sfinkterinde gevşemelerdir. Beslenme alışkanlıkları da reflü 

gelişimine katkıda bulunabilir. GÖRH etiyolojisinde rol alan diğer faktörler arasında azalmış alt 

özofagus sfinkteri (AÖS) basıncı, hiatal herniler, bozulmuş özofagus klirensi ve gecikmiş gastrik 

boşalma yer almaktadır.15,16 

5. TANI 

GÖRH genellikle klasik semptomlar ve asit supresyonuna yanıt ile klinik olarak teşhis edilebilmektedir. 

Regürjitasyonlu veya regurjitasyonsuz mide ekşimesi olması, özellikle yemekten sonra veya sırt üstü 

yatıldığında semptomların kötüleşmesi GÖRH' dan şüphelenmek için tipik olarak yeterlidir 17.Ayrıca 

histamin tip 2 reseptör blokerleri veya proton pompası inhibitörleri ile tedaviye başlanması ve ardından 

semptomların kesilmesi de tanısal olarak kabul edilmektedir. Ampirik tedaviye yanıt veren hastalarda, 

alarm semptomları yoksa başka tetkik yapmak gerekmez 18. 

GÖRH ve olası komplikasyonlarının değerlendirilmesinde en çok kullanılan tanısal test üst 

gastrointestinal endoskopi veya özofagogastroduodenoskopi testleridir. Endoskopinin en önemli faydası 

özofagus mukozasının doğrudan görüntülenmesidir. Endoskopik görüntüleme özofajit, striktürler ve 

Barrett özofagusu gibi GÖRH komplikasyonlarının teşhisine yardımcı olur 19.  

Ayaktan pH izlemi reflü de altın standart tanı yöntemi olarak kabul edilir. Normal endoskopik bulguları 

olan semptomatik hastalarda gezici pH izlemesi %96 hassasiyet ve %96 özgüllük ile semptomatik asit 

reflüsünün tespit edilmesini sağlayabilmektedir 20. 

Ayrıca şiddetli özofajitin saptanmasında floroskopik baryum testi uygun bir tanı yöntemi olmakla 

birlikte GÖRH'nin rutin tanısı için önerilmemektedir 12.  

6. TEDAVİ 

GÖRH için ilaç tedavisi, semptomları azaltmayı ve asidik içeriğin reflüsünden kaynaklanan mukozal 

hasarı en aza indirmeyi hedefler. Asit baskılaması GÖRH tedavisinde başarılı olmakla birlikte GÖRH 

şiddeti ile yüksek mide asiditesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır 21.  
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Antiasitler, H2 blokerleri ve proton pompası inhibitörlerini içerir. H2 blokerler, parietal hücrenin 

histamin stimülasyonunun inhibisyonu vasıtasıyla gastrik asit sekresyonunu azaltır. Proton pompası 

inhibitörleri (PPI’ler) ise pariyetal hücrelerden mide lümenine salgılanan asit miktarını azaltır. H2 

blokerlerinin plaseboya göre bazı semptomatik faydaları olduğu gösterilmişse de kontrendikasyonu 

olmayan kişilerde PPI' ler reflü tedavisinde en etkili ajanlar olarak kabul edilmektedir 22. PPI’ler günde 

bir veya iki kez ve yemeklerden 30 ila 60 dakika önce alındıklarında daha etkilidirler. PPI kesildikten 

sonra birçok hastada semptomlar tekrarlayacağından genellikle ömür boyu tedavi gereklidir 19. PPI 

tedavisinde yan etki riski düşünülerek idame için gereken en düşük doz kullanılmalıdır 23. 

Ameliyat ve PPI arasındaki etkinlik ve postoperatif komplikasyon ve mortalite farkları bulunduğundan 

cerrahi yalnızca seçilmiş hastalara uygulanmalıdır. Anti reflü cerrahi için en uygun adayları seçmek 

klinik olarak zordur 12.Herhangi bir alarm semptomu yoksa, GÖRH'nın ilk yönetimi yaşam tarzı 

değişikliğine yönelik olmalıdır. 

7. GÖRH’DE BESLENME YÖNETİMİ 

Yapılan çalışmalarda GÖRH oluşumunda ve tedavisinde diyetle alınan yağ, kolesterol gibi besinlerin 

ayrıca karbonat ve kafein içeren içeceklerin, çikolata, nane, soğan gibi bazı besin öğelerinin aşırı 

tüketiminin ve yeterince çiğnemeden hızlı yemek yeme, bir ya da birkaç öğünü atlama gibi yanlış 

beslenme alışkanlıklarının etkili olduğu gösterilmiştir 24. GÖRH gelişimini önlemek için kabul gören 

beslenme önerilerini sıralayacak olursak; yatmadan 2-3 saat önce yemek yemekten kaçınmak, reflüyü 

tetikleyebilen ve potansiyel reflü durumunu kötüleştirebilen çikolata, kafein, alkol, yüksek yağlı, asit 

içeriği yüksek, baharatlı gıdalar gibi besinlerin tüketiminin sınırlandırılması veya rutin tüketiminden 

kaçınılmasıdır. Ayrıca domates ve portakal gibi yüksek asit oranına sahip besinlerin diyetle alımını 

sınırlandırılmalıdır. 

Bir sistematik derlemede sigara, çikolata ve gazlı içeceklerin tüketiminin alt özafageal sfinkter (AÖS) 

basıncını düşürdüğü bildirilmiştir 10. Bazı yiyeceklerin GÖRH’ını arttırdığı gösterilmiştir. Yağlı 

besinler, çikolata, kahve, karabiber, nane, soğan, sarımsak ve alkol tüketiminden kaçınılması reflünün 

önlenmesi açısından önemlidir 1. 

Yapılan araştırmalarda obezitenin abdominal basınç artışına ve AÖS’nin gevşemesine neden olarak 

GÖRH oluşumunda etkili olduğu belirtilmiştir. Diyetle alınan toplam yağ, doymuş yağ asidi, kolesterol 

gibi besin öğelerinin; karbonatlı içecek, kafein, çikolata, nane, soğan gibi bazı besinlerin ve hızlı yemek 

yeme, öğün atlama gibi beslenme alışkanlıklarının GÖRH oluşumunda ve tedavisinde etkili olduğu 

yapılan çalışmalarla gösterilmiştir 1. 

Günde en az 3 öğün (öğün atlamadan) düzenli yemek yenmeli ayrıca yatmadan önce yemek 

yenilmemelidir. Koyu çay, kahve, domates, asitli meyve suları ve acı baharatlar diyetten çıkarılmalıdır. 

AÖS basıncını arttırmak için proteinden zengin besinler tüketilmelidir. Kızartmalar çok sıcak veya çok 

soğuk besinler tüketilmemelidir. Karın içi basıncı arttıran pantolonun belinin sıkılması sıkı kemer, korse 

giyilmesi gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Yatak başı 15-25 cm yükseltilmeli, AÖS basıncını 

azalttığından alkol tüketilmemelidir 25. 

GÖRH ve protein ilişkisini gösteren mevcut az sayıda çalışma incelendiğinde protein içeriği yüksek 

besinlerin AÖS basıncını daha çok arttırdığı gösterilmiştir 26. Bu nedenle GÖR hastalarında diyette 

protein içeriğinin arttırılması önerilmektedir 27. 

Yapılan araştırmalarda yağ içeriği yüksek öğün sonrası, postprandiyal reflü sıklığının arttığı 

belirtilmektedir 28. Yapılan başka bir araştırmada da reflü hastalarının yüksek kolesterol içerikli 

diyetlerinin reflü sıklığını artırdığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle GÖR hastalarında yağ oranı yüksek 

diyetten kaçınılması önerilmektedir.  

Alkol kullanımının da AÖS basıncını azaltarak mide asid salgısını arttırdığı ve mide boşalmasını 

geciktirdiğinden GÖR hastalarının alkol tüketmemesi önerilmektedir. 

Fitik asit posa içeriği yüksek besinlerde yeralamkat olup, apoptozisin uyarılmasına yol açarak kanser 

hücrelerin büyüme hızlarını inhibe etmektedir 29. Diyetle fazla miktarda posa alımı inflamatuar 

belirteçlerin plazma seviyelerinin düşük seyretmesine neden olmaktadır 30. Diyetle posa alımı ve bir 
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GÖRH komplikasyonu olan özofageal adenokarsinom arasında ters ilişki bulunduğu yapılan birçok 

araştırma ile gösterilmiştir 30.  

İçeriğinde yer alan mentol nedeniyle nane, AÖS basıncını azaltarak GÖRH’na neden olmakta ve 

GÖRH’nın septomlarından pirozisi arttırmaktadır 31.  

Kahve ve GÖRH sıklığı ilişkisinde tartışmalı sonuçlar bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan birtakım 

çalışmalarda kahve tüketimi sonrasında AÖS basıncının azaldığı ve buna bağlı olarak GÖRH’nın arttığı 

rapor edilmişken, NHANES çalışmasında ise diyetle kahve tüketimi ile GÖRH arasında anlamlı bir 

ilişki olmadığı rapor edilmiştir 32 Asit içeriği yüksek olan portakal, greyfurt gibi meyveler, baharatlar, 

soğan ve sarımsak özofageal mukozada irritan etki göstererek pirozis gelişimini uyarmaktadır 33.  

Norveç’te yapılan bir çalışmada, GÖRH ile tuzlu balık ve tuzlu et tüketiminin anlamlı derecede ilişkili 

olduğu ayrıca yüksek tuz tüketimi ile GÖRH arasında anlamlı ilişki saptanmıştır 29.  

Sonuç olarak beslenmenin GÖR hastalığında önemli bir rolünün olduğu belirlenmiştir. Mide asidite 

artışının önüne geçmek için baharatlar, nane, çikolata, aşırı miktarda tuz, domates, asitli meyveler, alkol, 

çok sıcak ve soğuk besinler tüketilmemeli, ayrıca öğünler sık aralıklı olmalı, öğün atlanmamalıdır. 

GÖRH için bilinen bir risk faktörü olan obezite ise gelişmeden önlenmelidir. 
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Mastektomi Sonrası Ekspander İmplant ile İki Aşamalı Meme Onarımı: 28 

Olgunun Değerlendirilmesi 
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Medicalpark Bahçelievler Hastanesi 

 

Özet: Giriş: Onkolojik olarak güvenilir yöntemler olduklarının kanıtlanmasıyla, cilt koruyucu mastektomi ve meme 

başı koruyucu mastektomi, meme koruyucu cerrahiye uygun olmayan olgularda meme kanseri tedavisinde tercih 

edilen tedavi yöntemleri olmuşlardır. İmplant ile meme onarımı tek aşamalı veya iki aşamalı olacak şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı ekspander implant ile eşzamanlı iki aşamalı meme onarımı 

gerçekleştirilen hastalarda uzun dönem sonuçlarımızı sunmak ve komplikasyon gelişimine zemin hazırlayan 

faktörleri tespit etmektir. Gereç/Yöntem: Nisan 2018 ve Mayıs 2019 yılları arasında meme kanseri nedeniyle 

mastektomi uygulanan hastalara expander implant ile iki aşamalı eşzamanlı meme onarımı uygulanmıştır. Tüm 

implantlar subpektoral yerleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 28 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 

hastaların ortalama yaşı 49,96 ± 8.12’di. 9 hastada sigara kullanım öyküsü, 7 hastada kronik hastalık öyküsü 

mevcuttu. Hastalar opere edildikten sonra ortalama 3.48 ± 2.39 gün içerisinde taburcu edildi. 19 hastada meme 

başı koruyucu mastektomi uygulanırken, 9 hastada cilt koruyucu mastektomi uygulandı. 21 hastaya unilateral 

mastektomi, 7 hastaya bilateral mastektomi uygulandı. 17 hastaya aksiller küraj uygulandı. En sık olarak lateral 

insizyon kullanıldı. Kullanılan ortalama implant volümü 372,40 ± 80,91 ml saptandı. 13 hasta neoadjuvan 

kemoterapi alırken, 19 hasta adjuvan kemoterapi aldı. 20 hasta radyoterapi aldı. Postoperatif dönemde 5 hastada 

komplikasyon gözlendi. Sonuç: Mastektomi flep dolaşımının şüpheli olduğu pektoral kasın yetersiz olduğu, 

postoperatif radyoterapi tedavisi planlanan hastalarda ekspander implant ile iki aşamalı onarım en uygun ve 

güvenilir bir yöntem olup, bu seride gözlenen komplikasyon oranları literatür ile uyumlu gözükmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Mastektomi, Meme Onarımı 

 

Two Stage Breast Reconstruction With Expander Implants: Analysis of 28 Cases 

 

Abstract: Introduction: With their proven oncological safety, skin-sparing mastectomy and nipple-sparing 

mastectomy have become the preferred treatment modalities in the treatment of breast cancer in cases not suitable 

for breast-conserving surgery. Breast reconstruction with implant can be performed in a single stage or in two 

stages. The aim of this study is to present our long-term results and to determine the factors that predispose to the 

development of complications in the patients who underwent two-stage breast reconstruction with an expander 

implant. Material/Method: Between April 2018 and May 2019, two-stage breast reconstruction with an expander 

implant was applied to patients who underwent mastectomy for breast cancer. All implants were placed 

subpectorally. Results: 28 patients were included in the study. The mean age of the patients included in the study 

was 49.96 ± 8.12. There was a history of smoking in 9 patients and a history of chronic disease in 7 patients. The 

patients were discharged within an average of 3.48 ± 2.39 days after the operation. Nipple sparing mastectomy 

was performed in 19 patients, and skin sparing mastectomy was performed in 9 patients. Unilateral mastectomy 

was performed in 21 patients and bilateral mastectomy was performed in 7 patients. Axillary curage was 

performed in 17 patients. Lateral incision was used most frequently. The mean implant volume used was 372.40 ± 

80.91 ml. 13 patients received neoadjuvant chemotherapy and 19 patients received adjuvant chemotherapy. 20 

patients received radiotherapy. Complications were observed in 5 patients in the postoperative period. 

Conclusion: Two-stage reconstruction with expander implant is the most appropriate and reliable method in the 

patients with insufficient pectoral muscle, for whom mastectomy flap circulation is suspected, and postoperative 
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radiotherapy treatment is planned, and the complication rates observed in this series are compatible with the 

literature. 

Keywords: Breast Cancer, Mastectomy, Breast Reconstruction 

 

GİRİŞ 

Onkolojik olarak güvenilir yöntemler olduklarının kanıtlanmasıyla, cilt koruyucu mastektomi ve meme 

başı koruyucu mastektomi meme kanserinin tedavisinde meme koruyucu cerrahiye uygun olmayan 

olgularda tercih edilen tedavi yöntemleri olmuşlardır.1-3 Meme cildinin ve meme başının korunması, 

implant ile meme onarımını teknik olarak daha kolay hale getirmiş ve elde edilen sonuçların kozmetik 

açıdan daha kabul edilebilir olmasıyla sonuçlanmıştır.4,5 

İmplant ile eş zamanlı meme onarımı; meme cildi veya meme başı koruyucu mastektomi 

uygulamalarının artmasına ek olarak hastanın beden algısını olumlu etkilemesi, özgüvenini ve hayat 

kalitesini artırması nedeniyle giderek artan sıklıklarda uygulanmaya başlanmıştır.4,5 İmplant ile 

eşzamanlı meme onarımı tek aşamalı veya iki aşamalı olacak şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Tek 

aşamalı onarımlar ile ilgili en önemli kısıtlayıcı etken; implantın yerleştirileceği kas altı cebin yetersiz 

hazırlanması nedenli implantın tüm yüzeyinin kas doku ile örtülememesi sonucunda implant nedenli 

komplikasyonlarda artıştır.6,7 İmplantın açıkta kalan yüzeyini örtmek amaçlı hücre ihtiva etmeyen yapay 

malzemelerin kullanımı bildirilmiş7,8 olmasına karşın bu materyaller ile ilişkili bildirilmiş ek 

komplikasyonlar ve kullanımlarına bağlı maliyet artışı bu materyallerin kullanımını 

sınırlandırmaktadır.9 Bu sebeplerden dolayı iki aşamalı meme onarımı daha sıklıkla tercih edilen meme 

onarım yöntemidir.10 Bu çalışmaya dahil edilen tüm hastalarda ekspander implant kullanılarak iki 

aşamalı meme onarımı gerçekleştirilmiştir. İmplantın tamamı kas doku ile örtülmüştür, ek hiçbir yapay 

malzeme kullanılmamıştır. Bu çalışma iki aşamalı tüm yüzeyi kas doku ile örtülmüş implant ile meme 

onarımı yapılmış hasta grubuna ait sonuçları irdelemek, komplikasyon oluşumuna etki eden faktörleri 

tespit etmek nedenli yapılmak istenmektedir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Nisan 2018 ve Mayıs 2019 yılları arasında meme kanseri teşhisi alan 28 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 

Meme kanseri tanısı alan 28 hastaya tedavi amaçlı mastektomi uygulanmış ve expander implant ile iki 

aşamalı eşzamanlı meme onarımı uygulanmıştır. Tüm implantlar subpektoral yerleştirilmiş ve yeterli 

yumuşak doku ile kapatılmıştır. Hiçbir hastada, implant üzerini örtmek için aselluler dermal matriks ve 

benzeri yabancı materyal kullanılmamıştır. Hastalar taburcu edildikten sonra poliklinik takiplerinde 

ekspander implantlar şişirilmiş ve hastaların takipleri yapılmıştır.  

BULGULAR 

Çalışmaya 28 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 49,96 ± 8.12 olup 

yaş aralığı 31 ile 65 arasında değişmekteydi. 9 hastada sigara kullanım öyküsü, 7 hastada kronik hastalık 

öyküsü mevcuttu. Kronik hastalık öyküsü olan 7 hastanın 4’ünde hipertansiyon (%57,1), birinde diyabet 

(%14,2), birinde hiperkoagülopati (%14,2) ve birinde ise bağ dokusu hastalığı (pseudoksantoma 

elastikum) (%14,2) öyküsü mevcuttu. Hastalar opere edildikten sonra 2 ile 12 gün arasında hastanede 

yatırılırken, ortalama 3.48 ± 2.4 gün içerisinde taburcu edildi. 19 hastada nipple sparing mastektomi 

uygulanırken, 9 hastada skin sparing mastektomi uygulandı. 21 hastaya unilateral mastektomi, 7 hastaya 

bilateral mastektomi uygulandı. 17 hastada sentinel lenf nodu pozitif olduğundan aksiller küraj 

uygulandı. En sık olarak lateral insizyon (20 hasta, %71) kullanıldı, bunu sırasıyla eliptik insizyon (3 

hasta, %11) ve ters t insizyon (3 hasta, %11) takip ederken en az sıklıkla inframamaryal insizyon (2 

hasta, %7) kullanıldı. Kullanılan ortalama implant volümü 372,4 ± 80,91 ml saptandı. İmplantlar 

operasyon esnasında ortalama %50 oranında şişirildi. 13 hasta neoadjuvan kemoterapi alırken, 19 hasta 

adjuvan kemoterapi aldı. 20 hasta radyoterapi aldı. Postoperatif dönemde 5 hastada komplikasyon 

gözlendi. Cerrahi gerektirmeyen komplikasyonlar minör cerrahi müdahale gerektiren komplikasyonlar 

majör olarak sınıflandırıldı. Minor komplikasyon olarak, bir hastada meme başında yüzeyel nekroz 

gözlendi, tedavi olarak rutin yara bakımı ile takip yapıldı ve süreç sekonder iyileşme ile sonuçlandı. 

Major komplikasyon olarak bir hastada seroma, bir hastada hematom ve 2 hastada infeksiyon gözlendi. 
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Tüm hastalarda cerrahi uygulanarak seroma, hematom ve apse drene edildi. Rekonstrüksiyon sürecinde 

2 hastada implant kaybı gözlendi. Bu hastalarda rekonstrüksiyon hastaların isteği ile sonlandırıldı. 

TARTIŞMA 

Günümüzde halen en sıklıkla tercih edilen meme onarım yöntemi implant ile meme onarımıdır.10 

İmplant ile meme onarımlarının %80–90 civarı iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.11 İki aşamalı 

onarım tek aşamalı onarıma göre implant kaynaklı gözlenebilecek komplikasyonlar açısından daha 

avantajlıdır. Bizim serimizde iki hastada infeksiyon nedenli implant kaybı yaşanmış olup bu hastalarda 

rekonstrüksiyon sonlandırılmak durumunda kalınmıştır. İmplant ile meme onarımı, donör alan 

morbiditesi yaratmaması, cerrahi sürenin kısa olması ve daha kolay uygulanabilmesi nedeniyle otolog 

doku ile yapılan rekonstrüksiyonlara oranla daha sık uygulanmaktadır. Mastektomi flep dolaşımının 

şüpheli olduğu pektoral kasın yetersiz olduğu, postoperastif radyoterapi tedavisi planlanan hastalarda 

ekspander implant ile iki aşamalı onarım en uygun ve güvenilir bir yöntem olup, bu seride gözlenen 

komplikasyon oranları literatür ile uyumlu gözükmektedir. 
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Cerrahi Dışı Nedenle Yoğun Bakıma Kabul Edilen Kritik Hastaların Sıvı-

Volum Durumunun Usg ile Değerlendirilmesi 
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Özet: Giriş: Biz bu çalışma ile cerrahi dışı nedenlerle 3. basamak yoğun bakım ünitesine kabul edilen kritik 

hastaların ; yoğun bakıma kabulunde sıvı-volüm durumlarını ultrasonografi eşliğinde Inferior vena cava 

collability ındex hesaplaması ile değerlendirmeyi amaçladık. Materyal metod: Çalışma; Kastamonu Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi genel yoğun bakım ünitelerinde yapılmış olup; çalışmaya toplam 90 hasta dahil edilmiştir. 

Çalışmaya dahil edilme kriteri ; yoğun bakıma cerrahi dışı tanılarla kabul edilmek ve 18 yaş üzeri olmak olarak 

belirlendi. Hastaların; yaş, cinsiyet, yoğun bakıma kabul tanıları ve IVC-CI’leri kaydedildi ve değerlendirildi. 

IVC-CI’nin <%45 olan hastalar grup 1, ≥ %45 olan hastalar grup 2 olarak belirlendi. Bulgular: Çalışmaya 

toplam 90 hasta alınmış olup, hastaların yaş ortalaması 69,1 ± 14,3 yıldı. Hastaların 43(%47,7)’ü erkekti. Tüm 

katılımcıların VCI max ortalaması; 18,5 ± 4,2 mm ve VCI min ortalaması; 11,3 ± 5,2 mm idi. Katılımcıların 48 

(%53,3)’i solunumsal nedenlerle(pnomoni, Koah atak, astım atak), 31 (%34,4) ‘i norolojik nedenlerle ( 

serebrovaskuler olay, epilepsi, hipertansif ensefalopati), 11 (%12,3)’i diğer nedenlerle (diyabetik ketoasidoz, akut 

böbrek yetmezliği vb.) yoğun bakıma kabul edildi. Yoğun bakıma kabulde; IVC-CI <%45 olan 50 hasta (grup1), 

IVC-CI ≥ %45 olan 40 hasta (grup 2) vardı. Gruplar arasında yapılan istatistiksel analiz sonucunda ; yaş 

(p:0,002), VCI min (p:0,032), IVC –CI (p: 0,001) parametrelerinde istatistiksel anlamlı fark mevcuttu.Sonuç: 

Yoğun bakıma cerrahi dışı nedenlerle kabul edilen kritik hastaların sıvı-volum durumu IVC-CI’ye göre 

değerlendirildiğinde ; yüksek oranda (%44,4) hipovolemi tablosu ile karşılaşılabilir. Bu hasta populasyonunun 

yoğun bakıma kabulunde ciddi oranda hipovolemik olabileceği ve sıvı resusitasyon protokolünün buna göre 

düzenlenebileceğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Kritik Hasta,hipovolemi, Inferior Vena Cava Collability İndex 

 

Ultrasonographic Evaluation of Fluid/volume Status of Critical Patients Admitted to Intensive Care With 

Non-Surgical Diagnosis 

 

Abstract: Introduction:This study aimed to evaluate the fluid-volume status of critically ill patients admitted to the 

tertiary intensive care unit with non-surgical diagnoses by measuring vena cava collapsibility indexes by 

ultrasonographyMaterials and Methods:The study was carried out in the general intensive care units of 

Kastamonu Training and Research Hospital.A total of 90 patients were included in the study. The criteria for 

inclusion in the study were to be admitted to the intensive care unit with non-surgical diagnoses and over 18. Age, 

gender, diagnosis of admission to the intensive care unit, and IVC-CI of the patients were recorded and evaluated. 

Patients with IVC-CI<45% were defined as Group 1, and patients with ≥45% IVC-CI as Group 2.Results: A total 

of 90 patients were included in the study, and the mean age of the patients was 69.1±14.3 years. 43(47.7%) of the 

patients were male. The mean of VCI max of all participants was 18.5±4.2 mm and the mean of VCI min was 

11.3±5.2 mm. 48(53.3%) of the participants were diagnosed with respiratory disease (pneumonia, COPD attack, 

asthma attack), 31(34.4%) were diagnosed with neurological disease (cerebrovascular event, epilepsy, 

hypertensive encephalopathy), 11(%12,3) were admitted to the intensive care unit with other diagnoses (diabetic 

ketoacidosis, acute renal failure, etc.). There were 50 patients with IVC-CI<45%(group1) and 40 patients with 

IVC-CI ≥ 45%(group2) at admission to the ICU. As a result of the statistical analysis between the groups, there 

was a statistically significant difference in age(p:0.002), VCI min(p:0.032), and IVC–CI(p: 0.001) 
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parameters.Conclusion: If the fluid-volume status of critically ill patients admitted to the intensive care unit for 

non-surgical diagnosis is evaluated according to IVC-CI, a high rate of hypovolemia(44.4%) may be encountered. 

We think this patient population may be seriously hypovolemic in admission to the intensive care unit, and the 

fluid resuscitation protocol can be adjusted accordingly. 

Keywords: Intensive Care, Critical Patient, Hypovolemia, Inferior Vena Cava Collapsibility İndex 

 

Giriş 

Inferior vena cava collability ındexı(IVC-CI); spontan solunumda ınferıor vena cavanın maxımum ve 

mınumum çaplarının ölçümleri ile hesaplanan ve yoğun bakımlarda takip edilen kritik hastaların sıvı 

volumu değerlendirilmesinde kullanılan dinamik bir parametredir(1). Bu ındex; ekokardiyografik olarak 

subkostal yaklaşımla değerlendirilir ve yoğun bakımda takip edilen hastalarda sıvı volumu 

değerlendirmesinde kullanılan diğer parametrelerle korelasyon gösterir(2). 

Biz bu çalışma ile cerrahi dışı nedenlerle 3. basamak yoğun bakım ünitesine kabul edilen kritik hastaların 

; yoğun bakıma kabulunde sıvı-volüm durumlarını ultrasonografi eşliğinde Inferior vena cava collability 

ındex hesaplaması ile değerlendirmeyi amaçladık. 

Materyal metod 

Çalışma; Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel yoğun bakım ünitelerinde yapılmış olup; 

çalışmaya toplam 90 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilme kriteri ; yoğun bakıma cerrahi dışı 

tanılarla kabul edilmek ve 18 yaş üzeri olmak olarak belirlendi.  

IVC-CI ölçümü için; hastalar supin olarak nötr pozisyona alındı. Siemens Acuson P500 device 

(Siemens, California, USA) Ultrasonografi cihazının ECHO probuyla, subksifoid pencereden önce B-

Modu ECHO ile outplane olarak IVC, aorta ve vertebra görüntülendi. ECHO probu bulunduğu nokta 

değiştirilmeden saat yönü tersine çevrilerek IVC in-plane pozisyonda görüntülendi. IVC’nin kalpten 

çıkışı ve hepatik ven görüntülenerek hepatik veni yaklaşık 1cm geçtikten sonraki kısma ECHO kürsorü 

yerleştirildi ve M-Mod ECHO açıldı. Birkaç soluk periyodu boyunca IVC çapı izlendi ve ekran 

dondurularak ICVçapının en dar olduğu ve en geniş olduğu yerlerden çap ölçümü yapıldı. Her hasta için 

IVC-CI, IVC-CI=(Vmax–Vmin)/Vmax formül kullanılarak hesaplandı(3). IVC-CI’nin >%45 olması 

hipovolemi ile uyumlu olduğu şeklinde yorumlandı(4).  

Hastaların; yaş, cinsiyet, yoğun bakıma kabul tanıları ve IVC-CI’leri kaydedildi ve değerlendirildi. IVC-

CI’nin <%45 olan hastalar grup 1,  ≥ %45 olan hastalar grup 2 olarak belirlendi. 

İstatistiksel analiz 

Normal dağılan iki sürekli değişkenin ortalamaları arasındaki farklardaki anlamlılık, bağımsız t-testi ile 

belirlendi. Normal dağılmayan sürekli değişkenler Mann-Whitney U testi ile test edildi. Kategorik 

değişkenlerin grup karşılaştırmasını belirlemek için Pearson ki-kare testi uygulandı.  p<0.05 istatistiksel 

anlamlılık olarak gösterildi. Tüm istatistiksel analizler SPSS 26.00 (SPSS Inc, Chicago, ABD) 

kullanılarak yapıldı. 

Bulgular 

Çalışmaya toplam 90 hasta alınmış olup, hastaların yaş ortalaması 69,1 ± 14,3 yıldı. Hastaların 

43(%47,7)’ü erkekti. Tüm katılımcıların VCI max ortalaması; 18,5 ± 4,2 mm ve VCI min ortalaması;  

11,3 ± 5,2 mm idi. Katılımcıların 48 (%53,3)’i solunumsal nedenlerle(pnomoni, Koah atak, astım atak),  

31 (%34,4) ‘i norolojik nedenlerle ( serebrovaskuler olay, epilepsi, hipertansif ensefalopati), 11 

(%12,3)’i diğer nedenlerle (diyabetik ketoasidoz, akut böbrek yetmezliği vb.) yoğun bakıma  kabul 

edildi.  

Yoğun bakıma kabulde; IVC-CI <%45 olan 50 hasta (grup1), IVC-CI  ≥ %45 olan 40 hasta (grup 2) 

vardı. Gruplar arasında yapılan istatistiksel analiz sonucunda ; yaş (p:0,002), VCI min (p:0,032), IVC –

CI  (p: 0,001) parametrelerinde istatistiksel anlamlı fark mevcuttu. Yoğun bakıma kabul tanıları arasında 

istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ( p:0,069). Ek olarak grup 2’ deki hastalar daha yaşlı hastalardı(73,3 

±14,7 yıl).(Tablo 1) 
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Tablo1: Demografik, VCI max, VCI min, VCI –CI, Yoğun Bakıma Kabul Tanıları verileri  

 

 

Total hasta populasyonu 

(n:90) 

(n/%) 

Mean±SD 

Grup 1 (n:50) 

(n/%) 

 

Mean±SD 

Grup 2 (n:40) 

(n/%) 

 

Mean±SD 

 

 

  p 

Yaş( yıl) 69,1 ± 14,3 65 ±13,1 73,3 ±14,7  0,002 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

 

43 (% 47,7) 

47(% 52,3) 

 

22 (% 44) 

28 (% 56) 

 

21 (% 52,5) 

19 (% 47,5) 

 

0,96 

VCI max (mm) 18,5 ± 4,2 19,2 ± 4,7  17,8 ± 3,3 0,072 

VCI min (mm) 11,3 ± 5,2 14,2 ± 4,4 7,3 ± 2,1  0,032 

VCI –CI  (%) 35 ± 18,8 25 ± 7,9 59 ± 8,8 0,001 

Yoğun Bakıma 

Kabul Tanıları 

Solunumsal 

Nörolojik 

Diğer 

 

 

48 (%53,3) 

31 (%34,4) 

11 (%12,3) 

 

 

30 (%60) 

13 (%26) 

7   (%14) 

 

 

18 ( %45) 

18 (%45) 

4   (10)  

 

 

0,069 

 

 

Tartışma 

Yaptığımız bu çalışmaya göre; yoğun bakıma cerrahi dışı nedenlerle kabul edilen kritik hastalarda, IVC-

CI’ye göre %44,4 oranında hipovolemik durum mevcuttu. Hipovolemik olanlar yaşca daha ileri olan 

hastalardı. 

Inferior vena cavanın solunum siklusu ile çapındaki değişimler sonucunda hesaplanan IVC-CI ; 

European Society of Intensive Care Medicine tarafınca 2014 yılında yayınlanan dolaşım şoku ve 

hemodinamik izlem konsensusunda sıvı yanıtını tahmin etmede dinamik bir değişken olarak 

kullanılması tavsiye edilmiştir(1). Bununla birlikte son zamanlarda yoğun bakımlarda USG kullanımı 

giderek artmaktadır. Huang ve arkadaşları yayınlamış olduğu systematic review ve metanalizde ;IVC-

CI ‘nin mekanik ventilatördeki hastalarda sıvı yanıtını öngörmede orta performans gösterdiğini 

belirtmişlerdir(5). Si ve arkadaşları da ; yayınlamış olduğu metanalizdede IVC-CI ‘nin sıvı yanıtını 

öngörmede duyarlılık ve özgüllük açısından orta düzeyde performans gösterdiğini belirtmişlerdir(6). 

Kritik hastada ; Serum albumın düşüklüğü nedeniyle intravaskuler sıvının transkapiller kaçışı artmakta 

ve bu damar içi volum azalmasına neden olarak hıpovolemi kliniğine neden olur(7). Genel olarak 

literatürde; IVC-CI’ ye göre %40 ile %50 den daha fazla değer hipovolemik olarak değerlendirilir(4,8). 

Bizim hastalarımızda kritik hastalık tablosundaydı ve IVC-CI %45 üzeri değerlerde hipovolemik kabul 

edildiğinde neredeyse yarısına yakını hipovolemik tablodaydı. 

Sonuç 

Yoğun bakıma cerrahi dışı nedenlerle kabul edilen kritik hastaların sıvı-volum durumu IVC-CI’ye göre 

değerlendirildiğinde ; yüksek oranda (%44,4) hipovolemi tablosu ile karşılaşılabilir. Bu hasta 

populasyonunun yoğun bakıma kabulunde ciddi oranda hipovolemik olabileceği ve sıvı resusitasyon 

protokolünün buna göre düzenlenebileceğini düşünüyoruz.  
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Katarakt Cerrahisinde Edof & Trifokal Lens Kullanımı İle mix-And-Match 

Oküler Lens İmplantasyonu 

 

Dr. Gökhan Erbakan 

EKOL Hatanesi Göz Hastalıkları ABD 

 

Özet: Amaç: Trifokal göz içi lensler, orta mesafe görme ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir. Ancak trifokal 

göz içi lenslerde halo ve kamaşma, kontrast duyarlılığının azalması gibi sorunlar görme kalitesini olumsuz etkiler. 

EDOF lensler, trifokal lenslerle oluşan kontrast duyarlılığı kaybını, retinaya geçen ışık miktarını artırarak ve 

kontrast duyarlılığını artırarak telafi etmeyi amaçlar. Olgu: 56 yaşında erkek hasta, non – matür senil katarakt 

tanısı ile kurumumuza başvurdu ve kendisine bilateral trifokal fakoemülsifikasyon göz içi lens ameliyatı önerildi. 

Görme keskinliği lenssiz 4/10, lensle 5/10 olarak tespit edildi. Speküler mikroskopi değerleri 2887.4 hücre/mm2 

ve 2821.9 hücre/mm2, retina sinir lifi tabakası kalınlığı 100 µm ve 99 µm, makulanın optik koherens tomografisi 

274 µm ve 281 µm, pakimetri değerleri sırasıyla 605 µm ve 608 µm olarak bulundu. Hastaya katlanabilir +20,50 

D göz içi lens (GİL) (sağ) ve + 19,00 D göz içi lens (GİL) (sol) implante edildi. Biyo – mikroskopi, göz hareketleri 

ve arka segment muayenesi normal bulundu. Otomatik refraktometre ölçümü sağ göz için küre +1.50, silindir -

1.75 ve 168 eksen ve sol göz için -0.00 küre, -0.75 silindir, 12 eksen olarak gösterildi. Kontrol muayenesinde göz 

hareketleri ve arka segment muayenesi normaldi. Refraktometrik parametreler sağ göz için küre -0.25, silindir -

0.50 ve 88 eksen ve sol göz için -0.75 silindir, 48 eksen olarak kontrol muayenesinde iyileştiği tespit edildi. Sonuç: 

Lens seçiminden önce hasta ve hekim arasında kişinin yaşam tarzı ve mesleği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Görme kalitesi beklentileri, hasta merkezli bir yaklaşımla yönetilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Karıştır ve Eşleştir Cerrahisi, Katarakt, Göz İçi Lensler, Trifokal, 

Artırılmış Odak Derinliği 

 

Mıx-And-Match Intra – Ocular Lens Implantatıon Wıth the Use of Edof & Trıfocal Lenses in Cataract 

Surgery 

 

Abstract: Background: Trifocal intraocular lenses have been developed to meet the need for intermediate vision. 

However, problems such as halo and glare and decreased contrast sensitivity in trifocal intraocular lenses affect 

the quality of vision negatively. EDOF lenses aim to compensate the loss of contrast sensitivity with trifocal lenses 

by increasing the amount of light passing to the retina and increasing the contrast sensitivity. Case: A 56 year old 

male patient has admitted to our institution due to non – mature senile cataract and proposed bilateral trifocal 

phacoemulsification intra – ocular lens surgery. The visual acuity has been detected as 4/10 without lenses and 

5/10 via utilizing lenses. The specular microscopy values were 2887.4 cell/mm2 and 2821.9 cell/mm2, the retinal 

nerve fiber layer (RNFL) thickness was 100 µm and 99 µm, optical coherence tomography (OCT) of macula was 

274 µm and 281 µm, pachymetry values were 605 µm and 608 µm respectivelty. A foldable +20.50 D intra-ocular 

lens (IOL), (right) and + 19.00 D intra-ocular lens (IOL), (left) have been implanted. The bio – microscopy, eye 

movements and posterior segment examination were normal. The auto – refractometer measurement revealed 

sphere +1.50, cylinder -1.75 and 168 axis for right eye and -0.00 sphere, -0.75 cylinder, 12 axis for left eye. In the 

control visit eye movements and posterior segment examination were normal. The refractometric parameters have 

improved as sphere -0.25, cylinder -0.50 and 88 axis for right eye and -0.75 cylinder, 48 axis for left eye. 

Conclusion: The lifestyle and occupation of the individual should be taken into account between the patient and 

physician before lens selection. Quality of vision expectations should be managed in a patient centric approach. 

Keywords: Mix-And-Match Surgery, Cataract, İntraocular Lenses, Trifocal, Enhanced Depth of Focus 
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Abbreviations: 

OCT  : Optical Coherence Tomography 

D  : Dioptry 

EDOF  : Extended Depth of Focus 

IOL  : Intra – ocular Lens 

MFIOL : Multi focal intra – ocular Lens 

Phaco  : phacoemulsification 

PS  : posterior segment 

RLE  : refractive lens exchange 

RNFL  : retinal nerve fiber layer 

VA  : visual acuity 

Introduction 

The correction of presbyopia is the “holy grail” in refractive surgery. Individuals spend more of their 

activities of daily living on near or intermediate tasks such as smart phones and computers. This has led 

to a greater desire to achieve the full range of vision without spectacles or contact lenses (1).  

Advances in cataract surgery and intra – ocular lens (IOL) technology, and the increase in patient 

expectations, have led to improvements in IOL designs. With the new designs, uninterrupted clear vision 

at close, intermediate and long distances, high contrast sensitivity and correction of astigmatism are 

aimed. Presbyopic IOLs allow for the potential of spectacle and contact lens independence. These 

implants can be used at the time of a refractive lens exchange or cataract surgery (1).  

Multifocal intraocular lenses met the need for near and far vision without glasses, but were insufficient 

at intermediate distances. Trifocal intraocular lenses have been developed to meet the need for 

intermediate vision. However, problems such as halo and glare and decreased contrast sensitivity in 

trifocal intraocular lenses affect the quality of vision negatively. To eliminate this, diffractive lenses 

with enhanced depth of focus (EDOF) have been developed. EDOF technology, on the other hand, aims 

to compensate the loss of contrast sensitivity with trifocal lenses by increasing the amount of light 

passing to the retina and increasing the contrast sensitivity, thereby ameliorating the visual quality (VA). 

However, near vision is significantly impaired with EDOF lenses compared to trifocals (2).  

In this case, an innovative surgical approach has been performed via implanting the EDOF lens to the 

dominant eye and trifocal lens to the other as a ‘’mix and match surgery’’ in order to leverage the upsides 

of both lenses. 

Case 

A 56 year old male patient has admitted to our institution due to deteriorated refraction complaint. 

During his ocular examination, eye movements were normal and posterior segment was considered 

natural. The visual acuity has been detected as 4/10 without lenses and 5/10 via utilizing lenses. The 

specular microscopy values were 2887.4 cell/mm2 and 2821.9 cell/mm2,  the retinal nerve fiber layer 

(RNFL) thickness was 100 µm and 99 µm, optical coherence tomography (OCT) of macula was 274 µm 

and 281 µm, pachymetry values were 605 µm and 608 µm respectively. Both the right and left AMO 

synergies have been detected as 21 D (dioptry). The patient was diagnosed as non – mature senile 

cataract (NMSC) and proposed bilateral trifocal phacoemulsification intra – ocular lens (Phaco IOL) 

surgery. Informed consent has been obtained from the patient before the operation.  

The surgery has been performed under general anethesia. A 2.85 mm clear corneal incision and a side 

port incision were made in the right eye. Capsulorhexis was performed by injecting viscoelastic into the 

anterior chamber. After hydrodissection, the lens nucleus was cleaned with the phacoemulsification 
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method. A foldable +20.50 D intra-ocular lens (IOL), (right) and  + 19.00 D intra-ocular lens (IOL), 

(left) have been implanted  after in the right eye after aspiration via bi – manual irrigation. The operation 

was completed without any complications with stromal hydration. After the operation, visual acuity of 

10/10 was obtained in both eyes of the patient with or without lenses. The bio – microscopy, eye 

movements and posterior segment examination were normal. The auto – refractometer measurement 

revealed sphere +1.50, cylinder -1.75 and 168 axis for right eye and -0.00 sphere, -0.75 cylinder, 12 axis 

for left eye. In the control visit eye movements and posterior segment examination were normal. The 

refractometric parameters have improved sphere -0.25, cylinder -0.50 and 88 axis for right eye and -

0.75 cylinder, 48 axis for left eye. 

Discussion 

Although diffractive bifocal intra – ocular lenses provide good visual acuity and contrast sensitivity at 

close and far distances, they are not sufficient at intermediate distances. For this purpose, trifocal intra 

– ocular lenses were formed by roughly the combination of two bifocal diffractive lenses. The power of 

the first order prism in these lenses was determined as +1.75 D on average. In this design, approximately 

half of the 20% beam leaving the +1.75 D prism is used in the +3.50 D prism and the beam loss is 

reduced. Thus, the first prism creates the intermediate distance at approximately 60 cm, and a close 

distance focus is created at 30 cm with the second row of prisms. Trifocal lenses have two close focus 

(1st row of 1st lens and 2nd row of 2nd lens) meaning 5% gain over bifocal lenses. This enables an 

intermediate focus (1st row of the 2nd lens) for 60 – 80 cm distance. With the evaluation of the 20% 

unfocused zone, the lost area decreases to 14% and 25% increase in all light energy utilization is 

achieved compared to bifocals (2, 3). 

EDOF (expanded depth of focus) technology has been developed to get rid of the halo and glare effect 

in trifocal lenses, to increase contrast sensitivity, and to provide uninterrupted clear vision. In these 

lenses, an expanded depth of focus is created instead of creating different focuses by sharing or scattering 

the light. This is achieved with the “echelette” design on its diffractive surface. In this design, the prisms 

are optimized to create a seamless image. EDOF lenses are biconvex and have an aspherical surface 

designed with Wavefront technology. The back has an achromatic, diffractive, "echelette" design. With 

this design, it transmits almost all of the light to the retina and reduces chromatic aberrations (4, 5). 

Each lens design has its advantages and disadvantages. First the Mix-and-Match patients are expected 

to have poorer intermediate visual acuity, but better visual quality than compared to EDOF or trifocal 

IOL alone. EDOF lenses provide steady visual changes from far to near vision but a poorer near visual 

acuity than Mix-and-Match or trifocal IOLs . Third, the trifocal lenses have good far, intermediate, and 

near visual acuity however, more glare and halo symptoms. The logic that lies beneath the Mix-and-

Match surgery is combining a trifocal IOL with an EDOF lens for better functional near vision with 

decreased photic phenomena (1, 4, 5). 

Conclusion 

The lifestyle and occupation of the individual should be taken into account between the patient and 

physician before lens selection. The outcomes of surgery is important to users of tablets, handheld 

devices or any other equipment. Quality of vision expectations should be managed in a patient centric 

approach. 
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Östrojen Reseptör Pozitif Meme Kanseri Hücrelerinden Salınan 

Eksozomların Tümorijenik Olmayan Meme Hücreleri Üzerindeki 

Biyolojik Etkisi 
 

Öğr. Gör. Dr Dilek Kaan 

Erciyes Üniversitesi 

 

Özet: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ölümcül kanserdir ve akciğer kanserinden sonra ikinci önde gelen 

kanser ölüm nedenidir. Meme kanseri, bazal membran ile olan ilişkisine göre invaziv veya non-invaziv olabilir. 

Meme kanseri sınıflandırıldığında pek çok alt sınıfı bulunmakla birlikte bu çalışmada, önemli düzeyde östrojen 

reseptörü (ER) ifade eden çok az sayıdaki hücreden biri luminal meme kanser sınıfında yer alan invaziv olmayan 

meme kanser hücre hattı, MCF-7, hücreleri kullanılmıştır. Meme kanseri hücrelerinin büyümesi ER ve progesteron 

reseptör (PR), aynı zamanda plazma zarı ile ilişkili büyüme faktörü reseptörleri tarafından da kontrol edilir.  Bu 

büyüme faktörleri MCF-7 hücrelerinde bulunan epidermal büyüme faktörü (EGF) tarafından aktive edilen 

epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2'dir (HER2). 

MCF10A ise normal meme hücresi fonksiyonunu ve dönüşümünü yansıtan insan meme epitel hücre hattıdır. Bu 

çalışmanın amacı MCF-7’den salınan hücreler arası sinyal iletişiminde önemli olan ve tümörijenezde rol oynadığı 

bilinen hücre dışı veziküller (EV'ler) olan eksozomların MCF10A hücreleri üzerinde hücreyi sitotoksik ve 

genotoksik streslerden koruyan çok fonksiyonlu polimorfik bir izoenzim ailesi olan Glutatyon S-Transferaz (EC 

2.5.1.18)   P1 (GSTP1) aktivitesini değerlendirmektir. EV'ler, MCF-7 hücrelerinden presipitasyon yöntemi ile 

izole edilerek nanopartikül izleme analizi, taramalı elektron mikroskobu ve zeta analizötürü ile karakterize 

edilmiştir. MCF10A hücreleri, izole edilmiş EV'ler ile muamele edilerek GST aktivitesindeki değişimler 

ölçülmüştür. MCF-7’den salınan eksozomlar MCF10A hücrelerinde GSTP1 aktivitesini yükseltmiştir. MCF-7’den 

izole edilen eksozomlar MCF10A için toksik etki oluşturarak metabolik protein seviyesinde negatif değişime neden 

olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri Kaynaklı Eksozomlar, GSTP1, MCF10A 

 

The Biological Effect of Estrogen Receptor-positive Breast Cancer Cells Derived Exosomes On Non-

Tumorigenic Breast Cells 

 

Abstract: : Breast cancer is the most common fatal cancer in women after lung cancer. Breast cancer can be 

invasive or non-invasive depending on its relationship with the basement membrane. Although there are many 

subclasses when breast cancer is classified, in this study, the non-invasive breast cancer cell line, MCF-7, which 

is one of the very few cells that express a significant level of estrogen receptor (ER) in the luminal breast cancer 

class, was used. The growth of breast cancer cells is controlled by the ER and progesterone receptor (PR), as well 

as plasma membrane-associated growth factor receptors. These growth factors that are found in MCF-7 cells  

epidermal growth factor receptor (EGFR) activated by epidermal growth factor (EGF) and human epidermal 

growth factor receptor-2 (HER2). MCF10A is a human breast epithelial cell line that reflects normal breast cell 

function and transformation. The aim of this study is to Glutathione S-Transferase enzyme (EC 2.5.1.18) P1 

(GSTP1) activity that multifunctional polymorphic isoenzyme family that protects the cell from cytotoxic and 

genotoxic stresses to evaluate on MCF10A cells exposed extracellular vesicles (EVs) which are important in 

intercellular signal communication and are known to play a role in tumorigenesis released from MCF-7. EVs were 

isolated from MCF-7 cells by precipitation method and characterized by nanoparticle tracking analysis, scanning 

electron microscopy and zeta analyzer. Changes in GST activity were measured on exosome-exposed MCF10A 
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cells. Exosomes released from MCF-7 increased GSTP1 activity in MCF10A cells. Exosomes isolated from MCF-

7 caused a toxic effect for MCF10A cells and caused a negative change in the metabolic protein level. 

Keywords: Breast Cancer Derived Exosomes, GSTP1, MCF10A 

 

1.GİRİŞ 

Meme kanseri, kadınlarda teşhis edilen en yaygın kanserdir ve her yıl 10 yeni kanser teşhisinin 1'inden 

fazlasını oluşturur. Dünyadaki kadınlar arasında kanserden ölümün ikinci en yaygın nedenidir.1   Meme 

kanseri, östrojen maruziyetinden etkilenebilen DNA hasarı ve genetik mutasyonlar nedeniyle gelişir. 

Bazen DNA hasarlarının veya BRCA1 ve BRCA2 gibi kanser öncüsü genlerin kalıtımı olabilir. Meme 

kanseri, bazal membran ile olan ilişkisine göre invaziv veya non-invaziv olabilir. Memenin noninvaziv 

neoplazmaları genel olarak iki ana tipe ayrılır; lobüler karsinoma in situ (LCIS) ve duktal karsinoma in 

situ (DCIS)’tur.2 Meme kanseri sınıflandırıldığında pek çok alt sınıfı bulunmakla birlikte bu çalışmada, 

önemli düzeyde östrojen reseptörü (ER) ifade eden çok az sayıdaki hücreden biri olan luminal meme 

kanser sınıfında yer alan meme kanser hücre hattı, MCF-7, hücreleri kullanılmıştır. 3 Luminal meme 

kanserleri, batı popülasyonlarındaki tüm meme kanseri vakalarının neredeyse %70'ini oluşturan ER-

pozitif tümörlerdir. 4 En yaygın olarak luminal benzeri kanserler, özel bir alt tipi olmayan invaziv meme 

kanseri olarak ortaya çıkar. Ancak nadiren invaziv lobüler, tübüler, invaziv kribriform, müsinöz ve 

invaziv mikropapiller karsinomlara farklılaşabilirler. Luminal meme kanserleri proliferasyonla ilgili 

yollar ve lümen tarafından düzenlenen yollar olmak üzere iki ana biyolojik süreç ile, farklı klinik 

sonuçlara sahip Luminal A ve B alt tiplerine ayrılır. Luminal A tümörleri, östrojen reseptörü (ER) 

ve/veya progesteron reseptörü (PR) varlığı ve HER2'nin yokluğu ile karakterize edilir. Bu alt tipte ER 

transkripsiyon faktörleri, ekspresyonu meme kanallarını kaplayan lümen epiteli için karakteristik olan 

genleri aktive eder. Aynı zamanda hücre proliferasyonu ile ilgili genlerin düşük bir ekspresyonunu 

sunar. 4,5 Klinik olarak düşük derecelidirler, yavaş büyürler ve en iyi prognoza sahip olma 

eğilimindedirler. 5  

Glutatyon S transferazlar (GST'ler), potansiyel olarak kanserojen birçok ajanı detoksifiye eden 

enzimlerdir. Alfa, mu ve pi (α, μ, π) olmak üzere üç ana sınıf içerir. Pi izoenzimi (GSTpi, GSTπ, 

GSTP1), bu detoksifiye edici etkilerde büyük önem taşır. GSTπ ifadesinin kaybı, malign transformasyon 

ile ilişkili bir fenotiptir. 6 Bununla birlikte, GSTpi ayrıca kemoterapötik maddeleri glutatyona konjuge 

ederek inaktive eder. Kültürlenmiş kanser hücre hatlarından iyi kurulmuş olmasına rağmen, in vivo 

tümörlerde kemoterapiye dirençteki rolü hala belirsizdir. 7 Meme kanseri hücreleri, yüksek 

proliferasyon, kendini yenileme potansiyeli, kanser kök hücre özellikleri, metastaz ve ilaç direnci elde 

etmek için çoklu moleküler yollar arasında geçiş yapma yeteneği gibi farklı özellikler sergiler.8 Meme 

kanserinin prognostik biomarkırlarına bakıldığında ise invaziv meme karsinomlarının yaklaşık %70-75'i 

önemli ölçüde artmış ER ekspresyonu ile karakterize edildiğinden, ER önemli bir tanısal belirleyicidir. 

9 PR ise, ER-pozitif hastalarda yüksek oranda ifade edilirken (>%50), ER-negatif meme kanserli 

hastalarda oldukça nadiren ifade edilir.10 PR ifadesi ER tarafından düzenlenir, bu nedenle PR'nin 

fizyolojik değerleri fonksiyonel ER yolu hakkında bilgi verir ve tanısal belirteçtir. İnsan epidermal 

büyüme faktörü reseptörü 2'nin (HER2) ekspresyonu, meme kanserlerinin yaklaşık %15-25'ini oluşturur 

ve durumu, öncelikle meme kanseri hastalarında uygun tedavi seçiminde önemlidir; HER2 aşırı 

ekspresyonu, meme kanseri oluşumu sırasındaki en erken olaylardan biridir. 11  

Küçük hücre dışı veziküller (EV'ler), eksozomlar, boyutu < 200 nm olan, ökaryotik hücreler tarafından 

hücre dışı boşluklara salgılanan, kopyalanamayan lipid çift katmanlı nanopartiküllerdir. Bir zamanlar 

hücre yaralanması üzerine üretilen hücreler veya katı atıklar olarak kabul edilmişlerdir. Bununla birlikte, 

sonraki çalışmalar, EV'lerin hücresel mikro ortamda kritik biyolojik roller oynadığını ortaya koymuştur. 

Hücreden hücreye iletişim, çok sayıda biyoaktif molekülün EV'ler aracılığıyla hücreler arasında 

transferi sağlanır. 12 EV'ler çeşitli vücut sıvılarından izole edilmiştir ve yalnızca normal fizyolojik 

işlevlerde değil, aynı zamanda anjiyogenez, immün baskılama, tümör metastazı ve kemorezistans gibi 

patolojik süreçlerde de benzersiz roller oynadığı gösterilmiştir.13 Bu çalışmada ilk kez, meme kanseri 

hücrelerinden salınan eksozomların normal meme epitel hücresi olan MCF10A üzerine uygulanarak, 

GSTP1 düzeyine etkisi incelenerek MCF10A GSTP1’in hem koruyucu özelliği hem de EV’lerin kanser 

teşhisinde kullanılma durumu değerlendirilmiştir.  
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2.MATERYAL-METOD 

2.1.Hücre Kültürü 

Çalışmada kullanılan hücre hatları (MCF-7 ve MCF10A) Prof. Dr. Servet ÖZCAN’dan temin edilmiştir. 

MCF-7 hücreleri, %10 fetal sığır serumu (FBS) 2 mM glutamin, 100 ug/mL sodyum piruvat, 0,01 

mg/mL insan insülini ve %1 penisilin/streptomisin içeren %4,5 glukoz DMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium) besiyerinde %5 CO2 inkübatöründe 37 °C'de inkübe edilmiştir. Yeterli yoğunluğa 

(%80) yaklaştığında hücreler FBS içermeyen yeni kompleks medium (hücre kültür besiyeri) ile 

değiştirilerek 48 boyunca yine aynı koşullarda inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası kompleks medium 

alınarak eksozom izolasyonu aşamasına geçilmiştir. 

MCF10A, %5 FBS, 100 ng/mL kolera toksini, 20 ng/mL epidermal büyüme faktörü (EGF), 0,01 mg/mL 

insan insülini ve 500 ng/mL hidrokortizon içeren %1 glukoz DMEM/Ham’s F12 hücre besiyeri ortamına 

alınarak %5 CO2 içeren inkübatörde 37°C'de inkübe edilmiştir.  

2.2.Eksozom İzolasyonu  

MCF-7 hücrelerinden salınan eksozomların (MCF-7Ekso) izolasyonu için System Biosciences firmasına 

ait presipitasyon kiti kullanılmıştır. Kit prosedürüne göre kompleks mediumdan 5 ml alınarak 3000 x g 

de 15 dk santrifüj edilmiş ve süpernatant kısmı alınmıştır. Eksozom izolasyonu solüsyonunundan 1 ml 

ilave edilerek +4 ºC’de 24 saat boyunca inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası yine aynı koşullarda 

santrifüj edilerek süpernatant kısmı uzaklaştırılmış ve pellet kısmı 500 µl fosfat tamponu (PBS) 

eklenerek izole edilen eksozomların karakterizasyonuna geçilmiştir. 

2.3.Eksozomların Karakterizasyonu 

2.3.1.Eksozomların görüntülenmesi 

Presipitasyon yöntemi ile izole edildiği düşünülen eksozomlar altın kaplama yapılarak taramalı elektron 

mikroskobunda (SEM) görüntülenmiştir. Görüntü sonrası Image J programı kullanılarak eksozomların 

ortalama boyutları ölçülmüştür. 14 

2.3.2.Eksozomların zeta potansiyelinin ölçülmesi 

Eksozomların kendi aralarındaki itme veya çekme değeri olarak bilinen zeta potansiyeli ise zeta 

analizötürü tarafından ölçülmüştür. 15   

2.3.3.Eksozomların nanopartikül izleme analizi 

Eksozomların hem boyutunun hem konsantrasyonlarının belirlenmesi nanopartikül izleme analizi 

(NTA) ile yapılmıştır. İzole edilen eksozomların boyutlarına göre konsantrasyon dağılımı, boyut 

ölçümleri ve konsantrasyon standart sapmaları NTA 3.4 yazılımı ile değerlendirilmiştir. 16 

2.4.Glutatyon S-transferaz aktivitesinin ölçülmesi 

Glutatyon S-transferaz aktivitesi, Habig'in optimize edilmiş yöntemi ile ölçülmüştür.17 Toplam GSTP1 

Etakrinik asit (EA) (ε = 5.0 mM-1cm-1) GSTP1 için substrat olarak kullanılmış ve 270 nm'de 

spektrofotometrik olarak 5 dk izlenerek tayin edilmiştir.  GSTP1 aktivite belirlemeleri, 0,1 M potasyum 

fosfat tamponu, pH 6.5, 0.2 mM EA ile 0.25 mM'den oluşan indirgenmiş glutatyon (GSH) 

konsantrasyonları ile 250 µl reaksiyon solüsyonu MCF-7 ve MCF10A hücrelerinin protein miktarına 

bağlı zamana karşı GSTP1 enzim aktivitesi hesaplanmıştır. Hücre gruplarının protein miktarı bradfort 

metodu 18 ile belirlenmiş, PBS ile süspanse edilen hücre süspansiyonu bowin serum albumin (BSA) 

konsantrasyonu 0.01-0.05 mg/ml olacak şekilde hesaplanmıştır. 

Tripan mavisi boyası kullanılarak sayımı yapılan 1x105 MCF-7 hücrelerinin bulunduğu kompleks 

mediumdan izole edilen 2x107/ml eksozom, 3 ayrı hücre setine 48 saat boyunca, MCF10A hücrelerine 

uygulanmış ve %5 CO2 içeren inkübatörde 37°C'de inkübe edilmiştir. 1x105 MCF10A hücrelerinde 

GSTP1 aktivitesi tayin edilmiştir. Her hücre hattında 3 ayrı deney seti halinde GSTP1 aktivitesi 

ölçülmüştür. 
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2.5.İstatistiksel Analiz  

Çalışma sonuçları GrapPad Prism 6 programından yararlanarak One way Annova, t testi (non-

parametrik) ile analiz edilmiştir. Anlamlılık değeri p ˂ 0.05 olarak kabul edilmiştir.   

3. BULGULAR 

3.1.Hücrelerin Morfolojileri  

MCF-7 hücrelerinin 5. gün ve MCF10A hücrelerinin 12. Gün sonundaki morfolojik görüntüleri Şekil 

3.1’de gösterilmiştir. MCF-7 hücrelerinin ekim sonrası morfolojileri 5 gün itibarıyla belirginleşmeye 

başlamıştır. MCF10A hücreleri ise ekimden 24 saat sora birbirlerinden ayrı yerleşim gösterirken 7. 

Günden sonra zamana bağlı olarak öbekleşmeye başlamıştır.  

 

 

Şekil 3.1. Hücrelerin morfolojileri A) MCF-7 hücrelerinin 5. gün sonunda invert mikroskobu ile alınmış 

görüntüleri (Low Density, Düşük Yoğunluk) (100 µm) B) MCF10A hücrelerinin 12. gün sonunda invert 

mikroskobu ile alınmış görüntüleri (High Density, Yüksek Yoğunluk) (100 µm) 

 

3.2.Eksozomların görüntülenmesi 

SEM analizi sonucunda eksozomların membran bütünlüklerinin dağınık olduğu ayrıca ortalama 

boyutlarının ise Image J programının ölçüm sonuçlarına göre 121.4±13 nm’de olduğu hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 3.2. Eksozolarım SEM görüntüsü ile karakterizasyonu 

 

3.3.Ekozomların Zeta Potansiyeli 

Eksozomların kendi aralarındaki itme veya çekme değeri olarak bilinen zeta potansiyeli ise zeta 

analizötürü tarafından değerlendirmiş ve-5.56 mV olarak ölçülmüştür. Bu sonuç kanser hücrelerinden 

salınan eksozomların yüzey yüklerine bağlı zeta potansiyellerinin düşük olduğunu ve kararlı 

olmadıklarını gösterir. 
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Şekil 3.3. Eksozomların zeta potansiyeli ile karakterizasyonu 

 

3.4. Eksozomların Nanopartikül izleme Analizi 

İzole edilen eksozomların ortalama boyutu NTA yazılımında hesaplanmıştır. NTA sonuçlarına göre 

MCF-7Ekso ortalama 132.2 nm ve konsantrasyonu ise 2.29x107ml olarak bulunmuştur.  Ayrıca cihaz 

tarafından kaç nm’de kaç tane eksozom olduğu da hesaplanmıştır. Şekil 3.4’de verilenlere göre 183 

nm’de 90 adet eksozom, 146 nm’de 50 adet eksozom, 39 nm’de ise 10 adet eksozom geçtiği 

görülmektedir.  

 

 

Şekil 3.4. Eksozomların NTA ile karakterizasyonu (kırmızı renkli blotlar cihaz tarafından çalışma dışında 

tutulmuştur) 

 

3.5.Glutatyon S-transferaz aktivitesi 

MCF10A hücrelerinde, EA’nın substrat olarak kullanıldığı GSTP1 aktivitesinin ortalama değeri 

absorbansa bağlı olarak 3.6±0.6 nmol/dk/mg olarak bulunmuştur. MCF-7Ekso uygulamasından sonra ise 

MCF10A hücrelerinde ortalama GSTP1 aktivitesi yükselerek 5,39±0.7 nmol/dk/mg olarak 

hesaplanmıştır.  MCF-7 hücrelerinde ise GSTP1 aktivitesinin (10.2±1.7 nmol/dk/mg), MCF10A 

hücrelerine eksozom uygulama öncesi ve sonrası dikkate alındığında her iki durumda da her iki gruba 

göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  İstatistiksel olarak değerlendirildiğinde ise MCF10A 

hücrelerinin GSTP1 aktivite sonuçları hem MCF-7 hem de MCF-7Ekso uygulanmış MCF10A hücreleri 

ile kıyaslandığında GSTP1 aktivitesi MCF-7Ekso uygulanan MCF10A grubunda anlamlı bir şekilde 

arttığı görülmüştür. (p anlamlılık değeri 0,0013 ve **p˂0,001) 
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Şekil 3.5. MCF-7, MCF10A ve MCF10A/MCF-7Ekso gruplarına ait GSTP1 aktiviteleri (**p˂0,001) 

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada MCF-7 hücrelerinden salınan eksozomların normal meme epitel hücreleri üzerinde 

GSTP1 aktivitesini artırdığı görülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda, tümör mikro ortamının 

yalnızca tümör oluşumunun sonucu olmadığını göstermektedir.19 Ayrıca bazı kanser önleyici ilaçlar 

direnç gibi özelliklerinden dolayı tümörde değişikliklere katkıda bulunur.20   GST enzimleri ayrıca 

kemoterapi ilaçlarının detoksifiye edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.21 GSTP1'in çok çeşitli 

fizyolojik işlevleri vardır: Metabolizma, detoksifikasyon ve potansiyel olarak genotoksik yabancı 

komplekslerin ortadan kaldırılmasında yer alır, çeşitli kanserojen bileşikleri metabolize eder ve hücreleri 

DNA hasarına ve kanserleşmeye karşı korur. GST ailesinde, erken çalışmalar GSTP1 geninin 

elektrofilik bileşiklerin katalizi ve deoksilasyonu, oksidatif stres düzenlemesi, hücre sinyali ve 

karsinojenez dahil olmak üzere birçok hücresel süreçte önemli bir rol oynadığını göstermiştir.22 Dikkat 

çekici bir şekilde, GSTP1'in hastalıkların gelişimine dahil edilmesi, birden çok adımı ve faktörü içeren 

karmaşık bir süreçtir. GSTP1, çoklu kanser türlerinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde kilit bir 

düzenleyicidir.23 GSTP1 ekspresyonu ile tümör gelişimi arasında yakın bir ilişki vardır.  Bu nedenle, 

tümörler gibi hastalıklarda GSTP1'in ekspresyonundaki farklılık önemli ölçüde dikkat çekmiştir. 

Normal dokularla karşılaştırıldığında, GSTP1 ekspresyonundaki fark, çoklu hastalıklarla ilişkilidir. 

GSTP1, kolorektal, özofagus, akciğer, mesane, tiroid ve meme kanseri gibi çeşitli kanser türlerinde ve 

preneoplastik lejyonlarda yüksek oranda ifade edilir.24 Bazı tümör türlerinde ise GSTP1 ifadesinin düşük 

düzeyde olduğu ve GSTP1 ekspresyonunun aşağı regülasyonu, erken teşhis ve prognoz için yararlı bir 

biyobelirteç 25,26 olduğu ve kanser hücrelerinde GSTP1 ekspresyonunun kaybı, oksidatif stres kaynaklı 

DNA hasarına duyarlılıklarını arttırarak ve kanserin birincil önlenmesi için önemli bir hedef olabildiği 

bildirilmiştir. 26 Çalışmanın bulguları, MCF-7 hücrelerden türetilen eksozomların uygulanması ile 

MCF10A hücrelerinde GSTP1'in ifadesi artmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, meme kanseri hücrelerinden 

gelen eksozomların, normal, sessiz hücreler arasında GSTP1'in translokasyonuna katıldığını 

düşündürmektedir. Meme kanseri tedavisinde kemoterapi direnci, klinisyenlerin tümör boyutunu, nüksü 

ve metastazı azaltmasının önündeki en büyük engel olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, kemoterapötik 

tedavilere yanıtı tahmin etmek ve izlemek için belirteçlerin tanımlanması önemlidir. Son zamanlarda, 

birçok çalışma, stabil olan ve periferik kandan kolayca temin edilebilen eksozomların, bazı tümörlerin 

karakterizasyonu için umut verici bir tümör kaynaklı materyal olduğunu göstermiştir. 27 

Önemli bir faz II detoksifikasyon enzimi olarak GSTP1, çeşitli kanser türlerinin gelişimi ve 

ilerlemesinde yer alır. GSTP1'in ekspresyonu, metilasyonu ve genetik polimorfizmleri kanser ile 

yakından ilişkilidir. GSTP1, potansiyel olarak genotoksik yabancı komplekslerin metabolizmasında, 

detoksifikasyonunda ve ortadan kaldırılmasında önemli bir düzenleyici rol oynar. Bu nedenle GSTP1, 

çoklu kanser türlerinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde kritik bir düzenleyici görevi görebilir. 23 Son 

kırk yılda, meme kanseri hastalarının çoğunun hayatta kalma oranlarının iyileştiği görülmüştür. Dikkat 
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edilmesi gereken nokta, meme kanseri varlığının son on yılda kademeli olarak yavaşlamış olmasıdır ki 

bunun nedeni daha erken teşhis ve iyileşmeye bağlı olabilir. 1  

Literatür çalışmaları ile bu çalışma karşılaştırıldığında her hastalık biyogenezinde GSTP1'in 

ifadesindeki farklılığın, birden fazla hastalıkla ilişkili olduğunu, tahmin ve tedavide önemli bir rol 

oynadığını göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında eksozomların kanser teşhisinde 

kullanılabileceğini, metabolik protein seviyesinde inceleyerek GSTP1 aktivitesi üzerinden 

değerlendirmiştir. 
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Çocuklarda Böbrek Yaralanması 
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Özet: Amaç: Pediatrik travmada böbrek, idrar yollarının en sık yaralanan organıdır. Çalışmamızda travmalarda 

renal travma sıklığı ve deneyimlerimizi sunmayı amaçladık. Yöntem: 2019-2022 yılları arasında Ankara Şehir 

Hastanesi yoğun bakımda tedavi edilen 470 travma hastası ayrıntılı olarak retrospektif incelendi. Renal travması 

olan hastaların yaralanma şekilleri, ek organ yaralanması, tedavi yaklaşımları ayrıntılı değerlendirildi. Bulgular: 

Renal travma 31 (%6.5) (yaş ortalaması 12.6; 11 K, 21 E) hastada, mesane travması 2 (%0.42) hastada, üretra 

yaralanması 2 (%0.42) hastada mevcuttu. Böbrek yaralanmaları dereceleri (7 hasta Gr1; 5 hasta Gr2; 11 hasta 

Gr3; 5 hasta Gr4; 3 hasta Gr4-5) ve ek organ yaralanmaları belirlendi. Cerrahi olarak renal travmaların sadece 

bir hastaya önce AV fistül nedeniyle embolizasyon, sonra gelişen hipertansiyon nedeniyle nefrektomi uygulandı. 

Konservatif takip edilen iki hastaya izleminde ürinom gelişmesi üzerine üreteral kateter ve nefrostomi kateteri ile 

drenaj sağlandı. Sonuç: Pediatrik renal yaralanmalarının çoğu konservatif tedavi edilir. Cerrahi gereksinim çok 

az olasılığı mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Renal Travma, Çocuk, Konservatif Tedavi, Hematüri 

 

Renal Trauma Patients in Chidren 

 

Abstract: Aim: In pediatric trauma, the renal is the most frequently injured organ of the urinary tract. In our study, 

we aimed to present the frequency of renal trauma and our experiences. Methods: 470 trauma patients treated in 

intensive care unit of our hospital between 2019 and 2022 were retrospectively analyzed in detail. All patients 

with renal trauma were evaluated in detail. Results: Renal trauma was present in 31 (6.5%) (mean age 12.6; 11 

F, 21 M) patients, bladder trauma in 2 (0.42%) patients, and urethral injury in 2 (0.42%) patients. The grades of 

renal injuries (7 Gr1; 5 Gr2; 11 Gr3; 5 Gr4; 3 Gr4-5) and additional solid organ injury were determined. 

Surgically, only one of the renal traumas underwent embolization due to AV fistula and then nephrectomy due to 

hypertension. When urinoma developed in the conservative follow-up of two patients, drainage was provided with 

a ureteral catheter and a nephrostomy catheter. Conclusion: Most pediatric renal injuries are treated 

conservatively. There is little likelihood of surgical need. 

Keywords: Renal Trauma, Child, Conservative Treatment, Hematuria 

 

1. GİRİŞ 

Renal travmalar tüm travmaların %1-4’ünde görülür, bu yaralanmalar ölümlere dahi neden olabilecek 

kadar ciddi olabilir. Böbrek yaralanması künt abdominal yaralanması olanlarda %10-15 oranında eşlik 

etmektedir (1). Bunların en sık nedenleri trafik kazaları olup diğer sebepler ise ateşli silah ve iatrojenik 

nedenlerle olmaktadır (3). Künt karın travmalarında çocuklarda yetişkinlerden daha fazla renal travma 

olur. Bunun nedenleri arasında böbreğin göreceli daha büyük ve daha aşağıda olması, perirenal yağ 

dokusu ve Gerota fasyasının daha zayıf olması olabilir (1). Bu çalışmada üriner travmalı hastalardan 

renal travmalı hastalara ait sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Eylül 2019- Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara Şehir Hastanesi çocuk ve çocuk cerrahi yoğun 

bakımda tedavi edilen 470 travma hastasından üriner travmalı hastalar ayrıntılı (cinsiyet, yaş, travmanın 

tipi, hematüri varlığı, renal travmanın derecesi, yapılan cerrahi müdahaleler, ek yaralanmalar açısından) 

retrospektif incelendi. Yaralanan organlar ayrıntılı değerlendirildi.  

3. BULGULAR 

Çalışmada değerlendirilen renal travma 31 (%6.8) (yaş ortancası 11.65 ±5 (1yaş-17yaş); 11kız, 21 

erkek), mesane yaralanması 2 (%0.42) (1 kız,1 erkek), üretra yaralanması 2 (%0.42) (2 erkek) olguda 

mevcuttu. Renal yaralanmaların 28’i (%90) künt yaralanma (6 ‘sı aynı seviyeden düşme, 11’i (%35) 

yüksekten düşme, 4’ü araç dışı trafik kazası, 3’ü araç içi trafik kazası, 3’ü attan düşme, 1’i üzerine ağır 

cisim düşme) ve 3’ü (%10) iatrojenik oluşan yaralanmalardı. Hastaların 5‘inde ekstremite kırıkları, 

birinde dalak yaralanması, birinde karaciğer yaralanması, 3’ünde karaciğer ve dalak yaralanması, 

4’ünde karaciğer-dalak-kranial yaralanması, 3’ünde hemotoraks, 1’inde dalak yaralanması ve 

hemotoraks, 1 hastada ise karaciğer, dalak, kranial, hemotoraks olmak üzere birden fazla eşlik eden ek 

organ yaralanması mevcuttu (Tablo 1). 28 pubik fraktür hastasından dördünde beraber renal travması da 

mevcuttu. Renal yaralanması olan hastaların hiçbirinde birlikte üreter-mesane-üretra yaralanması yoktu, 

izole renal travmaları mevcuttu. Ekstremite fraktürü olan 5 hastaya ortopedi kliniği tarafında cerrahi 

uygulandı. Major dalak yaralanması eşlik eden bir hastaya splenektomi yapıldı. Hemotoraksı olan 5 

olguya tüp torakostomi uygulandı. Böbrek yaralanması olan başka nedenlerle ameliyata alınan hastalara 

nefrektomi yapılmadı. Böbrek yaralanması olan 31 hastadan 5 hasta intrakranial kanamadan dolayı 

yoğun bakıma alındığı gün ex olmuştur.  

 

Tablo 1. Böbrek Yaralanmasına Eşlik Eden Yaralanmalar 

 
Dalak 

Yaralanması 

Karaciğer 

Yaralanması 

Kranial 

Yaralanma 

Toraks 

Yaralanma 

Pubik 

Fraktür 

Extremite 

Kırıkları 

 1 1     

 3 3     

 4 4 4    

    3   

 1   1   

 1 1 1 1   

Toplam 10 9 5 5 4 5 

 

Hastaların 21’inde (%67) makroskobik, 6’sında (%20) mikroskopik hematüri mevcuttu. 4’ünde (%13) 

hematüri saptanmadı. Hematüri ile renal travma arasında paralellik saptanmadı (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Renal Travma Derecesi ile Hematüri Arasındaki İlişki 

 Sayı HematüriYok Mikroskopik Hematüri   Makroskobik Hematüri 

Grade 1 7 4 1 2 

Grade 2 5 - 3 2 

Grade 3 11 - 1 10 

Grade 4 5 - - 5 

Grade 5 3 - 1 2 
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Olguların hepsi Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile derecelendirilmesi Amerikan travma cerrahlarının 

böbrek yaralanma skoruna göre sınıflandırıldı (Tablo 2). Bu skalaya göre 7’si (%21) Evre 1; 5’i (%18) 

Evre 2; 11’i (%34) Evre 3; 5’i (%15) Evre 4; 3’ü (%9) Evre 5 yaralanma vardı. Yaralanmaların 11‘i 

(%35) sağ, 20‘si (%65) sol böbrekte idi. Hastaların ilk başvurusunda yapılan ultrasonları normal 

olmalarına karşın 6 hastada BT’sinde renal hasarlanma tespit edildi (Tablo 4) (Resim 1).  

 

Tablo 4. Renal Patolojilerin Ultrasonografi (USG) ve BT Karşılaştırması 

 
Renal USG 

Patoloji yok 

Renal USG 

Patoloji var 
Renal USG çekilmedi 

BT de Böbrek Yaralanma Derecesi- 

Hasta Sayısı 

Gr 1 -5 hasta 

Gr5- 1 hasta 

Gr 1-1 hasta 

Gr 2-2 hasta 

Gr 3-4 hasta 

Gr 5-1 hasta 

17 hasta 

 

Resim 1. 

 

 

Konservatif takip edilen bir hastaya double j kateteri, bir hastaya perkütan nefrostomi uygulandı. Bu iki 

olguda ek bir işlem yapılmadı. Cerrahi olarak renal travmaların sadece birine önce AV fistül nedeniyle 

embolizasyon, sonra gelişen medikal önlenemeyen hipertansiyon nedeniyle nefrektomi uygulandı. 

Hastanede yatış süreleri ortalama 8.2 (2-24) gündü. Hastaların hepsi nefroloji ve çocuk üroloji 

kontrolüne alındı. Travma sonrasında renal fonksiyonları sintigrafik olarak değerlendirildi. Uzun dönem 

takibinde iki hastada böbrek alt pol hasarı gelişti. Renal travması olan hastalardan; nefrektomi yapılan 

hasta dışında hiçbirinde hipertansiyon ve proteinüri gelişmedi.  

4. TARTIŞMA 

Tüm pediatrik künt karın travmalarının %10-15’sinde böbrek yaralanması meydana gelir (1). Pediatrik 

travmada böbrek, idrar yollarının en sık yaralanan organ olup en sık künt travmalarla olmaktadır (3). 

Renal travma şiddeti Amerikan Travma Cerrahi Birliği (AAST) renal travma skalası kullanılarak 

belirlenmektedir (Tablo 2). Düşük dereceli renal travmalarda konservatif yaklaşılırken yüksek 

derecelilerde konservatif veya cerrahi yaklaşım net ayrım halen yapılamamaktadır. Hemodinamiği stabil 

olan travmalarda konservatif yaklaşım güvenlidir. Birçok renal travma cerrahi girişim gerekmeksizin 

tedavi edilebilir (%90’ı evre I-II). Son yıllarda nefrektomi ihtiyacı giderek azalmıştır (4,5). Görüntüleme 

yöntemlerindeki ilerlemeler hem tanı hem de tedavi yaklaşımlarında değişikliklere neden olmuştur. 

Girişimsel radyoloji ile kanayan renal damara embolizasyon yapılabilmektedir. Embolizasyon tedavisi 

için geçerli uluslararası klavuzlar yoktur. Fakat bizim hastamızda olduğu gibi coin embolizasyon sonrası 
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kanama durmasına rağmen 1 hafta içinde ciddi hipertansiyon gelişti. Embolizasyon sonrası 

antihipertansif medikal tedavi ile önlenemeyen hipertansiyon gelişmesi üzerine nefrektomi yapıldı ve 

tansiyonları 2 gün içinde normal seyirlere düştüğü gözlendi.  

 

Tablo 2. Renal Hasar Evrelenmesi 

 Yaralanma Ayrıntılı Tanımı 

Evre I 
Kontüzyon 

Hematom 

Hematüri varlığına rağmen görüntüleme yöntemlerinde yaralanma yok. 

Parankim laserasyonu yok 

Evre II 
Hematom 

Laserasyon 

Büyümeyen, renal retroperitona sınırlı perirenal hematom, idrar kaçağı yok 

ancak kortekste parankime 1 cm’den az uzanım mevcut 

 

Evre III Laserasyon İdrar kaçağı yok, ancak kortekste parankime 1 cm’den fazla uzanım mevcut 

Evre IV 

Laserasyon 

Vasküler 

Yaralanma 

Böbrek korteksi, medullası ve toplayıcı sistemi etkilenmiştir. Ana böbrek arteri 

ve veninde kanama ve hematoma neden olan yaralanma 

Evre V 

Laserasyon 

Vasküler 

Yaralanma 

Böbreğin tümü ile paraçalanması. Böbrek hilusunun ayrılması, devaskülarize 

böbrek 

 

Hematüri böbrek yaralanmaları için önemli bir bulgu olup yaralanma şiddeti ile tam bir korelasyon 

olmayabilir (1,2). Yaklaşık %38’inde hematüri olmadan renal travma olabilmektedir. Hatta renal 

pedinkül yaralanması olan hastaların yarısında hematüri olmadığı bildirilmiştir (1). Bizim çalışmamızda 

da renal travma şiddeti ile hematüri arasında ilişki saptanmadı. Renal travması olup 4 hastada (%13) 

hematüri saptanmadı (Tablo 3).  

Renal travmaların tanısında Bilgisayarlı Tomografi (BT) ultrasona nazaran daha iyi tanımlar (6). Bizim 

hastalarda ilk başvurusunda hematürisi olmayıp ultrasonu normal olan 3 (%) hastanın BT’sinde renal 

travma (Grade 1) saptandı. Hastaların ilk başvurusunda tercihan endikasyon dahilinde renal patoloji 

açısından BT tercih etmekteyiz. 17 hastaya ilk başvuruda renal ultrason çekilmedi. Hastaların ilk 

başvurusunda çekilen 14 renal ultrasondan 6’sında renal patoloji saptanmazken aynı zamanda çekilen 

BT sinde böbrek yaralanması (5’i Grade 1, 1’i Grade 3 laserasyon) mevcuttu. Ultrasonografi, böbrek 

yaralanmaların tanısından ziyade takibinde perirenal hematom veya ürinomları açısından daha pratik ve 

uygulanabilirdir. 

Pediatrik renal travma yönetimi hastanın yaralanma şiddeti ve hemodinamik durumuna bağlıdır. 

Hastanın hemodinamiği izin veriyorsa böbrek fonksiyonlarını korumak için her zaman konservatif 

yaklaşım önerilmelidir. Konservatif tedavi edilen olguların uzun dönem takiplerinde komplikasyon 

oranı artmamaktadır. Bizim çalışmamızda ortalama 1.4 yıllık takiplerinde komplikasyon olmadığı 

görüldü.  

5. SONUÇLAR 

Hematüri renal travmada önemli bir bulgudur fakat spesifik değildir. Hastalar ileri tetkikle mutlaka 

değerlendirilmelidir. Stabil hasta konservatif takip edilmelidir. Ultrasonlarda takiplerde ürinom gelişirse 

double j kateter veya nefrostomi ile drenaj sağlanmalıdır. İnstabil hastaya cerrahi müdahale yapılmalıdır.  

Hasta Onayı ve Etik Onay 

Hasta bilgilerinin bu makalede yayınlanması için bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Bu rapor Ankara 

Şehir Hastanesi etik kurulu tarafından onaylanmıştır. 
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Özet: Giriş: Akut lösemiler kemik iliği öncü hücrelerinin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu gelişen malign bir 

hastalıktır. Çocukluk çağının en sık görülen kanserlerinden biri olan akut lenfoblastik lösemiler aynı zamanda 

çocuklarda en yaygın ilk dört ölüm sebebi içerisinde yer almaktadır (1). Kanser hücreleri tolerojenik bir 

mikroçevre oluşturmak için immünsupresif sitokin üretimi, besinler için rekabet ve inhibitor ligand ekspresyonu 

gibi stratejiler kullanırlar. Foxp3+CD4+ regülatuar T hücreleri, miyeloid kökenli baskılayıcı hücreler ve 

tolerojenik dendritik hücreler dahil olmak üzere düzenleyici immün sistem hücreleri, immünosupresif bir tümör 

mikroçevre oluşmasına katkıda bulunur (2-4). İmmünsupresif tümör mikroçevresinde kanser hücrelerini elimine 

etmekle görevli CD8+ T lenfositlerin fonksiyonlarının kısıtlandığı gösterilmiştir ve bu ortamlarda sayısı artan bir 

CD8+ T lenfosit alt grubu tanımlanmıştır (5). Bu hücreler CD39high/CD8+ fenotipe sahiptir, TNF ve IL-2 

ekspresyonları oldukça düşük saptandığı için bunlara tükenmiş T hücreleri ismi verilmiştir. Çalışmamızın amacı 

bu hücre grubunun ALL tanılı hastalarda normal popülasyona göre sayıca farklı olup olmadığını belirlemektir. 

Materyal Metod: ALL tanısı almış ve tedavi başlanmamış 19 hasta(ALL) ve aynı yaş grubundaki 25 sağlıklı çocuk 

çalışmaya(SK) dahil edildi. ALL tanısı alan hastaların ve kontrol grubunun periferik kanlarındaki tükenmiş T 

lenfosit oranları akım sitometri yöntemi ile saptandı. Sonuç: Sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir. Lösemi hastaları 

ve kontrol grubunun T lenfositlerini karşılaştırdığımızda SK grubunun T lenfositlerinin daha yüksek olduğu 

saptandı (p<0.001). Tükenmiş T hücre popülasyonunun lösemi hastalarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

yükseldiği tespit edilmiştir (p<0.000). Tartışma: Tükenmiş T hücre popülasyonunun ALL hastalarında yüksek 

olduğu gösterilerek hastalığın prognozuna veya tedavi yanıtına etkisi olabilecek bir hedef hücre grubu saptandı. 

Çalışmamızın bundan sonraki aşamasında hasta sayısı arttırılarak tükenmiş T hücre oranlarının hastaların risk 

grubuna, tedavi yanıtına ve sağ kalım oranlarına etkisi analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Lösemi, CD39, T Lenfosit 

 

Giriş 

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) kemik iliği immatür hücrelerinin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu 

gelişen malign bir hastalıktır. Çocukluk çağının en sık görülen kanserlerinden biri olan ALL aynı 

zamanda çocuklarda en yaygın ilk dört ölüm sebebi içerisinde yer almaktadır (1). 

Kanser hücreleri tolerojenik bir mikroçevre oluşturmak için immünsupresif sitokin üretimi, besinler için 

rekabet ve inhibitor ligand ekspresyonu gibi stratejiler kullanırlar. Foxp3+CD4+ regülatuar T hücreleri, 

miyeloid kökenli baskılayıcı hücreler ve tolerojenik dendritik hücreler dahil olmak üzere düzenleyici 

immün sistem hücreleri, immünosupresif bir tümör mikroçevre oluşmasına katkıda bulunur (2, 3). 

Canale ve ark. 2018 yılında immünsupresif tümör mikroçevresinde kanser hücrelerini elimine etmekle 

görevli CD8+ T lenfositlerinin fonksiyonlarının kısıtlandığını göstermişlerdir ve bu ortamlarda sayısı 

artan bir CD8+ T lenfosit alt grubu tanımlanmışlardır (5). Bu hücreler CD39high/CD8+ fenotipe sahiptir, 

TNF ve IL-2 ekspresyonları oldukça düşük saptandığı için bunlara tükenmiş T hücreleri ismi verilmiştir. 

Çalışmamızın amacı bu hücre grubunun ALL tanılı hastalarda normal popülasyona göre sayıca farklı 

olup olmadığını belirlemektir. 
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Materyal Metod 

ALL tanısı almış ve tedavi başlanmamış 19 hasta ve aynı yaş grubundaki 25 sağlıklı çocuk 

çalışmaya(SK) dahil edildi. ALL tanısı alan hastaların ve kontrol grubunun periferik kanlarındaki 

tükenmiş T lenfosit oranları akım sitometri yöntemi ile saptandı.  

Sonuç 

Sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir. Lösemi hastaları ve kontrol grubunun T lenfositlerini 

karşılaştırdığımızda sağlıklı kontrol grubunun T lenfositlerinin lösemi hastalarında göre daha yüksek 

olduğu saptandı (p<0.001). Tükenmiş T hücre popülasyonunun lösemi hastalarında istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde yükseldiği tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Tartışma 

Tükenmiş T hücre popülasyonunun ALL hastalarında yüksek olduğu gösterilerek hastalığın prognozuna 

veya tedavi yanıtına etkisi olabilecek bir hücre grubu saptandı. Çalışmamızın bundan sonraki 

aşamasında hasta sayısı arttırılarak tükenmiş T hücre oranlarının hastaların risk grubuna, tedavi yanıtına 

ve sağ kalım oranlarına etkisi analiz edilecektir. 

 

Tablo 1. 

 ALL (n=19) 

(mean/std) 

SK (n=25) 

(mean/std) 

p değeri 

CD3+ T hücre popülasyonu 

(%) 

39.1±25.5 58.4±6.48 .001 

CD3+/CD8+/CD39+ T hücre 

popülasyonu (%) 

6.82±4.30 1.22±0.95 .000 

CD3+/CD4+/CD39+ T hücre 

popülasyonu (%) 

7.42±5.17 3.75±2.80 .005 
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Doksorubisin Kaynaklı Nörotoksisiteye Karşı Panax Ginseng’in İn Vitro 
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Özet: Amaç: Kemoterapi ve kanserle artan sitokin üretimi, kan beyin bariyeri hücrelerinin geçirgenliğini 

artırdığından bozulmasına aracılık edebilir. Bu nedenle, bu çalışma doksorubisine (Dox) maruz kalan hipokampal 

nöronlar üzerindeki nörotoksik etkilerine karşı Panax ginseng (PG)’in nöroprotektif etkisini oksidatif sters 

belirteçleri ve sitotoksisite analizleri ile incelemeyi amaçlamıştır. Yöntem: Dox nörotoksisitesini in vitro olarak 

belirlemek için hücrelere 24 saat boyunca 1 uM Dox uygulandı. Dox'un sona ermesinden sonra, H19-7 hücreleri 

PG'ye (12.5, 25, 50 ve 100 ug/ml) maruz bırakıldı. 24 saat sonra hücre canlılığı, laktat dehidrogenaz (LDH) ve 3-

(4,5 Dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) deneyi ile belirlendi. Oksidatif stres süperoksit 

dismutaz (SOD), malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Verilere göre 

MTT düzeyleri Dox grubunda (%70.51) kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldı. Ancak PG (12.5, 25, 50 ve 

100 μg/ml) ile tedavi, Dox grubuna göre anlamlı olarak hücre canlılığını sırasıyla %75.78, %82.94, %89.95 ve 

%96.03 artırdı. Bu çalışmanın en önemli bulgusu, Dox'un H19-7 hücrelerinde MDA ve LDH'ı artırarak oksidatif 

stresi şiddetlendirmesi, PG ile tedavinin ise oksidatif stresi baskılayarak Dox'un bu toksik etkilerini hafifletmesidir. 

Sonuç: PG'nin H19-7 hücreleri üzerindeki Dox kaynaklı nörotoksisite üzerindeki yararlı etkileri oksidatif stres ve 

hücre canlılığı açısından ilk kez rapor edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, H19-7 Cell Line, Panax Ginseng 

 

In Vitro Neuroprotective Effect of Panax Ginseng Against Doxorubicine Induced Neurotoxicity 

 

Abstract: Aim: Increased cytokine production with chemotherapy and cancer may mediate the deterioration of 

blood-brain barrier cells as they increase permeability. Therefore, this study aimed to examine the neuroprotective 

effect of Panax ginseng (PG) against its neurotoxic effects on hippocampal neurons exposed to doxorubicin (Dox) 

with oxidative stress markers and cytotoxicity analyses. Method: To determine Dox neurotoxicity in vitro, 1 µM 

Dox was applied to cells for 24 hours. After the termination of Dox, H19-7 cells were exposed to PG (12.5, 25, 50, 

and 100 µg/ml). After 24 hours, cell viability was determined by lactate dehydrogenase (LDH) and 3-(4,5 

Dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. Oxidative stress was evaluated with 

superoxide dismutase (SOD), malondialdehyde (MDA), and glutathione (GSH) tests. Results: According to the 

data, MTT levels were significantly decreased in the Dox group (70.51%) compared to the control group. 

However, treatment with PG (12.5, 25, 50, and 100 μg/ml) significantly increased cell viability by 75.78%, 82.94%, 

89.95%, and 96.03%, respectively, compared to the Dox group. The most important finding of this study is that 

Dox exacerbates oxidative stress by increasing MDA and LDH in H19-7 cells, while treatment with PG alleviates 

these toxic effects of Dox by suppressing oxidative stress. Conclusion: The beneficial effects of PG on Dox-induced 

neurotoxicity on H19-7 cells were reported for the first time in terms of oxidative stress, and cell viability. 

Keywords: Doxorubicin, H19-7 Cell Line, Panax Ginseng 
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1. AİM  

Chemobrain cognitive impairment is a clinical syndrome that manifests itself with cognitive deficits 

such as forgetfulness and difficulty in focusing and is frequently reported by patients receiving 

chemotherapy. Cancer patients report experiencing chemobrain during or after treatment, which can last 

for months to years.1,2 Anthracycline-derived chemotherapy agents caused more severe cognitive 

impairment than other chemotherapy agents.3 However, doxorubicin (Dox) is an anthracycline widely 

used in many cancers, especially breast cancer.4 Increased production of proinflammatory cytokines and 

reactive oxygen species may be partially responsible for the neurotoxicity induced by Dox.5-8 Increased 

cytokine production related to chemotherapy and cancer may mediate the deterioration of blood-brain 

barrier cells as they increase permeability.9 The hippocampus, which has an important role in memory 

and learning, has been observed to change following treatment with an anthracycline-derived agent.3 

Therefore, this study aimed to examine the neuroprotective effect of Panax Ginseng against its 

neurotoxic effects on hippocampal neurons exposed to Dox by oxidative stress markers and cytotoxicity 

analyses. 

Panax ginseng (PG) is a medicinal herb used in the treatment of many inflammatory diseases. PG is 

widely used for the treatment of many diseases such as inflammation, cancer, and neurodegenerative 

disorder.10-12 In particular, recent studies show that PG has antimicrobial, anti-inflammatory, 

immunomodulatory, and antioxidant effects.10-18 However, the potential activity of PG in Dox neuronal 

damage and memory function remains unclear. The Dox concentration used in this study was chosen 

based on brain concentrations following systemic therapy reported in the literature.19, 20 This allows us 

to better relate Dox's direct effects on neuronal cells with reports of the syndrome known as the 

'chemobrain'. 

2. METHOD 

2.1. Cell Culture 

H19-7/IGF-IR (ATCC CRL-2526TM) (USA) cell line suspension was centrifuged at 1200 rpm for 5 

minutes. Cells were harvested in a 25 cm2 flask by resuspending cells with antibiotic 1% (penicillin, 

streptomycin, and amphotericin B), fetal bovine serum (FBS) 10%, and fresh medium Dulbecco’s 

modified eagle’s medium (DMEM) (Corning, USA) and incubated (37 °C; 5% CO2). When 80% of the 

flask was covered with cells, it was centrifuged by removing Trypsin-Ethylenediaminetetraacetic acid 

(EDTA) (0.25% trypsin-0.02% EDTA). The obtained cells were inoculated into 96 wells and incubated 

for 24 hours. 

2.2. Drug Administration 

After the cells in the playt reached 80%, to determine Dox neurotoxicity in vitro, cells were exposed to 

1 µM Dox for 24 hours. After termination of Dox, H19-7 cells were exposed to PG (12.5, 25, 50, and 

100 µg/ml) for 24 hours (Sigma Aldrich, USA). 

2.3. 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-Difeniltatrazilyum Bromide (MTT) and Lactate dehydrogenase 

(LDH) Analysis 

MTT is a test used to determine cytotoxicity. After removing the media from the incubated cells, 10 µL 

of MTT solution (Sigma Aldrich, USA) was added to each well and incubated over again for 4 hours at 

37 °C in an environment having 5% CO2. Hence, the cytotoxic effects of the materials used at the end 

of 24 hours were measured. In order to solubilize the formazan crystals formed as a result of the 

application of MTT, dimethylsulfoxide was added at 100 μl/well. The absorbance was measured in a 

spectrophotometer (µQuant, Biotek) at a wavelength of 570 nm. 

The cytotoxicity was measured via the LDH (Elabscience, ABD) analysis. LDH levels were studied 

according to the kit procedure and absorbance was read at 450 nm.  
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2.4. Oxidative Stress Analysis 

Malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), and superoxide dismutase (SOD) (Elabscience, USA) 

levels were measured using an ELISA kit. The absorbance of the analyzes performed according to the 

kit procedures was measured in a spectrophotometer at a wavelength of 450 nm. 

2.5. Statistical Analysis 

Results are given as mean ± standard error. Statistical comparison between groups was calculated using 

One-way ANOVA and Tukey's LSD method. All calculations were performed using SPSS 22 software 

for statistical analysis, and p<0.05 and p<0.001 were considered statistically significant differences in 

all tests. 

3. RESULTS 

3.1. MTT and LDH Analysis 

MTT and LDH results are given in Figure 1. Dox significantly reduced the cell viability of H19-7 by 

70.51% in MTT analysis and increased LDH levels by 12 ng/ml (P<0.001). In contrast, in MTT analysis, 

the PG therapy significantly elevated cell viability indicating that PG induces cell proliferation by 

75.78%, 82.94%, 89,95%, and 96.03% in cells treated with 12.5,  25, 50, and 100 µg/ml of PG, 

respectively, relative to the Dox group. Moreover, in LDH analysis, PG therapy significantly reduced 

LDH release by 11, 8, 7, and 6 ng/ml in cells treated with 12.5, 25, 50, and 100 µg/ml of PG, respectively, 

relating to the Dox (P<0.05). 

 

Figure 1: Effects of PG on cell viability test results. Data are expressed as mean (SD). ##  P<0.001 - Control 

group, * P<0.05, ** P<0.001 - Dox group. 

 

 

3.2. Oxidative Stress Analysis 

Since the formation of lipid peroxidation products is involved in the pathological processes of 

neurotoxicity, we examined antioxidant and oxidative levels. Exposure to Dox significantly elevated the 

MDA level (P<0.001) compared to the control (Figure 2). In addition, Dox significantly reduced SOD 

and GSH levels in H19-7 cells. A concentration of 100 μg/ml PG markedly reduced Dox-induced MDA 

production (P<0.001) (Figure 2). Similarly, PG at 100 μg/ml significantly increased SOD and GSH 

levels in H19-7 cells exposed to Dox (P<0.001). 
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Figure 2: Effects of PG on markers of oxidative stress. Data are expressed as mean (SD). ## P<0.001 - Control 

group, * P<0.05, ** P<0.001 – Dox group. 

 

 

4. CONCLUSION 

In this study, the useful effects of PG aganist DOX-induced neurotoxicity on H19-7 cells were reported 

for the first time in terms of oxidative stress and cell viability. When the data obtained were evaluated 

as a whole, it was found that H19-7 cell viability was significantly reduced in the Dox group. However, 

the application of PG, especially at a dose of 100 µg/ml, increased cell viability. In addition to the cell 

viability assay results, it was found that oxidative stress decreased in a dose-dependent manner in all PG 

groups. All these results together mean that PG prevents cell death and protects cells from neurotoxins. 
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Türkiye’de Acil Tıp Uzmanlık Tezleri Bilimsel Dergilerde Makale Olarak 

Yayınlanıyor Mu ? 

 

Dr. Öğretim Üyesi Oya Akpınar Oruç 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

 

Özet: Tezlerin bilimsel makale olarak yayınlanması, bir ülkenin bilimsel etkinliğini göstermesi açısından önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki acil tıp uzmanlık tezlerinin yayınlanma durumunun değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Retrospektif ve gözlemsel özellik taşıyan çalışmamızda verilere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

Ulusal Tez Merkezi internet veri tabanından (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) ulaşıldı. Ülkemizdeki tüm 

tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden sisteme girilmiş ve 2020 yılı ilk 

yarısında yayınlanmış olan ‘İlk ve Acil Yardım’ tıpta uzmanlık tezleri sıralı olarak çalışmaya dahil edildi. 

Belirlenen uzmanlık tezlerinin özellikleri ile birlikte bilimsel dergilerde yayınlanma durumları google akademik 

ve pubmed veritabanları kullanılarak belirlendi. Dergilerin ulusal ve uluslar arası nitelikleri ise araştırılarak 

kaydedildi. Çalışmada toplamda 139 tez değerlendirmeye alındı. Sayfa sayıları 23 ile 189 arasında değişen 139 

tezin 88’i (% 63.3) tıp fakültesi hastanelerinde tamamlanmıştır. Türe göre incelendiğinde 47 tezin geriye dönük 

dosya taraması şeklinde, 91 tezin ileriye dönük prospektif planlamayla yapıldığı, 1 tezin ise hayvan deneyinden 

türetildiği belirlenmiştir. Acil Tıp alanında değerlendirilen 139 uzmanlık tezinin 22’sinin (%15.8) bilimsel bir 

dergide yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu yayınların 9’unun (% 6.5) Science Citation Index (SCI) / Science Citation 

Index-Expanded (SCI-E) dergilerde, 13’ünün (% 9.3) ise SCI ve SCI-E dışında indexlenen diğer dergilerde yayına 

dönüştüğü saptanmıştır. Bu çalışma ile, ülkemizde acil tıp alanında yazılan uzmanlık tezlerinin yayına dönüşme 

oranının düşük olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Acil Tıp, Uzmanlık Tezi, Makale 

 

Are Emergency Medicine Specialty Theses Published As Articles in Scientific Journals in Turkey ? 

 

Abstract: The publication of theses as scientific articles is important in terms of showing the scientific effectiveness 

of a country. This study aimed to evaluate the publication status of emergency medicine specialty theses in Turkey. 

In our retrospective and observational study, the data were accessed from the Internet database of the National 

Thesis Center of the Council of Higher Education(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/). 'First and Emergency 

Aid‘ medical specialty theses, which were entered into the system from all medical faculties and education and 

research hospitals affiliated with the Ministry of Health in our country and published in the first half of 2020, were 

included in the study sequentially. The characteristics of the specified specialty theses as well as their publication 

status in scientific journals were determined using Google academic and PubMed databases. The national and 

international qualities of the journals were investigated and recorded. A total of 139 theses were evaluated in the 

study. Eighty-eight (63.3%) of 139 theses, whose number of pages varied between 23 and 189, were completed in 

medical faculty hospitals. When examined according to the type, it was determined that 47 theses were made in 

the form of retrospective file scanning, 91 theses were made with prospective forward planning, and 1 thesis was 

derived from animal experiments. It was found that 22 (15.8%) of 139 specialty theses evaluated in the field of 

emergency medicine were published in a scientific journal. Nine (6.5%) of these publications were published in 

Science Citation Index (SCI) Science Citation Index-Expanded (SCI-E) journals, and 13 (9.3%) were published in 

journals indexed other than SCI and SCI-E. With this study, it was concluded that the rate of conversion of 

specialty theses written in the field of emergency medicine to publication is low in our country. 

Keywords: Emergency Medicine, Specialty Thesis, Article 
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1. Giriş 

Tez hazırlanması hekimlerin uzmanlık eğitimlerinin tamamlamasında önemli bir adımdır.  Ülkemizde 

asistan hekimlerin uzmanlık eğitiminin sonunda tez hazırlanması ve bu hazırlanan tezin başarılı olması 

gerekmektedir. Tez hazırlama süreci, önemli bir eğitim fırsatı olarak görülmelidir. Tez hazırlanması ile 

araştırmacıya bilimsel bir bakış açısı kazandırılmasının yanında literatüre katkı yapılması da 

hedeflenmelidir. 1 Tezlerin bilimsel makale olarak yayınlanması ise literatüre yapılan katkının en 

objektif göstergesidir. Bununla birlikte tezlerin bilimsel makale olarak yayınlanması, bir ülkenin 

bilimsel etkinliğini göstermesi açısından da ayrıca önem taşımaktadır. Ülkemizde farklı alanlarda 

yapılan tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel makaleye dönüşmesi ile ilgili az sayıda çalışmada farklı 

sonuçlar görülmektedir.2,3 Bu çalışmada Türkiye’deki acil tıp uzmanlık tezlerinin yayınlanma 

durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

2. Gereç ve Yöntem 

Bu çalışma açık veri kaynakları üzerinde yapılmıştır Retrospektif ve gözlemsel özellik taşıyan 

çalışmamızda verilere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi internet veri tabanından 

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) ulaşıldı. Ülkemizdeki tüm tıp fakülteleri ve Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden sisteme girilmiş ve 2020 yılı ilk yarısında 

yayınlanmış olan ‘İlk ve Acil Yardım’ tıpta uzmanlık tezleri sıralı olarak çalışmaya dahil edildi. 

Yayınlanan tezin makale haline dönüşmesi için geçen süre göz önüne alınarak incelemeye son 2 yıla ait 

tezler dahil edilmemiştir.4 Özet ve tam metnine ulaşılamayan tezler çalışma dışı bırakılmıştır. Belirlenen 

uzmanlık tezlerinin özellikleri ile birlikte bilimsel dergilerde yayınlanma durumları (tezlerin Türkçe ve 

İngilizce başlıkları ile araştırmacı ve danışman isimleri kullanılarak) google akademik ve pubmed 

veritabanları kullanılarak belirlendi. Bilimsel makaleye dönüşen tezlerin yayınlandıkları dergilerin 

ulusal ve uluslararası nitelikleri ile hangi indexlerde tarandıkları ise araştırılarak kaydedildi. İstatistik 

inceleme SPSS 17.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır.  

3. Bulgular 

Çalışmada toplamda 139 tez değerlendirmeye alındı. Sayfa sayıları 23 ile 189 arasında değişen 139 tezin 

88’inin (% 63.3) tıp fakültesi hastanelerinden 51’inin (% 36.7) ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve 

araştırma hastanelerinden sisteme girilerek tamamlandığı belirlenmiştir. Türe göre incelendiğinde 47 

tezin geriye dönük dosya taraması şeklinde, 91 tezin ileriye dönük prospektif planlamayla yapıldığı, 1 

tezin ise hayvan deneyinden türetildiği belirlenmiştir. Bu çalışmada değerlendirilen tezler içinde 

üzerinde en fazla araştırma yapılan konunun travma (%18.7) olduğu belirlendi. Değerlendirmeye alınan 

tezlerin sırasıyla %17.2’sinin dahili acil konuları, %16.5’inin acil servis işleyiş ve yönetimi, %11.5’inin 

nörolojik konular ve % 9.3’ünün ise ileri kardiak yaşam desteği ile ilişkili olduğu belirlendi.   Acil Tıp 

alanında değerlendirilen 139 uzmanlık tezinin 22’sinin (%15.8) bilimsel bir dergide makale olarak 

yayınlandığı, 117’sinin (%84.2) ise yayına dönüşmediği tespit edilmiştir. Bu yayınların 9’unun (% 6.5) 

Science Citation Index (SCI) / Science Citation Index-Expanded (SCI-E) dergilerde, 13’ünün (% 9.3) 

ise SCI ve SCI-E dışında indexlenen diğer dergilerde yayına dönüştüğü saptanmıştır. SCI ve SCI-E 

dergilerde yayına dönüşen uzmanlık tezlerinin 5’inin tıp fakültesi hastanelerinde 4’ünün ise Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde yazıldığı belirlendi.  SCI ve SCI-E dışında 

indexlenen diğer dergilerde yayınlanan 13 makalenin ise 8’inin tıp fakültesi hastanelerinde 5’inin Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlandığı saptandı. Biilimsel dergilerde 

yayınlanan 22 makalenin 14’ünün prospektif planlamayla yapılan 8’inin ise geriye dönük dosya 

taraması şeklinde oluşturulan tezlerden türetildiği gözlenmiştir.   

4. Tartışma 

Bu çalışmada ülkemizde acil tıp alanında yazılan tıpta uzmanlık tezlerinin özellikleri ve yayınlanma 

durumları incelenmiştir. İncelenen tezlerin bilimsel makaleye dönüşme oranı çalışmamızda %15.8 

olarak belirlenmiş, SCI ve SCI-E’ta indexlenen nitelikli dergilerde yayınlanma oranı ise % 6.5 olarak 

bulunmuştur. Literatürde ülkemizde acil tıp alanında yazılan tıpta uzmanlık tezlerinin yayına dönüşmesi 

ile ilgili az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Cevik ve ark. tarafından 2015 yılında sadece üniversite 

hastanelerinden alınan verilerle yapılan araştırmada acil tıp uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüşme 

oranı % 27.1 olarak bulunmuştur.4 Tekin ve ark. tarafından 2019 yılında yapılan farklı bir araştırmada 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/)'nden
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ise bu oran  % 20.8 olarak bildirilmektedir.5 Her iki araştırmada tezlerin yayına dönüşme oranlarındaki 

düşüklüğe vurgu yapılmıştır. Bizim çalışmamızda da diğer araştırmalara benzer şekilde acil tıp alanında 

yazılan uzmanlık tezlerinin yayına dönüşmesi %15.8 gibi düşük bir orada bulunmuştur.   

Türkiye’de farklı tıp alanlarında yapılan uzmanlık tezlerinin yayına dönüşmesi ile ilişkili yayınlara 

rastlamak mümkündür.  Eser ve ark tarafından 108 farmakoloji tezinin incelenmesiyle  yapılan 

çalışmada bilimsel dergilerde yayın oranı % 56.5 olarak bildirilmektedir.6 Tıbbi mikrobiyoloji alanında 

yapılan farklı bir araştırmada ise tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüşme oranı % 10.7 olarak 

bulunmuştur.7 Aile hekimliği alanında yapılan benzer bir çalışmada ise bu oran % 11.5 olarak 

belirlenmiştir.8 Beyin cerrahi alanında 164 tezin incelendiği bir araştırma da ise tezlerin yayına dönüşme 

oranı % 18 olarak saptanıştır.9  

Çalışmamızda değerlendirilen uzmanlık tezleri göz önüne alındığında prospektif planlamayla yapılan 

uzmanlık tezlerinin daha çok yayına dönüştüğü gözlenmiştir.  Prospektif çalışmalar,  retrospektif  

çalışmalardan daha değerlidir.10 Erim ve ark. tarafından psikiyatri alanında yapılan tıpta uzmanlık 

tezlerinin değerlendirildiği çalışmada prospektif planlamayla yapılan tıpta uzmanlık tezlerinin daha 

yüksek oranda bilimsel makaleye dönüştüğü gösterilmiştir.11 Tezlerin planlanması aşamasında 

araştırmacıyı prospektif çalışmalar gibi bilimsel kanıt değeri daha yüksek olan araştırmalara 

yönlendirmek tezin daha kolay ve daha değerli bir yayına dönüşmesinde önemli rol oynayabileceği 

düşünülmelidir. 

Ülkemizde yazılan tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüşme oranları arasında küçük 

farklılıklar olsa da genel olarak bu oranın düşük olduğu değerlendirilmektedir. Bazı faktörler tıpta 

uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüşmesinde zorluklara neden olabilmektedir. Araştırmacının 

uzmanlık eğitimi sonrasında akademik pozisyonundaki değişme ve yaşanan motivasyon zorluğu tezin 

makaleye dönüşmesindeki en önemli engellerden biridir. Bunun dışında bilimsel makale yazma 

konusunda tecrübesizlik,  yabancı dil düzeyinin yetersizliği, dergi seçiminin uygunsuzluğu ve tez 

danışmanı tarafından yeterli desteğin sağlanamaması uzmanlık tezlerinin makaleye dönüşmesinde 

zorluklar yaşanmasına neden olabilir.12  

Değerlendirilen uzmanlık tezi sayısının sınırlı olması, ayrıca her ne kadar 2 yıl önce tamamlanan tezler 

değerlendirilmiş olsa da bunların içinden bazılarının yayınlanma sürecinin halen devam edebiliyor olma 

ihtimali çalışmamızdaki en önemli kısıtlılıklarındandır.  

5. Sonuç 

Sonuç olarak bu çalışmada acil tıp alanında yazılan tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel makale olarak 

yayınlanma oranlarının düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Tezlerin bilime ışık tutabilecek daha fazla 

sayıda yayına dönüşebilmesi için araştırmacının motivasyonunu arttırılmalı, karşılaşılan zorlukların 

aşılabilmesi için gerekli destek verilmelidir.  
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Özet: Amaç: Bu çalışmada, bir yıllık sürede Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 

Hastanesi’inde, bronşektazi tanısı ile yatarak tedavi alan hastaların demografik verileri, klinik özellikleri ve 

mortalite oranlarını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 01.01.2019 ve 31.12.2019 tarihleri 

arasında bronşektazi tanılı hastaları tanımlayan ICD kodu J47 ile belirtilmiş hastaların TC kimlik numaraları, 

isim ve soy isimleri Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden (HBYS) elde edildi. 18 yaş altı hastalar, sistemdeki 

dosyaları tamamlanmamış ve laboratuvar sonuçlarına ulaşılamayan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Bu 

hastaların en sık rastlanılan yakınmaları, bir yıl içinde acil servis ve polikliniklere başvuru sayıları, servis ve 

yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) yatış sayıları, hastane yatış günleri, balgam kültürü istenilenlerin sayısı ve 

mortalite oranları kaydedildi. Bulgular: Bronşektazi tanısı ile 2019 yılı boyunca 338 hastanın hastaneye 

yatırılarak takip ve tedavi edildiği görüldü. Çalışma kriterlerine uyan 320 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 

ortalama yaşı 59.3 ve %54.2’si erkekti. En sık yakınmaları sırasıyla öksürük (%56.7), nefes darlığı (%53), balgam 

miktarında ve pürülansında artış (%36.3), hemoptiziydi (13.5). Hastaların ortalama acil başvuru sayısı 2.7 

ortalama poliklinik başvuru sayısı 8.1 olarak saptandı. Hastaların bir sene içinde ortalama hastane yatış sayıları 

2.7; ortalama YBÜ yatış sayıları 1.2, ortalama hastane yatış günleri 17.5 gün olarak saptandı. Bir sene içindeki 

mortalite oranının %4.1 (n=13) olduğu görüldü. Hastaların %51’inden balgam kültürü istenmiş olup sadece 3 

hastanın balgam kültüründe etken mikroorganizma saptanmıştı. Sonuç: Bronşektazi nedeni ile yatan hastalarda 

uzun yatış süreleri ve sık poliklinik başvuruları dikkat çekici bulunmuştur. Bu hasta grubunda hipoksi, hemoptizi 

ve tekrarlayan enfeksiyonların yatış sebebi olduğu göz önüne alındığında, hastaneye başvuru sayısı ve yatış 

süresinin uzamasını engelleyebilecek en uygun yaklaşımlardan başlıcasının, kolonize olan ve enfeksiyon oluşturan 

mikroorganizmaların tanımlanması olacaktır. Balgam kültürünün etken mikroorganizma tespitinde yetersiz 

kalması nedeniyle, antibiyotik kullanımı öncesinde ve kontrendike olmayan hastalarda, orofaringeal flora ile 

kontaminasyon riskini ekarte edecek bronkoskopi eşliğinde bronkoalveolar lavaj gibi invaziv prosedürlerin 

uygulanmasını önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Bronşektazi 

 

1.GİRİŞ ve AMAÇ 

Bronşektazi kronik ilerleyici ve geri dönüşü olmayan bir hastalıktır.Bronşektazi kıkırdak içeren 

havayollarının veya bronşların, lokalize, geri dönüşümsüz genişlemesidir.Bronşektazinin patolojik ve 

fonksiyonel özelliği geri dönüşümsüz olması, anormal bronşiyal dilatasyon ve hava yolu 

obstrüksiyonudur.Bronşektazinin insidansı ve prevelansı ile ilgili kesin bilgiler yoktur.  

Hastaların hikayesinde tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, inatçı öksürük, balgam ve enfekte 

olduklarında bazen hemoptizi bulunur.Bronşektazi sık ataklarla seyredebilen, hastaneye yatışı 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 677 
gerektirebilen, mortal seyredebilen bir hastalıktır.Hastalığın tedavisinde amaç atakları önlemek, 

semptomları azaltmak, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastalığın ilerlemesini durdurmaktır. 

Bu çalışmada, bir yıllık sürede Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma 

Hastanesi’nde bronşektazi tanısı ile yatarak tedavi alan hastaların demografik verileri, klinik özellikleri 

ve mortalite oranlarını araştırmayı amaçladık.  

Hastanemizde 01.01.2019 ve 31.12.2019 tarihleri arasında bronşektazi tanılı hastaları tanımlayan ICD 

kodu J47 ile belirtilmiş hastaların TC kimlik numaraları, isim ve soy isimleri Hastane Bilgi Yönetim 

Sisteminden (HBYS) elde edildi.18 yaş altı hastalar, sistemdeki dosyaları tamamlanmamış ve 

laboratuvar sonuçlarına ulaşılamayan hastalar çalışma dışında bırakıldı. 

2.YÖNTEM 

Süreyyapaşa Eğitim Araştırma Hastanesi’ne belirtilen tarihlerde, acil servis ve/veya göğüs hastalıkları 

polikliniklerine başvurarak bronşektazi tanısı alan hastaların kimlik bilgileri HBYS’den elde edildi.Bu 

hastaların, en sık rastlanılan yakınmaları; bir yıl içinde acil servis ve polikliniklere başvuru sayıları; 

servis ve yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) yatış sayıları ve hastane yatış günleri; balgam kültürü 

istenme oranları ve mortalite oranları HBYS de kayıtlı olan verilerden elde edildi. 

3.BULGULAR 

Bir sene içinde acil servis ve göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastalardan 1143 hasta,  ICD J47 

kodu ile bronşektazi olarak tanımlanmıştı.Bu hastalardan 338’i hastanede yatarak tedavi görmüş olup,  

kriterleri sağlayan 320 hasta çalışmaya dahil edildi 

 

Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri, laboratuvar verileri ve hastane yatış öyküleri 

                                

 

Hastaların ortalama acil başvuru sayısı 2.7 ortalama poliklinik başvuru sayısı 8.1 olarak 

saptandı..Hastaların bir sene içinde ortalama hastane yatış sayıları 2.6; ortalama yoğun bakım ünitesi 

yatış sayıları 1,2 idi.Ortalama hastane yatış günleri 17.5 gün olarak saptandı..Hastaların %51’inden 

balgam kültürü istenmiş olup sadece 3 hastanın balgam kültüründen etken mikroorganizma 

saptanmıştı.Bir sene içindeki mortalite oranının %4,1 olduğu (n=13) olduğu görüldü 

4. SONUÇ 

Bronşektazi nedeni ile yatan hastalarda uzun yatış süreleri ve sık poliklinik başvuruları dikkat çekici 

bulunmuştur.Bu hasta grubunda hipoksi, hemoptizi ve tekrarlayan enfeksiyonların yatış sebebi olduğu 

göz önüne alındığında, hastaneye başvuru sayısı ve yatış süresinin uzamasını engelleyebilecek en uygun 
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yaklaşımlardan başlıcası, kolonize olan ve enfeksiyon oluşturan mikroorganizmaların tanımlanması 

olacaktır.  

Sık hastane başvurusu ve sık yatış öyküsü olan bronşektazi hastalarında, balgam kültürünün etken 

mikroorganizma tespitinde yetersiz kalması nedeniyle antibiyotik kullanımı öncesinde ve kontrendike 

olmayan hastalarda, orofaringeal flora ile kontaminasyon riskini ekarte edecek bronkoskopi eşliğinde 

bronkoalveolar lavaj ile etken mikroorganizmanın tespitine yardımcı olacak invaziv prosüdürlerin 

uygulanmasını önermekteyiz 
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Özet: Bu yazımızda, akut koroner sendrom (AKS) ile başvurup perkütan koroner girişim (PCI) sırasında oluşan 

anjiografik görüntüler ile tip3 spontan koroner diseksiyon (SKD) düşündüğümüz bir olguyu sunduk. 56 yaş erkek 

hasta tipik göğüs ağrısı şikâyeti ile acil servisimize başvurdu. Hastanın yaşı dışında aterosklerotik risk faktörü 

yoktu. Troponini negatif, EKO’su normal olan hastaya USAP tanısıyla koroner anjiografi yapıldı. LAD 

proksimalde %95 lezyon görüldü. LAD’nin diğer segmentleri, Cx ve RCA normaldi. LAD’ye PCI kararı verildi. 

Lezyonun LAD ostiumuna yakın olması nedeniyle LMCA’dan LAD lezyonunu kapsayacak şekilde 4.0x33mm DES 

implante edildi. 5.0x6mm NC balon ile POT yapıldı. Kontrol anjiografide Cx ostiumunda diseksiyon ile uyumlu 

şüpheli görünüm izlendi. Daha sonra Cx ostiumundaki diseksiyonun belirginleştiği ve distale doğru ilerlediği 

izlendi. Cx akımının bozulması üzerine ikinci bir floppy tel ile Cx distaline geçildi ve balon anjioplasti yapıldı. 

Anjiyografide diseksiyonun Cx ve OM1 distaline doğru ilerlediği izlendi. Primer patolojinin SKD olduğu 

düşünülüp, EKG’de ST elevasyonu ve göğüs ağrısı olmaması nedeniyle işlem sonlandırıldı. Koroner yoğun bakım 

ünitesine alınan hastaya ASA, tikagrelor ve tirofiban infüzyonu uygulandı. EKO’sunda EF %35-40, 2-3 mitral 

yetmezliği saptandı. Takiplerinde ST elevasyonu ve göğüs ağrısı olmayan hastaya ek girişim yapılması 

düşünülmedi. Ayaktan kontrollerinde hastanın EKG’si normal olup göğüs ağrısı yoktu. Kontrol 

ekokardiyografisinde EF %50 ve 1 mitral yetmezliği saptandı. AKS ile başvuran risk faktörleri olmayan, izole bir 

koroner arter segmentinde lezyon saptanan hastalarda SKD mutlaka düşünülmelidir. Bu hastalarda temel tedavi 

medikal olup PCI’dan zorunlu olmadıkça kaçınılmalıdır. Tip1 ve çoğu tip2 SKD tanısı anjiografi ile konulabilirken 

tip3 SKD tanısı için intrakoroner görüntüleme gerekmektedir. Günümüzde birçok merkezde özellikle acil şartlarda 

intrakoroner görüntüleme yapılamadığından AKS ile başvuran 50 yaş altı, aterosklerotik risk faktörleri olmayan 

hastalarda SKD düşünülmelidir. Bizim olgumuzda stenti LMCA’ya uzanacak şekilde implante etmemizin 

diseksiyonun LMCA’ya doğru uzanıp ölümcül olabilecek bir tablo ile karşılaşmamızı engellediğini düşünüyoruz. 

Bu vakada başlangıçta SKD’dan şüphelenip intrakoroner görüntüleme yapabilseydik bu tablo ile 

karşılaşmayacaktık. 

Anahtar Kelimeler: Spontan Koroner Arter Diseksiyonu, Akut Koroner Sendrom 

 

Giriş  

Spontan koroner diseksiyon ani kardiyak ölüm ve akut koroner sendromun nadir bir nedenidir. Sıklıkla 

genç, peripartum dönemde olan ve aterosklerotik risk faktörü olmayan kadınlarda görüldüğü için akut 

koroner sendromdan şüphelenilmediğinden tanı kaçırılabildiğinden gerçek sıklığı net bilinmemektedir. 

Yine de koroner anjiografinin yaygınlaşması ile tanı konulma sıklığı günümüzde artmıştır. 

Fibromüsküler displazi, gebelik, multiparite spontan koroner diskesiyon görülen vakalarda başlıca eşlik 

eden durumlardır. 

Hastalar sıklıkla akut koroner sendrom kliniği ile başvurur ve laboratuvar bulgularında kardiyak 

enzimlerin yüksekliği göze çarpar. Koroner anjıografi, IVUS, OCT tanı koymada kullanılabilecek 
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yöntemlerdir. Tedavide erken invaziv revaskülarizasyon ön plandadır. Sol ana koroner direksiyonu 

olmayan, hemodinamisi stabil olan hastalarda konservatif yaklaşım tercih edilebilir. Medikal tedavide 

net bir prosedür olmamakla beraber literatürde glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri, heparin, ikili ya da tekli 

antiplatelet rejimlerini içeren olgular mevcuttur. 

Olgu Sunumu 

56 yaş erkek hasta tipik göğüs ağrısı şikayeti ile polikliniğe ayaktan başvurdu. Hastanın bilinen kronik 

ek hastalığı ve ilaç kullanımı yoktu. Fizik muayenede patolojik bulgu saptanmadı. Kanlarında trop 

değerleri negatifti. Böbrek fonksiyon testleri normaldi. EKG’si sinüs ritminde olup V3-6 ile D1, aVL 

derivasyonlarında T negatifliği mevcuttu.Ekokardiyografide belirgin patolojik bulgu saptanmadı. 

Yapılan efor testinin pozitif gelmesi üzerine hastaya koroner anjıografi yapıldı. LAD %99 lezyon 

görüldü, diğer damarlarda lezyon yoktu. LAD PCI kararı verildi. 

Sol ana koroner arter 6F JL 3,5 guiding kateter ile kanüle edildi. Floppy tel ile LAD lezyonu geçildi. 

3,0x20 mm balon ile lezyon predilate edildi. Sonra sol ana koroner arterden LAD proksimaline uzanacak 

şekilde 4,0x33 mm DES 12 atm’de implante edildi. Yapılan kontrol anjiografide CX ostiumunda şüpheli 

direksiyon izlendi. LAD proksimal kısmı 4,0x12 mm NC balon ile postdilate edildi. Kontrol anjiografide 

CX ostiumundaki şüpheli diseksiyonun belirginleştiği izlendi. Stentin LMCA kısmı 5,0x6 mm NC 

balon ile postdilate edildi. İkinci bir floppy tel ile CX distaline geçildi. Sırasıyla 4,5x15 mm ve 2,5x15 

mm balon CX’e PTCA yapıldı. CX’e TAP yöntemiyle 3,0x32 mm DES implant edilmek istendi ancak 

direksiyonun CX distaline ve OM’ye ilerlemesi nedeniyle stant takılmasından vazgeçildi. CX ostiumu 

3,5x12 mm NC balon ile PTCA yapılması planlandı ancak balon stant suratından geçmedi. 

Bu aşamada stentin deforme olma olasılığı sebebiyle 5,0x6 mm NC balon ile final POT yapıldı. İşleme 

son verildi. 

İşlem sırasında tip 3 koroner diseksiyon olduğu düşünülen hasta koroner yoğun bakım ünitesine alındı. 

İşlem sonrası takiplerinde hastanın belirgin göğüs ağrısı olmadı. EKG’sinde inferior derivasyonlarda ST 

segment elevasyonu, anterior derivasyonlarda ST segment depresyonu görüldü. Troponin değerleri 25 

bin üzerine yükseldi. Alt ast değerleri yükseldi. Yatakbaşı ekokardiyografide inferior duvarda 

hipokinezi mevcuttu. EF%42 olarak hesaplandı. 

Hastaya işlem sonrası 48 saat tirofiban ve tirofiban süresi boyunca enoksaparin 0,8 cc 2x1 olarak verildi. 

ikili antiplatelet olarak asetilsalsilik asit (günlük 100 mg 1x1) ve tikagrelor (günlük 90 mg 2x1) verildi. 

Takiplerinde EKG’de inferior derivasyonlarda ST segmenti rezolusyonu görüldü. Koroner yoğun bakım 

ünitesinde stabil seyreden hastanın takibine tirofiban infüzyonu sonrasında serviste devam edildi. 

Hastanın servis takiplerinde ekg değişikliği ve göğüs ağrısı olmadı. troponin değerleri tedricen geriledi. 

Hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi.Hastanın kontrol muayenesinde göğüs ağrısı yoktu. Kontrol 

ekokardiyografide ef%50-55 görüldü. Mevcut medikal tedaviye devam edildi. 

Tartışma 

Spontan koroner diseksiyon vakaları genellikle genç yaş; kadın cinsiyet; peripartum dönemi;altta yatan 

hipertansiyon, Marfan, Ehler danlos vb. bağ dokusu hastalıkları gibi risk faktörleri olan hasta 

gruplarında saptanmaktadır. Klinik olgumuzda ise primer Perkütan girişim sırasında ; işlem yapılan 

damardan farklı bir damarda spontan diseksiyon gelişen erkek hasta sunulmuştur. Literatür tarandığında 

benzer olguya rastlanmamıştır 1.  

Literatüre bakıldığında SCAD tedavisinde perkütan koroner girişim, cerrahi ya da konservatif yaklaşım 

tercih edilmektedir. Mevcut yayınlarda SCAD tedavisinde konservatif tedavi ile girişimsel işlem ön 

plana çıkmakta iken; hasta takibi ise koroner bt anjiyografi ve/veya OCT yapılmaktadır 2,3. 

Bizim olgumuzda ise LAD primer PCI sırasında CX'te gelişen spontan disseksiyona öncelikli olarak 

balon anjiyoplasti tedavi yaklaşımı uygulandı. Balon ajiyoplasti sonrasında diseke hat CX-OM distaline 

ilerlemesi üzerine stent düşünülmedi, medikal tedavi kararı alınarak işleme son verildi. Hasta takibinde 

aktif göğüs ağrısı ve EKG değişikiliği olmaması üzerine tekrardan görüntüleme yapılması düşünülmedi. 
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Olgu sunumumuzun zayıf yönleri ise diseksiyon morfolojisini değerlendirmek için OCT ya da IVUS 

imkanının olmamasıdır. 

Sonuç 

Spontan koroner disseksiyon nadir görülen klinik durum olması ve tedavi yaklaşımıyla ilgili randomize 

kontrollü büyük çalışmalar olmaması nedeniyle tedavi yönetimi zor bir durumdur. Bu olgu sunumuzda 

olduğu gibi tedavi ve takip yönetiminde hasta bazlı karar alınması en uygun seçenektir. 
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Özet: Konu ve Amaç: Guillain Barre sendromu (GBS) ilerleyici simetrik kas zayıflığı, felç, hiporefleksi veya 

arefleksi ile karakterize otoimmün demiyelinizan bir polinöropatidir. En sık tetikleyici etkenin enfeksiyonlar 

olduğu bilinmekle birlikte aşı, travma, anestezi ve ameliyat sonrası tanı alan vakalar bildirilmiştir. GBS’li 

hastalarda hem bölgesel hem de genel anestezi uygulanabilmekle birlikte anestezistlerin birçoğu önceden 

nörolojik hastalığı olan hastalarda rejyonel anestezinin hastalığı kötüleştirebileceği endişesi taşır. Bu çalışmanın 

amacı, GBS’li bir hastaya uygulanan spinal anestezi deneyimini sunmak ve güncel literatür eşliğinde tartışmaktır. 

Vaka Sunumu: Sağ intertrokanterik femur kırığı nedeni ile parsiyel kalça protezi ameliyati planlanan 75 yaşındaki 

bayan hastanın tıbbi geçmişinde guillain barre sendromu ve hipertansiyon vardı. Preoperatif nörolojik 

muayenede; bilateral üst ekstremite kas gücü 4/5, alt ekstremite kas gücü 3/5 olarak değerlendirildi. Derin tendon 

refleksleri üst ekstremitelerde normoaktif iken sol alt ekstremitede hipoaktifti. Üst ekstremiterde duyu desifiti 

yoktu. Alt ekstemite distalinde hipoestezi mevcuttu. Ameliyat günü yapılan standart monitörizasyonda; tansiyon 

arteriyel (TA) 170/90 mmHg, nabız 85/dakika ve oksijen satürasyonu %88’di. Steril şartlar altında, L3-4 

aralığından 25G spinal iğne ile girildi. Subaraknoid 2.5 ml %0.5 hiperbarik bupivakain uygulanarak spinal 

anestezi gerçekleştirildi. Duyusal bloğun T10 seviyesine ulaşması 3.5 dk sürdü ve maksimum T7 seviyesine (4 dk) 

ilerledi. Motor blok yaklaşık 5. dk Bromage 3'tü. Ameliyat 2 saat sürdü ve başlangıçtaki kısa süreli hipotansiyon 

ve taşikardi dışında hemodinamik instabilite yaşanmadı. Taburculuk öncesi ve postoperatif 1. ayda yapılan kontrol 

muayenesinde GBS’nin nörolojik bulgularında herhangi bir alevlenme gözlenmedi. Sonuç: Nöroaksiyel anestezi 

uygulanan GBS’li hastalara ait mevcut literatür incelendiğinde, nörolojik semptomları kötüleşen veya 

kötüleşmeyen vaka raporları mevcuttur. Ameliyat sonrası GBS’yi tetikleyen veya alevlendiren faktörün hasta, 

ameliyat veya anestezi kaynaklı olup olmadığı net değildir. Anestezi tercihi, anestezistin potansiyel risk ve 

faydaları göz önüne alarak vereceği karara bağlıdır. Bu olguda, parsiyel kalça protezi ameliyatı spinal anestezi 

altında nörolojik alevlenme olmaksızın başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Guillain Barre Sendromu, Spinal Anestezi, Kalça Protezi 

 

Spınal Anesthesıa for Partıal Hıp Replacement in a Patıent Wıth Guıllaın Barre Syndrome 

 

Abstract: Background and Aim: Guillain Barre syndrome (GBS) is an autoimmune demyelinating polyneuropathy 

characterized by progressive symmetrical muscle weakness, paralysis, hyporeflexia or areflexia. Although it is 

known that the most common triggering factor is infections, cases diagnosed after vaccination, trauma, anesthesia 

and surgery have been reported. Although both regional and general anesthesia can be applied in patients with 

GBS, many anesthetists are concerned that regional anesthesia may worsen the disease in patients with pre-

existing neurological disease. The aim of this study is to present the spinal anesthesia experience applied to a 

patient with GBS and to discuss it in the light of current literature. Case Report: A 75-year-old female patient who 

was scheduled for partial hip replacement surgery due to a right intertrochanteric femur fracture had guillain 

barre syndrome and hypertension in her medical history. In the preoperative neurological examination; bilateral 

upper extremity muscle strength was 4/5 and lower extremity muscle strength was 3/5. Deep tendon reflexes were 

normoactive in the upper extremities, while hypoactive in the left lower extremity. There was no sensory deficit in 

the upper extremities. There was hypoesthesia in the distal lower extremity. In standard monitoring performed on 
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the day of surgery; arterial blood pressure (TA) was 170/90 mmHg, heart rate was 85/min, and oxygen saturation 

was 88%. Under sterile conditions, a 25 G spinal needle was inserted through the L3-4 space. Spinal anesthesia 

was performed by administering 2.5 ml of 0.5% hyperbaric bupivacaine to the subarachnoid. It took 3.5 minutes 

for the sensory block to reach the T10 level and progressed to the maximum T7 level (4 min). Motor block was 

Bromage 3 at approximately 5 minutes. The operation lasted for 2 hours and there was no hemodynamic instability 

except for the initial short-term hypotension and tachycardia. No exacerbation was observed in the neurological 

findings of GBS in the control examination performed before discharge and at the postoperative 1st month. 

Conclusion: When the existing literature of GBS patients undergoing neuraxial anesthesia is reviewed, there are 

case reports of worsening or not worsening neurological symptoms. It is not clear whether the factor that triggers 

or exacerbates postoperative GBS is due to the patient, surgery or anesthesia. The choice of anesthesia depends 

on the anesthetist's decision considering the potential risks and benefits. In this case, partial hip replacement 

surgery was successfully performed under spinal anesthesia without neurologic exacerbation. 

Keywords: Guillain Barre Syndrome, Spinal Anesthesia, Hip Replacement 

 

1. INTRODUCTION 

Guillain Barre syndrome (GBS) is an autoimmune acute demyelinating polyneuropathy characterized 

by progressive symmetrical muscle weakness, paralysis, hyporeflexia or areflexia. Its incidence 

increases with age and is 0.6-2 cases per 100,000 people per year. Infections (especially gastrointestinal, 

campylobacter jejuni) seen before the onset of symptoms (2-4 weeks) were identified as the most 

common triggering factor.1 However, non-infectious factors such as vaccines 2, trauma 3, anesthesia 4 

and surgery 5 are also known to be possible initiators of GBS. 

Although both regional and general anesthesia can be applied in patients with GBS, many anesthetists 

are concerned that regional anesthesia may worsen the disease in patients with pre-existing neurological 

disease. Postoperative neurological symptoms may be affected by many risk factors related to the 

patient, surgery and anesthesia. Potential risks should be identified through a comprehensive 

preoperative evaluation. Considering the complications of general anesthesia in patients with GBS with 

limited cardiac and respiratory reserve, regional anesthesia may be a good alternative. 

The aim of this study is to present the spinal anesthesia experience applied to a patient with GBS who 

was operated for intertrochanteric femur fracture and to discuss it in the light of current literature. 

2. CASE PRESENTATION 

A 75-year-old female patient who was scheduled for partial hip replacement surgery due to a right 

intertrochanteric femur fracture had guillain barre syndrome and hypertension in her medical history. 

The diagnosis of GBS was 7 years ago and was followed by the neurology clinic of our hospital. In the 

lower and upper extremity nerve conduction study 1 year ago, there were electrophysiological findings 

consistent with axonal type sensory motor polyneuropathy. In the neurological examination, bilateral 

upper extremity muscle strength was 4/5 and lower extremity muscle strength was 3/5. Deep tendon 

reflexes were normoactive in the upper extremities, while hypoactive in the left lower extremity. While 

there was no sensory deficit in the upper extremity, there was hypoesthesia in the distal lower extremity. 

On lung auscultation, bilateral breath sounds were decreased. Although she could not complete the 

preoperative pulmonary function test, her previous medical records showed that her forced vital capacity 

(FVC) and 1 second forced expiratory volume (FEV1) values were low. There was no feature in the 

chest radiograph. Electrocardiography showed normal sinus rhythm, and echocardiography showed 

mild mitral and tricuspid regurgitation with normal ejection fraction. Other system examinations and 

laboratory values were normal. The patient was evaluated as mallampati 2 and American Society of 

Anesthesiology (ASA) classification 3. Preoperatively, 2 units of erythrocyte suspension were prepared. 

The patient was informed about the anesthesia options and risks, and informed consent was obtained. 

In standard monitoring performed on the day of surgery; arterial blood pressure (TA) was 170/90 mmHg, 

heart rate was 85/min, and oxygen saturation was 88%. The patient was administered sedoanalgesia with 

1mg midazolam and 50 micrograms fentanyl. Under sterile conditions, a 25 G spinal needle was inserted 

through the L3-4 space. Spinal anesthesia was performed by administering 2.5 ml of 0.5% hyperbaric 

bupivacaine to the subarachnoid. It took 3.5 minutes for the sensory block to reach the T10 level and 
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progressed to the maximum T7 level (4 min). Motor block was Bromage 3 at approximately 5 minutes. 

In the first 15 minutes, 1 blood pressure measurement was made in 3 minutes. TA was measured as the 

lowest 110/60 mmHg. 10 mg intravenous ephedrine hydrochloride was administered for initial blood 

pressure reduction exceeding 30%. TA was in the range of 120/70 – 145/85 mmHg in the measurements 

made every 5 minutes after the first 15 minutes. The heart rate, which reached a maximum of 120/min 

at the beginning, was in the range of 80-95/min intraoperatively. Intraoperative SO2 was in the range of 

90-94% on oxygen support. The operation lasted for 2 hours and there was no hemodynamic instability 

except for the initial short-term hypotension and tachycardia. There was no need for blood transfusion. 

Partial hip replacement operation went smoothly under spinal anesthesia. The patient was discharged 

from the hospital on the 5th postoperative day. No exacerbation was observed in the neurological 

findings of GBS in the control examination performed before discharge and at the postoperative 1st 

month. 

3. DISCUSSION 

GBS is an acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. It often begins with rapidly progressive 

bilateral muscle weakness after gastroenteritis or respiratory infection. It usually starts from the distal 

lower extremities in an ascending fashion and affects the upper extremity, trunk, neck and facial 

muscles. Muscle pain or radicular pain is the most common initial symptom in approximately one-third 

of patients. A small number of patients present with paraparesis, which may persist throughout the 

course of the disease. In addition to weakness, sensory manifestations, ataxia, and autonomic 

dysfunction (such as arrhythmia, blood pressure irregularity, ileus) may be present initially. Tendon 

reflexes are reduced or absent in the affected limbs. Respiratory failure that requires ventilation support 

develops in 20-30% of patients. The severity and duration of the disease can range from mild malaise 

to patients who become quadriplegic and ventilator-dependent with no signs of improvement for a long 

time. The most effective treatment method is intravenous immunoglobulin (IVIg) or plasma exchange. 
1 

It is stated that there is no superior anesthesia option in patients with GBS. In general anesthesia 

applications, it is necessary to avoid the use of succinylcholine because of the risk of hyperkalemia. In 

the case of prolonged neuromuscular block due to the use of nondepolarizing muscle relaxants, 

postoperative ventilation support may be required. Neuromuscular monitoring is recommended to 

prevent overdose. 6  

When the existing literature is reviewed, case reports of GBS with worsening neurological symptoms 7-

9 or newly diagnosed 10-12 after spinal or epidural anesthesia have been reported. The “double crush 

syndrome” described by Upton and McComas in 1973 is based on the hypothesis that an injured nerve 

becomes more susceptible to injury elsewhere in patients with neurological disease. 13 It has been 

suggested that nerve damage or local anesthetic toxicity due to regional anesthesia are the triggering 

factors. Sayın et al. reported that postoperative GBS developed after spinal anesthesia in their patients 

who were operated for kidney stones.10 Menon et al. reported that GBS recurred 4 years after the first 

episode in their patients who underwent spinal anesthesia for ectopic pregnancy rupture. 7 

However, there are case reports of GBS without exacerbation of symptoms after regional anesthesia. 14-

17 Alıcı et al. stated that there was no neurological exacerbation in their patients who had applied epidural 

anesthesia for cesarean section twice with an interval of 18 months. 14 Paul et al. reported no neurological 

deterioration in their patients who received IVIg treatment at hospital admission and underwent spinal 

anesthesia for emergency cesarean section, and during the postoperative period. 17 

Our patient was diagnosed with GBS 7 years ago and was continuing her life with muscle weakness. 

She was going to undergo partial hip replacement surgery due to an intertrochanteric femur fracture. 

Although she could not complete the preoperative pulmonary function test, her previous medical records 

showed that her FVC and FEV1 values were low. Pulse oximetry oxygen saturation was 88% in the 

monitoring performed in the operating room. Spinal anesthesia was preferred in our patient whose 

respiratory reserve seemed to be limited and we thought she might need postoperative ventilation 

support. Hyperbaric bupivacaine was used to control subarachnoid spread with patient position. Sensory 
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block was at the maximum T7 level. There were no neurological complications in the intraoperative and 

postoperative period. 

Intraoperative severe hypotension, bradycardia and even shock may occur in patients with GBS due to 

a predisposition to autonomic dysfunction.17 Close hemodynamic follow-up is important, especially in 

patients undergoing neuraxial anesthesia. In our case, there was no serious hemodynamic fluctuation 

other than short-term hypotension and tachycardia at the beginning of the operation. 

In a multicenter retrospective study published in 2021, 4.5% of newly diagnosed GBS cases were 

reported after surgery. The most common type of triggering surgery was stated as orthopedic surgery 

(46.7%) and neurological surgery (17.8%). Although it is not clear, it has been emphasized that 

surgically induced immunosuppression, surgical trauma/traction that puts pressure on the nerves, 

tourniquet pressure, various devices (such as retractors) and incorrect position of the patient may 

increase the susceptibility to nerve damage. Therefore, it has been recommended that patients exhibiting 

symptoms of unexplained symmetrical limb weakness within 2 weeks of surgery should be followed up 

for GBS. 18  

The absence of symptomatic exacerbation in our patient who underwent orthopedic surgery under spinal 

anesthesia suggests that factors other than anesthesia and surgery may play a role in the etiology of 

relapse. 

4. CONCLUSİON 

When the existing literature of GBS patients undergoing neuraxial anesthesia is reviewed, there are case 

reports of worsening or not worsening neurological symptoms. However, there are also cases of newly 

diagnosed GBS after anesthesia (regional or general) and surgery. It is not clear whether the factor that 

triggers or exacerbates postoperative GBS is due to the patient, surgery or anesthesia. In this case, partial 

hip replacement surgery was successfully performed under spinal anesthesia without neurological 

exacerbation. The choice of anesthesia depends on the anesthetist's decision considering the potential 

risks and benefits. In this case, partial hip replacement surgery was successfully performed under spinal 

anesthesia without neurologic exacerbation. Considering the complications of general anesthesia, 

neuraxial anesthesia may be a good alternative in selected patients with GBS. 

Patient Consent 

Informed consent was obtained from the patient or relatives.  
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Özet: Hiperpolarizasyonla aktive olan siklik nükleotid kapılı (HCN) kanalların nöropatik ve inflamatuvar ağrıdaki 

rolü son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. Akut inflamasyonda makrofajlardan inflamatuvar medyatörlerin 

salınımı nöropatik ağrıya neden olabilmektedir. Melatonin immün hücrelerin fonksiyonlarını önemli ölçüde 

etkileyen bir hormon olup, makrofajların pro-inflamatuvar fenotipini baskıladığı, anti-inflamatuvar etki gösterdiği 

ve mitokondri fonksiyonlarının korunmasında da önemli rolü olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, çalışmamızda 

HCN kanal blokajının inflamatuvar yanıt üzerine in vitro etkisini belirlemek için lipopolisakkarit (LPS) ile 

indüklenen RAW264.7 makrofaj hücrelerinde melatonin düzeyleri ve mitokondriyal DNA (mtDNA) kopya 

sayılarının araştırılması amaçlanmıştır. Hücre canlılığı ve LPS (1g/mL) ile ZD7288’in (62,5 M) uygulama 

dozları MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) yöntemiyle belirlendi. Sonrasında, 

makrofaj hücrelerine 24-saat süreyle belirlenen dozlarda LPS, ZD7288 veya LPS+ZD7288 uygulandı. İlaç 

uygulamaları sonrasında hücre mediumlarındaki melatonin seviyesi ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent 

Assay) yöntemiyle belirlendi. Hücrelerden DNA izolasyonu yapıldıktan sonra mtDNA kopya sayısı Real-Time PCR 

analizi ile belirlendi. Sonuçlar SPSS programında istatistiksel olarak analiz edildi. LPS uygulaması kontrole göre 

melatonin düzeyini (p=0.000) ve mtDNA kopya sayısını (0.8 kat, p=0.000) önemli ölçüde azalttı. LPS ile birlikte 

ZD7288 uygulaması ise melatonin düzeylerini (p=0.000) ve mtDNA kopya sayısını (6.2 kat, p=0.000) önemli 

düzeyde artırdı. Çalışmamızın sonuçları, bir HCN kanal blokeri olan ZD7288’in LPS ile indüklenen inflamasyon 

modelinde makrofaj hücrelerinde melatonin düzeyinin ve mtDNA sayısının azalmasını engelleyerek immün 

hücrelerde anti-inflamatuvar etki sağlayabileceğini göstermektedir. HCN kanal blokerlerinin akut inflamasyon 

kaynaklı nöropatik ağrı üzerindeki ağrı kesici etkileri anti-inflamatuvar etkileriyle ilişkili olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hcn Kanalı; Makrofaj; Melatonin; Mtdna; İnflamasyon 

 

The Effect of Hcn Channel Blockage On Melatonin Levels and Mitochondrial Dna Copy Number in 

Macrophage Cells in the in Vitro Inflammation Model 

 

Abstract: In recent years, the role of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels in 

neuropathic and inflammatory pain has attracted attention. In acute inflammation, the release of inflammatory 

mediators from macrophages can cause neuropathic pain. Melatonin is a hormone that significantly affects the 

functions of immune cells, and it is known that melatonin suppresses the pro-inflammatory phenotype of 

macrophages, has an anti-inflammatory effect, and plays an essential role in protecting mitochondrial functions. 

Therefore, our study aimed to investigate melatonin levels and mitochondrial DNA (mtDNA) copy numbers in 

lipopolysaccharide (LPS)-induced RAW264.7 macrophage cells to determine the in vitro effect of HCN channel 

blockade on the inflammatory response. The MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 

assay was performed to determine the cell viability and the treatment concentrations of LPS (1g/mL) and 

ZD7288’in (62,5 M). Afterward, LPS, ZD7288, or LPS+ZD7288 were administered to the macrophage cells for 
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24 hours. Then, melatonin levels from cell media were determined by ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent 

Assay). After DNA isolation from cells, the mtDNA copy number was determined by Real-Time PCR analysis. The 

results were statistically analyzed in the SPSS software. LPS significantly reduced melatonin levels (p=0.000), 

and mtDNA copy numbers (0.8-fold, p=0.000) compared to the control. ZD7288 treatment with LPS significantly 

increased melatonin levels (p=0.000) and mtDNA copy numbers (6.2-fold, p=0.000). The results of our study 

demonstrated that ZD7288, an HCN channel blocker, might provide an anti-inflammatory effect in immune cells 

by preventing the decrease of melatonin level and mtDNA copy number in macrophage cells in the LPS-induced 

inflammation model. The analgesic effects of HCN channel blockers on neuropathic pain caused by acute 

inflammation may be related to their anti-inflammatory effects. 

Keywords: Hcn Channel; Macrophage; Melatonin; Mtdna; Inflammation 

 

1. GİRİŞ 

Hiperpolarizasyonla aktive olan siklik nükleotid kapılı (HCN) kanalların nöropatik ve inflamatuvar 

ağrıdaki rolü son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. Hiperpolarizasyonla aktive olan siklik nükleotid 

kapılı (HCN) kanallar, voltaj kapılı K+ kanallarının altı transmembran domainli üst ailesine aittir. HCN 

kanalları omurgalılardan ve birkaç omurgasızdan klonlanmıştır, ancak maya ve prokaryotlarda 

bulunmamaktadır. HCN kanalları, merkezi olarak yerleştirilmiş gözenek etrafında düzenlenmiş dört alt 

birimden oluşur. Her bir HCN kanalı alt birimi, iki ana yapısal modülden, transmembran çekirdekten ve 

sitozolik C-terminal alanından oluşur. Memelilerde dört homolog HCN kanal alt birimi (HCN1, HCN2, 

HCN3 ve HCN4) mevcuttur. Bu dört farklı izoform kalp ve beyin dokularında farklı şekilde eksprese 

edilirler.1 Pacemaker işlevinin yanı sıra HCN kanalları, istirahat membran potansiyelinin belirlenmesi, 

sinaptik iletim, dendritik entegrasyon ve öğrenme dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerde de yer alırlar. 

Bu kanallar, membran hiperpolarizasyonu ve siklik nükleotitlerin ağırlıklı olarak cAMP ve cGMP 

(siklik guanozin monofosfat) bağlanmasıyla düzenlenen ikili mekanizma ile aktive edilirler (2). HCN 

kanallarının sinir sistemi ve kalpteki yaygın ifadesi ve fizyolojik önemi göz önüne alındığında, bu 

kanalların bozulmuş ekspresyonunun veya malformasyonunun insan hastalıklarının oluşumu ile ilişkili 

olduğu varsayılabilir. Son zamanlarda, HCN kanallarının nöropatik ve inflamatuvar ağrıdaki rolü dikkat 

çekmektedir. Spesifik bir HCN kanal blokeri olan ZD7288 [4- (N-etil-N-fenilamino) -1,2-dimetil-6- 

(metil-amino) pirimidinyum klorür]'in düşük konsantrasyonları hem ağrı davranışını hem de yaralı sinir 

liflerindeki spontan deşarjları tersine çevirdiği gösterilmiştir.2 Spesifik HCN kanal blokerleri olan 

ivabradine ve ZD7288’in hayvan modellerinde periferal duyu nöronlarını etkileyerek nöropatik ağrı 

modelinde inhibitör etkisi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca ivabradine ve ZD7288’in inflamatuvar ve 

nöropatik ağrı üzerine etkileri olduğu, ancak bu etkinin normal ağrı kontrol mekanizmasından farklı bir 

mekanizma ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Akut inflamasyon lökosit ve makrofajların 

toplanmasıyla ve sitokinler gibi inflamatuvar medyatörlerin salınımının artmasıyla karakterizedir. Bu 

medyatörlerin artışı da nöropatik ağrıya neden olmaktadır. İnflamasyon kaynaklı nöropatik ağrı 

hastaların iyileştirme sürecini de geciktirebilir ve bazı hastalarda kronik ağrıya da neden olabilir. Bu 

nedenle, nöropatik ağrının tedavi edilmesi akut inflamasyonu olan hastalarda klinik önem taşımaktadır.3 

Melatonin çeşitli organizmalarda bulunan ve immün hücrelerin fonksiyonunu yüksek oranda etkileyen 

bir hormondur. Melatoninin makrofajlarda ve diğer immün hücrelerde de sentezlendiği gösterilmiştir.4 

Melatoninin, LPS ile indüklenen RAW264.7 makrofaj hücrelerinde IL-1β ve IL-6 gibi pek çok 

proinflamatuvar genin ekspresyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. Melatonin makrofajlarda, NF-kB, 

interferon regülatör faktörler (IRF) ve HIF-1α (hipoxia inducinle factor 1 alpha) gibi çeşitli 

transkripsiyon faktörlerinin ifadesini de değiştirmektedir.5 Melatoninin monosit hücre hattında (U937) 

reaktif oksijen türleri (ROS) üretimini etkilediği ve mitokondrilerin korunmasını sağlayarak apoptozu 

engellediği gösterilmiştir.5 İnsan monosit hücrelerine LPS uygulandıktan sonra melatonin verildiğinde 

sitotoksisitelerin ve proinflamatuvar sitokin salınımının baskılandığı gözlenmiştir. Ancak, LPS 

verilmeden önce melatonin uygulandığında prooksidan ve proinflamatuvar etki gösterdiği tespit 

edilmiştir.4 Makrofajlar genel olarak iki farklı polarizasyon gösterir. Klasik olarak aktive edilmiş 

makrofajlar proinflamatuvar özellikte olup M1 polarizasyon olarak adlandırılır. Alternatif olarak aktive 

edilmiş makrofajlar ise antiinflamatuvar ve immünosupresif özellikte olup M2 polarizasyon olarak 

adlandırılır. Melatoninin ise makrofaj fenotipini M1 fonksiyonlarını azaltarak ve M2 fonksiyonlarını 

artırarak değiştirir yani antiinflamatuvar etki gösterir.5  
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Melatonin makrofaj polarizasyonunu mitokondriyal dinamikler ve mitofaji aracılığı ile düzenler. 

Mitokondriyal fonksiyonlar fisyon ve füzyon adı verilen dinamiklerin mitokondriyel morfoloji üzerine 

etkisiyle düzenlenir.6 Makrofajlar fenotiplerini bir uyarıya yanıt olarak metabolik olarak değiştirirler. 

Mitokondriler de, ROS üretimi ve krebs döngüsü metabolitleri aracılığıyla makrofaj biyolojisinin 

düzenlenmesinde bir sinyal platformu rolü oynar.4 Metabolizmanın fonksiyonel dinamikleri 

mitokondriyal morfolojideki değişimler ile düzenlenmektedir. Mitokondrilerin fisyonu M1 makrofaj 

fenotipi ile ilişkiliyken, mitokondrinin füzyonu M2 makrofajlar için gereklidir. Örneğin, LPS ile 

indüklenen makrofajlarda mitokondriyel fisyonun inhibisyonu M1 polarizasyonunu azaltmaktadır.7 

Melatonin de mitokondriyal fisyonu azaltarak ve füzyonu artırarak mitokondriyal biyogenez ve 

dinamikleri modüle etmektedir. Melatonin, mitokondriyal fisyonu inhibe ederek M1 polarizasyonunu 

engelleyebilir ve mitokondriyal füzyonu teşvik ederek M2 polarizasyonu sağlayabilir.4 Mitokondrilerin 

otofajisi için özel bir mekanizma olan mitofaji disfonksiyonel mitokondrilerin elimine edilmesi için çok 

önemli bir hücre içi olay olup, makrofaj biyolojisi için de oldukça önemlidir. Mitofajinin aktivasyonu 

makrofaj polarizasyonunun M1’den M2 fenotipine kaymasını sağlar. Mitofajinin inhibisyonu ise bu 

dengeyi M1 fenotipine kaydırır. Yapılan in vivo çalışmalarda da, M1 polarize makrofajlarda mitofaji 

seviyesinin azaldığı gösterilmiştir. Melatoninin ise mitofaji seviyesini artırdığı bildirilmiştir.8  

Bu nedenle, çalışmamızda HCN kanal blokajının inflamatuvar yanıt üzerine in vitro etkisini belirlemek 

için lipopolisakkarit (LPS) ile indüklenen RAW264.7 makrofaj hücrelerinde melatonin düzeyleri ve 

mitokondriyal DNA (mtDNA) kopya sayılarının araştırılması amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Hücre kültürü 

RAW264.7 makrofaj hücreleri (TIB-71, American Type Culture Collection, Rockville, ABD), %10 FBS 

ve %1 penicillin–streptomycin içeren DMEM besiyerinde, 37⁰C sıcaklıkta %5 CO2-%95 O2 içeren 

ortamda kültüre alındı. Hücreler 25 cm2’lik flasklara ekildi ve en az %80 konfluense ulaşana kadar 

çoğaltıldı. Yeterli yoğunluğa ulaşan hücreler sonraki deneyler için pasajlanarak çoğaltıldı.  Hücre 

canlılığı ve ilaç uygulama dozlarının belirlenmesi için MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide) testi yapıldı. LPS (1g/mL) ve ZD7288’in (62,5 M)  uygulama dozları 

belirlendikten sonra; Kontrol grubu, LPS grubu, ZD7288 grubu ve LPS+ZD7288 grubu olacak şekilde 

deney grupları oluşturuldu. 

2.2. Melatonin seviyelerinin ELISA ile belirlenmesi 

Makrofaj hücrelerinin kültür mediumu ilaç uygulamasından 24 saat sonra Melatonin düzeylerini ölçmek 

üzere aspire edildi. Kültür mediumları 3000 rpm’de 20 dk santrifüj edildi. Süpernatant kısımları alınarak 

ELISA ile melatonin düzeylerinin tayini için kullanıldı. Melatonin seviyeleri Bioassay Technology 

Laboratory (BT LAB, Çin) ile ölçüldü. Test prensibi sandwich ELISA’dır. Testin hassasiyeti 1,0 ng/L, 

ölçüm aralığı ise 10-1280 ng/L’dir. Deney sonrası absorbans değerleri spektrofotometrede 450 nm’de 

okundu. Standart okumalarından elde edilen absorbans değerleri ve konsantrasyon değerleri ile grafik 

çizilerek numune konsantrasyonları hazırlandı. 

2.3. DNA izolasyonu 

Konfluent olan hücrelere belirlenen dozlarda LPS ve ZD7288 uygulandıktan 24 saat sonra, hücre 

besiyeri aspire edildi, flasklar dPBS’le yıkandı ve sonrasında makrofaj hücreleri bir cell scraper ile 

kazınarak flasktan kaldırıldı. Sonrasında kaldırılan hücreler santrifüj ile çöktürüldü ve hücre pelletine 

1mL dPBS eklenerek hücreler resuspense edildi, sonrasında tekrar 2000 rpm’de 5dk santrifüj edildi. 

Oluşan hücre pelletinden total DNA izolasyonu için PureLink DNA izolasyon kiti (Thermo Fisher 

Scientific, ABD) kullanıldı. Kitin protokolüne göre izolasyon işlemleri gerçekleştirildikten sonra, DNA 

örneklerinin konsantrasyonu ve saflığı bir nanodrop spektrofotometre ile ölçüldü. 
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2.4. Mitokondriyal DNA kopya sayısının qPCR ile analizi 

mtDNA kopya sayısının belirlenmesi için referans gen olarak hemoglobin beta gen fragmenti 

kullanılarak RT-PCR reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan primer dizileri Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. mtDNA kopya sayısının belirlenmesi için PCR primer dizileri 

Gen  Primer dizisi 

MTCYB Forward Primer 5'-TGAAACTTCGGCTCACTCCT-3' 

MTCYB Reverse Primer 5'-AATGTATGGGATGGCGGATA-3' 

β-Hemoglobin Forward Primer 5'-ACGTGGATGAAGTTGGTGGT-3' 

β-Hemoglobin Reverse Primer 5'- GAGCCAGGCCATCACTAAAG-3' 

 

 

mtDNA kopya sayısının Real-Time PCR ile analizi için “SsoAdvenced Universal 2X SYBR Green 

Super Mix with ROX (Bio-Rad)” kiti kullanılmıştır. Kitin protokolüne göre, toplam 10 μl reaksiyon 

hacmi için; 5 μl 2X SYBR Green Super Mix, DNA örneklerinden 150 ng/1μl, 20 pmol/0,2 μl forward 

ve revers primerlerin her birinden ve 3,6 μl nükleaz içermeyen su ile karışım hazırlanmıştır. 96-

kuyucuklu plate’de, her bir örnek için en az üç tekrarlı olarak reaksiyon gerçekleştirilmiştir. PCR 

programı kitin protokolüne göre; başlangıç denatürasyonu için 98°C'de 3dk, ardından 40 döngü olacak 

şekilde denatürasyon için 98°C'de 15sn ve bağlanma/uzama için 60°C'de 1dk olarak uygulanmıştır. 

qRT-PZR yapıldıktan sonra gen ekspresyon düzeyleri, hedef DNA’ların Ct değerlerinin, endojen 

kontrolün Ct değerine normalize edildiği ΔΔCT metodu kullanılarak belirlenmiştir. mtDNA kopya 

sayısındaki rölatif değişimler ise 2−ΔΔCt yöntemine göre hesaplanmıştır. 

2.5. İstatistiksel Analiz 

Tüm deneysel veriler SPSS (v22.0, Illinois, ABD) ile analiz ediilmiştir. Tüm veriler ortalama± standart 

sapma (SD) olarak ifade edilmiştir. Veri dağılımının belirlenmesinin ardından Kruskal-Wallis testi 

uygulanmıştır. Alt grup karşılaştırmaları için Post Hoc analizi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Makrofaj hücrelerine uygulanan LPS (1g/mL), kontrol grubu ile kıyaslandığında melatonin düzeyini 

(p=0.000, Şekil 1) ve mtDNA kopya sayısını (0.8 kat, p=0.000, Şekil 2) önemli ölçüde azaltmıştır. 

Makrofaj hücrelerine LPS (1g/mL) ile birlikte ZD7288 (62,5 M) uygulaması ise melatonin düzeyleri 

(p=0.000, Şekil 1) ve mtDNA kopya sayısını (6.2 kat, p=0.000, Şekil 2) önemli düzeyde artırmıştır. 

 

 
Şekil 1. Makrofaj hücrelerinde LPS ve ZD7288 uygulaması sonrası melatonin düzeyleri. 
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Şekil 2. Makrofaj hücrelerinde LPS ve ZD7288 uygulaması sonrası mtDNA kopya sayıları. 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar HCN kanallarının nöropatik ve inflamatuvar ağrıdaki rolünü ön 

plana çıkarmıştır. Bunun yanı sıra, spesifik bir HCN kanal inhibitörü olan ZD7288’in lokal enjeksiyon 

sonrasında nöropatik ağrı üzerine etkili olduğu gösterilmiştir.3 Başka bir spesifik HCN kanal blokeri 

olan ivabradine’in in vivo nöropatik ağrı modelinde hem nöropatik ağrı, hem de inflamatuvar yanıt 

üzerine inhibe edici etkisi olduğu ve TNF-α ekspresyonunu azalttığı bildirilmiştir.9 Yapılan bir 

çalışmada ise, ivabradine ve ZD7288’in LPS ile indüklenen makrofaj hücrelerinde in vitro olarak TNF-

α artışını baskıladığı gösterilmiştir.10 Melatonin immün hücrelerin fonksiyonlarını önemli ölçüde 

etkileyen bir hormon olup, makrofajların pro-inflamatuvar fenotipini baskıladığı, anti-inflamatuvar etki 

gösterdiği ve mitokondri fonksiyonlarının korunmasında da önemli rolü olduğu bilinmektedir.6 

Çalışmamızın sonuçları da, bir HCN kanal blokeri olan ZD7288’in LPS ile indüklenen inflamasyon 

modelinde makrofaj hücrelerinde melatonin düzeyinin ve mtDNA sayısının azalmasını engelleyerek 

immün hücrelerde anti-inflamatuvar etki sağlayabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlar göz önüne 

alındığında, HCN kanal blokerlerinin akut inflamasyon kaynaklı nöropatik ağrı üzerindeki ağrı kesici 

etkileri anti-inflamatuvar etkileriyle ilişkili olabilir. 
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Özet: Giriş: Bu çalışmada hematoloji polikliniğine başvuran SARS-CoV-2 enfeksiyonu veya mRNA aşısı 

(BNT162b2) sonrası psödotrombositopeni gelişen olgular değerlendirildi. Materyal-Metot: Bu çalışmada Eylül 

2020 ile Ekim 2022 tarihleri arasında hematoloji polikliniğine SARS-CoV-2 enfeksiyonu veya mRNA aşısı 

(BNT162b2) sonrası başvuran yedi psödotrombositopenik hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 

demografik ve klinik bilgileri hastane bilgi sistemi ve dosyalarından kaydedildi. Ayrıca SARS-CoV-2 enfeksiyonu 

tespit tarihi veya aşılanma zamanı, aşılama öncesi enfeksiyon veya kanama öyküsü, hemogram sonuçları, 

trombositopeni tespit tarihi, başka enfeksiyon öyküsü ve ilaç kullanımı kaydedildi. Bulgular: Altı hasta kadın, biri 

erkekti ve medyan yaşları 59 (22-77) yıldı. Trombosit değerleri, enfeksiyondan (veya aşılamadan) önce tüm 

vakalarda normaldi. Beş hastada SARS-CoV-2 enfeksiyonu, bir hastada mRNA aşılaması ve bir hastada aşılama 

artı enfeksiyon sonrası psödotrombositopeni saptandı. İlk psödotrombositopeni, aşılama sonrası dördüncü gün 

gibi erken bir tarihte ortaya çıktı. En son saptanan psödotrombositopeni, enfeksiyondan 298 gün sonraydı. 

EDTA'lı tüplerde çalışılan tüm hastaların hemogramlarında trombosit değerleri düşüktü. EDTA tüpünde saptanan 

medyan trombosit değeri 28000x103/µL (aralık, 6000x103/µL-39000x103/µL) olarak bulundu. 

Psödotrombositopeni varlığı tüm hastalarda periferik yayma ile trombosit agregasyonları saptanarak gösterildi. 

Parmak ucu kanından yapılan periferik yaymada trombositopeni olmaması ile durumun psödotrombositopeni 

olduğu tüm hastalarda doğrulandı. Sonuç: Psödotrombositopeni, otomatik kan sayım cihazları ile in vitro 

trombosit agregasyonuna bağlı trombosit sayımlarının yanlış olarak düşük olması sonucu görülen ve klinisyenleri 

korkutan bir durumdur. Genellikle kan sayımı tüplerinde kullanılan EDTA ile ilişkilidir. Tanı periferik yayma veya 

sitrat tüpünde tam kan sayımı ile doğrulanır. 

Anahtar Kelimeler: Psödotrombositopeni, SARS-CoV-2, EDTA 

 

Pseudothrombocytopenia after Covid-19 Infection or mRNA Vaccine: Case Series 

 

Abstract: Introduction: In this study, the cases with pseudothrombocytopenia after SARS-CoV-2 infection or after 

mRNA vaccine (BNT162b2) who applied to the hematology outpatient clinic were evaluated. Material-method: In 

this study, the seven pseudothrombocytopenic patients who applied to the hematology outpatient clinic after SARS-

CoV-2 infection or the mRNA vaccine (BNT162b2) between September 2020 and October 2022 were evaluated 

retrospectively. Demographic and clinical information of the patients were recorded from the hospital information 

system and files. In addition, SARS-CoV-2 infection detection date or time of vaccination, history of infection or 

bleeding before vaccination, hemogram results, date of detection of thrombocytopenia, history of other infections, 

and drug use were recorded. Results: Six patients were female, and one was male, with a median age of 59 (range 

22-77) years. Platelet values were normal in all cases before infection (or vaccination). Pseudothrombocytopenia 

was detected after SARS-CoV-2 infection in five patients, after mRNA vaccination in one patient, and after 

vaccination plus infection in one patient. Pseudothrombocytopenia occurred as early as the fourth day after 

vaccination. The latest detected pseudothrombocytopenia was 298 days after infection. Platelet values were low 

in all patients' hemograms studied in EDTA tubes. The median platelet value detected in the EDTA tube was 

28000x103/µL (range, 6000 x103/µL-39000 x103/µL). The presence of pseudothrombocytopenia was 
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demonstrated by detecting platelet aggregations by peripheral smear in all patients. It was confirmed that the 

condition was pseudothrombocytopenia by showing no thrombocytopenia in peripheral smears made from 

fingertip blood. Conclusion: Pseudothrombocytopenia is a condition that frightens clinicians, which is seen as a 

result of falsely low platelet counts due to platelet aggregation in vitro with automatic blood count devices. It is 

often associated with EDTA, used in blood count tubes. The diagnosis is confirmed by a peripheral smear or a 

complete blood count in a citrate tube. 

Keywords: Pseudothrombocytopenia, SARS-CoV-2, EDTA 

 

1.Giriş 

Bilinen ilk tanımlaması etilen-diamin-tetra-asetik asit(EDTA) ile oluşan trombositopeni olarak 1969 

yılında yapılan psödotrombositopeni(PTCP) çok çeşitli hastalıklardan sonra oluşabilen bir fenomendir1. 

Bu fenomen, aslında kişinin kanında normal sayıda olan trombositlerin (PLT) EDTA ile temas etmesi 

sonucu, rutin hemogram cihazlarının bakısında yalancı olarak ortaya çıkan düşüklüğüne verilen isimdir. 

En sık EDTA ile olmasına karşın, sitrat, heparin veya sodyum florür gibi başka antikoagülan ile de 

olabilmektedir2. Klinisyenler arasında iyi bilinmemesi nedeniyle yanlış teşhislere neden olabilmekte ve 

splenektomi gibi gereksiz müdahalelere neden olabilmekte ve böylece kalıcı ciddi sonuçlar 

doğurabilmektedir3. Genel toplumda tahmini prevelansı yüz binde üç ila binde üç arasındadır3-6. 

PTCP fenomeni ile ilşkili en önemli klinik durumların başında, ‘kanama riski çekincesiyle hematoloji 

dışı branşlarda yaşanan tedavi gecikmeleri’ gelmektedir. Ameliyatların ertelenmesi, rutin teropötik 

ajanların başlanamaması veya gereksiz yere tedavi sonlandırmaları yaşanması bu konuya örnektir. Daha 

önce tamamen normal PLT seviyeleri olan bireylerde çeşitli hastalık veya durumların tetiklemesiyle 

PTCP fenomeni gelişebildiği düşünülmektedir7,8. PTCP, birçok klinik durumla birlikte ortaya 

çıkabileceği gibi özellikle COVID-19 hastalığı sonrası vaka bildirimleri olduğu da görülmüştür3,7,8.  

Bu çalışmamızda COVID-19 hastalığı sonrası ve/veya yeni tip aşı olan mRNA aşısı (BNT162b2) sonrası 

ortaya çıktığı tespit edilen PTCP olguları irdelenmiştir.  

2.Materyal-Metot 

Eylül 2020 ile Ekim 2022 tarihleri arasında hastanemiz hematoloji polikliniğine SARS-CoV-2 

enfeksiyonu ve/veya mRNA aşısı (BNT162b2) sonrası başvuran hastalar çalışmamıza dâhil edilmiştir. 

Çalışma geriye dönük dosya taraması olarak icra edilmiştir. Hastaların demografik ve klinik bilgileri 

hastane bilgi sistemi ve dosyalarından kaydedilmiştir. SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ait geçirilme tarihi, 

veya aşılanmaya ait tarihleri, yeni başlanan ilaç kullanımı öyküsü, aşılama öncesi başka enfeksiyon veya 

kanama öyküsü ile hemogram sonuçları ve trombositopeni tespit tarihi kayıt altına alınmıştır.  

PTCP tanısı öncesinde PLT (veya hemogram) sonucu olan PTCP geçirip, EDTA dışı antikoagulan 

etkinlikli ajan ortamında (sitratlı veya heparinli tüp) trombositopenik olmadığı gösterilen, Periferik 

yaymasında(PY) EDTA’lı ortamda PLT kümelenmeleri görülüp, parmak ucu veya sitratlı kan PY’da 

PLT kümelerinin olmadığı (normal PY bulguları) tespit edilen hastalar sunuma dâhil edilmiştir. PTCP 

tanısının kesinleştirilmesi ile ilgili konularda, veri kaybı olan hastalar sunum dışı bırakılmıştır.    

3.Bulgular 

Çalışmaya altısı (%85.7) kadın olmak üzere toplam yedi hasta dâhil edildi. Hastalardan beşi (%71.4) 

COVID-19 enfeksiyonu sonrası PTCP tanısı almış iken, biri(%14.3) BNT162b2 aşısı sonrası ve biri 

(%14.3) hem BNT162b2 aşısı hem de COVID-19 enfeksiyonu sonrası PTCP tanısı almıştı. Hastalara 

ait demografik veriler ve PTCP ilişkili bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir.  
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Tablo 1. Hastalara ait psödotrombositopeni (PTCP) ilişkili ve demografik veriler 

Hasta 

ID no 

Yaş 

(yıl) 
Cinsiyet 

PTCP 

zamanı 

(gün) 

Enfeksiyon/Aşı 

sonrası 

PTCP 

sırasında 

PLT 
(x103/µL) 

Öncesi 

PLT 

(x103/µL) 

Sitratlı 

PLT 

(x103/µL) 

1 22 Kadın 298 Enf 28000 267000 261000 

2 60 Erkek 45 Enf 6000 185000 121000 

3 39 Kadın 12 Enf 16000 238000 167000 

4 77 Kadın 6 Enf 39000 210000 204000 

5 58 Kadın 5 Enf 17000 282000 215000 

6 22 Kadın 4 Aşı 39000 223000 176000 

7 25 Kadın 79 Aşı+Enf 28000 191000 151000 

PTCP: psödotrombositopeni, 

PLT: trombosit sayısı, 

 

Tüm hastaların PTCP tanısı ile ilişkili olduğu öngörülen Covid-19 enfeksiyonu ve/veya BNT162b2 

aşısı öncesi son bir yıl içerisinde yapılmış hemogram sayımı mevcut olup, burada tespit edilen PLT 

sayıları normal sınırlar içerisindeydi (Aralık, 185000x103/µL-282000x103/µL) (Tablo 1). PTCP 

tespit edilmesine sebep olan hemogram tetkiklerinde ise en yüksek PLT sayısı 39000 x103/µL ile 

derin(şiddetli) trombositopeni sınırı olan 50000 x103/µL seviyesinin altında bulunmuştu9. Ardışık 

olarak sitratlı tüp içerisinde yapılan sayımlarda ise en düşük PLT sayısı 151000 x103/µL olarak 

bulunmuştu. Tüm hastalara hem EDTA’lı hemde Sitratlı tüpte hemogram(tam kan sayımı) sayımı 

yapılmış olup tamamında sitratlı tüpte PLT sayıları normal olarak bulunmuştu. Ayrıca tüm hastalara 

hem EDTA’lı hemde Sitratlı tüp (veya sitratlı yerine parmak ucu kanından) kanından PY yapılmıştı. 

EDTA’lı tüplerden yapılan PY’da; şekil açısından sağlam olan PLT yapılarının belli bölgelerde 

kümelenmiş oldukları ve harici alanlarda PLT yapılarının çok seyrek olduğu görülmüştü (Görüntü 

1 ve 2). 
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Görüntü 1. EDTA’lı tüp periferik yayma görüntüsü* 

 
*Bir numaralı hastaya aittir 

 

 

Görüntü 2. EDTA’lı tüp periferik yayma görüntüsü** 

 
**Üç numaralı hastaya aittir 
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Sitratlı tüplerden yapılan PY’da; şekil açısından sağlam olan PLT yapılarının kümelenme göstermeden 

eritrosilerin arasına yayıldıkları görülmüştü. (Görüntü 3). 

 

Görüntü 3. Sitratlı tüp periferik yayma görüntüsü*** 

 
***iki numaralı hastaya aittir 

 

Tüm hastalarda PTCP tespit edildiği anda peteşi, purpura veya ekimoz gibi herhangi bir kanama bulgusu 

veya anemiye rastlanmamıştı. Kanama diyatezleri açısından yapılan fizik muayene ve değerlendirmeler 

sonucunda tüm hastaların asemptomatik ve tamamen normal oldukları tespit edilmişti.  

Daha önceki Tam kan sayımı sonuçlarında trombositopeni olmadığı bilinen hastalarımızın Covid-19 

enfeksiyonu ve/veya mRNA aşısı(BNT162b2) sonrası PTCP fenomeni yaşadıkları tespit edilmişti. 

Enfeksiyon sonrası en erken PTCP tanısı ilk PCR pozitifliğinden sonraki beşinci günde ortaya çıkmıştı. 

Bu durum ilk doz mRNA aşısı(BNT162b2) sonrası dördüncü günde tespit edilmişti. Covid-19 

enfeksiyonu sonrası 298. günde (10.ay) PTCP fenomeni devam eden hasta mevcuttu. Hastaların PTCP 

oldukları bilinmeksizin farklı nedenlerle bakılan hemogramlarında PLT düşüklüğü tespit edilerek 

hastanemize yönlendirilmesi söz konusu olmuştur.  

Olgulardan ikisi Covid-19 enfeksiyonu sonrası, Covid-19 hastalığı ile ilgili hiçbir şikayeti yokken, başka 

sebeplerle başvurduğu polikliniklerde kanama korkusu ile ilaç başlanmasına engel olacak şekilde, ikisi 

pandemi kliniklerinde Covid-19 enfeksiyonu ile takip edilirken masif kanama şüphesine yol açmak 

suretiyle, biri pozitif Covid-19 PCR testi sonrası hafif bulgularla evde takip edilirken, biri Covid-19 

sitokin fırtınası tanısıyla yoğun bakımda takip edildiği sırada proflaktik antikoagülanların kesilmesi 

planlandığı sırada tespit edilmişti. Hastalardan biri sosyal medya aracılığı ile yayılan aşı karşıtlığı 

söylemlerinden etkilenerek aşı sonrası kendi isteği ile test yaptırması sonucu PTCP tanısı almıştı.  

4.Tartışma 

PTCP yanlış trombositopeni yaklaşımlarına sebep olabilen bir fenomen olup, en sık EDTA ile birlikte 

görülmektedir. Etyolojisinde birçok sebep olabilmekle birlikte en önemli yansıması PLT sayısının aşırı 

düşüklüğü nedeniyle klinisyenleri yanıltarak; yan etkiler, istenmeyen olaylar(komplikasyonlar), 
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korkusuyla tedavi gecikmeleri yaşatması ve PLT replasmanları gibi gereksiz müdahelere 

yönlendirmesidir10. Çeşitli yeni geçirilen enfeksiyonlardan sonrada ortaya çıkması kuvvetle muhtemel 

olan bu fenomen, özellikle pandemi dönemlerinde kişilerin ve klinisyenlerin anksiyete yaşamalarına, 

hastaların aşıdan uzak durmalarına ve klinisyenlerin karar mekanizmalarının etkilenmesine neden 

olabilecektir.  

5.Sonuç 

Psödotrombositopeni, otomatik kan sayım cihazları ile in vitro trombosit agregasyonuna bağlı trombosit 

sayımlarının yanlış olarak düşük olması sonucu görülen ve hem hastaları hemde klinisyenleri tedirgin 

edebilen bir durumdur. Hastalar özellikle başka klinikler tarafından derin trombositopeni (PLT<50000 

x103/µL) ile hematoloji ve/veya dahiliye hekimlerine başvurmaları önerilerek acil gönderilirler. PTCP 

genellikle kan sayımı tüplerinde kullanılan EDTA ile ortaya çıkar. Tanısı ise parmak ucu kanından 

periferik yayma veya sitratlı tüpe alınan yeni bir kan örneğinde tam kan sayımı ile doğrulanır.  

Teşekkür: Nezih katkılarından dolayı Sayın Dr. Mustafa Merter’e teşekkür ederim. 
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Özet: Malign kardiyak neoplazmlar yenidoğanlarda oldukça nadirdir. Doğum öncesi teşhis genellikle mümkün 

değildir. İlk semptomlar kalp dışı hastalıkları taklit edebilir.(1) İntraoperatif hiperkalemi çeşitli nedenlerle 

görülebilmektedir. Hiperkaleminin nedenleri kardiyopleji solüsyonu, hemoliz, hiperkarbi, taşikardi, transfüzyon, 

metoblik asidoz ve renal yetmezlik olarak sayılabilir.(6) Acil şartlarda aldığımız intrakardiyak tümörlü hastamızda 

gelişen hiperkalemi olgusunu anlattık. 4 günlük 2800 gram diyastolik kardiyak yetmezlik ile 4 gündür pediatrik 

kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımında entübe tedavi altında olan hastada hemodinamik instabilite nedeniyle 

acil ASA 4E olarak ameliyata alındı. Hastanın takiplerinde intraoperatif asidoz ve hiperkalemi gelişti. Hızlıca 

endotrakeal tüp içi salbutamol, glukoz+insülin ile intravenöz tamponize mayi, kalsiyum, sodyum bikarbonat, 

solunumsal alkaloz ve diürez için furosemid tedavilerine başladık. DIC gelişen ve perfüzyon süresi 6.saatte kalbin 

ritminin olmaması üzerine hasta eksitus kabul edildi. Bizim hastamız Birleşik Krallık’ta kazara 1 litre kardiyopleji 

verilen hasta ile klinik olarak benzer tablo görülmüştür. Kardiyak merkezlerde çalışan anestezistlerin insan 

hatasına bağlı sistemik kardiyopleji solüsyonu uygulaması nadir görülen ancak önemli bir klinik acil durumdur. 

Anahtar Kelimeler: Kardiyak Tümör, Neonatal, Hiperpotasemi, Kardiyopleji 

 

Anesthesıa Management of a Rare Intaoperatıve Hypercalemıc Patıent in Neonatal Left Ventrıcule Tumor 

Surgery: A Case Report 

 

Abstract: Malignant cardiac neoplasms are extremely rare in newborns. Prenatal diagnosis is often not possible. 

Initial symptoms may mimic non-cardiac diseases. (1) Intraoperative hyperkalemia can be seen for various 

reasons. The causes of hyperkalemia can be counted as cardioplegia solution, hemolysis, hypercarbia, 

tachycardia, transfusion, metabolic acidosis and renal failure.(6) We described the case of hyperkalemia that 

developed in our patient with intracardiac tumor, whom we received under emergency conditions. The patient, 

who had been intubated for 4 days in the pediatric cardiovascular surgery intensive care unit with 2800 grams of 

diastolic cardiac failure for 4 days, was operated on as emergency ASA 4E due to hemodynamic instability. 

Intraoperative acidosis and hyperkalemia developed during the follow-up of the patient. We quickly started 

endotracheal in-tube salbutamol, intravenous buffered fluid with glucose+insulin, calcium, sodium bicarbonate, 

furosemide treatments for respiratory alkalosis and diuresis. Since DIC developed and the heart had no rhythm at 

the 6th hour of the perfusion period, the patient was considered dead. Our patient had a clinically similar picture 

with the patient who was accidentally given 1 liter of cardioplegia in the UK. Systemic cardioplegia solution 

application due to human error by anesthetists working in cardiac centers is a rare but important clinical 

emergency. 

Keywords: : Cardiac Tumor, Neonatal, Hyperkalemia, Cardioplegia 

 

GİRİŞ 

Primer kalp tümörleri fetüs ve yeni doğan bebekte nadirdir. 14.000 fetal ekokardiyografik incelemeden 

oluşan geniş bir seride 8 yıl boyunca %0.14'lük bir insidans saptanmıştır. En sık görülen %89 oran ile 
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iyi huylu tümör olan rabdomyomlardır.(1) Çoğunluğu rabdomiyosarkom olan birkaç doğuştan malign 

tümör vakası bildirilmiştir. (2) Kalp ritmi üzerindeki önemli etkileri göz önüne alındığında, hiperkalemi 

tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir. Kanda potasyumun akut yükselmesi kronik yükselmesinden 

daha fazla olmak üzere kardiyovasküler sonuçlara olumsuz sonuçlara neden olur. Perioperatif kardiyak 

cerrahi hastalarında, allojenik kan ürünlerinin hızlı uygulanması hiperkalemiye neden olma 

potansiyelini arttırmıştır. (3-4) İntraoperatif hiperkaleminin nedenlerinden birisi olan kardiyopleji 

uygulanması nadir de olsa kan potasyum seviyesini yükseltebilir. Pediatrik popülasyonda yapılan 

çalışmada düşük potasyumlu sıvı kullanımının kardiyoprotektif etkisinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. (5) 

OLGU 

4 günlük 2800 gram erkek hasta, kardiyak tümörü olan, diyastolik kardiyak yetmezlik ile 4 gündür 

entübe şekilde pediatrik kalp ve damar cerrahisi yoğun bakımında takip edilen hastada hemodinamik 

instabilite nedeniyle acil preoperatif değerlendirilerek, ASA 4E olarak ameliyata alındı. Hasta 

doğumdan hemen sonra siyanoz gelişmesi, solunum paterninde bozulma olması nedeniyle entübe 

edilmiş. Hastanın preoperatif değerlendirilmelerinde yapılan ekokardiyografide PAP 16 mmHg, EF: 

%65 olup; sol ventrikül duvarından orjin alan, ventrikül kavitesine uzanan 12x8 mm ölçülerinde kitle 

mevcuttu. Hastaya sıvı yüklemesi yapılmış olup idame olarak 20ml/h %5 dextroz, milrinon 0.05 

mcg/kg/dk ve adrenalin 0.01 mcg/kg/dk infüzyon almaktaydı. Sedasyon amaçlı midazolam infüzyon 

alıyordu, spontan solunumu mevcuttu. Hasta masaya alındı monitörize edildi. Geliş satürasyonu Fi02 

%40 iken sPO2: 94 idi. İndüksiyon olarak midazolam 0.2mg/kg fentanil 5mcg/kg ve roküronyum 

0.6mg/kg uygulandı. Hasta anestezi cihazına basınç kontrollü modda PEEP: 3 cm/H20, PS: 15 cm/H20  

sevofluran inhalasyon anestezisiyle idame edildi. Fi02 %50 olarak ayarlandı. Hastanın infüzyonlarına 

devam edildi. Aralıklı arteriyel kan gazı (AKG) çalışıldı. Giriş laboratuvar değerleri ve AKG’si pH:7.32 

pCO2: 36 pO2: 208 HCO3:19.5 BE:-0.7 tHb:10.9 Hct: %32 Lac:1.53 Na: 131 Ca: 1.13 K: 4.53 Cl: 101 

Glu: 138 ACT: 150 olarak ölçülmüştür. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra hasta cerrahiye teslim edildi. 

Sterilizasyon sağlandı, sternotomi yapıldı, 300IU/kg heparin IV yapıldı. Kontrol ACT: 740sn olarak 

ölçülmüştür. ACT değerinden sonra kanülasyonlar sağlandı ve pediatrik kalp damar cerrahının önerisi 

ile perfüzyonist tarafından anterograd kristaloid kardiyopleji verilerek kardiyo-pulmoner by-pass’a 

geçildi. Bu aşamaya kadar hastada akut hemodinamik ve AKG’nda değişiklik saptanmamıştır. By-pass 

başladıktan sonra çalışılan ilk kan gazında;  pH: 7.18 pCO2: 29.6 pO2: 298 HCO3:10.8  BE:-16.2 

tHb:12.0 Hct: %35 Na: 132.7 iCa: 0.97 K: 12.52 Cl: 113  Lac: 4.91 Glukoz: 232 ölçülmüştür.(Tablo 1) 

Kardiyopleji sonrası akut gelişen metabolik asidoz ve hiperpotasemi tedavisine hızla başlanmıştır. 

Hastaya endotrakeal tüp içi salbutamol, glukoz+insülin ile intravenöz tamponize mayi, kalsiyum, 

sodyum bikarbonat, solunumsal alkaloz ve diürez için furosemid tedavilerine başladık. Kontrol kan 

gazları sonucunda potasyum değerleri tedaviye yanıt vererek tedricen düşürdük. Takiplerinde trakea 

içinden kanlı geleni oldu. Hastada uzun süre ekstrakorporeal dolaşıma bağlı olarak DIC olarak 

düşünüldü. Bu aşamada yaklaşık 4 saat boyunca kalbin ritminin gelmesi için çalışıldı. Hasta ısıtıldı 

uygun uyaranlar ile kalp desteklendi. Çok kez pompadan çıkılmaya çalışıldı ancak kalp tekrar 

çalıştırılamadı. Hasta perfüzyon süresi 6.saatte kalbin ritminin olmaması üzerine eksitus kabul edildi. 

 

Tablo 1: İntraoperatif arteriyel kan gazları. 

 1. Giriş AKG 2. By-pass 3.AKG 4. AKG 

pH 7.32 7.18 7.20 7.38 

pO2 208 298 373 305 

pCO2 36 29.6 33 40.6 

HCO3  19.5 10.8 15.4 23.8 

BE -0.7 -16.2 -12.7 -1.2 

Na 131 132 133 140 

K 4.53 11.85 10.1 6.88 
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 1. Giriş AKG 2. By-pass 3.AKG 4. AKG 

Ca 1.13 0.97 1.02 1.62 

Cl 101 113 109 105 

Lac 1.53 4.91 5.67 8.35 

Glu 138 232 286 458 

HB 10.9 12 10.4 8.0 

Htc 32 35 31 24 

 

TARTIŞMA 

İntraoperatif hiperkalemi hastanelerde önemli morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Hiperkalemi 

nedenleri arasında başlıca; Aşırı potasyum alımı, son dönem böbrek yetmezliği, akut intravasküler 

hemoliz, transfüzyon reaksiyonu, tümör lizis sendromu, geniş yanıklar, rabdomiyoliz, süksinilkolin 

metabolik asidoz, malign hipertermi ve ciddi hiperglisemi sayılabilir. (6) 

Hastanın intraoperatif end-tidal karbondioksit seviyesi yükselmesi, ısı değişimleri, hipertermi, kaslarda 

rijidite gibi maling hipertermi olabilecek klinik bulguları saptanmamıştır. Hasta yakınlarından alınan 

anamnezde, ailede anestezi esnasında ve sonrasında ölüm bildirilmemiştir. Hastaya verilen infüzyonlar 

potasyum içermemektedir, asidoza yol açabilecek tedavi almamıştır. Hastanın pre-op üre, kreatinin 

değerleri normaldir. Cerrahi öncesi, by-pass esnasında aktif diürez sağlanmış olup, böbrek yetmezliği 

dışlanmıştır. Hastaya perop kan ve kan ürünleri replasmanı yapılmamıştır. İndüksiyonda hiperkalemi 

yapacak süksinilkolin kullanılmamıştır. Hiperkalemi kardiyopleji sonrası tespit edilmiştir. 

Birleşik Krallıkta kardiyopleji uygulaması genelde indüksiyonda 30ml/kg ve idamede 20ml/kg olarak 

kullanılmaktadır. Bizim hastamızda verilen kardiyopleji dozu indüksiyonda 150ml olup idamede aort 

klempi süresince 1 saatte toplam 80 ml verilmiştir. Kan gazında hiperpotasemi saptandıktan sonra 

perfüzyonist bilgilendirilmiştir, perfüzyonist tarafından kardiyopleji infüzyonu durdurulmuştur. 

Literatür tarandığında bizim dozlarımız hastanın kilosuna göre fazla uygulanmıştır. Hastanın kan 

miktarı ve kilosu, devrenin hacmi,  küçük aort, küçük cross klempten kaçak olma ihtimalleri 

nedenleriyle hastanın sistemik dolaşımına kardiyopleji solüsyonun karışma ihtimali düşünülmüştür. (7) 

Literatür tarandığında geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık’ta kalp cerrahisi sırasında yanlışlıkla sistemik 

dolaşıma verilen 1 litre kardiyopleji solüsyonu alan 22kg 9 yaşında bir erkek çocuğunun olgusu 

mevcuttur. Hastanın kalbi durmamasına rağmen, gelişen fizyolojik bozukluklar şiddetliydi. Ortaya çıkan 

özellikler şiddetli hiperkalemi, hipermagnezemi ve hiperkloremik metabolik asidoz ile birlikte refrakter 

hipotansiyon izlendi. Bizim hastamızda literatür ile paralel bulgular izlenmiştir. Hasta aktif by-passta 

olduğu için hipotansiyon görülmemiştir. (8) 

Bizim hastanemizde hemodiyafiltrasyon cihazı ve ünitesi bulunmamaktadır. Eczane ile görüşüldü 

potasyum bağlayıcı reçineler bulunmamaktadır. 

SONUÇ 

Anestezistlerin, cerrahların ve perfüzyonistlerin, hastanın gidişatı beklenenden önemli ölçüde 

bozulduğunda erkenden ikinci bir görüş almalarını tavsiye ederiz. Kardiyak merkezlerde çalışan 

anestezistlerin insan hatasına bağlı sistemik kardiyopleji solüsyonu uygulaması nadir görülen ancak 

önemli bir klinik acil durumdur. Yan etki profili geniş olan kardiyopleji solüsyonu, refrakter 

hipotansiyon, beklenmeyen anemi, ciddi metabolik asidoz, hiperkalemi ve hipermagnezemi tablosunu 

oluşturmaktadır. Bu olay öngörülemez ancak mekanik destek ve hemodiyafiltrasyon ile tedavi edilebilir 

durumdur. 
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Acil Servise Başvuran Endokrin Acil Vakalarının Retrospektif Analizi 
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Özet: Giriş: Diyabetes mellitus, tiroid hastalıkları ve adrenal bez ile hipofiz bezi hastalıkları acil servise başvuru 

sebebi olan ve mortalite ile sonuçlanabilen endokrin acillerdir. Bu hastalıklardan diyabetes mellitus acilleri olan 

diyabetik ketoasidoz ve hipoozmolar koma kan şekeri yüksekliği ile hızlıca tanısı akla gelebilen hastalıklar iken 

diğer tanılarda acil servis şartlarından zorluklar meydana gelebilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız acil serviste 

endokrinolojik aciller sebepli takip edilen hastaların retrospektif incelenmesidir. Materyal metod: Bu çalışma 

retrospektif gözlemsel bir çalışmadır. Üniversite yerel etik kurulundan onay alınmıştır. Çalışmaya erişkin yaş ve 

acil serviste endokrin acil tanılarından bir tanesi düşünülerek Endokrinoloji birimine konsulte edilen tüm hastalar 

dahil edilmiştir. Bu hastaların sistem üzerinden başvuru şikayeti, labarotuvar özellikleri, tanıları ve yatış süreleri, 

servis- yoğıun bakım yatışları ve sonlanım bilgilerine ulaşılıp veri kayıt formuna not edilmiştir. Tüm veriler 

istatiksel analiz için kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya toplam 55 hasta dahil edilmiş olup 32’si kadındı. 

Hastaların yaş ortalaması 57±20 idi. Hastaların 39'u ayaktan başvurmuş olup 16 tanesi 112 tarafından ambulans 

ile getirilmişti. En sık başvuru semptomları karın ağrısı (%22), bulantı kusma (20) ve halszilikti (%14,5). En sık 

başvuru tanılar Diyabetik ketoasidoz (%25,5), hiperglisemi (%25,5) ve hipoglisemiydi (%16,4). Hastaların 22’si 

(%40) servise, 17’si (%31) yoğun bakım ünitesine yatırılmış. Hastaların 50’si hastaneden taburcu olurken 5’i 

vefat etmiştir. Hastaların acil servise başvuru şekli taburculuk, servis yatışı ve yoğun bakım yatışı açısından 

karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş olup bu farklılık 112 ambulansı ile getirilen 

hastaların yüksek yoğun bakım yatışı oranı ve düşük taburculuk oranından kaynaklanmaktadır. Ancak hastaların 

başvuru şekline göre karşılaştırıldığında, başvuru şikayetleri, geliş tanıları ve sonlanımları arasında anlamlı fark 

bulunmadı. Sonuç: Acil servise karın ağrısı, bulantı, kusma ve halzsilik şikayetleri ile başvuran hastalarda 

endokrin aciller akla gelmelidir. Bu hasta grubundan 112 ile getirilenlere servis ve yoğun bakım yatışı ihtiyacı 

açısından dikkatli olunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Endokrin Acil, Dka 

 

Retrospective Analysis of Endocrine Emergency Cases Admitted to the Emergency Department 

 

Abstract: Background: Diabetes mellitus, thyroid diseases, and adrenal gland and pituitary gland diseases are 

endocrine emergencies that are the reason for admission to the emergency department and may result in mortality. 

Diabetic ketoacidosis and hypoosmolar coma, which are diabetes mellitus emergencies, are diseases that can be 

quickly diagnosed with high blood sugar, while difficulties may arise from emergency room conditions in other 

diagnoses. Our aim in this study is to retrospectively analyze the endocrine emergencies admitted to the emergency 

department. Method: This study is a retrospective observational study. Approval was obtained from the local ethics 

committee of the university. All patients who were consulted to the Endocrinology unit, considering one of the 

endocrine emergencies in the emergency room and adult age, were included in the study. The complaints of these 

patients, their laboratory characteristics, diagnoses and length of stay, hospitalizations in the intensive care unit 

and outcome information were accessed through the system and recorded in the data record form. All data were 

used for statistical analysis. Results:A total of 55 patients were included in the study, 32 of which were women. 

The mean age of the patients was 57±20. 39 of the patients applied as outpatients and 16 of them were brought by 

ambulance by 112. The most common symptoms at presentation were abdominal pain (22%), nausea and vomiting 

(20) and fatigue (14.5%). The most common admission diagnoses were diabetic ketoacidosis (25.5%), 

hyperglycemia (25.5%) and hypoglycemia (16.4%). Of the patients, 22 (40%) were hospitalized in the ward, and 
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17 (31%) in the intensive care unit. While 50 of the patients were discharged from the hospital, 5 died. When the 

way of admission of the patients to the emergency room was compared in terms of discharge, service admission 

and intensive care admission, a statistically significant difference was found, and this difference was due to the 

high intensive care admission rate and low discharge rate of the patients brought by 112 ambulance. However, 

when the patients were compared according to the way they applied, no significant difference was found between 

their complaints, admission diagnoses and outcomes. Conclusıon: Endocrine emergencies should be considered 

in patients who present to the emergency department with complaints of abdominal pain, nausea, vomiting and 

fatigue. Care should be taken in terms of the need for service and intensive care hospitalization for those brought 

by the 112 ambulance. 

Keywords: Emergency Room, Endocrine Emergency, Dka 

 

Introduction 

Medical emergencies are important diseases that can occur within minutes or hours and result in death 

(1). Disease diagnoses that cause medical emergencies are diverse. Cardiac emergencies, surgical 

emergencies, and internal emergencies are frequent reasons for admission, and the diagnosis can be 

made more easily, while delays may occur in the diagnosis of diseases such as endocrine emergencies, 

which are seen less frequently and which have fewer emergency department admissions (1). 

Diabetes mellitus, thyroid diseases, and adrenal gland and pituitary gland diseases are endocrine 

emergencies that are the reason for admission to the emergency department and may result in mortality 

(2,3,4,5). Diabetic ketoacidosis and hypoosmolar coma, which are diabetes mellitus emergencies, are 

diseases that can be quickly diagnosed with high blood sugar, while difficulties may arise from 

emergency room conditions in other diagnoses (6). These patients can be brought to the emergency 

service as an outpatient or by the 112 ambulance. 

The frequency of endocrine emergencies admitted to the emergency department, the most common 

symptoms of endocrine emergencies, and the length of hospital stay after the emergency department are 

not clear in the literature. Our aim in this study is to help physicians working in the emergency 

department for pre-diagnoses by analyzing the rates and symptoms of endocrine emergencies that apply 

to the emergency department. In addition, it is to determine whether there is a difference between the 

patients who applied to the emergency department on an outpatient basis and the patients brought by the 

112 ambulance in terms of admission complaint, diagnosis, hospitalization and outcome. 

Material and method 

Study Design:  

This observational retrospective study was conducted in the emergency department of an affiliated 

tertiary university hospital in the province of Izmir, Turkey, between november 2021 and november 

2022. The study was initiated after getting approval from the local ethics committee of the University. 

Patients and Setting: 

 Patients in the adult age group were included in the study. Of these patients, all patients who were 

consulted to the Endocrinology unit in the emergency room, considering one of the endocrine emergency 

diagnoses, were included in the study. 

Data Collection:  

The complaints of these patients, their laboratory characteristics, diagnosis and length of stay, 

hospitalizations in the intensive care unit and outcome information were accessed through the system 

and recorded in the data record form. All data were used for statistical analysis. 

Statistical Analysis:  

Number and percentage were calculated for categorical variables, and mean, standard deviation for 

numerical variables. Histogram curves, kurtosis, skewness, and the Shapiro-Wilk test were employed to 

determine whether continuous variables were normally distributed. Student-t test was used to compare 
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the means of two groups.All statistical calculations were carried out on SPSS 22.0 software and at a 

95% confidence interval. 

Results 

A total of 55 patients were included in the study and 32 were female and 23 were male. The mean age 

of the patients was 57±20. 39 of the patients applied as outpatients and 16 of them were brought by 

ambulance by 112. The most common symptoms at presentation were abdominal pain (22%), nausea-

vomiting (20) and fatigue (14.5%). The most common admission diagnoses; DKA (25.5%), 

hyperglycemia (25.5%) and hypoglycemia (16.4%). While 16 (29%) of the patients were discharged 

from the emergency room, 22 (40%) of them were hospitalized in the service and 17 (31%) in the 

intensive care unit. While 50 of the hospitalized patients were discharged from the hospital, 5 died. 

Considering the complaints of patients who were consulted for endocrine emergency, abdominal pain, 

nausea-vomiting and fatigue, headache, syncope and confusion are the most common causes. All 

admission reasons and frequencies of patients consulted for endocrine emergency are presented in Table 

1. 

Table 1: Frequency of presenting symptoms 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid stomach ache 12 21,8 21,8 21,8 

nausea vomiting 11 20,0 20,0 41,8 

weakness 8 14,5 14,5 56,4 

Alter mental status 1 1,8 1,8 58,2 

palpitation 4 7,3 7,3 65,5 

polydipsia 1 1,8 1,8 67,3 

headache 5 9,1 9,1 76,4 

syncope 7 12,7 12,7 89,1 

chest pain 2 3,6 3,6 92,7 

itching 1 1,8 1,8 94,5 

dry mouth 1 1,8 1,8 96,4 

shortness of breath 1 1,8 1,8 98,2 

diabetic foot wound 1 1,8 1,8 100,0 

total 55 100,0 100,0  

 

Considering the diagnoses of patients consulted for endocrine emergency, the most common diabetic 

ketoacidosis (DKA), hyperglycemia and hypoglycemia. Apart from these, hyperosmolar non-ketotic 

coma (HONC), adrenal insufficiency, thyroid storm and mycoedema coma have migrated. The 

frequency of the diagnoses is presented in Table 2. 
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Tablo 2: Frequency of diagnoses 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hypoglycemia 
9 16,4 16,4 16,4 

DKA 
14 25,5 25,5 41,8 

HONC 
6 10,9 10,9 52,7 

myxedema coma 
2 3,6 3,6 56,4 

thyroid storm 
3 5,5 5,5 61,8 

adrenal insufficiency 
4 7,3 7,3 69,1 

feocromastoma 
attack 3 5,5 5,5 74,5 

hyperglycemia 
14 25,5 25,5 100,0 

total 
55 100,0 100,0  

 DKA: diabetic ketoacidosis, HONC: hyperosmolar non-ketotic coma 

 

 

A statistically significant difference was found when the way of admission to the emergency room was 

compared in terms of discharge, hospitalization and intensive care admission. This difference is thought 

to be due to the high intensive care hospitalization rate and low discharge rate of the patients brought by 

112 ambulances. The relationship between the form of application and hospitalization from the 

emergency department is shown in Table 3.         

 

 

Tablo 3:  The relationship between the form of application and hospitalization and discharge from the 

emergency department 

 

Hospitalization 

Total Discharged Service 

intensive 

care unit 

How to apply to 

the emergency 

department 

Outpatient count 
15 15 9 39 

% within How to 
apply to the 
emergency 
department 

38,5% 38,5% 23,1% 100,0% 

with 112 count 
1 7 8 16 

% within How to 
apply to the 
emergency 
department 

6,3% 43,8% 50,0% 100,0% 

Total count 
16 22 17 55 
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% within How to 
apply to the 
emergency 
department 

29,1% 40,0% 30,9% 100,0% 

 

When the patients were compared according to the outpatient and 112 hospital admissions, no 

statistically significant difference was found between their admission complaints, admission diagnoses 

and outcomes. 

Discussion 

In this study, patients who applied to the emergency department and were consulted to the endocrinology 

unit were evaluated. The most common presenting symptom and most common diagnoses of these 

patients were analyzed. It also showed how many of these patients were hospitalized in the ward and 

how many in the intensive care units. It demonstrated the frequency of resulting mortality in this group 

of patients. It was analyzed whether there was a difference in terms of hospitalization and outcome 

between the outpatients who applied to the emergency department and the patients brought by 112 

teams. 

The mean age of the patients in the study was 57±20 years. Endocrinology is a sub-division of internal 

diseases. In a previous study conducted by Aygencel et al. (7) in which patients consulted to internal 

diseases from the emergency department were evaluated, the mean age was found to be 60±18 years, 

which is similar to our study. This can be explained by the fact that diseases related to internal diseases 

in Turkey occur at similar ages and the genetic structure is similar. 

When the complaints of the patients on admission to the emergency department are examined, it is seen 

that the most common symptoms of admission are abdominal pain, nausea-vomiting. Previously, Polat 

et al. (8) in which the surveillance analysis of the patients admitted to the emergency department was 

performed, it was reported that the most common presenting symptoms were gastrointestinal system 

complaints such as abdominal pain, nausea and vomiting. This result is in parallel with our study. In 

addition, the most common diagnoses in our study were hyperglycemia and DKA, and it is known that 

abdominal pain and nausea-vomiting are common symptoms in these patient groups. We think that this 

may be the reason for the frequent occurrence of these symptoms in our study. 

The most common diagnoses seen in patients are hyperglycemia and DKA. Considering the prevalence 

of Diabetes mellitus in our society, it is an expected result that the most frequent admission diagnoses 

are hyperglycemia due to uncontrolled diabetes and DKA. The least detected diagnosis is 

pheochromocytoma attack. Serin et al. (9) and Çalapkulu et al. (10) also stated that pheochromastoma 

attack is one of the rare causes of admission to the emergency department. Our result is compatible with 

the literature. 

Conclusion 

Endocrine emergencies should be considered in patients who present to the emergency department with 

complaints of abdominal pain, nausea, vomiting and fatigue. The most common diagnoses are 

hyperglycemia, DKA and hypoglycemia. Care should be taken in terms of the need for service and 

intensive care hospitalization for those brought by 112. 
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Özet: Amaç COVID-19 pandemisinde üst gastrointestinal sistem kanaması ile kliniğimize başvuran hastaların 

demografik, klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirmek. Yöntem Mart 2020-Kasım 2022 tarihleri arasında 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi Polikliniğine üst gastrointestinal sistem 

kanaması ile başvuran ve endoskopik değerlendirmesi yapılan olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular Çalışmaya alınan 17 olgunun yaş ortancası 13,5 yıldı (34-212 ay). Olguların 7'si (%41,2) kız idi. 17 

hastanın 3'ünde (%17,6) ilaç kullanım öyküsü vardı. Başvuruda olguların 15’inde (%88,2) hematemez ve 8’inde 

(%47,1) melena şikayeti mevcuttu. Hastalarımızın tanısı 7’si (%41,1) özofagus varisi, 5’i (%29,4) hemorajik 

gastrit, 3’ü (%17,6) gastrik ülser ve 2’si de (11,8) duodenal ülserdi. Fizik muayenede 8’inde (%47,1) taşikardi, 

7’sinde (%41,2) splenomegali ve 7’sinde de (%41,2) solukluk sık görülen bulgulardı. Başvuru sırasında 8’inde 

hemoglobulin düşüklüğü (%47,1), 5’inde (29,4) trombositopeni ve 11 olgunun 6’sında da ferritin düşüklüğü 

(%54,5) sık görülen laboratuvar bulgularıydı. Endoskopik değerlendirmede 7’sinde (41,1) özofagus varisi, 5’inde 

(%29,4) korpus ve antrumda hiperemi ile erozyon en sık saptanan bulgulardı. Hastaların Sheffield skoru ortancası 

5 (1-17) idi. Tedavide hepsine hidrasyon ve proton pompa inhibitörü, 13’üne (%76,1) sükralfat ve 7’sine de 

(%41,2) eritrosit transfüzyonu uygulandı. Kanama nedeniyle ex olan olgumuz olmadı. Sonuç Hematemez ve 

melena sık görülen üst gastrointestinal sistem kanama bulgularıdır. Çalışmamızda olguların yarıya yakınında 

özofagus varis kanaması saptandı. Taşikardi, splenomegali ve trombositopeni ile başvuran olgularda hayati tehdit 

edici kanamayla gelebilen özofagus varis kanamasının da akılda tutulması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hematemez, Melena, Özofagus, Splenomegali 

 

Evaluation of Cases Undergoing Endoscopy With Upper Gastrointestinal Hemorrhage in COVID-19 

Pandemic 

 

Abstract: Aim To evaluate the demographic, clinical and laboratory findings of patients admitted to our clinic 

with upper gastrointestinal bleeding in the COVID-19 pandemic. Method Between March 2020 and November 

2022, the files of the patients who were admitted to Süleyman Demirel University Faculty of Medicine Pediatric 

Gastroenterology clinic with upper gastrointestinal bleeding and underwent endoscopic examination were 

retrospectively analyzed. Results The median age of 17 cases included in the study was 13.5 years (34-212 months). 

7 of the cases (41.2%) were girls. 3 of the 17 patients (17.6%) had a history of drug use. In the application, 15 

(88.2%) had hematemesis and 8 (47.1%) had melena. The diagnosis of our patients; 7 (41.1%) esophageal variceal 

bleeding, 5 (29.4%) hemorrhagic gastritis, 3 (17.6%) gastric ulcer and 2 (11.8%) duodenal ulcer. On physical 

examination, tachycardia in 8 (47.1%), splenomegaly in 7 (41.2%) and pallor in 7 (41.2%) were common findings. 

Low hemoglobulin in 8 (47.1%), thrombocytopenia in 5 (29.4%) and, low ferritin in 6 of 11 cases (54.5%) were 

common laboratory findings at the time of admission. In endoscopic evaluation, esophageal varices in 7 (41.1%) 

and, hyperemia with erosion of the corpus-antrum of stomach in 5 (29.4%) were the most common findings. The 

median Sheffield score of the patients was 5 (1-17). All were treated with hydration and proton pump inhibitors, 
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13 (76.1%) with sucrafate and 7 (41.2%) with erythrocyte transfusions. No mortality developed. Conclusion 

Hematemesis and melena are common signs of upper gastrointestinal bleeding. In our study, esophageal variceal 

bleeding was detected in almost half of the cases. It is also important to keep in mind esophageal variceal bleeding, 

which may present with life-threatening bleeding in patients presenting with tachycardia, splenomegaly and 

thrombocytopenia. 

Keywords: COVID-19, Esophageal, Hematemesis, Melena, Splenomegaly 

 

Giriş 

Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanaması treitz ligamentinin üstünde olan kanamaları ifade etmek için 

kullanılan bir terimdir.1 Parlak kırmızı veya kahve telvesi şeklinde kan kusarak gelebileceği gibi siyah 

katran renginde, pis kokulu yapışkan dışkılama ile de bulgu verebilir. Nadiren masif üst GİS kanamaları 

da hematokezya şeklinde bulgu vermektedir.2,3 Üst GİS kanamaları sıklıkla kendiliğinden duran 

çoğunlukla selim seyirli nedenlere bağlı iken nadiren hayati tehdit edecek kadar masif kanamayla gelen 

özofagus varis kanamalarına da bağlı olabilir.4 Üst GİS kanamalarının nedenleri yaş gruplarına ve 

sosyoekonomik duruma göre değişmektedir. Düşük-orta gelirli ülkelerde varise bağlı kanamalar daha 

sık görülür.5 

Üst GİS endoskopisi hem tanı koymada hem de tedavide klinisyenin sık kullandığı bir araçtır. Erozyon, 

ülser ve arteriyo-venöz malformasyon gibi mukozal lezyonların ve variköz venlerin 

değerlendirilmesinde standart tanı yöntemidir.6,7 Varislerde endoskopik bant ligasyon veya endoskopik 

skleroterapi, diğer mukozal lezyonlarda koterizasyon, adrenalin enjeksiyonu, sklerozan madde 

enjeksiyonu gibi tedavi yöntemleri de ünitenin imkanları ve hastanın yaşına göre değişen oranlarda 

kullanılmaktadır.8 

Çalışmamızın amacı COVID-19 pandemisinde üst gastrointestinal sistem kanaması ile kliniğimize 

başvuran hastaların demografik özellikleri, etyolojik nedenleri, klinik ve laboratuvar bulgularını ve 

tedavi yöntemlerinin değerlendirip kendi hasta profilimizi belirleyip tanı ve tedavi yöntemlerimizi 

geliştirmektir. 

Yöntem 

Mart 2020-Kasım 2022 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Polikliniğine üst GİS kanaması ile başvuran ve endoskopik 

değerlendirmesi yapılan olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Dosyalardan hastaların yaşı, 

cinsiyeti, ilaç kullanım öyküsü, geliş klinik ve fizik muayene bulguları, etiyolojisi, endoskopi bulguları, 

laboratuvar sonuçları ve tedavi yöntemleri kaydedildi. Yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitesinde 

takipli hastalar ile yabancı cisim ve kostik-koroziv madde yutma hikayesi olanlar çalışma dışı bırakıldı. 

Endoskopi işlemi Pentax EG 2470 K video endoskopi aygıtı kullanılarak yapıldı. Hastaların sedasyonu 

midazolam+ketamin ile sağlandı. İstatiksel değerlendirmede “Scientific Package for Social Sciences” 

(SPSS 26.0) (SPSS Inc., Chicago, USA) programı kullanıldı. Ölçülebilir değişkenler normal dağılıyorsa 

ortalama ve standart sapma, normal dağılmıyorsa ortanca (min-max), kategorik değişkenler ise yüzde 

olarak verildi.  

Bulgular 

Çalışmaya alınan 17 olgunun yaş ortancası 13,5 yıldı (34-212 ay). Özofagus varis kanamasıyla başvuran 

olguların yaş ortancası 63 ay (34-86 ay), peptik hastalığa bağlı kanaması olanların yaş ortancası 193 ay 

(82-212 ay) idi. Hastalarımızın %53’ü 10 yaş ve üzerindeydi. Olguların 7'si (%41,2) kız idi. 17 hastanın 

3'ünde (%17,6) ilaç kullanım öyküsü vardı. 2’si parasetamol ve 1’i de non-steroid antiinflamatuvar ilaç 

kullanmıştı. Başvuruda olguların 9’unda (%52,9) sadece hematemez, 6’sında (%35,2) hematemez ile 

beraber melena ve 2’sinde de (%11,7) sadece melena şikayeti mevcuttu. Hastaların diğer başvuru 

şikayetleri Tablo 1’de verildi. Kanama nedeni 7’sinde (%41,1) özofagus varisi iken, 10’unda (%58,9) 

varis dışı peptik hastalıktı. Tanıyı detaylandırdığımızda 7’si (%41,1) özofagus varisi, 5’i (%29,4) 

hemorajik gastrit, 3’ü (%17,6) gastrik ülser ve 2’si de (11,8) duodenal ülserdi. Özofagus varis kanaması 

ile gelen 3 (%17,6) hastamızın kanaması 2. kez oluyordu. Fizik muayenede 8’inde (%47,1) taşikardi, 

7’sinde (%41,2) splenomegali ve 7’sinde de (%41,2) solukluk sık görülen bulgulardı. Hastaların diğer 
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başvuru bulguları Tablo 1’de verildi.  Başvuru sırasında 8’inde hemoglobulin düşüklüğü (%47,1), 5’inde 

(29,4) trombositopeni ve 11 olgunun 6’sında da ferritin düşüklüğü (%54,5) sık görülen laboratuvar 

bulgularıydı. 6 olgumuzda (%35,3) hemoglobulin değeri 2 birimden fazla düştü. Ayrıca 5’inde (%29,4) 

BUN yüksekliği, 5’inde (%29,4) protrombin zamanı uzmansı (>15 sn) ve 2’sinde de (%11,7) 

hipoalbüminemi mevcuttu. Endoskopik değerlendirmede 7’sinde (%41,1) özofagus varisi, 5’inde 

(%29,4) korpus ve antrumda hiperemi ile erozyon en sık saptanan bulgulardı. Hastaların Sheffield skoru 

ortancası 5 idi (1-17), 8 hastanın skoru acil endoskopi gereksinimini gösteren 8’in üzerindeydi. Tedavide 

hepsine hidrasyon ve proton pompa inhibitörü, 13’üne (%76,1) sükralfat ve 7’sine de (%41,2) eritrosit 

transfüzyonu uygulandı. Özofagus varis kanamasıyla gelen ve hemoglobulin değeri 5,3 gr/dL’e düşen 

bir hastamıza 2 ünite eritrosit süspansiyonu ilaveten trombosit aferezi ve taze donmuş plazma verildi. 4 

hastaya (%23,5) endoskopik tedavi uygulandı. Hastalara uygulanan diğer tedavi yöntemleri Tablo 2’de 

verildi. Kanama nedeniyle hayatını kaybeden olan olgumuz olmadı. 

Tartışma 

Gastrointestinal sistem kanamaların yaklaşık %20’sinin oluşturan üst GİS kanamalarının nedenleri yaşa 

ve sosyoekonomik duruma göre değiştiği için kendi hasta profilimizi bilip buna göre tanı ve tedavi 

yöntemleri konusunda önlemler almak hasta yönetimi açısından önemlidir.9 Etyolojik açıdan üst GİS 

kanamalarında doğu ve batı ülkeleri arasında farklılıklar vardır. Çalışmalarda Hindistan’da neden 

sıklıkla varis kanaması iken, batıda daha çok varis dışı kanamalar yer alır.10,11 Çeşitli çalışmalarda ilk 

üst GİS kanaması görülme yaş ortalaması 7,7-8,9 yıl arasında değişmektedir.12-15,16 Akçam ve 

ark.’larının çalışmasında varis kanamalarında yaş ortalaması 7,9 yıl iken, peptik hastalıklara bağlı 

kanamalarda 9,2 yıl saptanmıştır.13 Çalışmamızda yaş ortancası (13,5 yıl) daha yüksek bulundu. 

Özofagus varis kanamasıyla başvuran olguların yaş ortancası 63 ay, peptik hastalığa bağlı kanaması 

olanların yaş ortancası 193 ay idi. Yaş ortancamızın diğer çalışmalara göre yüksek oluşu peptik hastalığa 

bağlı kanama ile başvuran olgu sayımızın yüksek oluşu ile açıklanabilir. Ünal ve ark.’larının 

çalışmasında üst GİS kanama olgularının %54,7’si 10 yaş altında saptanmıştır.12 Çalışmamızda bu 

oranda %47 bulundu. Bu durum peptik hastalık kaynaklı kanamalarının çalışmamızda fazla olmasına 

bağlanabilir.  

Literatürde üst GİS kanamalarının çoğunlukla erkeklerde daha sık görüldüğü, kızlardaki oranın %37,5-

45,3 arasında değiştiği belirtilmiştir.12,15,16 Çalışmamızda kızların oranı %41,2 idi. Değişik çalışmalarda 

üst GİS kanamaların ilaç kullanım öyküsü %26,6-47,1 arasında değişmektedir.12-15,16 Berezin ve ark.’ları 

nın çalışmasında 1-2 doz ibuprofenin gastrik kanamaya yol açabileceği bildirilmiştir.17 Çalışmamızda 

bu oran %17,6 bulundu. Bu oranın düşük olması ailelerin gereksiz ilaç kullanmama konusunda daha 

bilinçli olmalarına bağlanabilir. Literatürde üst GİS kanamalarında geliş şikayeti olarak hematemezin 

%47-79,2, melenanın %3,6-83,4, hematemez+melenanın ise %29,6-34,5 sıklıkta görüldüğü 

belirtilmiştir. Ayrıca hematemezin üst GİS kanamalarında en sık görülen başvuru yakınması olduğu 

bildirilmiştir.12-16 Çalışmamızda geliş şikayeti olarak olguların %52,9’unda sadece hematemez, 

%35,2’sinde hematemez+melena ve %11,7’sinde sadece melena şikayeti mevcuttu. Melena ile başvuru 

hematemez kadar aileleri korkutmadığı için ve aynı zamanda üst GİS kanaması üzerinden belli bir süre 

geçmiş olma ihtimali olduğundan melena ile gelen hastalarda endoskopik tanı şansı da düşmektedir.  

Çalışmalarda çocukluk çağında üst GİS kanamalarının en sık nedeninin (%70,5-82,4) varis dışı 

kanamalar olduğu ve bunun da en sık nedeninin bir çalışmada akut hemorajik gastrit (%50), diğer bir 

çalışmada ise gastrik ülser (%27,4) olduğu belirtilmiştir.12,16 Çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak 

%58,9 ile varis dışı peptik hastalıklara bağlı kanamalar en sıktı. Çalışmalarda fizik muayenede taşikardi 

%41,9-74,5, hipotansiyon %5,9-27,3, splenomegali %9,1-17,6, solukluk ise %7,2-58,1 arasında değişen 

oranlarda saptanmıştır.12,14,16,18 Çalışmamızda olguların %47,1’inde taşikardi, %41,2’sinde 

splenomegali, %41,2’sinde solukluk ve %23,5’inde hipotansiyon saptandı. Splenomegali hastalarımızın 

yüksek oranda olması bölgeye hizmet veren 3. basamak bir merkez olmamız ve varis kanamalarının 

ünitemizde yüksek oranda takip ve tedavi edilmesine bağlı olduğu söylenebilir. Aydemir ve ark.’larının 

çalışmasında üst GİS kanamalarında anemi %40, BUN yüksekliği %36,4 ve hipoalbuminemi %9,1 

olarak bulunmuştur.14 Çalışmamızda da benzer şekilde %47,1 anemi, %29,4 BUN yüksekliği ve %11,7 

hipoalbuminemi mevcuttu.  
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Tedavi hastanın hemodinamik stabilizasyonu ile başlayıp tıbbi veya endoskopik tedavi yaklaşımıyla 

devam eder. Kanamanın yönetiminde önemli basamaklardan biri kanama ciddiyetinin belirlenmesidir. 

Bu amaçla çocuklarda acil endoskopik girişim gereksinimini saptamak için Sheffield skorlama sistemi 

kullanılır. Çalışmamızda 8 hastada bu skor acil endoskopi gereksinimini gösteren 8’in üzeriydi. 

Çalışmalarda eritrosit süspansiyonu transfüzyon oranları %25,5-41,2 arasında bildirilmiştir.14,16 

Çalışmamızda eritrosit süspansiyonu transfüzyon oranı %41,2 bulundu. Bu oranın yüksekliği 

hastalarımız arasında özofagus varis kanamalarının fazla olması ve bu olguların masif kanama ile 

gelmeleriyle ilişkilendirilebilir. Kanaması aktif devam eden ve tekrar kanama riski fazla olan çocuklarda 

terapötik endoskopi uygulanmaktadır. Portal hipertansiyona sekonder özefagus varisleri çocuklarda 

terapötik endoskopi gerektiren kanama nedeni arasında ilk sıradadır. Çeşitli çalışmalarda terapotik 

endoskopi oranları %7,4-43,1 arasında değişmektedir.10-12,14 Çalışmamızda terapotik endoskopi oranı 

%23,5 bulundu. 

Sonuç  

Hematemez ve melena üst GİS kanamasının sık görülen bulgularıdır. Çalışmamızda olguların yarıya 

yakınında özofagus varis kanaması saptandı. Taşikardi, splenomegali ve trombositopeni ile başvuran 

üst GİS kanamalı olgularda hayati tehdit edici kanamayla gelebilen özofagus varis kanamasının da 

akılda tutulması önemlidir. 
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Tablo 1. Semptom ve bulgular 

Semptom ve bulgular n/% 

Hemtemez 15/88,2 

Karın ağrısı 15/88,2 

Bulantı-kusma 15/88,2 

Halsizlik 14/82,4 

Melena 8/47,1 

Taşikardi 8/47,1 

Splenomegali 7/41,2 

Solukluk 7/41,2 

Hipotansiyon 4/23,5 

 

Tablo 2. Uygulanan tedaviler 

Uygulanan tedaviler n/% 

Hidrasyon 17/100 

Proton pompa inhibitörü 17/100 

Sükralfat 13/76,5 

Eritrosit süspansiyon tranfüzyonu 7/41,2 

Beta blokör profilaksisi 7/41,2 

Octreotid 6/35,3 

Endoskopik bant ligasyon 3/17,6 

Epinefrin enjeksiyonu 1/5,9 

Helicobacter pylori tedavisi 1/5,9 
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Özet: GİRİŞ: İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), yenidoğan dönemi de dahil çocukluk çağında sık tanı konulan, ciddi 

mortalitesi ve morbiditesi olan enfeksiyon hastalıklarından biridir. Hızlı tanı yaklaşımları ile birlikte etkin 

antibiyotik kullanımı İYE’nin mortalitesini giderek azaltmaktadır. Lokalizasyonuna göre İYE’nin üst ve alt 

şeklinde sınıflandırılması, tedavi şeklinde ve sonraki dönemdeki takibinde önemlidir. İYE tanısının konulmasında 

klinik bulgular ile birlikte çeşitli laboratuvar testleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, İYE’nin lokalizasyonu ve 

Vezikoüreteral reflü (VUR) hastalığında Mean Platelet Volume (MPV, ortalama trombosit hacmi) ve diğer 

trombosit indekslerinin rolünü araştırmayı amaçladık. MATERYAL VE METOD: Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Ocak 2002 ile Aralık 2006 tarihleri arasında İYE tanısı 

alan, yaşları 1 ay ile 12 yaş arasında değişen 158 çocuk hasta retrospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalara ait 

klinik bulgularına, laboratuvar tetkiklerine, aldıkları tedavi yöntemlerine göre İYE, üst (akut piyelonefrit) ve alt 

(akut sistit) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna ait veriler 142 sağlıklı çocuğa ait dosyadan elde edildi. 

Elde edilen veriler istatistiksel açıdan değerlendirildi. BULGULAR: Hastaların %60’ında üst İYE, %40’ında alt 

İYE saptandı. Üst İYE’li olgularda MPV değeri istatistiksel olarak alt İYE’ye göre anlamlı derecede yüksek 

bulundu (p<0.001). VUR tanısı olan hastalarda, VUR olmayanlara göre MPV ve beyaz küre (BK) sayısı değerleri 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). MPV değeri ≥7.9 fL olması, İYE’de üst İYE 

olduğunu göstermedeki sensivitesi %41, spesifitesi %84 olarak bulundu (Pozitif prediktif değeri: %80 (%69–91), 

negatif prediktif değer %50 (%41–59), odds oranı: 4.2). SONUÇ: MPV’nin İYE tanısında lokalizasyonu 

belirlemede değerli bir belirteç olabileceği saptandı. MPV değerinin yüksek olmasının üst İYE’yi göstermedeki 

sensivitesi düşük iken, MPV değerinin düşük olması üst İYE olmadığını göstermedeki spesifitesi yüksektir. Üst İYE 

olan hastalarda MPV ve BK yüksek ise bu hastalarda VUR hastalığı şüphelenmeli ve ileri tetkik yapılması 

gerekliliği açısından önemli olabileceği sonucuna ulaşıldı. (“1 ay- 12 yaş Arasındaki Çocuklarda İdrar Yolu 

Enfeksiyonu Lokalizasyonunda ve Vezikoüreteral reflü hastalığında Trombosit İndekslerinin Rolü” başlıklı bu 

çalışma, birinci yazarın Fatih Üniversitesi'nde yayınlanan Doktora Tezinden hazırlanmıştır.) 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İdrar Yolu Enfeksiyonu, Vezikoüreteral Reflü, Trombosit İndeksi 

 

 

 

 

Role of Platelet Indices in Urinary Tract Infection Localisation and Vesicoureteric Reflux Disease in 

Children Aged 1 Month to 12 Years 

 

Abstract: INTRODUCTION: Urinary tract infection (UTI) is frequently diagnosed in children including newborns 

and involves high mortality and morbidity rates. Effective antibiotic use along with fast diagnostic approaches 
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increasingly diminishes mortality in UTI. Classification of UTI as upper and lower depending on its localisation 

is important in its mode of treatment and subsequent follow-up. Together with clinical findings, various laboratory 

tests are used in diagnosing UTI. In this study, we aimed at investigating the role of Mean Platelet Volume (MPV) 

and other platelet indices in the localisation of UTI and Vesicoureteral Reflux (VUR) disease. MATERIALS AND 

METHODS: The study retrospectively included 158 child patients aged 1 month to 12 years who were diagnosed 

with UTI at the Department of Paediatrics in Fatih University Medical School Hospital between January 2002 

and December 2006. The patients were divided into two groups according to their clinical findings, laboratory 

tests and treatment methods as lower UTI (acute pyelonephritis) and upper UTI (acute cystitis) patients. Data on 

the control group were obtained from the files of 142 healthy children. The data obtained were evaluated 

statistically. RESULTS: Of the patients, 60% had upper UTI and 40% lower UTI. The MPV values were found 

statistically significantly higher in upper UTI cases than in lower UTI cases (p<0.001). The MPV and white blood 

cell (WBC) values were found statistically significantly higher in the patients diagnosed with VUR than in those 

free of VUR. An MPV value ≥7.9 fL showed that the UTI was an upper UTI with 41% sensitivity and 84% specificity 

(Positive predictive value: 80% (69–91%), negative predictive value: 50% (41–59%), odds ratio: 4.2). 

CONCLUSION: MPV was found to be a valuable marker in determining the localisation when diagnosing UTI. 

While a high MPV value has a low sensitivity in showing the presence of upper UTI, a low MPV value has a high 

specificity in showing the absence of upper UTI. It was concluded that if MPV and WBC are high in patients with 

UTI, the presence of VUR disease should be suspected and further tests may be required in these patients. (This 

study titled “Role of Platelet Indices in Urinary Tract Infection Localisation and Vesicoureteric Reflux Disease in 

Children Aged 1 month to 12 Years” was prepared based on the Doctorate Thesis of the first author, which was 

published in Fatih University.) 

Keywords: Child, Urinary Tract İnfection, Vesicoureteric Reflux, Platelet İndex 

 

GİRİŞ: 

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) lokalizasyonuna göre iki şekilde sınıflandırılır; akut piyelonefrit 

(renal enfeksiyon, üst İYE) ve akut sistit (mesane enfeksiyonu, alt İYE) (1). İYE’nin bu şekilde 

tanı alarak sınıflandırılması, tedavi şekline ve tedavi sonrası dönemde nasıl, ne kadar süre 

izlenebileceğine karar verilmesinde kriter olarak kullanılmaktadır. İYE özellikle de akut 

piyelonefrit, erken yaşlarda tanı konulmadığı ve tedavi edilmediği takdirde ilerleyen yaş 

döneminde kalıcı böbrek parankim hasarına bağlı hipertansiyona hatta kronik böbrek 

yetmezliği gibi morbiditelere neden olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiştir(2). Erken 

dönemde Dinamik Böbrek Sintigrafisi (DMSA) kullanılarak üst İYE tanısı konulabilmektedir, 

fakat DMSA pahalı ve radyasyon maruziyeti olması nedeniyle rutin olarak yapılması birçok 

çalışmada önerilmememiştir (3). Bu nedenle İYE’de tanı konulması, hastanın klinik ve 

laboratuvar bulguları ile birlikte alınan idrar kültüründe bakteri üremesine dayanmaktadır(3).  

Hemogram tetkikinde bakılan beyaz küre (BK) sayısı ile birlikte eşzamanlı alınan C-Reaktif 

Protein (CRP), Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESH) gibi laboratuvar testleri ve izleminde 

yapılan nükleer tanı testleri, İYE lokalizasyonunu belirlemede hastanın kliniği ile beraber 

kullanılmaktadır(3). Hemogramda BK dışında ayrıca çalışılan hemoglobin (Hb), trombosit 

indeksleri (Trombosit sayısı (Plt), Mean Platelet Volüm (MPV) ve Trombosit dağılım aralığı 

(PDW)) gibi sonuçlar ek bir maliyet olmadan elde edilerek değerlendirmeye alınabilmektedir. 

Birçok çalışmada çeşitli hastalıklara bağlı olarak trombosit indekslerinin arttığı veya azaldığı 

gösterilmiştir (4). Ayrıca Plt’lerin, çeşitli enfeksiyon hastalıklarında ve enflamatuar 

bozukluklarınında da önemli rola sahip olabildiği tespit edilmiştir (5, 6). Bununla birlikte Plt 

ve MPV gibi trombosit indekslerinin de hastalık aktivitesi ile ilişkili enflamatuar belirteçler 

olduğu bildirilmiştir (4). Ayrıca MPV’nin tek başına enflamasyon derecesine göre artabiliceği 

ya da azalabileceği, çeşitli enfeksiyon hastalıklarında enflamasyon belirteci olarak ta 

kullanılmıştır (7-9). Bu çalışmada, İYE’nin lokalizasyonu ve Vezikoüreteral reflü (VUR) 

hastalığında Mean Platelet Volume (MPV, ortalama trombosit hacmi) ve diğer trombosit 

indekslerinin rolünü araştırmayı amaçladık. 
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MATERYAL VE METOD: 

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 

Ocak 2002 ile Aralık 2006 tarihleri arasında İYE tanısı alan 1 ay – 12 yaş aralığındaki 158 

çocuk hasta retrospektif olarak çalışmaya alındı. Klinik bulguları ile birlikte idrar kültüründe 

bakteri üreyen, beraberinde tam kan sayımı parametreleri, CRP ve/veya ESH gibi laboratuar 

parametreleri alınan kanıtlanmış üst ve alt İYE olan hastalar çalışmaya alındı. Hasta 

dosyalarından çocukların yaşı, cinsiyeti, vital bulguları, başvuru yakınmaları, altta yatan ek 

hastalıkları gibi demografik özellikleri ile birlikte fizik muayene bulguları, yapılan görüntüleme 

sonuçları ve ameliyat notlarına ait karakterler materyal olarak kullanıldı. Ayrıca hasta 

dosyalarından kontrol tam kan sayımı parametreleri, CRP ve/veya ESH gibi laboratuvar 

sonuçları kullanıldı. Hastalar klinik bulguları, laboratuvar tetkikleri ve aldıkları tedavi 

yöntemine göre üst (akut piyelonefrit) ve alt (akut sistit) İYE olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

Ateşi 38°C ve üzeri olan, kliniği İYE ile uyumlu olan ve beraberinde ek olarak BK yüksekliği 

(≥15.000/µl), CRP (>8 mg/dl) ve/veya ESH (>20 mm/saat) yüksekliği olan hastalar üst İYE 

olarak kabul edildi. Kontrol grubuna ait veriler 142 sağlıklı çocuğa ait dosyadan elde edildi. 

Tam kan sayımı EDTA’lı (etilen diamin tetra asetik asit) tüplerden MAXM (Beckman Coulter) 

cihazında yapıldı. Düz tüplere alınan kandan CRP, İmage nefrelometre cihazı (Beckman 

Coulter) ile çalışıldı. ESH ise özel sedimentasyon tüplerinde (sodyum sitratlı) eritrosit çökme 

hızına göre gözle değerlendirildi. Steril şekilde 30 dk içinde laboratuvara ulaştırılan idrar 

örnekleri 10 µl’lik steril pipetlerle eozin-metilen blue agar ve %5 kanlı agar üzerine inoküle 

edildi. Plaklar 37°C’de 24 saatlik inkübasyonu takiben değerlendirilmeye alındı. Üreme 

olanların suşları tanımlanarak antibiyogramları yapıldı. Kültür sonuçlarında orta akım idrar 

veya torba örneklemesinden elde edilen kültürde 105 CFU/ml’nin üzerinde mikroorganizma 

üremesi, katater ile alınan mikroorganizma örneklemesinden alınan kültürde ise 103 CFU/ml 

‘nin üzerinde mikroorganizma üremesi anlamlı olarak kabul edildi. Bu tanımlamalar Amerikan 

Pediatri Akademisi’nin İYE tanı, tedavi ve görüntüleme ile ilgili kılavuzu esas alınarak yapıldı 

(10). İYE saptanması sonrasında hastalara ilk 48 saat içinde yapılan batın ultrasonografisi 

bulguları kaydedildi. Voiding Sistoüretrografi (VSUG) akut enflamasyondan sonraki 30 gün 

içinde yapıldı. Altı veya sekiz Fr feeding sonda ile üretradan mesaneye sonda yerleştirilip 

kontrast madde verilmesinden sonra çocuk mesanesini boşaltırken bir veya her iki üretere 

herhangi bir sıvı kaçağı olup olmadığını anlamak için seri filmler alındı. Hasta tamamen idrarını 

yaptıktan sonra mesanenin tamamen boşalıp boşalmadığını değerlendirmek amacıyla son bir 

film daha çekildi. VUR derecelendirilmesi International Reflux Study in Children kriterleri esas 

alınarak yapıldı (11). Toplanan veriler için Histogram ve Kolmogrov-Smirnov testleri 

uygulandı. Bağımsız grupların karşılaştırılmasında student t-testi, bağımlı grupların 

karşılaştırılmasında student bağımlı (paired) testleri, ilişkilerin karşılaştırılmasında pearson 

korelasyon analizi istatistik programı kullanılarak değerlendirildi.  

BULGULAR: 

Çalışmamızda değerlendirilmeye alınan 1 ay ile 12 yaş arasındaki 158 çocuğun yaş ortalaması 

43,8±40,8 ay olarak hesaplandı. Bu çocukların 123’ünü kızlar (% 78), 35’ini erkekler (% 22) 

oluşturmuştur. Hasta grubundaki çocukları yaşlarına göre 1 ay–60 ay arası ve 61 ay–144 ay 

arası olmak üzere ayırdığımızda sayı ve cinsiyet dağılımları şu şekilde; 1 ay–60 ay arası 109 

çocuk (% 70) ( 77 kız (% 71), 32 erkek (% 29)), 61 ay–144 ay arası 49 (% 30) çocuk ( 46 kız 

(% 94), 3 erkek (% 6)) olduğu saptandı. Kontrol grubundaki 142 sağlam çocuğun yaş ortalaması 

48 ± 31 ay olarak hesaplandı. Bu çocukların 73’ünü kızlar (% 52), 69’unu erkekler (% 48) 

olduğu görüldü. Kontrol grubundaki çocukları yaşlarına göre 1 ay–60 ay ve 61 ay–144 ay’a 

göre ayırdığımızda sayı ve cinsiyet dağılımları şu şekilde: 1 ay–60 ay arası 120 (% 84) çocuk ( 

60 (% 50) kız, 60 (% 50) erkek), 61 ay–144 ay arası 22 (% 16) çocuk ( 13 (% 59) kız, 3 (% 41) 
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erkek) hesaplandı. Her iki hasta ve kontrol gruplarında cinsiyet bakımından yaş gruplarına göre 

ayrıldığında istatistiksel olarak farklılık saptanmadı (p>0.05). Hasta ve kontrol gruplarında 

cinsiyet bakımından yaş gruplarına göre 5 yaş altı ve üstü olarak ikiye ayrıldığında aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Beş yaş üstü ile 5 yaş altı kızlar 

karşılaştırıldığına; 5 yaş üstü kızlarda daha fazla oranda enfeksiyon olduğu görüldü (Odds 

oranı: 6.4 (%95 CI: 1.8–22)). Hastaların şikayetlerine bakıldığında sadece ateş (%27) en sık 

başvuru nedeni idi. Bunu sırasıyla ateş ve kusma (%12), ateş ve huzursuzluk (%11), ateş ve 

karın ağrısı (%6), idrar yaparken yanma (%5), beslenmede isteksizlik (%5), kanlı idrar yapma 

(%4,5), idrarda koku (%2) vardı. Hastaların 128’i (%81) ateş şikayetiyle başvururken 29’unda 

ateş şikâyeti belirtilmedi (%19). İdrar kültürü sonuçlarına göre en sık görülen mikroorganizma 

Escherichia coli (%82) olarak belirlendi. E. Coli’den sonra en sık üreyen mikroorganizmalar 

sırasıyla 12 hastada Klebsiella pneumoniae (%7,6), dört hastada Proteus mirabilis (%2,5), üç 

hastada Staphilacoccus spp. (%2) saptandı. Üreyen mikroorganizmalar daha çok gram negatif 

mikroorganizmalardı (%93). İYE lokalizasyonuna göre sınıflandırmadan hasta ve kontrol 

gruplarında Hb, Plt, PDW, MPV, BK sayısı gibi hemogram parametreleri arasında karşılaştırma 

yapıldı. Ortalama Hb değeri (hasta grubu: 12±1.4 g/dl, kontrol grubu: 12±1.3 g/dl) ve ortalama 

Plt değeri (hasta grubu: 357.000±124.800 /µl, kontrol grubu: 355.700±114.200 /µl) hesaplandı. 

Her iki grup arasında aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmadı (sırasıyla 

p= 0.90, p=0.92). MPV ve BK sayısı değerleri hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel 

açıdan önemli düzeyde yüksek olduğu belirlendi. MPV değeri hasta grubunda ortalama 7.73 ± 

0.80 fL iken kontrol grubunda ortalama 6.80 ± 0.82 fL olarak saptandı. Hasta grubunda BK 

sayısı 13.300 ± 4.600/µl iken kontrol grubunda 10.500 ± 4.000/µl olarak saptandı (Tablo 4.1.). 

158 hasta içerisinden rastgele 30 hasta belirlenerek, enfeksiyon anındaki MPV değerleri 

(7.9±0.69 fL) iken enfeksiyon sonrasındaki değerleri ise (7.23±0.57 fL) olarak bulundu. 

Ortalama düşüş değeri ise 0,66±0,6 fL olarak hesaplandı. Bulunan bu sonuçlara göre istatistiki 

açıdan önemli düzeyde farklılık olduğu görüldü. (p<0.001). Hastalar İYE lokalizasyonuna göre 

sınıflandırıldığında %60’ında üst İYE, %40’ında alt İYE olduğu görüldü (Tablo 4.2.). 

Lokalizasyona göre Hb, Plt, MPV değerlerini karşılaştırdığımızda; üst İYE olan hastalarda 

ortalama MPV değeri alt İYE olanlara göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (Tablo 4.3.). 

MPV değeri üst İYE’de ortalama 7.9±0.8 fL iken alt İYE’de ortalama 7.3±0.7 fL saptandı. 

MPV ortalama değeri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hem alt İYE hem de üst İYE’de 

istatistiki açıdan anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü (kontrol grubunun ortalama MPV 

değeri 6.8 ± 0.82 fL). Hastaların %41’ine VSUG yapıldı. Bunların 45’i normal (%69) iken 

20’sinde (%31) değişik derecelerde VUR hastalığı saptandı. On üç hastada tek taraflı VUR 

saptanırken, 7 hastada iki taraflı VUR saptandı. Tek taraflı VUR’u olanlardan, 6 hastada evre 

II, 5 hastada evre III, 2 hastada evre IV VUR hastalığı olduğu görüldü. VUR olanlar ile 

olmayanlar aralarında karşılaştırıldığında, Hb, Plt, CRP, ESH değerleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü (p>0.05). Fakat VUR olan grupta MPV ve BK 

sayısı yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05) (Tablo 4.4.). MPV değeri VUR 

olanlarda ortalama 8.10 ± 1.13 fL iken VUR olmayanlarda ortalama 7.6 ± 0.75 fL olarak 

hesaplandı. BK sayısı VUR olanlarda ortalama 15.600 ± 4.900 /µl iken, VUR olmayanlarda 

12.700 ± 4.800 /µl olarak hesaplandı. MPV değeri 7.9 fL ve üzeri olanlar pozitif olarak kabul 

edildi. Buna göre İYE olan hastalarda MPV değeri 7.9 ve üzerinde ise üst İYE’yi göstermedeki 

duyarlılığı %44 (%95 CI: %34–54), özgüllüğü %84 (%95 CI: %75–93) olarak hesaplandı. 

Testin pozitif prediktif (öngörü, kestirim) değeri %80 (%61–91), negatif prediktif değeri %50 

(%41–69) olarak hesaplandı. Likelihood ratio, pozitif testler için 2.8 iken negatif testler için 

0,67 olarak saptandı. Odds oranı 4.2 olarak hesaplandı.  
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TARTIŞMA 

Enfeksiyon, bazen teşhis edilmesi zor olabilen insan hayatı boyunca değişik zamanlarda 

görülebilen yaygın hastalıklardan biridir (12). Enfeksiyon hastalıklarında birçok önemli tanı 

teknikleri geliştirilmiş olmasına rağmen, daha etkili ve güvenilir tanı yöntemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır (13, 14). Hastalık sırasında alınan tam kan sayımı ile elde edilen sonuçlar birçok 

hastalığın teşhisinde kullanılan mikroskopiye benzer bir şekilde yardımcı olabilmektedir. İYE 

olan hastalarda tam kan sayımından elde edilen trombosit gibi kan hücresi indeksleri de rutin 

olarak incelenebilmekte ve otomatik olarak ölçülen tam kan sayımı değerleri ile değişiklikleri 

kolaylıkla fark edilebilmektedir (12, 15). Bununla birlikte BK sayısı ile ESH veya CRP'nin 

beraber yükselmesi de İYE da dahil olmak üzere diğer enfeksiyon hastalıklarında da yükseldiği 

gösterilmiştir (16). ESH ve CRP, enfeksiyon hastalıkları ayırımında rutin olarak istenen 

laboratuvar testlerindendir. Bu testler sistemik enflamasyonu gösterir; ancak daha fazla 

duyarlılık ve özgüllük için bu iki testin birlikte analiz edilmesi önerilmektedir (17). Enflamatuar 

süreçte, akut faz reaksiyonunun bir parçası olarak trombosit sayısı da artar (1). Bu indekslerdeki 

değişiklikler de enfeksiyöz ve inflamatuar hastalıkların tanısında kullanılmaktadır (15). Bizim 

çalışmamızda İYE olan ve olmayan hastalarda trombosit sayıları açısından anlamlı olarak 

farklılık saptanmazken MPV, BK, CRP ve ESH değerleri anlamlı olarak yüksek olduğu 

saptandı. Çocukluk çağında üst İYE yani akut piyelonefrit erken tanısı zor olabilmektedir. Üst 

İYE sonrasında gelişebilen renal parankimal hasar sonrası oluşabilecek hipertansiyon ve kronik 

böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar nedeni ile başlangıçta enfeksiyonun lokalizasyonunu 

belirlemek ve tedavisini uygulamak önemlidir. İYE lokalizsayonunu belirlemek için erken 

dönemde kullanılabilen DMSA pahalı, sedasyon gerektirmesi veya radyasyon maruziyeti 

nedeni ile rutin olarak kullanılması önerilmemektedir (3). Bu çalışmada da erken teşhis için 

İYE lokalizasyonu ayırımında trombosit indekslerinin önemini bir daha belirtilmiştir. 

Trombosit indekslerinden olan MPV’deki artış trombopoietik strese yanıt olarak 

megakaryositlerin artan büyümesi ile oluşmaktadır. Bununla birlikte trombosit hacim ve yapısı, 

çeşitli trombosit hastalıklarına sahip hastalıkları tanımak için faydalı olduğu gösterilmiştir (18). 

MPV’nin artması, İmmün trombositopenik purpura ya da Dissemine intravasküler 

koagülasyon, Bernard-Soulier sendromu ve May-Hegglin anomalisi gibi hastalıkları 

düşündürmektedir. MPV’nin azalması ise Wiskott-Aldrich Sendromu, Tromositopeni Radius 

yokluğu sendromu gibi durumlarda gözlenmektedir. Ayrıca demir eksikliği anemisinde de 

MPV’nin arttğını saptayan çalışmalar bulunmaktadır (19). Yapılan çalışmalarda MPV 

değerinin sepsiste kemik iliği cevabını göstermede indirekt bir gösterge olabileceği 

bildirilmiştir (20). Ayrıca çok düşük doğum ağırlıklı infantlarda sepsis ile MPV yükselmesi 

arasında ilişki olduğu bildirilmiştir (21). Bu çalışmada trombosit belirteçlerinden trombosit 

sayısı ve PDW’nin alt ve üst İYE ile ilişkisi bulunmamıştır. Fakat MPV değeri üst İYE olan 

hastalarda diğer sepsis çalışmaları ile uyumlu olacak şekilde istatistiki açıdan yüksek olduğu 

saptandı. Lokalizasyonuna bakılmaksızın İYE olgularındaki değerlendirmede ise MPV değeri 

yine istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek olduğu hesaplandı. Üst İYE'de MPV'deki artış, 

enfeksiyona bağlı trombosit yıkımı sonrasında daha büyük ve/veya daha genç trombosit 

üretimindeki artıştan kaynaklanabilmektedir. Normal veya yüksek trombosit sayıları olan 

hastalarda MPV artması kompanse edilmiş bir trombositolitik durumu yansıtmaktadır. Ancak 

septisemide MPV artışının tek nedeninin daha büyük trombositler olduğu gösterilememiştir. 

Akut bakteriyel enfeksiyonu olan hastalarda ise, trombositlerin in vivo aktivasyonunu ve 

salınımını gösteren serumdaki artmış β-tromboglobulin seviyeleri olduğu gösterilmiştir (22). 

Ateşli İYE olan çocukların sadece %25-40’ında VUR saptanmaktadır. Bunların da sıklıkla 

evresi I veya II olmaktadır (23). Yaptığımız çalışmada da en çok evre I ve II VUR saptanması 

literatür ile uyumlu bulunmuştur. VUR olan hastalarda renal skarlaşmayı öngörmede yine tam 

kan sayımından elde edilen Nötrofil/Lenfosit Oranının da önemli olacağı bildirilmiştir (24). Bu 
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çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak VUR hastalığı olan hastalarda BK ve MPV beraber 

yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu hesaplandı. İYE olan ve 

beraberinde BK ve MPV yüksekliği saptanan hastalarda VSUG için öncelik verilmesi gerektiği 

düşüncesindeyiz ama bunun için daha yüksek sayıda hasta içeren çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. İYE olan hastalarda MPV değerinin yüksek olması, üst İYE göstermedeki 

sensivitesi %44, spesifitesi %84 olarak bulundu. MPV değerinin 7.9 fL ve üzerinde olması 

durumunda üst İYE olma riski, 4,2 kat daha fazla olduğu hesaplandı. MPV 7.9 fL’nin üzerinde 

bulunduğunda bu hastanın gerçekten üst İYE olma olasılığı %80 iken, 7.9 fl’nin altında ise 

gerçek sağlam olma olasılığı %50 olarak belirlenmiştir. Ateş ile beraber CRP, ESH ve BK sayısı 

yüksekliği olan çocuklarda spesifik bulgular da yoksa trombosit indekslerinden olan MPV 

değeri yüksekliği durumunda İYE’yi şüphesi olabilmektedir.  Sonuç olarak çalışmamızda, İYE 

tanısı konulan hastalarda MPV yüksekliği ve düşüklüğü teşhis ve tedavi yöntemlerinin 

belirlenmesinde yol gösterici olduğu düşünülmektedir. MPV değeri 7.9 fL ve üzerinde ise akut 

pyelonefrit riskinin yüksek olduğu, ancak değer 7.9 f/L’nin altında ise pyelonefriti ekarte 

ettiremiyeceği gösterilmiştir. Çalışmada literatürde olmayan MPV ve BK sayısı değerlerinin 

birlikte yüksekliğinin VUR hastalığı şüphesinde dikkate alınmasının yararlı olabileceği 

düşüncesindeyiz. Bu sonuçlarla diğer parametreler yanında basit ve kolay bir tetkikle 

pyelonefrit riskinin erken belirlenebilmesi ve tedavisinin başlanması mümkün olabilir. Böylece 

daha ekonomik etkin ve güvenilir bir tetkik ile renal hasar riski de önlenebileceği 

düşünülmektedir. 
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Tablo 4.1. Hasta ile kontrol grubu arasında Hb, BK ve trombosit indekslerinin karşılaştırılması 

Değer Grup n Ortalama ±SD p 

Hb (g/dl) 
Hasta 158 12.0±1.40 

0.90 
Kontrol 142 12.0 ±1.30 

Trombosit 

(/µl) 

Hasta 158 357.000±124.800 
0.92 

Kontrol 142 355.700±114.200 

MPV (fl) 
Hasta 158 7.73±0.80 

0.001* 
Kontrol 142 6.80±0.82 

PDW 
Hasta 158 15.9±0.3 

0.50 
Kontrol 142 15.8 ±0.2 

BK (/µl) 

Hasta 158 13.300±4.600  

0.001* 
Kontrol 142 10.500±4.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.2. İYE lokalizasyonuna göre hastaların gruplandırılması 

Değer İYE grupları n= Ortalama P değeri 

BK (/µl) 

üst İYE 94 15,200 ±4,100 

0,001* 

alt İYE 64 10,500 ±3,780 

CRP (mg/dl) 

üst İYE 94 69,4 ±68,7 

0,001* 

alt İYE 64 16,1 ±27,6 

ESH (mm/saat) 

üst İYE 38 53,7 ±35,5 

0,001* 

alt İYE 26 25,5 ±17,7 
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Tablo 4.3. İYE lokalizasyonuna göre trombosit indekslerinin karşılaştırılması 

Parametre 
İYE 

grupları 
N Ortalama±SD p 

Hb (g/dl) 

Üst İYE 94 11.9 ±1.5 

0.125 

Alt İYE 64 12.2 ±1.2 

Trombosit sayısı 

(/µl) 

Üst İYE 94 342.800 ±125.000 

0.08 

Alt İYE 64 378.100 ±122.000 

 

MPV (fL) 

 

Üst İYE 94 7.9 ±0.8 

0.001* 

Alt İYE 64 7.4 ±0.7 

 

PDW 

Üst İYE 94 15.98 

0.235 

Alt İYE 64 15.18 

 

 

 

 

Tablo 4.4. VUR olanlarla VUR olmayanların karşılaştırılması 

Parametre VUR n Ortalama±SD p 

Hb (g/dl) 

yok 45 12.1±1.20 

0.515 

var 20 11.8±1.60 

Trombosit 

(/ µl) 

 

yok 45 352.000±126.000 

0.176 

var 20 309.000±84.000 

MPV (fl) 

yok 45 7.6±0.75 

0.035* 

var 20 8.1±1.13 

PDW 

yok 45 16.10±0.5 

0.634 

var 20 16.06±0.4 

BK (/µl) 

yok 45 12.700±4.80 

0.029* 

var 20 15.600±4.90 

CRP (mg/dl) 

yok 45 53.6±69.0 

0.185 

var 20 81.3±92.0 

ESH (mm/saat) 

var 17 47.0±30.0 

0.617 

yok 5 54.0±18.90 
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Özet: Giriş: Koranavirüs hastalığı çok farklı klinik tablolara neden olabilen ve güncelliğini koruyan bir sağlık 

sorunudur. Toplam vaka ve hastaneye başvuru sayısında düşüşler olsa da halen ciddi solunum sıkıntısı ile 

başvurular ve bunun sonucunda da yoğun bakımda takip ve tedaviler devam etmektedir. Bununla birlikte 

hastalığın prognozu hakkında bilgi verebilecek ve süreci yönetmeye yardımcı olabilecek biyobelirteç arayışı da 

sürmektedir. Bu çalışmada COVID-19 hastalarında nötrofil-lenfosit oranı (NLR), monosit-lenfosit oranı (MLR), 

trombosit-lenfosit oranı (PLR) ve C-reaktif protein-albümin oranının (CAR) prognostik etkisinin incelenmesi 

amaçlandı. Materyal Metod: Çalışmaya Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID Yoğun Bakım 

ünitelerinde tedavi alan toplam 508 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, yoğun bakıma 

kabulündeki laboratuar değerleri ve APACHE II skorları dosyalarından kaydedildi. NLR, MLR, PLR ve CAR 

değerleri hesaplandı. Hastalar 28 günlük mortaliteye göre iki gruba ayrıldı. İki grubun laboratuar ve NLR, MLR, 

PLR ve CAR değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 71.18 (23.0-

97.0) yıldı. Hastaların 308 (%60.6)’i erkekti. 322 hasta mortalite izlendi. Non-survival grupta grupta ferritin, 

LDH, CRP, nötrofil ve D-dimer değerleri istatiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. Albümin, trombosit, 

lenfosit ve monosit ise bu grupta istatiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü. Grupların PLR ve MLR değerleri 

arasında istatiksel olarak fark bulunmazken, NLR ve CAR değerleri arasında istatiksel olarak fark mevcut olup 

non-survival grupta daha yüksekti. Sonuç: Kritik COVID-19 hastalarının prognozunu tahmin etmede rutin kan 

parametreleri ile birlikte bu parametrelerden kolayca hesaplanabilen ve ekstra maliyet gerektirmeyen NLR ve 

CAR değerleri de biyobelirteç olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, COVID-19, Nötrofil-Lenfosit Oranı, Monosit-Lenfosit Oranı, Trombosit-

Lenfosit Oranı, C-Reaktif Protein-Albümin Oranı 

 

Evaluation of the Prognostic Role of NLR, MLR, PLR and CAR Ratios in Critical Covid-19 Patients 

 

Abstract: Introduction: Coranavirus disease is a health problem that can have very different clinical causes and 

remains up-to-date. Although there are decreases in the total number of cases and hospital admissions, 

hospitalization with severe respiratory distress and, as a result, treatments in the intensive care unit continue. 

However, the search for biomarkers that can provide information about the prognosis of the disease and help 

manage the treatment process continues. In this study, it was aimed to investigate the prognostic effect of 

neutrophil-lymphocyte ratio(NLR), monocyte-lymphocyte ratio(MLR), platelet-lymphocyte ratio(PLR) and C-

reactive protein-albumin ratio(CAR) in COVID-19 patients. Material Method: A total of 508 patients who received 

treatment in the COVID Intensive Care units of Kastamonu Training and Research Hospital were included in the 

study. Demographic characteristics of the patients, laboratory values at admission to the intensive care unit and 

APACHE II scores were recorded from their files. NLR, MLR, PLR and CAR values were calculated. Patients 

were divided into two groups according to 28-day mortality. Laboratory and NLR, MLR, PLR and CAR values of 

the two groups were compared. Results: The mean age of the patients included in the study was 71.18(23.0-97.0) 

years. 308(60.6%) of the patients were male. Mortality was observed in 322 patients. Ferritin, LDH, CRP, 

neutrophil and D-dimer values were statistically significantly higher in the Non-Survival group. Albumin, 

thrombocyte, lymphocyte and monocytes were statistically significantly lower in this group. While there was no 
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statistical difference between the PLR and MLR values of the groups, there was a statistical difference between 

the NLR and CAR values, which was higher in the Non-Survival group. Conclusion: Routine blood parameters, as 

well as NLR and CAR values, which can be easily calculated from these parameters and do not require extra cost, 

can also be used as biomarkers in predicting the prognosis of critical COVID-19 patients. 

Keywords: Intensive Care, COVID-19, Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Monocyte-Lymphocyte Ratio, Platelet-

Lymphocyte Ratio, C-Reactive Protein-Albumin Ratio 

 

Giriş 

SARS-COV 2, asemptomatik durumdan şiddetli akut solunum sendromuna yol açabilen bir virüstür.1,2 

COVID-19 hastalarının tedavisinin yönetimindeki önemli ilerlemelere rağmen, tedaviye rehberlik 

edecek güvenilir tanısal ve prognostik hastalık şiddeti belirteçleri yoktur. Hastalığın fizyopatolojisi 

hakkında birçok teori öne sürülse de en yaygın kabul göreni, konak immün yanıtının hastalığın 

şiddetinde rol oynadığıdır.3 Birçok viral pnömonide olduğu gibi COVID-19 pnömonisinde de immün 

yanıtta zayıf immün yanıt veya şiddetli immün yanıt gibi dengesiz durumlar oluşabilir.4 Bu nedenle 

bağışıklık sistemi ve enflamasyonu gösteren dolaşımdaki biyobelirteçler COVID-1 hastalarında 

prognozun iyi bir göstergesi olabilir.5,6 

Bu çalışmada kritik COVID-19 hastalarında nötrofil-lenfosit oranı (NLR), monosit-lenfosit oranı 

(MLR), trombosit-lenfosit oranı (PLR) ve C-reaktif protein-albümin oranının (CAR) değerlendirilmesi 

ve prognostik değerinin belirlenmesi amaçlandı. 

Materyal metod 

Çalışma; Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVI-19 yoğun bakım ünitelerinde yapılmış olup; 

çalışmaya toplam 508 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilmeleri; yoğun bakıma COVID-19 

pnömonisi nedeniyle kabul edilmiş olmak ve 18 yaşından büyük olmak olarak belirlendi. Dışlanma 

kriterlerii; kollajen doku hastalığı, malignite, kronik böbrek yetmezliği, siroz, gebelik ve immünsupresif 

tedavi almış olak olarak belirlendi. 

Hastaların dosyalarından demografik özellikleri, labaratuvar değerleri ve laboratuvar değerlerinden 

hesaplanan Nötrofil-lenfosit oranı (NLR), trombosit-lenfosit oranı (PLR), monosit-lenfosit oranı 

(MLR), C-reaktif protein-albumin oranı (CAR) ve APACHE skorları kaydedildi. Hastalar 28 günlük 

mortaliteye göre göre iki gruba ayrıldı. İki grubun demografik özellikleri ve laboratuvar değerleri 

karşılaştırıldı.  

İstatistiksel analiz 

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile 

belirlendi. Normal dağılan sürekli değişkenlerin karşılaştırılması için bağımsız t-testi kullanıldı. Normal 

dağılmayan sürekli değişkenler Mann-Whitney U testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılması için Pearson ki-kare testi uygulandı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi. Tüm istatistiksel analizler SPSS 26.00 (SPSS Inc, Chicago, ABD) kullanılarak yapıldı. 

Bulgular 

Çalışmaya toplam 508 hasta alınmış olup, hastaların yaş ortalaması 71.18 (23.0-97.0) yıldı. Mortal 

seyreden grupta yaş ortalaması 71.88 (23.0-96.0), Hayatta kalan hasta grubunda ise 69.96 (23.0-97.0) 

yıl olup istatistiksel olarak bir fark yoktu. Tüm hastaların 308 (%60.6)’i, mortal grubun 207 (%64.3)’si, 

hayatta kalan grubun ise 101 (%44.3)’i erkekti ve gruplar arasında istatiksel fark mevcuttu. Gruplar ek 

hastalıklar açısından karşılaştırıldığı bir fark bulunmadı. Her iki grupta da en sık rastlanılan ek hastalık 

hipertansiyondu. Demografik özellikler Tablo 1’ de verilmiştir. 
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Tablo1: Demografik verileri 

Değişkenler Total N=508 

 

Mortalite ile seyreden 

N= 322 (63.4%)  

 

Hayatta kalan 

N= 186 (36.6%)  

 

p 

Yaş(yıl) 71.18 (23.0 – 97.0) 71.88 (23.0-96.0) 69.96 (23.0-97.0) 0.121 

Cinsiyet 

 

Kadın  200 (39.4%) 115 (35.7%) 85 (45.7%) 0,026* 

Erkek  308 (60.6%) 207 (64.3%) 101 (44.3%) 

Ek Hastalık 386 (76.0%) 243 (75.5%) 143 (76.9%) 0,719* 

≥2 Ek Hastalık  195 (38.4%) 118 (36.6%) 77 (41.4%) 0,289* 

Diabetes Mellitus 123 (24.2%) 82 (25.5%) 41 (22.0%) 0.386* 

Hipertansiyon 199 (39.2%) 117 (36.3%) 82 (44.1%) 0.085* 

Böbrek Bozuklukları 71 (14.0%) 44 (13.7%) 27 (14.5%) 0.790* 

Kardiyovasküler Hastalıklar 155 (30.5%) 99 (30.7%) 56 (30.1%) 0.880* 

Astım, KOAH 73 (14.4%) 50 (15.5%) 23 (12.4%) 0.328* 

 

Mortalite ile sonuçlanan grupta ferritin, LDH, CRP, nötrofil ve D-dimer  değerleri istatiksel olarak 

anlamlı derecede daha yüksekti.  Albümin, trombosit, lenfosit ve monosit ise bu grupta istatiksel olarak 

anlamlı derecede daha düşüktü. Grupların PLR ve MLR değerleri  arasında istatiksel olarak fark 

bulunmazken, NLR ve CAR değerleri arasında istatiksel olarak fark mevcut olup mortal seyreden grupta 

daha yüksekti. APACHE II skoru mortal seyreden grupta anlamlı derecede daha yüksekti (Tablo 2). 

 

Tablo1: Grupların labaratuvar değerleri 

Ferritin (ng/mL) 651.89 (4.5-5562.0) 844.51 (15.0-5562.0) 318.42 (4.50-1871.00) <0.001 

Albumin (g/dL) 3.24 (1.3-5.0) 3.11 (1.30-4.80) 3.47 (2.61-5.00) <0.001 

LDH (U/L) 504.60 (2.9-4875.0) 571.21 (2.9-4785.0) 389.65 (69.0-1203.0) <0.001 

CRP (mg/L) 133.81 (1.21-506.0) 149.31 (2.0-506.0) 106.98 (1.21-401.6) <0.001 

CRP/Albumin oranı 42.67 (0.25-192.38) 49.04 (0.58-192.38) 31.63 (0.25-112.58) <0.001 

Leucocyte (103/ul) 10.24 (0.44-89.58) 10.67 (2.20-89.58) 9.49 (0.44-20.80) 0.141 

Platelet (103/ul) 196.39 (41.0-480.0) 190.21 (41.0-480.0) 207.08 (89.0-389.0) 0.002 

Neutrophil (103/ul) 8.30 (0.12-84.09) 8.78 (0.90-84.09) 7.47 (0.12-19.90) 0.043 

Lymphocyte (103/ul) 1.03 (0.40-4.31) 0.98 (0.04-4.31) 1.12 (0.40-3.19) <0.001 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 726 
Monocyte (103/ul) 0.59 (0.05-3.64) 0.57 (0.06-3.64) 0.63 (0.05-2.10) 0.035 

NLR 10.97 (0.20-346.50) 12.61 (0.85-346.50) 8.12 (0.20-28.42) <0.001 

PLR 239.82 (44.31-4475.00) 253.67 (44.31-4475.00) 215.85 (52.75-458.33) 0.554 

MLR 0.72 (0.04-13.75) 0.76 (0.04-13.75) 0.64 (0.07-2.75) 0.485 

 

Tartışma 

Bu çalışmaya göre; kritik Ccovı-19 hastalarının prognozunu tahmin etmede rutin kan parametreleri ile 

birlikte bu parametrelerden kolayca hesaplanabilen ve ekstra maliyet gerektirmeyen NLR ve CAR 

değerlerinin de biyobelirteç olarak kullanılabileceği bulundu.  . 

COVID-19, koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu sistemik çoklu organ hasarı hastalığıdır ve 

birincil hedef organı akciğer olup şiddetli akut solunum sendromuna neden olur. Ağır vakalarda akut 

solunum sıkıntısı sendromuna neden olarak ölüme yol açabilir.7 Son araştırmalar, virüsün reseptöre 

bağlanarak alveol hücrelerine girdiğini ve makrofajları aktive ederek inflamatuar faktörlerin salınmasına 

izin verdiğini göstermiştir.8 Sonuç olarak, diğer mononükleer hücreleri kullanan faktörler ve kemokinler 

salınır. Bu, bağışıklık aktivasyonunu artırarak iltihaplanma fırtınasına ve sonuç olarak doku hasarına 

neden olur.9 

Shang ve arkadaşları10 çalışmalarında NLR, CRP ve trombositlerin hastalığın ciddiyetini belirlemede 

etkili olduğunu göstermişlerdir. Yine başka bir çalışmada Yang ve arkadaşları11 şiddetli hastalarda NLR, 

PLR ve CRP oranlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu 

çalışmada da NLR literatüre benzer şekilde     mortal seyreden hasta grubunda istatistiksel olarak daha 

yüksekti. PLR ve MLR açısından istatistiksel olarak fark olmasa da bu iki değer mortal seyreden grupta 

yine daha yüksekti. 

Hipoalbüneminin ve yüksek CRP’nin COVID-19 hastalarında ciddi hastalık ve ölümle ilişkili olduğunu 

bildiren çalışmalar mevcuttur.7,12 Bu çalışmada da mortal seyreden grupta CAR değeri istatistiksel 

olarak daha yüksekti. 

Sonuç 

Kritik COVID-19 hastalarının prognozunu tahmin etmede rutin kan parametreleri ile birlikte bu 

parametrelerden kolayca hesaplanabilen ve ekstra maliyet gerektirmeyen  NLR ve CAR değerleri de 

biyobelirteç olarak kullanılabilir.   
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Özet: Amaç: Bu çalışmanın amacı; gebelik sürecinde Trimesterlerde alınan kiloların yine Trimesterlerdeki 

hemoglobin düzeyleriyle bir ilişkisinin olup olmadığını saptamaktır. Materyal ve Metot: Araştırma İstanbul İli 

Esenler ilçesi Menderes Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği’ne kayıtlı 18 yaş üstü gebeleri kapsamaktadır. İlçede 

doğurganlık çağında 986 kadın bulunmaktadır. Merkeze başvuran ve araştırma kriterlerine uyan tüm gebeler (80 

kişi) çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada Esenler Menderes Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran gebelerden 

araştırma kriterlerine uygun olanların arşivdeki kilo ve hemoglobin bilgileri kullanılmıştır. Her gebenin 

1.Trimestir 2. Trimestir ve 3. Trimestir hemoglobin düzeylerinin ortalama değeri (Hb değişim ortalamaları), aynı 

dönem takiplerinde rutin bakılan kilo ortalama değeri (kilo değişim ortalamaları) ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: 

Gebelerin kilo değişimlerinin ortalaması 12,83±3,48, Hemoglobin düzeyi ortalaması ise -0,45±0,89 saptandı. 

Trimesterlerde kilo artışı gözlenmişken, hemoglobin düzeylerinde de azalma gözlenmiştir. Kilo değişim 

ortalamalarının ve hemoglobin değişim ortalamalarının analizlerinde (faktörlerin iç analizlerinde) istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda; gebelikte alınan kiloların fark ortalamaları ile 

hemoglobin düzeylerinin fark ortalamalarının korelasyon analizinde anlamlı bir ilişki saptanmadı. 

Anahtar Kelimeler: Gebe, Hemoglobin, Kilo, Trimester 

 

The Relatıonshıp Between Pregnancy Weıght Receptıon and Hemoglobın Level 

 

Abstract: Objective: The aim of this study is; to determine whether the weight gain in Trimesters during pregnancy 

is related with hemoglobin levels in Trimesters. Materials and Methods: The research covers pregnant women 

over the age of 18 registered in the Family Medicine Center of the Menderes Family Health Center, Esenler district 

of Istanbul. There are 986 women of childbearing age in the district. All pregnant women (80 people) applying to 

the center and meeting the research criteria were included in the study. In the study, the weight and hemoglobin 

information in the archive of the pregnant women who applied to Esenler Menderes Family Health Center who 

were suitable for the research criteria were used. The mean value of hemoglobin levels (Hb changes) in the 1st 

trimester, 2nd trimester and 3rd trimester of each pregnant was compared with the routine weight average value 

(weight change average) during the same period follow-up. Results: The mean weight changes of pregnant women 

were 12.83 ± 3.48, and the average hemoglobin level was -0.45 ± 0.89. While weight gain was observed in 

trimesters, a decrease was observed in hemoglobin levels. A statistically significant difference was found in the 

analysis of the mean weight change and hemoglobin change (internal analysis of the factors). Conclusion: In the 

results of working; No significant correlation was found in the correlation analysis of the mean difference of 

weight gain during pregnancy and the mean difference of hemoglobin levels. 

Keywords: Keywords: Pregnant, Hemoglobin, Weight, Trimester 
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Beslenme, özellikle üreme döneminde olan kadınlar için ayrı bir önem gerektirir. Üreme döneminde 

olan kadınların, gebelikten önce, gebelikte ve lohusalıkta doğru ve kaliteli beslenmesi, ayrıca ek besin 

maddeleri alması gereklidir. İntrauterin dönemde bebeğin gelişimi ve sağlığı, anne adayının gebelik 

öncesi ve gebelik sırasındaki ağırlık kazanımı ve beslenme şekliyle yakından ilişkilidir (1,2).  

Maternal obezite; dünyada giderek daha sık görülen hipertansif bozukluklar, preeklamsi, gestasyonel 

diyabet, tromboemboli, genitoüriner enfeksiyonlar, koryoamniyonitis gibi antenatal komplikasyonla 

ilişkilidir. Ayrıca intrapartum ve postpartum pek çok olumsuz sonuca da yol açar. Bunlar arasında 

konjenital anomaliler, indüksiyon gerektiren doğum, cerrahi ve anestezik komplikasyonlar, erken 

doğum eylemi, fetal makrozomi ve omuz distosisi ile intrauterin fetal ölümü dahi içeren ciddi obstetrik 

komplikasyonlar yer almaktadır (3-5). 

Bilimsel kanıtlar çerçevesinde gebelik sürecinde, gebelik öncesi beden kütle indeksine (BKİ) uygun 

olarak ağırlık artışı tavsiye edilmektedir. Gebelik sırasında ideal ağırlık artışı önerileri konusunda 

uluslararası kılavuzlar yıllar içerisinde değişen ve güncellenen önerilerde bulunmuşlardır. Ülkemizde 

gebelikte ağırlık kazanımı önerisi için The Institute of Medicine (IOM) kılavuzu kullanılmaktadır (6). 

Ancak ülkelerin populasyonları arasında doğal olarak antropometrik ölçüm farklılıkları mevcuttur. 

Güncel literatür bilgilerine göre, ülkemiz populasyonuna uygun iyi ve sağlıklı perinatal sonuçlar için 

optimal vücut ağırlığı artışı konusunda standart öneriler bulunmamaktadır (6,7). 

Gebelik sürecinde görülen en önemli hematolojik değişikliklerden biri de kan volümündeki artıştır. 

Gebelik boyunca hem kırmızı kan hücresinde hem de plazma volümünde belirgin bir artış görülür ki bu 

artış gebeliğin 34. haftasına kadar devam eder. Bununla birlikte, plazma volümü kırmızı kan hücresinden 

daha fazla artış gösterirken (ortalama %32-38 oranında), eritrosit ve kandaki diğer şekilli elemanlar ise 

yaklaşık %18-25 oranında bir artış göstermektedir. Gebeliğin altıncı haftasından itibaren plazma volümü 

eritrositlere göre orantısız bir şekilde artığından, özellikle 2. trimesterda daha belirgin dilüsyonel anemi 

oluşmaktadır. Bu durum gebeliğe bağlı fizyolojik anemi (dilüsyonel anemi) olarak da adlandırılmakta, 

ancak dilüsyonel anemide Hemoglobin (HGB) değerinin %10’un altına düşmemesi beklenmektedir. 

Annenin demir depoları yeterli ve doğumda aşırı kan kaybı yoksa gebeliğe bağlı anemi postpartum 6. 

haftada düzelmektedir (8-10). 

Bu çalışmanın amaçları;  

Aile Hekimliği Birimine kayıtlı gebelerin gebelik öncesi ve gebelik sürecinde trimesterlerde vücut 

ağırlıklarında meydana gelen değişimlerin yine trimesterlerdeki hemoglobin düzeyleriyle bir ilişkisinin 

olup olmadığının belirlenmesi, gebelik sürecinde alınan takviye demir multivitamin ve D vitaminlerinin 

oransal kullanım miktarları ile hemoglobin, doğum ağırlığı ve doğum şekline etkilerinin 

değerlendirilmesinin yapılması ve vücut ağırlığı değişimi ile hemoglobin düzeyi arasında bulunan 

bağlantıya göre gebelerin beslenme ve takviye alımlarıyla ilgili mevcut uygulamalara yapılacak ilave 

önerilerin belirlenmesidir. 

Materyal ve Metod: 

Araştırma kesitsel ve retrospektif bir çalışmadır. Araştırma İstanbul İli Esenler İlçesi Menderes Aile 

Sağlığı Merkezi, 34.17.087 No’lu Aile Hekimliği Birimi’ne kayıtlı 18 yaş üstü gebeleri kapsamaktadır. 

Aile Sağlığı Merkezinde Birime kayıtlı toplam 3984 kişi bulunmaktadır. Bu kişiler arasında 18-49 yaş 

arası doğurganlık çağında 986 kadın bulunmaktadır. 20.11.2017-30.10.2020 tarihleri arasında Aile 

Hekimliği Birimine takip için başvuran ve araştırma kriterlerine uyan tüm gebeler (110 kişi) çalışmaya 

dahil edilmiştir.  

Araştırmada Esenler Menderes Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran gebelerden araştırma kriterlerine 

uygun olanların arşivdeki kayıtlarından yaşları, gebelik sayıları, eğitim düzeyleri, trimesterlerdeki vücut 

ağırlıkları, trimesterlerdeki hemoglobin düzeyleri, D vitamini, multivitamin ve demir takviye kullanım 

durumları, bebeklerin doğum ağırlıkları ve doğum şekilleri kullanılmıştır. Gebelik öncesi hemoglobin 

düzeyleri ve vücut ağırlıkları kayıtlı olmadığından çalışmaya dahil edilmemiştir. Tüm gebelerin 

hemoglobin değerleri venöz yolla alınan kan ile ölçülmüştür. Kapiller hemoglobin bakılmamıştır. 

Çalışmamızda gebelik takibinin tüm aşamaları kayıtlı olan ve takibi yapılan gebeler kullanılmıştır. Her 

gebenin 1., 2. ve 3. Trimester hemoglobin düzeylerinin yüzde değişim değerleri, aynı dönem 
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takiplerinde rutin bakılan vücut ağırlığı yüzde değişim değerleri ile karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda 

gebelerin VKİ değişimleri ve hemoglobin değişimleri ile doğum ağırlıkları karşılaştırılmıştır. Bununla 

birlikte gebelerin takviye preperat kullanımlarının doğum şekli ve doğum ağırlığı arasındaki bağlantının 

anlamlı olup olmadığına bakılmıştır.  

Çalışmaya dahil edilen gebelere demir ve multivitamin takviyesi kadın doğum uzmanları tarafından 

başlatılmıştır. Rutin kontrol dönemlerinde demir ve multivitaminler Aile Hekimliğince reçete edilmiştir. 

Reçete edilen multivitaminler 60 mg demir ihtiva etmektedir. Demir takviyesi günlük 100 mg şeklinde 

reçete edilmiştir. Multivitaminde de 60 mg demir bulunması nedeniyle günlük demir takviyesi 160 mg 

olarak uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi: 

İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) programı kullanıldı. Çalışma 

verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlar (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, 

yüzde, minimum, maksimum) kullanıldı.  Nicel verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk 

testi ve grafiksel incelemeler ile sınanmıştır. Normal dağılım göstermeyen nicel değişkenlerin iki grup 

arası karşılaştırmalarında Mann-Whitney U test kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen nicel 

değişkenlerin ikiden fazla grup arası karşılaştırmalarında Kruskal-Wallis test ve Dunn-Bonferroni test 

kullanıldı. Hemoglobin ile vücut ağırlığı ve VKİ değişkenleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde 

Pearson korelasyon ve Spearman’s korelasyon analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak 

kabul edildi. 

Bulgular : 

Çalışmaya dahil edilen 110 gebenin yaşları 19 ile 45 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 

29,28±6,19’dur. Çalışmaya katılan gebelerin boy uzunlukları 150 ile 177 cm arasında değişmekte olup, 

ortalama 161,84±5,95 cm olarak saptanmıştır. Olguların %4,5’inin (n=5) zayıf, %50,9’unun (n=56) 

normal, %36,4’sinin (n=40) preobez, %8,2’sinin (n=9) obez olduğu tespit edilmiştir. Olguların 

%5,5’inin (n=6) okuryazar, %47,3’ünün (n=52) ilkokul, %4,5’inin (n=5) ortaokul, %34,5’inin (n=38) 

lise ve %8,2’sinin (n=9) üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir . Gebeliğe ilişkin özelliklerin 

dağılımı (tablo-1) de trimestirlera göre vücut ağırlığı dağılımı ve hemoglobin değişimi (tablo-2 ) de 

aralarındaki ilişiikini değerlendirilmesi (tablo-3 ) de gösterilmiştir. Hemoglobin ve VKİ areasındaki 

değişim grafiği de (şekil-1)  de gösterilmiştir.                       

 

Tablo-1 Gebeliğe İlişkin Özelliklerin Dağılımı 
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Tablo-2 Zamanlara Göre Vücut Ağırlığı, VKİ ve HGB Ölçümlerinin Dağılımı 

 

 

Tablo 3 Vücut Ağırlığı ile HGB Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

 

Çalışmaya katılan olguların VKİ değişim yüzdeleri ile HGB değişim yüzdeleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05) (Şekil-1) 

 

Şekil-1 VKİ ve Hemoglobin Değişim Grafiği  

 

 

Tartışma ve sonuç:  

Gebelik sırasında düşük maternal ağırlık artışının ve düşük maternal hemoglobin düzeyinin, preterm 

prematüre membran rüptürü riskinde artış, gestasyonel kolestaz, doğum sonu kanama, preeklampsi, kan 

transfüzyonu ihtiyacıgibi olumsuz anne sağlığı sonuçlarıyla önemli ölçüde ilişkili olduğu 

bildirilmektedir (11). 

Anne eğitiminin ve gelirinin yükseltilmesi, doğum sayılarının düşürülmesi ve beslenme durumunun 

iyileştirilmesi ile anne ve çocuk hastalıklarının ve ölümlerinin çoğunluğu önlenebilir (115). 

Gebelik süresince annenin 7 kg’dan az ağırlık artışının anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye soktuğu 

bildirilmektedir (12). Bilimsel kanıtlar çerçevesinde gebelik sürecinde, gebelik öncesi beden kütle 
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indeksine (BKİ) uygun olarak vücut ağırlığı artışı tavsiye edilmektedir. Bizim çalışmamızda; vücut 

ağırlığı ölçümleri 40 ile 101 kg arasında değişmekte olup, ortalama 64,39±12,43 kg olarak ve VKİ 

ölçümleri 15,6 ile 39,5 kg/m2 arasında değişmekte olup, ortalama 24,53±4,22 kg/m2 olarak saptanmıştır. 

Başlangıç vücut ağırlığı ortalaması ile gebelik sonu vücut ağırlığı ortalaması arasında 12,47 kg olarak 

saptanmıştır. Bu sonuç IOM klavuzunda yer alan 12,5 kg alınması gereken en az vücut ağırlığı ile 

uyumlu bulunmuştur.    

Gebelikte mineral desteği incelendiğinde; DSÖ beslenme düzeyi yeterli olamayan gebelere kalsiyum, 

iyot desteği ve tüm gebelere demir, folik asit ve çinko desteği önermekte, Sağlık Bakanlığı ise gebelere 

yalnızca demir ve folik asit desteği önermektedir (13). Bizim çalışmamızda gebelerin %94’ünün demir 

preparatı ve %60’ı da multivitamin kullanmıştır. Bebeklerin doğum ağırlıkları 2100 ile 4300 gram 

arasında değişmekte olup, ortalama 3150,64±378,90 gram olarak saptanmıştır. Takviye kullanımı ve 

bebek doğum ağırlığı arasında anlamlı farklılk saptanmamıştır. 

Gebelikte görülen aneminin, gebeliğin üç trimesteri arasında farklılık olup olmayacağını araştıran birçok 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda gözlenen sonuç, birinci trimesterden üçüncü trimestere 

gidildikçe HGB ve HCT değerlerinin giderek azaldığı ve aneminin arttığı olmuştur (14-16). Demir 

Eksikliği Anemisi (DEA) gebelik döneminde ciddi bir tehdit olduğundan Sağlık Bakanlığı anemiye 

bağlı oluşabilecek komplikasyonları önleyebilmek amacıyla Eylül 2005’te gebelerde demir destek 

programı başlatmıştır 

Bazı çalışmalar, gebelik sırasında düşük HGB konsantrasyonlarına sahip kadınların, normal hemoglobin 

konsantrasyonlarına sahip kadınlara kıyasla sezaryen doğum riskine sahip olduğunu ortaya koymuştur 

(131-134). Fakat Ali ve arkadaşlarının çalışmasında sezaryen doğum ile düşük hemoglobin düzeyi 

arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (17). Bizim çalışmamızda da Ali ve arkadaşlarınkine 

benzer şekilde; doğum şekillerine göre olguların HGB değişim yüzdeleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 

Çalışma sonucunda; 2. ve 3. Trimesterde vücut ağırlığı ile HGB arasında negatif bir ilişki olduğu VKİ 

değişim yüzdeleri ile HGB değişim yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin olmadığı, 2. 

trimesterde VKİ değişim yüzdeleri ile HGB değişim yüzdeleri arasında negatif yönde vezayıf bir ilişki 

olduğu, Takviye demir, multivitamin ve D3 vitamini kullanmanın HGB değişim yüzdelerinde anlamlı 

bir farklılığa yol açmadığı, VKİ ile doğum şekli arasında anlamlı bir farklılık olmadığı Takviye demir, 

multivitamin ve D3 vitamini kullanmanın bebeklerin doğum ağırlıklarında anlamlı bir farklılığa yol 

açmadığı, HGB değişimlerinin doğum şeklinde anlamlı bir farklılığa yol açmadığı, HGB değişimleri ile 

bebek doğum ağırlıkları arasında bir ilişki bulunmadığı saptandı. 

Çalışmanın tek merkezli kesitsel çalışma olması ve gebelerin takviye demir ve multivitamin 

kullanımlarının düzenli olup olmadığının bilinmemesi, gebelik öncesi hemoglobin ve vücut ağırlığı 

değerlerinin bilinmiyor olması bu çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmamızla 

ilgili daha fazla veriye sahip yeni araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  

Öneriler:  

Vücut ağırlığı ve hemoglobin arasında 2. ve 3. Trimesterde bulduğumuz negatif yönlü anlamlılık, 

takviye almayan gruplarla karşılaştırılmalı yapılacak çalışmalarla da desteklenerek, tüm gebelere demir 

takviyesi uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 

Doğurganlık çağındaki tüm kadınlara anemi taraması yapılması ve anemiye neden olan faktörlerin 

ortaya konması, gerekli görüldüğü taktirde demir destek programı çerçevesinde aneminin önlenmesi 

hedefine yönelik sadece anemisi olan kadınların desteklenmesi sağlanmalıdır. 

Vücut ağırlığı ile hemoglobin arasındaki 2. ve 3. Trimesterdeki negatif korelasyon nedeniyle, gebelerin 

gebelik süresince dengeli vücut ağırlığı artışı için beslenmeleri ve aşırı vücut ağırlığı artışının yol 

açacağı zararlar konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. 

IOM kılavuzuna göre vücut ağırlık artışı yerine, ülkemizde geniş çaplı araştırmalar yapılarak, kendi 

toplum yapımıza uygun kılavuz oluşturulması sağlanmalıdır. 

Vücut ağırlık artışının fazla ya da az olmasının nedenleri geniş çaplı araştırmalarla ortaya konularak bu 

yönde gebe sağlığı için koruyucu önlemlerin alınması sağlanmalıdır. 
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Gebelik öncesi de kadınların Aile Hekimliklerinde rutin kontrollerinin yapılması yönünde çalışmalar 

yapılmalı ve olası riskli gebelik sorunlarına tedbir alınması sağlanmalıdır. 
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Hidronefroz Varlığı ve Şiddetinin Perkütan Nefrolitotomi Başarı ve 

Komplikasyonlarına Etkisinin Araştırılması 

 

Uzman Mehmet Taşkıran 

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi 

 

Özet: Amaç: Hidronefroz varlığı ve şiddetinin PCNL başarı ve kompliasyonlarına ne derece etki ettiği 

amaçlanmaktadır. Hastalar ve Yöntem: Kasım 2004 ile Ocak 2012 tarihleri arasında yapılan 533 PCNL olgusu 

operasyon öncesi hidronefroz yokluğu ve varlığı şeklinde 2 gruba ayrılarak incelendi. Öncelikle hastalar 

operasyon öncesi hidronefroz saptanmayanlar grup–1’i (n=220); operasyon öncesi hidronefroz saptananlar 

grup–2’yi (n=313) oluşturacak şekilde ele alındı. Sonrasında tüm hastalar operasyon öncesi hidronefroz 

saptanmayanlar grup-1 (n=220), grade 1 hidronefroz saptanalar grup-2(n=168), grade-2 hidronefroz 

saptananlar grup-3 (n=98), grade 3 hidronefroz saptananlar grup-4 (n=47) şeklinde gruplara ayrıldı. Tüm 

grupların operasyon öncesi, operasyon ve operasyon sonrası verileri karşılaştırıldı. Tüm veriler ki-kare, one-way 

anova, Kruskal-Wallis ve student t testleri kullanılarak analiz edildi. p<0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Operasyon öncesi hidronefroz varlığı ve yokluğu değerlendirildiğinde; gruplar arası istatistiksel 

karşılaştırmada; yaş, cinsiyet, VKİ, taş alanı ve hacmi, taştan arınma, giriş için kullanılan port sayısı, operatör, 

operasyon ve floroskopi süreleri, operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin ve hematokrit miktarları, taştan arınma 

oranları, perkütan nefrostomi kateterinin çıkartıldığı gün sayısı, kan transfüzyonu, komplikasyon oranları ve 

hastanede kalış süreleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Ancak, operasyon öncesi 

hidronefroz derecelendirildiği zaman grup-4’teki hastaların taş alanı ve hacminin diğer gruplara göre istatiksel 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilirken (p=0,016), diğer tüm veriler gruplar arasında benzer oranda 

tespit edildi (p>0,05). Sonuçlar: Bu çalışmanın bulguları, PCNL uygulanacak olan böbrek taşlı olgularda 

operasyon öncesi hidronefroz varlığının ve şiddetinin operasyon başarı ve komplikasyon oranlarına eki etmediğini 

göstermektedir. İleri derece hidronefrozu saptananların taş hacminin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Böbrek Taş Hastalığı, Perkütan Nefrolitotomi, Komplikasyon, Hidronefroz 

 

Research Presence and Severıty of Preoperatıve Hydronephrosıs Have An Impact On the Success and 

Complıcatıons of Percutaneous Nephrolıthotomy 

 

Abstract: Objectives: To investigate whether presence and severity of preoperative hydronephrosis have an impact 

on the outcomes of the percutaneous nephrolithotomy (PNL). Patients and Methods: A total of 533 consecutive 

PNL procedures in between 2004 November-2012 January were included into this analysis. In first step, all cases 

were divided into 2 groups based on presence and without preoperative hydronephrosis. Group-1 (n=220): Cases 

without hydronephrosis, group-2 (n=313): Cases with presence hydronephrosis. In second step, all cases were 

divided into 4 groups based on presence and severity of preoperative hydronephrosis: Group-1 (n=220): cases 

without hydronephrosis, group-2 (n=168): cases with grade 1 hydronephrosis, group-3 (n=98): cases with grade 

2 hydronephrosis, group-4 (n=47): cases with grade 3 hydronephrosis. One way anova, chi-square, Kruskal 

Wallis and student t tests were used for statistically evaluation and p<0,05 was considered for significance. 

Results: These data compared presence ( group-1 ) and without hydronephrosis ( group-2 ) ; gender, body mass 

index, rates of open nephrolithotomy or PNL, lateralization of procedure, mean number of Access, floroscopy and 

operation times, rates of Stone-free status, blood transfussion and length of hospitalization were similiar, but rates 

of preoperative used ESWL was found significantly higher in group-1. When data were compared; gender, body 

mass index, rates of preoperatives used ESWL or open nephrolithotomy or PNL, lateralization of procedure, mean 
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number of access, floroscopy and operation times, rate of stone-free status, rate of blood transfussion, length of 

hospitalization were similiar in four groups (p>0,05). In addition, mean of stone burden in group-4 was found to 

be significantly higher than other groups (p=0,016). Conclusion: These data demonstrated that presence and 

severity of hydronephrosis in renal stone disease did not have a major affect on the outcomes of PCNL procedures. 

Keywords: Percutaneous Nephrolithotomy, Complications, Renal Stone Diseases, Hydronephrosis 

 

1. GİRİŞ: 

Böbrek taşlarının tedavisi, 1980’lerin başından itibaren ESWL ve PCNL’nin uygulanmaya başlamasıyla 

dramatik bir değişim göstermiştir. Böbreğe perkütanöz girişimin ilk olarak 1955 yılında Goodwin 

tarafından uygulanmaya başlanmasından sonra [1] renal taşların tedavisi için perkütan cerrahi yöntem 

Fernstrom ve Johansson tarafından 1976’da tarif edilmiştir [2]. Günümüzde > 2cm böbrek taşlarının, 

staghorn taşların, kompleks taşların, ESWL ile kırılamayan taşların, bazı üreter üst bölüm taşlarının 

tedavisinde PCNL yöntemi çoğu merkezde güvenli ve etkin bir şekilde uygulanabilmektedir. PCNL 

yöntemi açık nefrolitotomiye göre az invaziv olmasına rağmen ESWL, üreterorenoskopi ve fleksıbl 

üreterorenoskopiye göre daha invaziv bir yöntemdir. PCNL yöntemiyle oluşan major komplikasyonlar 

hem hayatı tehdit edici boyuta ulaşabilmekte hem de daha major ek cerrahi girişim gerektirebilmektedir. 

Böbrek taşlı olgularda PCNL başarı ve komplikasyon oranlarını ve etki eden faktörleri öngören çok 

çalışma mevcuttur. Bunlar arasında taş yükü, taşın lokalizasyonu ve taşın yapısı, hastanın genel durumu, 

ek hastalıkların varlığı, enfeksiyon varlığı, daha önce açık cerrahi girişim öyküsü, böbrek anomalileri, 

kemik deformiteleri, operasyon öncesi ESWL ya da PCNL uygulama öyküsü,  operasyon öncesi 

hidronefroz varlığı, cerrahi deneyim ve cerrahi işlem esnasında kullanılan taş kırma enstrumanları da 

etkileyebilmektedir (3,4,5). Bu faktörler birçok çalışmada ele alınmış olmasına rağmen, PCNL öncesi 

hidronefroz varlığının şiddetine göre başarı ve komplikasyonlara etkisini araştıran çalışmalar konusunda 

da literatürde eksiklikler bulunmaktadır (6,7)).  

2. AMAÇ : 

PCNL operasyonu öncesi taşın olduğu böbrekte hidronefroz varlığının ve var olan hidronefrozun 

derecesinin PCNL komplikasyon ve başarısına etkisinin araştırılmasıdır. 

3. HASTALAR ve YÖNTEM: 

Çalışmaya Kasım 2004 ile Ocak 2012 tarihleri arasında kliniğimizde PCNL operasyonu uygulanmış 533 

renal ünite dahil edildi. Her ünite için preoperatif, operatif ve postoperatif bilgiler prospektif olarak özel 

PCNL formuna kaydedildi. Daha sonra bu formlar retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular, 

operasyon öncesi hidronefrozun derecesine göre 4 gruba ayrılarak ele alındı.  

Çalışmaya alınan olguların preoperatif, operatif ve postoperatif verileri karşılaştırıldı (tablo–1). 

Operasyon süresi, iğne ile giriş sağlanmasından nefrostomi kateterinin takılıp cilde sütüre edilerek 

işlemin sonlandırılmasına kadar geçen süre olarak kabul edildi. Taş alanı ve hacmi Avrupa Üroloji 

Derneği rehber kılavuzunda verilen formüllere göre direk üriner sistem grafisi (DÜSG) üzerinde elde 

edilen ölçülere göre yapıldı. Operasyon sonrası çekilen DÜSG’de 4 mm ve altı taşlar klinik olarak 

anlamsız fragmanlar olarak kabul edildi. Opak olmayan taşların değerlendirmesinde spiral BT 

kullanıldı. 

Tablo–1: Olguların çalışmada değerlendirilen verileri. 

Preoperatif veriler Operatif veriler Postoperatif veriler 

Cinsiyet ( erkek kadın ) Operasyon süresi Hemoglobin 

Yaş Skopi süresi Hematokrit 

VKİ Port sayısı Komplikasyon 

Operasyon tarafı ( sağ / sol ) Girilen kaliks lokasyonu Transfüzyon oranı 

Daha önce ESWL uygulanma Operatör ( uzman / asistan ) Taştan arınma oranı 
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Preoperatif veriler Operatif veriler Postoperatif veriler 

Daha önce PCNL uygulanma  Nefrostomi tüpünün çekilme 

zamanı 

Daha önce açık cerrahi uygulanma  Hastanede kalış süresi 

Ektazi ve derecesi  Ek girişim ihtiyacı 

Taş lokalizasyonu   

Taş alanı   

Taş hacmi   

Hemoglobin   

Hematokrit   

 

Operasyon öncesi hazırlıkta tüm hastaların idrar kültürünü de içeren laboratuar analizleri ve radyolojik 

görüntüleme çalışmaları yapıldı. İdrar kültürlerinde üreme olan hastalar, antibiyogramdaki sonuçlara 

göre uygun antibiyotiklerle tedavi edilip idrarlarının steril olması sağlandı.   

Hidronefrozun derecelendirilmesi radyolojik olarak; 

 Grade 0: Diatasyon olmaması 

 Grade 1: Sadece renal pelvis görülecek kadar dilatasyon mevcut 

 Grade 2: Renal pelvis dilatasyonu ve kalikslerin görülmesi ( hafif ) 

 Grade 3: Renal pelvisin ve kalikslerin dilatasyonun görülmesi ( orta ) 

 Grade 4: Renal pelvisin ve kalikslerin dilatasyonu + renal parankimde ciddi derecede incelme     

olması şeklinde sınıflandırıldı (8). 

Gruplar hidronefroz olmayan, grade 1 , grade 2, grade 3 hidronefroz varlığı şeklinde 4 grup oluşturularak 

preoperatif, operatif ve postoperatif verileri karşılaştırıldı. Grade 4 hidronefrozu olan hasta sayısı 4 

olduğundan istatistiksel olarak karşılaştırılacak kadar yeterli sayıda olmadığından çalışmaya dahil 

edilmedi, operasyondan sonra yapılan renal sintigrafide böbrek fonksiyonlarının < % 5 olması sonucu 

bu hastalara nefrektomi operasyonu yapıldı. 

Bu çalışmada istatistiksel analizler, bilgisayar ortamında SPSS paket programı ile yapıldı. Tüm veriler 

ortalama ± standart sapma olarak sunuldu. Her gruptaki verilerin analizinde student t, ki-kare, one way 

anova ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

4. BULGULAR: 

Çalışmaya 499 hastadaki 521 renal üniteye uygulanan 533 PCNL operasyonu dahil edildi. 499 hastanın 

477’sine tek seansta tek taraflı, 22’sine aynı seansta çift taraflı, 12’sine da başka bir seansta tekrar PCNL 

operasyonu olmak üzere toplam 533 girişim uygulandı (tablo–2). 

 

Tablo–2: Hasta sayılarına göre vaka sayılarının ayrılması. 

Vaka sayısı Tek taraflı Çift taraflı Re-operasyon 

477 + _ _ 

22 _ + _ 

12 _ _ + 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 737 
Yapılan operasyonlar, operasyon öncesi hidronefroz varlığı ve derecesine göre gruplandırıldığında, 

hidronefroz saptanmayanlar grup-1, grade 1 hidronefrozu bulunanlar grup-2, grade 2 hidronefrozu 

bulunanlar grup-3, grade 3 hidronefrozu bulunanlar grup-4 olarak sınıflandırıldı. Tüm olguların 

demografik özellikleri tablo-3 de belirtilmiştir. 

 

Tablo-3: Olguların demografik özellikleri 

 Grup-1 (n=220) Grup-2 (n=168) Grup-3 (n=98) Grup-4 (n=47) p 

Yaş 41,75±15,28 42,9±15,62 40,79±15,07 40,28±17,02 0,633 

VKİ 26,12 25,9 25,71 25,35 0,472 

Cinsiyet 

(erkek/kadın) 
132/88 101/67 55/43 19/28 0,218 

Taraf (sağ/sol) 97/123 84/84 49/49 23/24 0,63 

Taş alanı (mm2) 588,75 628 471 961,63 0,016* 

Taş hacmi 

(mm3) 
1976,8 2145,65 1488,97 3686,11 0,016* 

Preop PNL 

(var/yok) 
17/203 6/162 4/94 2/45 0,277 

Preop açık 

nefrolitotomi 

(var/yok) 

39/181 19/149 11/87 8/39 0,228 

Pre-op ESWL 

(var/yok) 
68/152 38/130 20/78 8/39 0,064 

 

Her dört gruptaki hastalar yaş, VKİ, cinsiyet, operasyonun yapıldığı taraf açısından değerlendirildiğinde 

istatiksel olarak benzer sonuçlar elde edildi (tablo-3). Operasyon öncesi böbrek taşlarına operasyon ve 

ESWL uygulaması açısından yapılan karşılaştırmada istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (tablo-

3). Taş alanında ve hacminde gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,016), grup-4 

teki hastalarda taş alanı ve hacminin daha yüksek olduğu tespit edildi. 

 

Tablo-4: Operatif veriler 

 Grup-1 Grup-2 Grup-3 Group-4 p 

Operatör 

(uzman/asistan) 
186/34 132/36 76/22 37/10 0,343 

Operasyon süresi 120,53±53,2 125,50±53,9 129,64±55,07 144,31±66,1 0,053 

Skopi süresi 5,94±6,28 5,67±4,61 7,40±7,03 5,80±6,2 0,133 

Ortalama port 

sayısı 
1,10±0,51 1,08±0,63 1,13±0,71 1,10±0,54 0,256 

 

Hastalar PCNL açısından deneyimli 2 uzman doktor ve deneyim kazanmış asistan doktorlar tarafından 

opere edilmişlerdir. Operatör açısından 4 grubu karşılaştırdığımızda istatiksel olarak benzer sonuçlar 

elde edilmiştir (p=0,343) (tablo-4). 

Operasyon süresi grup-4’teki hastalarda daha fazla görülmesine rağmen, diğer gruplarla yapılan 

karşılaştırmada anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,053). Skopi süresi her dört grupta da benzer olarak 

saptandı (p=0,133). Böbreğe girilen port sayısının tüm gruplarda benzer olduğu görüldü (p=0,256) 
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(tablo-4). Böbreğe girilen kaliks lokalizasyonu değerlendirildiğinde, çoğunlukla alt kalikslerden giriş 

yapıldığı, her dört grupta da benzer lokalizasyonda kalikslere giriş yapıldığı görüldü (p=0,135).  

 

Tablo-5: Postoperatif veriler  

 Grup-1 Grup-2 Grup-3 Group-4 p 

Taşsızlık oranı ( 

evet / hayır ) 

% 69,09 

152/68 

% 72,02 

121/47 

% 66,32 

65/33 

% 70,2 

33/14 
0,75 

Komplikasyon ( 

var / yok ) 

17/203 

% 7,7 

8/160 

% 4,76 

11/87 

% 11,2 

2/45 

% 4,25 
0,19 

Hb’deki düşüş -1,8 -1,6 -1,8 -2 0,372 

Htc’deki düşüş -5,35 -4,7 -5,5 -5,8 0,455 

Kan transfüzyon 

oranı 
% 15 % 12,5 % 16,5 % 21,3 0,27 

Nefrostomi 

tüpünün alınması 

(gün) 

3,39±1,51 3,37±1,59 3,52±1,64 4,23±3,42 0,642 

Hastanede kalış 

süresi (gün) 
5,53±3,24 5,32±2,23 4,95±1,91 5,77±2,72 0,241 

 

Operasyon başarısı açısından taşsızlık oranına bakıldığında, her dört grupta benzer oranda taşsızlık 

sağlandığı görüldü (p=0,75). Gelişen komplikasyon oranına baktığımızda gruplar arasında anlamlı fark 

saptanmadı (p=0,19). Tüm hastalarda en çok görülen komplikasyonun kanama olduğu, operasyon öncesi 

ve sonrası hemogram, hemotokrit farklarının, yapılan kan transfüzyonu gereksiniminin her dört grupta 

da benzer olduğu görüldü (tablo-5). Nefrostomi tüpünün alınma zamanı ve hastanede kalış sürelerinin 

dört grupta da benzer olduğu görüldü (tablo-5). 

5. TARTIŞMA 

İlk defa 1976 yılında tarif edilen PCNL, geçtiğimiz 30 yıl içinde böbrek taşlarının tedavisinde düşük 

komplikasyon ve yüksek başarı oranlarıyla ilk planda tercih edilen standart bir yöntemdir. Ürolojide 

cerrahi gelişimler açısından tarihi irdelediğimizde, ilk olarak 1955 yılında Casey ve Goodwin, 

hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne aracılığıyla yapılan aspirasyon tedavi deneyimlerini ve 

antegrad pyelografi uygulamalarını sunduktan sonra perkütan trakt oluşturma yöntemi başlamıştır (9).  

Winfield ve arkadaşları hidronefrotik böbreklerde ESWL’nin başarısını % 53; ek girişim gereksinimini 

de % 27 olarak saptamışlardır. PCNL için geçerli olmasa da bizim vakalarımızın %58,7’sinde değişen 

derecelerde hidronefroz saptanmıştır. Hidronefrozun eşlik ettiği bu hastalarda %69,96 oranında başarı 

gözlenmiş olup hidronefrozun olmadığı grupla benzer oranda olduğu tespit edilmiştir. Tüm vakaların 

sadece 39’unda major komplikasyon gelişmiş olup, 10 hastaya ek girişim gereksinimi olmuştur (% 2). 

Hidronefroz varlığında böbreğe giriş daha rahat ve güvenli olmakta, operasyon süresi ve floroskopi 

süreleri de daha kısa sürebilmektedir. Hidronefrozun eşlik ettiği vakalarda böbreğe giriş ultrasonografi 

eşliğinde de güvenli bir şekilde sağlanıp, taşa rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bu vakalarda 

ultrasonografinin kullanılması cerrahı ve hastayı radyasyondan koruyabilmektedir (10). Floroskopi 

kullanılmadan sadece ultrasonografi eşliğinde yapılan PCNL vakalarında % 93,61 oranında taşsızlık 

sağlandığı bildirilmektedir (10). 

Hidronefrozun eşlik ettiği üreter üst bölüm taşlarında böbreğe girişin daha kolay ve üreteroskopiyle 

karşılaştırıldığında operasyon ve floroskopi sürelerinin daha kısa, başarısının daha yüksek olması 

nedeniyle bu vakalarda PCNL’yi öneren çalışmalar mevcuttur (6,8). Bu çalışmada da başarı oranı, 

operasyon ve skopi süreleri benzer bulunmuştur. Hidronefrozun arttığı gruplarda böbreğe giriş ve taşa 
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erişim daha kolay olmakta ve kısa zaman almakta, fakat taşlar kırılırken fragmanların dağılması sonucu 

daha geniş bir alandan çıkarılmakta, bu da fragmanları ararken operasyon ve skopi sürelerini 

uzatabilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada daha önce açık nefrolitotomi, hidronefrozun eşlik 

etmesi, taş yükünün fazla olması ve taşın cinsinin operasyon süresini uzatabildiği, artan cerrahi 

deneyimle operasyon süresinin kısaldığı bildirilmiştir (11). 

PCNL yapılan hastalarda taştan arınma konusunda da literatürde % 51 ile % 100 arasında oranlar 

verilmekte ve bu oranlar, taş yükü, sayısı, lokalizasyonu, kalisyel divertikül olup olmaması, böbrek 

anomalileri, kemik deformiteleri, daha önce cerrahi geçirip geçirmemesi ve obeziteden etkilenmektedir 

[12]. Yapılan çoğu çalışmada PCNL komplikasyon ve başarısına etki eden faktörlerin başında taş hacmi 

gelmektedir (13). Taş hacminin arttığı vakalarda başarı oranın düştüğü, komplikasyonların gelişme 

ihtimalinin arttığı bildirilmektedir (3). Bu çalışmada da hidronefrozun artmış olduğu vakalarda böbreğe 

giriş daha kolay ve taşa erişim daha rahattı, fakat hidronefrozun artmış olduğu grupta taş hacminin daha 

fazla olması ve kırılan taş parçalarına erişmek için yapılan manüplasyonların artması sonucunda bazı 

vakalarda operasyon ve floroskopi süreleri artmıştır. Hidronefroz şiddetine göre bakıldığında tüm 

gruplarda operasyon ve floroskopi süreleri benzer bulunmuştur, ancak hidronefrozun şiddetinin arttığı 

grupta taş hacmi fazla olmasaydı operasyon ve floroskopi süreleri daha kısa bulunabilirdi. Benzer taş 

hacmi bulunan hastalar kendi aralarında sınıflandırıldığında grupların oluşturulmasında yeterli vaka 

sayısının olmadığı görülmüştür. Bu nedenle yapılan multivariyete ve log regresyon analizinde >1500 

mm3 taş hacminin yüksek, <1500 mm3 taş hacminin düşük olduğu görülmüştür. Bu sınır değere göre 

gruplandırma yapıldığında ise yüksek ve düşük taş hacmine sahip olan olgular kendi içlerinde 

hidronefroz varlığına ve şiddetine göre sınıflandırıldığında tüm parametreler açısından gruplar arasında 

istatistiksel anlamlı farklılıklar saptanmamıştır.  Grade 3 hidronefrozu bulunan iki vakanın nefrostomi 

tüpü alındıktan sonra, nefrostomi giriş yerinden ıslatmasının uzun sürmesi nedeniyle hastalara 

üreteroskopi yapılmış ve her iki hastaya üreteral DJ stent takılmıştır. 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada PCNL yapılan olgularda anatomik faktörlerin PCNL başarı ve 

komplikasyon oranlarına etkisi incelenmiş, pelvikalisyel sistem yüzey alanının arttığı ileri derece 

hidronefrozu olan olgularda taşsızlık oranının daha düşük olduğu, anatomik faktörlerin başarı ve 

komplikasyon oranlarını etkilediği tespit edilmiştir (7). Bu çalışmada hastalar hidronefrozun olmadığı, 

hafif, orta ve şiddetli derecede hidronefroz varlığı şeklinde ele alınmışlar, fakat bizim çalışmamızda 

hidronefroz varlığı radyolojik olarak sınıflandırılmış (8) ve grade 4 hidronefrozu olan hasta sayısı çok 

az olduğundan çalışmaya dahil edilmemiştir. Bizim grade 4 hidronefrozu bulunan hastalarımızın 

operasyondan altı hafta kadar sonra yapılan böbrek sintigrafisinde fonksiyon paylaşımının < % 5’in 

altında olduğu ve obstruksiyon giderilmesine rağmen fonksiyonda düzelme olmadığı görülmüştür. Bu 

hastalara sonrasında basit nefrektomi yapılmıştır. 

Grupların transfüzyon oranları, operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin ve hematokrit değerleri de 

incelendiğinde belirgin bir farklılık göze çarpmamaktadır.  PCNL’nin en önemli ve sık görülen 

komplikasyonlarından biri olan kanama ve transfüzyon oranlarının tüm gruplarda benzer ve literatürde 

bildirilen % 6–23 arasındaki değerler [4,14] arasında olması hidronefroz varlığı ve şiddetinin  etkisinin 

olmadığını göstermektedir. Perkütan nefrostomi kateterlerinin alınma ve hastaların hastaneden 

çıkarılma günü açısından da gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

6. SONUÇLAR 

Bu çalışmanın bulguları, PCNL uygulanacak böbrek taşlı olgularda operasyon öncesi hidronefroz varlığı 

ve şiddetinin operasyon başarı ve komplikasyon oranlarına etki etmediğini göstermektedir. Ayrıca 

hidronefrozun yüksek dereceli olduğu olgularda böbreğe girişin daha kolay, taşların tamamen alınması 

için geçen sürenin ve floroskopi kullanımının artabileceği de gösterilmiştir. 
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Özet: Giriş: Bipolar affektif bozukluk (BAB) tedavisinde sıklıkla kullanılan lityumun tiroid uyarıcı hormon 

(Thyroid stimulating hormone-TSH) seviyesinde hafif bozulmadan tiroid fonksiyonlarındaki ağır bozulmalara 

kadar birçok etkisi olduğu bildirilmiştir. BAB tedavisinde de önemli yer tutan bir antiepileptik olan valproik asitin 

(VPA) ve antipsikotiklerin de serum TSH seviyesinde değişime neden olabildiğini gösteren araştırmalar da 

mevcuttur. Amaç: Çalışmamızın amacı, Muğla Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) takipli BAB tanılı 

bireylerin kullanmakta olduğu duygudurum düzenleyicisi, antipsikotik sayısı, uzun etkili antipsikotik kullanımı ile 

TSH düzeylerinin ilişkisinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmamıza Muğla TRSM tarafından takip edilen BAB tanılı 

bireylerden tıbbi kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesi sonucu son altı ay içerisindeki serum TSH 

düzeylerine ulaşılabilenler dahil edilmiştir. Dahil edilen 99 katılımcının yaş, cinsiyet, kullanmakta olduğu 

duygudurum düzenleyicisinin türü, antipsikotik sayısı, uzun etkili antipsikotik kullanım durumu, Young Mani 

Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ) ve Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HMDÖ) puanları 

değerlendirmeye alınmıştır. Verilerine ulaşılamayan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Bulgular: Katılımcıların 

60’ ı kadın (%60,6), 39’ u erkekti (%39,4). Yaş ortalaması 42,33 (+- SD 13,27) idi. Yapılan incelemede VPA 

kullanımının ve kullanılan antipsikotik sayısının TSH düzeyinde düşüşe anlamlı etkisi olduğu görüldü (sırasıyla p: 

0,024 ve p:0,019). Yine, VPA kullanan katılımcılarda levotiroksin kullanımı istatistiksel düzeyde anlamlı 

sonuçlandı (p:0,025). YMDÖ ve HMDÖ puanları ile TSH düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Sonuç: 

Lityumun tiroid fonksiyonları üzerine etkisi ve tedavi süresince kan tetkikleriyle kontrolünün öneminin birçok 

çalışma ile vurgulandığı bilinmektedir. Antipsikotikler ile TSH düzeyi ve VPA ile TSH düzeyi ilişkilerini inceleyip 

TSH düzeyinde farklı etkilenmeler olduğu veya anlamlı ilişki olmadığını gösteren çalışmalar da vardır. 

Çalışmamız, BAB tanılı bireylerin takibinde, VPA ve antipsikotik tedavisi altında tiroid fonksiyon testlerindeki 

olası değişimlerin göz önünde bulundurulmasına dikkat çekmektedir. Sonuçların genellenebilir olması için bu 

alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bipolar Affektif Bozukluk, Valproik Asit, Antipsikotik, Tsh 

 

Investigation of Factors That May Affect Serum Tsh Levels in İndividuals Diagnosed With Bipolar Affective 

Disorder: A Single Center Experience 

 

Abstract: Introduction: It has been reported that lithium, frequently used in the treatment of bipolar affective 

disorder(BAD), has many effects on thyroid stimulating hormone(TSH) levels. There are also studies showing that 

valproic acid(VPA) and antipsychotics can also cause changes in serum TSH levels. Objective: Our aim is to 

examine the relationship between mood stabilizer type, number of antipsychotics used, long-acting antipsychotic 

use and TSH levels of individuals with BAD followed in Muğla Community Mental Health Center(TRSM). Method: 

Among the individuals with BAD who are followed up by Muğla TRSM, those whose medical records could be 

reached within the last six months as a result of a retrospective examination were included in our study. Age, 

gender, type of mood stabilizer used, number of antipsychotics, long-acting antipsychotic use status, Young Mania 

Rating Scale(YMRS) and Hamilton Depression Rating Scale(HMRS) scores of the 99 participants included were 
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evaluated. Results: Of the participants, 60(60.6%) were female and 39(39.4%) were male. The mean age was 

42.33(+- SD 13.27). It was observed that the use of VPA and the number of antipsychotics used had a significant 

effect on the decrease in TSH level(p:0.024 and p:0.019, respectively). The use of levothyroxine among VPA users 

was statistically significant(p:0.025). There was no significant correlation between YMRS and HMRS scores and 

TSH level. Conclusion: The relationship between lithium and thyroid functions is widely known. There are also 

studies examining the relationship between antipsychotics and TSH levels and between VPA and TSH levels and 

showing that there are different effects or no significant relationship in TSH levels. Our study draws attention to 

possible changes that may occur in thyroid function tests in individuals with BAD under VPA and antipsychotic 

treatment. It can be said that more studies are needed in this area in order to generalize the results. 

Keywords: Bipolar Affective Disorder, Valproic Acid, Antipsychotic, Tsh 

 

GİRİŞ 

Toplum ruh sağlığı merkezlerinde (TRSM) ağır ruhsal hastalık tanılı bireylere yönelik çeşitli 

psikososyal destek hizmetlerinin etkili biçimde sağlanmakta olduğu bilinmektedir.1 Bunun yanında, 

TRSM’ler, ağır ruhsal hastalık tanılı bireylerin tedavide kullanmakta oldukları ilaçların yan etkileriyle 

ilgili endokrin ve diğer metabolik takiplerinin de kan tetkikleri ile düzenli sürdürülebilmesi açısından 

da önem taşımaktadır.  

TRSM’lerde yaygın şekilde takip edilmekte olan bipolar affektif bozukluk (BAB) tanılı bireylerin 

farmakolojik tedavisinde sıklıkla kullanılan bir duygudurum düzenleyicisi olan lityumun tiroid uyarıcı 

hormon (Thyroid stimulating hormone-TSH) seviyesinde hafif bozulmadan tiroid fonksiyonlarındaki 

ağır bozulmalara kadar birçok etkisi olduğu bildirilmiştir.2 Bu etki genellikle serum TSH düzeyinde 

artış şeklinde görülmektedir.3 Yine, bir duygudurum düzenleyicisi olarak, BAB tedavisinde de önemli 

yer tutan bir antiepileptik olan valproik asitin (VPA) ve antipsikotik ilaçların da serum TSH seviyesinde 

değişime neden olabildiği farklı çalışmalar ile gösterilmiştir.4,5 Biz de bu çalışmamızda Muğla 

TRSM’de takip edilmekte olan BAB tanılı bireylerin tedavide kullanmakta olduğu duygudurum 

düzenleyicisinin türü, tedavilerinde yer alan antipsikotik sayısı, uzun etkili enjektabl antipsikotik 

kullanım durumları ile TSH düzeylerinin ilişkisinin incelenmeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamıza Muğla TRSM tarafından takip edilen BAB tanılı bireylerden tıbbi kayıtlarının retrospektif 

olarak incelenmesi sonucu son altı aylık zaman dilimi içerisindeki serum TSH düzeylerine 

ulaşılabilenler dahil edilmiştir. Dahil edilen 99 katılımcının yaş, cinsiyet, kullanmakta olduğu 

duygudurum düzenleyicisinin türü, kullanmakta olduğu antipsikotik sayısı, uzun etkili enjektabl 

antipsikotik kullanım durumu, Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ) ve Hamilton Depresyon 

Derecelendirme Ölçeği (HMDÖ) puanları değerlendirmeye alınmıştır. Son altı ay içerisindeki verilerine 

ulaşılamayan kişiler çalışmaya dahil edilmemiştir.   

İstatistiksel analiz SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma uyma durumu 

kolmogorow smirnow ve shapiro wilk testleri ile değerlendirilmiştir. Normal dağılıma uyan verilerde 

ortalama ± standart sapma, uymayanlarda ortanca ve çeyrekler arası açıklık (interquartile range) 

değerleri verilmiştir. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki kare ve Fisher exact testleri 

kullanılmıştır. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmalı analizinde Bağımsız gruplarda t testi ve Mann 

Whitney u testi kullanılmıştır. Hasta değerlendirme ölçekleri ile TSH düzeylerinin ilişkisi ortaya 

koymak için spearman korelasyon testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p değeri: 0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 

BULGULAR 

Yapılan değerlendirmede katılımcıların 60’ı kadın (%60,6), 39’u erkekti (%39,4). Yaş ortalaması 42,33 

(+- SD 13,27) idi. Duygudurum düzenleyicisi olarak, katılımcılar arasından 58 kişi lityum (%58,6), 47 

kişi VPA (%47,5) kullanmakta ve 11 kişi üç antipsikotik (%11,1), 32 kişi iki antipsikotik (%32,3), 53 

kişi bir antipsikotik (%53,5) kullanmakta, üç kişi ise antipsikotik kullanmamakta idi. 22 kişi uzun etkili 

enjektabl antipsikotik kullanmakta (%22,2), 77 kişi uzun etkili enjektabl antipsikotik kullanmamakta 
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(%77,8) idi (Tablo 1). Katılımcılara ait demografik ve medikal tedavi durumlarına ait tanımlayıcı 

bilgiler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcılara ait demografik ve farmakolojik tedavi durumlarına ait tanımlayıcı bilgiler. 

    

Cinsiyet  Kadın (%) 60 (60,6)  

 Erkek (%) 39 (39,4)  

Yaş ±(SD)  42,33 (13,87)  

TSH (mg/dl) ( ±SD)  2,20 (1,19)  

    

Levotiroksin ihtiyacı Yok (%) 84 (84,8)  

 Var (%) 15 (15,2)  

Duygudurum 

düzenleyicisi sayısı 

Yok (%) 11 (11,1)  

 1 (%) 75 (75,8)  

 2 (%) 13 (13,1)  

Lityum kullanımı Yok (%) 58 (58,6)  

 Var (%) 41 (41,4)  

VPA kullanımı Yok (%) 47 (47,5)  

 Var (%) 52 (52,5)  

Antipsikotik sayısı  0 (%) 3 (3)  

 1 (%) 53 (53,5)  

 2 (%) 32 (32,3)  

 3 (%) 11 (11,1)  

Uzun etkili enjektabl 

antipsikotik kullanımı 

Yok (%) 77 (77,8)  

 Var (%) 22 (22,2)  

 

Katılımcıların mevcut farmakolojik tedavilerindeki parametreler ile TSH düzeyi ilişkisi incelendiğinde, 

Tablo 2’de görülmek üzere, VPA kullanımının ve kullanılan antipsikotik sayısının TSH düzeyinde 

düşük değerler ile anlamlı ilişkisi olduğu görüldü (sırasıyla p: 0,024 ve p:0,019). Uzun etkili enjektabl 

antipsikotik kullanımı ile TSH düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. 
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Tablo 2. Kullanılan farmakolojik tedaviler ve TSH düzeyleri 

  TSH  p 

Lityum Yok (±SD) 2 (1,25) 0,052* 

 Var(±SD) 2,4 (1,06)  

VPA Yok (iqr) 2,23 (1,61-3,07) 0,024** 

 Var (iqr) 1,77 (1,13-2,59)  

Antipsikotik sayısı 1 (±SD) 2,41 (1,31) 0,019* 

 2 (±SD) 1,77 (0,96)  

Uzun etkili enjektabl 

antipsikotik kullanımı 

Yok (iqr) 1,96 (1,39-2,85) 0,824** 

 Var (iqr) 1,80 (1,60-2,53)  

    

*: independent Sample T test, **:Mann Whitney U test. SD: standart sapma, iqr: interquartile range TSH: tiroid 

stimulan hormone 

 

Yine, VPA kullanmakta olan katılımcılarda levotiroksin kullanımı istatistiksel düzeyde anlamlı 

sonuçlandı (p:0,025) (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Katılımcıların levotiroksin kullanım durumu ile farmakolojik tedavilerinin karşılaştırılması 

  Levotiroksin kullanımı 

yok 

Levotiroksin 

kullanımı var 

p 

Lityum kullanımı Yok 47 37 0,263* 

 Var 11 4  

VPA kullanımı Yok 44 40 0,025* 

 Var 3 12  

Uzun etkili enjektabl 

antipsikotik 

Yok 66 11 0,737* 

 Var 18 4  

Antipsikotik sayısı 0 3 0 0,546** 

 1 46 7  

 2 25 7  

 3 10 1  

  *: Fisher Exact Test, ** Pearson ki kare 

 

YMDÖ ve HMDÖ puanları ile TSH düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmadı (Tablo 4). 
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Tablo 4. Kullanılan ölçekler ile TSH düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon analizi 

  TSH 

YMDÖ Rho* 0,90 

 P 0,376 

HMDÖ Rho* 0,077 

 p 0,449 

 *:Spearman korelasyon analizi 

 

TARTIŞMA 

Psikiyatri pratiğinde BAB tanılı bireylerin medikal takibi ile ilgili duygudurum düzenleyicisi olarak 

lityum kullanmakta olan kişilerin tiroid fonksiyonlarındaki olası bozulmalara karşın altı ayda bir kan 

tetkikleri ile kontrolün sağlanmasının önerildiği yaygın şekilde bilinmektedir.6,7 Duygudurum 

düzenleyicisi olarak VPA kullanmakta olanlarda ise üç ila altı ayda bir karaciğer enzimlerinin ve 

trombosit sayımının tekrarlanması, antipsikotik kullanımında ise, antipsikotiğin türüne bağlı olarak, 

vücut kütle indeksi, kan basıncı ölçüm kontrolleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinin 

tekrarlanması uyarılarından söz edilmektedir.7,8 Bu bildiklerimizin ve yaygın uygulamanın yanı sıra, 

VPA kullanımı ile serum TSH düzeyinde artış ilişkisi, hastane tabanlı, kesitsel bir çalışmada 

gösterilmiştir.4 VPA kullanımı ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişkinin araştırıldığı kesitsel bir 

çalışmada ise VPA kullanımı ile TSH düzeyi ilişkili saptanmamıştır.9 Çalışmamızda, VPA kullanmakta 

olan bireylerin TSH düzeylerindeki düşüklük, istatistiksel olarak anlamlı idi. VPA kullanan 

katılımcılarda, hipotiroidi tedavisinde standart tedavide yer alan, levotiroksin10 kullanımı istatistiksel 

olarak anlamlı sonuçlandı. 

Antipsikotik ilaçların endokrin etkileri ile ilgili literatür incelendiğinde, amisülpirid ve flupentiksol ile 

yapılan, çok merkezli, randomize, çift kör karşılaştırılmalı bir çalışmada antipsikotik kullanımının bazal 

TSH seviyelerinde artış ile ilişkili saptandığı görülmektedir. Yine aynı çalışmada, endokrin hormonların 

regülasyonunun karmaşık ve heterojen mekanizmasına dikkat çekilerek hormon seviyeleri üzerinde 

antipsikotik ilacın türünün etkisi olabileceği vurgulanmıştır.5 Bilici ve ark. tarafından yapılan çalışmada 

antipsikotikler ile TSH arasında belirgin ilişki saptanamamıştır.11,12 Çalışmamızda ise katılımcıların 

kullanmakta oldukları antipsikotiklerin sayısı ve TSH düzeyinde düşüklük arasında anlamlı bir ilişki 

görülmek ile birlikte, uzun etkili enjektabl antipsikotik kullanımı ile TSH düzeyi arasında anlamlı ilişki 

yoktu. Verilerin retrospektif olarak alınmış olması, sağlıklı kontrol grubunun olmayışı, tek merkezli 

olması, çalışmamızın kısıtlılıkları arasındadır. 

SONUÇ 

BAB tanılı bireylerin medikal takibi sırasında endokrin kontrollerinin düzenli sürdürülmesi önem 

taşımaktadır. Psikiyatrik tedavilerde yer alan farmakolojik seçenekler ile ilgili olarak; antipsikotikler ile 

TSH düzeyi ve VPA ile TSH düzeyi ilişkilerini inceleyip TSH düzeyinde farklı etkilenmeler olduğu 

veya anlamlı ilişki olmadığını gösteren çalışmalar olduğu bilinmektedir. Çalışmamız, BAB tanılı 

bireylerin takibinde, VPA ve antipsikotik tedavisi altında tiroid fonksiyon testlerindeki olası 

değişikliklerin göz önünde bulundurulmasına dikkat çekmektedir. Sonuçların genellenebilir olması için 

bu alanda, daha fazla sayıda katılımcının dahil olduğu, ileri analizleri içeren daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

olduğu söylenebilir. 
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Bazofil Aktivasyon Testi (Bat), Proton Pompası İnhibitörlerine Karşı Aşırı 

Duyarlılığı Olan Kişilerde Güvenli ve Değerli Bir Tanı Aracı Olabilir Mi ? 
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Özet: Günümüzde proton pompa inhibitörleri, reçeteli yada reçetesiz olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Anafilaksi ciddi ve hayatı tehdit eden bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur ve görülme sıklığı gittikçe artıyor gibi 

görünmektedir. Tanı için deri duyarlılık testleri sınırlıdır ve oral provokasyon testi (OPT) ise çeşitli risklere 

sahiptir. Alerjik hastalıkların tanısında kullanılan bazofil aktivasyon testi (BAT), alerjik hastalıkların önemli 

efektör hücresi olan bazofillerin alerjen tarafından aktivasyonuna dayanır. Bunun için uygun 

konsantrasyonlardaki alerjenlerin bazofillerle in vitro şartlarda bir araya getirilmesi gerekmektedir. Biz 

çalısmamızda; proton pompa inhibitörlere duyarlılık öyküsü olan hastalarda in vitro tanısal test olan BAT’ın, 

CD203c molekülü üzerinden flow sitometri ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 

in vitro testlerin proton pompa inhibitörlerin duyarlığı tanısındaki yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Flow siometrik bazofil aktivasyon testini degerlendirirken alerjen sitümülasyonu sonucu bazofillerde saptanan % 

CD203c ekspresyonunun, negatif kontroldeki yani bazofillerin bazal % CD203c ekspresyonu arasındaki fark 

değerlendirilir. Bu amaçla çalışmaya ani proton pompa inhibitörlerine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olan 7 

hasta ile bu ilaçlara tolerans gösteren 6 sağlıklı gönüllü katılmıştır. Tüm olguların heparinize kan örnekleri 

sulandırılmış çeşitli proton pompa inhibitör solüsyonları ve allerjen türevleri ile stimüle edilmiş, allerjen 

stimülasyonu sonrası aktifleşen bazofil hücre membranında ekspresyonu artan anti-CD203c yüzey proteini flow 

sitometri ile ölçülmüştür. Tüm olguların allerjenle uyarı sonrası aktif bazofil değeri ile negatif kontrol değeri 

arasındaki fark %15’ eşit veya daha büyük olduğunda testin sonucu pozitif olarak değerlendirilmiştir. BAT 

sonuçları hastaların geçmişleri ve deri testleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Proton pompası 

inhibitörlerinden, lansoprozole (n:6) ve esomeprazole (n:1) karşı hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları 

anjioödem ve ürtiker (% 70) tespit edilmiştir. Sağlıklı kontrollerin tümünde test negatif olarak bulunmuştur. Proton 

pompası inhibitörlerinden lansoprozole (%33) karşı tüm allerjik hastalarda pozitiflik tespit edilmiştir. BAT hızlı, 

güvenli ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarının teşhisinde diğer testlere (cilt testi, OPT) ek bir yöntem olarak 

kullanılmaya adaydır. 

Anahtar Kelimeler: Bazofil Aktivasyon Testi,  Flow Sitometri, İlaç Alerjisi 

 

Could Be Basophil Activation Test (Bat) Be a Safe and Valuable Tool in Persons With Drug Hypersensitivity 

to Proton Pump Inhibitors ? 

 

Abstract: Today, Proton pump inhibitors (PPIs) are widely used with or without a prescription for the treatment 

of acid-related gastrointestinal diseases. Anaphylaxis is a serious and life-threatening hypersensitivity reaction, 

and the incidence seems to be increasing more and more. . The oral provocation test (OPT) remains the gold 

standard for definitive diagnosis, but it is time-consuming and not devoid of risks. Basophil activation test (BAT), 

which is used in the diagnosis of allergic diseases, is based on the allergen activation of basophils, which are 

important effector cells of allergic diseases. For this, allergens at appropriate concentrations must be combined 

with basophils in vitro. This study assessed the reliability of an in vitro test, flow cytometry assisted basophil 

activation test (BAT) as a safe diagnostic method for PPIs-induced HS. The BATs were performed in 7 patients 
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with immediate PPI HS reactions and in 6 specimens from healthy volunteers tolerating these drugs. Heparinized 

whole blood samples from all subjects were stimulated with diluted various PPI solutions and allergen derivatives. 

The basophils of samples were labeled with PE conjugated antiCD203c. The basophils were detected by 

FACSCalibur. Results of the test are considered positive when the difference within activated basophils of the 

patient and negative control is greater than or equal to 15%. Patients with HS to PPIs were predominantly 

presented with an urticaria or angioedema (%70), the indicated allergy was with lansoprozole for six cases, with 

esomeprazole with one case. The test remained negative for all the controls tolerating PPIs, but positivities for the 

culprit PPI (lansoprazole: 33%) were present for allergic patients. BAT results were compared with patients’ 

histories and skin tests. BAT is rapid, safe and is a candidate to be used as an additional method to other tests 

(skin test, OPT) for diagnosis of hypersensitivity reactions. 

Keywords: Basophil Activation Test, Flow Cytometry, Drug Allergy 

 

1. GİRİŞ 

Yaygın olarak kullanılan proton pompa inhibitörleri ile bildirilen ani aşırı duyarlılık reaksiyonları hayatı 

tehdit edici olabilmektedir. Tanı için deri duyarlılık testleri sınırlıdır ve oral provokasyon testi (OPT) 

ise çeşitli risklere sahiptir. Periferik kandaki bazofiller ve dokulardaki mast hücreleri IgE aracılı erken 

alerjik reaksiyonların primer efektör hücreleri olup, periferik kandaki lökositlerin < %0.5’ini oluşturur 

ve bu durum bazofillerin periferik kandan izole edilmelerini zorlaştırmaktadır Bazofiller erken tip 

allerjik reaksiyonlarda önemli rol oynadığından, bu hücrelerin aktivasyonunu değerlendiren bazı 

fonksiyonel in vitro testler geliştirilmiştir Akım sitometrik yöntemlerin kullanımı ile antijen spesifik 

uyarımdan sonra in vitro bazofil aktivasyonunun değerlendirilmesi için CD63 ve CD203c hücre yüzey 

belirteçleri belirlenmiştir 1,2. Biz bu çalısmamızda; proton pompa inhibitörlere duyarlılık öyküsü olan 

hastalarda CD203c molekülü üzerinden flow sitometri ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilen 

bulgular doğrultusunda in vitro bazofil aktivasyon testinin proton pompa inhibitörlerin duyarlığı 

tanısındaki yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır 3. 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışmaya proton pompa inhibitörlerine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olan 7 hasta ile bu ilaçlara 

tolerans gösteren 6 sağlıklı gönüllü katılmıştır. Tüm olguların heparinize kan örnekleri sulandırılmış 

çeşitli proton pompa inhibitör solüsyonları ve allerjen türevleri ile stimüle edilmiş, allerjen stimülasyonu 

sonrası aktifleşen bazofil hücre membranında ekspresyonu artan anti-CD203c yüzey proteini flow 

sitometri ile ölçülmüştür. Tüm olguların allerjenle uyarı sonrası aktif bazofil değeri ile negatif kontrol 

değeri arasındaki fark % 5’ eşit veya daha büyük olduğunda testin sonucu pozitif olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE SONUÇ 

Sağlıklı kontrol grupları arasında, allerjenle (PPI) sitümülasyon sonrası negatif kontrole göre CD203c 

aktive bazofil yüzdeleri açısından anlamlı fark saptanmadı (Figür 1). Hastaların BAT sonuçları hastalık 

öyküleri ve deri testleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Proton pompası inhibitörlerinden, 

lansoprozole (n:6) ve esomeprazole (n:1) karşı hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına anjioödem ve 
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ürtiker (%70) eşlik ettiği tespit edilmiştir. Proton pompası inhibitörlerinden lansoprozole (%33) karşı 

tüm allerjik hastalarda pozitif yanıt tespit edilmiştir. (Figür 2) BAT aşırı duyarlılık reaksiyonları tanısı 

için hızlı, güvenli ve kullanışlı olup, diğer testlere (deri testi, OPT) ek olarak kullanılabilecek bir 

yöntemdir 3.  

 

Negatif Kontrol      Pozitif Kontrol

 

Lansoprozole 

 

Figür 1: Lansoprazol karşı Allerjik Yanıtın Flow Sitometri Sonuçları (Kontrol) 

 

29,28 216,78 

32,24 
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Negatif Kontrol                                             Pozitif Kontrol

 

Esomeprazole                                            Lansoprazole                                                

 

Omeprazole 

 

Figür 2: PPI’lara karşı allerjik yanıtın flow sitometri sonuçları (Hasta) 

 

 

54,67 248,40 

129,57 92,7 
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Özet: Amaç: Çocukluk çağı epilepsileri etiyolojilerine göre idiyopatik, semptomatik ve kriptojenik olarak 

sınıflandırılırlar. Büyük çoğunluğu idiyopatik olarak nitelendirilse de günümüzde nörogörüntüleme, genomik 

teknolojiler ve moleküler biyolojideki önemli ilerlemeler, nöbet ve epilepsinin patogenezinin anlaşılmasını ve 

semptomatik epilepsilerin tanınmasını kolaylaştırmıştır. Bu çalışmada hastanemize başvuran ve tanı alan 

semptomatik epilepsilerinin etiyolojilerinin araştırılması ve tedavilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: 

Çocuk acil, çocuk yoğun bakım ve çocuk nöroloji kliniğine başvurarak semptomatik epilepsi tanısı alan hastaların 

demografik özellikleri, etiyolojileri, nöbet semiyolojileri ve tedavileri retrospektif olarak analiz edildi. Bulgular: 

Çalışmaya dahil edilen 365 semptomatik epilepsili çocukların%52,9’u erkek, yaş ortalaması 6,133,54 yıl, 

nöbetlerin %67,1’i jeneralizeydi. Hastaların %62,7’si tekli, %19,2’si ikili, %13,7’si üç ve üzeri anti-epileptik 

tedavi alıyordu. Çoklu ilaç kullanmakla erkek cinsiyet arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0,001 

OR:1,471%95 CI= 1,411-1,522). Nöbetin fokal veya jeneralize olmasıyla cinsiyet arasında ilişki saptanmadı 

(p=0,216). Etiyolojik nedenler 14 grupta incelendi. En sık saptanan etiyolojiler arasında%29,9 perinatal ve 

infantil nedenler, %16,2 dejeneratif, otizm ve demansiyel nedenler, %9,9 serebral gelişimsel beyin anomalileri 

grubu yer aldı. En az saptanan neden ise startle reaksiyonu ve sıcak su epilepsisini içeren refleks epilepsiler (%0,5) 

grubu idi. En sık tercih edilen antiepileptik hastaların %45,5’inde kullanılan levetirasetamdı ve nöbet 

semiyolojisinden bağımsızdı. Karbamazepin (p=0,009 OR=3,43 %95 CI 1,295-9,091) ve okskarbamazepin 

(p<0,001 OR= 5,909 %95 CI 2,882-12,117) fokal nöbetlerin tedavisinde anlamlı bulundu. Sıklık sırasına göre 

valproik asit, fenobarbital, lamotrijin, klonazepam, topiramat, klobazam, vigabatrin, fenitoin, sultiam, rufinamid 

gibi diğer antiepileptikler ile semptomatik jeneralize ve fokal epilepsiler arasında anlamlılık saptanmadı (p>0,05). 

Sonuç: Epilepsinin bir hastalık mı yoksa belirli bir nedene bağlı bir semptom mu olduğu halen tartışma konusudur. 

Etiyolojik tanımlamalar ve sınıflandırmalar ile kuşkusuz semptomatik epilepsilerin oranı, idiyopatik epilepsi ve 

epileptik sendromların önüne geçecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Epilepsi, Semptomatik Nöbet. 

Evaluation of Symptomatic Epilepsies 

Abstract: Objective: Childhood epilepsies are classified according to their etiology as idiopathic, symptomatic 

and cryptogenic. Although the vast majority are described as idiopathic, significant advances in neuro-imaging, 

genomic technologies and molecular biology have facilitated the understanding of the pathogenesis of seizures 

and epilepsy and the recognition of symptomatic epilepsies. In this study, it was aimed to investigate the etiology 

of symptomatic epilepsy who were admitted to our hospital and diagnosed and to evaluate their treatment. 

Methods: Demographic characteristics, etiologies, seizure semiologies and treatments of patients who were 

diagnosed with symptomatic epilepsy at pediatric emergency, pediatric intensive care and pediatric neurology 

clinics were analyzed retrospectively. Results: Of the 365 symptomatic epileptic children included in the study, 

52.9% were male, mean age was 6.133.54 years, and 67.1% of the seizures were generalized. 62.7% of the 

patients were receiving single anti-epileptic treatment, 19.2% double, 13.7% three or more anti-epileptic 

treatments. A statistically significant difference was found between using multiple drugs and male gender (p<0.001 

OR: 1.471%95 CI= 1.411-1.522). There was no correlation between focal or generalized seizure and gender 

(p=0.216). Etiological causes were analyzed in 14 groups. Perinatal and infantile causes were 29.9%, 

degenerative, autism and dementia causes 16.2%, and cerebral developmental brain anomalies 9.9% were among 
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the most common etiologies. The least detected cause was reflex epilepsy (0.5%) including startle reaction and 

hot water epilepsy. The most commonly preferred antiepileptic was levetiracetam, which was used in 45.5% of 

patients and was independent of the semiology of the seizure. Carbamazepine (p=0.009 OR=3.43 95% CI 1.295-

9.091) and oxcarbamazepine (p<0.001 OR= 5.909 95% CI 2.882-12.117) were found to be significant in the 

treatment of focal seizures. In order of frequency, no significant difference was found between other antiepileptics 

such as valproic acid, phenobarbital, lamotrigine, clonazepam, topiramate, clobazam, vigabatrin, phenytoin, 

sultiam, rufinamide, and symptomatic generalized and focal epilepsies (p>0.05). Conclusion: Whether epilepsy is 

a disease or a symptom due to a specific cause is still a matter of debate. Etiological definitions and classifications 

and the proportion of symptomatic epilepsies will undoubtedly precede idiopathic epilepsy and epileptic 

syndromes. 

Keywords: Child, Epilepsy, Symptomatic Seizure 

 

1. GİRİŞ 

Epilepsinin etiyolojisi, klinik seyrin ve prognozun ana belirleyicisidir. Çocukluk çağı epilepsileri 

etiyolojilerine göre idiyopatik, semptomatik ve kriptojenik olarak sınıflandırılırlar.Büyük çoğunluğu 

idiyopatik olarak nitelendirilse de günümüzde nörogörüntüleme, genomik teknolojiler ve moleküler 

biyolojideki önemli ilerlemeler, nöbet ve epilepsinin patogenezinin anlaşılmasını ve semptomatik 

epilepsilerin tanınmasını kolaylaştırmıştır.1,2  

Klinik uygulamadaki teşhis süreci iki aşamadan oluşur; nöbet tipinin/sendromun sınıflandırılması ve 

nedenin belirlenmesi. Epilepsi sınıflandırmaları nedenin belirlenmesine değil büyük ölçüde nöbet 

tipinin sınıflandırılmasına odaklanmıştır; ancak etiyoloji de prognoz ve klinik seyir için  aynı derecede 

önemlidir  ve  tedavinin ana belirleyicisidir.  Sınıflandırma ile ilgili olarak, daha önceki Uluslararası 

Epilepsi ile Savaş Derneği (The International League Against Epilepsy- ILAE )sınıflandırma 

şemalarında, nöbet semiyolojisi ve EEG özelliklerine yapılan vurgunun belki de büyük ölçüde EEG’nin 

mevcut başlıca araştırma yöntemi olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.3  Bu çalışmada 

hastanemize başvuran ve tanı alan semptomatik epilepsilerinin etiyolojilerinin araştırılması, 

tedavilerinin değerlendirilmesi  ve kliniğimize yönelik bir veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOD 

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuk acil, çocuk yoğun bakım ve çocuk nöroloji kliniğine 

başvurarak semptomatik epilepsi tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaşları, 

cinsiyetleri, etiyolojileri, anti epileptik tedavilerinin sayısı ve çeşitleri, nöbet semiyolojileri, kraniyal 

görüntülemeleri ve varsa genetik sonuçları retrospektif olarak dosya kayıtlarından elde edildi. 

Çalışmaya dahil edilme kriterlerimiz 18 yaşından küçük ve epilepsi tanısı olan, etiyolojisi aydınlatılmış 

hastalardır. 18 yaşından büyük hastalar, idiyopatik epilepsi ve epileptik sendromlu hastalar çalışma dışı 

bırakılmıştır. Tip 1 hata payı 0,05, tip 2 hata payı 0,20 olmak koşuluyla power analiz 384 hasta olarak 

hesaplanmıştır.  

Etiyolojik sınıflandırma 2010 ve 2017 ILAE semptomatik epilepsi nedenleri gruplarına uygun olarak; 

✓ Progresif Myoklonik epilepsiler ve çocukluk çağı epileptik sendromlar 

✓ Nörokutanöz sendromlar 

✓ Nörolojik tek gen hastalıkları 

✓ Kromozomal hastalıklar 

✓ Serebral gelişimsel anomaliler 

✓ Perinatal/ infantil sebepler, prematüritelik  

✓ Serebral travma 

✓ Serebral tümör 

✓ Serebral enfeksiyon 

✓ Serebrovasküler hastalıklar 
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✓ Dejeneratif, demansiyal hastalıklar ve otizm 

✓ Provakatif epilepsi ve metabolik hastalıklar 

✓ Serebro immünolojik hastalıklar 

✓ Refleks epilepsiler olarak 14 grupta toplandı.4 

2.1. İstatistiksel Analiz 

İstatistik analiz, Statistics Package for Social Sciences (IBM SPSS statistics version 23, IBM 

Corporation, USA) programı ile yapılmıştır.  Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, sürekli 

değişkenler için ortalama ve standart sapma, kategorik veriler için ise sayı ve yüzde; kategorik verilerin 

karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Verilerin dağılımı Kolmogorov Smirnov testi ve grafiklerle 

değerlendirildi ve normal dağılım göstermeyen verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U ve 

Kruskal Wallis testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 365 semptomatik epilepsili çocukların%52,9’u erkek, yaş ortalaması 6,133,54 

yıl, nöbetlerin %67,1’i jeneralizeydi. Hastaların %62,7’si tekli, %19,2’si ikili, %13,7’si üç ve üzeri anti-

epileptik tedavi alıyordu. Çoklu ilaç kullanmakla erkek cinsiyet arasında istatistiksel anlamlı fark 

bulundu (p<0,001 OR:1,471%95 CI= 1,411-1,522). Nöbetin fokal veya jeneralize olmasıyla cinsiyet 

arasında ilişki saptanmadı (p=0,216). Etiyolojik nedenler 14 grupta incelendi. En sık saptanan 

etiyolojiler arasında%29,9 perinatal ve infantil nedenler, %16,2 dejeneratif, otizm ve demansiyel 

nedenler, %9,9 serebral gelişimsel beyin anomalileri grubu yer aldı. Etiyolojik nedenler 14 grupta 

incelendi En sık saptanan etiyolojiler arasında %29,9 perinatal ve infantil nedenler, %16,2 dejeneratif, 

otizm ve demansiyel nedenler, %9,9 serebral gelişimsel beyin anomalileri grubu yer aldı. Perinatal ve 

infantil nedenlerin % 71,5’i prematüritelik ve gelişen serebral palsi idi. Bu grupta en sık saptanan 

epilepsi nedeni hipoksik iskemik ensefalopatidir (HİE). En az saptanan neden ise startle reaksiyonu ve 

sıcak su epilepsisini içeren refleks epilepsiler (%0,5) grubu idi.  Refleks epilepsiler en son sınıflandırma 

da semptomatik epilepsiler grubuna dahil edilmiştir (Tablo 1).  

En sık tercih edilen antiepileptik hastaların %45,5’inde kullanılan levetirasetamdı ve nöbet 

semiyolojisinden bağımsızdı. Karbamazepin (p=0,009 OR=3,43 %95 CI 1,295-9,091) ve 

okskarbamazepin (p<0,001 OR= 5,909 %95 CI 2,882-12,117) fokal nöbetlerin tedavisinde anlamlı 

bulundu. Fenobarbital, 1 yaş altı çocuklarda fokal ve jeneralize nöbetlerin tedavisinde en sık kullanılan 

ilaç olarak saptandı. (1 yaş altı fenobarbital kullanım oranı % 64). Sıklık sırasına göre valproik asit, 

fenobarbital, lamotrijin, klonazepam, topiramat, klobazam, vigabatrin, fenitoin, sultiam, rufinamid gibi 

diğer antiepileptikler ile semptomatik jeneralize ve fokal epilepsiler arasında anlamlılık saptanmadı 

(p>0,05). 

4. TARTIŞMA 

Dünya çapında 10.5 milyon çocuğun aktif epilepsiye sahip olduğu tahmin edilmektedir.  Her yıl 3-5 

milyon epilepsi tanısıkonmaktadır; %40’ı 15 yaşından küçüktür ve %80 gelişmekte olan ülkelerdedir. 

Epilepsi prevalansı gelişmiş ülkelerde 41-50/100.000, gelişmekte olan ülkelerde 61-24/100.000'dir.5  

Semptomatik epilepsi, altta yatan hastalık veya durumun göstergesi olan büyük anatomik veya patolojik 

anormallikler ve/veya klinik özelliklerle ilişkili, kazanılmış veya genetik bir nedenin epilepsisi olarak 

tanımlanır. Epilepsilerin %26-50’si semptomatik epilepsidir. Gelişmekte olan ülkelerde akraba 

evliliğinin artışı, travmaya maruziyetin yüksekliği, beslenme ve metabolik bozuklukların sıklığı, 

perinatal komplikasyonların sıklığı, sağlık yönetiminin zorluğu gibi çeşitli nedenlerle semptomatik 

epilepsilerin sıklığı daha yüksektir.6  

Genetik ve moleküler hastalıklar semptomatik epilepsilerinin %4-10’unu oluşturmaktadırlar. Angelman 

sendromu, Down Sendromu, 4p- sendromu, Ring 20 kromozomu gibi sık görülen kromozomal 

hastalıklar non-idiyopatik epilepsilerin sebeplerindendir. Bizim serimizde kromozomal hastalıklar %8,8 

olarak saptanmış olup literatürle uyumludur. En sık Down Sendromu izlenmişken, 5 hastamızda 15q11-

q13 delesyonu Angelman Sendromu saptanmıştır. Kortikal gelişim anomalileri ve nörokutanöz 
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hastalıklar, semptomatik epilepsilerin %10-20’sinden, ilaca dirençli epilepsilerin %40’ından 

sorumludur. Agiri, pakigiri, heterotopiler, kortikal displaziler, şizensefali, polimikrogiri bu grubun sık 

görülen hastalıklarıdır. Tüberoskleroz (TSC), Sturge Weber Sendromu (SWS), Nörofibromatozis (NF) 

Tip 1-2 en bilinen Nörokutanoz sendromlardır.7 Bizim çalışmamızda bu iki grup hastaların %14’ünü 

oluşturmuştur. TSC saptanan hastalara Everolimus, SWS’lu hastaya Flunarizin, NF 1 ve kortikal 

displazili bazı hastalara cerrahi tedaviler uygulanmıştır.  Etiyolojiye yönelik tedavi gereksiz ve çoklu 

antiepileptik kullanımının önüne geçmiştir.  

Perinatal sebepler ve Serebral palsi (CP)  çocukluk çağının en sık görülen morbidite nedenidir. Spastik 

CP %50 quadripleji, %26 spastik dipleji ile seyreder. Hastaların % 50-60’ı epilepsi ile seyreder. Sadece 

% 12,9’u 2 yaşına kadar remisyona uğrar. Epileptik olan grubun mental düzeyleri diğerlerine göre daha 

düşüktür. Bizim hastalarımızın %30’u serebral palsi ve en sık etiyolojik gruptur.8 Post enfektif 

epilepsiler semptomatik epilepsilerin yaklaşık %5’ini oluşturur. Santral sinir sistemi infeksiyonları, HIV 

ensefalopatisi, Tbc, Nörosisteserkozis sık görülen sebeplerdir. Bizim serimizde bu grup %2 saptanmış 

olup literatürden düşük bulunmuştur. Post travmatik injury semptomatik epielpsilerin %3 -10’unu 

oluşturur. Genellikle ilk 24 saatte klinik gözlenir. Düşük Glasgow koma skoru, yüksek epilepsi riskiyle 

beraberdir. Bizim çalışmamızda % 4,7 saptanmıştır. Literatürle uyumludur. İnfantil spazm ve West 

Sendromu, Lennox- Gestaut Sendromu, Dravet’s sendromu, Landau Kleffner Sendromu çocukluk 

çağında en sık görülen epileptik ensefalopati sendromlarıdır. İlaca dirençli epielpsilerin ve mental motor 

geriliğin en bilinen sebepleridir. Progresif myokonilerle birlikte %1,9 oranında saptanmıştır ve çoklu 

ilaç kullanan hastaların yarısını oluşturmaktadırlar.10 

Hastalarımızın geliş nöbet semiyolojileri incelendiğinde çoğunluğun jeneralize nöbet geçirdikleri 

saptanmıştır. Fakat çocukluk çağı epilepsileri daha çok fokal epilepsilerdir. Hasta yakınlarından ve 

konunun uzmanı olmayan klinisyenler tarafından çoğu nöbetin jeneralize tonik klonik tarzında kayda 

geçildiğini düşünmekteyiz. Fokal başlayan ve jeneralize olan nöbetlerin de jeneralize nöbet olarak 

gözlendiği de bilinen bir gerçektir. Fokal nöbetlerde en sık tercih edilen antiepileptikler sodyum kanal 

blokörleridir. Karbamazepin ve Okskarbamazepin fokal epilepsilerin primer ilacıdır. Bizim 

çalışmamızda da fokal etiyolojide en çok tercih edilmişlerdir. Levetirasetam 1 yaşından sonra, 

Fenobarbital ise 1 yaşından önce en çok tercih edilen ilaçlardır.1 Bizim sonuçlarımızda literatürle 

uyumlu bulunmuştur. 

Son 15 yılda, sendrom odaklı klinik ve EEG tanısı ve özellikle nörogörüntüleme ile desteklenen daha 

iyi etiyolojik tanı, çocuklarda epilepsinin çeşitliliğini netleştirmeye yardımcı olmuş ve hastalık yönetimi 

iyileştirmiştir. Tanı almış NCL hastamıza Serliponaz alfa, TSC hastamıza everolimus ve vigabatrin, NF 

Tip 1 hastamıza Selumetinib, DNET ve Kortikal Displazi hastalara cerrahi uygulanması örnek 

gösterilebilir. 

Sonuç olarak; epilepsinin bir hastalık mı yoksa belirli bir nedene bağlı bir semptom mu olduğu halen 

tartışma konusudur. Etiyolojik tanımlamalar ve sınıflandırmalar ile kuşkusuz semptomatik epilepsilerin 

oranı, idiyopatik epilepsi ve epileptik sendromların önüne geçecektir. Türkiye’de kapsamlı bir çalışma 

yapılmamış olması sebebiyle bu çalışmaya gerek duyulmuştur. Öncelikle kendi bölgemizde 

semptomatik epilepsileri sınıflandırarak ulusal literatüre destek vermek, çok merkezli çalışmalara 

öncülük etmek çalışmanın en önemli gereksinim sebebidir. Çalışmamızın ön verilerinin bulgularını 

sunmuş olup çalışma dahilindeki hasta sayımızı arttırmaktayız. 
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6. TABLO 

Tablo 1. Semptomatik epilepsi hastalarının hastalık gruplarına göre sınıflandırılması  

GRUP Örnekler 
Hasta 

(n) 

Yüzde 

(%) 

1. Progresif myoklonik 

epilepsiler ve 

çocukluk çağı 

epileptik sendromlar 

Unverricht-Lundborg, Lafora hastalığı, 

Mitokondriyalsitopati, Sialidozis, NCL, West 

sendromu, LGS 

6 1,6 

2. Nörokutanöz 

sendromlar 
Tuberoskeroz, Nörofibromatozis, Sturge Weber 15 4,1 

3. Nörolojik tek gen 

hastalıkları 

Angelman, Organik asidüriler, Porfiri, Rett 

sendromu, Peroksizomal hastalıklar, Üre siklus 

defektleri, Wilson Hastalığı 

30 8,2 

4. Kromozomal 

hastalıklar 
Down Sendromu, Frajil X, Ring 20, 4p delesyonu 32 8,8 

5. Serebral gelişimsel 

anomaliler 

Hemimegalensefali, Fokal kortikal displazi, Pakigiri, 

Heterotopi, Polimikrogiri 
36 9,9 

6. Perinatal ve infantil 

nedenler/ prematürite 
Yenidoğan nöbetleri, Serebral palsi, Aşılama 109 29,9 

7. Serebral travma Açık/kapalı kafa yaralanması, Epileptik cerrahi 17 4,7 

8. Serebral tümör  Glioma, Hamartom, Menenjiom, DNET 11 3,0 

9. Serebral enfeksiyon 
Viral menenjit, Ensefalit, Bakteriyel menenjit,Tbc, 

HIV 
6 1,6 

10. Serebrovasküler 

hastalıklar 

Hemoraji, İnme, AVM, Dejeneratif vasküler 

hastalıklar 
25 6,8 

11. Dejeneratif, otizm ve 

demansif hastalıklar 
Otizm, Demans, Porensefali, Hidrosefali 59 16,2 

12. Provakatif epilepsi ve 

metabolik hastalıklar 

Ateş, Toksinler, Hipoglisemi, Akut metabolik ve 

endokrin bozukluklar 
12 3,3 

13. Serebral immünolojik 

hastalıklar 
Rasmussen, SLE, MS, Kollajen hastalıklar, FMF 5 1,4 

14. Refleks epilepsiler 
Fotosensitif, sıcak su,yeme ve okuma epilepsisi, 

Startle 
2 0,5 

TOPLAM: 365 100 
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Kadın Üriner İnkontinansında Transvajinal Tape (TVT) ve 

Transobturatuar Tape (TOT) Uygulamalarının Etkinliklerinin 
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Özet: Amaç: Stres üriner inkontinans (SÜİ) cerrahi tedavisinde transobturatuar tape (TOT) ile transvajinal tape 

(TVT)’nin etkinliğini ve komplikasyonlarını karşılartırmak. Yöntem: 2018-2022 yılları arasında midüretral sling 

operasyonu geçiren toplam 116 hasta retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların 74’üne TOT ve 42’sine TVT 

operasyonu uygulandı. Mesane fonksiyonunu etkileyebilecek nörolojik hastalığı olanlar, cerrahi onaarım 

gerektirecek derecede sistosel veya rektoseli bulunanlar çalışma dışı bırakıldı. Heriki grup yaş, parite, gravite, 

menopozal durum, doğum şekli, zorlu doğum, operasyon öncesi antikolinerjik kullanımı, ped kullanımı, aşırı aktif 

mesane skoru (AAM), jinekolojik muayeneleri, post operatif ped kullanımı ve AAM skoru açısından 

değerlendirildi. Grupların karşılaştırılması için Kruskal-Wallis varyans analizi, MannWhitney-U ve T testi 

kullanıldı. Anlamlılık değeri p<0,05 kabul edildi. Bulgular: Askı operasyonu geçiren toplam 116 hastanın yaşları 

36-72 (ortalama 50.8) arasında idi. İntraoperatif komplikasyon TOT grubunda görülmezken, TVT grubunda 2 

hastada mesane perforasyonu görüldü. Erken postoperatif dönemde TOT grubunda 5 hastada mesh erozyonu, 2 

hastada idrar retansiyonu izlendi. TVT grubunda 3 hastada idrar retansiyonu gelişti. Hastaların %67,2 sinde tam 

kuruluk, %91,2 sinde semptomlarda belirgin düzelme izlenmiştir. Operasyon sonrası başarısızlık %8,8’inde 

görülmüştür. TOT ve TVT uygulanan hastalar arasında başarı oranı açısından fark izlenmemiştir. Aşırı aktif 

mesane skorunun yüksek olması başarıyı olumsuz olarak etkilediği görülmüştür (p<0,05). Sonuç: Çalışmamızda 

TOT ve TVT ameliyatlarının başarı oranlarının benzer olduğu ve stres inkontinans cerrahisinde öncelikli olarak 

tercih edilmesi gereken minimal invaziv yaklaşımlardır. Bu cerrahi girişimlerle aynı zamanda AAM skoruna 

paralel olarak urge inkontinansa bağlı semptomlar da azalır. 

Anahtar Kelimeler: Stres İnkontinans, Transobturator Tape, Transvajinal Tape 

 

Comparison of the Effectıveness of Transvagınal Tape (TVT) and Transobturator Tape (TOT) Procedures for 

Treatment of Female Urınary Incontınence 

 

Abstract: Objective: We aimed to compare the effectiveness and complications of transobturator tape (TOT) and 

transvaginal tape (TVT) procedures for treatment of stress urinary incontinence. Material and Methods: A total 

of 116 patients were included into this analysis. 74 patients underwent TOT and 42 TVT. Exclusion criteria were 

neurological diseases, presence of cystocele or rectocele. Both groups were evaluated in terms of age, parity, 

gravity, menopausal status, delivery type, difficult delivery, anticholinergic use before the operation, tampon use, 

overactive bladder symptom score (OABSS), gynecological examinations, postoperative tampon use and OABSS. 

Kruskall-Wallis, Mann Whitney-U and t-tests were used for comparison of the groups. The level of significance 

was set as p<0,05. Results: The mean age of a total of 116 patients who had undergone the sling operation was 

50,8 years (range 36-72). While no intraoperative complications were seen in the TOT group, urinary bladder 

perforation was seen in 2 patients in the TVT group. In the early postoperative period, mesh erosion was seen in 

5 patients and urinary retention was seen in 2 patients in the TOT group.Urinary retention developed in 3 patients 

in TVT group. Full dryness was accomplished in %67,2 of the patients and a significant improvement of symptoms 

was observed in %91,2. Conclusion: Our study indicates that the success rates of TOT and TVT operations are 
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similar and they are minimally invasive approaches that should be particularly preferred in stress incontinence 

surgery. Urge incontinence related symptoms decrease parallel to OABSS with these surgical interventions. 

Keywords: Stress İncontinence, Transobturator Tape, Transvaginal Tape 

 

1. Giriş: 

Üriner inkontinans bayanlarda sık görülen rahatsızlıklardandır, Türkiye’de ve Avrupa’da bayanlarda 

stres üriner inkontinans görülme oranı benzer bulunmakla beraber(1),bu oran Türkiye’de bayanlarda 

%35 sıklıktadır(2).Stres üriner inkontinans(SÜİ); öksürme, hapşırma, gülme ve ağır kaldırma gibi karın 

içi basıncının arttığı durumlarda istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanır (3). SÜİ için farklı        tedavi 

seçenekleri olmasına rağmen, cerahi tedavi en etkili yöntemdir. SÜİ cerrahisinde suprapubik mesaneye 

ve vajinal yolla üretra orta kısıma askı yöntemi uygulanmaktadır.  Mesanenin anatomik desteklerinin 

azalması, üretranın mobil olması sonucu inkontinans gelişmektedir (4). Midüretral sling 

operasyonlarında ilk uygulanan transvajinal tape (TVT), etkinliğinin iyi olmasına rağmen 

komplikasyonlarının, özellikle mesane yaralanmalarının sık görülmesi nedeniyle, sonradan gelişen 

yöntem transobturator tape (TOT) yöntemi bazı cerrahlar tarafından daha sık uygulanmaya başlanmıştır 

(5,6). Vajinal yolla uygulanan midüretral askı yöntemlerinde çeşitli yayınlarda başarı oranı %60-95 

arasındadır(7). Etkinliği iyi olan bu iki yöntem, hasta seçimine uygun olarak yapıldığında komplikasyon 

oranları azalmaktadır. 

2.Yöntem: 

2018-2022 yılları arasında midüretral sling operasyonu geçiren toplam 116 hasta retrospektif olarak 

incelendi. Bu hastaların 74’üne TOT ve 42’sine TVT operasyonu uygulandı. Mesane fonksiyonunu 

etkileyebilecek nörolojik hastalığı olanlar, cerrahi onarım gerektirecek derecede sistosel veya rektoseli 

bulunanlar çalışma dışı bırakıldı. Heriki grup yaş, parite, gravite, menopozal durum, doğum şekli, zorlu 

doğum, operasyon öncesi antikolinerjik kullanımı, ped kullanımı, aşırı aktif mesane skoru (AAM), 

jinekolojik muayeneleri, post operatif ped kullanımı ve AAM skoru açısından değerlendirildi. Grupların 

karşılaştırılması için Kruskal-Wallis varyans analizi, MannWhitney-U ve T testi kullanıldı. Anlamlılık 

değeri p<0,05 kabul edildi. 

3.Bulgular:  

Askı operasyonu geçiren toplam 116 hastanın yaşları 36-72 (ortalama 50.8) arasında idi. İntraoperatif 

komplikasyon TOT grubunda görülmezken, TVT grubunda 2 hastada mesane perforasyonu görüldü. 

Erken postoperatif dönemde TOT grubunda 5 hastada mesh erozyonu, 2 hastada idrar retansiyonu 

izlendi. TVT grubunda 3 hastada idrar retansiyonu gelişti. Hastaların %67,2 sinde tam kuruluk, %91,2 

sinde semptomlarda belirgin düzelme izlenmiştir. Operasyon sonrası başarısızlık %8,8’inde 

görülmüştür. TOT ve TVT uygulanan hastalar arasında başarı oranı açısından fark izlenmemiştir. Aşırı 

aktif mesane skorunun yüksek olması başarıyı olumsuz olarak etkilediği görülmüştür (p<0,05). 

Tablo 1: Hastaların demografik özelliklerinin karşılaştırılması 

  TVT (n=42) TOT (n=74) p 

Yaş (yıl) 43.7+5.3 52.1+8.1 0.026 

VKI (kg/m2) 30.6+4.2 32.4+6.1 0.213 

Parite (sayı) 2.2+1.4 2.3+1.3 0.412 

Menopoz, n (%) 21 (55.8) 43 (60.5) 0.324 

Sigara kullanımı, n (%) 9 (%21) 14 (%19,4) 0.614 
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 Tablo 2: Intraoperatif ve postoperatif verilerin karşılaştırılması 

  TVT (n=42) TOT (n=74) p 

Operasyon süresi (dk) 39.7+6.3 29.8+2.6 0.042 

Miksiyon sonrası reziduel volüm (ml) 18.2+25.3 20.1+26.7 0.876 

Ek vajinal cerrahi, n (%) 0 0 - 

Intraoperatif komplikasyonlar 

Mesane Perforasyonu, n (%) 2 (2.3) 0 (0.0) 0.687 

Postoperatif komplikasyonlar 

Re-operasyon, n (%) 1 (2.3) 0 (0.0) 0.687 

Postoperatif üriner retansiyon, n (%) 3 (2.3) 2 (2.6) 0.812 

Mesh Erozyonu 0 5(%6.7) 0.146 

Kasık ağrısı, n (%) 0 (0.0) 1 (%1.4) 0.786 

 

Tablo 3: Başarı oranlarının karşılaştırılması 

  TVT (n=42) TOT (n=74) p 

Tam kuruluk (%) 30 (%71.4) 48 (%65.8) 

0.073 
Antikolinerjik tedaviyle sağlanan 

kuruluk(%) 
8(%19) 20 (%27) 

Başarısızlık  (%) 4 (%9,5) 6(%8) 

 

4.Tartışma: 

Midüretral sling operasyonları ( TVT ve TOT), diğer inkontinans cerrahi yöntemlerine göre daha 

güvenli ve komplikasyonları daha azdır (8). Midüretral sling operasyonlarının sürelerinin daha kısa 

olması, etkinliğinin uzun dönemde yüksek oranda başarı sağlaması nedeniyle günümüzde yaygın olarak 

uygulanmaktadır. TVT operasyonları, suprapubik askı uygulandığından, mesane yaralanmaları 
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açısından sistoüretroskopi rutin olarak yapıldığından TOT operasyonlarına göre daha uzun 

sürmektedir(9,10), bizim çalışmamızda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 

kanama, TVT grubunda daha fazla oranda görülmektedir, bunun nedenini de retzius içerisine olan 

kanama olduğu söylenmektedir(11,12). Yine yapılan çeşitli çalışmalarda, üriner retansiyon ve mesane 

perforasyon oranlarının TVT grubunda daha yüksek olduğu bildirilmektedir(13,14). Çalışmamızda 

kasık ağrısı post-op ilk günler TOT grubunda fazla oranda görülse de , post-op 1. ayda her iki grupta da 

düşük oranda ve benzer oranda görülmüştür. Bu ağrıların geneli de NSAİİ ile kısa sürede 

geçmektedir(15), literatürlerle benzer bulgular saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda meş erozyonu TOT grubunda fazla sayıda görülmüş(16), bizim çalışmamızda da 

benzer bulgular görülmüştür. Operasyon sonrası hastalara aşırı fiziksel akviteden kaçınılması, 8 hafta 

cinsel ilişkiye girmemesi söylenmesine rağmen özellikle disparoni TOT grubunda daha yüksek 

olmakta(16), bunun sebebinin erken dönemde cinsel birleşme, aşırı fizksel aktivite ve  meş erozyonu 

gelişmesidir. Bu nedenle disparoni oranı TOT grubunda TVT yapılan gruba göre daha fazla oranda 

görülmektedir. 

Midüretral sling operasyonları sonrasında urge inkontinans oranları %2.2 ile %15 oranında 

değişmektedir(17,18). Bizim çalışmamızda da az oranda görülmüştür.  

5.Sonuç:  

Çalışmamızda TOT ve TVT ameliyatlarının başarı oranlarının benzer olduğu ve stres inkontinans 

cerrahisinde öncelikli olarak tercih edilmesi gereken minimal invaziv yaklaşımlardır. Bu cerrahi 

girişimlerle aynı zamanda AAM skoruna paralel olarak urge inkontinansa bağlı semptomlar da azalır. 
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Abstract: Background: Diagnosing pulmonary thromboembolism (PTE) is challenging. Various scoring tools and 

laboratory parameters guide Pulmonary computed tomography angiography (PCTA), which is the gold standard 

for diagnosing PTE. Blood count parameters’ diagnostic accuracy has been investigated for PTE in recent years. 

We investigated the diagnostic value of blood count parameters for pulmonary embolism in the first presentation 

to the emergency department. Patients and methods: The retrospectively designed study was conducted in the 

Emergency Department of Gazi University Hospital, Ankara, Turkey. Patients who underwent thorax computed 

tomography angiography with a prediagnosis of pulmonary embolism between January 2015 and December 2016 

were screened. Patients were divided into two groups according to the presence or absence of pulmonary embolism 

and laboratory findings were analyzed. Findings: 820 patients were included in the study. No statistical difference 

was found in the demographic data of the patients and whether they had malignancy or not. statistically significant 

differences were found between the parameters of platelet count, mean platelet volume, the ratio of mean platelet 

volume to platelet count, and the ratio of platelet count to lymphocyte count. ROC curve and logistic regression 

analyses were performed, mean platelet volume and platelet count parameters were found to be predictive. 

However, the mean values of these parameters were within the normal laboratory range in both patient groups. 

Conclusion: In this study, we detected that the use of complete blood count parameters in the diagnosis of PTE at 

the first admission to the emergency department was not clinically significant. 

Keywords: Pulmonary Embolism, Complete Blood Count, Systemic İmmun İmflammatory İndex 

 

1. INTRODUCTION 

Pulmonary embolism is a clinical condition that occurs as a result of occlusion of the main pulmonary 

arteries and their branches by a substance. The most common etiology is a blood clot that forms in the 

deep venous system of the lower extremities. Pulmonary thromboembolism (PTE) third most common 

cause of cardiovascular death after acute myocardial infarction and stroke(1). Due to high mortality and 

morbidity, the process of diagnosis and initiation of treatment should be rapid(2). But the initial 

symptoms and clinical presentation are mostly non-specific and range from asymptomatic to sudden 

cardiac arrest.  

It is possible to view the clot directly with computed tomography pulmonary angiography (CTPA). 

CTPA has limitations due to both radiation and contrast material such as renal insufficiency, pregnancy, 

and contrast allergy. Therefore, it is recommended that patients be evaluated together with various 

inclusion or exclusion criteria and D-dimer results(3–5). Lung scintigraphy and SPECT are also imaging 

methods used in the diagnosis of PTE. They are not as common as CTPA and are not useful in the 

differential diagnosis. Compared to CTPA, lower dose radiation exposure and non-contrast 

administration provide the advantage of use in young patients, pregnant patients, patients with contrast 
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allergy, and renal insufficiency(6). Pulmonary angiography is rarely used because it is an invasive 

procedure with similar diagnostic accuracy to CTPA(7). Echocardiography shows right ventricular 

dysfunction in acute PTE, but a negative finding does not rule out PTE(8). Internal jugular vein diameter 

measurement with ultrasound is an easy procedure that can be performed at the bedside in the emergency 

department and can determine low risk in normotensive patients(9). Compression ultrasonography has 

replaced venography for the diagnosis of deep venous thrombosis. Compression ultrasonography has 

high sensitivity and specificity for proximal symptomatic deep venous thrombosis(10).  

Routine laboratory tests are insufficient to show clots, often useful in the differential diagnosis. D-dimer, 

a fibrin derivative has been comprehensively evaluated as a diagnostic test for suspected PE. The 

recommended diagnostic route for outpatients with low or moderate probability of PTE is to start by 

performing a highly sensitive D-dimer test(3,11). It is recommended to use age-adjusted D-Dimer in 

patients older than 50 years of age(12). Cardiac troponins have been evaluated in the acute PTE setting, 

and elevated troponin levels are associated with electrocardiographic and echocardiographic signs of 

right ventricular overpressure. High plasma troponin levels have been reported in patients with PTE, 

associated with worse prognosis and increased mortality(13). Heart-type fatty acid-binding protein (H-

FABP) is an early and sensitive marker of myocardial injury. High levels of H-FABP are associated 

with short-term mortality(14). High levels of B-type natriuretic peptide (BNP) and N-terminal (NT)-

proBNP are associated with right ventricle dysfunction and poor outcomes(15).   

Complete blood count parameters have been investigated last recent years. Neutrophil-lymphocyte ratio 

(NLR), platelet-lymphocyte ratio (PLR), red cell distribution width (RDW), main platelet volume 

(MPV), platelet main volume-platelet count ratio (MPVP) are the main parameters. It has been found 

that these parameters are mostly related to the prediction of severe disease course and mortality.  

Systemic immune inflammatory index (S2) has been defined in recent years. S2 is calculated using the 

platelet x neutrophil/lymphocyte formula. In our study, the diagnostic value of complete blood count 

parameters for pulmonary embolism was investigated.  

2. PATIENTS AND METHODS 

2.1. Study Design 

The retrospectively designed study was conducted in the Emergency Department of Gazi University 

Hospital, Ankara, Turkey, between January 2015 and December 2016. This study was approved by Gazi 

University Ethics Committee.  

2.2. Study population 

 In this study, consecutive patients over the age of 18 who presented to the Emergency Department 

between January 2015 and December 2016, with the suspicion of PTE, and underwent CTPA were 

scanned through the electronic information management system (ENLIL®) of the hospital. All 

laboratory data and CTPA reports of the patients at the initial admission were obtained from the 

ENLIL® system Exclusion criterias were; patients with cardiac arrest in admission and patients with 

known hematological diseases. All cases were divided into two groups PTE positive and negative 

according to CTPA reports.  

The erythrocyte and platelet count, leukocyte count, and other hemogram parameters were analyzed on 

a Sysmex KX-21N hematology analyzer. Then, the ratio of neutrophil/lymphocyte counts and 

platelet/lymphocyte count ratios were calculated from the records. In addition, if the analysis was 

performed, D-Dimer level and controlled Troponin level were recorded. CTPA was performed with 

Philips brand 16 slices, (Philips healthcare company, Eindhoven, the Netherlands) and reported by the 

radiologist.  

2.3. Statistical Analysis 

 Normality control of continuous variables was performed with Shapiro-Wilk Test. Student's t-Test was 

used for comparing the means of two independent groups for variables with normal distribution, and the 

Mann-Whitney U Test was used for those who did not meet the normality condition. Descriptive 

statistics are expressed as mean, standard deviation, median, quartiles, minimum and maximum. Chi-
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Square Test was used for the analysis of categorical data. Descriptive statistics are expressed in terms 

of frequency and percentage. Univariate and multivariate logistic regression analyses were performed 

to assess the association between PTE and the risk factors findings. Receiver operating characteristic 

(ROC) curve analysis was used to determine the cutoff value of the parameters score associated with 

the risk of PTE. The statistical significance level in the analysis was taken as p <0.05.  

RESULTS  

A total of 840 patients with the suspicion of PTE and who underwent CTPA were initially enrolled in 

the study. Of them, 9 patients with cardiac arrest and 11 patients with known hematologic malignancies 

were excluded from the study.  

The mean age of 820 patients included in the study was 62.14 ± 17.02, and 148 (51%) were male. Of 

the 820 patients, 176 (21.46%) had PTE at presentation, of whom 98 (55.7%) were male. There was no 

statistically significant difference between age or gender distributions of patients with PTE or without 

PTE (p = 0,906, p = 0.159). 72 (44%) of patients with PTE and 220 (34.20%) of patients without PTE 

had a known malignancy (p = 0.053). Other results are shown in Table 1.  

 

 

Table 1: Comparison of the laboratory results of the patients according to with PTE or without PTE.   

 PTE n Minimum Maximum 
Mean± 

SD 
Median p 

HGB 
g/dl 

+     176       5,52 16,81 12,33±2,18 12,68 0,333* 

- 644 4,47 18,55 12,15±2,28 12,10  

WBC 

/uL 

+ 176 330,00 35640,00 11681,26±5943,65 10763,00 
0,281** 

- 644 185,00 40870,00 11425,67±5980,56 9969,50 

PLT 

x10.e3/L 

+ 176 36,00 574,00 228,72±99,75 222,00 
0,005** 

- 644 13,00 1221,00 262,65±134,22 237,00 

RDW 

% 

+ 176 11,98 28,60 16,09±3,01 15,30 
0,940** 

- 644 12,26 30,05 16,00±2,76 15,39 

PDW 
% 

+ 176 15,70 19,60 17,17±0,73 17,09 
0,308* 

- 644 13,40 23,28 17,10±0,83 16,96 

D-Dimer 

mcg/L 

+ 112 94,00 19472,00 3250,55±3468,72 2311,00 
<0,001** 

- 332 5,00 20884,00 2025,94±2591,90 1237,00 

NEU 

/uL 

+ 176 170,00 31930,00 9183,22±5593,26 8267,00 
0,091** 

- 644 10,37 38400,00 8723,22±5609,64 7096,00 

LYMPH 
/uL 

+ 176 130,00 12070,00 1632,15±1229,62 1400,00 
0,821** 

- 644 54,00 9668,00 1675,36±1287,79 1371,00 

MPV 
fL 

+ 176 6,03 11,55 8,30±1,05 8,19 
0,049* 

- 644 5,81 12,60 8,48±1,03 8,36 

TROPONIN 

ng/L 

+ 172 0,00 815,90 52,21±96,96 22,54 
0,018** 

- 587 0,01 2128,00 45,76±159,32 16,50 

S2  
+ 176 57,12 13173,53 1880,39±2132,20 1111,94 

0,482 

- 644 0,80 41847,25 2438,54±4020,16 1273,65 

MPV/PLT 
(MPVP) 

+ 
- 

176 
644 

0,01 
0,01 

0,27 
0,77 

0,0481±0,037 
0,0464±0,056 

0,0374 
0,0350 

0,043** 

NEU/LYMPH 

(NLR) 

+  176 0,44 87,36 8,35±9,69 5,69 
0,345** 

- 644 0,01 173,5 9,12±13,12 5,11 
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 PTE n Minimum Maximum 

Mean± 

SD 
Median p 

PLT/LYMPH 

(PLR) 

+  176 0,02 1,08 0,20±0,16 0,15 
0,032** 

- 644 0,01 3,12 0,24±0,27 0,17 

*: Student’s t-Test, **: Mann Whitney U Test, 

(HGB: Hemoglobin count, LYMPH: Lymphocyte count, MPV: Main platelet volume, NEU: Neutrophil count, NEU/LYMPH: Neutrophil 

count / Lymphocyte count ratio, PDW: Platelet distribution width, PLT: Platelet count, PLT/LYMPH: Platelet count / Lymphocyte count ratio, 
RDW: Red blood cell distribution width, S2: Systemic immune inflammatory index, WBC: White blood cell count) 

 

Table 2: AUROC, cut-off, sensitivities, and specificities value for PTE according to laboratory results. 

 
ROC 

(95% CI) 
SE p Cut Off Sens. Spec. 

HGB 0,536(0,489-0,584) 0,024 0,139 - - - 

WBC 0,527(0,479-0,574) 0,024 0,281 - - - 

PLT 0,432(0,385-0,478) 0,024 0,005 206,5 %45,5 %66,3 

RDW 0,498(0,448-0,549) 0,026 0,940 - - - 

PDW 0,535(0,489-0,582) 0,024 0,150 - - - 

MPV 0,454(0,405-0,503) 0,025 0,061 - - - 

NEU 0,541(0,494-0,588) 0,024 0,098 - - - 

LYMP 0,506(0,459-0,552) 0,024 0,821 - - - 

D-Dimer 0,657(0,600-0,714) 0,029 <0,001 2300 %52,2 %72,4 

Troponin 0,558(0,507-0,610) 0,026 0,020 19,72 %58,1 %55,4 

NEU/LYMPH   0,523(0,477-0,569) 0,023 0,345 - - - 

PLT/LYMPH 0,553(0,506-0,600) 0,024 0,032 0,178 %64,8 %48,6 

 MPV/PLT 0,550(0,503-0,596) 0,024 0,043 0,316 %68,2 %41,1 

S2 0,483(0437-0,529) 0,024 0,482 - - - 

AUROC: Area Under Receiver-operating characteristic. CI: Confidence interval, SE: Standard Error, Sens: Sensitivity, Spec: Specificity 

 

As a result of ROC analysis, although PLT, D-Dimer, troponin, PLT/LYMPH, and MPV/PLT were 

found to be statistically significant, their diagnostic performances were poor.  

Univariate logistic regression analysis was applied to identify the factors predicting PTE. Variables with 

a P value below 0.25 were found to be more likely to predict PTE, and these variables were included in 

the multivariate logistic regression analysis. These variables are gender, PLT, D-Dimer, age-adjusted 

D-Dimer, MPV, PLT/LYMPH, and MPV/PLT. The results of the univariate logistic regression analysis 

are shown in table 3. According to the results of multivariate logistic regression analysis, in which age-

adjusted D-Dimer results are included in Table 5, it was determined that PLT, age-adjusted D-Dimer, 

and MPV parameters were predictive for PTE. 

 

Table 3: Univariate logistic regression analysis of patient characteristics and laboratory results.  

 Univariate Logistic Regression 

 Wald OR 95% CI p 

Age 0,062 1,001 (0,992-1,011) 0,804 

Gender (female) 1,981 1,272 (0,910-1,779) 0,159 
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 Univariate Logistic Regression 

 Wald OR 95% CI p 

HGB 0,937 1,037 (0,963-1,117) 0,333 

WBC 0,254 1,000 (1,000-1,000) 0,615 

PLT 9,660 0,998 (0,996-0,999) 0,002 

RDW 0,130 1,011 (0,953-1,072) 0,719 

PDW 0,088 0,998 (0,982-1,013) 0,767 

D-Dimer 13,859 1,000 (1,000-1,000) 0,001 

Age adjusted D-Dimer 14,491 3,647 (1,873-7,100) 0,001 

MPV 3,820 0,847 (0,718-1,000) 0,051 

NEU 0,764 1,000 (1,000-1,000) 0,382 

LYMPH 0,159 1,000 (1,000-1,000) 0,690 

TROPONIN 0,029 1,000 (0,999-1,001) 0,865 

NEU/LYMPH 0,524 0,994 (0,979-1,010) 0,469 

PLT/LYMPH 4,348 0,353 (0,132-0,939) 0,037 

MPV/PLT 0,148 1,798 (0,091-35,534) 0,700 

S2 3,048 1,000 (1,000-1,000) 0,081 

Wald: test statistics, OR:odds radio, CI: Confidence interval. Statistically significant p-values are in bold 

 

 

Variables found to be significant in the univariate logistic regression analysis were included in the 

multivariate logistic regression analysis. In table 4, the D-Dimer and other significant variables were 

included in the multiple analysis. In a sub-table, age-adjusted D-Dimer and other significant variables 

were included in the multiple analysis. It was determined that PLT, d dimer, and MPV parameters were 

predictive for PTE. According to the results of multivariate logistic regression analysis, in which age-

adjusted D-Dimer results are included in Table 5, it was determined that PLT, age-adjusted D-Dimer, 

and MPV parameters were predictive for PTE. 

 

 

Table 4: Multivariate logistic regression analysis of patient characteristics and laboratory results including D-

Dimer. 

 
Multivariate Logistic Regression 

Wald OR 95% CI p 

Gender (female)  1,508 1,326 (0,845-2,080) 0,219 

PLT 4,339 0,998 (0,995-1,000) 0,037 

D-Dimer 13,127 1,000 (1,000-1,000) <0,001 

MPV 5,813 0,726 (0,560-0,942) 0,016 

PLTLYMPH 1,092 0,329 (0,041-2,647) 0,296 

S2 0,169 1,000 (1,000-1,000) 0,681 

Wald: test statistics, OR:odds radio, CI: Confidence interval. Statistically significant p-values are in bold. 
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Table 5: Multivariate logistic regression analysis of patient characteristics and laboratory results including age-

adjusted D_Dimer.  

 
Multivariate Logistic Regression 

Wald OR 95% CI p 

Gender (female) 0,848 1,234 (0,789-1,928) 0,357 

PLT 5,442 0,997 (0,995-1,000) 0,020 

Age adjusted D-Dimer 14,731 3,743 (1,908-7,345) <0,001 

MPV 5,777 0,726 (0,559-0,943) 0,016 

PLTLYMPH 1,365 0,293 (0,037-2,296) 0,243 

S2 0,243 1,000 (1,000-1,000) 0,622 

Wald: test statistics, OR:odds radio, CI: Confidence interval. Statistically significant p-values are in bold. 

 

DISCUSSION 

The complete blood count is one of the most commonly used tests in the emergency department. It is 

useful for the differential diagnosis of patients presenting with PTE symptoms. Complete blood count 

parameters and their ratios to each other have been the subject of many studies in recent years. 

Neutrophil to lymphocyte ratio, mean platelet volume to platelet count ratio, and platelet count to 

lymphocyte ratio are among the most studied in various conditions.  

NLR has been investigated in numerous studies as a novel inflammatory marker. The NLR can be used 

to evaluate two different immune pathways associated with neutrophils and lymphocytes(16). 

Neutrophils secrete inflammatory mediators that can lead to vascular wall degeneration; lymphocytes 

regulate this inflammatory response(17). In a meta-analysis, NLR was found associated with 

cardiovascular events like coronary artery disease, acute coronary syndrome, and stroke(17). The normal 

values of the NLR according to the demographic data in the population, it is seen that this ratio varies 

between 1.50 and 3.21(18–21). NLR has also been investigated in PTE. In a meta-analysis, high NLR 

levels were found to be associated with poor outcomes(22). Farah et al found that high NLR levels were 

associated with venous thromboembolism in selected hospitalized patients(23). Celik et al found high 

NLR levels in patients with PTE, but they did not state NLR as a diagnostic marker(24). In our study, 

the value of NLR was found to be higher in the non-PTE group and there was no statistically significant 

difference between PTE and non-PTE groups in NLR levels.     

Platelets are an essential component of the thrombotic process. As platelet consumption increases, the 

platelet count is expected to decrease. When looking at similar previous studies, there are studies in 

which the platelet count was lower, indifferent, or higher in patients with PTE compared to patients 

without PTE(25–27). In our study, the platelet count was found to be statistically significantly lower in 

the PTE group. According to our ROC and logistic regression analysis, PLT was found to have 

diagnostic and predictive value. However, mean platelet count values found for both groups were within 

normal limits. This limits the clinical use of PLT as a diagnostic and predictive tool. 

S2 is calculated by the multiplication of the NLR and the platelet count. It has been mostly investigated 

in cancer patients and found to be associated with bad outcomes(28,29). S2 was found to be higher in 

patients with PTE and those with massive embolism(30). In our study, we investigated the diagnostic 

value of S2 and found no evidence.  

Main platelet volume (MPV) indicates the average volume of circulating platelets. Platelet distribution 

width (PDW) indicates the heterogeneity in this volume. MPV in PTE patients has been investigated in 

numerous studies. MPV was found to be high in most of those studies(25,31). Some of them were found 

to be low or undifferent(26,32). There are various opinions regarding why MPV is elevated in 

thrombotic events. First, large platelets are thought to be more active, thus playing a more active role in 
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the thrombosis process(33). Another theory is that the thrombosis process leads to the formation of new 

platelets due to increased consumption and that the newly formed platelets are larger (34). In our study, 

it was found that MPV was statistically higher in the group with PTE. However, the average values 

found for both groups are within the normal range. For PDW, there is no statistically significant 

difference between the values in both groups.  

MPV to platelet count ratio (MPVP) was also investigated for PTE. Yardan et al found that higher 

MPVP levels are associated with high-risk PTE patients(35). In our study MPVP was found to be 

significantly higher in PTE group. MPVP has %68,2 sensitivity and %41,1 specifity with 0,316 cut-off 

value. According to logistic regression analyses, MPVP has no predictive value for PTE.   

RDW refers to anisocytosis and variability in the size of circulating erythrocytes. High RDW levels 

have been defined as a marker of inflammation(36). One study noted that anisocytosis can increase 

viscosity, resulting in more stagnant blood flow(37). High RDW levels have also been investigated for 

PTE along with many other diseases. Çelik et al found that high RDW levels (cut off>18.9%) were 

93.4% specific and 20.7% sensitive to acute PTE(24). One review noted that RDW may have promising 

clinical use as a marker of PE(38). In our study, there was no significant difference between PTE and 

non-PTE groups in RDW levels.  

Platelet-lymphocyte ratio (PLR) is another marker that investigated for PTE. PLR has been reported as 

an inflammatory marker, found at higher levels in PTE patients, and associated with poor prognosis and 

adverse events(22,24,39). In our study, the PLR level was found to be lower in patients with PTE, unlike 

previous studies. This may be because the patients were not subdivided into subgroups.  

LIMITATIONS 

The most important limitation of the study is that it is retrospective and single-centered. The hospital 

where the study was conducted is an oncology center. Therefore, a higher number of cancer patients 

were found in the study compared to the general population. The exclusion of patients who could not 

undergo pulmonary CT angiography for any reason is also a limitation of the study. 

CONCLUSION 

In this study, we detected that the use of complete blood count parameters in the diagnosis of PTE at the 

first admission to the emergency department was not clinically significant. 
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Hızlı Etkili PDE-5 Enzim İnhibitörü Avanafilin Sıçanlarda Çekum 
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Özet: Amaç: Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda çekum bağlama ve delme ile indüklenen sepsis modelinde hızlı etkili 

PDE-5 enzim inhibitörü Avanafilin akciğer hasarı üzerine etkilerinin incelenmesidir. Materyal ve Metot: Bu 

çalışmada, 60 adet Albino Wistar cinsi erkek sıçan kullanıldı. Sham operasyonlu kontrol grubu, Sham+100 mg/kg 

Avanafil, CLP, CLP+ 25 mg / Kg Avanafil, CLP+ 50 mg / Kg Avanafil, CLP+ 100 mg / Kg Avanafil olmak üzere 

randomize ve eşit 6 grup oluşturuldu (n=10). Sepsis gruplarında anestezi altında çekum delme ve bağlama (CLP) 

yöntemi ile polimikrobiyal sepsis yöntemi oluşturulurken, kontrol gruplarına sadece laparotomi yapıldı. Sepsis 

işleminden bir saat sonra ilaç uygulaması yapıldı. Avanafil, intraperitoneal (IP) 25 mg/kg, 50 mg/kg ve 100 mg/kg 

olacak şekilde uygulandı. Akciğer dokusunda superoksit dismutaz (SOD) enzim düzeyi, glutatyon (GSH), 

malondialdehit (MDA), interlökin-1β (IL-1β), interlökin-6 (IL-6), tümör nekrozis faktör alfa (TNF- α) ve 

fosfodiesteraz-5 (PDE-5) seviyeleri ile serumda IL-1β, IL-6, TNF-α ve PDE-5 seviyeleri ölçüldü. Ayrıca 

histopatolojik ve immünohistokimyasal boyama yöntemleri ile akciğer dokuları incelendi. Bulgular: Biyokimyasal 

ve histopatolojik bulgularımız sonuçları desteklemektedir. CLP ile indüklenen sepsis grubunda sağlıklı gruba göre 

akciğer dokusunda SOD ve GSH düşerken, MDA artmaktadır. CLP grubunda sağlıklı gruba göre, hem akciğer 

dokusu hem serum örneklerinde, TNF-α, IL-1β, IL-6 ve PDE-5 seviyeleri artmaktadır. CLP+AVA 100 mg/kg 

uygulanan sıçanların akciğer dokularında, hafif düzeyde TNF-α, IL-1β ekspresyonları gözlemlenmiş olup, CLP 

grubu ile kıyaslandığında anlamlı fark tespit edildi . Sonuç: CLP ile indüklenen sepsis modelinde PDE-5 inhibitörü 

olan avanafil, NO-cGMP yolağını artırıp endotelyal disfonksiyonu düzelterek akciğer hasarını azaltmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akciğer, Avanafil, CLP, Sepsis, Sıçan 

 

Analysis of the Effect of Avanafil, a Fast-Effective PDE-5 Enzyme Inhibitor, On Lung Damage in the Sepsis 

Model Induced by Cecal Ligation and Puncture in Rats 

 

Abstract: Aim: The objective of this study is to analyse the effect of Avanafil, a fast-effective PDE-5 enzyme 

inhibitor, on lung damage in the sepsis model induced by cecal ligation and puncture in rats. Material and Method: 

In this study, 60 Albino Wistar male rats were used. 6 randomized and equal groups (n= 10) were formed; Sham 

operation control group, Sham+100 mg/kg Avanafil, CLP, CLP+ 25 mg / Kg Avanafil, CLP+ 50 mg / Kg Avanafil 

and CLP+ 100 mg / Kg Avanafil. While polymicrobial sepsis method was developed with cecal ligation and 

puncture (CPL) method, under anaesthesia in sepsis groups, only laparotomy was used in control groups. The 

medicine was applied one hour after the sepsis procedure. Avanafil was applied in such a way as to be (IP) 25 

mg/kg, 50 mg/kg and 100 mg/kg intraperitoneally. In lung tissue, superoxide dismutase (SOD) level, glutathione 

(GSH), malondialdehyde (MDA), interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor alpha (TNF-

α) and phosphodiesterase-5 (PDE-5) levels were measured and IL-1β, IL-6, TNF-α and PDE-5 levels were 

measured in serum. In addition, lung tissues were analyzed with histopathological and immunohistochemical 

staining methods. Findings: Our biochemical and histopathological findings support the results. In the sepsis 

group induced by CLP, SOD and GSH decreased in lung tissue in the healthy group, while MDA increased. In 

CLP group, compared to the healthy group, TNF-α, IL-1β, IL-6 and PDE-5 levels increased both in the lung tissue 

and serum samples. Low levels of TNF- α, IL-1β expressions were observed in the lung tissues of rats to which 
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CLP+AVA 100 mg/kg was applied, and a significant difference was determined when compared to the CLP group 

. Result: In the sepsis model induced by CLP, Avanafil, a PDE-5 inhibitor, decreased the lung damage by 

increasing NO-cGMP pathway and regulating the endothelial dysfunction. 

Keywords: Avanafil, CLP, Lung, Rat, Sepsis 

 

1.GİRİŞ 

Multipl organ yetmezliğine ve şoka neden olan sepsis, enfeksiyona uyumsuz konakçı tepkisi ile 

karakterize, mortalite oranı çok yüksek ciddi bir tıbbi durumdur (1-3).  Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 

yoğun bakım ünitelerinde sepsis en yaygın ölüm nedenleri arasında yer almakta ; sepsis kaynaklı ölüm 

oranlarının Avrupa'da % 41, ABD'de % 28.3 olduğu bildirilmektedir (4-6). İlk jenerasyon olan sildenafil 

vardenafil ve tadalafilden sonra FDA tarafından onaylanan ikinci jenerasyon avanafil 2013 yılında EMA 

tarafından erektil disfonksiyon için onaylanmış bir fosfodiesteraz-5 inhibitörüdür. Ayrıca, avanafil 15 

dakika gibi kısa bir sürede daha hızlı bir hareket başlangıcına sahiptir(7). Bu durum, sildenafil, 

vardenafil ve tadalafil gibi diğer PDE-5 inhibitörlerine göre avanafile bir avantaj sağlayabilir (8). 

Sıçanlarda, PDE-5 enzim inhibitörü olan avanafilin CLP ile indüklenen sepsis modelinde akciğer 

hasarına karşı oksidatif stresi azaltarak sepsisteki koruyucu etkilerini görmeyi amaçlıyoruz.  

2. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Çalışmamızda, Atatürk Üniversitesi Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (ATADEM) 

temini sağlanan ağırlıkları 220-250 gram arasında değişebilen toplam 60 adet Albino Wistar cinsi erkek 

sıçan kullanıldı. Denekler, 22˚C oda sıcaklığında 12 saat aydınlık/ 12 saat karanlıkta kalacak şekilde 

musluk suyu ve pellet yem ile beslendi. Bir hafta sonra denekler, her grupta 6 adet sıçan olacak biçimde 

randomize bir şekilde gruplara ayrıldı.  

3. İSTATIKSEL ANALIZLER 

Çalışmamızda varyansları homojen çıkmayan verilerimizin istatistiği tek yönlü ANOVA testinden post-

hoc çoklu karşılaştırmalı testlerden Games-Howell’e göre yapıldı. P˂0.05 anlamlı olarak kabul edildi. 

Kontrol grubuyla diğer gruplar karşılaştırıldığında Ф p<0.05, ФФ p<0.01, ФФФ p<0.001 işaretleri 

kullanıldı. Sepsis grubuyla diğer gruplar karşılaştırıldığında α p<0.05, ααα p<0.01, ααα p<0.001 

işaretleri kullanıldı. Bu istatistik analizleri için SPSS 13.0 paket programı kullanıldı. 

4. BULGULAR 

4.1. Akciğer Dokusuna Ait Antioksidan Sonuçları 

4.1.1 Akciğer Dokusuna Ait SOD Enzim Aktiviteleri 

Reaktif oksijen türlerine karşı ilk savunma hattını oluşturan SOD enziminin kontrol grubuna kıyasla 

CLP grubunda anlamlı derecede azaldığı tespit edildi (p<0.001). AVA uygulanan septik sıçanların 

akciğer dokularında doza bağlı bir şekilde SOD aktivitesini anlamlı şekilde arttırdığı gözlendi. 

4.1.2 Akciğer Dokusuna Ait Total Glutatyon Düzeyleri 

Antioksidan enzimlere substrat olarak görev yapan GSH molekülünün seviyeleri kontrol grubu ile 

kıyaslandığında CLP grubunda anlamlı derecede azaldığı gözlendi (p<0.001). AVA uygulanan septik 

sıçanların akciğer dokularında doza bağlı bir şekilde GSH seviyeleri anlamlı şekilde arttırdığı gözlendi. 

4.1.3 Akciğer Dokusuna Ait Malondialdehit Düzeyleri 

Oksidatif stres esnasında meydana gelen lipit peroksidasyonunun son ürünü olan MDA seviyelerini 

kontrol grubu ile kıyasladığımızda septik sıçanların akciğerlerinde MDA seviyesinin istatistiksel olarak 

anlamlı arttığı gözlendi (p<0.001). AVA uygulanan septik sıçanların akciğer dokularında doza bağlı bir 

şekilde MDA seviyelerinin istatiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı tespit edildi (p<0.001). 

4.2. Akciğer Dokularına ve Serum Örneklerine Ait TNF-α, IL-1β, ve IL-6 Seviyeleri 

4.2.1. Akciğer Dokularına ve Serum Örneklerine Ait TNF-α Seviyeleri 
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TNF-α, inflamatuar sitokin üretiminin temel belirteçi olarak kabul edilir. E. coli'nin bakteriyel 

endotoksininin uygulanması, TNF-α’nın kan dolaşımına salınmasıyla sonuçlanır. TNF-α salındıktan 

sonra endotel hücreleri , makrofajlar ve nötrofiller gibi farklı hücreleri hedefler. Makrofajların 

üretiminin ve aktivasyonunu artmasına neden olur (9).  

Serum örneği ve akciğer dokusunda CLP grubundaki TNF-α seviyesi sağlıklı gruba göre istatiksel olarak 

anlamlı bir şekilde yükselmiştir. CLP+AVA 100 mg/kg tedavi grubundaki TNF-α seviyesi CLP grubuna 

göre istatiksel olarak anlamlı bir düşüş göstermiştir. CLP+AVA 50 mg/kg tedavi grubundaki TNF-α 

seviyesi CLP+AVA 25 mg/kg grubuna göre düşüş göstermiştir.  CLP+AVA 100mg/kg tedavi 

grubundaki TNF-α seviyesi de CLP+AVA 50 mg/kg tedavi grubuna göre düşüktür. AVA uygulanan 

septik sıçanların akciğer dokularında ve serum örneklerinde doza bağlı bir şekilde TNF-α seviyelerinin 

anlamlı şekilde azaldığı tespit edildi. AVA 100 mg/kg dozunun hem dokuda hem serumda TNF-α 

seviyelerinin önemli ölçüde azalttığı ve kontrol grubu ile kıyaslanabilecek seviyeye düşürdüğü gözlendi. 

4.2.2. Akciğer Dokularına ve Serum Örneklerine Ait IL-1β Seviyeleri 

IL-1, IL-6 gibi diğer proinflamatuvar sitokinleri, reaktif oksijen/azot türlerini ve lipid medyatörlerini 

serbest bırakmak için inflamatuvar kaskadlarını tetikler. 

AVA uygulanan septik sıçanların akciğer dokularında ve serum örneklerinde doza bağlı bir şekilde IL-

1β seviyelerinin anlamlı şekilde azaldığı tespit edildi. CLP+AVA 100 mg/kg dozunun hem dokuda hem 

serumda IL-1β seviyelerini önemli ölçüde azalttığı gözlendi. Septik sıçanların serum örneklerinde ve 

akciğer dokusunda CLP grubundaki IL-1β seviyesi sağlıklı gruba göre istatiksel olarak anlamlı bir 

şekilde yükselmiştir. CLP+AVA 100 mg/kg tedavi grubundaki IL-1β seviyesi CLP grubuna göre 

istatiksel olarak anlamlı bir düşüş göstermiştir. CLP+AVA 50 mg/kg tedavi grubundaki IL-1β seviyesi 

CLP+AVA 25 mg/kg grubuna göre anlamlı bir düşüş göstermiştir. CLP+AVA 100mg/kg tedavi 

grubundaki IL-1β seviyesi de CLP+AVA 50 mg/kg tedavi grubuna göre düşüktür.   

4.2.3. Akciğer Dokularına ve Serum Örneklerine Ait IL-6 Seviyeleri 

IL-6 hem proinflamatuvar hem de antiinflamatuvar özelliğe sahip bir sitokindir. İnflamasyon esnasında 

en kısa sürede sentezlenir ve sentezi IL-1 ve TNF-α tarafından indüklenir. 

CLP grubundaki IL-6 seviyesi sağlıklı gruba göre istatiksel olarak anlamlı bir şekilde yükselmiştir. 

CLP+AVA 25 mg/kg tedavi grubundaki IL-6 seviyesi CLP grubuna göre istatiksel olarak anlamlı bir 

düşüş göstermiştir. CLP+AVA 50 mg/kg tedavi grubundaki IL-6 seviyesi, CLP+AVA 25 mg/kg 

grubuna göre düşüş göstermiştir. CLP+AVA 100mg/kg tedavi grubundaki IL-1β seviyesi de CLP+AVA 

50 mg/kg tedavi grubuna göre düşüktür. 

AVA uygulanan septik sıçanların akciğer dokularında ve serum örneklerinde doza bağlı bir şekilde IL-

6 seviyelerinin anlamlı şekilde azaldığı tespit edildi. AVA 100 mg/kg dozunun hem dokuda hem 

serumda IL-6 seviyelerinin önemli ölçüde azalttığı ve kontrol grubu ile kıyaslanabilecek seviyeye 

düşürdüğü gözlendi. 

4.3. Akciğer Dokularına ve Serum Örneklerine Ait PDE-5 Seviyeleri 

PDE inhibitörleri sitokinlerin sentezlenmesi ve salınmasını inhibe eden güçlü bir ajanlardan biridir (10). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cytokine-production
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/endotoxin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/endothelial-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/endothelial-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/neutrophil
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Şekil 4.3.1 Akciğerde Dokularına Ait PDE-5 Seviyeleri    Şekil 4.3.2 Serumda Örneklerine Ait PDE-5 Seviyeleri 

CLP grubundaki PDE-5 seviyesi akciğer dokusu ve serum örneklerinde sağlıklı gruba göre istatiksel 

olarak anlamlı bir şekilde yükselmiştir (p<0.001). CLP+AVA 100 mg/kg tedavi grubundaki PDE-5 

seviyesi, CLP grubuna göre istatiksel olarak anlamlı bir düşüş göstermiştir (p<0.01). CLP+AVA 

25mg/kg tedavi grubundaki PDE-5 seviyesinin, CLP grubuna göre düşüşü anlamlı bir farklılık 

oluşturmamıştır. CLP+AVA 50 mg/kg tedavi grubundaki PDE-5 seviyesi, CLP+AVA 25 mg/kg 

grubuna göre anlamlı bir düşüş göstermiştir (p<0.05). CLP+AVA 100mg/kg tedavi grubundaki PDE-5 

seviyesi de CLP+AVA 50 mg/kg tedavi grubuna göre de anlamlı bir düşüş göstermiştir (p<0.01).     

AVA uygulanan septik sıçanların akciğer dokularında ve serum örneklerinde doza bağlı bir şekilde 

PDE-5 seviyelerinin anlamlı şekilde azaldığı tespit edildi. AVA 100 mg/kg dozunun hem dokuda hem 

serumda PDE-5 seviyeleri önemli ölçüde azalttığı ve kontrol grubu ile kıyaslanabilecek seviyeye 

düşürdüğü gözlendi. PDE-5 inhibitörleri, cGMP’ye bağlanma bölgesinde PDE-5 ile kompetetif 

inhibisyon için yarışmaktadır (11). 

4.4. Histopatolojik Bulgular 

Kontrol grubuna ait ratların akciğer dokusu incelendiğinde normal histolojik yapıya sahip olduğu tespit 

edildi. 100 mg/kg AVA grubunun akciğer dokularının da normal histolojik görünümüne sahip olduğu 

tespit edildi. CLP grubunun akciğer dokuları incelendiğinde İnteralveoler dokuda çok şiddetli düzeyde 

kalınlaşma, bronş bronşiol epitellerinde çok şiddetli düzeyde deskuamasyon ve dejenerasyon gözlendi. 

Peribronş-bronşioler yerleşimli çok şiddetli düzeyde mononükleer hücre infiltrasyonu gözlendi. 

Alveoler bronşioler ve interstisyel damarlarda çok şiddetli düzeyde hiperemi gözlendi.  Kontrol grubu 

ile AVA 100 mg/kg grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilemedi (Tablo 1). 

CLP+25 mg/kg AVA uygulanan grupların akciğer dokuları incelendiğinde interalveoler aralıklarda 

şiddetli düzeyde kalınlaşma, bronş-bronşiol epitellerinde deskuamasyon, erezyon, şiddetli düzeyde 

peribroş-bronşioler hücre infiltrasyonu ve damarlarda şiddetli düzeyde hiperemi gözlendi. Kontrol 

grubu ile AVA 25 mg/kg grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi (Tablo 1). 

CLP+50 mg/kg AVA uygulanan grupların akciğer dokuları incelendiğinde interalveoler dokuda orta 

şiddette kalınlaşma, orta şiddette bronş epitellerinde deskuamasyon, dejenerasyon ve damarlarda orta 
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şiddette hiperemi gözlendi. 50 mg/kg AVA uygulanan grupla CLP grubuyla kıyaslandığında anlamlı 

fark p˂0,05 tespit edildi (Tablo 1). 

CLP+100 mg/kg AVA uygulanan grupların akciğer dokuları incelendiğinde interalveoler dokuda hafif 

düzeyde kalınlaşma ve damarlarda hafif düzeyde hiperemi belirlendi. CLP grubuyla kıyaslandığında 

anlamlı fark p˂0,05 tespit edildi (Tablo 1). 

4.5. İmmunhistokimyasal Bulgular 

Kontrol grubuna ait ratların akciğer dokusu immunhistokimyasal olarak incelendiğinde negatif IL 1 β 

ve Tnf-α ekspresyonu belirlendi. 100 mg/kg AVA uygulanan grupta bulunan ratların akciğer dokusu 

immunhistokimyasal olarak incelendiğinde IL 1 β ve Tnf-α ekspresyonu negatif olarak gözlendi. CLP 

grubuna ait ratların akciğer dokularında peribronşioler, perivasküler, interstisyel dokularda ve 

mononükler ve alveoler makrofajlarda çok şiddetli düzeyde IL 1 β ve Tnf-α ekspresyonu tespit edildi.  

 

Tablo 1 Akciğer Dokularında Histopatolojik ve İmmunhistokimyasal Bulguların Skorlanması 

 Kontrol AVA100 CLP CLP+ 

AVA25 

CLP+ 

AVA50 

CLP+AVA100 

İnteralveoler 

septumda 

kalınlaşma 

- - ++++ +++ ++ + 

Epitellerde 

deskuamasyon 

ve dejejnerasyon 

- - ++++ ++++ ++ + 

Peribronşioler 

hücre 

infiltrasyonu 

- - ++++ +++ ++ + 

Damarlarda 

hiperemi 

- - ++++ +++ +++ ++ 

IL 1 β - - ++++ +++ ++ + 

Tnf-α - - ++++ +++ ++ + 

 

5. TARTIŞMA 

Erken sepsiste cGMP'nin koruyucu rolünü anlatan bir çalışmada septik sıçanlara sildenafil uygulanmış 

ve sildenafilin akciğerlere nötrofil sekestrasyonunu azaltarak, akciğer hasarını önlemede etkili 

olabileceği bildirilmiştir(12). SOD, oksijen molekülüne ve hidrojen peroksite süperoksit serbest radikal 

dönüşümünü katalize ederek bir antioksidan ajan olarak işlev görür ve serbest radikalleri nötralize eder 

(13, 14). Yapılan hayvan çalışmalarında erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçların, SOD aktivitesini 

artırarak antioksidan kapasiteyi yükselttiği gösterilmiştir(15). Benzer şekilde bizim çalışmamızda da 

Avanafil dozu arttıkça SOD enzimi aktivitesi artmıştır.  

MDA, hücre hasarına neden olan lipid peroksidasyonunun son ürünüdür. Çoklu doymamış yağ asitleri 

oksitlendiğinde MDA oluşur ve bu ROS hasarının bir göstergesidir(13). Tadalafil uygulamasının 

poliamin düzeyleri üzerine etkisini inceleyen bir çalışmada azalmış MDA ile artmış SOD ve GPx 

aktivite seviyeleri bulunmuştur(16). Bu veriler, çalışmamızı destekler niteliktedir.  
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PDE-5 inhibitörleri, kimyasal yapı olarak cGMP’ye benzemektedir. Bu inhibitörler, enzimin katalitik 

bölgesi için cGMP ile yarışmaktadır(17). 

Literatürde avanafilin, glukokortikoid kaynaklı osteoporoz sıçan modelinde deksametazon ile 

verildiğinde oksidatif stresi önemli ölçüde inhibe ettiğini gösteren çalışmalar vardır. Huyut ve ark., 

yumurtalıkları alınmış sıçan karaciğerinde sitokin düzeylerini incelemiş olup avanafilin IL-1β, IL-6, IL-

8 ve TNF-α’yı önemli ölçüde düşürdüğünü bildirmiştir (18). Zaprinast ve avanafil,  NO/cGMP/PKG 

metabolik yolunu aktive ederek kemik dokusunda anjiyogenezi anlamlı derecede arttırmış ve oksidatif 

stresi azaltmıştır(18).  

Biz, çalışmamızda avanafilin, CLP’ye karşı oksidatif stresi azaltıp koruyucu etkilerini olduğunu 

biyokimyasal ve histopatolojik analizler ile belirledik. Bahsi geçen histopatolojik analizlerde, avanafil 

tedavisinin septik sıçanlarda akciğerlerde biriken ve akciğer hasarına neden olan inflamatuar hücreleri 

iyileştirdiğini gösterdik. Çalışmamızda sıçanlara enjekte ettiğimiz avanafil, TNF-α, IL-1β, IL-6, MDA 

seviyelerini düşürmüştür. Bununla birlikte SOD enzim aktivitesi ve GSH’yi artırmıştır. Histopatolojik 

incelememize göre CLP + AVA 25mg/kg grubu dışında sepsis grubu ile diğer gruplar arasında 

inflamasyon skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Buna ilave olarak, 

çalışmamızda CLP + AVA 100 mg/kg grubu en düşük inflamasyon skoruna sahip olduğu görülmüştür. 

 Mevcut çalışmamızda oksidatif stres yolakları avanafil tarafından azaltılmıştır ve bu durum, sepsis 

tedavisinde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir(13). Avanafil, CLP ile indüklenen sepsiste, 

antioksidan etkileri ile akciğer hasarına karşı koruma sağlamaktadır.  

Bununla birlikte, sepsisin neden olduğu akciğer dokusu hasarını ve koruyucu mekanizmaları açıklamak 

için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.   

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Avanafil ile ilgili literatür araştırıldığında sıklıkla erektil disfonksiyon ve osteoporoz tedavisindeki 

kullanımına rastlanmıştır. Bizim çalışmamız literatürde avanafil ile yapılan ilk sepsis çalışmasıdır. 

Bulgularımız avanafilin sepsis üzerine etkilerini gösteren ilk veriler olduğu için bize fikir vermeye, 

geliştirilmeye ve daha detaylı incelenmeye uygundur.  Bu açıdan elde ettiğimiz sonuçlar ile avanafilin 

koruyucu etkisini bildirmeyi ve ileride yapılacak çalışmalara yol gösterici olmayı umut etmekteyiz. 

Not: Bu bildiri, Rabia Nilüfer ERSOYOĞLU’nun Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 

yaptığı doktora tezinden türetilmiştir. Bahsi geçen tez, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 

Birimi’nin (BAP) 17.09.2019 tarih ve 7397 nolu projesi olarak desteklenmiştir.  
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Özet: İdiyopatik interstisyel pnömoniler (İİP), nedeni bilinmeyen yaygın interstisyel akciğer hastalıklarıdır. 

Akciğerin interstisyel kompartımanına değişen derecelerde inflamasyon ve fibrozis ile seyreden hücresel 

infiltrasyon ile karakterize edilirler. Bu hastalıklar akciğer hasarına karşı spesifik histolojik bulgular ve radyolojik 

görüntüleme ile karşımıza gelirler. İdiyopatik olabileceği gibi, spesifik hastalıkların bir komponenti olarak 

karşımıza gelebilirler. İİP’ler kronik fibrozan tipte olan idiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) ve nonspesifik 

interstisyel pnömoni (NSİP), sigara ile ilişkili olan deskuamatif interstisyel pnömoni (DİP) ve respiratuar 

bronşiolit (RB), akut ve subakut seyir gösterebilen organize pnömoni (OP) ve akut interstisyel pnömoni (AİP), 

nadir görülen lenfoid interstisyel pnömoni (LİP) ve idiyopatik plöroparenkimal fibroelastoz olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu hastalıkların yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT) bulguları karakteristik 

olması sebebiyle spesifik olsa da bazen süperpoze olmaları durumunda ayrım yapılabilmesi zor olabilir, 

histopatolojik inceleme gerekebilir. İdiyopatik interstisyel pnömoninin tanı ve takibinde, radyodiyagnostik 

uzmanının da içinde bulunduğu multidisipliner yaklaşım esastır. Bu sunumda idiyopatik intestisyel pnömonilerin 

karakteristik radyolojik bulgularını ve dağılım paternlerinin anlatmayı amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik İnterstisyel Pnömoni, Yçbt 

 

Idiopathic Interstitial Pneumonias 

 

Abstract: Idiopathic interstitial pneumonias (IIP) are common interstitial lung diseases of unknown cause. They 

are characterized by cellular infiltration with varying degrees of inflammation and fibrosis into the interstitial 

compartment of the lung. These diseases present with specific histological findings and radiological imaging 

against lung damage. They may be idiopathic or may appear as a component of specific diseases. IIPs are chronic 

fibrosing type idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and nonspecific interstitial pneumonia (NSIP), smoking-related 

desquamative interstitial pneumonia (DIP) and respiratory bronchiolitis (RB), acute and subacute organizing 

pneumonia (OP) and acute interstitial pneumonia (AIP), rare lymphoid interstitial pneumonia (LIP) and 

idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis. Although the high-resolution computed tomography (HRCT) 

findings of these diseases are specific due to their characteristic, sometimes it may be difficult to distinguish them 

if they are superposed, and histopathological examination may be required. A multidisciplinary approach, 

including a radiodiagnostic specialist, is essential in the diagnosis and follow-up of idiopathic interstitial 

pneumonia. In this presentation, we aimed to describe the characteristic radiological findings and distribution 

patterns of idiopathic interstitial pneumonias. 

Keywords: Idiopathic İnterstitial Pneumonia, Hrct 

 

Giriş 

İdiyopatik interstisyel pnömoniler (İİP) akciğerlerde değişen derecelerde inflamasyon ve bazen de 

fibrozis ile seyreden heterojen yaygın akciğer hastalıklarıdır. Sayısız klinik, radyolojik ve patolojik 

yönün yanı sıra İİP'lerin seyrini sürekli olarak takip ihtiyacı göz önüne alındığında, bu hastalıkların tanı 

ve takibinde, radyodiagnostik uzmanının da içinde bulunduğu multidisipliner bir yaklaşım esastır. 
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American Toraks derneğinin İİP sınıflandırmasının en son olan 2013 güncellemesinde bazı önemli 

değişiklikler görülmektedir. Bu değişiklikler arasında İİP'lerin dört ana gruba (kronik fibrozan, sigaraya 

bağlı, akut/subakut ve nadir) bölünmesi ve yeni bir hastalık olan idiyopatik plöroparenkimal 

fibroelastoz’un eklenmesidir1. 

İİP’ler dört ana gruba ayrılır: kronik fibrozan İİP'ler (idiyopatik pulmoner fibrozis ve nonspesifik 

interstisyel pnömoni); sigarayla ilişkili İİP'ler (deskuamatif interstisyel pnömoni ve respiratuar 

bronşiolit ilişkili interstisyel akciğer hastalığı); akut veya subakut İİP'ler (kriptojenik organize pnömoni 

ve akut interstisyel pnömoni); nadir İİP'ler (lenfoid interstisyel pnömoni ve idiyopatik plöroparankimal 

fibroelastoz). Yine de bazı vakalar, klasik interstisyel akciğer hastalığı kategorilerinin hiçbirinde 

sınıflandırma kriterlerini karşılamaz ve bu nedenle "sınıflandırılamaz" olarak adlandırılır. 

Bu sunumda, bu dört İİP grubunun her birinin tomografik bulgular ve dağılım paternlerini 

değerlendireceğiz. 

1 KRONİK FİBROZAN İDİYOPATİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİLER  

1.1 İdiyopatik Pulmoner Fibrozis: 

Tüm İİP'ler arasında idiyopatik pulmoner fibrozis en yaygın olanıdır2. Çoğunlukla sigara içen veya 

sigarayı bırakmış 50 yaşın üzerindeki yetişkinlerde görülür ve tipik olarak ilerleyici nefes darlığı ve kuru 

öksürük şeklinde prezente olurlar. Teşhisten sonra beş yıldan daha az bir tahmini hayatta kalma süresi 

ile kötü bir prognoza sahiptir. Uygun bir klinik ortamda tipik klinik ve radyolojik bulgular, idiyopatik 

pulmoner fibrozis tanısı biyopsiye gerek kalmadan konulabilir. Radyolojik ve histolojik görünümleri 

olağan interstisyel pnömoni paterni olarak adlandırılır. Olağan interstisyel pnömoni (OİP), Yüksek 

Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi (YÇBT) de tipik olarak subplevral ve bazal ağırlıklı retikülasyon 

gösterir. Traksiyon bronşektazileri de sıklıkla eşlik eder. Bal peteği paterni olguların %70 inde görülür 

ve tanı için kritik önemi vardır3. Bu bulguların aynı anda olması OİP paterni olarak kabul edilir. Bal 

peteği yoksa ama diğer bulgular varsa olası OİP paterni söz konusudur. OİP’de buzlu cam opasiteleri 

de görülebilir ancak fibrozis bulgularına ve alanlarına göre daha az yaygındır. YÇBT incelemede 

posterior kostofrenik açılar tutulmuştur. Fibrozis bulguları yamalı dağılım gösterirler. Ayrıca OİP 

paterni demek için OİP ile uyumsuz olan YÇBT bulgularının olmaması gerekir. Bunlar bulguların üst 

akciğerde daha baskın olması, peribronkovasküler alanlarda daha baskın olması, buzlu cam opasitesinin 

fibrozis ve retikülasyondan daha fazla olması çok sayıda mikronodül olması, her iki akciğerde yaygın 

mozaik atenüasyon bulguları ve konsolidasyondur. 

 

 

 

Resim 1a da 82 yaş kadın hastanın toraks bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde subplevral ve bazal baskın 

yaygın retiküler dansite artışları ve bal peteği(siyah oklar) ve görece korunmuş normal akciğer parankim 

alanları(beyaz ok). 
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Resim 1b de aynı hastanın toraks bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde bazal kesimde retiküler dansite 

artışlarına eşlik eden traksiyon bronşektazileri (beyaz oklar). 

 

1.2 Nonspesifik İnterstisyel Pnömoni: 

Nonspesifik İnterstisyel Pnömoni (NSİP)’nin selüler ve fibrotik olmak üzere 2 alt tipi vardır. Histolojik 

olarak alveol duvarların homojen inflamasyonu ve genişlemesi ile karakterizedir. NSİP idiyopatik 

olabilir, ancak çoğunlukla bağ dokusu hastalıkları (özellikle skleroderma), hipersensitivite pnömonisi, 

ilaç reaksiyonları veya yaygın alveoler hasar ile ilişkili pulmoner semptomlar da olarak ortaya çıkabilir. 

Tipik olarak 40 ila 50 yaşları arasındaki kadınlarda görülür ve semptomları idiyopatik pulmoner 

fibrozise benzer, ancak genellikle daha hafiftir2.  

YÇBT’de selüler NSİP buzlu cam opasitesi ile prezente olur. İnce retikülasyon ve traksiyon 

bronşektazisi de daha az yaygın olarak bulunabilir. Aksine fibrotik NSİP’te başlıca bulgu düzensiz 

retikülasyon ve traksiyon bronşektazisidir. OİP e benzer şekilde subplevral ve bazal tutulum gösterir. 

Ancak plevranın hemen altındaki subplevral akciğer parankiminin görece korunması NSİP’te görülen 

bir bulgudur. Ayrıca NSİP, OİP in aksine yamalı değil konsantrik dağılım gösterir. 

 

 

Resim 2a ve 2b de 58 yaş erkek hastanın toraks BT görüntülerinde subplevral alanlarda buzlu cam opasitesi, 

minimal retikülasyon, plevranın hemen altındaki alanların görece korunması (siyah oklar). 

 

2. SİGARA İLE İLİŞKİLİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI 

2.1 Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni 

Deskuamatif interstisyel pnömoni (DİP) sigara ile güçlü bir şekilde ilişkili olan nadir bir hastalıktır; bazı 

olgularda ise solunum yetmezliğine ve ilerlemiş pulmoner fibrozis ile sonuçlanabilir1. Histopatolojik 
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bulgular arasında alveolar septanın homojen kalınlaşması ve pigmentli makrofajların alveolar içinde 

birikmesi sayılabilir4. Hastaların çoğunluğunu 30-50 yaş arası erkekler oluşturmaktadır. Sigarayı 

bıraktıktan ve kortikosteroid tedavisinden sonra semptomlarda belirgin düzelme olur. 

YÇBT’de bazal ve subplevral alanda çoğunlukla buzlu cam opasiteleri görülür. Retikülasyon, traksiyon 

bronşektazisi ve bal peteği yoktur ya da çok az olarak izlenebilir. Etkilenen alanlarda kistler ya da 

amfizem alanları bulunabilir ve bu bulgu tanıda yardımcıdır. 

2.2 Respiratuar Bronşiolit  

Respiratuar bronşiyolit (RB)’in tipik histolojik bulguları, respiratuar bronşiyollerde, alveolar kanallarda 

ve bitişik alveollerde minimal fibrozis ve pigmentli makrofajların birikimini içerir4. Hastada semptom 

var ise respiratuar bronşiolit ilişkili interstisyel akciğer hastalığı olarak tanımlanır. YÇBT incelemede 

en tipik bulgusu buzlu cam opasitesinde sentrilobüler nodüllerdir. Nodüller en yaygın olarak üst akciğer 

santral kesimlerde izlenir. Bronş duvar kalınlaşmaları ve tutulan akciğer alanları olan üst loblarda 

amfizem alanları olması tanıya yardımcıdır. Yer yer hava hapsine sekonder mozaik atenüasyon paterni 

de izlenebilir.  

 

 

 

Resim 3 te 32 yaş erkek hastanın toraks BT görüntülerinde peribronşioler selüler infiltrasyon ve inflamasyon 

için tipik olan buzlu cam dansiteli sentrilobüler nodüller 

 

 

 

Resim 4 te 51 yaş erkek hastanın toraks BT görüntülerinde yer yer zor seçilebilen sentrilobüler buzlu cam 

dansitesinde nodüller 
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3 AKUT VE SUBAKUT İNTERSTİSYEL PNÖMONİLER 

3.1 Organize Pnömoni 

Önceden bronşiolitis obliterans organize pnömoni olarak bilinen organize pnömoni, histolojik olarak 

alveoler kanallar ve bitişik alveoller içindeki granülasyon dokusu ile interstisyum ve alveolar boşlukları 

tutan kronik inflamatuar infiltrat ile karakterizedir1. Farklı etiyolojiler ve hastalıklarla birlikte olabilen 

inflamatuar non-enfeksiyöz bir hastalıktır. YÇBT’de en tipik bulgusu nodüler ya da kitle benzeri, 

çoğunlukla subplevral ve peribronkovasküler alanlarda düzensiz fokal konsolidasyonlardır3. 

Konsolidasyon alanları ve normal akciğer parankim alanları birlikte bulunurlar ve alt lobları daha çok 

tutma eğilimindedir. Organize pnömoni açısından önemli bir YÇBT bulgusu olan ‘atol işareti’ ya da 

‘ters hale işareti’ de görülebilir. Bu bulgu normal ya da buzlu cam opasitesindeki santral akciğer 

parankimini çevreleyen tam ya da kısmi halka şeklinde konsolidasyondur. Organize pnömoni idiyopatik 

olabileceği gibi bağ doku hastalığı, ilaçlar, toksik inhalasyonlar, immünolojik bozukluklar gibi çok 

sayıda nedeni vardır.  

 

  

Resim 5a ve 5b’de 62 yaş erkek hastanın toraks BT görüntülerinde organize pnömoni ile uyumlu, subplevral 

yerleşimli fokal konsolidasyonlar ve buzlu cam dansiteleri 

 

3.2 Akut İnterstisyel Pnömoni  

Hamman-Rich sendromu olarak da bilinen akut interstisyel pnömoni (AİP), interstisyel ve intraalveoler 

ödem, hiyalin membranların oluşumu ve inflamatuar hücrelerin diffüz alveolar infiltrasyonu ile 

tanımlanan, histopatolojik bir diffüz alveolar hasar modeli ile karakterize, son derece şiddetli bir 

idiyopatik akut interstisyel hastalıktır5. YÇBT yaygın alveoleer hasarı gösteren geniş ya da yaygın buzlu 

cam opasiteleri ve konsolidasyondur. Erken dönemde periferal dağılım görülebilir. Mortalitesi %50 den 

fazla olup kötü bir prognoza sahiptir5. Hayatta kalan hastalarda buzlu cam opasiteleri ve 

konsolidasyonlar azalır ve bu alanlarda düzensiz retikülasyon gelişir. Fibrozis bulguları daha çok 

anterior ve periferal yerleşimdir.  

4 NADİR İNTERSTİSYEL PNÖMONİLER 

4.1 Lenfoid İnterstisyel Pnömoni 

Lenfoid interstisyel pnömoni(LİP), hastaların büyük çoğunluğunda bağ dokusu hastalıkları (esas olarak 

Sjögren sendromu, otoimmün tiroidit ve primer biliyer siroz) dahil olmak üzere sistemik otoimmün veya 

immün yetmezlik bozuklukları ile ilişkilidir5. Histolojik olarak, interstisyumun poliklonal lenfositler, 

histiyositler ve değişken sayıda plazma hücreleri tarafından diffüz infiltrasyonu ve ayrıca yoğun 

inflamasyonun eşlik ettiği peribronkovasküler bölgelere dağılmış reaktif lenfoid foliküller ile 

karakterizedir4. En sık YÇBT bulgusu yamalı buzlu cam opasitesidir. Bu bulgu nonspesifik olduğu için 

tanıda hastanın öyküsü ve ek hastalıkları önemlidir.  
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4.2 İdiyopatik plöroparenkimal fibroelastoz 

İdiyopatik plöroparenkimal fibroelastoz, plevra ve akciğerleri etkileyen nadir bir hastalıktır. Histolojik 

olarak homojen subplevral fibroz ve bol elastik lifler, değişken inflamasyon ve lenfoid agregatlar ile 

karakterizedir6. Bugüne kadar literatürde açıklanan 40'tan biraz fazla vaka enfeksiyonlar, kemik iliği 

nakli, otoimmün hastalıklar ve genetik yatkınlık ile ilişkilendirilmiştir5. 

Sonuç 

İİP'lerin doğru teşhisi ve sınıflandırılması, geniş bir multidisipliner tartışmayı içerir. Klinik ve patolojik 

bulguların benzerliği, ayırıcı tanıların karmaşıklığı ve sürekli takip ihtiyacı göz önüne alındığında, 

yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi bu hastalıkların tanısal değerlendirmesinde temel bir rol 

oynamaktadır. 
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Özet: Kolorektal kanserler dünyada en yaygın üçüncü kanserlerdir. Kolorektal kanserler gelişmiş ülkelerde daha 

sık görülmekte olup erkek populasyonunda daha sıktır. Histopatolojik alttiplere baktığımızda en sık tip 

adenokarsinom iken 2. en sık tip müsinöz karsinomdur. Günümüzde tedavi protokollerindeki gelişim ile kolorektal 

kanserlerdeki ölüm oranları azalmakla birlikte metastaz varlığı sağkalım oranlarını azaltmaktadır. Kolorektal 

kanserlerde en sık görülen metastaz bölgesi karaciğer olup bazı çalışmalarda ilk tanı anında olguların yaklaşık 

%25'inde karaciğerde metastaz varlığını göstermektedir. Metastaz sıklığı açısından en sık 2. organ akciğer olup 

bunu sırasıyla lenf nodları ve periton tutulumu takip etmektedir. Biz de hastanemize başvuran taramalarda 

metastaz tanısıs alan ardışık 92 hastayı gözden geçirdik. Hastaların %64'ü erkek iken %36'sı kadındı. Hastaların 

yaş ortalamasını 60.3 olarak bulduk.Histopatolojik alttiplere baktığımızda 85 hasta adenokarsinomken(%92), 

6'sı(%7) müsinöz ve sadece 1 tanesi sarkomoid aittipe aitti.Metastaz oranlarına baktığımızda karaciğer metastazı 

66 hastada (%71) varken, akciğer metastazı 42 hastada (%46), periton metastazı 22 hastada(%24) hastada vardı. 

Hem akciğer hem karaciğer metastazı olan 23 (%25) hasta varken; akciğer, karaciğer ve peritonun aynı anda 

tutulduğu sadece 4 hasta(%4) vardı. 

Anahtar Kelimeler: Kolorektal, Metastasis, Radyoloji 

 

Review of Metastasis Distributions of Cases With Metastatic Colon Cancer 

 

Abstract: Colorectal cancers are the third most common cancer in the world. Colorectal cancers are more 

common in developed countries and are more common in the male population. When we look at the 

histopathological subtypes, the most common type is adenocarcinoma, while the second most common type is 

mucinous carcinoma. Today, with the improvement in treatment protocols, death rates in colorectal cancers are 

decreasing, but the presence of metastases reduces survival rates. The most common site of metastasis in colorectal 

cancers is the liver, and some studies show the presence of metastasis in the liver in approximately 25% of the 

cases at the time of initial diagnosis. In terms of metastasis frequency, the second most common organ is the lung, 

followed by lymph nodes and peritoneal involvement, respectively. We also reviewed 92 consecutive patients who 

were diagnosed with metastasis during the scans that applied to our hospital. While 64% of the patients were 

male, 36% were female. We found the mean age of the patients to be 60.3. When we look at the histopathological 

subtypes, 85 patients were adenocarcinoma (92%), 6 (7%) were mucinous and only 1 was sarcomoid. Peritoneal 

metastasis was present in 22 patients (46%), and in 22 patients (24%). While there were 23 (25%) patients with 

both lung and liver metastases; there were only 4 patients (4%) in whom lung, liver and peritoneum were involved 

at the same time. 

Keywords: Colorectal, Metastasis, Radiology 

 

GİRİŞ: 

Kolorektal kanserler, dünyada en yaygın üçüncü kanserlerdir. Kolorektal kanserler gelişmiş ülkelerde 

daha sık görülmekte olup erkek populasyonunda daha sıktır. Histopatolojik alttiplere baktığımızda en 
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sık tip adenokarsinom iken 2. en sık tip müsinöz karsinomdur. Günümüzde tedavi protokollerindeki 

gelişim ile kolorektal kanserlerdeki ölüm oranları azalmakla birlikte metastaz varlığı sağkalım oranlarını 

azaltmaktadır. Kolorektal kanserlerde en sık görülen metastaz bölgesi karaciğer olup bazı çalışmalarda 

ilk tanı anında olguların yaklaşık %25'inde karaciğerde metastaz varlığını göstermektedir. Metastaz 

sıklığı açısından en sık 2. organ akciğer olup bunu sırasıyla lenf nodları ve periton tutulumu takip 

etmektedir. (1) 

MATERYAL ve METOD: 

Hastanemizde kolorektal kanser tanısı alan ve departmanımıza metastaz taraması için yönlendirilen 

hastalara yapılan toraks- abdomen bilgisayarlı tomografisi sonucu metastaz varlığı tespit edilen ardışık 

92 hasta değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede hastaların %64'ü erkek iken %36'sı kadındı. 

Hastaların yaş ortalamasını 60.3 olara bulduk.Histopatolojik alttiplere baktığımızda 85 hasta 

adenokarsinomken (%92), 6'sı (%7) müsinöz ve sadece 1 tanesi sarkomoid alttipe aitti. Metastaz 

oranlarına baktığımızda ise karaciğer metastazı 66 hastada (%71) varken, akciğer metastazı 42 hastada 

(%46), periton metastazı 22 hastada (%24) vardı. Hem akciğer hem karaciğer metastazı olan 23 (%25) 

hasta varken; akciğer, karaciğer ve peritonun aynı anda tutulduğu sadece 4 hasta (%4) vardı. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: 

Kolorektal kanser 2012'de yaklaşık 1,4 milyon ve 2018'de 1,8 milyon yeni teşhis vakası ile dünyadaki 

en yaygın üçüncü solid organ kanseridir. Kolorektal kanser erkeklerde daha sıktır ve gelişmiş ülkelerde 

anlamlı olarak daha yaygındır. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından verilen GLOBOCAN 

2020 kanser insidansı ve ölüm oranı tahminlerine göre 2020 yılında dünya çapında tahmini 19,3 milyon 

yeni kanser vakası ve yaklaşık 10,0 milyon kanser ölümü meydana geldi. Kadın meme kanseri, en sık 

teşhis edilen kanser olarak akciğer kanserini geride bıraktı. Meme kanseri tahminen 2,3 milyon yeni 

vaka iken (%11,7), ardından akciğer (%11,4), kolorektal (%10,0), prostat (%7,3) ve mide (%5,6) 

kanserleri gelmektedir. Akciğer kanseri, tahminen 1,8 milyon ölümle (%18) kanser ölümlerinin önde 

gelen nedeni olmaya devam etti, bunu kolorektal (%9,4), karaciğer (%8,3), mide (%7,7) ve kadın meme 

(%6,9) kanserleri izledi. Küresel kanser yükünün 2020'ye göre %47 artışla 2040'ta 28,4 milyon vaka 

olması bekleniyor. Bu durum küreselleşme ve büyüyen bir ekonomi ile bağlantılı artan risk faktörleri 

tarafından daha da kötü hale getirilebilir. (1,2) 

Karaciğer en yaygın metastaz bölgesidir, bunu akciğerler, uzak lenf düğümleri ve periton takip eder. (3) 

Bizim çalışmamızda en sık metastaz bölgesi karaciğerdi. İkinci en sık bölge akciğer 3. cüsü ise 

peritondu. Lenf nodu metastazını ise sadece 2 hastada tespit ettik. 

Popülasyona dayalı çalışmalar, hastaların yaklaşık %25'inin ilk tanı anında karaciğer metastazı ile 

başvurduğunu ve hastaların %50'sinin hastalıklarının seyri sırasında karaciğer metastazı geliştirdiğini 

göstermiştir (4). Bu, karaciğer metastazı olmayan hastalara kıyasla (5 yıllık sağkalım oranı %70) 5 yıllık 

genel sağkalımı %17 ile önemli ölçüde azaltılmış yaşam beklentisiyle sonuçlanır. (5) Tedavi 

edilmediğinde, karaciğer metastazı olan hastaların medyan sağkalımı 6-9 aydır. En iyi kemoterapi ile 

bile, rezeke edilemeyen karaciğer metastazları olan hastalarda ortalama hayatta kalma süresi 13-18 

aydır. Karaciğer rezeksiyonunun sonucu etkilediği gerçeği, rezeke edilemeyen karaciğer metastazları 

olan hastaların %70'inden fazlasının karaciğer metastazlarından ölmesi gerçeğiyle de vurgulanmaktadır.  

Karaciğer metastazından ölenler için hastalığa özgü sağkalım, diğer metastatik bölgelerden ölen 

hastalara kıyasla önemli ölçüde daha kısadır. Şu anda, karaciğer metastazları için cerrahi tedavi 

uygulanmayan hastalar tipik olarak 18 aydan daha az yaşar ve 5 yıl hayatta kalan yoktur. 

Karşılaştırıldığında, rezeke edilen ancak tekrarlayanların medyan sağkalımı 40 aydır ve 5 yıllık 

sağkalımları ise %17’dir. (6) Akciğer metastazları, kolorektal kanser metastazlarının ikinci en yaygın 

bölgesidir, ancak nadiren (<%10) izole olarak bulunur. Metastatik kolorektal hastalıktan ölen hastaların 

%25'inde ise peritoneal karsinomatoz vardır. Kolorektal kanserlerde beyin metastazları nadiren (<%1) 

ilk metastatik bölgedir. Beyin metastazları en sık olarak, kolorektal kanserin teşhisinden saptanmasına 

kadar ortalama 20-40 aylık bir aralıkla, 3 veya daha fazla başka bölgeye metastazı olan hastalarda 

tanımlanır. Bizim hastalarımızın sadece 6’sında (%6.5) beyin metastazı vardı. Çalışmamızda başlıca 

diğer metastaz bölgeleri şöyleydi; 5 hastada kemiğe metastaz varken, 2 hastada böbrek metastazı, 1 

hastada pankreas metastazı, 1 hastada mide metastazı ve 1 hastada da sürrenal metastazı vardı. (6) 
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Sonuç olarak, günümüzde karaciğer, akciğer, periton, kemik, uzak lenf nodları ve beyine metastazı olan 

hastaların kolorektal kanser metastazlarını tedavi etmenin birçok kabul görmüş etkili yolu vardır. Bu 

tedaviler semptomları hafifletmek ve ayrıca yaşamı uzatmaya imkan tanıyan tedavilerdir. Dolayısıyla 

kolorektal kanserlerde metastazların erken tanısı ve bu duruma uyan doğru tedavi startejisi metastazlı 

hastaların morbidite ve mortalite oranlarını azaltacağından kolorektal kanserli olgularda planlı metastaz 

taramaları tedavi sürecinin önemli bir bileşenidir. 
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Özet: Ek olarak enfektif veya UC ile ilgili problemler ekarte edildikten sonra, iki yıllık ülseratif kolit (ÜK) öyküsü 

olan 22 yaşında bir erkek hasta, 5-aminosalisilik asit, sülfametoksazol ve demir ve aspirin ile bir günlük tedaviyi 

takiben ateş ve şiddetli perikardit geliştikten sonra değerlendirildi. Aktive edilmiş hasta bazofillerinin CD63 ve 

CD203c kullanılarak in vitro flow sitometrik olarak incelenmesinin, inhalan alerjenler, gıda alerjileri, doğal 

kauçuk lateks alerjisi, zehir alerjisi ve ilaç alerjileri gibi çeşitli IgE aracılı alerjilerin tanımlanmasında güvenilir 

olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda (bazofil aktivasyon testi, BAT ve lenfosit transformasyon testi, LTT) hem 

hasta hem de yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş iki kontrol (bir sağlıklı kontrol ve bir UC'li hasta) üzerinde 

gerçekleştirildi ve karşılaştırılmalar değerlendirildi. Flow sitometrisi kullanılarak, ilaca özgü CD4+T hücrelerini 

belirlemek için LTT incelendi. Karboksifloresein süksinimidil ester (CFSE) etiketli PBMC'ler, hem stimülasyon 

olmadan hem de şüpheli ilaçlar tarafından indüklenen stimülasyon ile beş gün boyunca kültüre edildi. BAT (Flow 

CAST®), üreticinin belirttiği şekilde çalışma gerçekleştirildi. Sülfametoksazol (SMZ), salisilik asit ve LYS-aspirin 

varlığında LTT'nin negatif olduğu gözlendi. Demir spesifik CD4+T hücre proliferasyonu uyarılmamış hücrelere 

göre 1,5 katı geçtiğinde pozitif sonuç kabul edildi. H1 hastasında, demir spesifik CD4+T hücre proliferasyonu 1,7 

kat arttmıştır. Vaka ve şüpheli ilaçlara yönelik kontroller için BAT negatif kaldı.Vakalar ve kontroller için BAT 

değerlendirildiğinde sonuç negatif olarak değerlendirildi. In vitro testler, alerji uzmanlarına İlaç aşırı duyarlılık 

yanıtlarının kesin teşhisi için suçlu ilaçları belirlemede yardımcı olabilecek umut verici araçlardır. 

Anahtar Kelimeler: Ltt, Bat, Flow Sitometri,, ilaç Alerjisi 

 

The Value of in Vitro Diagnostic Testing in the Management of Severe Drug Hypersensitivity Reactions 

Associated With Ulcerative Colitis. 

 

Abstract: After ruling out additional infective or UC-related problems, a 22-year-old male with a two-year history 

of ulcerative colitis (UC) was assessed after developing fever and severe pericarditis following one-day treatment 

with 5-aminosalycylic acid, sulfametoxazole, iron, and aspirin. Flow cytometric examination of activated patient 

basophils in vitro using CD63 and CD203c has been shown to be reliable for the identification of various IgE-

mediated allergies such as inhalant allergens, food allergies, natural rubber latex allergy, venom allergy, and 

medication allergies. The our studies (basophil activation test, BAT, and lymphocyte transformation test, LTT) 

were performed on the patient as well as two age and gender matched controls (one healthy control and one 

patient with UC), with comparisons shown. Using flow cytometry, LTT was examined to identify CD4+T cells that 

are drug-specific. Carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE)-labeled PBMCs were cultivated for five days 

both without stimulation and with stimulation induced by suspected medications. The BAT (Flow CAST®) was 

performed as directed by the manufacturer. LTT was observed to be negative in the presence of sulfamethoxazole 

(SMZ), salicylic acid and LYS-aspirin. Positive results were accepted when iron-specific CD4+Tcell proliferation 

exceeded 1.5 times according to unstimulated cells. In H1 patient, iron-specific CD4+T cell proliferation 

increased 1.7-fold. BAT remained negative for the case and the controls for suspected drugs. The result remained 
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negative when BAT was evaluated for cases and controls. In vitro assays are promising tools that can aid allergists 

to identify culprit medicines for the conclusive diagnosis of Drug hypersensitivity responses. 

Keywords: Lymphocyte Transformation Test,(Ltt), Basophil Activation Test, Bat, Flow Cytometry, Drug Allergies 

 

1. GİRİŞ 

Aktive edilmiş hasta bazofillerinin CD63 ve CD203c kullanılarak in vitro flow sitometrik olarak 

incelenmesinin, inhalan alerjenler, gıda alerjileri, doğal kauçuk lateks alerjisi, zehir alerjisi ve ilaç 

alerjileri gibi çeşitli IgE aracılı alerjilerin tanımlanmasında güvenilir olduğu gösterilmiştir (1,2). Bu 

çalışmada, enfektif veya UC ile ilgili problemler ekarte edildikten sonra, iki yıllık ülseratif kolit (ÜK) 

öyküsü olan 22 yaşında bir erkek hasta, 5-aminosalisilik asit, sülfametoksazol ve demir ve aspirin ile bir 

günlük tedaviyi takiben ateş ve şiddetli perikardit geliştikten sonra bazofil aktivasyon açısından 

değerlendirilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışmamız bazofil aktivasyon testi, (BAT) ve lenfosit transformasyon testi, (LTT) hem hasta hem de 

yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş iki kontrol (bir sağlıklı kontrol ve bir UC'li hasta) üzerinde 

uygulanmış ve gruplar arasındaki sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Flow sitometri 

cihazında, ilaca özgü CD4+T hücrelerini belirlemek amacı ile LTT protokolü uygulanarak incelendi. 

Karboksifloresein süksinimidil ester (CFSE) etiketli PBMC'ler, hem stimülasyon olmadan hem de 

şüpheli ilaçlar tarafından stimüle edilerek beş gün boyunca etüvde kültüre edildi. BAT (Flow CAST®), 

ise üreticinin belirttiği şekilde çalışılmıştır. 

3. BULGULAR VE SONUÇ 

Sülfametoksazol (SMZ), salisilik asit ve LYS-aspirin varlığında LTT'nin negatif olduğu gözlendi. 

Çalışmamızda, demir spesifik CD4+T hücre proliferasyonu uyarılmamış hücrelere göre 1,5 katı 

geçtiğinde pozitif sonuç kabul edildi. Bu değerlendirmeye göre, H1 hastasında, demir spesifik CD4+T 

hücre proliferasyonu 1,7 kat arttmış olduğu gözlenmiştir (Figür 2).. Vaka ve şüpheli ilaçlara yönelik 

kontrol grubu için BAT negatif olarak tespit edilmiştir (Figür 1). In vitro testler, alerji uzmanlarına İlaç 

aşırı duyarlılık yanıtlarının kesin teşhisi için suçlu ilaçları belirlemede yardımcı olabilecek güvenilir 

umut verici araçlardır. 

 

Bazofillerin Seçimi                   Pozitif Kontrol                   Negatif Kontrol 
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Aspirin                                       5- Aminosalisilik Asit 

 

 

Demir                                                 Sülfametazole 

 

Figür 1:Flow Sitometri Cihazında Bazofil Aktivasyon Testi (BAT) 
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Figür 2: Flow Sitometri Cihazında LTT (Lenfosit Transformasyon Testi 
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Özet: Giriş:Pelvik inflamatuar hastalık (PİH), endometrit, salpenjit ve tuboovaryan abse (TOA) gelişimine neden 

olan pelvik peritoniti içeren üst genital yolun inflamasyonu ile karakterize polimikrobiyal bir infeksiyondur. 

Jinekolojik nedenlerle hastaneye yatışların en sık nedenlerindendir. PİH olarak tanı konulan hastaların %15’i, 

hastaneye yatarak tedavi gören PİH olgularının ise %33’ü TOA’dır. Bu çalışmanın amacı TOA'lerin etiyolojisi, 

tanısı, takip ve tedavisinin değerlendirilmesi yanında rahim içi araç kullanımı ile TOA gelişimi arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Gereç-Yöntem:SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, SUAM’da Ağustos 2016-Aralık 2017 tarihleri 

arasında tubo-ovaryan abse nedeniyle opere edilen 31 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları, 

gravidaları, BMI, ek sistemik hastalık mevcudiyeti, başvuru şikayetleri, RIA kullanım durumları, laboratuvar 

sonuçları incelendi. Veriler sıklık ve ortalama±standart sapma, yüzde persentil şeklinde analiz edildi. Bulgular 31 

olguyu retrospektif incelediğimizde; başvuru esnasında abdominal hassasiyet ve ağrı (%93), servikal hareketlerde 

hassasiyet %100, vajinal akıntı %25,8'dı. 31 hastanın yaş ortalaması 38,12±7,5yıl, BMI‘i 26,92±5,17, gravida 

3’tü. %67,7 hasta sigara kullanmaktaydı. Apse boyutu USG’de ortalama 66,35mm±20,12mm ölçülmüştü ve 

%77,4’ü tek taraflıydı. Ateş ortalama 37,7°C±0,59’du. Hastaların %87,1’inde ek sistemik hastalık yoktu. Tubo-

ovaryan abse nedeniyle opere edilen grupta 31 hastanın 16’sı rahim içi araç kullanmaktaydı. Laboratuvar 

değerleri incelendiğinde Hemoglobin 11,77±1,05 g/dl, Beyaz küre 14497/L±4829, CRP 195mg/L±139'dü. Ca125 

ortalama 90,06±188,17'dü. Preoperatif serviks sürüntülerinde %35,5 üreme izlendi. Püy kültüründe ise 2’sinde 

E. Coli, 1’inde pseudomonas, 1’inde enterobakter üredi. Hastaların %67’sine operatif laparoskopi, 10’una 

laparatomi uygulanmıştır. 4 hasta dışında tüm hastalara dren konulmuştur. Hastaların tamamına yatışta 

antibiyoterapi başlanmıştır. Ameliyat tiplerine bakıldığında 5’ine TAH+BSO, 6’sına Unilateral salpenjektomi, 

6’sına Unilateral salpingoooferektomi, 6’sına apse drenajı, 7’sine USO+Tüp ligasyonu, 1’ine TLH uygulanmıştır. 

Hastanede yatış sürelerine bakıldığında ortalama 8,7±3,72 gündü. Sonuç:TOA ciddi morbidite nedeni olmaya 

devam etmektedir. TOA tanısıyla izlenen hastalarda tedaviye yanıtın akut dönemde CRP'yle yapılmasında fayda 

vardır. TOA nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda RİA kullanımın bir risk faktörü olduğu akılda tutulmalı; 

tedavide tek başına antibiyoterapiden çok cerrahi ile kombine tedavinin esas olduğu unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tubo-Ovaryan Abse, Rahim İçi Araç 

 

Giriş 

Pelvik inflamatuar hastalık (PİH), endometrit, salpenjit ve tuboovaryan abse (TOA) gelişimine neden 

olan pelvik peritoniti içeren üst genital yolun inflamasyonu ile karakterize polimikrobiyal bir 

infeksiyondur. Hastalık, sıklıkla seksüel olarak geçen C.Trochomatis ve N.Gonorrhea gibi 

mikroorganizmalar tarafından oluşturulan infeksiyonun, endometrium ve fallop tüplerine doğru 

yayılmasının sonucu olarak gelişir (1).  

Jinekolojik nedenlerle hastaneye yatışların en sık nedenlerindendir ve major sonuçları ile birlikte yıllık 

maliyeti 4.2 milyar dolardır (2). PİH genelde seksüel aktif kadınların hastalığıdır ve tedavi edilmeyen 

durumlarda sepsis ve mortalite nedeni olabilir.  

Pelvik inflamatuar hastalık olarak tanı konulan hastaların %15’i, hastaneye yatarak tedavi gören PİH 

olgularının ise %33’ü tuboovaryan absedir (3). PİH gelişiminde,düşük sosyoekonomik durum, eğitim 

düzeyinin düşüklüğü, çoğul seksüel partner, bariyer tipi kontrasepsiyon yöntemi kullanmamak gibi 
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tanımlanmış risk faktörleri vardır. Ayrıca rahim içi araç (RİA) kullanımının da PİH gelişiminde bir risk 

faktörü olduğu ileri sürülmektedir (4). 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı Tuboovaryan abse (TOA)'lerin etiyolojisi, tanısı, takip ve tedavisinin 

değerlendirilmesi yanında rahim içi araç kullanımı ile tubo-ovaryan abse gelişimi arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. 

Gereç-Yöntem 

SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Ağustos 2016-

Aralık 2017 tarihleri arasında tubo-ovaryan abse nedeniyle opere edilen 31 hasta çalışmaya dahil 

edildi.Hasta dosyalarına jinekoloji ameliyat defteri ile arşivden ulaşıldı. 

Hastaların yaşları, gravidaları, BMI, ek sistemik hastalık mevcudiyeti, başvuru şikayetleri, RIA kullanım 

durumları, laboratuvar sonuçları (WBC, CRP, Ca125, kültür sonuçları) incelendi. Toplanan veriler sıklık 

ve ortalama ± standart sapma, yüzde persentil şeklinde analiz edildi. 

Bulgular 

Üçüncü Basamak Eğitim Araştırma Hastanesinde 31 olguyu retrospektif incelediğimizde; başvuru 

esnasında hastalarda şikayet olarak abdominal hassasiyet ve ağrı(%93), servikal hareketlerde hassasiyet 

(%100), vajinal akıntı (%25,8) maevcuttu. 

31 hastanın yaş ortalaması 38,12±7,5 (22-56) yıl, BMI ‘i 26,92±5,17 (16,14-40,51), gravida 3 (1-8) idi. 

21 hasta (%67,7) sigara kullanmaktaydı. 

Apse boyutu USG de ortalama 66,35mm±20,12mm(min33-max110mm) ölçülmüştü ve %77,4’ü (24 

hastada) tek taraflı idi. Ateş ortalama 37,7 °C±0,59 (36,7-38,9) idi. Hastaların %87,1’inde (27 hasta) ek 

sistemik herhangi bir hastalık yoktu. 

Tubo-ovaryan abse nedeniyle opere edilen grupta 31 hastanın 16’sı (% 51.6) rahim içi araç 

kullanmaktaydı. 

Laboratuvar değerleri incelendiğinde Hemoglobin 11,77 ±1,05 g/dl (9,5-13,7), Beyaz küre 

14497/L±4829 (6610-31100), CRP 195mg/L ±139 (min1,40-max680) idi. Ca125 ortalama 

90,06±188,17 (5,20-1058) idi. (Tablo 1) 

 

Tablo1. Hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar bulguları 

 mean SD 

Yaş (yıl) 38,12 ±7,5 

BMI 26,92 ±5,17 

gravida 3  

Apse boyutu(mm) 66,35 ±20,12 

Ateş °C 37,7 ±0,59 

Hemoglobin (g/dl) 11,77 ±1,05 

WBC   /L 14497 ±4829 

CRP (mg/L) 195 ±139 

Ca125 90,06 ±188,17 
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Preoperatif serviks sürüntülerinde %35,5 üreme izlenirken %64,5 üreme yoktu. Püy kültüründe ise 2 

hastada(%6,5) E. Coli, 1 hastada (%3.2) pseudomonas, 1 hastada (%3.2) enterobakter üredi, %87 ‘sinde 

üreme olmadı. 

Hastaların %67’sine (21 hasta) operatif laparoskopi, 10 ‘una (%33)  laparatomi uygulanmıştır. 4 hasta 

dışında tüm hastalara (%87,1) dren konulmuştur.  

Hastaların tamamına yatışta antibiyoterapi başlanmıştır.  

Ameliyat tiplerine bakıldığında 5 hastaya (%16) TAH+BSO, 6 hastaya (%19,4) Unilateral 

salpenjektomi, 6 hastaya (%19,4) Unilateral salpingoooferektomi, 6 hastaya (%19,4) apse drenajı, 7 

hastaya (%22,6) USO+Tüp ligasyonu, 1 hastaya TLH (total laparoskopik histerektomi) uygulanmıştır. 

(Tablo2) Hastanede yatış sürelerine bakıldığında ortalama 8,7±3,72 (3-20) gün idi. 

 

Tablo2.Tedavi şekillerine göre hasta sayısı ve oranlar 

 n (%) 

 Unilateral salpenjektomi 6 19.4 

Unilateral salpingoooferektomi 6 19.4 

USO+Tüp ligasyonu 7 22.5 

TAH+BSO 5 16.1 

Apse drenajı 6 19.4 

TLH 1 3.2 

 

Tartışma 

Tuboovaryan abse gelişimine neden olan pelvik inflamatuar hastalıkta, RİA kullanımının risk faktörü 

olup olmadığını araştırdığımız çalışmamızda, bulgularımız literatürle uyumlu idi.  

Lee ve ark yaptıkları çalışmada, RİA kullanımının PİH oluşumu için bir risk faktörü olduğunu 

belirtmişlerdir (5). 

Kuru ve ark. TOA nedeniyle opere ettikleri hastalarda RİA kullanımını % 24, Turan ve ark. da % 25 

olarak tespit etmiş ve RİA kullanımının TOA gelişiminde bir risk faktörü olduğunu ileri 

sürmüşlerdir(6,7). 

Farley ve ark. ise, pelvik inflamatuar hastalık gelişiminde RİA kullanımının bir risk faktörü olduğunu, 

bu riskin altta yatan seksüel geçişli bir hastalık varlığında daha da yükseleceğini, hastalığın sıklıkla RİA 

takılmasını takip eden günlerde görüldüğünü, hatta yirminci günden sonra hastalık riskinin çok 

azaldığını iddia etmişlerdir(8). 

Sonuç 

TOA ciddi morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. TOA tanısıyla izlenen hastalarda tedaviye 

yanıtın akut dönemde CRP ile yapılmasında fayda vardır. TOA nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda 

RİA kullanımın bir risk faktörü olduğu akılda tutulmalı; abse tedavisinde tek başına antibiyoterapiden 

çok cerrahi ile kombine tedavinin esas olduğu unutulmamalıdır. 

Anahtar kelimeler: tubo-ovaryan abse, rahim içi araç 
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Özet: Dünya çapında mortalite ve morbiditenin önemli sebeplerinden birisi inme sonrasında gözlenen 

durumlardır. Bunlardan birisi de iskemik inme olgularıdır. Tüm inme vakalarının %85'ini iskemik inme vakaları 

oluşturmaktadır ve bu vakalar tanımlanması ile tedavi süresi kısıtlı olan ve bu kısıtlı tedavi süresinde intravasküler 

litik, daha ileri zamanda intravasküler girişim ile nörolojik sekelin azaltılması ve hastanın daha düşük hasarla 

tedavi olması hedeflenir. 73 yaşında kadın bir hastanın son 1 haftadır başlayan davranışsal bozuklukları ardına 

baskın bir şekilde gelişen unutkanlık şikayeti ile acil servise başvurdu. Hasta aile bireylerini gün içinde 

tanıyamama ve yer-zaman oryantasyonunu kaybetmee şikayetine sahipti. Hastanın bilinen HT ve DM hastalıkları 

mevcuttu. Fizik muayenesinde nörolojik olarak intakt olan hastada lateralizan bir tutulum görülmedi. Hastnaın 

beyin tomografisinde bir bulgu saptanmazken, difüzyon ağırlıklı beyinm manyetik rezonans görüntülemesinde 

sadece hipokampal bölgede tutulum olduğu ve subakut bir inme durumunun geliştiği görüld. Hastanın mevcut 

bulguları, acil servise başvuran ve hızlıca müdehale gerektiren patolojiler arasındadır. Bu hastaların erken 

dönemde tanınması sekelsiz veya gündelik yaşamını idame ettirecek şekilde iyileşmeleri için önemlidir. Bu vaka 

ise sadece unutkanlık semptomu ile kendini gösteren atipik bir sunumun da serebrovasküler bir olayın semptomu 

olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler İnfarkt, Hafıza Kaybı, Acil Servis 

 

Case Report: Memory Loss After Hippocampal Infarction 

 

Abstract: One of the important causes of mortality and morbidity worldwide is the conditions observed after stroke. 

One of them is ischemic stroke cases. Ischemic stroke cases account for 85% of all stroke cases, and by defining 

these cases, it is aimed to reduce the neurologic sequelae with intravascular lytic in this limited treatment period, 

and to reduce the neurologic sequelae with intravascular intervention in this limited treatment period, and to treat 

the patient with less damage. A 73-year-old female patient was admitted to the emergency service with the 

complaint of forgetfulness that developed predominantly after behavioral disorders that had started the last 1 

week. The patient had complaints of not being able to recognize family members during the day and losing his 

place-time orientation. The patient had known HT and DM diseases. No lateralizing involvement was observed in 

the patient who was neurologically intact on physical examination. While no finding was detected in the patient's 

brain tomography, magnetic resonance imaging of the diffusion-weighted brain revealed involvement only in the 

hippocampal region and a subacute stroke developed. The current findings of the patient are among the 

pathologies that apply to the emergency department and require rapid intervention. Early recognition of these 

patients is important for their recovery without sequelae or in a way that they can maintain their daily life. This 

case shows that an atypical presentation with only the symptom of forgetfulness may also be a symptom of a 

cerebrovascular event. 

Keywords: Cerebrovascular İnfarction, Memory Loss, Emergency Room 

Giriş 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 796 
Beyindeki oksijen sunumunun engellendiği ve sonrasında nöron ölümlerinin meydana geldiği duruma 

inme denir. İnme olgularının büyük kısmını iskemik inmeler oluştururken bir kısmını hemarojik inme 

olguları oluşturmaktadır (1). Kadın olgularda erkeklerden daha sık iskemik atak görülmektedir (2). 

Beyinde meydana gelen strokun temelinde emboli, hipoperfüzyon veya tromboz yer almaktadır. Tutulan 

yere ve tutulumun büyüklüğüne göre bulgular gözlenmektedir (3). Bu vakada, atipik tutulumu olan bir 

hastanın acil servise bavşurusunu ve yönetimini tartışacağız. 

Vaka  

73 yaşında kadın hasta, son 1 haftada davranışsal değişim ve yakınlarını tanıyamama şikayeti ile 

hastaneye başvurdu. Hasta yakınları, hastanın gün içerisinde aile bireylerini tanıyamadığını ve 

bulunduğu yere olan oryantasyonunu kaybettiğini söyledi. 

Hasta bilinen hipertansiyon ve diyabetes mellitus hastası. 3 ay önce sağ orta serebral arter oklüzyonuna 

bağlı solda hemianopi sekeli olan serebrovasküler olay geçirmiş. Hasta aspirin, krapidogrel, 

kandesartan, Trimetazidin, linagliptin, metformin kullanmaktadır. 

Başvuru sırasında; 163/123 mmHg arteryel basıncı, 92/dakika nabzı, %97 saturasyonu ve 36,5 derece 

Celcius beden sıcaklığı mevcuttu.  

Hastanın yapılan fizik muayenesinde bilinç açık, koopere oryante, glasgow koma skoru 15/15, pupilleri 

bilateral izokorikti. Nazolabial olukları doğaldı. Görme alanında sol hemianopi mevcuttu. Konuşması 

doğaldı. İskelet ve kas sisteminde paralizan bir bulgu mevcut değildi. Lateralizan defisiti yoktu. 

Sensörimotor sisteminde defisit yoktu. Taban Cilt refleksi her iki tarafta doğaldı. Ense defansı yoktu.  

Solunum sesleri doğaldı. Kalp sesleri ritmik ve S1-S2 sesleri doğaldı. Batın rahat, defans ve rebound 

bulgusu yoktu. Diğer sistemlerde patalojiye rastlanmadı. 

Hastanın çekilen elektrokardiyografisinde sinüs ritmi gözlenirken, PR mesafesi doğal, kalp hızı 

87/dakika olarak bulundu. ST elevasyonu görülmedi. 

Hastanın biyokimyasal testlerinde ve kan sayımında anlamlı bir değişiklik gözlemlenmedi. Bulgular 

aşağıdaki tablodadır.  

Tablo 8. Biyokimyasal bulgular 

Test Value Reference Unit 

Creatinin 0.91 0.66 - 1.09 mg/dL 

Sodium (Na) 138 136-146 mmol/L 

Gulocose 111 74-106 mg/dL 

C-reactive Protein 18.8 0-5 mg/L 

White Blood Cells 9.4 4-10.5 10^3/mm^3 

Hemoglobin 10.8 12.5-16 g/dL 

Platelet 250 150-450 10^3/mm^3 

 

Hastanın başvurusunda çekilen difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) Sol 

hipokampus anterior kesimde yaklaşık 17 mm transvers çapında, sol oksipital lobda milimetrik boyutlu 

5-6 adet ve sağ oksipital lobda orta hat düzeyinde yine milimetrik boyutlu akut-subakut enfarkt ile 

uyumlu diffüzyon kısıtlılıkları izlenmiştir. Diffüz serebral ve serebellar atrofi ile uyumlu görünüm 

izlenmiş olup her iki serebral hemisferde periventriküler-subkortikal beyaz cevher yerleşimli kronik 

iskemik gliotik değişiklikler mevcuttur. 

Hastanın başvurusundan 2 ay önce çekilen difüzyon ağırlık MRG’de Sağ oksipital lobda, hipokampus, 

parahipokampal girusta akut iskemi-enfarkt ile uyumlu (sağ PCA sulama alanı) yaygın diffüzyon 

kısıtlaması ve tanımlı alanda kortikal ödem, sağ talamusta milimetrik odaklar tarzında fokal iskemi-

enfarkt alanı mevcuttu. Sağ periventriküler beyaz cevherde fokal iskemi-enfarkt ile uyumlu diffüzyon 

kısıtlaması alanı Korpus kallozum splenium sağ yarımında geniş akut iskemi-enfarkt ile uyumlu 

diffüzyon kısıtlaması alanı, bilateral frontal ve parietalde subkortikal beyaz cevherde, korona radiata ve 

sentrum semiovalede ve periventriküler beyaz cevherde konfluent karakterde (Fazekas 3). Hastanın yaşı 
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ile uyumsuz yaygın kronik gliotik değişiklikler ve 3. ventriküler ve her iki lateral ventrikülde minimal 

dilatasyon saptanmıştı. Hastanın daha önceden hipokampal bölge tutulumlu bir enfarkt alanı mevcut 

değildi. 

1 haftadır var olan şikayetlerinin epilepsi nedenli olabileceği düşünüldüğü için hastaya 

elektroensefalogram (EEG) uygulandı. Hastanın çekilen EEG’sinde; zemin aktivitesine karışan teta 

frekansında yavaş dalgalar, sol parasagital bölgede izlenen ve hemisferin diğer kesimlerine yayılan 

keksin dalgalar nedeni ile anormaldir. EEG bulgusu hafif derecede yaygın serebral disfonksiyon yanısıra 

fokal epilepsi tanısını desteklemektedir. 

Hasta, acil serviste serebrobasküler olay ön tanısıyla nöroloji bölümüne konsülte edildi. Nöroloji bölümü 

tarafından değerlendirilen hastanın subakut infakt geçirdiği görüldü. Unutkanlık semptomunun hastanın 

hipotalamus infaktı nedeniyle olduğu belirlendi. İzlemi sırasında stabil olan hastaya, levatirasetam ve 

enoksoparin başlanarak poliklinik kontrolü önerisiyle taburcu edildi. 

Tartışma 

Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık yeni veya tekrarlayan inme insidansı yaklaşık 795.000'dir, bunun 

yaklaşık 610.000'i ilk inme ve 185.000'i tekrarlayan inmedir (2). Greater Cincinnati/Kuzey Kentucky 

İnme Çalışması, Beyaz hastalarla karşılaştırıldığında Siyahilerde küçük damar felçlerinin ve nedeni 

belirlenemeyen felçlerin neredeyse iki kat daha yaygın olduğunu ve büyük damar felçlerinin yüzde 40 

daha yaygın olduğunu göstermiştir (4). 

Orta serebral arter (MCA), felçte en sık görülen arterdir. MCA dağılımı lateral serebral korteksi içerir 

(5). 

Laküner enfarktlar, küçük bir perforan arterin tıkanmasından kaynaklanır. Enfarktüsün doğası intrinsik 

damar tıkanıklığından veya bir emboliden kaynaklanabileceğinden, kesin mekanizma tartışılmaktadır. 

Bu bölgedeki enfarktüs, saf motor veya duyusal kayıp, sensorimotor eksiklik veya hemiparezi ile ataksi 

ile kendini gösterebilir (6, 7). 

Tutulum yerleri hastalığın bulguları ile ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıklıkla MCA ve ona bağlı 

bulgular görülürken, bizim vakamızdaki gibi küçük damarlarda meydana gelen inme durumlarından 

sonra atipik semptomlar ile de bir inme vakası gözlenebilir. Bu hasta gruplarına dikkat edilmesi gerekir. 
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Özet: Koronavirüs pandemisi önemli bir halk sağlığı sorunudur. 2019 yılı sonuyla tanımlanan ve 2020 yılı 

itibariyle tüm dünya çapında etki gösteren önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 

2022'de dünya çapında yoğunlaşan virüs enfeksiyonu için pandemi ilan etmesiyle hizmete yönelik hareketlilik 

hızlandı. DSÖ Aşısı, durum için önemli bir kurtarıcıdır, öte yandan her ilacın bir takım yan etkileri vardır. İnaktive 

koronavirüs aşısının yaygın yan etkileri lokal ağrı ve yorgunluktur. Normal basınçlı hidrosefalisi olan hastanın 

iki aşılamadan sonra idrar kaçırma ve alt ekstremitesinde güçsüzlük gözlemlediği bu olguda görüldü. İzleminde 

beyin omurilik sıvısı boşalttı. Drenaj sonrası kas güçsüzlüğü azaldı ve hasta yürüyordu. Literatürde ilk NPH 

vakasını gösteriyoruz ve bu advers reaksiyon nörolojik semptomlar için çok önemli. 

Anahtar Kelimeler: Coronavirüs Aşısı, Normal Basınçlı Hidrosefali, Advers Reaksiyon 

 

A Rare Case: Normal Pressure Hydrocephalus After Inactivated Coronavirus Vaccine 

 

Abstract: The coronavirus pandemic is a significant public health problem. The activity for the service accelerated 

after the World Health Organization declared a pandemic for the virus infection that intensified worldwide in 

2022. WHO Vaccination is an important salvage for condition, on the other hand, every medication has some 

adverse reactions. Common side effects of Inactivated coronavirus vaccine are local pain and fatigue. This case 

showed after two vaccination, it observed urinary incontinence, and weakness in the lower extremity of the patient 

who has normal pressure hydrocephalus. In the follow-up, it drained cerebrospinal fluid. After draination, muscle 

weakness decreased and the patient was walking. In the literature, we show the first NPH case and this adverse 

reaction is very important for neurologic symptoms. 

Keywords: Coronavırus Vaccine, Normal Pressure Hydrocephalus, Adverse Reaction 

 

Giriş 

Beyindeki oksijen sunumunun engellendiği ve sonrasında nöron ölümlerinin meydana geldiği duruma 

inme denir. İnme olgularının büyük kısmını iskemik inmeler oluştururken bir kısmını hemarojik inme 

olguları oluşturmaktadır (1). Kadın olgularda erkeklerden daha sık iskemik atak görülmektedir (2). 

Beyinde meydana gelen strokun temelinde emboli, hipoperfüzyon veya tromboz yer almaktadır. Tutulan 

yere ve tutulumun büyüklüğüne göre bulgular gözlenmektedir (3). Bu vakada, atipik tutulumu olan bir 

hastanın acil servise bavşurusunu ve yönetimini tartışacağız. 

Vaka  

73 yaşında kadın hasta, son 1 haftada davranışsal değişim ve yakınlarını tanıyamama şikayeti ile 

hastaneye başvurdu. Hasta yakınları, hastanın gün içerisinde aile bireylerini tanıyamadığını ve 

bulunduğu yere olan oryantasyonunu kaybettiğini söyledi. 
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Hasta bilinen hipertansiyon ve diyabetes mellitus hastası. 3 ay önce sağ orta serebral arter oklüzyonuna 

bağlı solda hemianopi sekeli olan serebrovasküler olay geçirmiş. Hasta aspirin, krapidogrel, 

kandesartan, Trimetazidin, linagliptin, metformin kullanmaktadır. 

Başvuru sırasında; 163/123 mmHg arteryel basıncı, 92/dakika nabzı, %97 saturasyonu ve 36,5 derece 

Celcius beden sıcaklığı mevcuttu.  

Hastanın yapılan fizik muayenesinde bilinç açık, koopere oryante, glasgow koma skoru 15/15, pupilleri 

bilateral izokorikti. Nazolabial olukları doğaldı. Görme alanında sol hemianopi mevcuttu. Konuşması 

doğaldı. İskelet ve kas sisteminde paralizan bir bulgu mevcut değildi. Lateralizan defisiti yoktu. 

Sensörimotor sisteminde defisit yoktu. Taban Cilt refleksi her iki tarafta doğaldı. Ense defansı yoktu.  

Solunum sesleri doğaldı. Kalp sesleri ritmik ve S1-S2 sesleri doğaldı. Batın rahat, defans ve rebound 

bulgusu yoktu. Diğer sistemlerde patalojiye rastlanmadı. 

Hastanın çekilen elektrokardiyografisinde sinüs ritmi gözlenirken, PR mesafesi doğal, kalp hızı 

87/dakika olarak bulundu. ST elevasyonu görülmedi. 

Hastanın biyokimyasal testlerinde ve kan sayımında anlamlı bir değişiklik gözlemlenmedi. Bulgular 

aşağıdaki tablodadır.  

Tablo 9. Biyokimyasal bulgular 

Test Value Reference Unit 

Creatinin 0.91 0.66 - 1.09 mg/dL 

Sodium (Na) 138 136-146 mmol/L 

Gulocose 111 74-106 mg/dL 

C-reactive Protein 18.8 0-5 mg/L 

White Blood Cells 9.4 4-10.5 10^3/mm^3 

Hemoglobin 10.8 12.5-16 g/dL 

Platelet 250 150-450 10^3/mm^3 

 

Hastanın başvurusunda çekilen difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) Sol 

hipokampus anterior kesimde yaklaşık 17 mm transvers çapında, sol oksipital lobda milimetrik boyutlu 

5-6 adet ve sağ oksipital lobda orta hat düzeyinde yine milimetrik boyutlu akut-subakut enfarkt ile 

uyumlu diffüzyon kısıtlılıkları izlenmiştir. Diffüz serebral ve serebellar atrofi ile uyumlu görünüm 

izlenmiş olup her iki serebral hemisferde periventriküler-subkortikal beyaz cevher yerleşimli kronik 

iskemik gliotik değişiklikler mevcuttur. 
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Figure 4. İskemik inme, ADC görüntüsü 
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Figure 5. İskemik inme Diffüzyon ağırlıklı MR görüntüsü 

 

Hastanın başvurusundan 2 ay önce çekilen difüzyon ağırlık MRG’de Sağ oksipital lobda, hipokampus, 

parahipokampal girusta akut iskemi-enfarkt ile uyumlu (sağ PCA sulama alanı) yaygın diffüzyon 

kısıtlaması ve tanımlı alanda kortikal ödem, sağ talamusta milimetrik odaklar tarzında fokal iskemi-

enfarkt alanı mevcuttu. Sağ periventriküler beyaz cevherde fokal iskemi-enfarkt ile uyumlu diffüzyon 

kısıtlaması alanı Korpus kallozum splenium sağ yarımında geniş akut iskemi-enfarkt ile uyumlu 

diffüzyon kısıtlaması alanı, bilateral frontal ve parietalde subkortikal beyaz cevherde, korona radiata ve 

sentrum semiovalede ve periventriküler beyaz cevherde konfluent karakterde (Fazekas 3). Hastanın yaşı 

ile uyumsuz yaygın kronik gliotik değişiklikler ve 3. ventriküler ve her iki lateral ventrikülde minimal 

dilatasyon saptanmıştı. Hastanın daha önceden hipokampal bölge tutulumlu bir enfarkt alanı mevcut 

değildi. 

1 haftadır var olan şikayetlerinin epilepsi nedenli olabileceği düşünüldüğü için hastaya 

elektroensefalogram(EEG) uygulandı. Hastanın çekilen EEG’sinde; zemin aktivitesine karışan teta 

frekansında yavaş dalgalar, sol parasagital bölgede izlenen ve hemisferin diğer kesimlerine yayılan 

keksin dalgalar nedeni ile anormaldir. EEG bulgusu hafif derecede yaygın serebral disfonksiyon yanısıra 

fokal epilepsi tanısını desteklemektedir. 
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Hasta, acil serviste serebrobasküler olay ön tanısıyla nöroloji bölümüne konsülte edildi. Nöroloji bölümü 

tarafından değerlendirilen hastanın subakut infakt geçirdiği görüldü. Unutkanlık semptomunun hastanın 

hipotalamus infaktı nedeniyle olduğu belirlendi. İzlemi sırasında stabil olan hastaya, levatirasetam ve 

enoksoparin başlanarak poliklinik kontrolü önerisiyle taburcu edildi. 

Tartışma 

Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık yeni veya tekrarlayan inme insidansı yaklaşık 795.000'dir, bunun 

yaklaşık 610.000'i ilk inme ve 185.000'i tekrarlayan inmedir (2). Greater Cincinnati/Kuzey Kentucky 

İnme Çalışması, Beyaz hastalarla karşılaştırıldığında Siyahilerde küçük damar felçlerinin ve nedeni 

belirlenemeyen felçlerin neredeyse iki kat daha yaygın olduğunu ve büyük damar felçlerinin yüzde 40 

daha yaygın olduğunu göstermiştir (4). 

Orta serebral arter (MCA), felçte en sık görülen arterdir. MCA dağılımı lateral serebral korteksi içerir 

(5). 

Laküner enfarktlar, küçük bir perforan arterin tıkanmasından kaynaklanır. Enfarktüsün doğası intrinsik 

damar tıkanıklığından veya bir emboliden kaynaklanabileceğinden, kesin mekanizma tartışılmaktadır. 

Bu bölgedeki enfarktüs, saf motor veya duyusal kayıp, sensorimotor eksiklik veya hemiparezi ile ataksi 

ile kendini gösterebilir (6, 7). 

Tutulum yerleri hastalığın bulguları ile ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıklıkla MCA ve ona bağlı 

bulgular görülürken, bizim vakamızdaki gibi küçük damarlarda meydana gelen inme durumlarından 

sonra atipik semptomlar ile de bir inme vakası gözlenebilir. Bu hasta gruplarına dikkat edilmesi gerekir. 
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Özet: Amaç: COVID-19 olgularında kontrastsız toraks BT’de saptanan pankreas yağlanmasının, pnömoni ağırlık 

skoru, hospitalizasyon, yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite ile ilişkisini saptamak. Gereç ve Yöntem: Retrospektif 

olarak COVID-19 için RT-PCR testi pozitif 311 olgu çalışmaya katıldı. Pankreastan ve dalaktan farklı bölgerinden 

yapılan çoklu ölçümler ile ortalama pankreas ve dalak dansiteleri HU olarak hesaplandı. Ortalama pankreas (PA) 

ve dalak atenüasyonları (SA) arasındaki fark (PA-SA) -5 ve daha küçükse pankreatik yağlanma olarak 

değerlendirildi. Pankreas yağlanması olan ve olmayan olgularda; pnömoni ağırlık skoru, hospitalizasyon, yoğun 

bakım yatışı ve mortalite ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: Pankreas yağlanması olan hasta grubunda; pnömoni 

ağırlık skoru (p<0.001), hospitalizasyon (p<0.001), yoğun bakım yatış oranı (p<0.001) ve mortalite (p<0.003) 

anlamı yüksek bulundu. Ayrıca bu grupta yaş, d-dimer düzeyleri, diabet sıklığı, hipertansiyon da anlamlı yüksekti 

(p<0.001). Sonuç: Kontrastsız BT ile ölçülebilen bir parametre olan pankreas yağlanmasının COVID-19 

olgularında saptanması ve raporlanması klinik açıdan mortalite ve morbiditeyi öngörmede faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pankreas Yağlanması, Pnömoni Ağırlık Skoru 

 

the Association of Pancreatic Steatosis With Pneumonia Severity Score and Prognosis in COVID-19 

 

Abstract: Purpose: To determine the relationship between pancreatic steatosis detected in non-contrast chest CT 

and pneumonia severity score, hospitalization, need for intensive care, and mortality in COVID-19 cases. 

Materials and Methods: 311 cases with positive RT-PCR test for COVID-19 retrospectively participated in the 

study. The mean pancreas and spleen densities were calculated as HU by multiple measurements from different 

regions of the pancreas and spleen. If the difference between the mean pancreatic (PA) and spleen attenuations 

(SA) (PA-SA) was -5 or less, it was considered as pancreatic steatosis. In cases with or without pancreatic 

steatosis; the relationship between pneumonia severity score, hospitalization, intensive care hospitalization and 

mortality was evaluated. Results: In the patient group with pancreatic steatosis; pneumonia severity score 

(p<0.001), hospitalization (p<0.001), intensive care hospitalization rate (p<0.001) and mortality (p<0.003) rates 

were found to be higher. In addition, age, d-dimer levels, diabetes frequency, and hypertension were also 

significantly higher in this group (p<0.001). Conclusion: Detection and reporting of pancreatic steatosis -a 

parameter that can be measured by non-contrast CT-, in COVID-19 cases will be useful in predicting clinical 

mortality and morbidity. 

Keywords: COVID-19, Pancreatic Steatosis, Pneumonia Severity Score 

 

Giriş 

DSÖ’nün açıklamalarına göre, Aralık.2022’ye kadar yaklaşık 6.5 milyon kişi COVID-19, nedeni ile 

hayatını kaybetmiştir 1. Pandeminin başlangıcından günümüze kadar, metabolik sendromun komponenti 

olan; diabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve obezitenin kötü prognoz ve yüksek mortalite 

ile ilişkisini ortaya koyan pek çok çalışma yapılmıştır 2,3. Metabolik sendroma sıklıkla hepatosteatoz da 

eşlik etmekte olup kötü prognoz ile ve pnömoni ağırlık skoru ile ilişkisini gösteren araştırmalar vardır 
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4,5. Pankreas yağlanması da hepatosteatoz ve obezite ile benzer şekilde metabolik sendrom zemininde 

gelişmektedir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 tanısı alan, tanı anında kontrastsız toraks BT çekilen 

olgularda, radyolojik olarak pankreas yağlanmasını ve pnömoni ağırlık skorunu kantitatif olarak ölçerek 

prognoz ile ilişkisini araştırmaktır.  

Materyal Metot 

Retrospektif olarak yapılan çalışmaya RT-PCR ile COVID-19 tanısı alan kontrastsız toraks BT çekilmiş 

311 olgu dahil edildi. Kontrastsız toraks BT tetkiklerinde pnömoni ağırlık skoru ve pankreas yağlanması 

ölçüldü. 

Yaş, bilinen diabet/hipertansiyon, d-dimer düzeyleri, hastaneye yatış, yoğun bakım ihtiyacı sıklığı ile 

mortalite değerlendirildi. 

Tetkik ve hastaların çalışmaya alınmama kriterleri ise; toraks BT’nin kontrastlı olması, BT’de hareket 

artefaktları olması, BT’de pankreasın tamamı ile değil de kısmen görüntüleme alanına girmesi, 

geçirilmiş splenektomi, pankreas cerrahisi, pankreas malignensi öyküsü, pankreatit, pankreas parankim 

kalsifikasyonları veya duktal patolojilerin olmasıdır. 

COVID-19’da pulmoner tutulumun ağırlığını belirlemek için  pnömoni ağırlık skoru (PAS) 

kullanılmaktadır. PAS’na göre her lobun tutulumu ayrı ayrı skorlanarak toplamı hesaplanmaktadır.  

Bir lobun; %5’ten azı tutulmuşsa 1 puan, %5-25 arası tutulum varsa 2 puan, %26-50 arası tutulum varsa 

3 puan, %51-75 arası tutulum varsa 4 puan almakta, toplam puan 0 (tutulum yok)-25 (en yüksek tutulum) 

arası değişmektedir 6. 

Pankreasın parankimal atenüasyonu (PA), 0.5 cm2 genişliğinde ROI kullanılarak 5 ayrı bölgeden 

ölçülmüştür. Baş, boyun, gövde, kuyruk ve unsinat prosesten yapılan ölçümlerin ortalaması alınmıştır. 

Dalak parankimin atenüasyonu (SA), 1 cm2 genişliğinde ROI kullanılarak 4 ayrı bölgeden ölçülmüş ve 

ortalaması alınmıştır. Ortalama PA ve SA arasındaki fark ile pankreas yağlanması hesaplanmıştır. PA-

SA ≤ -5 (yağlı pankreas), PA-SA > -5 HU normal pankreas dansitesi olarak değerlendirilmiştir 7. 

Bulgular 

Pankreas yağlanması olan grupta, PA skoru, akciğer tutulumunun ağırlığı (p<0.001), diabet, 

hipertansiyon gibi eşlik eden kormorbiditelerin sıklığı (p<0.001), d-dimer (mg/L), hospitalizasyon ve 

yoğun bakım ihtiyacı (p<0.001) ve mortalite (p<0.003) istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu 
(Tablo 1). 

 

Tablo 1. Pankreas yağlanması ile değişkenlerin ilişkisi analizi 
 

  Pankreas yağlanması   

  Toplam 

(n=311) 

Yok (n=153) Var (n=158) p 

Yaş 53.60 ± 14.76 47.76 ± 11.83 59.26 ± 15.14 <0.001 

(1) Cinsiyet 
   

 

Erkek 188 (60.5%) 81 (52.9%) 107 (67.7%) 
0.008 (3) 

Kadın 123 (39.5%) 72 (47.1%) 51 (32.3%) 

Komorbiditeler 
   

 

Diabetes mellitus 69 (22.2%) 15 (9.8%) 54 (34.2%) <0.001 

(3) Hipertansiyon 100 (32.2%) 32 (20.9%) 68 (43.0%) <0.001 

(3) Pnömoni ağırlık 

skoru 

10 (5 - 15) 5 (3 - 9) 14 (10 - 18) <0.001 

(2) D-dimer (mg/L) 0.47 (0.27 - 

1.12) 

0.38 (0.23 - 

0.59) 

0.72 (0.35 - 

1.82) 

<0.001 

(2) Hounsfield unit HU 
   

 

Pankreas 40 (28 - 45) 45 (42 - 48) 28.5 (20 - 36) <0.001 

(2) Dalak 46 (44 - 49) 46 (44 - 48) 47 (44 - 49) 0.201 (2) 

Farkı -6 (-16 - -2) -2 (-4 - 1) -16 (-25 - -10) <0.001 

(2) 
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Hospitalizasyon 180 (57.9%) 55 (35.9%) 125 (79.1%) <0.001 

(3) YBÜ’de kalış 69 (22.2%) 14 (9.2%) 55 (34.8%) <0.001 

(3) Mortalite 31 (10.0%) 7 (4.6%) 24 (15.2%) 0.003 (3) 

(1) Independent samples t test, (2) Mann Whitney U test, (3) Chi-square test 

 

Tartışma 

Metabolik sendromu olan olgularda COVID-19 enfeksiyonunda,  kronik sistemik inflamasyon nedeni 

ile mortalite ve morbidite artmaktadır 8. Pankreas yağlanması, hepatosteatoza (HS) benzer şekilde 

sıklıkla metabolik sendrom zemininde gelişmektedir 9. Pankreas yağlanması; karaciğer yağlanması ve 

artmış visseral yağ dokusu ile ilişkilidir. Artmış visseral yağ dokusu da metabolik sendrom için ana risk 

faktörüdür 10. 

Çalışmanın ana kısıtlılıkları; retrospektif olarak, hastane bilgi sisteminden elde edilen epikriz ve takip 

notlarından her hastanın malignensi veya konjenital patolojiler gibi ek morbiditelerini bilinememesi, 

sigara, alkol kullanımı gibi COVID-19’da bilinen diğer kötü prognostik risk faktörlerinin var olup 

olmadığı bilgilerine erişilememesi ve BT ile iyonizan radyasyon kullanımıdır. 

Bu çalışmada pankreas yağlanması olan COVID-19 pozitif hasta grubunda, metabolik sendromda 

beklenen DM, hipertansiyon gibi komorbiditelerin sıklığı, hastaneye yatış, yoğun bakımda kalış sıklığı 

ve mortalite anlamlı yüksektir. Pankreas yağlanması olan grupta başvuru anında yapılan toraks BT 

tetkiklerinde pnömoni ağırlık skoru anlamlı yüksek bulunmuştur.  

Sonuç 

Pankreas yağlanması ve pnömoni ağırlık skoru BT’de kantitatif olarak ölçülebilir ve ölçümü 

tekrarlanabilir parametrelerdir.Pankreas yağlanması ve HS ölçümleri metabolik zemin ile ilgili anlamlı 

bilgi verebilmektedir. Kontrastsız BT ile ölçülebilen bir parametre olan pankreas yağlanmasının 

COVID-19 olgularında saptanması ve raporlanması klinik açıdan mortalite ve morbiditeyi öngörmede 

faydalı olacaktır.  
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Özet: Gebelikte akut karın tanısı koymak zordur.Gebelikte en sık akut karın nedeni Akut apandisittir. Bunun 

haricinde akut kolesistit, over torsiyonu,  uterus rüptürü gibi nedenler de akut karın tablosuna yol açabilir. OLGU 

SUNUMU 32 yaşında kadın hasta, 22 haftalık gebeliği mevcut. 3 gündür olan gaz-gaita çıkaramama ve karın 

ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanın özgeçmişinde inguinal herni nedeniyle operasyonu mevcuttu. 

Yapılan fizik muayenesinde karında yaygın hassasiyet ve istemli defansı mevcuttu. Dinlemekle barsak sesleri 

hipoaktifti. Laboratuvar tetkiklerinde ise Lökosit değeri 16,6 x10^9/L, CRP 0,01 g/L ( 0 - 0,005) idi. Biyokimya 

değerlerinde anormallik yoktu. Usgde intestinal anslar arasında en derin yerinde pelviste 20 mm derinliğe ulaşan 

serbest sıvı izlenmiştir. İntestinal anslar dilate görünümde olup peristaltizm belirgin azalmıştır. İntestinal anslarda 

duvarda ödematöz kalınlık artışı dikkati çekmiştir (4 mm).İntrauterin, tek, canlı, FKA (+) fetüs izlendi şeklinde 

raporlanmıştır. Hastanın takiplerinde fizik muayene bulgularının aynı olması fakat karın ağrısının şiddetlenmesi 

üzerine akut karın tanısıyla acil laparatomi kararı alındı. Spinal anestezi altında yapılan laparatomi de karın 

içinde yaklaşık 1000 cc reaksiyonel sıvı aspire edildi. İnce barsaklar treitzden 60. cm de başlayan,  yaklaşık 180. 

cm e kadar olan kesimde iskemik,  ödemli,  konjesyone görünümde idi. İlgili segmentin mezenter kökünde bir bant 

etrafında torsiyone olduğu görüldü. Bant keskin disseksiyon ile açıldı ve barsaklar detorsiyone edildi. Sıcak 

uygulama sonrası barsakların renginin ve peristaltizminin normal geldiği görüldü. Ameliyat sonlandırılarak servis 

takibine alındı. Postop 2. günde kademeli olarak rejim başlandı. Postop 5. günde hasta taburcu edildi. TARTIŞMA 

Gebe hastaların karın ağrısı gebeliğe bağlı ve gebelik dışı bir çok nedene bağlı olabilir. Fizik muayene 

bulgularının gebelik nedeniyle yanıltıcı olması, görüntüleme takniklerinin gebelikte kısıtlı kullanılması,  akut karın 

ayırıcı tanısını koymada zorluklara neden olmaktadır. Gebelikte akut karın nedeniyle zamanında cerrahi kararı 

almak, hem mortaliteyi hem de morbiditeyi azaltır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Akut Karın, İleus, Konjenital Bant 

 

Giriş 

İntestinal obstruksiyon gebeliğin non jinekolojik, nadir, anne ve fetüs ölümüne yol açabilen ciddi bir 

komplikasyonudur (1). İntestinal obstruksiyon görülme oranı 1.500 gebelikte bir ve  66.431 doğumda 

bir olarak bildirilmiş olup çoğu vakada ikinci veya üçüncü trimestirda görülmektedir (2).En sık nedenler 

arasında geçirilmiş cerrahiye sekonder oluşan adeziv bantlar, volvulus ve kolerektal karsinomlar yer 

almaktadır (3).Gebelikte maternal konjenital banta bağlı intestinal obstruksiyon çok nadir rapor 

edilmiştir (4). Klinik kolik tarzı abdominal ağrı ve takiben başlayan kusma, konsitpasyon gibi 

bulgulardan oluşmaktadır.Özellikle ilerleyen trimestirlerde kolik tazı karın ağrısı uterus kasılmasına da 

bağlı görülebildiğinden ve görüntüleme yöntemlerinin fetüse zarar vereceği düşüncesi ile yeterli 

kullanılamaması nedeni ile gebe ileusta tanı koymak oldukça güçtür (5).  

Olgu Sunumu  

32 yaşında 22 haftalık kadın hasta 3 gündür olan şiddetli karın ağrısı ve iki gündür kusma şikayeti ile 

acil servise başvurdu.Öyküsü sorgulandığında ağrı nedeni ile daha önce iki farklı dış merkeze başvumuş 

olup dispepsi düşünülerek verilen anti asit ve proton pompa inhibitörü uygulanmasına rağmen ağrısının 
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benzer şiddette sebat ettiği öğrenildi.Aynı zamanda son iki gündür gaita deşarjı yoktu.Özgeçmişinde 

inguinal herni anterior onarım öyküsü mevcuttu.Fizik muayenesinde karında gebelik ile uyumlu 

görünüm mevcuttu,oskültasyonda barsak sesleri hipoaktif olan hastanın palpasyonla epigastrik bölgede 

daha belirgin olmak üzere yaygın hassasiyeti mevcuttu.Kadın hastalıkları doğum tarafından 

perinatolojik açıdan değerlendirilen hastanın gebelik haftası ile uyumlu idi, İntrauterin, tek, canlı, fekal 

kalp atımı pozitif fetüs mevcuttu ve perinatolojik veya jinekolojik  bir patoloji düşünülmedi.Laboratuvar 

değerlerine bakıldığında hemogram testleri, Hb; 13,5 g/dL, WBC; 16,62 x109 /L,Nötrofil yüzdesi %91, 

Platelet sayısı 275x109 /L, kan gazında Ph:7.45 Laktat 1.71mmol/L, CRP 0.01 g/L, prokalsitonin: 0.03 

µg/L, böbrek fonksiyon testleri karaciğer fonksiyon testleri, elektrolitler normal aralıkta olarak 

değerlendirildi.Akciğer grafisinde diyafram altı serbest hava izlenmedi.Abdomen US ile değerlendirilen 

hastada intestinal anslar arasında en derin yerinde pelviste 20 mm derinliğe ulaşan serbest sıvı ,İntestinal 

anslarda dilate görünüm ve duvarında ödematöz kalınlık artışı, belirgin peristaltizm azalması 

izlendi.Fizik muayene ve görüntüleme ile uyumsuz şiddetli karın ağrısı olması nedeni ile ön planda 

mezenterik vasküler olay düşünüldü.Hasta ve yakınları ile görüşülerek operasyon için onam alındı. 

Hastaya Spinal anestezi altında median insizyonla laparatomi yapıldı.1000 cc reaksiyonel mayi aspire 

edildi.Eksplorasyonda ince barsak jejunum düzeyinde Treitzdan yaklaşık 60. cmde başlayan 120 cmlik 

bir segmentte iskemi ve ilgili segmentin mezenter kökünde bir bant etrafında torsiye olduğu 

göründü.(Fotoğraf 1) Bant keskin diseksiyonla ayrıştırıldı, barsaklar detorsiye edildi ve etkilenen alana 

sıcak uygulama yapıldı. Sıcak uygulama sonrası barsakların kanlanmasının geri döndüğü, 

peristaltizminin arttığı gözlendi.(Fotoğraf 2) Batın içerisinde ek patoloji yoktu, pelvise dren konuldu ve 

operasyon sonlandırıldı. Servis takiplerinde hastanın genel durumu iyi vitalleri stabil seyretti.Günlük 

olarak kadın doğum kliniğine konsülte edildi, fetüs sağlığı açısından ek problem 

yaşanmadı.Operasyondan 2 gün sonra kademeli olarak rejim başlandı, takiplerinde vitalleri stabil olan 

hastanın gaz gayta deşarjı oldu.Postoperatif 5. günde taburcu edildi.Uzun dönem takiplerinde hastanın 

yara yeri normal iyileşti.Önceki 2 doğumu vajinal doğum olan hastanın 3. doğumu da vajinal yolla 

gerçekleşti.  

Tartışma 

Gebelikte akut karın, jineko obstetrik, cerrahi ve medikal durumları kapsayan ayırıcı tanısı ile 

günümüzün en zorlu tanısal ve terapötik ikilemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Gebelikte akut 

karın insidansı 500-635 gebelikte bir olarak görülmektedir (6).Akut apandisit, kolesistit, pankreatit ve 

intestinal obstruksiyon gebelikte cerrahi akut karının en sık sebepleridir (7).Konjenital adeziv bantlar 

intestinal obstruksiyonun nadir bir sebebidir.Çocuklarda daha sık görülebilmekte iken yetişkinlerde 

adeziv bantlara bağlı intestinal obstruksiyon oldukça nadirdir (8, 9).Klinik bulgular etyolojiden bağımsız 

tüm intestinal obstruksiyon vakalarında benzerdir.En sık terminal ileumda yerleşiktirler.Bununla birlikte 

mezenter kökü, jejenum, karaciğer, çıkan kolon gibi gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde 

yerleşebilirler (10).  Gebelikte intestinal obstruksiyonun ortaya çıkması fetüs ve maternal morbidite ve 

mortalite sebebi olabilmektedir.İntestinal obstruksiyonun en sık sebebi olan cerrahiye sekonder adeziv 

bantlarda karın muayenesinde operasyon skarı olması önemli bir ipucu sağlayabilmekle birlikte 

konjenital bantlarda öykü ve özgeçmişte hastalığa dair bir bulgu olmaması tanıyı oldukça 

güçleştirmektedir.Karın muayene bulguları hastalığa spesifik değildir ve strangülasyon gibi bir bulgu 

olmadan başlangıçta laboratuvar değerleri de normal aralıkta olabilir.Maternal ve fetal mortaliteyi en 

aza indirgemek için hızlı bir tanısal yaklaşım sergilemek gerekir.Gebelikte fetüsün radyasyona maruz 

kalması istenmediğinden radyolojik tetkikler gecikmekte ve bu gecikmeye bağlı maternal ve fetal 

mortalite riski fetal radyasyon maruziyet riskinden daha fazladır(3, 11).Görüntüleme yöntemi olarak 

birinci seçenek kolay ve radyasyon riski olmaması nedeni ile abdominal ultrasonografi 

olmalıdır(12).Bununla birlikte bulgular spesifik olmayabilir.Son yıllarda MR gebelikte akut karın 

tanısında sıklıkla kullanılan, anatomik yapılar ve patolojiler hakkında detaylı bilgiler veren güvenilir bir 

tetkik olarak kullanılmaktadır(12).Bununla birlikte MR çekilmesi ve raporlanması acil servislerde her 

zaman mümkün olmamaktadır.Özellikle gürültülü ilerleyen ve net olmayan intestinal obstruksiyon 

vakalarında son seçenek olarak BT tercih edilebilir(12).Gebelikte intestinal obstruksiyon tedavisi 

gebelik haftasına, altta yatan sebebe ve hastanın kliniğine bağlı olarak değişebilmektedir.Özellikle ilk 

trimestirda yapılan cerrahiler fetüs kaybı riskini artırabilse de klinik gereklilik halinde cerrahiden 

kaçınılması hem maternal hem fetal mortaliteyi artıracaktır(5). Klinik stabil ise ilk olarak konservatif 
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yaklaşım tercih edilebilir.Oral kapatılarak sıvı elektrolit desteği ve nazogastrik sonda ile barsak 

dekompresyonu sağlanmalıdır.Bununla birlikte klinik stabil olmayan, konservatif tedavi ile izleminde 

klinik düzelmeyen, vakamızda olduğu gibi mezenter iskemi şüphesi olan vakalarda cerrahi yaklaşım 

tercih edilmelidir(13).Cerrahi yaklaşım tercih edilmesi halinde orta hat veritkal insizyon terch edilerek 

yeterli intestinal eksplorasyon alanı oluşturulmalıdır.Tüm barsak segmentleri detaylı incelenmeli ve 

nekrotik barsak ansları açısından dikatli olunmalıdır(14). 

Sonuç 

Gebelikte intestinal obstruksiyon nadir görülmekle birlikte önemli bir maternal ve fetal mortalite 

sebebidir.Fizik muayene ile uyumsuz şiddetli karın ağrısı durumunda şüphelenilmelidir.Abdomen MR 

tanıda kullanılabilir bununla birlikte hızlı ilerleyen tablolarda fetal rasyasyon riskini göz önüne alarak 

tomografik görüntüleme yapılabilir.Konservatif tedavi klinik stabil hastalarda kullanılabilse de gereken 

hastalarda cerrahi prosedürlerin vakit kaybetmeden uygulanması fetal ve maternal mortalite riskini 

azaltacaktır. 

 

Fotoğraf 1; Konjenital bant etrafında torsiye olmuş anslar.  
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Fotoğraf 2; Detorsiye edilen, sıcak uygulanan ince barsak anslarının görünümü 
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Özet: With an astounding range of plant species, Turkey is one of the floristically wealthiest nations in the world. 

Recently, a great deal has been written about medicinal plants in our country, and various ethnobotanical 

researchs have been published. Significant developments in the field of nephrolithiasis have occurred over the past 

three decades. In most nations today, renal stones are the most common type of urinary stones seen in patients. 

Genes, nutrition, and the environment may all impact the frequency and prevalence of kidney stones. The diagnosis 

of metabolic disorders depends on 24-hour urine collection for kidney stones [1]. Although the guidelines advise 

using it for high-risk individuals, there is little proof that the test can reliably predict recurrence or treatment 

response. However, diagnosing and treating reversible causes of stones requires more testing and expensive 

medications. This expensive treatment is offset by passing kidney stones. The results of ethnobotanical research 

using conventional medical practices are documented to assist in the drug's creation. The knowledge of how these 

medicinal or wild plants are customarily used has been passed down from generation to generation. First, in this 

study, taxa frequently utilized in Turkey's folk medicine for kidney stones were discovered after searching 

ethnobotanical studies. Its purpose is to analyze and provide information on the families, scientific names, portions 

and major compounds of these taxa used to treat kidney stones. The Asteraceae, Rosaceae, Lamiaceae, Malvaceae, 

Fabaceae, Poaceae, Hypericaceae, and Rhamnaceae families are those that are most frequently used. Content 

analysis studies on the used parts of these plants were investigated. According to the results, the most prevalent 

compounds found in these plants include flavonoids, alkaloids, volatile oils, sugars, steroids, and minerals. In this 

study, plant species belonging to the Lamiaceae family, which is one of the main families used to treat kidney 

stones, and their main compounds and analysis methods are discussed. 

Anahtar Kelimeler: Compound Analysis, Kidney Stone, Major Component, Medicinal Plants, Traditional Use 

Turkish Plants Traditionally Used to Treat Kidney Stones and Major Compounds Analysis of These Plants 

Abstract: With an astounding range of plant species, Turkey is one of the floristically wealthiest nations in the 

world. Recently, a great deal has been written about medicinal plants in our country, and various ethnobotanical 

researchs have been published. Significant developments in the field of nephrolithiasis have occurred over the past 

three decades. In most nations today, renal stones are the most common type of urinary stones seen in patients. 

Genes, nutrition, and the environment may all impact the frequency and prevalence of kidney stones. The diagnosis 

of metabolic disorders depends on 24-hour urine collection for kidney stones [1]. Although the guidelines advise 

using it for high-risk individuals, there is little proof that the test can reliably predict recurrence or treatment 

response. However, diagnosing and treating reversible causes of stones requires more testing and expensive 

medications. This expensive treatment is offset by passing kidney stones. The results of ethnobotanical research 

using conventional medical practices are documented to assist in the drug's creation. The knowledge of how these 

medicinal or wild plants are customarily used has been passed down from generation to generation. First, in this 

study, taxa frequently utilized in Turkey's folk medicine for kidney stones were discovered after searching 

ethnobotanical studies. Its purpose is to analyze and provide information on the families, scientific names, portions 

and major compounds of these taxa used to treat kidney stones. The Asteraceae, Rosaceae, Lamiaceae, Malvaceae, 

Fabaceae, Poaceae, Hypericaceae, and Rhamnaceae families are those that are most frequently used. Content 
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analysis studies on the used parts of these plants were investigated. According to the results, the most prevalent 

compounds found in these plants include flavonoids, alkaloids, volatile oils, sugars, steroids, and minerals. In this 

study, plant species belonging to the Lamiaceae family, which is one of the main families used to treat kidney 

stones, and their main compounds and analysis methods are discussed. 

Keywords: Compound Analysis, Kidney Stone, Major Component, Medicinal Plants, Traditional Use 

 

1. INTRODUCTION 

Throughout human history, research has been conducted to determine the effectiveness of using 

plants to treat a variety of illnesses (including jaundice, diabetes, shortness of breath, etc.). 80% of the 

world's population, or nearly 4 billion people, first explored using herbal remedies to cure their medical 

conditions, according to the World Health Organization (WHO). In wealthy countries, almost 25% of 

prescription drugs contain active ingredients having a botanical origin (aspirin, vinblastine, quinine, 

reserpine, etc.). Particularly since the 1990s, when new uses for medicinal and aromatic herbs as well 

as an increase in the demand for natural products were discovered, the amount of use of these plants has 

been increasing every day.1 

Nephrolithiasis, often known as kidney stones, is a condition where people develop calculi inside the 

renal pelvis and tubular lumens. Over the past 25 years, there has been a rapid rise in the incidence of 

nephrolithiasis in children and adolescents. About 50% of adult patients with incident nephrolithiasis 

will experience a recurrence of stones within five to ten years of the initial kidney stones.2 After urinary 

tract infections and prostate disorders, kidney stones rank third among urinary tract issues. Most patients 

who have kidney stones experience severe colic pain that cannot be treated with over-the-counter 

painkillers and may need narcotic medications. Along with pain, other side effects like a blocked urinary 

system, an infection, hydronephrosis, and severe bleeding are possible. Surgery may also be needed in 

rare cases to remove or shatter stones.3 

It has been suggested that consuming more protein in your diet may raise your risk of acquiring kidney 

stones. Kidney stones are a common clinical disease that is both highly prevalent and have a high 

incidence. Geographical location, way of life, race/ethnicity, and other factors all have an impact on the 

prevalence of kidney stones. Its global prevalence has been estimated to be between 1% and 15% in 

various research.3  

1-5% of people have kidney stones or urological diseases. For the treatment of this disease, a variety of 

contemporary medical methods are available, including surgery, shock waves, and medications, but they 

are quite expensive and have many unwanted side effects. Therefore, since there is no effective medical 

treatment for such a stone disorder, it is crucial to show interest in the traditional herbal remedies and 

the indigenous systems of medicine that are thought to be quite safe and free from side effects. These 

treatments should also be reasonably priced, easily accessible, and easily affordable. Urinary problems 

and kidney stones are two of the most unpleasant ailments that people have had to deal with for many 

years.4 

According to estimates, traditional medicine is used to treat illnesses in 80% of people around the world. 

There is a long tradition of using medicinal plants, and they are generally safer than manufactured 

medications. They are a dependable resource for finding new drugs. Currently, scientists are 

concentrating on finding drugs from medicinal plants. At least one-third of all medical products are 

thought to have a botanical origin. Pharmaceutical companies consider medicinal plants to be reliable, 

affordable, accessible, and safe sources of active ingredients. Numerous studies have been conducted 

and evidence of the effectiveness of medicinal plants in treating renal and urinary tract problems has 

been presented.3 

For many sectors, including those of food, pharmaceuticals, cosmetics, and agrochemicals, plants have 

been a significant source of precursors and end products. Researchers have been searching the natural 

environment for prospective pharmaceuticals in their ongoing search for brand-new medications. The 

minimal or complete absence of residual toxicity of traditional medicines, on the other hand, has led to 

a rise in their appeal. A folk medicine's primary component is initially a plant.4  
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People transmit their knowledge of these medicinal or wild plants' traditional uses from one generation 

to the next. Taxa from the Lamiaceae family, which are often used for kidney stones in Turkish 

traditional medicine, were also discovered in this study after reviewing the ethnobotanical studies. 

2. MATERIALS AND METHODS 

In this study, in addition to the papers about the analysis of ethnobotanical studies conducted in various 

parts of Turkey, postgraduate theses made by compiling local plants used in the treatment of kidney 

stones at the National Higher Education Center were scanned. In this review, plants belonging to the 

Lamiaceae family, which are used in the treatment of kidney stones among people, and made in various 

parts of Turkey, were compiled. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The World Health Organization (WHO) defines a "medicinal plant" as any plant that includes 

compounds that can be used to make other medications, treat diseases, or serve as precursors for one or 

more of the plant's organs.5 This concept makes a distinction between plant components and their 

therapeutic properties and those that have not yet undergone scientific research but are nevertheless 

recognized as being therapeutic. There are a huge number of secondary metabolites that are produced 

by medicinal plants that have biological and pharmacological effects. These compounds are produced 

in response to many environmental conditions. The principal bioactive phytochemicals are alkaloids, 

flavonoids, coumarins, tannins, terpenes, phenolics, organic acids, fixed oils, essential oils, saponins, 

carbohydrates, vitamins, and minerals that may be measured using Liquid Chromatography-Mass 

Spectrometry (LC-MS) and Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).6–8 These bioactive 

compounds obtained from plants of the Lamiaceae family traditionally used in the treatment of kidney 

stones, analyzed by mass spectrophotometer, are shown in Table 1. 

 
Table 1. Analysis of Plants Used in Traditionally Kidney Stone Treatment and List of Major Compounds 

Botanical 

Name 
Drug 

Analytical 

Instrument 

Total 

Component 

Number 

Major 

Components 
Place Ref. 

Salvia 

candidissima 

Vahl subsp. 

candidissima 

Vahl. 

Aerial parts 

essential oil 
GC/MS 77 

hexadecanoic acid 

(4.73 ± 0.022%), 

m-cymene (4.00 ± 

0.152%) and 

manool oxide (3.65 

± 0.057%) 

Konya, 

Turkey 
9,10 

Salvia 

cryptantha 

Montbret et 

Aucher ex 

Bentham 

Aerial parts 

essential oil 
GC/MS 63 

1.8-cineole (21%), 

camphor (19.1%), 

α-pinene (12.5%), 

and camphene 

(8.7%). 

Darende, 

Sivas-Turkey 
9,11 

Salvia 

multicaulis 

Vahl 

Aerial parts 

essential oil 
GC/MS 41 

α-Pinene (16.3%), 

Eucalyptol (16.2%), 

Myrtenol (6.8%), 

Camphor (6.7%), 

and Camphene 

(6.1%) 

Bechwet 

Bekaa Valley, 

Lebanon 

9,12 

Salvia 

rosifolia SM 

Aerial parts 

essential oil 

GC/MS and 

GC-FID 
35 

germacrene-D 

(41.79 %), camphor 

(55.80 %), linalool 

(33.38 %), 

caryophyllene 

oxide (32.99 %), 

1,8-cineole 

(26.30 %), and 

geraniol acetate 

(31.63 %). 

Kars, Turkey 9,13 
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Name 
Drug 

Analytical 

Instrument 

Total 

Component 

Number 

Major 

Components 
Place Ref. 

Salvia sclarea 

L. 

Aerial parts 

essential oil 

GC/MS and 

GC-FID 
50 

linalyl acetate 

(35.9%), 

germacrene D 

(13.3%), linalool 

(12.8%), and 

sclareol (9.27%) 

Sepidan, Fars 

province 
9,14 

Salvia syriaca 

L. 

Aerial parts 

essential oil 
GC/MS 22 

(+) spathulenol 

(20.5 %), borneol 

(17.9 %), 

bicyclogermacrene 

(11.1 %) and 

germacrene D (10.7 

%) 

NW Iran 9,15 

Salvia 

verticillata L. 

subsp. 

amasiaca 

(Freyn et 

Bornm.) 

Bornm. 

Aerial parts 

essential oil 
GC/MS 21 

1,8-Cineole 

(15.9%), trans-

caryophyllene 

(13.3%), 

spathulenol (8.3%), 

germacrene-D 

(7.5%), carvacrol 

(6.3%) and β-

pinene (4.9 %) 

Gürün, 

Yazyurdu 

village Sivas, 

Turkey 

9,16 

Stachys 

lavandulifolia 

Vahl var. 

glabrescens 

Bhattacharjee 

et Hub.-Mor. 

Aerial parts 

essential oil 
GC/MS 28 

α-pinene (1.07–

34.87%), (E)-

caryophyllene 

(0.45–25.99%), 

germacrene D 

(3.36–20.61%), Δ-

cadinene (2.82–

19.90%), 

bicyclogermacrene 

(1.72–12.08%) α-

terpineol (0–

11.86%), α-

muurolol (0.31–

11.50%), p-cymene 

(0.67–9.67%), β-

elemene (0.63–

9.31%), and 

sabinene (0.32–

6.29%). 

East 

Azarbaijan, 

West 

Azarbaijan, 

Kermanshah, 

Zanjan, 

Hamedan, and 

Kordestan / 

west and 

northwest Iran 

17,18 

Teucrium 

polium L. 

Aerial parts 

essential oil 

using GC–

MS coupled 

with 

multivariate 

curve 

resolution 

(MCR) 

40 

α-pinene (8.93 

μg/L), cis-verbenol 

(3.98 μg/L), and 

myrtenal (1.02 

μg/L) 

Koohbanan 

suburb, 

Kerman, Iran 

19,20 

Thymus 

kotschyanus 

Boiss. et 

Hohen. var. 

kotschyanus 

Aerial parts 

essential oil 
GC/MS 34 

geraniol (55.0–

59.1%), geranyl 

acetate (27.1–

28.8%) carvacrol 

(57.2%), and p-

cymene (11.0%) 

Kube 

Mountain, 

Malatya, 

Turkey 

21,22 
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Name 
Drug 

Analytical 

Instrument 

Total 

Component 

Number 

Major 

Components 
Place Ref. 

Thymus 

sibthorpii 

Bentham 

Leaf 

material 
GC/MS 49 

winter oil: linalool 

(42.4%), thymol 

(7.0%), p-cymene 

(5.8%), β-

caryophyllene 

(5.7%), borneol 

(5.6%), and 

terpinen-4-ol 

(4.8%). summer oil: 

pcymene (25.0%), 

linalool (19.1%), 

terpinen-4-ol 

(8.5%), and borneol 

(8.3%). 

Ormylia, 

Chalkidiki, N. 

Greece 

23,24 

Thymus 

vulgaris 

(linalool 

chemotype), 

Aerial parts 

essential oil 

GC/MS and 

Chiral 

GC/MS 

30 

inalool (76.15%), 

linalyl acetate 

(14.26%), β-

caryophyllene 

(2.27%), camphor 

(1.79%), and 

camphene (1.17%) 

Nyons, France 25,26 

T. vulgaris, 

(geraniol 

chemotype), 

Aerial parts 

essential oil 

GC/MS and 

Chiral 

GC/MS 

42 

geraniol (59.75%) 

geranyl acetate 

(16.72%), geranyl 

propionate (1.26%), 

linalool (7.15%), 

and β-

caryophyllene 

(3.67%) 

Jablanicki, 

Serbia 
25,26 

T. vulgaris 

(sabinene 

hydrate 

chemotype) 

Aerial parts 

essential oil 

GC/MS and 

Chiral 

GC/MS 

42 

cis-sabinene 

hydrate (30.77%), 

trans-sabinene 

hydrate (4.98%) 

terpinene-4-ol 

(9.50%), linalool 

(7.89%), γ-

terpinene (4.58%), 

and myrcene 

(4.09%) 

Pomoravje 

District, 

Serbia 

25,26 

T. vulgaris 

(thymol 

chemotype) 

Aerial parts 

essential oil 

GC/MS and 

Chiral 

GC/MS 

37 

thymol (47.06%), 

p-cymene 

(20.07%), linalool 

(5.00%), and 

carvacrol (3.24%). 

Richerenches, 

France 
25,26 

 

The biological and pharmacological benefits of medicinal plants that have received the most attention 

include their antibacterial, antioxidant, anticancer, anti-inflammatory, and hypoglycemic properties. 

Due to its astounding plant diversity, Turkey possesses some of the world's richest flora. One-third 

(34.4%) of the 10,000 vascular plants that make up its flora—which totals roughly 10,000—are 

indigenous to the nation. The use of ethnobotanical knowledge gained via a study of therapeutic plants 

has recently attracted more attention on a global basis. As a result, a ton of ethnobotanical research has 

recently been published, and our country's medicinal plants have received a lot of attention.5 

In this study, we compiled 15 plant species belonging to the Lamiaceae family that were used in folk 

medicine to cure kidney stones in Turkey. Results are shown in Table 1. Most of the plant species are 

collected from nature and used internally as an infusion or decoction. 
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Some plant-based formulations are used to treat conditions of the urinary system including kidney 

stones. We learn from the literature that analogous experiments have been conducted in a few plants, 

including: Beta vulgaris L., Avera lanata (L.) Juss. ex Schult, Tridex procumbens L., Ageratum 

conyzoides L., Dichanthium foveolatum (Del.) Roberty., Ceropegia bulbosa Roxb., Tribulus terrestris 

Linn., Pedalium murea Linn., Ricinus communis.4 

4. CONCLUSION 

In conclusion, this list of healing herbs becomes quite helpful if there is knowledge loss. Although some 

plants in vitro biological activity has been investigated in the past, more study is required to determine 

how well functioning other species perform. Future studies on these plants may result in the development 

of brand-new medication candidates that are effective against multi-drug resistant types of bacteria. 
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Abstract: Carbonic anhydrase enzymes found in many organisms are responsible for catalyzing the 

interconversion between CO2 and HCO3−. CA enzymes can be abnormally activated in many pathological 

conditions. Some CA inhibitors are used clinically in the treatment of glaucoma, cancer and obesity. Therefore, 

selective inhibition of these enzymes is of interest to many researchers.  The synthesized novel 3,5-disubtituted-

1,2,4-oxadiazole derivatives were evaluated for their inhibitory effects on human carbonic anhydrase (hCA) I and 

II. Reference compounds used are acetazolamide (AAZ) and sulfonamide (SSA). Most of these compounds 

without a sulfonamide group, a well-known pharmacophore for carbonic anhydrase enzyme inhibition, were found 

to be more effective than the reference AAZ. Moreover, some synthesized compounds have been shown to be even 

more effective than sulfanilamide. Molecular modeling studies of the 2 most active compounds among the 

synthesized compounds were carried out using hca 1 and 2. Enzyme docking scores of these compounds were 

compared according to the docking scores of AAZ and SSA used as references. These designed compounds are 

promising in terms of use in the treatment of different diseases due to their carbonic anhydrase enzyme inhibitory 

activity. 

Keywords: 1,2,4-Oxadiazole, Carbonic anhydrase, Molecular docking 

 

1,2,4-Oksadiazol Türevi Bileşiklerin Karbonik Anhidraz İnhibitör Aktivitesi 

Özet: Birçok organizmada bulunan karbonik anhidraz enzimleri, CO2 ve HCO3- arasındaki karşılıklı dönüşümü 

katalize etmekten sorumludur. CA enzimleri birçok patolojik durumda anormal şekilde aktive olabilir. Bazı CA 

inhibitörleri klinik olarak glokom, kanser ve obezite tedavisinde kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu enzimlerin seçici 

inhibisyonu birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Sentezlenen yeni 3,5-iki sübstitüe-1,2,4-oksadiazol 

türevleri, insan karbonik anhidraz (hCA) I ve II üzerindeki inhibitör etkileri açısından değerlendirildi. Kullanılan 

referans bileşikleri, asetazolamid (AAZ) ve sülfonamiddir (SSA). Karbonik anhidraz enzim inhibisyonu için iyi 

bilinen bir farmakofor olan bir sülfonamid grubu içermeyen bu bileşiklerin çoğunun, referans AAZ'den daha etkili 

olduğu bulundu. Ayrıca sentezlenen bazı bileşiklerin sülfanilamidden bile daha etkili olduğu gösterilmiştir. 

Sentezlenen bileşiklerden en aktif 2 bileşiğin hCA I ve II kullanılarak moleküler modelleme çalışmaları 

yapılmıştır. Bu bileşiklerin enzim doking skorları referans olarak kullanılan AAZ ve SSA'nın docking skorlarına 

göre karşılaştırılmıştır. Tasarlanan bu bileşikler, karbonik anhidraz enzimini inhibe edici aktivitelerinden dolayı 

farklı hastalıkların tedavisinde kullanım açısından umut vericidir. 

Anahtar Kelimeler: 1,2,4-Oksadiazol, Karbonik anhidraz, Moleküler docking 
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Introduction 

Carbonic anhydrases, which are found in all organisms and contain Zn+2 ions in their structure, catalyze 

the hydration of CO2 and dehydration of HCO3- in living things. Inhibition or activation of carbonic 

anhydrases, which have many isoenzymes, is physiologically very important. As a result of its 

involvement in physiological and pathological processes, CA inhibitors or activators are seen as 

potential therapeutic targets in the treatment of diseases such as edema, glaucoma, obesity, cancer, 

epilepsy and osteoporosis, and Alzheimer's. 

Enzymes that catalyze the same reaction in the same species but have different chemical and physical 

properties are called isoenzymes. Isoenzymes have different affinities towards their substrates, cofactors 

and inhibitors. 16 isoenzymes of carbonic anhydrase have been discovered. These;cytoplasmic (CA I, 

II, III, VII and XIII),mitochondrial (CA VA, VB),secretory (CA VI) membrane bound (CA IV, IX, XII 

and XIV), it is classified as noncatalytic (CA VIII, X, XI).  

Physiological Functions of Carbonic Anhydrase Enzyme 

The conversion of CO2 and HCO3
- into each other is very important for metabolism. Although CO2 can 

pass into and out of the cell very easily, HCO3
-  cannot pass through the cell membrane because it is 

poorly soluble in lipids. That's why, when necessary, this reaction takes place so that bicarbonate can 

pass into the cell and carbon dioxide can be kept inside the cell. At physiological pH, this does not 

happen by itself. Carbonic anhydrase catalyzes this reaction enzymatically, making it happen very 

quickly. 

Carbonic Anhydrase Inhibitors 

Carbonic anhydrase inhibitors are examined in two classes as inorganic anions and cations and organic 

inhibitors. Studies show that the most potent organic inhibitor of carbonic anhydrase is sulfonamides. 

The classical CA inhibitors, sulfonamides, R-SO2NH2, have been used for a long time as diuretic and 

systematically effective antiglaucoma drugs. Acetazolamide (AAZ), from the sulfonamide class used in 

clinic or clinical research, is an example. 

1,2,4 Oxadiazole hCA I and II Activity Results 

In our study, the carbonic anhydrase inhibitory activities of compounds that do not contain sulfonamide 

groups and contain 1,2,4 oxadiazole aromatic rings were evaluated. Sulfonamide (SSA) and 

acetazolamide (AAZ) were used as reference compounds against the newly synthesized oxadiazole 

derivatives during activity studies. Many of a series of new 1,2,4-oxadiazole derivative compounds were 

found to be more effective than the reference compound acetazolamide. Some were also found to be 

more active than the sulfanilamide compound. 

Molecular modeling studies 

Molecular modeling studies were performed on carbonic anhydrase I and II isoenzymes. The binding 

energies of our reference compounds were compared according to AAZ and SSA. With this study, it 

was determined that there are compounds that are more active than our new 1,2,4-oxadiazole 

compounds, depending on the enzyme and docking relationship. 

Conclusion 

The carbonic anhydrase inhibitory activities of a series of new 1,2,4-oxadiazole compounds synthesized 

in our study were investigated. This study contributed to the literature by paving the way for further 

studies on new derivatives and it was shown that different derivatives may also have carbonic anhydrase 

inhibitory effects. 

 

Figure 6: Carbonic anhydrase activity 
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Figure 7: Asetazolamide structure 

 

 

Figure 8: Pharmacophore sites of 1,2,4-oxadiazole derivative 
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Abstract : Cancer is a condition in which cells in a particular part of the body develop and multiply uncontrollably. 

Cancerous cells can invade and damage surrounding healthy tissues, including organs. Prostate cancer is a complex 

disease in which different methods can be used according to the stage of the disease. Discovery of new compounds 

is important for the treatment of prostate cancer because of the different treatment options. Recent studies have 

revealed that 1,2,4-oxadiazole derivatives have anticancer activity. Therefore, cytotoxicity studies on oxadiazole 

derivatives are increasing day by day.The activity of the synthesized compounds on DU 145 prostate cancer cell 

line was evaluated using the MTT assay for their cytotoxic activities and whether they were toxic to normal cells. 

The cytotoxic effects of these compounds were also investigated using human embryonic kidney cells (HEK-293) 

to assess whether these compounds are toxic to normal cells. When the cytotoxic effects of these compounds on 

HEK-293 cells were evaluated, cell viability values varied between 30.29% and 91.54% at the same 

concentrations. While some compounds were observed to kill 39.47-81.21% of DU 145 cancer cells, the effects 

of these compounds on HEK-293 cells were relatively tolerable, with cell viability values between 4.81% and 

83.20%. These compounds may be serve as promising candidates for further studies to understand the mechanism 

underlying their cytotoxic effects on prostate cancer cells. 

Keywords: 1,2,4-Oxadiazole, Cytotoxic activity 

 

1,2,4-Oksadiazol Türevi Bileşiklerin İn vitro Sitotoksik Aktivitesi  

 

Özet: Kanser, vücudun belirli bir bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde gelişip çoğaldığı bir durumdur. 

Kanserli hücreler, organlar da dahil olmak üzere çevredeki sağlıklı dokuları istila edebilir ve onlara zarar verebilir. 

Prostat kanseri, hastalığın evresine göre farklı yöntemlerin kullanılabildiği karmaşık bir hastalıktır. Yeni 

bileşiklerin keşfi, farklı tedavi seçenekleri nedeniyle prostat kanserinin tedavisi için önemlidir. Son çalışmalar 

1,2,4-oksadiazol türevlerinin antikanser aktiviteye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle oksadiazol 

türevleri ile ilgili sitotoksisite çalışmaları her geçen gün artmaktadır. Sentezlenen bileşiklerin DU 145 prostat 

kanseri hücre hattı üzerindeki aktivitesi, sitotoksik aktiviteleri ve normal hücrelere toksik olup olmadığı MTT testi 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu bileşiklerin sitotoksik etkileri, bu bileşiklerin normal hücreler için toksik olup 

olmadığını değerlendirmek için insan embriyonik böbrek hücreleri (HEK-293) kullanılarak da araştırıldı. Bu 

bileşiklerin HEK-293 hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri değerlendirildiğinde aynı konsantrasyonlarda hücre 

canlılığı değerleri %30.29 ile %91.54 arasında değişmiştir. Bazı bileşiklerin DU 145 kanser hücrelerinin %39.47-

81.21'ini öldürdüğü gözlemlenirken, bu bileşiklerin HEK-293 hücreleri üzerindeki etkileri, %4.81 ile %83.20 

arasında hücre canlılığı değerleri ile nispeten tolere edilebilir düzeydeydi. Bu bileşikler, prostat kanseri hücreleri 

üzerindeki sitotoksik etkilerinin altında yatan mekanizmayı anlamak için daha ileri çalışmalar için umut verici 

adaylar olarak hizmet edebilir. 

Anahtar Kelimeler: 1,2,4-Oksadiazol, Prostat Kanseri 
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Introduction 

Cancer is one of the primary cause of death worldwide. Prostate cancer is one of the three most common 

types of cancer and is responsible for 26% of cancer cases diagnosed in men alone. Prostate cancer is a 

complex disease and its treatment may differ depending on the stage of the disease or whether it has 

progressed. Treatment options for prostate cancer include radical prostatectomy, radiotherapy, 

chemotherapy, androgen deprivation therapy, chemotherapy, and the use of agents targeting androgen 

signals. 

Oxadiazoles 

Heterocyclic ring systems are of great importance in drug design. One of them is 1,2,4-oxadiazole, a 

five-membered heterocyclic ring system containing nitrogen and oxygen atoms. 1,2,4-Oxadiazole 

derivatives are commonly used as bioisosteres of carbonyl compounds (eg esters, amides, carbamates 

and hydroxamic esters) and have better metabolic stability.  It has been found that compounds containing 

1,2,4-oxadiazole ring have various biological activities such as antimicrobial, antimalarial, anti-

inflammatory, anticonvulsant, anti-Alzheimer's activities. 

Several drugs with an oxadiazole ring are commercially available: Oxolamine, Prenoxdiazine (Cough 

suppressant), Butalamine (Vasodilator), Fasciplon (anxiolytic), and Proxazole (Gastrointestinal 

disorders).  

It has been determined that some compounds with 1,2,4-Oxadiazole structure are potent anticancer 

agents. The most important development in this regard is the discovery of 3,5-diarylsubstituted-1,2,4-

oxadiazole derivatives as a new apoptosis-inducing series. 

Since then, investigation of the anticancer activities of 1,2,4-oxadiazole derivatives has resulted in the 

creation of a large library of compounds. 

The aim of the study 

To investigate the in vitro cytotoxic activity of 1,2,4-Oxadiazole derivative compounds. 

In our experimental setup, the cytotoxic activities of oxadiazole derivative compounds will be evaluated 

against DU 145 prostate cancer cell line using MTT. 

The cytotoxic effects on human embryonic kidney cells (HEK-293) will also be evaluated whether these 

compounds are toxic to normal cells. 

Results 

Compounds carrying a halogen atom (bromo or fluoro) in their chemical structure at a concentration of 

5–100 μM showed significant cytotoxic effects on DU 145 cells and induced 55.67–78.99% cell death 

after 24 hours. 

These compounds caused 32.18-85.7% death of HEK-293 cells at the same concentrations, so it can be 

concluded that the cytotoxic effects of the compounds were partially tolerated by normal cells. 

Conclusion 

This study contributed to the literature by paving the way for further studies on the anticancer activities 

of 3,5-diarylsubstituted-1,2,4-oxadiazole derivatives. 
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Figure 1: Pharmacophore structure 
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Özet: Otozomal resesif, sendromik olmayan işitme kaybı (ARNSHL), sağırlığın görülen en yaygın şeklidir. 

ARNSHL'ye neden olan birçok gen bulunmaktadır ve bu genlerde saptanan mutasyonların prevalansı genellikle 

popülasyonlar arasında farklılık göstermektedir. Tanımlanan genler arasından ARNSHL'ye neden olduğu bilinen 

GJB2 ve CLDN14 genleri seçilmiştir. Bu çalışmada, GJB2 ve CLDN14'ün Türk popülasyonundaki kalıtsal işitme 

kaybına katkısını belirlemek amacıyla, akraba olmayan ARNSHL’li 110 hastada, bu genlerin genetik analizi 

yapılmıştır. GJB2 geninin kodlanan ve kodlanmayan ekzonları ile CLDN14 geninin kodlanan tek ekzonu olan 3. 

ekzonunun DNA dizi analizleri yapıldı. GJB2 geninde altı patojenik mutasyon ve iki polimorfizm (c.35delG, 

IVS1+1G>A, c.235delC, Val95Met, delGlu120, Arg184Pro, Val27I, Val153Ile) saptandı. En yaygın mutasyon 

%17,27 allel frekansı ile c.35delG iken %5,45 allel frekansı ile IVS1+1G>A mutasyonunun ikinci en yaygın 

mutasyon olduğu görüldü. CLDN14 geninde patojenik olmayan dört varyasyon (Thr4Met, Thr21Thr, Arg81Arg, 

Thr229Thr) belirlendi. Bu bulgular, Türk popülasyonunda GJB2 genindeki mutasyonların otozomal resesif 

sendromik olmayan işitme kaybına neden olabileceğini, CLDN14'ün ise işitme kaybına yol açabilecek önemli bir 

etken gen olmadığını düşündürmektedir. Diğer yandan, hastaların %70'inden fazlasının genetik nedenlerinin 

belirlenememiş olması, Türk popülasyonundaki işitme kaybının farklı genetik faktörlerden kaynaklanabileceğini 

ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gjb2, Cldn14, Otozomal Resesif Sendromik Olmayan İşitme Kaybı. 

Genetic Analysis Of GJB2 And CLDN14 Genes In Patients with Autosomal Recessive       Non-Syndromic 

Hearing Loss 

ABSTRACT: Autosomal recessive non-syndromic hearing loss (ARNSHL) is the most common type of hearing 

disorder. Many genes are involved in ARNSHL and the mutational load of these genes often differs between 

populations. Among the identified genes, GJB2 and CLDN14 gene mutations of which are known to cause 

ARNSHL were selected. This study aimed to determine the contribution of GJB2 and CLDN14 to inherited deafness 

in the Turkish population. For this purpose, we performed a genetic analysis of these genes in 110 unrelated 

Turkish patients with ARNSHL. The coding and non-coding exons of the GJB2 gene, and the third exon of CLDN14 

genes were analyzed by DNA sequencing. Six different pathogenic mutations and two polymorphisms (c.35delG, 

IVS1+1G>A, 235delC, Val95Met, delGlu120, Arg184Pro, Val27I, Val153Ile) were found in the GJB2 gene. The 

most common mutation was c.35delG with a 17.27% allele frequency, followed by the IVS1+1G>A mutation with 

a 5.45% allele frequency. We identified four non-pathogenic mutations in the CLDN14 gene (Thr4Met, Thr21Thr, 

Arg81Arg, Thr229Thr). Although not as common as in other populations, these findings suggest that mutations of 

the GJB2 gene might cause ARNSHL, while CLDN14 is not a major causative gene for ARNSHL in the Turkish 

population studied. Our findings may improve the understanding of the genetic cause of non-syndromic hearing 

loss in the Turkish population. On the other hand, the fact that the genetic causes of more than 70% of the patients 

could not be determined reveals that hearing loss in the Turkish population may be caused by different genetic 

factors. 

 

Keywords: GJB2, CLDN14, autosomal recessive non-syndromic hearing loss. 
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1. GİRİŞ 

Konuşmak, insanlar arasındaki en önemli iletişim yoludur. Konuşmanın öğrenilmesinde en temel unsur 

ise işitmedir.  İşitme kaybı; bireyin sahip olduğu işitme duyarlılığının, onun gelişim, uyum ve özellikle 

de iletişim becerilerini kazanmasına engel olma durumu olarak tanımlanabilir. İşitme kaybı, dünyada 

her bin yeni doğan bebekten 1-3’ünde görülürken, Türkiye’de yenidoğan işitme kaybı sıklığı binde 2,2 

oranında saptanmıştır.1 İşitme kaybı görülen vakaların yaklaşık yarısından sorumlu faktörler genetik 

kökenlidir. Kalıtsal işitme kaybı sendromik ve sendromik olmayan işitme kaybı olarak sınıflandırılır ve 

işitme kaybı vakalarının %30’u sendromiktir, yani sağırlık ile birlikte başka anormallikler de 

görülmektedir. Genellikle iç kulak komponentlerinin (kohlear) yapı ve fonksiyonunda meydana gelen 

değişikliklerden kaynaklanan sendromik olmayan formlar %70 oranında görülmektedir. Bu tip işitme 

kayıplarına, başka hiçbir klinik ya da laboratuvar bulgusu eşlik etmemektedir.2 Sendromik olmayan 

işitme kayıplarının yaklaşık %80’i otozomal resesif, %15-20’si otozomal dominant, %1-2’si ise X’e 

bağlı olarak kalıtılmaktadır.3,4  

Bugüne kadar, sendromik olmayan otozomal resesif işitme kaybından sorumlu 77 gen tanımlanmıştır.5 

Otozomal resesif sendromik olmayan (ARNS) işitme kaybına neden olan genler içinde en önemlisi ve 

ilk tanımlananı “Gap Junction Beta 2 (GJB2)” dir. 1997 yılında Kelsell ve arkadaşları tarafından 13q11-

q12’de yerleştiği tespit edilen bu gen, küçük moleküllerin ve iyonların hücreler arasındaki difüzyonunu 

sağlayan “delik-geçit bölge” kanallarının oluşumunda görevli, 226 aminoasitlik “Konnexin 26 (Cx26)” 

proteinini kodlamaktadır.6,7 Otozomal resesif kalıtılan sendromik olmayan işitme kayıplarının yaklaşık 

olarak %50’si GJB2 geninde meydana gelen mutasyonlar sonucunda oluşmaktadır ve Avrupa, Akdeniz, 

Kuzey Amerika ülkeleri ve Türkiye’de görülen bu tip işitme kaybı olgularında   bu gende en sık 

karşılaşılan mutasyon c.35delG olarak saptanmıştır.8-10 c.35delG mutasyonunun sık görüldüğü 

populasyonlarda, sendromik olmayan işitme kaybı olgularında yapılacak genetik analizler için en iyi 

strateji, ilk olarak GJB2 geninde c.35delG mutasyonunun taranmasıdır ve bu mutasyonunun 

saptanamadığı hastalarda GJB2 geni, DNA dizi analizine alınarak diğer mutasyonlar açısından analiz 

edilmektedir. 

 DFNB29, otozomal resesif sendromik olmayan işitme kaybının bir formudur ve CLDN14 genindeki 

mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. CLDN14 geni bir sıkı bağlantı proteini olan Klaudin 14'ü 

kodlamaktadır. İç kulaktaki sıkı bağlantıların görevi; kohlea içindeki potansiyeli desteklemek amacıyla 

K+ iyonunun yüksek konsantrasyonda bulunduğu endolenfi, yüksek konsantrasyonda Na+ iyonlarının 

bulunduğu perilenften ayırmaktır.11 CLDN14 geninde, prelingual, şiddetli işitme kaybı görülen 

Pakistanlı bir ailede çerçeve kayması (c398delT) mutasyonu ve yanlış anlamlı bir (c.254T→A, V85D) 

mutasyon saptanmıştır.12 İspanyol ve Yunanlı sporadik sendromik olmayan işitme kayıplı hastalarda 

yapılan bir çalışmada farklı bir yanlış anlamlı mutasyon (c.301G→A, G101R) belirlenmiştir. CLDN14 

genindeki yanlış anlamlı mutasyonların varlığında sıkı bağlantıların oluşmadığı gösterilmiştir.13  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak görülen GJB2 ve sağırlıktan sorumlu diğer gen 

mutasyonlarının çocukluk ve ileri dönemdeki işitme kayıplarından ne derece sorumlu olduğunun 

saptanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı da ülkemizde görülen otozomal resesif 

sendromik olmayan işitme kaybı olgularında GJB2 ve CLDN14 gen mutasyonlarının sıklığını 

belirlemek ve kalıtsal işitme kaybına katkısını araştırmaktır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEMLER 

2.1. İncelenen Örneklerin Toplanması 

Olgularımız Ankara Asker Hastanesi KBB Bölümüne sağlık yönünden askerliğe uygunluğu 

değerlendirilmek üzere sevk edilen ve işitme kaybı tanımlanan 110 erkekten oluşmaktadır. Hastaların 

yaşları 19-28 arasındadır ve çalışmaya dahil edilmek için iki kulakta 3 konuşma frekansı (0.5, 1 and 2 

kHz) ortalamasının 40 dB üzerinde olması esas alınmıştır.14 Çalışma grubunu oluşturan hastaların tümü 

konjenital, prelingual tip, sendromik olmayan işitme kaybına sahiptir. Hastaların yüzde 84’ünün işitme 

kaybı 41-71 dB arasında, yüzde 16’sının ise 71 dB ve yukarısındadır.  

2.2 GJB2 ve CLDN14 gen mutasyonlarının belirlenmesi 
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Bu çalışmada işitme kayıplı hastalardan alınan kan örneklerinden genomik DNA izolasyonu Yen ve 

arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan DNA izolasyonu yönteminde bazı değişikler uygulanarak 

gerçekleştirildi.15 GJB2 geninin birinci ve ikinci ekzonlarının amplifikasyonu için 1F: 5’-

CCTCCGTAACTTTCCCAGTC-3’, 1R: 5’-CAAGGACGTGTGTTGGTCCAG-3’; 2F: 5’- 

TCTTTTCCAGAGCAAACCGC-3’, 2R: 5’-TTGACAGCTGAGCACGGGTTG-3’ primer çiftleri 

kullanılarak sırasıyla 361 bp ve 794 bp büyüklüğündeki PCR ürünleri elde edildi.  CLDN14 geninin 3. 

ekzonunun tamamı 3F: 5’-TTTCCTTTCTCTCCCTGCTC-3’, 3R: 5’- TTGTGCTGGAACCCCTGCC-

3’ primerleri ile 927 bp büyüklüğündeki ürün elde edilecek şekilde çoğaltıldı. Amplifikasyonlar Applied 

Biosystems GeneAmp PCR system 2700 (Applied Biosystems) cihazında 94 0C’de 3 dak ilk 

denatürasyonun ardından, 32 döngü 94 0C’de 45 sn, 58 0C’de 45 sn, 72 0C’de 1 dak 30 sn ve 72 0C’de 3 

dak son uzama olacak şekilde yapıldı. Elde edilen amplifikasyon ürünleri Invisorb Spin PCRapid Kit 

(İnvitek, Almanya) kullanılarak üretici firmasının tavsiye ettiği şekilde saflandırıldı. DNA dizi analizi, 

ABI Prism 310 Genetik Analizör cihazında “ABI PRISM Big Dye Teminator V3.1 Cycle Sequencing 

Kit” (Applied Biosystems) üretici firmanın önerileri doğrultusunda kullanılarak aynı primerler ile her 

iki yönde gerçekleştirildi.  

3. SONUÇLAR 

3.1. GJB2 geninin mutasyon analizi sonucu 

GJB2 geninin kodlanan 2. ekzonunun ve kodlayıcı olmayan ekzon 1’inin tamamının DNA dizi analizi 

ile yapılan mutasyon taraması sonucu daha önce rapor edilen 6 farklı patojenik mutasyon (c.35delG, 

IVS1+1G>A, c.235delC, p.Glu120del, p.Val95Met, p.Arg184Pro)  ve 2 farklı patojenik olmayan 

polimorfizm (p.Val27Ile, p.Val153Ile) belirlenmiştir. Saptanan mutasyonların homozigot ve/veya 

heterozigot ve mutasyon taşımayan (yabanıl tip) örnekler ile karşılaştırılmalı sekans elektroferogram 

görüntüleri Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1: GJB2 geninde saptanan mutasyonların DNA dizi analizi sonucu elde edilen elektroferogram 

görüntüleri 
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Tablo 1: GJB2 Geninde Saptanan Mutasyonlar ve Allel Frekansları 

 

Mutasyon Değişim Mutasyon Tipi Varyasyo

n Tipia 

Etkisi Allel Sayısı 

(N=220) 

Frekansı 

% 

c.35delG p.Gly12ValfsTer2 Frameshift varyant Patojenik Yükse

k 

38 17,27 

c.235delC p.Leu79CysfsTer3 Frameshift varyant Patojenik Yükse

k 

1 0,45 

c.-23 +1G>A IVS1(+1) G>A Splays donör 

varyant 

Patojenik Yükse

k 

12 5,45 

c.79G>A p.Val27Ile Missense varyant İyi huylu Orta 4 1,82 

c.283G>A p.Val95Met Missense varyant Patojenik Orta 1 0,45 

c.358_360del p.Glu120del İnframe delesyon Patojenik Orta 1 0,45 

c.457G>A p.Val153Ile Missense varyant İyi huylu Orta 5 2,27 

c.551G>C p.Arg184Pro Missense varyant Patojenik Orta 1 0,45 

Tanımlanan allel sayısı 63 28.64 

Tanımlanamayan allel sayısı 157 71,36 

aDeafness Variation Database, Erişim: Aralık, 2022 (http://deafnessvariationdatabase.org/) 

 

Sendromik olmayan işitme kayıplı 110 hastanın 14’ünde (%12,73) c.35delG mutasyonu homozigot, 

4’ünde (%3,64) heterozigot ve 6 hastada bileşik (kampound) heterozigot (bir alleli 35delG mutasyonu, 

diğer alleli GJB2 geninde farklı bir mutasyon taşır) formda bulunmuştur. c.35delG mutasyonu ile 

birlikte bileşik heterozigot halde bulunan mutasyonlar p.Arg184Pro, p.Glu120del, IVS1+1G>A 

değişimleridir ve birer hastada (%0,91) saptanmıştır. IVS1+1G>A mutasyonu c.35delG’den sonra en 

yaygın bulunan mutasyondur ve 3 hastada (%2,73) homozigot formda, 2 hastada (%1,82) ise heterozigot 

formda bulunmuştur. p.Val95Met mutasyonu c.235delC mutasyonu ile birlikte 1 hastada (%0,91) bileşik 

heterozigot halde tanımlanmıştır. (Tablo 2). Yüz on hastadan 72’sinde (%65,44) GJB2 geninin 1. ve 2. 

ekzonunda herhangi bir nükleotit değişimi saptanamamıştır. 

 
Tablo 2: GJB2 geninde Saptanan Mutasyonların Genotip Dağılımları ve Mutasyonları Taşıyan Hastaların 

İşitme Kaybı Seviyeleri 

 

 FENOTİP (İşitme kaybı seviyesi) (*) A, Ş, OŞ, 

O 

GENOTİP Hasta Sayı (N=110) ve 

Genotip Frekansı (%)  

A 

A 

A 

Ş 

A 

OŞ 

A 

O 

Ş 

Ş 

Ş 

OŞ 

OŞ 

OŞ 

OŞ 

O 

O 

O 

35delG /35delG 14 (%12,73) 8   1   3  2 

35delG/IVS1(+1)G>A 4 (%3,64)  1     2  1 

35delG / R184P 1 (%0,91) 1         

35delG / delE120 1 (%0,91)     1     

35delG /? 4 (%3,64)  2       2 

IVS1(+1)G→A 

/IVS1(+1)G→A 

3 (%2,73)  2     1   

IVS1(+1)G→A /? 2 (%1,82)        1 1 

V95M /235delC 1 (%0,91) 1         

V27I /V27I 1 (%0,91) 1         

V27I /? 2 (%1,82) 1      1   

V153I /? 5 (%4,54) 1  1  1 1  1  

WT/WTa 72 (%65,44)          

http://deafnessvariationdatabase.org/
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* İşitme kaybı seviyesi A-ağır, Ş-şiddetli, OŞ-orta şiddetli, O-orta; aYabanıl tip (mutasyon taşımayan) 

 

Mutasyon tipi ile işitme kaybı seviyesi ilişkisi Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre, c.35delG 

homozigotluğu 14 hastanın 9’unda tek ya da iki taraflı ağır işitme kaybına neden olurken, IVS1(+1) 

G>A homozigot formunun 3 hastanın 2’sinde biraz daha hafif şiddette, bir tarafta ağır, diğer tarafta ise 

şiddetli işitme kaybı ile birlikte olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan c.35delG/ IVS1(+1)G>A 

heterozigotluğunun 4 hastanın ikisinde bilateral orta-ileri derecede işitme kaybına neden olduğu 

görülmüştür. 

 

3.2. CLDN14 geninin mutasyon analizi sonucu 

 

CLDN14 geninin translasyona uğrayan 3. Ekzonunun DNA dizi analizi sonuçlarına göre literatürde yer 

alan 4 farklı polimorfizm tespit edilmiştir: p.Thr4Met, p.Thr21Thr, p.Arg81Arg, p.Thr229Thr. CLDN14 

geninin 3. ekzonunda araştırılan 220 kromozomun %45,55’inde dört farklı allel saptanmıştır (Tablo 1).  

 
Tablo 3: CLDN14 Geninde Saptanan Mutasyonlar Ve Allel Frekansları 

 
Mutasyon Değişim Mutasyon 

Tipi 

Varyasyo

n Tipi a 

Etkisi Allel Sayısı  

(N=220) 

Frekansı 

% 

c.687G>A p. Thr229= Sinonim 

Varyant 

İyi huylu Düşük 34 15,45 

c.243C>T p. Arg81= Sinonim 

Varyant 

İyi huylu Düşük 50 22,73 

c.63G>A p. Thr21= Sinonim 

Varyant 

İyi huylu Düşük 6 2,73 

c.11C>T p. Thr4Met Missense 

varyant 

İyi huylu Orta 10 4,54 

Tanımlanan allel sayısı 100 45,55 

Tanımlanamayan allel sayısı 120 54,55 
aDeafness Variation Database, Erişim: Aralık, 2022 (http://deafnessvariationdatabase.org/) 

 

Saptanan polimorfizmler arasında en yaygın olarak p.Arg81Arg alleli bulunmuştur ve frekansı 

%22,73’tür (Tablo 3). p.Thr229Thr polimorfizmi %15.45 frekansı ile 34 allelde saptanan ikinci en 

yaygın polimorfizmdir. p.Arg81Arg ve p.Thr229Thr polimorfizmi 25 hastada (%22,73) birlikte 

heterozigot formda olduğu, bir hastanın ise üç farklı polimorfizmi birlikte taşıdığı görülmüştür. 

4. TARTIŞMA 

İşitme kaybı, en sık görülen duyu kaybı hastalığıdır. Yaklaşık olarak 1000 çocuktan birini etkilemektedir 

ve frekansı yaşa bağlı olarak artış göstermektedir. İşitme kaybı görülen vakaların en azından yarısından 

sorumlu faktörler genetik kökenlidir. Kalıtsal işitme kaybı görülen vakalarının %70’ini oluşturan 

sendromik olmayan işitme kaybının en yaygın kalıtım şekli otozomal resesiftir. Sağırlığın otozomal 

resesif formunda işime kaybı daha şiddetli görülmektedir ve bu tip sağırlığın başlıca nedeni kohleadaki 

bozukluklardır. 

Literatüre göre, DFNB1 lokusunda (13q11) yer alan, konneksin 26 proteinini kodlayan GJB2 genindeki 

mutasyonlar, otozomal resesif sendromik olmayan işitme kaybının %50’sinden sorumludur.6, 16-17 GJB2 

geninde tanımlanan mutasyonlar arasında c.35delG mutasyonu otozomal resesif sendromik olmayan 

işitme kayıplı hastalarda görülen en yaygın mutasyondur. c.35delG mutasyonu, GJB2 geninin ikinci 

ekzonunun 30 ve 35. nükleotitleri arasındaki ardarda gelen altı guanin dizisinden bir guanin nükleotitinin 

delesyonudur. Bu delesyon çerçeve kaymasına neden olarak kodon 12’deki glisin amino asitini valine 

dönüştürür. 13. kodonda bir dur kodonu oluşturarak protein sentezinin erken sonlanmasına yol açar.18-19 

GJB2 genindeki işitme kaybı ile bağlantılı mutasyonların yaygınlığını ve taşıyıcı frekansını belirlemek 

için dünya genelinde birçok popülasyonda çalışmalar yapılmıştır. Akdeniz bölgesi, Kuzey Amerika, 

Kuzey ve Güney Avrupa kökenli otozomal resesif kalıtılan işitme kaybı olgularının yaklaşık yarısından 

sorumlu olduğu saptanmıştır.6, 10 İtalyan ve İspanyol popülasyonunda bulunan GJB2 mutant allellerinin 

sırasıyla %88’inde ve %55’inde c.35delG mutasyonu bulunmaktadır.7 Fransa, İngiltere ve Yeni 

http://deafnessvariationdatabase.org/
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Zellanda’da işitme kaybı görülen hastalarda saptanan GJB2 genindeki mutasyonların %70’ini c.35delG 

mutasyonu oluşturmaktadır ve bu popülasyonlardaki c.35delG taşıyıcı oranı %4’tür.20 Farklı 

popülasyonlarda yapılan çalışmalarla c.35delG taşıyıcı frekansları hesaplanmış ve en yüksek değerler 

Estonya (%4,4), Yunanistan (%3,5) ve İtalya (%3,5)’da görülmüştür. Ülkemizde de GJB2 genindeki 

c.35delG mutasyonun Türk popülasyonundaki frekansı, çeşitli çalışmalar ile saptanmıştır. Diğer 

Akdeniz ülkelerine kıyasla %1,17-2,7 değerleri arasında daha düşük taşıyıcı frekansları elde 

edilmiştir.10, 17, 21-23 Türkiye’de de c.35delG mutasyonunun en yaygın patojenik allel olduğu 

gösterilmiştir.22-27 Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 110 akraba olmayan sendromik olmayan 

işitme kaybı olan bireylerle yapılmış olan bu çalışmada, c.35delG’nin allel frekansı %17,12 olarak 

bulunmuştur. Bu rakam diğer Avrupa popülasyonlarındaki frekansa göre oldukça düşüktür ama yine de 

en yaygın görülen mutasyondur. 

Yapılan DNA dizi analizi sonucunda c.35delG ve IVS1+1G>A mutasyonların yanı sıra dört farklı 

mutasyon daha saptanmıştır: p.Arg184Arg, p.Glu120del, c.235delC ve p.Val95Met. Saptanan bu 

mutasyonlardan p.Arg184Arg ve p.Glu120del mutasyonları c.35delG ile birlikte birer hastada bileşik 

heterozigot olarak bulunmuştur ve bu mutasyonların allel frekansları %0,45’tir. Bu dört mutasyonun 

yanısıra p.Val153Ile ile birlikte p.Val27Ile polimorfizmi de saptanmıştır.  

Türk toplumunda saptanan c.35delG dışındaki GJB2 geni mutasyonları dünyanın belirli bir bölgesinde 

yaygın olarak bulunan mutasyonlardır. p.Glu120del mutasyonu ilk olarak Avrupa popülasyonunda rapor 

edilmiştir.28 Almanya’da yapılan bir çalışmada patojenik allellerin %16,7’sini bu mutasyon 

oluşturmaktadır.29 c.235delC mutasyonu, ilk defa Fuse ve arkadaşları tarafından sendromik olmayan 

işitme kayıplı 20 Japon ailesinde tanımlanmıştır. Japon ve Kore popülasyonlarında bulunan en yaygın 

mutasyondur ve GJB2 mutasyonlarının %73’ünü oluşturmaktadır.30-32 Konnekson- konnekson 

etkileşiminde yer alan 2. ekstrasellüler domeyninde p.Arg184Arg mutasyonu bulunmaktadır ve ilk 

olarak Avustralyalı bir ailede ve bizim çalışmamızda olduğu gibi c.35delG ile bileşik heterozigot olarak 

İtalya’da yedi vakada saptanmıştır.7,19 Kodon 95’teki valin amino asiti tüm beta grubu konneksinlerde 

korunmaktadır. Yapılan iki farklı çalışmadan birinde p.Val95Met mutasyonu bir allelde, diğerinde 

c.35delG ile birlikte bir kişide bileşik heterozigot olarak bulunurken  bu çalışmada  c.235delC ile bileşik 

heterozigot olarak saptanmıştır.33-34  

p.Val27Ile polimorfizmi Japonya, Kore gibi Asya populasyonlarında görülen yaygın bir polimorfizmdir.  

Japonya’ da bu polimorfizmin frekansı %54 olarak bulunmuştur.30-31, 35-36 Snoeckx ve arkadaşları 

tarafından, Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkenin dahil edildiği toplam 1531 hastadan elde edilen 

verilerle gerçekleştirilen çok merkezli bir çalışmada p.120Gludel, c.235delC, p.Arg184Pro, 

p.Val95Met, IVS1+1G>A, p.Val27Ile ve p.Val153Ile mutasyonlarının allel frekansı %1’in altında 

bulunmuştur.37 Çalışmamızda da bu mutasyonlardan p.Glu120del, c.235delC, p.Arg184Pro, 

p.Val95Met mutasyonlarının allel frekansları bu çalışma ile uyumlu olarak %1’in altında saptanırken 

p.Val27Ile ve p.Val153Ile polimorfizmlerinin allel frekansı bu çalışmadan elde edilen sonuçlardan biraz 

daha yüksektir; sırasıyla %1,82, %2,27.  

Uzakdoğu toplumlarına özgü bir mutasyon olan c.235delC bir hastada saptanmıştır. Türkiye’de daha 

önce yapılmış olan sendromik olmayan kalıtsal işitme kaybı çalışmalarında bilinen mutasyonların 

birçoğuna rastlandığı gibi yeni mutasyonlar da saptanmıştır ve bu zengin çeşitlilik ülkemizin binlerce 

yıldır göç yolları üzerinde yer almasına bağlanmıştır.38 Uzakdoğuya özgü bir mutasyonu saptamamış 

olmamız bu savı desteklemektedir. Ayrıca p.Val95Met mutasyonu da sendromik olmayan işitme kayıplı 

Türk hastalarda ilk kez saptanmıştır. c.235delC mutasyonu, p.Val95Met mutasyonu ile bir hastada 

bileşik heterozigot olarak bulunmuştur. Daha önce c.235delC ve p.Val95Met mutasyonları ayrı ayrı 

olarak c.35delG ile birlikte bileşik heterozigot olarak bulunmuştur32,34; fakat bu iki mutasyonun birlikte 

bulunduğu ilk kez bu çalışmada gösterilmiştir. 

Cx26’nın kodlayıcı olmayan exon 1’i ile intron sınırındaki splays mutasyonu olan IVS(+1)G>A’nın 

çalışma grubumuzda frekansı %5.45 olarak bulunmuştur ve c.35delG’den sonra rastlanan ikinci en 

yaygın mutasyondur. Bu bulgumuza benzer sonuç Kurtulgan ve arkadaşlarının 2019 yılında yaptığı 

çalışmada da saptanmıştır. Buna karşılık ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda ikinci en yaygın 

mutasyon olarak p.Glu120del mutasyonu saptanmıştır.26-27, 38  
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GJB2 genotip-fenotip ilişki çalışmalarında işitme kaybının derecesinin belirli bir genotip ile ilişkili 

olduğu gösterilmiştir. GJB2 genindeki bazı mutasyonların kombinasyonlarının (c.35delG/p.120Gludel, 

c.35delG/ IVS1+1G>A) c.35delG homozigotları ile karşılaştırıldığında daha az şiddetli işitme kaybına 

yol açtığını ve GJB2 genotipinin işitme kaybı derecesi üzerinde önemli etkisinin olduğunu gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır.39 Fakat Hişmi ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada Türkiye’de çeşitli GJB2 

genotipleri gözlenen bireyler arasında belirgin bir fark olmadığı gösterilmiştir.40 Benzer şekilde bu 

çalışmada da GJB2 mutasyonları taşıyan hastaların herhangi birinde belirgin bir odyolojik bulgu ortaya 

çıkmamıştır. Ancak, c.35delG homozigotluğunun derin (%60) ve simetrik (%93) işitme kaybına neden 

olma eğiliminde olduğu teyit edilmiştir. Bu veri, Türkiye’de yapılan 63 olguluk bir başka çalışmanın 

verileri ile (%69,8) uyumlu iken Avrupa’da yapılan çalışmalarda elde edilen %90’ın üzerindeki 

oranlardan belirgin şekilde düşüktür.23 GJB2 geni mutasyonlarına bağlı işitme kayıplarının değişkenliği 

çevresel faktörlere (ototoksik ilaçlar, gürültünün etkisi) ve hatta bilinmeyen modifiye edici genlere 

dayandırılmıştır. c.35delG homozigotluğunun Avrupalı topluluklara göre daha hafif şiddette işitme 

kaybı oluşturduğu bulgumuz, diğer bir Türk grubunun40 benzer bulgusu ile birlikte fenotip 

varyasyonunda “çevresel faktörlerin etkisi” tezinden çok “modifiye edici gen” tezini destekler 

niteliktedir. Üstelik olgularımızın neredeyse tamamının, çocukları inceleyen diğer çalışmaların aksine, 

genç erişkinlerden oluşmasına rağmen, işitmelerinin göreceli olarak daha iyi olması; sendromik olmayan 

genetik işitme kaybında çevresel faktörlerin rolü ya da c.35delG mutasyonunun neden olduğu sağırlığın 

ilerleyici olduğu savlarını daha da zayıflatmaktadır. İkinci sıklıkta bulduğumuz IVS1+1G>A 

mutasyonunun hem homozigot hem de heterozigot formda c.35delG’ye göre daha hafif şiddette işitme 

kaybı ile birlikteliği, diğer çalışma sonuçları ile de desteklenmektedir. 

Sendromik olmayan otozomal resesif işitme kayıplı  hastalardan oluşan çalışma grubunda her iki 

allelinde GJB2 mutasyonu saptanan hasta sayısı 30’dur (polimorfizm taşıyanlar katılmamıştır). Bir 

başka deyişle toplumumuzda sağırlıkla ilişkili olan GJB2 geni mutasyonlarının oranı yaklaşık %27’dir. 

Hasta grubunun büyük bir bölümünün sağırlığa neden olan moleküler patolojileri saptanamamıştır. Elde 

edilen bu sonuç, Türk toplumunda GJB2 geni dışındaki genlerin de sağırlık üzerinde etkisinin 

araştırılması gerekliliğini göstermektedir. Bu nedenle GJB2 geninde mutasyon bulunamayan ya da bir 

mutasyon için heterozigot olan hastalarda işitme sisteminde rolü olduğu saptanan ve sağırlık ile 

ilişkilendirilmiş CLDN14 geninde mutasyon taraması gerçekleştirilmiştir. Bu genin öncelikli olarak 

seçilmesinin nedeni ise Türk toplumuna yakın toplumlarda bu gende mutasyonların taranması ve bu 

populasyonlarda sağırlık üzerinde bu genin etkisinin olduğunun saptanmasıdır. 

CLDN14 geni, klaudin-14 proteinini kodlamaktadır. Bu protein, sıkı bağlantıların yapı elemanlarını 

oluşturan klaudin protein ailesinin bir üyesidir. Sıkı bağlantılar hücre dışı bölümler arasında paraselüler 

geçirgenliğini kontrol eder ve düzenler. CLDN14 geninde meydana gelen mutasyonlar, insanlarda 

sendromik olmayan DFNB29 sağırlığına sebep olmaktadır. Yapılan bu çalışmada, CLDN14 geninde 

p.Thr4Met, p.Thr21Thr, p.Arg81Arg, p.Thr229Thr polimorfizmleri saptanmıştır. Aynı polimorfizmler 

otozomal resesif sendromik olmayan işitme kaybı olan Türk aileleri ile yapılan iki farklı çalışmada da 

bulunmuştur.23,41 Arıcan ve arkadaşlarının (2005) yaptıkları çalışmada p.Thr4Met polimorfizmini bir 

allelde, p.Arg81Arg polimorfizmini ise homozigot olarak bir hastada belirlenmiştir. Çalışmamızda ise 

bu polimorfizmler daha yaygın olarak saptanmıştır. En yaygın görülen polimorfizm p.Arg81Arg 

polimorfizmidir (50 allel) ve genellikle p.Thr229Thr polimorfizmi ile birlikte heterozigot formda 

bulunmuştur. Otozomal resesif sendromik olmayan işitme kaybı olan Türk hastalarda daha önce yapılan 

çalışmalar ile uyumlu olarak23 CLDN14 geninde işitme kaybına sebep olacak mutasyon saptanamaması 

bu gendeki mutasyonların Türkiye’de görülen işitme kaybının önemli bir nedeni olamayacağını 

düşündürmektedir.  

Literatürde GJB2 genindeki mutasyonların sendromik olmayan işitme kayıplı vakaların yarısından 

fazlasından sorumlu olduğu gösterilmiş olmasına rağmen, polimorfizmler hariç tutularak, çalışma 

grubumuzun yaklaşık %22’sinin her iki allelinde, yaklaşık %5,5’inin de bir allelinde GJB2 mutasyonu 

bulunmuştur.    

GJB2 geninde hem Avrupa’da hem de Asya’da saptanan mutasyon ve polimorfizmlerin saptanması 

Türklerin sağırlık gen havuzunun heterojenliğini göstermektedir. GJB2 geninin birinci ve ikinci 

ekzonlarının tamamının DNA dizi analizi ile taranması sonucu yaklaşık olarak %65 oranında bu gende 
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herhangi bir mutasyon bulunamamış olması ve ayrıca CLDN14 geninin üçüncü ekzonunun tamamının 

dizi analizinin sonucunda polimorfizmler dışında patojenik olabilecek hiçbir mutasyon saptanamaması; 

sendromik olmayan otozomal resesif işitme kaybının Türk toplumundaki genetik nedenlerinin farklı 

genlerdeki moleküler patolojiler nedeniyle olabileceğini düşündürmektedir. İşitme fizyolojisininin 

karmaşık yapısı, birçok proteinin işlev görmesi ve kalıtsal işitme kaybından sorumlu 100’den fazla gen 

lokusunun bulunması nedeniyle Türk toplumunda sağırlığın moleküler patolojisinin anlaşılabilmesi için 

işitme kaybına neden olabilecek diğer aday genlerde öncelikle linkaj çalışmalarının yapılması ve bu 

çalışmalardan elde edilecek olan sonuçlara göre ilgili genlerde mutasyon taramalarına geçilmesi daha 

kolay ve önemli sonuçlar alınmasını sağlayabilir. 
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Özet: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESS); kulak burun boğaz hastalıklarının günlük pratiğinde 

oldukça önemli yer tutan bir işlemdir. Hem klinikte hem de işlem başarısında paranasal sinüslerin oldukça 

karmaşık ve çokça varyasyon içeren anatomik yapısının bilinmesi önemlidir. Bir kısım hastalığın gelişiminde de 

bu varyasyonların rol aldığı düşünüldüğünde; özellikle FESS öncesi yapılan radyolojik değerlendirmede 

radyoloğun tüm bu varyasyonlara hakim olması ve terminolojisini bilmesi önemlidir. Bu nedenle bildirimizde 

günlük pratikte de karşılaştığımız, cerrahide önemli anatomik varyasyonları ve terminolojisini kendi olgu 

örneklerimizle sunmayı amaçladık. Paranasal sinüs tomografisi kurumumuzda multislice çok detektörlü BT ile 

supin pozisyonda alınmaktadır. Paranasal sinüslerin aksiyal görüntüleri 1mm kesit kalınlığında yumuşak doku ve 

kemik pencere algoritmalarında elde edilmektedir. Sonrasında ham verilerden koronal ve sagital reformatlar elde 

edilmektedir. Tüm olgularımızda oluşturduğumuz kontrol listesindeki anatomik yapılar (lateral nasal duvar, nasal 

kavite, konkalar, üst-orta-alt meatus yapıları, paranasal sinüsler ve ostiumları, osteomeatal ünite, nasolakrimal 

kanal gibi) tek tek değerlendirildi. İyatrojenik beyin omurilik kaçağına sebep olacak ethmoid çatı anatomisi, 

orbitaya doğru kanamaya yol açabilecek anterior ethmoidal arter notchu, iyatrojenik yaralanmaya yol açabilecek 

Keros tip 3 varyasyonu, inkomplet sfenoidektomiye ya da optik sinir hasarına yol açabilecek Onadi hücresi, avulse 

edildiğinde arteryel yaralanmaya yol açabilecek karotid ataşmanı gösteren intersfenoid septum, sekonder 

trigeminal nevraljiye sebep olabilecek sfenoid sinüse projekte maksiller sinir, optik sinir hasarına yol açabilecek 

anterior klinoid proçes ya da optik sinir kemik kanala ataşman gösteren sfenoid septum, sinüzite yol açabilecek 

faktörlerden paradoksik orta konka ya da konka bulloza, lateralize uncinat proçes,uncinat bulla, sefaloselle 

karışabilecek posterior septal nazal hava hücresi, frontal reses obliterasyonuna yol açabilecek krista galli 

aerasyonu gibi varyasyonları farklı olgu örneklerimizle gösterdik. Paranasal sinüs anatomik varyasyonlarının tam 

olarak anlaşılması hem sinüzit etiylojisinin değerlendirilmesinde hem de FESS öncesi radyoloğun cerraha ihtiyaç 

duyduğu bilgileri sağlamasında büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fess, Anatomik Varyasyonlar, Radyolojik Anatomi, Bilgisayarlı Tomografi 

 

Overview of Important Anatomical Variations in Paranasal Sinus Tomography, the Road Map of Functional 

Endoscopic Sinus Surgery 

 

Abstract: Functional endoscopic sinus surgery (FESS) is a very important procedure in the daily practice of 

otorhinolaryngology. It is important to know the anatomical structure of the paranasal sinuses, which is very 

complex and contains many variations, both in the clinic and in the success of the procedure. It is important for 

the radiologist to master all these variations and know the terminology. For this reason, we aimed to present the 

important anatomical variations and terminology in surgery that we encounter in daily practice with our own case 

examples. The anatomical structures on the checklist (lateral nasal wall, nasal cavity, turbinates, upper-middle-

lower meatus structures, paranasal sinuses and their ostia, osteomeatal unit, nasolacrimal duct) were evaluated 

one by one in CT images. The anatomy of the ethmoid roof, which may cause iatrogenic cerebrospinal cord 
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leakage, the anterior ethmoidal artery notch, which may cause bleeding towards the orbit, Kerosene type 3 

variation, which may cause iatrogenic injury, Onadi cell, which may lead to incomplete sphenoidectomy or optic 

nerve damage, intersphenoid septum showing carotid attachment, which may lead to arterial injury when avulsed, 

maxillary nerve projecting to the sphenoid sinus, which may cause secondary trigeminal neuralgia, With different 

case examples, we demonstrated variations such as the anterior clinoid process or sphenoid septum showing 

attachment to the optic nerve bony canal, which may lead to optic nerve damage, the paradoxical middle turbinate 

or turbinate bullosa, the lateralised uncinate process, the uncinate bulla, the posterior septal nasal air cell, which 

may be confused with a cephalocele, and the crista galli aeration, which may lead to obliteration of the frontal 

recess. A thorough understanding of the anatomical variations of the paranasal sinuses is critical for both 

determining the etiology of sinusitis and providing the information required by the radiologist to the surgeon prior 

to FESS. 

Keywords: Fess, Anatomical Variations, Radiological Anatomy, Computed Tomography 

 

1.GİRİŞ:  

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESC) paranasal sinüs hastalıklarının tedavisinde gün 

geçtikçe önemi artarak güncelliğini korumaktadır. Kulak burun boğaz hastalıklarının günlük pratiğinde 

oldukça önemli yer tutan bir işlemdir. FESC ile paranazal sinüslerin oblitereostiumları açılarak komşu 

yapılara zarar vermeden normal ventilasyonu sağlamak mümkündür (1-3). Hem klinikte hem de işlem 

başarısında paranasal sinüslerin oldukça karmaşık ve çokça varyasyon içeren anatomik yapısının 

bilinmesi önemlidir. Nazal kavitede ve paranasal sinüslerde genel popülasyonda anatomik varyasyon 

oranı oldukça yüksektir.Paranasal sinüs BT, sinüs hastalıklarının etiyolojisinin belirlenmesinde ve 

FESC öncesi anatominin anlaşılmasında kullanılmaktadır. Bazı anatomik varyasyonlar özellikle sinüs 

hastalıklarının etiyolojisinde önemli yer tutmaktadır.FESC'in olası komplikasyonlarından kaçınmak ve 

işlem başarısı için iyi tanımlanmış anatomi ve anatomik varyasyonları bilmek önemlidir(1-3). Özellikle 

FESC öncesi yapılan radyolojik değerlendirmede radyoloğun tüm bu varyasyonlara hâkim olması ve 

terminolojisini bilmesi önemlidir. Bu nedenle bildirimizde günlük pratikte de karşılaştığımız, cerrahide 

önemli anatomik varyasyonlardan bir kısmını ve terminolojisini kendi olgu örneklerimizle sunmayı 

amaçladık. 

2. MATERYAL-METOT: 

Paranasal sinüs tomografisi çekiminde kurumumuzda Philips marka İngenuity model 128 kesit, 64 

dedektörlü (gantri 60 cm) BT cihazıkullanılmaktadır. Tüm olgulardaparanasal sinüslerin aksiyal 

görüntüleri supin pozisyonda 1mm kesit kalınlığında yumuşak doku ve kemik pencere algoritmalarında 

elde edilmektedir. Sonrasında ham verilerden koronal ve sagitalreformatlar elde edilmektedir.Tüm 

olgularımızda oluşturduğumuz kontrol listesindeki anatomik yapılar (lateral nasal duvar, nasal kavite, 

konkalar, üst-orta-alt meatus yapıları, paranasal sinüsler ve ostiumları, osteomeatal kompleks (OMK), 

nasolakrimal kanal, ön kranial fossa) tek tek değerlendirildi. Önemli anatomik varyasyonu olan olgu 

örnekleri BT görüntüleri ile sunuldu.  

3. BULGULAR: 

3.1. Nazal SeptumVaryasyonları: 

Resim 1: (sağ resim: solda deviasyon, orta resim: S deviasyon, sol resim: septal reses pnömatizasyonu). 

Sağdaki olguda septal kemik spurlu sola deviasyon, alt konka ile adezyon, nazal pasajda daralma; orta 

resimde inferiorda sağa posterosuperiorda sola ‘S’ deviasyon, inferiorda alt konka ile adezyon, nazal 

pasajda daralma; soldaki resimde ise septal pnömotizasyon görülmektedir. 
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3.2. KonkaVaryasyonları: 

Resim 2: (sağ resim: ekstensiv konka bülloza, orta resim: büllöz konka bülloza, sol resim: lameller konka bülloza 

varyasyonları).  

 

3.3 UncinatProçesVaryasyonları: 

Resim 3: (sağ resim: unsinat proçes pnömatizasyonu, sol resim: unsinat proçes lateralizasyonu). Sağdaki olguda 

her iki uncinat proçesin distalde pnömotize olduğu, soldaki olguda ise solda uncinat procesin lateralizasyonu ve 

lamina papriceaya ataçmanı, maksiller sinüste volüm kaybı ve total aerasyon kaybına neden olan yoğunluk artımı 

görülmektedir. 

 

3.4 Osteomeatal Kompleks (OMK) ve Maksiller Sinüs Varyasyonları: 

Resim 4: (sağ üst resim: her iki orbita inferomedial komşuluğunda Haller hücre varyasyonları, sol üst resim: her 

iki maksiller sinüs medial aksesuar ostium ile uyumlu devamlılık kayıpları, sağ alt resim: sağ maksiller sinüste 

ince septa görünüm ve infraorbital foramene ataçmanı, sol alt resim: her iki tarafta intrasinüs yerleşimli infraorbital 

foramen).  
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3.5 Etmoid Hücre Grubu Varyasyonları: 

Resim 5a: (sağ resim: solda fibriler dansiteler içeren ethmoid bulla, orta resim: anterior etmoid arter notchunu 

çevreleyen supra orbital hava hücreleri, sol resim: Onadi hücre varyasyonu). 

 

 

 

Resim 5b: (sağda aksiyel, solda koronal plan BT görüntülerinde sağda lamina papricea dehissansı ve ekstrakonal 

yağlı doku protruzyonu). 
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3.6 Sfenoid Sinüs Varyasyonları: 

Resim 6a: (sağ resim: sfenoid sinüs hipoplazisi, orta resim: sfenoid sinüste sağda anterior orta hat resesi, sol resim: 

her iki tarafta Vidian-Rotundum hattının (sarı oklar) lateraline uzanım gösteren lateral reses pnömotizasyonları). 

 

Resim 6b: (sağ resim: anterior klinoid proçes pnömotizasyonu, orta resim: sağda optik kanal dehissansı, sol resim: 

solda optik kanal protruzyonu). 

 

Resim 6c: (sağ resim: aksesuar intersinüs septumun karotid kanala ataçmanı, orta resim: intersinüs septumun sağ 

optik kanala ataçmanı, sol resim: bilateral intrasinüs yerleşimli Vidian kanal). 
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Resim 6d: (sağ resim: Onadi hücre varyasyonu, orta resim: sağda anterior clinoid proces pnömatizasyonuyla 

ilişkilenen Onadi hücresi, sol resim: bilateral intrasinüs yerleşimli Vidian kanal). 

 

3.7 Frontal Sinüs Varyasyonları: 

Resim 7: (sağ resim: Kuhn tip 1 hücre, orta resim: Kuhn Tip 2 hücre, sol resim: Kuhn Tip 3 hücre). 

 

3.8 Anterior Kafa Tabanı (etmoid çatı) varyasyonları: 

Resim 8: (sağ resim: ethmoid çatıda sığ görünüm, orta resim: ethmoid çatı asimetrisi ile sağda Keros tip 1, solda 

Keros Tip 2, sol resim: ethmoid çatı asimetrisi ile sağda Keros Tip 1, solda Keros Tip 3).  
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TARTIŞMA:  

Erişkin nazal septumu üç parçadan oluşur (septal kıkırdak, etmoid laminanın perpendeküler parçası ve 

vomer). Bu bileşenler septumda deviasyona yol açar (4, 5). Septum deviasyonu orta hattın kaymasıdır. 

Deviasyon sadece bir tarafa olabileceği gibi S deviasyon şeklinde orta hattın her iki tarafına da olabilir. 

Deviasyon nontravmatik bireylerde toplumda yüzde %20 oranında belirtilmiştir.Nazal septum kemik 

dokusunda pnömatizasyon da varyatif olarak görülebilir (6)(Resim 1).Kristagalli pnömotizasyonu da bir 

diğer varyasyondur (2). Septum cerrahisinde özellikle ince duvara sebep olduğunda, anterior ethmoid 

hücre ile karışırsa ön kranial fossa defekti oluşturma riski taşıyabilir. 

Nazal konkaların 1-4 saatte bir konkal venöz sinüzoidlerin parsiyel konjesyonu/dekonjesyonuile 

asimetrisinin fizyolojik olduğu akılda bulundurulmalıdır. Bifid konka görünümü sık rastlanılan bir 

konka varyasyonudur. Orta meatusu daraltan bir diğer varyasyon ise paradoksik konkadır (2). 

Buvaryasyonlar da orta meada darlık, sinüzit oluşumu ve cerrahi geçişte güçlük yaratabilmesi 

bakımından önemlidir.En sık görülen varyasyon olan konka bülloza etmoid sinüs hücreleri ile kemik 

plağının pnömatizasyonundan kaynaklanan bir varyasyondur. Lokalizasyonuna göre lameller, büllöz ve 

ekstensiv tipte olabilir. Konka bülloza geniş olursa uncinat procesi laterale itip infindibulumu 

daraltabilir(7)(Resim 2).  

Unsinat proçes, lateral nazal duvarın bir uzantısı olup inferior nazal konkanın etmoid prosesinden çıkıntı 

yapar. Hipertrofi, deviasyon ve pnömatizasyon gibi varyasyonlar drenajı etkileyerek osteomeatal 

komplekste anormallikler oluşturarak obstrüksiyona zemin hazırlayabilir (8, 9). Ayrıca uncinat proçesin 

süperiorda yapıştığı lokalizasyonda da anatomik varyasyonlar bulunmaktadır. Özellikle lamina 

papriceaya ataçmanı FESC’ de orbital yaralanmaya neden olabilir.Bolger ve ark. (10) 202 BT 

görüntülemesini anatomik varyasyon açısından değerlendirmişler ve hastaların %2,5' inde unsinat 

pnömatizasyonu saptamışlardır(Resim 3). 

FESC öncesi radyolojik görüntüler OMK, maksiller sinüs mukozal hastalık varlığı-yayılımı, maksiler 

ostiumun açıklığı ve Haller hücre (infraorbital etmoid hava hücreleri) varlığı açısından 

değerlendirilmelidir. Tekrarlayan kronik sinüziti önlemek için hem doğal hem de aksesuar ostiumun 

cerrahi olarak birleştirilmesi önemlidir. Maksiller sinüs septası, maksiller sinüs içerisinde farklı 

sayılarda, kalınlıkta ve uzunlukta olabilen ince kortikal kemik duvarlarıdır. Bu septa sinüsü iki veya 

daha fazla boşluğa bölebilir (5). Bölünen maksiller sinüste drenajda bozulmaya eğilim artar. Orbita 

tabanında yer alan infraorbital foramen ise maksiller sinüs içerisine doğru projekte gösterebilir. FESC’ 

de bu varyasyona dikkat edilmezse sinir yaralanmaları görülebilir.Haller hücresi maksiler antrumun ve 

proksimal infundibulumun daralmasına neden olabilen bir etmoid hava hücresini temsil eder ve 

duvarları çok ince olabilir. Bazen pencere ayarları değiştirilerek yalnızca CT'de görülebilir (8,11). 

Aksesuar maksiler ostium ise popülasyonun %10-25'inde görülür (12). (Resim 4). 

Bazal lamellanın önündeki etmoid hava hücreleri, anterior etmoidal hücreler olarak adlandırılır. En 

büyük ön etmoid hava hücresi bulla etmoidalis’ dir (Resim 5a). Güvenilir bir cerrahi land mark 

noktasıdır. En öndeki ethmoid hücre olan Ager nazi hücresi oldukça sık görülen bir varyasyon olup 

büyük ve frontal ostiumu kapatıyorsa peroperatif frontal sinüs ile karışabileceğinden belirtilmelidir 

(5,8). Orbitanın üzerine uzanan büyük anterior etmoidal hücreler (supraorbital hücreler), anterior 

etmoidal arter (AEA) kanalını çevreleyebilir (Resim 5a). FESC sırasında bu hücreler frontal sinüs ile 

karıştırılabilir; işlem esnasında yaralanmaya neden olabilir.Sfenoid sinüs üzerine uzanımlı 

sfenoethmoidal hücre olarak da bilinen Onadi hücre varyasyonu sfenoid sinüse giriş ile karıştırılarak 

cerrahi başarısızlığa neden olabileceği gibi optiksinir hasar riski de yaratabilir; bu nedenle varlığı 

raporlamada belirtilmelidir (Resim 5a). Ethmoid sinüs lateral sınırı olan ve oldukça ince yapıya sahip 

lamina papriceada varyasyonel olarak dehissans ve medializasyon görülebilir. Lamia papriceadan 

maksiller ostiuma çizilen dikey hattın medialine uzanım olması lamina papricea medializasyonu olarak 

adlandırılmaktadır (17). Geniş dehisans ya da medializasyon orbital hasar/penetrasyon riski yada medial 

rektus kası hasarına yol açabilir (Resim 5b).  

Sfenoid sinüsün hipo ya da hiperpnömotizasyonu, arrest pnömotizasyonu, anterior reses, lateral ya da 

inferolateral reses pnömotizasyonları varyatif olarak görülebilir (Resim 6a). Karotid arterler, optik 

sinirler, trigeminal sinirlerin foramen rotundum içindeki maksiller dalları, Vidian kanalları ve kavernöz 
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sinüsler gibi hayati yapılar sfenoid sinüs ile yakından ilişkilidir. Bu yapılar genellikle sinüsün çatısında 

ve duvarlarındadır ve hiperpnömatizasyon durumunda endosinal yerleşimli olabilir (1). İnternal karotid 

arter tipik olarak sinüsün posterolateral duvarında bulunur.  Karotid kanal kemik çatısında dehisans 

görülebilir. Optik sinir, sfenoid sinüsün çatısı içinde anterosuperior yerleşimlidir. Optik siniri örten 

kemik çatıda da dehisans görülebilir. Karotis arter veya optik sinire ataçman gösteren intersinüs 

septaların varlığında ameliyat sırasında bu septalar üzerinde aşırı traksiyon; bu yapıların yaralanmasına 

neden olabilir(13) (resim 6b-c-d). 

Frontal reses hücreleri; diğer adıyla Kuhn hava hücreleri Tip 1: Ager nazi (AN) üzerinde tek hücre, Tip 

2: AN üzerinde birkaç hücre görülmesidir ve her ikisinde frontal sinüse (FS) uzanım yoktur. Tip 3: AN 

üzerinde tek büyük hücre ve <½ FS uzanımı olmasıdır.  FESC ‘de en riskli olan tiptir; frontal sinüse 

giriş ile karışabilir. Tip 4: AN üzerinde bir/ birden çok hücre olması ve> ½ FS’e uzanım göstermesidir. 

Frontal reseste hipo ya da hiperpnömotizasyon ve aplazi ile ostiumda daralmaya yol açabilen intersinüs 

septal hücre varyasyonu da görülebilmektedir (16) (Resim 7). 

Anterior etmoid sinüsün çatısı medialde kribriform kemikten ve lateralde fovea etmoidalisten oluşur. 

Çoğu hastada, fovea etmoidalis düzlemi, orbitanın dikey çapının üst üçte birinin üzerinden geçer. Orta 

orbita düzleminden veya altından geçen bir fovea düzlemi (sığlaşma), hastayı intrakranial penetrasyona 

yatkın hale getirir (14).  İyatrojenik beyin omurilik sıvısı kaçağı riski doğurur. Keros sınıflaması (1962) 

ile, cribriform plağın lateral lamella uzunluğuna bağlı olarak olfaktör fossa derinliği üç tipe ayrılmıştır 

(Tip I: 3 mm'den az, Tip II: 3-7 mm, Tip III: 7 mm'den fazla) (15) (Resim 8). 

SONUÇ:  

Paranasal sinüs anatomik varyasyonlarının tam olarak anlaşılması hem sinüzit etiyolojisinin 

değerlendirilmesinde hem de FESC öncesi radyoloğun cerraha ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamasında 

büyük önem taşımaktadır.  
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Özet: Çocuklarda ağrı özellikle de karın ağrısı problemine gösterilen dikkat giderek artıyor. Karın ağrısı intra 

abdominal organlardan veya yansıyan ağrılar şeklinde olabilir. Karın ağrısı akut ve kronik tekrarlayan ağrılar 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır, kimi verilere göre tekrarlayan kronik ağrılar çocuklarda % 80 oranında 

görülüyor.Karın ağrıları patolojik olduğu gibi fonksiyonelde olabilir.Fonksiyonel durumlar zamanla % 40 

oranında hastalıkların kronikleşmesine neden olabilmektedir.Klinik polimorfizm erken teshisi zorlaştırıyor,akut 

batın ve acil cerrahilik durumlarda problemin erken teşhisle çözüme bağlanması gerekmektedir.Amaç:Karın 

ağrılarının nazolojik ve klinik şifrelendirmesinde ultrasonografik incelemenin teşhisteki yerinin 

belirlenmesi.Materyal ve metod: Akut ve tekrarlayan kronik karın ağrısı ile başvuran 2-16 yaş arası 300 olgunun 

incelenmesi yapıldı.Bulgular: Tüm hastalar akut karın ağrısı şikayetleri ile bir (166) veya birden çok (134) 

başvurmuştur, bu olguların 218’i kız çocuktu ve 196’sı 7 yaşından büyüktü.Olgularda ağrı lokalizasyonu; 

mezogastrik bölgede % 28.6,mezo-epigastrium %19.6,hipogastriumda % 8.7,mezo /hipogastriumda % 7.1 ve 

epigastrium’da % 6.2 oranında saptandı. Safra kesesi duvarında ekojenite artışı ve kalınlaşma 39 hastada;2 mm 

kadar kalınlaşma– 6 hastada,3mm -23 hastada,4 mm- 6 hastada ve bir olguda kontürlerde çiftleşme görülmüştür. 

Bir hastada hepotosteatoz ve 6 hastada periportal alanda ekojenite artışı kaydedildi.Pankreasta %86.3 oranında 

büyüme ve ekojenite artışı kaydedildi. Olguların %14.7’sinde farklı derecelerde pelviko renal dilatasyon 

kaydedildi. Karın ağrısı ile başvuran olgularda en fazla değişiklikler safra yollarında; %31.8 oranında fonksiyonel 

ve %20.4 oranında organik karakterde değişiklikler olduğu tespit edildi. Safra kesesi formunda; servikste %36.9, 

korpusta %26.2 fundusta %16.9 ve %7.6 kişide S- şeklinde deformasyon görüldü. Olguların %16.7’sinde herhangi 

bir patolojik durum kaydedilmedi ve bu hastalara fonksiyonel karın ağrısı teşhisi konuldu.Diğer 

hastalar;gastrit,gastro duodenit gastro ezofal reflü,piyelonefrit,sistit ve kız çocuklarında adneksit 

saptandı.Sonuç:Çocuklarda non enfeksiyoz karın ağrısı nedenleri incelendiğinde;6 yaşına kadar olan olgularda 

safra kesesi gelişim anomalileri,7-9 yaş arası safra kesesi deformasyonları ve kesede kasılma problemleri,10-12 

yaşlarda Kolesistit, gastrit, gastroduodenit,13-16 yaşlarda gastrit,gastroduodenit,duodenit,kızlarda pelvis 

organları patolojisi ön planda düşünülmelidir ve tanı algoritminde ultrasonografik inceleme öncellikli olmalıdır 

Anahtar Kelimeler: Karın Ağrısı,tekrarlayan Karın Ağrı,ultrasonografi 

 

Abdominal Pain in Children; Evaluation of Causes and the Role of Ultrasonography 

 

Abstract: There is increasing attention paid to the problem of pain in children, especially abdominal pain. 

Abdominal pain can be from intra-abdominal organs or in the form of referred pain. Abdominal pain is 

encountered in the form of acute and chronic recurrent pain. According to some data, recurrent chronic pain is 

seen in 80% of children. Abdominal pains can be functional as well as pathological. and in emergency surgical 

cases, the problem should be resolved with early diagnosis. AimTo:determine the role of ultrasonographic 

examination in diagnosis in the nosological and clinical coding of abdominal pains. Materials and methods: 300 
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cases between the ages of 2 and 16 who presented with acute and recurrent chronic abdominal pain were 

examined. Results: All patients presented with one (166) or more than one (134) complaints of acute abdominal 

pain, 218 of these cases were girls and 196 were older than 7 years. Pain localization in the cases; 28.6% in the 

mesogastric region, 19.6% in the meso-epigastrium, 8.7% in the hypogastrium, 7.1% in the meso/hypogastrium 

and 6.2% in the epigastrium. Increased echogenicity and thickening of the gallbladder wall were observed in 39 

patients, thickening up to 2 mm in 6 patients, 3 mm in 23 patients, 4 mm in 6 patients, and mating in contours in 

one case. Hepotosteatosis was noted in one patient and increased echogenicity in the periportal area in 6 patients. 

An 86.3% increase in pancreas and increased echogenicity were noted. Different degrees of pelvic renal dilatation 

were noted in 14.7% of the cases. In cases presenting with abdominal pain, the most changes are in the biliary 

tract; It was determined that there were changes in functional character in 31.8% and organic character in 20.4%. 

In the form of the gallbladder; S-shaped deformation was observed in 36.9% of the cervix, 26.2% of the corpus, 

16.9% of the fundus and 7.6% of the subjects. No pathological condition was recorded in 16.7% of the cases and 

functional abdominal pain was diagnosed in these patients. Other patients; gastritis, gastro duodenitis, 

gastroesophageal reflux, pyelonephritis, cystitis, and adnexitis in girls. Conclusion: When the causes of non-

infectious abdominal pain in children were examined; Gallbladder development anomalies in cases up to the age 

of 7-9 years, gallbladder deformations and bladder contraction problems between the ages of 7-9, Cholecystitis, 

gastritis, gastroduodenitis at the age of 10-12 years, gastritis, gastroduodenitis, duodenitis at the age of 13-16 

years, and pelvic organs pathology in girls should be considered in the foreground. Ultrasonographic examination 

should have priority in the diagnostic algorithm. 

Keywords: Abdominal Pain, Recurrent Abdominal Pain, Ultrasound 

 

Giriş  

Son yıllarda çocuklarda ağrı problemine, özellikle de karın ağrısı problemine gösterilen dikkat giderek 

artıyor. Bilindiği gibi karın ağrısı batın içindeki organlardan kaynaklandığı gibi yansıyan ağrılar 

şeklinde de olabilir. Ağrılar akut veya  kronik olabiliyor bazı verilere göre tekrarlayan kronik ağrılar 

çocuklarda % 80 oranında görülebiliyor1. Bir çok yazar karın ağrılarında, organlarda herhangi 

morfolojik bir patolojinin olmadığı fonksiyonel karın ağrılarını sınıfsal olarak ayırırlar. Hepatobiliyer 

sistemdeki fonksiyonal değişimler çocuklarda karın ağrısı nedenleri arasında önemli yeri tutar. 

Fonksiyonel durumlar zamanla pankreasta,karaciğerde, midede,duodenum ve kolonda patolojik 

durumların ortaya çıkmasına ve % 40 oranında kronik hastalıkların oluşmasında rol oynar2-4. 

   Günümüzde peritoneal ve retro peritoneal organlardaki patolojik durumların ortaya çıkarılmasında bir 

çok tanı aracı kullanılmaktadır; direk batın grafisi, radiokontrast, Manyetik Rezonans 

Tomografi(MR),Bilgisayarli tomografi (BT),Sintigrafi,Endoskopi ve v.s.5.Ultrasonografik inceleme ise 

çocuk hastalar için hasas metotdur, uygulanırken ağrı vermez, non-invaziv,kontrastlı madde ve özel 

hazırlık gerektirmeyen bir yöntemdir6.Ultrasonografi safra kesesinin kasılma fazlarının incelenmesinde 

radioizotop incelemeden geri kalmakla beraber, radioizotop inceleme yöntemiyle safra kesesinin 

formunu ve ölçüsünü belirlemek net değildir.MR ve BT safra kesesi duvarlarındaki kitlelerin saptanması 

amacıyla yüksek derecede bilgi sağlamaktadır7,8.Bu yöntemlerin pahalılık ve kolay ulaşma  anlamında 

ultrasonografi ile kıyaslanamaz. Ultrasonografi son yıllarda akut batın tanısında genişçe 

kullanılmaktadır. Kontrendikasyonun olmayışı ve yüksek bilgi sağlamasından dolayı pediatride geniş 

yer edinmiştir 7. 

 Çalışmamızda karın ağrısı ile hastaneye başvuran çocuklarda  karın ağrıların nedenin saptanması, karın 

ağrılarının nazolojik ve klinik şifrelendirmesinde ultrasonografik incelemenin teşhisteki yerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem 

Çalışmada  akut veya tekrarlayan karın ağrısı şikayeti ile hastanemize başvuran 2-16 yaş arası 300 

olgunun prospektif incelenmesi yapılmıştır. Çalışmaya "karın ağrısı" şikayeti ve/veya eşdeğer 

olabilecek karında kramp,mide ağrısı,göbek ağrısı şikayetleri olan çocuklar alındı.Olguların detaylı 

anamnezi alındı,fiziki muayene bulguları kaydedildi,laboratuvar incelemeri yapıldı;tam kan ,tam idrar 

tetkiği,glukoz,alanin aminotransferaz, aspartat transferaz,amilaz,c-reaktiv protein(crp),elektrolitler 

değerlerine bakıldı.Tüm hastalarda ağrı şiddeti,lokalizasyonu ve süresi değerlendirildi.Diğer laboratuvar 

tetkikler,tanı sürecinde gerekli olan hastalardan istendi.Tüm çocuklara yatış esnasında ve taburcu 
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edilmeden önce ultrasonografi yapıldı. Ultrasonografiden sonra endikasyon dahilinde olgulara 

ezofagogastroduadenoskopi,İntra Venöz Piyelografi (İVP),üretrosistografi ve üretrosistoskopi yapıldı. 

İstatistiksel analiz  

İstatistiksel analiz için SPSS sürüm 10.0 (Windows için bilgisayar paket programı) kullanıldı. Sürekli 

değişkenler ortalama ± standart sapma (SS) şeklinde gösterildi. Kategorik değişkenlerin 

değerlendirilmesinde ki-kare testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren ölçümler için bağımsız gruplarda 

Student-t testi kullanıldı. P<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. 

Bulgular 

Karın ağrısı şikâyeti ile başvuran yaşları 2 yıl -16 yıl arasında 300 olgunun yaş ortalaması 8.2±3.4 yıl 

olarak saptandı. Bu olguların 218 (% 72.6)’i kız çocuktu. Hastalar akut karın ağrısı nedeni ile bir  kez 

(166) veya birden  çok (134) başvuruda bulunmuşlardır.  Olguların vücut ağırlıkları ortalama 22±13 kğ 

(6-74 kğ), boy ölçümleri ortalama 114.0±22.6 cm (67-172 cm) olarak saptandı. Başvuru sırasında ağrı 

lokalizasyonu; mezogastrik bölgede % 28.6,mezo-epigastrium %19.6,hipogastriumda % 8.7,mezo 

/hipogastriumda % 7.1 ve epigastrium’da % 6.2 oranında saptandı. Karın ağrısına ek olarak 202 (% 

67.3) hastada ek semptomlar saptandı. En sık görülen semptom %36 oranında kusma,%28 oranında ateş 

ve  % 16 oranında ishal idi (tablo1). Çalışmamızda en sık saptanan tanı %28 oranında akut 

gastroenterit,%19.6  non kalküloz kolesistit ve %18.6 gastrit/gastroduodenit  idi (Tablo 2). Fonksiyonel 

karın ağrısı hastaların %14.4 saaptandı. Karın ağrısı ile başvuran olgularda  en fazla değişiklikler safra 

yollarında; %31.8 oranında fonksiyonel ve %20.4 oranında organik karakterde değişiklikler olduğu 

tespit edildi. Safra kesesi formunda; servikste %36.9 ,korpusta %26.2 fundusta %16.9  ve %7.6 kişide 

S- şeklinde deformasyon görüldü. Safra kesesi duvarında ekojenite artışı ve  kalınlaşma 39 hastada;2 

mm kadar kalınlaşma– 6 hastada,3mm -23 hastada,4 mm- 6 hastada ve bir olguda kontürlerde çiftleşme 

görülmüştür.Bir hastada hepotosteatoz ve 6 hastada periportal alanda ekojenite artışı kaydedildi(tablo 

3).Akut apendisit tanısı hastalarımızın %5’inde saptanarak apendektomi yapıldı. 

Tartışma  

Karın ağrısı çocuklarda en sık karşılaşılan şikayetlerdendir, batın içi organlardan kaynaklandığı gibi 

diğer organlardan yansıyan ağrılar şeklinde’de karşımıza çıkabilmektedir9. Aynı zamanda viseral, 

nöropatik  ve psikojenik ağrılar olabilmektedir10.Yapılan prevalans çalışmalarında Shöler ve arkadaşları 

%5.4,Erkan ve arkadaşları %5.1 oranında bildirmişlerdir11.Çalışmamızda benzer sonuçlar elde edilerek 

bu oran % 5.9 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda karın ağrısına en sık eşlik eden semptom %36 oranında 

kusma saptanmışken yapılan diğer çalışmalarda kusma sırasıyla  %54.6,% 34 oranında bildirilmiştir. 

Çalışmamızda ve yapılan diğer çalışmalarda akut gastroenteritler karın ağrısının en sık saptanan nedeni 

olarak bildirilmiştir12,13. 

  Akut karın ağrısı şikayeti ile gelen olguların değerlendirilmesinde fiziki muayene bulguları, tanı için 

önemli yol göstericidir. Hastalarımızın başvuru sırasında ağrı lokalizasyonu; mezogastrik bölgede % 

28.6,mezo-epigastrium %19.6,hipogastriumda % 8.7, mezo/hipogastriumda % 7.1 ve izole 

epigastrium’da % 6.2 oranında saptandı. Akova ve arkadaşlarınnın  yaptıkları çalışmada  %47.3 

oranında karın ağrısını lokalize edememiş tanı için  öykü, fiziki muayene bulguları ve laboratuvar 

incelemesinin birlikte değerlendirilmesinin  önemi vurgulanmıştır14. Erken tanı için laboratuvar ve 

görüntüleme yöntemlerinin etkin kullanılması, akut karın ağrısının nedeninin aydınlatılmasında önemli 

veriler sağlayabilmektedir14. Literatürde karın ağrısı ile getirilen çocuklarda biyokimyasal tetkikler, tam 

kan sayımı, idrar analizi, dışkı incelemesi tanıyı aydınlatmada yardımcı olsa da iyi bir öykü ve fiziki 

muayene bulguları önem arz etmektedir. Fakat tüm bunların varlığında dahi tanıya ulaşmada yeterli 

bilgiye sahip olmayabiliriz, bu durumlarda görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çocuklarda karın ağrısı tanısında, sıkça görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Özellikle 

Ultrasonografinin  klinikte kullanılmasıyla, tanıda olanaklar genişlemiş durumda, non invazif ağrısız ve 

kontrendikasyonu olmayan bu metot, çocuklarda herhangi olumsuz bir etki yaratmıyor. 

Çakır ve arkadaşları yaptıkları  çalışmada, hastaların %25.4’ünde karın ultrasonografisi yapılmış 

%26.6’sında patoloji saptanmıştır15. Çalışmamızda tüm hastalarımıza yatış günü ve taburculuk öncesi 

ultrasonografi yapıldı; kronik gastroduodenit (%18,6), koletsistit (%19,6), üriner sistem hastalıkları 
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(%8,4) ve 12 yaşından büyük kız çocuklarında kist ve apopleksi %5 olarak saptanmıştır. Olguların 

%18’inde patoloji saptanmadı bu hastalara fonksiyonel ağrılar tanısı konuldu. Farklı tanılar alan 

olguların %86.3’de pankreasta yaş gruplarına göre büyüme kaydedildi. Bu tartışmalı reaktif pankreatit 

olarak anılıyor ve literatürde bu ultrasonografık fenomen için fikir birliği bulunmuyor. En çok patolojik 

durum biliary sistemde safra kesesi deformasyonu ve duvarda kalınlaşma belirlenmiştir. Biliary sistem 

diskinezisinde pankreasta (%85.3) büyümesi görüldü. Yapılan farklı çalışmalarda biliyer sistem 

diskinezisine %10-15 oranında görüldüğü belirtilmektedir16.  

Çocuklarda akut karın ağrısı değerlendirildiğinde en sık neden cerrahi patolojiler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenler arasında akut apandisit ilk sıralarda yer almaktadır17. Tekgündüz ve ark18. 

yaptıkları çalışmada %6.5’luk oran bildirilirken, yaptığımız çalışmada cerrahi patolojiler %5 

saptanmıştır.Çalışmalarda akut apandisit prevelansı tüm acil başvurularında %7 bildirilmiştir19. Besli ve 

ark20. yaptıkları seri çalışmasında %11.8’lik olguları akut apandisit olarak belirtmişlerdir, bunlar 

çalışmamızın verileri ile uyumlu saptandı.     

Tekrarlayan kronik karın ağrısı, çocuklarda aynı şekilde acile başvuru nedeni olabilir, yapılan 

çalışmalarda bu oranlar %21-30 arasında değişkenlik gösterirken, çalışmamızda  %44.6 oranında daha 

yüksek saptanmıştır bunun nedeni çalışmamıza poliklinik başvurularının dahil edilmesi ve daha sıklıkta 

okul çağındaki olguların fazla olması ile izah edilebileceğini düşünmekteyiz21,22.  Usta M. ve ark 

yaptıkları çalışmada cerrahi müdahale gerektiren olguların %71.4’de Ultrasonografik bulguların tanıyı 

desteklediğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda ultrasonografık ve klinik tanılar karşılaştırıldığında 

tanıların %83.9 oranında denk düştüğü ve verilerilerin literatürle uyumlu olduğu görüldü. Batın 

tomografisi daha kesin bilgiler sağlasa da ultrasonografi, non invazif ağrısız,kolay ulaşılabilir bir 

yöntemdir.Aynı zamanda radyasyon riski olmayan bu yöntem, tüm yaş grubu çocuklarda daha sık tercih 

edilmektedir23.Ultrasonografik inceleme akut apendisitt, safra yolları diskinezisi, akut piyelonefrit, 

kolesistit ve pelvis organları tanısında ilk basamak görüntüleme aracı olarak algoritmde kullanılması  

tanıya yön verebilmektedir. 

   Sonuç olarak akut ve tekrarlayan  karın ağrısı, çocuklarda  çoğunlukla dahili sebeplere  bağlı olarak 

ortaya çıkmaktadır, akut batının ayırt edilmesi ve olası cerrahi girişimlerin zamanında yapılması hayat 

kurtarıcı olabilir. Tek başına öykü, laboratuvar ve fiziki muayene tanı için yeterli olmayabilir. Tanı için 

yardımcı tanı metotlarına sıkça ihtiyaç duymaktayız. Kullanılacak metodun her şeyden önce kolay 

ulaşabilirliğinin olması, çocuklar için non invaziv ve ağrısız olması önem arz etmektedir. Bu anlamda  

ultrasonografi hem akut batın patolojilerinde hemde tekrarlayan ağrıların tanısında tanı aracı ve yol 

göstericidir. Ultrasonografinin tanı algoritminde kullanılmasının gerekli ve önemli olduğu kanısındayız. 
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Tablo I. Karın ağrısına eşlik eden semptomların dağılımı* 

Eşlik eden semptomlar   n         % 

Kusma 108     36 

Ateş 84       28 

İshal 48      16 

Baş ağrısı 30      10 

Ağrılı idrar yapma 45      15 

Öksürük 18       6 

Halsizlik 18       6 

Bulantı 15       5 

Sık idrar çıkma  10     3.4 

Diğerleri 19     6.3 

* Birden fazla semptom 

görülmesi dikkate alındı 

 

 
 

Tablo-2  Karın ağrısı ile gelen olgulara konulan tanılar 
  

n ( %) 

Fonksiyonel dispepsi/safra yolları diskinezisi  43    (14.4) 

Gastrit/gastroduodenit 56    (18.6) 

Kolesistit / Kolesistokolonjit 59     (19.6) 

İdrar yolları enfeksiyonu 25     ( 8.4) 

Tuboovarial kist/pelvis organları enflamasyonu 15     (5) 
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n ( %) 

Akut apendisit 15     (5) 

Mezoadenit          3       ( 1) 

Akut gastroenteritler  84     (28) 

Toplam 300  (100) 

 

 

Tablo-3 Abdominal sendromlu çocuklarda USG verilerine göre safra kesesi değişiklikleri 

Şekilde 

deformasy

on  

değişiklik Safra yolları 

diskinezisi 

Kolesi

stit 

Gastroduod

enit 

gastroent

erit 

İye Kist/pelv

is 

patolojile

ri 

Toplam 

Değişiklik yok - - - - 7 

(35

%) 

- . 

Bükülme 

 

 

Çıkışında  1  (6,6%) - 2   (9%) 2 (13%) - 1 (10%) 6    

(5,3%) 

collum vesicae 

fellae 

8(53,3%) 2(10%

) 

5(22,7%) 4(26,6%) 2(1

0%) 

3  (30%) 24  

(21,4%) 

corpus vesicae 

fellae 

5(33,3%) 4(20%

) 

5(22,7%) 1(6,6%) 1(5

%) 

- 17  

(15,1%) 

 fundus vesicae 

fellae  

1(6,6%) 2(10%

) 

2(9%) 4(26,6%) 1(5

%) 

1  (10%) 11  

(9,8%) 

S-tipi 1(6,6%) 3(15%

) 

1(4,5%) - - - 5    

(4,4%) 

Septal 

aralık  

Çıkışta tam 

olmayan  

1(6,6%) - 1(4,5%) - - - 2   

(1,7%) 

Safra 

kesesi 

ölçüleri 

büyüme 11(73,3%) 8(40%

) 

6(27,7%) 4 

(26,6%) 

3 

(15

%) 

3   (30%) 31  

(27,6%) 

Safra 

kesesi 

duvarı 

sertleşme - 4(20%

) 

5(22,7%) 6 (40%) 3(1

5%) 

5 (30%) 23    

(20,5%) 

Kalınlaşma  - 16(80

%) 

17 (77,2%) - 1(5

%) 

- 34   

(30,3%) 

Safra 

kesesi 

içeriği 

Slaj(çamur) 4(26,6%) 8(40%

) 

3(13,6%) 2 (13%) 1(5

%) 

2 (20%) 20    

(17,8%) 

Kalkül - 1(5%) - - - - 1     

(0,8%) 

 

 

 

 

, 
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Özet: Leishmania cinsi parazitler, kendiliğinden iyileşebilen lokalize cilt lezyonlarından, ölümcül visseral 

hastalıklara kadar bir grup insan hastalığına neden olabilir. Dünya çapında yaygın oluşları ve önemli 

komplikasyonlara yol açmalarından dolayı önem taşımaktadırlar. Leishmaniasis tedavisinde kullanılan ilaçların 

yetersizliği, toksik yan etkileri, direnç sorunu ve uzun tedavi süreleri yeni ilaçlara olan gereksinimi arttırmıştır. 

Bu sebeplerden dolayı hem ucuz ve kolay ulaşılabilir hem de toksik yan etkilerinin daha az olması nedeniyle 

tedaviye alternatif olarak bitkisel ekstraktların kullanımı gündeme gelmektedir. Bu çalışmanın amacı Cuminum 

cyminum ve Pimpinella anisum bitkilerinin antileishmanial etkinliklerini araştırmaktır. Bu çalışmada, % 10 Fetal 

calf serum (FCS) eklenmiş L-glutaminli RPMI-1640 besiyerinde çoğaltılan ve pasajlanan Leishmania tropica 

promastigotları, değişik konsantrasyonlarda hazırlanan bitkisel ilaç ekstraktı besiyeri karışımına inoküle edildi. 

72 saat boyunca +26°C’de inkübasyona bırakıldı. Bu süre sonunda plakta inkübe edilen parazitler Thoma lamında 

sayıldı ve % 50 inhibitör konsantrasyon değerleri (IC50) hesaplandı. Cuminum cyminum esansiyel yağının 0,02 

mg/ml konsantrasyonda promastigotların üremesini inhibe etmezken 3,12 mg/ml konsantrasyonda üremeyi 

tamamen inhibe ettiği, Pimpinella anisum esansiyel yağının ise 0,02 mg/ml konsantrasyonda promastigotların 

üremesini inhibe etmezken 6,25 mg/ml konsantrasyonunda üremeyi tamamen inhibe ettiği görüldü. Cuminum 

cyminum esansiyel yağı için IC50 değeri 89.86 μg/ml olarak hesaplanmıştır. Pimpinella anisum esansiyel yağı 

için IC50 değeri 390.28 μg/ml olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak; C.cyminum ve P.anisum bitki ekstraktlarının 

Leishmania tropica promastigotlarına karşı in vitro ortamda anti-leishmanial aktivitelerinin varlığı tespit 

edilmiştir. C.cyminum Leishmania promastigotlarına karşı yüksek etki göstermesi bu çalışma ile rapor edilmiş 

olması, bu konuda yapılacak diğer çalışmalara öncülük edecektir. Rutin kullanımdaki birçok ilaçtan daha az toksik 

olmaları nedeniyle ileride alternatif tedavi seçeneği olabilecekleri düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Leishmania, Cuminum Cyminum, Pimpinella Anisum, Antileishmanial Etki, Bitkisel Tedavi 

 

Investigation of in Vitro Effect of Cumınum Cyminum and Pimpinella Anisum Extracts On Leishmania 

Promastigotes 

 

Abstract: Leishmania parasites cause a wide range of human diseases from localized selfhealing cutaneous lesions 

to fatal visceral disease. It is important that these diseases are effective all around of the world and cause the 

important complications. Failure of the drugs used in the treatment of leishmaniasis, toxic side effects, drug 

resistance and long treatment duration have increased the need for new drugs. As an alternative to treatment in 

accordance with these requirements, the use of herbal extract comes up. The aim of this study is researching anti-

leishmanial effect of herbs that Cuminum cyminum and Pimpinella anisum. In this study, Leishmania tropica 

promastigotes passaged in RPMI-1640 medium (with L-glutamine buffered and supplemented with % 10 Fetal 

calf serum (FCS)), followed by inoculation of mixed solutions which prepared mediums include different 

concentrations of herbal drug extract. Defined concentration of parasites cultured and all cultures incubated at + 

26 ° C for 72 hours. After incubation, parasites counted on Thoma slide and than % 50 inhibitory concentrations 

are calculated. It was observed that concentration of Cuminum cyminum essential oil 0,02 mg/ml don’t inhibit 

promastigote proliferation, in case 3,12 mg/ml inhibits growth completely. The concentration of Pimpinella 

anisum essential oil 0,02 mg/ml don’t inhibit promastigote proliferation, in case 6,25 mg/ml inhibits growth 
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completely. % 50inhibitory concentration (IC50) values for Cuminum cyminum were calculated 89.86μg/ml. and 

for Pimpinella anisum essential oil was calculated as 390.28 μg/ml. As a conclusion, it was found that C.cyminum 

ve P.anisum had inhibitory effects on Leishmania promastigotes in vitro. High effect of the C.cyminum essential 

oil, Pimpinella anisum essential oil against Leishmania promastigotes has been reported for with this study, so 

this issue will lead to other studies. Also, because of their less toxicity, the given agents can be a good alternative 

treatment option in future. 

Keywords: Leishmania, Cuminum Cyminum, Pimpinella Anisum, Antileishmanial Effect, Herbal Treatment 

 

1. GİRİŞ 
Leishmaniasis; Leishmania cinsi parazitler ile enfekte tatarcıkların (kum sineği, Phlebotomus spp) kan 

emmesi sırasında insanlara bulaştırdığı bir hastalık olup, dünyada yaklaşık 98 ülkede endemiktir. 

İnsidansının yılda 2 milyon olgu olduğu tahmin edilmektedir. 1  Bu potansiyel ölümcül tropikal hastalık 

halk sağlığı açısından ikinci önemli protozoal hastalık olarak kabul edilir.2 İç organ tutulumu yapan ve 

tedavi edilmezse ölümlere yol açabilen visseral leishmaniasis (VL) ile deri ve mukozalarda şekil 

bozukluklarına neden olan kutanöz leishmaniasis (KL) ve mukokutanöz leishmaniasis (MKL) hastalığın 

önemli klinik formlarıdır.3 

Leishmania, protozoonların Mastigophora grubunda bulunan Trypanosomatidae ailesinin insan kan ve 

dokularına yerleşen iki cinsinden biridir. Diğeri ise Trypanosoma cinsidir.4,5 Eski dünyada Hintli 

hekimler daha sonra visseral leishmaniasis olarak isimlendirilecek hastalığa, eski hint dili olan 

Sanskritçe ‘siyah ateş’ anlamına gelen  ‘Kala azar’ adını vermişlerdir.5  VL’in batı dünyasında 19.yy’da 

tanınmaya başladığı kabul edilmektedir. 1869 yılında İngilizler Assam’ı işgal ettiklerinde Garus 

bölgesinde yaşayanların kala-azar (kara humma) dedikleri hastalığı öğrenmişlerdir. Parazite ilk 

‘Piroplasma donovani’ adı verilmiş ancak 1903’te Dr. Ronald Ross’un ‘Leishmania’ cinsini 

tanımlamasıyla kala-azar etkeni ‘Leishmania donovani’ adını almıştır.6 Kutanöz Leishmaniasis Akdeniz 

havzası ve Ortadoğu'da yüzyıllardır bilinen bir hastalıktır. Hastalığın bugün bilinen etkeniyle ilişkili 

olarak ilk tanımını 1885’de D.D. Cunningham yapmıştır. 1916 yılında Dr.Hulusi Behçet Edirne Merkez 

Hastanesi’nde Halepli erlerde cilt lezyonlarının kabuklarının altında epitelyum uzantılarını çivi arazı 

adıyla tanımlamışlardır.6 

Leishmania parazitinin antroponotik (insan-vektör-insan) aracılı bulaşı Asya ve Hindistan'da 

görülmekte iken, köpeklerin ve kemiricilerin rezervuarı olduğu zoonotik bulaş (hayvan-vektör-insan) 

Afrika, Avrupa ve Amerika’da  görülmektedir.7,8 VL (kala-azar)’e  eski dünya ülkelerinde L.donovani 

ve L.infantum neden olurken, yeni dünya ülkelerinde L.chagasi alt türleri neden olmaktadır.9  %90’ dan 

fazla VL olgusu Hindistan, Nepal, Bangladeş, Sudan ve Brezilya’ da görülmektedir.10  KL’ e eski dünya 

ülkelerinde L.tropica, L.aethiopica ve L.major ve yeni dünya ülkelerinde L.mexicana, L.guyanensis, 

L.amazonensis ve L.braziliensis alt türleri neden olmaktadır. Dünya genelinde leishmaniasis yeni 

olgularının %50-75’ i  KL klinik formundadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ ne  göre %90’ dan fazla 

KL olgusu Afganistan, Cezayir, Brezilya, İran, Peru, Suudi Arabistan ve Suriye olmak üzere yedi ülkede 

görülmektedir.8,10  

Şark çıbanı olarak da adlandırılan KL Türkiye’de en çok Batı ve Güneydoğu bölgelerinde endemik 

olarak görülmektedir. Etken Leishmania tropica antroponotik (insan-vektör-insan) geçişlidir.11 VL 

olguları ülkemizin genellikle Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyı kesimleri ve İç Anadolu bölgelerinde 

görülmektedir. Endemik bölgelerde köpekler %20’leri aşan seropozitifliklerle genellikle rezervuar 

konak olarak karşımıza çıkmaktadır.12 Ülkemizde bu hastalığın sorumlusu olarak yıllarca L. donovani 

sorumlu tutulmuştur. Ancak son yıllardaki moleküler çalışmalar, etkenin L. infantum olduğunu 

göstermektedir. Etken zoonotik geçişlidir.13 Leishmania türleri difazik hayat evresine sahiptir. İnsan ve 

diğer memelilerde amastigot, vektör olan phlebotomuslarda ise promastigot formu bulunmaktadır.14,15 

Düşük ekonomik koşullar, malnütrisyon, İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonu ile 

birlikteliği, geniş ölçekli sulama projeleri nedeniyle hastalığın endemik olduğu bölgelere göç ve savaş 

gibi etkenlerin hastalığın insidansının artışında rol oynadığı bildirilmektedir. Bangladeş, Hindistan, 

Nepal, Sudan, Brezilya VL için endemik bölgeler iken, Afganistan, Cezayir, Brezilya, Pakistan, Peru, 

Suudi Arabistan ve Suriye KL için endemik kabul edilmektedir.16,17  Leishmaniasis son yıllarda gelişmiş 
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ülkelerde de yeniden önem kazanan vektörle bulaşan hastalıklar arasındadır. Bu durum, etken 

Leishmania türlerine bağlı genetik değişikliklerden çok çevresel değişiklikler, konak bağışıklığının 

baskılanması ve birinci tercih ilaçlara parazitin direnç geliştirmesi gibi etkenlere bağlanmaktadır.18  

Leishmaniasis insidansında artışla birlikte hastalık tanı ve tedavi yöntemleri açısından tekrar gündeme 

gelmiştir. Özellikle mevcut ilaçların toksik yan etkilerinin olması, direnç problemleri ve maliyetli 

olmaları nedeniyle aşı geliştirme ve alternatif tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar sürmektedir. Bu 

alternatif tedavi yöntemleri arasında bitkisel kaynaklı ajanlar da bulunmaktadır. Bitkilerin tıbbi amaçlı 

kullanımı, yan etkilerinin az ve maliyetinin düşük olması sebebiyle çok yaygındır.19  Çalışmamızda, 

Cuminum cyminum ve Pimpinella anisum bitki ekstraktlarının in vitro anti-leishmanial aktivitelerinin 

belirlenmesi amaçlanmaktadır 

 

.  

Şekil 1. Leishmania donovani amastigot formları (Giemsa boyama, 1000x) (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Ekrem Kadri Unat Parazitoloji Koleksiyonundan alınmıştır.) 

 

2. GEREÇ VE YÖNTEM  
(Bu çalışma 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim 

Dalında sunulan uzmanlık tezinden üretilmiştir.) 

2.1. Besiyerinin hazırlanması: Duyarlılık testi ve pasajlar için besiyeri olarak bikarbonatsız, L-

glutamin ve HEPES içeren RPMI 1640 (Biological Industries, Israel) sıvı besiyeri kullanıldı.  

Besiyerinin pH 7,3–7,4 olarak ayarlandı. Pasaj için kullanılacak besiyerine kontaminasyonun 

engellenmesi amacıyla 80 μg/ml gentamisin katıldı. Daha sonra karışım 0.45 μm’lik filtrelerle steril 

şişelere süzülerek steril edildi ve kullanılıncaya kadar +4 OC’de saklandı. Besiyerinde bulanıklık, çökelti 

vs. varsa kontaminasyondan şüphelenilerek atıldı. Kullanılmadan önce besiyeri oda ısısına getirilerek % 

10 inaktive fetal calf serum (FCS) (Pan Biotech, Germany) eklendi. 

2.2. Leishmania promastigotlarının elde edilmesi: Çalışmanın tüm aşamaları İ.Ü. Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi. Deneyler sınıf II 

biyogüvenlik kabininde çalışıldı. Çalışmamızda kutanöz leishmaniasis hastasından izole edilen ve 

moleküler yöntemler ile doğrulanan Leishmania tropica amastigotları NNN besiyerine pasajlandı. 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda suşun yapılan sekans incelemesinde ülkemizde ve Orta Doğu’da 

dolaşan L.tropica suşu ile identik olduğu gösterildi. Bir haftalık inkübasyon sonrasında kültür flask 

içinde % 10 inaktive FCS ile gentamisin içeren HEPES’li RPMI 1640 besiyerine pasajlanarak çalışma 

için çoğaltılmak üzere inkübe edildi. Kültür ortamı invert mikroskop (Soif, Çin) ile kontrol edilerek 

promastigotlar arandı. Bitkisel ilaç ekstraktı deneylerinde, ekimden sonra 6. günde bu besiyerinde 

üreyen parazitler kullanıldı. 

2.3. Bitkisel ilaç solüsyonlarının hazırlanması: Etken madde olarak; Cuminum cyminum 

esansiyel yağı (Bristol Botanicals, İngiltere) ve Pimpinella anisum esansiyel yağı (Bristol Botanicals, 

İngiltere) kullanıldı. Cuminum cyminum ve Pimpinella anisum esansiyel yağları (1000 mg/ml) 

çözünmelerindeki zorluk nedeniyle ilk olarak %10 dimetilsülfoksid (DMSO, PBS içindeki %10’luk 

çözeltisi) içinde 1/10 oranında çözüldü ve daha sonraki dilüsyonlar RPMI besiyeri ile her seferinde 1:2 

oranında yapıldı. Böylelikle % 5 - % 0,002’lik Cuminum cyminum ve Pimpinella anisum esansiyel 
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yağlarının etkinlikleri araştırıldı.  

2.4. Parazitlerin thoma lamında sayımı: Önce RPMI 1640 besiyerindeki parazit kültüründen, 

sonra % 2’lik formol-PBS çözeltisinden eşit miktarda alınarak mikrotest tüpünde karıştırıldı ve 

promastigotların hareketsizleşmeleri sağlandı. Daha sonra bu karışımdan mikropipet ile bir miktar 

alınarak Thoma lamına aktarıldı ve üzeri lamelle kapatılarak ışık mikroskobunda 40’lık büyütme ile 

incelendi. Bölünme aşamasındakilerin sayımı etkilememesi için birbirine yapışık 2–3 parazit varsa “1” 

sayıldı, daha fazla ise hepsi sayıldı.Sonuç olarak promastigot sayısı formülle hesaplandı; 1 ml’deki 

parazit sayısı = 16 büyük karedeki promastigot sayısı x 2 x 10000. 

2.5. Bitkisel ilaç solüsyonları ile besiyeri karışımlarının hazırlanması: Bitkisel ilaç 

ekstraktlarının 96 kuyucuklu plaklarda seri dilüsyonları hazırlandı. Bu dilüsyonlar; Cuminum cyminum 

esansiyel yağı için 100-0,04 mg/ml, Pimpinella anisum esansiyel yağı için 100-0,04 mg/ml olarak ekim 

için hazırlandı. 

2.6. İnokülasyon işlemi: Dilüsyonlar hazırlandıktan sonra her bir kuyucuğun içerisine sayısı Thoma 

lamında sayım yapılarak belirlenmiş promastigotlardan (3x105/ml) 100’er μl alınarak 3x104 adet 

promastigot inoküle edildi. Böylece, Cuminum cyminum esansiyel yağı için 50-0,02 mg/ml ve 

Pimpinella anisum esansiyel yağı için 50-0,02  mg/ml dilüsyonlarında 200’er μl’lik parazit-bitkisel ilaç 

ekstraktı karışımları elde edilmiş oldu. İnoküle edilen plak 26–26,5 ºC oda sıcaklığında 72 saat süreyle 

inkübe edildi.  

2.7. Üremenin değerlendirilmesi: Etüvden 72. saatin sonunda çıkarılan plaktaki kuyucukların 

içeriği Thoma lamına aktarılarak parazit sayımı yapıldı. Her konsantrasyon için inhibisyon ve üreme 

oranları belirlenerek tablolar oluşturuldu ve bitkisel ilaç ekstraktı-promastigot üreme inhibisyon eğrileri 

çizildi. Promastigotların % 50’sini inhibe eden konsantrasyon değerleri (IC50) internet ortamında 

BioDataFit 1.02 programı ile hesaplandı. 

3. BULGULAR: 
+26 °C’de 72 saatlik inkübasyon sonunda, Cuminum cyminum esansiyel yağının 0,02 mg/ml 

konsantrasyonunda promastigotların üremesini inhibe etmediği, 3,12 mg/ml konsantrasyonda ise 

üremeyi %100 oranında engellediği görüldü. IC50 değeri 89.86 μg/ml olarak hesaplandı. P.anisum 

esansiyel yağının 0,02 mg/ml konsantrasyonunda promastigotların üremesini inhibe etmediği, 6,25 

mg/ml konsantrasyonda ise üremeyi %100 oranında engellediği görüldü. IC50 değeri 390.28  μg/ml 

olarak hesaplandı. Pozitif kontrol olarak amfoterisin B kullanılmıştır. 2μg/ml konsantrasyonda üremeyi 

tamamen inhibe etmiştir. Esansiyel yağı çözmekte kullandığımız %10 DMSO’in de promastigotlar 

üzerindeki inhibitör etkiye katkısı araştırılmıştır ve DMSO’in promastigotlar üzerine  inhibitör etkisi 

saptanmamıştır. C.cyminum esansiyel yağı için IC50 değeri  89.86 μg/ml, P.anisum  esansiyel yağı için 

IC50 değeri 390.28 μg/ml  olarak hesaplandı.   

 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.changbioscience.com%2Fstat%2Fec50.html&ei=A9xmVdywHIaxsQHzk4GYDg&usg=AFQjCNFiRae_f4ciYW-dll6LE2cV8S7uQQ&sig2=XcDlG1WFotXqk33ucqG4Gw&bvm=bv.93990622,d.bGg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.changbioscience.com%2Fstat%2Fec50.html&ei=A9xmVdywHIaxsQHzk4GYDg&usg=AFQjCNFiRae_f4ciYW-dll6LE2cV8S7uQQ&sig2=XcDlG1WFotXqk33ucqG4Gw&bvm=bv.93990622,d.bGg
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Şekil 2: C.cyminum esansiyel yağının Leishmania tropica promastigotlarının üremesi üzerine etkisi 

 

Şekil 3:  P.anisum esansiyel yağının Leishmania tropica promastigotlarının üremesi üzerine etkisi 

 

4.TARTIŞMA: 
Antarktika dışında bütün kıtalarda görülebilen leishmaniasis, vektör aracılı bulaşan hem antroponotik 

hem de zoonotik kaynaklı paraziter enfeksiyon hastalığıdır.5  Günümüzde leishmaniasis tedavisi ciddi 

bir problem olmaya devam etmektedir. Çünkü henüz keşfedilmiş etkin bir aşısı olmamakla birlikte temel 

tedavide kullanılan beş değerli antimon bileşiklerinin potansiyel toksik etkileri bulunmaktadır. Dirençli 

parazitlerde amfoterisin B (AMB) ya da pentamidin alternatif ajanlar olarak kullanılabilmektedir. Ancak 

bu ilaçların da toksik yan etkileri, uzun tedavi süreleri gibi dezavantajları ve tedaviye karşı oluşabilecek 

direnci indükleme ihtimalleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı tedavide kullanılabilecek anti-

leishmanial potansiyel gösteren yeni ajanların geliştirilmesi gerekmektedir. Çeşitli  bitki ve bitkisel 

ürünler geleneksel tedavi yöntemi olarak  yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bitkilerin doğal bileşenleri  

belki de potansiyel ilaç olabilecek önemli ve çeşitli biolojik aktivitelere sahiptirler. Bundan dolayı ilaç 

keşiflerin geçmişi bitkisel ürünlere dayanmaktadır. Leishmaniasis tedavisinde yeni ilaç geliştirme 
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çalışmaları dünya genelinde doğal ürünler üzerine yoğunlaşmıştır.20 

Leishmaniasis tedavisinde deneysel amaçlı birçok bitkisel materyal kullanılmıştır. Sudan’da sekiz bitki 

türüne ait  metanolik ekstraktların  L. major promastigotları üzerine in vitro anti-leishmanial  aktivitesi 

yapılan bir ön çalışmada araştırılmış ancak 3 bitkinin anlamlı anti-leishmanial aktivite gösterdiği 

bulunmuştur. Bu bitkiler Azadirachta indica, Maytenus senegalensis ve  Eucalyptus globulus olup 

sırasıyla IC50 değerleri 11.5, 55 ve 78 µg/ml saptanmıştır.21 Vitis vinifera bitkisinin aköz ve etanolik 

ekstraktlarının Leishmania infantum promastigotlarına karşı etkinliği çalışılmış ve etanolik 

ekstraktlarının  IC50 =  0.108mg/mL, aköz ekstraktlarının IC50 = 12.55 mg/mL, pozitif kontrol olarak 

kullanılan glucantime IC50 = 8.504 mg/ml saptanmıştır. Vitis vinifera  etanolik ekstraktı glucantime 

göre daha güçlü anti-leishmanial aktivite göstermiştir.22 

Çalışmamızda kullanılan C.cyminum ve P.anisum bitkileri geleneksel tedavi yöntemi olarak yüzyıllardır 

kullanılmaktadır. Antimikrobiyal etkileri üzerine pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Yapılan bir 

çalışmada C.cyminum esansiyel yağının değişik Candida türleri üzerine geniş bir spektrum gösteren 

antifungal etkinliği bulunmuştur. Disk difüzyon yöntemi ile C.cyminum esansiyel yağının etkinliği 

Candida türleri üzerine inhibisyon zon değerleri 7 – 50 mm arasında değişmekle birlikte en iyi minimal 

inhibitör konsantrasyon (MIK) 289mg/L olmak üzere  C. albicans ve C. dubliniensis’e karşı 

saptanmıştır.23  Leishmaniasis tedavisinde antifungal bir ilaç olan AMB de kullanılmaktadır.24  Bu 

nedenle antifungal özellik gösteren kimyon yağının anti-promastigot etki göstereceği de öngörülebilir. 

Başka bir çalışmada C.cyminum esansiyel yağının Aspergillus fumigatus ve Aspergillus flavus üzerine 

broth makrodilüsyon metodu ile  antifungal aktivitesi araştırılmış ve C.cyminum esansiyel yağı  

MIC90 değeri 0.25 mg/ml olmak üzere  her iki etken için de güçlü antifungal aktivite göstermiştir. Ayrıca 

antifungal etkinliğinin doza bağımlı olarak arttığı saptanmıştır.25 Nostro ve ark. C.cyminum etanolik 

ekstraktlarının duodenal ülser ve kronik gastriti olan hastalardan izole edilen çoklu ilaç dirençli 

Helicobacter pylori bakterileri üzerine etkisini araştırmışlar ve MIK değerini 0,075 mg/ml olarak 

anlamlı bulmuşlardır.26 

Shreaz ve ark. yaptıkları çalışmada Pimpinella anisum ekstraktı kimyasal bileşeni olan p-anisaldehyde’ 

in 10 tane flukonazol dirençli, 5 tane de flukonazol duyarlı  Candida türü için antifungal etkinliği 

araştırılmıştır. MIK  değerleri hem duyarlı hem de dirençli kökenler için 250 µg/ml - 600 µg/ml 

aralığında saptanmıştır. MIK90 değerleri ile korelasyon olmasa bile p-anisaldehyde dirençli 

kökenlerde  % 66, duyarlı kökenlerde %62 olmak üzere ergosterol biyosentezini inhibe ettiği 

spektrofotometrik yöntemlerle gösterilmiştir.27 İran’da yapılan bir çalışmada P. anisum tohum 

ekstraktlarının Trichophyton mentagrophytes,  Epidermophyton floccosum,  Microsporum canis,  

Candida albicans olmak üzere 4 mantar türü için MIK değerleri 16 mg/ml ve  MFC değerlerini  8 ile 

256 mg/ml arasında bulunmuştur. Aspergillus niger için inhibitör ve fungisidal  etki saptanmamıştır.28 

Hammer ve ark. P.anisum esansiyel yağının  çeşitli Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriler ve 

mantarlardan Candida albicans için etkinliğini araştırmışlar ve Acinetobacter baumannii, Aeromonas 

sobria, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Serratia marcescens  ve 

Staphylococcus aureus için MIK değerlerini 0.25 ve 2.0% (v/v) aralığında, Candida albicans için ise 

MIK değerini 0.5% (v/v)  saptamışlardır.29 

Bizim çalışmamızda, Cuminum cyminum ve Pimpinella anisum  esansiyel yağlarının Leishmania 

tropica promastigotları üzerindeki IC50 değerlerini sırasıyla, 89.86 μg/ml ve 390.28 μg/ml olarak 

anlamlı bulunmuştur. 

5.SONUÇ: 
Sonuç olarak; Cuminum cyminum ve Pimpinella anisum’un ve L. tropica promastigotlarına karşı anti-

leishmanial aktivitelerinin varlığı tespit edilmiştir. C.cyminum ve P. anisum esansiyel yağının, 

Leishmania promastigotlarına karşı yüksek etki göstermesi bu çalışma ile rapor edilmiş olması, bu 

konuda yapılacak diğer çalışmalara öncülük edecektir. Rutin kullanımdaki birçok ilaçtan daha az toksik 

olmaları nedeniyle ileride alternatif tedavi seçeneği olabilecekleri düşünülmüştür. Çalışmamızda 

kullandığımız bitki solüsyonlarının anti-leishmanial etkisinden sorumlu madde veya maddelerin 

incelenmesi, toksisite çalışmalarının yapılması ve bu çalışma sonuçlarının in vivo modellerle 
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geliştirilmesinin klinik çalışmalara basamak olması açısından yararlı olabileceği düşünülmüştür. 
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Özet: Teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerden en çok etkilenen kurumlardan biri de, eğitim kurumlarıdır. 

Teknolojide hızlı ilerlemeler uzaktan eğitim, ve web tabanlı eğitim terimleri eğitim ve öğretim süreçlerinde çok, 

sık kullanılmaktadır. Eğitim ortamlarına eklenen dâhil her bir teknolojinin etkin ve doğru bir şekilde kullanım 

yolunun sağlanması ve en yaralı şekilde kullanılması gerekmektedir. Eğitimde sık kullanılan internet, mekâna 

bağımlı olmaması avantajı ile insanlar ve bilgisayarlar arası etkileşimi arttırmıştır, birbiri ile uzakta olan 

öğrencilerin işbirliği içerisinde olmaı ve uzman kişilere ulaşmalarına olanak sağlamıştır. Uzaktan eğitimin 

internetle birlikte önemi artmış ve daha da yaygınlaşmıştır. Uzaktan eğitim, eğitim-öğretimi herkes için 

erişilebilme düzeyi getirmekle birlikte maliyetin yüksekliği, mekan ve zaman gibi olanaksızlıkları da ortadan 

kaldırmada etkilidir. Öğrenciler için yeni öğrenme ortamlarından biri olan web tabanlı eğitim, öğrencinin aktif 

katılımı esas almaktadır. Web tabanlı eğitim birçok alanda kullanılmakla birlikte sağlık alanında da 

kullanılmaktadır. Günümüzde sağlık bilimleri eğitiminde kullanılan web tabanlı eğitim, sağlık bilimleri 

öğrencilerin eğitimi için tek başına kullanılmamakla birlikte, örgün öğretimi destekleyen, yaşam boyu öğrenmeyi 

pekiştiren ve fırsat eşitliği sağlayan bir yöntem olarak değerlendirilmeli ve bu şekliyle kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim; Sağlık Eğitimi: Teknoloji 

 

Web Based Education in Health Education 

 

Abstract: Educational institutions are one of the institutions most affected by the innovations brought by 

technology. Rapid advances in technology, distance education, and web-based education terms are used frequently 

in education and training processes. It is necessary to provide an effective and correct way of using each 

technology, including those added to educational environments, and to use it in the most beneficial way. The 

internet, which is frequently used in education, has increased the interaction between people and computers with 

the advantage of not being dependent on the place, allowing students who are far away from each other to 

cooperate and reach experts. The importance of distance education has increased with the internet and it has 

become more widespread. Distance education is effective in eliminating the possibilities such as high cost, space 

and time, while bringing education and training to a level of accessibility for everyone. Web-based education, 

which is one of the new learning environments for students, is based on the active participation of the student. 

Although web-based education is used in many fields, it is also used in the field of health. Although web-based 

education, which is used in health sciences education today, is not used alone for the education of health sciences 

students, it should be considered as a method that supports formal education, reinforces lifelong learning and 

provides equality of opportunity, and its use should be expanded in this way. 
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Giriş 

Geçmişte geleneksel olarak sadece yüz yüze yapılan sağlık eğitimi, günümüzde yerini web ortamına da 

taşımıştır. Geleneksel modelde eğitime alternatif olarak geliştirilen web-tabanlı sağlık eğitimi, internet 

ve ilgili teknolojiler aracılığıyla sağlanan bir eğitim-öğretim programı olarak tanımlanabilir (1). Bununla 

birlikte, web-tabanlı eğitimin geleneksel eğitim modellerine göre daha iyi bir sağlık eğitimi sunduğu, 

bireylerin sağlık durumuna ilişkin bilgi düzeylerini ve sosyal desteği iyileştirdiği, öz bakım 

davranışlarını ve sağlık yönetimini geliştirmede yardımcı olabileceği, duygusal durumun ve 

memnuniyetin iyileştirilmesine katkıda bulunduğu ve tedaviye olan güveni arttırmada yardımcı olduğu 

belirtilmektedir (2). 

Web ortamı hastaların, hasta yakınlarının ve sağlık çalışanlarının birbirleri ile iletişim halinde olmalarını 

sağlamakta ve bilgiye erişimde avantajlar sağlayarak memnuniyeti arttırmakta olup; web tabanlı 

eğitimin, sağlıklı bireylere ya da hastalara bilgi sunmanın da ilerisinde, kronik sağlık sorunlarında, sağlık 

çalışanları ve hastaların iletişiminde devamlılığın sağlanmasında, hasta takibinde ve hastalık 

yönetiminde de etkili bir şekilde kullanılabileceği bildirilmektedir (3).  

Bilgiye erişim yollarının ve hızının artması, eğitim alanında da kendini göstermiş ve bir uzaktan eğitim 

modeli olan web tabanlı eğitim uygulamalarının geliştirilmesine başlanılmıştır. Web tabanlı eğitim 

sistemlerini kullanarak, gelişen web teknolojileri ve bilgisayar konferans sistemleri sayesinde mekân ve 

zamandan bağımsız bir şekilde, birlikte çalışmaya olanak veren oluşumlar olarak tanımlanabilen; eğitimi 

her birey için erişilebilir kılan ve tüm öğretim kademeleri içerisinde etkinliğini ispatlamış olan web 

tabanlı eğitim yaklaşımı, yükseköğretim kurumlarında sağlık bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerin 

eğitim öğretim süreçlerini de desteklemekte, mekan bağımsızlığı avantajı ile öğrencilerin birbirleri ile 

iş birliği kurarak öğrenme süreçlerinde daha aktif rol almalarına, uzmanlar ve eğitimcilerle daha kolay 

ve hızlı iletişim kurabilmelerine imkan tanımakta, uygulama süreçleri ile teorik bilgiler arasında 

oluşabilecek açığı kapatmakta yüksek katkı sağlayabilmektedir. Web-tabanlı sağlık eğitimi, planlaması 

iyi yapıldığı takdirde zamandan ve mekandan bağımsız olarak kullanılabilecek maliyet üzerinde etkili 

bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır (4). Bireyin istediği ve öğrenmeye hazır olduğu zaman eğitim 

materyallerine kolay ve defalarca erişim sağlayabilmesi, web-tabanlı eğitimin en önemli avantajıdır. 

Ayrıca, yüz yüze yapılan görüşmelerde yeterli zaman ayrılamayan bireylerin sorularının web ortamında 

yanıtlanabilmesi ve ortak soruna sahip olan bireylerin birbirlerinin deneyimlerinden 

faydalanabilecekleri bir ortamın yaratılması, sağlık eğitiminin web tabanlı olarak desteklenmesinin 

diğer avantajlarındandır (3). Tüm bu gelişmelerin ışığında topluma sağlık eğitiminin verilmesinden 

sorumlu olan sağlık profesyonellerinin ve sağlık bilimleri alanında görev yapmakta olan eğitimcilerin 

bu teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve hastalar ile öğrencilerin web ortamından nasıl 

yararlanabileceklerinin farkında olmaları yüksek önem taşımaktadır (5).  

Web Tabanlı Eğitimin Tarihçesi  

Uzaktan eğitimin kronolojisine bakıldığında 1870’li yıllarda gazete ve mektup aracılığıyla eğitim, 1930-

1950’li yıllarda basılı materyaller ile eğitim, 1950-1980’li yıllarda radyo, televizyon, video ile eğitim, 

1980-1995’li yıllarda bilgisayar destekli eğitim ve 1995’ten sonra daha yaygın olarak web tabanlı 

eğitimin kullanıldığını görülmektedir (6). Dünyada uzaktan eğitim gelişim aşamaları incelendiğinde üç 

aşamaya ayrıldığı görülmektedir. Bunlar; 1700’lü yıllarda mektupla öğretim, 1920’lı yıllarda elektronik 

teknolojisinin gelişmesi ile elektronik ders materyalleri ile öğrenimin başlaması ve 1960’larda uzaktan 

eğitim üniversitelerinin kurulmasıdır (6). Ülkemizde ise ilk olarak 1927 yılında halkın okuryazar 

olmayan kesimine okuma yazma öğretilmesi amacıyla eğitim alanındaki sorunların görüşüldüğü bir 

toplantıda gündeme gelmiştir. 1996 yılından sonra artık web tabanlı eğitim süreci ülkemizde başlamıştır 

(7). Amerika’da mektupla stenografi dersleri (NEA, 2000) şeklinde başlayan uzaktan eğitim 

teknolojilerinin gelişip zenginleşmesi günümüze kadar devam etmiştir. M. Casey uzaktan eğitimde 

kullanılan teknolojileri, tarihî süreç içerisinde aşağıdaki başlıklar şeklinde değerlendirmiştir (8): 

• Posta 

• Radyo 

• Televizyon 

• Uydu iletişimi 
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• Bilgisayar 

• WWW (World Wide Web) 

Uzaktan eğitimde kullanılan modeller genelde sekron ve asekron olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

Sekron modelde radyo, televizyon, telefon, uydu, internet gibi teknolojiler kullanılmakta ve web tabanlı 

eğitim bu kapsama girmektedir. Bu teknolojiler aracılığıyla iki yönlü ses, iki yönlü görüntü, sesli ve 

görüntülü konferans uygulamalarına olanak sağlanmakta ve günümüzde yaygınlığı giderek artmaktadır 

(9).  

Hastalarda Web Tabanlı Eğitimin Kullanımı 

Gelişen teknolojiyle birlikte, internetin etkileri, iletişim ve öğretim uygulama alanlarına da yansımıştır. 

İnternetin gelişmesiyle birlikte özellikle sağlık alanında kullanımında artış göstermiştir (10,11). 

İnternetin sağlık alanında web tabanlı hasta eğitimlerini etkilemiş olup, hastaların, ailelerinin ve sağlık 

profesyonellerine birbirleriyle iletişim kurmalarında, öğrenmelerinde ve bilgiye ulaşmalarında ihtiyaç 

duyulan önemli bir araç haline gelmiştir (3). Böylelikle hasta eğitiminde, bireylerin sağlığı geliştirmek 

amacıyla hastanın bilgi, beceri ve tutumunu değiştirmesine, hastalığının tedavisine uyum sağlamasına 

ve başa çıkma becerisini kazanması da hedeflenmektedir (12).  

Web tabanlı hasta eğitimi, hastalık bilgileri zaman ve mekanla sınırlı kalmadan, tedavi süreci ve 

yönetiminde birey veya grupların ulaşılmasında kolaylık sağlamaktadır (13,14). Web tabanlı hasta 

eğitimi, hastalık ve sağlık konusunda bilgi sahibi olması, genel sağlık düzeyinin artırılması, tedavi süreci 

hakkında kişilerin bilgilendirilmesi ve sağlıkla ilgili tutumların değiştirilmesi gibi geniş çaplı birçok 

alana da katkı sunmaktadır (15,16) Metin, grafik, ses, video ve animasyon gibi materyaller kullanılarak 

hastaların kendilerine uygun şekilde öğrenme metotları ve bu eğitim yöntem ile hastaların eğitimlerini 

tekrar etmelerine ve istedikleri zaman ve istedikleri yerde internet üzerinden eğitime erişmelerine 

olanakları içermektedir (17). 

Web tabanlı hasta eğitiminin hastalar ve hasta bakım sonuçları üzerinde olumlu yönde etkisinin olması 

ve sağladığı olanaklar nedeniyle hasta eğitiminde ön plana çıkmaktadır (18). Web tabanlı eğitimin sağlık 

sorunlarının yönetiminde etkili, düşük maliyetli ve hasta klinisyen arasındaki iletişimi güçlendirmede 

yenilikçi bir yaklaşım olduğu belirtilmektedir. Web tabanlı eğitimin yüz yüze verilen sağlık eğitiminin 

yanında tamamlayıcı olarak kullanılması daha yararlı olacağı da bildirilmektedir. Web tabanlı hasta 

eğitimin yüz yüze başlatılan iletişimin web ortamında devam ettirilmesi ve bireylerin desteklenmesinin 

etki düzeyi ve kişisel izlem açısından daha uygun olacağı bildirilmektedir (19).  

Web tabanlı hasta eğitimi sahip olduğu birçok avantaj nedeniyle sağlık eğitimi sunmada etkili bir araç 

olarak kabul edilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de web tabanlı hasta eğitimleri giderek yaygınlaşmaya 

devam etmektedir (13). Literatüre bakıldığında web tabanlı hasta eğitimi ile ilgili birçok çalışmalar yer 

almakta olduğu görülmektedir.  Korkmaz ve ark. (2019), mastektomi uygulanan hastalara verilen web 

tabanlı eğitimin anksiyete ve yaşam kalitesine etkisini değerlendirdikleri çalışmada; web tabanlı hasta 

eğitiminin hastaların anksiyetesini azaltmada ve yaşam kalitesini yükseltmede etkili olduğunu 

belirlemişlerdir (20). Özel (2019), web tabanlı hasta eğitimi alan stomalı bireylerin yaşam kalitesi, 

fiziksel iyilik ve psikolojik iyiliğinin arttığını, sosyal kayıp düzeyinin azaldığını saptamıştır (21). İçel 

(2018), çalışmasında diyabet teşhisi konulan web tabanlı eğitim alan adölesanlarda eğitim öncesinde ve 

sonrasında hastaların depresyon seviyelerinin düştüğünü, yaşam kalitesinin yükseldiğini ve HbA1c 

düzeylerinde olumlu yönde anlamlı değişiklik olduğunu saptamıştır (22). Dekkers ve ark. (2018) 

tarafından, yetişkin ortopedi hastaları için hazırlanan web tabanlı hasta eğitimlerinin etkilerini incelemek 

amacıyla yapılan sistematik derlemede, hastaların web tabanlı hasta eğitimi sonrası bilgi düzeyinin 

arttığı, hastaların web tabanlı hasta eğitiminden memnuniyeti ve olumlu değerlendirmeleri bildirilmiştir 

(23). Van Eck ve ark. nın (2018), “Diz ve omuz bölgesine artroskopik cerrahi uygulanan hastalarda web 

tabanlı eğitim” adlı çalışmasında kontrol grubuna cerrah tarafından standart rutin eğitim verilirken, 

çalışma grubuna ek olarak web tabanlı eğitim verilmiştir. Ameliyat sonrası birinci günde yapılan 

karşılaştırmada, çalışma grubundaki hastaların kontrol grubuna kıyasla hasta eğitimden memnuniyetinin 

daha yüksek olduğu görülmüştür (24). Tsai ve ark. nın (2018) çalışmasında, 16-24 haftalık 23 

hamilelerde rutin doğum öncesi bakım eğitimine ek web tabanlı eğitim alan hamilelerde 36-38. haftada 

yapılan değerlendirmede gebelik stresinin azaldığı, doğum öncesi bakımdan memnuniyetin arttığı ortaya 

konulmuştur (25). Ateş (2018), “Omurilik hasarlı bireylere verilen web tabanlı eğitimin komplikasyon 
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kontrolü ve yaşam kalitesine etkisi” adlı çalışmada web tabanlı eğitim alanların komplikasyonların 

yönetiminde etkin olduğunu ancak yaşam kalitesi açısından iki grup arasında istatiksel fark 

bulunmadığını ifade etmiştir (26).  

Dünyada ve Türkiye’de yapılan web tabanlı hasta eğitimleri incelendiğinde, stoma, kolorektal kanserler, 

diyabet, beslenme, kardiyovasküler hastalıklar, meme kanseri, sigarayı bırakma, gebelik, panik atak, 

prostat kanseri gibi birçok sağlık probleminde yapılan eğitimin sağlık sonuçlarına etkisini değerlendiren 

çalışmalar olduğu görülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda web tabanlı eğitimin hastalarının karar verme 

süreçlerini güçlendirdiği ve hastaların yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri olduğu bildirilmektedir 

(10,11,13,22,23). 

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Web Tabanlı Eğitimin Kullanımı 

Web tabanlı eğitimin, örgün öğretim yönteminin tamamlayıcısı ve kalitesini artıran bir yöntem olarak 

değerlendirilmesi ve eğitim programlarında geleneksel örgün eğitim yönteminin alternatifi olarak 

görülmemesi gerektiği belirtilmektedir (7,27). Web tabanlı eğitim, eğitim sürecinde örgün eğitim 

kurumlarının dışında da geleneksel sınıf içi yüz yüze öğretim yapılmaksızın tek başına 

uygulanabilmektedir (7). Ancak sağlık bilimleri gibi klinik uygulama eğitimlerinin önem taşıdığı 

bilimlerde web tabanlı eğitimin tek başına kullanılması tartışma konusu olmaktadır. Bu durumun nedeni 

sağlık bilimlerinin içermiş olduğu klinik uygulama eğitimlerinin web tabanlı olarak etkin bir şekilde 

verilebileceğinden endişe duyulmasıdır (7). Ülkemizde 2020 hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılmış 

bir çalışmada; öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%82,0) hemşirelik eğitiminin tamamıyla uzaktan 

eğitimle yapılmasını istemediği ortaya çıkmıştır. Aynı çalışmada öğrenciler %53,7’si derslerin teorik 

kısımlarını %73,6’sının ise derslerin uygulama kısmını web tabanlı eğitim ile anlamak ve kavramakta 

sıkıntı yaşadıkları saptanmıştır (28). Hemşirelik öğrencilerinin web tabanlı uzaktan eğitim ile verilen 

hemşirelik dersine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan başka bir çalışmada ise öğrenciler 

uygulaması olmayan kuramsal derslerin web tabanlı uzaktan eğitim şeklinde verilmesinin uygun 

olduğunu belirtmiştir (29). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, 

öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim deneyimleri incelenmiş ve öğrenciler tarafından web tabanlı 

uzaktan eğitimin teorik dersler için kullanılabileceği, zaman ve mekan bağımsızlığı sağladığı ancak 

uygulama dersleri için kullanımının uygun olmayacağı bildirilmiştir (30). Literatürde konu ile ilgili 

yapılmış çalışmalar incelendiğinde klinik uygulamalar için web tabanlı eğitim tekniklerinin tek başına 

kullanımının değil uygulama eğitimlerine destek olarak kullanıldığında olumlu sonuçları olduğu 

belirlenmiştir. Bu şekilde verilen web tabanlı eğitimin öğrenmeyi kolaylaştırdığı, klinik beceri ve bilgi 

aktarımını desteklediği vurgulanmaktadır (31-33). 

Web tabanlı eğitimin özellikle pandemi sürecinde kullanımı ve önemi artmıştır. Bu dönemde yapılan 

çalışmalar incelendiğinde web tabanlı eğitim sırasında yaşanan sorunların olduğu belirtilmektedir. 2020 

yılında yapılmış olan bir çalışmada hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin internet ve elektrik 

problemleri yaşadıkları ve bu durumun etkili öğrenme üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya 

çıkarmıştır (34). Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin web tabanlı eğitime yönelik 

görüşlerini değerlendiren bir çalışmada web tabanlı eğitimin zaman ve mekân esnekliği sağlaması, 

sosyal hayatı aktif sürdürme olanağı yaratması ve düşük maliyetli olmasını avantaj, elektrik ya da 

internet bağlantısının kesintiye uğraması, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslerdeki sınırlılıklar 

ve öğrenci-öğretmen etkileşiminin zayıf olmasını dezavantaj olarak değerlendirdiklerini belirtmiştir 

(35). 

Sonuç Ve Öneriler  

Web tabanlı eğitimlerin sağlığın korunması, geliştirilmesi, tedavi ve takip sürecinde kullanımının 

yanında, sağlık bilimleri öğrencilerin eğitim ve öğretim alanında da oldukça etkili kullanılmakta olduğu 

görülmektedir. Web tabanlı eğitimin yüz yüze başlatılan iletişimin web ortamında devam ettirilmesi ve 

bireylerin desteklenmesinin etki düzeyi ve kişisel izlem açısından daha uygun olacağı önerilmektedir. 

Özellikle hasta eğitimde web tabanlı eğitimin yüz yüze verilen sağlık eğitiminin yanında tamamlayıcı 

olarak kullanılması daha yararlı olacağı da bildirilmektedir. Web tabanlı eğitimin öğrencilerin teorik 

bilgisine katkısının olduğu ancak klinik uygulama eğitimi içeren sağlık bilimleri gibi bilim dallarında 

öğrencilerin klinik uygulamadan edinebilecekleri kazanımları sağlayamadığı ortaya çıkmıştır. Bu 
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nedenle günümüzde sağlık bilimleri eğitiminde kullanılan web tabanlı eğitim, sağlık bilimleri 

öğrencilerin eğitimi için tek başına kullanılmamakla birlikte, örgün öğretimi destekleyen, yaşam boyu 

öğrenmeyi pekiştiren ve fırsat eşitliği sağlayan bir yöntem olarak değerlendirilmeli ve bu şekliyle 

kullanımı yaygınlaştırılması önerilmektedir.  
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Özet: Besin zehirlenmesi ‘’herhangi bir katı ya da sıvı gıdanın tüketilmesinin ardından ortaya çıkan enfeksiyon 

veya intoksikasyon oluşumu’’ olarak tanımlanabilir. Mikrobiyal etkenlerin sebep olduğu besin zehirlenmesi 

sonucunda gastrointestinal rahatsızlıklar, ateş, nörolojik bulguların yanısıra bazı vakalarda ölüm de 

görülebilmektedir. Gıda zehirlenmeleri; cinayet, intihar ve kaza orijinli olduğu için ölümler gibi ‘’adli’’ kabul 

edilir. Özellikle bebeklerde olmak üzere, ani ölümlerde, diğer otopsi bulgularının tek başına açıklayıcı olmadığı 

durumlarda ve biyolojik suçlarda mikrobiyolojik yöntemler ölüm nedeninin saptanmasında belirleyici 

olabilmektedir. Farklı anatomik örnekleme alanlarından alınan kültür sonuçlarının otopsi ve histolojik bulgularla 

dikkatli bir şekilde ilişkilendirilmesi, vital olarak edinilmiş enfeksiyon ve ölüm sonrası kontaminasyon arasındaki 

ayrım için gereklidir. Yani altta yatan bir enfeksiyonun varlığı, ölüm sonrası bakteriyolojik kültürlerle 

kanıtlanabilir ve etkilenen dokuda hücresel bir yanıt, histopatolojik düzeyde tespit edilebilir. Adli olgu grubuna 

giren vakaların çözülebilmesi, salgın olarak görülen hastalıkların kontrol altında tutulabilmesi ve zaman 

kaybetmeden tedaviye başlanabilmesi için; salgının etkeni olan patojenlerin tespit edilebilmesi gerekir. Bunun için 

histoloji de bir inceleme alanıdır. Yani Ölüm nedeni makroskopik olarak belirlenemezse, toksikolojik incelemelerin 

yanı sıra yine histolojik tanı da düşünülmelidir. Histopatolojik incelemeler, çeşitli organlarda toksin kaynaklı 

değişiklikler hakkında daha fazla bilgi verebilir. Bu nedenle adli histopatoloji, besin zehirlenmelerinde diğer 

değerlendirmeleri destekler niteliktedir. Besin zehirlenmelerinin çeşitli organlarda hasara sebep olup ölümcül 

sonuçlar doğurabileceği daha fazla çalışmayla gösterilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Besin Zehirlenmesi, Adli Bilim, Histopataloji 

                          Importance of histopathological evaluating on microbial food poisonings  

Abstract:  Food poisoning can identified as‘’enfection and intoxication formation appearing after consumed of 

any solid and liquid food’’. As a result of food poisonings that caused microbial factors can occuring 

gastrointestinal discomfort , fever, nörological finding and also dead in some cases. 

Microbiological methods can be decisive in determining the cause of death, especially in infants, sudden deaths, 

in cases where other autopsy findings are not self-explanatory, and in biological crimes. Careful correlation of 

culture results from different anatomical sampling sites with autopsy and histological findings is essential to 

distinguish between vitally acquired infection and post-mortem contamination. That is, the presence of an 

underlying infection can be determined by post-mortem bacteriological cultures, and the cellular    response     

in    the    affected    tissue     can    be    detected    at    the    histopathological    level. In order to solve the cases 

that fall into the forensic case group, to keep the epidemic diseases under control and to start treatment without 

losing time; It is necessary to detect the pathogens that are the causative agents of the epidemic. For this, 

histology is also a field of study. In other words, if the cause of death cannot be determined macroscopically, 

histological diagnosis should be considered in addition to toxicological examinations. Histopathological 

examinations can provide more information about toxin-induced changes in various organs. For this reason, 

forensic histopathology supports other evaluations in food poisoning. It should be shown with further studies 

that food poisoning can cause damage to various organs and cause fatal consequences. 

 

Keywords: Food poisoning, Forensic science, Histopathology 
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GİRİŞ 

Besin zehirlenmesi ‘’herhangi bir katı ya da sıvı gıdanın tüketilmesinin ardından ortaya çıkan enfeksiyon veya 

intoksikasyon oluşumu’’ olarak tanımlanabilir. Genellikle sindirim ve sinir sisteminde belirtilere yol açar. 

İntoksikasyonda ise; gıda ile taşınan mikroorganizmanın salgıladığı bir toksinle insanı etkilemesi söz konusudur. 

Burada bakterilerin oluşturduğu toksinleri içeren gıdanın yutulması yeterlidir yani canlı mikroorganizmanın 

tüketilmesi gerekmemektedir. Gıda İntoksikasyonuna sebep olan mikroorganizmalar arasında Staphylococcus 

aureus, Bacillus cereus ve Clostridium botulinum bulunmaktadır. 

 

1. Mikrobiyal Patojenlerle Bulaşan Besin Zehirlenmeleri 

Besin zehirlenmeleri üç grupta incelenmektedir. Bunlar; zehirli bitki ve hayvanların neden olduğu zehirlenmeler, 

kimyasal gıda zehirlenmeleri ve gastrointestinal sistem bozukluklarına neden olabilen gıdalarda hızla üreyebilen 

mikrobiyal patojenlerin neden olduğu durumlar alarak sıralanabilir. Mikrobiyal etkenli olanlar çoğunlukla 

bakteriyel kaynaklıdır ancak viral, parazit kaynaklı da olabilmektedir2. 

Mikrobiyal patojenlerde baş sırayı koruyan bakteriyal etkenler arasında en önemlileri Clostridium perfringens, 

Bacillus spp., Salmonella spp., patojenik olan E. coli, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica gibi 

mikroorganizmalardır. Bunların neden olduğu gıda zehirlenmeleri sonucunda gastrointestinal rahatsızlıklar, ateş, 

nörolojik bulguların yanısıra bazı vakalarda ölüm de görülebilmektedir2. 
 

Patojen 

mikroorganizma 
Semptomlar Neden olduğu hastalıklar Ilişkili gıda 

Salmonella spp. Sulu diyare, yüksek 
ateş, bulantı, kusma, 

baş ağrısı 

Salmonellozis Donmuş gıda, pastorize 
süt, 

mayonez, dondurma 

Koagülaz pozitif 

stafilokoklar 

Bulantı, karın ağrısı, 

ishal, baş ağrısı, 

anaflaktik şok 

Staphyloenterotoxicosis Krema, puding, et, 

balık, şarküteri ürünleri 

L. monocytogenes Ateş, baş ağrısı, 
miyalji, diyare 

Gebe kadınlarda düşük Et, sebze, balık, süt 
ürünleri 

B. cereus Kusma, diyare Kusmalı ve ishalli hastalıklar Süt ürünleri, tahıl ve 
baklagiller 

E. coli O157 Ani bir abdominal 
kramp, kanlı diyare, 
kusma 

Hemorajik kolit, çocuklarda 

böbrek yetmezliği 

Kırmızı et ürünler 

 
Şekil 1. Bakteriyal besin zehirlenmesine sebep olan bazı mikroorganizmalar.2 

 

2. Ölüm Sonrası Değerlendirmeler 

Ölüm sonrası yapılan otopside ölüm nedenini bulmaya yönelik olarak alınan biyolojik materyallerin bakteriyel, 

viral, mantar ve paraziter etkenler yönünden incelenmesi gerekir. Özellikle bebeklerde olmak üzere, ani 

ölümlerde, diğer otopsi bulgularının tek başına açıklayıcı olmadığı durumlarda ve biyolojik suçlarda 

mikrobiyolojik yöntemler ölüm nedeninin saptanmasında belirleyici olabilmektedir. 

Mikrobiyal etkenin tanımlanması için klasik tanı yöntemleri, moleküler yöntemler ve buna ek olarak histolojik 

yöntemler kullanılmaktadır. Klasik tanı yöntemleri numunenin uygun besiyerinde çoğaltılmasının ardından 

fenotipik incelemelerin yapılması, makroskobik olarak koloni morfolojilerinin incelenmesi, biyokimyasal 

analizler gibi yoğun aşamalardan oluşmaktadır. İleri tanıda ise kullanılabilecek yöntemler PCR tabanlı yöntemler, 

DNA dizi analizleri olarak sıralanabilir1. 

2.1. Histolojik Değerlendirme ve Histopatoloji 

Otopsi incelemelerini takiben gerçekleştirilen adli histopatoloji, adli tıbbın başlangıcından bu yana tanının 

ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştur. Bunun için öncelikle histolojik incelemeye bakacak olursak, dokuların 

mikroskobik incelemesine dayanan bu aşamada çeşitli boyalar kullanılmaktadır. Temel olarak bakterilerin 

dokuda gösterilmesi gerektiğinde rutin bir Gram boyama, mantarlar PAS veya Grocott boyası, mikobakteriler 

ise Ziehl–Neelsen boyası ile boyanabilir3. Bunların dışında bazı boyalar aşağıda verilmiştir (Şekil 2). 
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Boya Doku Vaka örneği 

Hematoksilen eozin Tüm dokular  

Masson üçlü boya Bağ doku Fibrozis 

Movat’ın pentakromu Bağ doku-elastin vurgulanmış Damar diseksiyonu 

Periyodik asit-schiff Bazal membran doku karbonhidratları, mantarlar Mantar enfeksiyonu, glikojen 

Kongo kırmızısı Amiloid Senil kardiyak amiloidoz, kongofilik anjiyopati 

Ziehl-neelsen Mikobakteri Tüberküloz 
Perls’ Prusya mavisi Hemosiderin Karaciğer hastalığı 

Gram Bakteri Bakteriyal endokardit, nekrozitan fasiit 

 

Şekil 2. Adli histopatolojide kullanılan histokimyasal boyalar.3 

 

Farklı anatomik örnekleme alanlarından alınan kültür sonuçlarının otopsi ve histolojik bulgularla dikkatli bir 

şekilde ilişkilendirilmesi, vital olarak edinilmiş enfeksiyon ve ölüm sonrası kontaminasyon arasındaki ayrım için 

gereklidir. Yani altta yatan bir enfeksiyonun varlığı, ölüm sonrası bakteriyolojik kültürlerle kanıtlanabilir ve 

etkilenen dokuda hücresel bir yanıt, histopatolojik düzeyde tespit edilebilir3. Patolojik inceleme için rutin olarak 

karaciğer, akciğer, böbrek, kalp dokuları incelenmektedir. Bunlara ek olarak besin zehirlenmesine bağlı 

ölümlerde bağırsak oldukça önemli bir dokudur. 

2.2. Otopside Histopatolojik İnceleme Yapılan Vaka Örnekleri 

Vaka 1. 76 yaşında hasta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye yatmış. Histopatolojik incelemede; deri, 

karaciğer, ince ve kalın bağırsaklarda nekroz, midede gaz birikimi, karaciğer dokusunda çok sayıda Clostridium 

perfringens tespit edilmiştir (Şekil 3)4. 
 

Şekil 1. Karaciğer dokusunda hücrelerde inflamasyon ve çok sayıda Gram pozitif bakteri.4 
 

Vaka 2. Yetmişli yaşlarının başında bir erkek, bir yemek şirketi tarafından hazırlanan bir kutu öğle yemeğinde 

graten parçası yedikten 7 saat sonra karın ağrısı ve ishalden şikayet edip, 37 saat sonra hastanede öldüğü 

bildirilmiştir. Bakteriyolojik inceleme alt ileum ve kalın bağırsağın içeriğinde Salmonella enteritidis’i ortaya 

çıkarmıştır. Histopatolojik değerlendirmede; şiddetli nötrofil infiltrasyonu, alt ileum ve çekumda submukozal 

kanama, iç zarın aşınması, ödem gözlenmiştir (Şekil 4)5. 
 

Şekil 2. Alt ileumdaki histopatolojik değişim, membran yapısında bozulma ve hemoraj (kanama) Hematoksilen-Eosin 

(10x)5. 
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Vaka 3. Seksenli yaşlarında daha önce sağlıklı bir kadın, üst abdominal rahatsızlık ve kusma şikayeti ile hastaneye 

başvurmuş, Clostridium perfringens septisemi şüphesiyle muayeneye alınmıştır Ertesi gün herhangi bir ölümcül 

durumu yok denerek taburcu edilmiştir. Ancak durumu taburcu olduktan yaklaşık 10 saat sonra kötüleşiyor 

ve kısa bir süre sonra ölmüştür. Makroskobik incelemede organlarda nekrozlu bölgeler görünüyor (Şekil 5). 

Histopatolojik incelemede, başta kan damarları olmak üzere hemen hemen tüm organ dokularında Gram pozitif 

basillerin yayıldığı görülüyor (Şekil 6)6. 
 

Şekil 3. Makroskobik değerlendirmede nekrozlu alanlar6. 
 

Şekil 4. Dokularda inceleme. (a) KC nötrofil infiltrasyonu ve Gram + basil varlığı. (b) Adrenal bezde çoğalan hücreler, 

basillerin kümelenmesi. (c) Kalp kasında hava kabarcıkları içinde basiller. (d) Safra kanalında damarlar 

arasında Gram-+ basiller (a, c) 400×, Gram bayama. (b, d) 400×, H&E6. 

 

2.3. Deney Hayvanı Araştırmaları 

2010’da Escherichia coli O157:H7 suşuyla enfekte edilen farelerin incelenmesini anlatan bir çalışma yapılmıştır. 

Escherichia coli O157:H7 suşu, hemorajik kolite neden olabilen ve bazen hemolitik üremik sendrom, böbrek 

yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen bir besin zehirlenmesi patojenidir. Hazırlanan E. coli süspansiyonu farelere 

gavaş yoluyla verilmiştir. Karaciğer dokusunun histopatolojik değerlendirmesinde kontrol grubu karaciğer 

görüntüleri normal görünüme sahipken deney grubu görüntülerinde kortikal tübüllerlerde bozulma, küçülmüş 

epitel hücreleri ,büzüşmüş hücre çekirdekleri (nekrozun göstergesi) ve hipertrofik vakuollü sitoplazma 

(dejenerasyonun göstergesi) oluşumu görülmüştür7. 

2020’de yapılan bir çalışmada ise Aspergillus flavus mikotoksininin uygulamasınının farelerde farklı 

organlardaki olası hasarı incelenmiştir. Deneyde Aspergillus flavus toksik dozu (2mg/0.5ml/kg) distile su ile 

hazırlanmış, intraperitonel olarak uygulanmıştır. 2 hafta sonra dokular çıkarılmış ve histopatolojik inceleme için 

hazırlanmıştır. Deney grubuna ait karaciğer görüntülerinde hücresel şişme, hidropik dejenerasyon, vakuolasyon, 

nükleer piknoz ve sinozoidlerin gözden kaybolduğu bazı nekrotik hücreler gözlenmiştir. Böbrekte hücreler 

arasında lenfosit infiltrasyonu, tübüler epitelde değişimler, bazı hücrelerde nekroz oluşumu gözlenmiştir. Kalpte 

bazı miyokardial hücrelerde nekroz ve hücreler arasında lenfosit ile makrofajların varlığı gözlenmiştir8. 
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Clostridium perfringens’in fare bağırsak dokusu üzerinde yapılmış bir çalışmada, BALB/c farelerine 

(n=8/grup) C. perfringens enterotoksininin (CPE) 3 dozu (50 g, 100 g, 200 g) uygulanmıştır. Karaciğer 

ve böbrekte CPE tespit edilmiştir. Ayrıca histopatolojik değerlendirmede; 50g Cpe uygulanan gruba 

ait farelerde sadece küçük bağırsak hasarı gözlemlenmiş, ancak 100g ve 200g CPE uygulanan grupta 

bağırsak epitelinde ciddi bir nekroz ile sonuçlanmıştır, bağırsak villuslarının körelmesi, lümen, 

mukoza ve submukozada çok sayıda nötrofil infiltrasyonu oluştuğu görülmüştür9. 

3. SONUÇ 

Ölüm nedeni makroskopik olarak belirlenemediğinde, toksikolojik incelemelerin yanı sıra yine 

histolojik tanı da düşünülmelidir. Histopatolojik incelemeler, çeşitli organlarda toksin kaynaklı 

değişiklikler hakkında daha fazla bilgi verebilir. Ayrıca ani ölümler ve travmatik ölümlerde yara 

yaşının belirlenmesinde de belirleyici olabilir.Bu nedenle adli histopatoloji, besin zehirlenmelerinde 

diğer değerlendirmeleri destekler niteliktedir. Ayrıca ani ölümler ve travmatik ölümlerde yara yaşının 

belirlenmesinde de belirleyici olabilir. Besin zehirlenmelerinin çeşitli organlarda hasara sebep olup 

ölümcül sonuçlar doğurabileceği daha fazla çalışmayla gösterilmelidir. 
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Fonksı̇yonel Kabızlık Tedavı̇sı̇nde Sennozı̇t a + B Kalsı̇yum 

Kombı̇nasyonunun Etkı̇nlı̇k & Güvenı̇lı̇rlı̇ğı̇ 

 

Dr. Olgaç Fazlı 

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi 

 

Özet: Dayanak: Çocuklarda organik bir neden olmaksızın ortaya çıkan kabızlığa fonksiyonel kabızlık adı 

verilmektedir. Çocuklarda Hirschsprung hastalığı, kistik fibroz ve omurilik anormalliklerini içeren organik 

kabızlık nedenleri genellikle erken dönem bulguları ile ortaya çıkar. Öykü, fizik muayene ve Roma IV tanı kriterleri 

kullanılarak fonksiyonel kabızlık teşhis edebilir. Kabızlığı yönetmenin ilk amacı dışkının uzun süre tutulmasını 

tedavi etmek ve daha sonra tekrarlamayı önlemek için idame tedavisidir. Çocuklarda kabızlık, birinci basamak 

hekim ziyaretlerinin %3'ünü ve gastroenterolojik uzmanlıklara yapılan sevklerin %25'ini oluşturmaktadır. Vaka: 

7 Yaşındaki erkek çocuk uzun süredir devam eden kabızlık şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın daha 

önce pediyatrik gastroenteroloji uzmanına gittiği ve 1 yılı aşkın süredir kabızlık şikayetinin altında başka bir sorun 

olup olmadığının araştırılması için psikiyatri konsültasyonu aldığı ifade edildi. Herhangi bir konjenital anomalisi 

ya da komorbidite öyküsü bulunmayan olgunun yapılan laboratuvar tetkiklerinde (tam kan sayımı, BUN, serum 

fosfat, serum kalsiyum, serum magnezyum, glukoz, karaciğer fonksiyon testleri ve tiroit fonksiyon testlerinde) bir 

anormallik bulunmadı. Gaitada gizli kan sonucu da negatif olarak geldi. Hastada çekilen abdominal grafide 

belirgin bir patoloji saptanmadı. Hasta ile yapılan görüşmede ilaç tedavisine başlanacağı ifade edildiğinde 

aileden şiddetli bir direnç ile karşılaşıldı. Uzun görüşmeler sonunda aile ikna edildikten sonra hastaya sennozid 

A + B kalsiyum (X – M marka ismi ile ülkemizde bulunan ilaç) tedavisi başlandı. Sonuç: Çocuklarda gözlenen 

kabızlık şikayetlerinin giderilmesi için sennozid A + B kalsiyum bileşiği etkin bulunmuş ve iyi tolere edilmiştir. 

Tedaviye uyum ve tedavi başarısında yakın bir hasta hekim aile iletişimi son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Konstipasyon, Fonskiyonel Kabızlık, Rome Iv Kriterleri, Sennozit A, Sennozit B Kalsiyum 

 

Effıcıency and Relıabılıty of Sennozıta a + B Calcıum Combınatıon in the Treatment of Functıonal 

Constensıon 

 

Abstract: Background: Constipation in children without an organic cause is called functional constipation. 

Organic causes of constipation in children, including Hirschsprung's disease, cystic fibrosis, and spinal cord 

abnormalities, usually present with early signs. Can diagnose functional constipation using history, physical 

examination, and Rome IV diagnostic criteria. The primary goal of managing constipation is maintenance therapy 

to treat prolonged stool retention and then prevent recurrence. Constipation in children accounts for 3% of 

primary care physician visits and 25% of referrals to gastroenterological specialties. Case: A 7-year-old boy 

applied to our outpatient clinic with the complaint of long-standing constipation. It was stated that the patient had 

previously gone to a pediatric gastroenterology specialist and received a psychiatry consultation for more than 1 

year to investigate whether there was any other problem underlying the complaint of constipation. No abnormality 

was found in the laboratory tests (complete blood count, BUN, serum phosphate, serum calcium, serum 

magnesium, glucose, liver function tests and thyroid function tests) of the case who did not have any congenital 

anomaly or a history of comorbidity. The result of occult blood in stool was also negative. No obvious pathology 

was detected in the abdominal X-ray of the patient. In the interview with the patient, when it was stated that he 

would start drug treatment, a severe resistance was encountered from the family. After the family was convinced 

after long discussions, sennozide A + B calcium (available with the brand name X – M) was initiated on the patient. 

Conclusion: Sennoside A + B calcium compound was found to be effective and well tolerated for the relief of 
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constipation in children. Close patient-physician-family communication is extremely important in compliance and 

treatment success. 

Keywords: Constipation, Functional Constipation, Rome Iv Criteria, Sennoside A, Sennoside B Calcium 

 

Giriş: 

Çocuklarda organik bir neden olmaksızın ortaya çıkan kabızlığa fonksiyonel kabızlık adı verilmektedir. 

Çocuklarda Hirschsprung hastalığı, kistik fibroz ve omurilik anormalliklerini içeren organik kabızlık 

nedenleri genellikle erken dönem bulguları ile ortaya çıkar. Öykü, fizik muayene ve Roma IV tanı 

kriterleri kullanılarak fonksiyonel kabızlık teşhis edebilir. Kabızlığı yönetmenin ilk amacı dışkının uzun 

süre tutulmasını tedavi etmek ve daha sonra tekrarlamayı önlemek için idame tedavisidir. Çocuklarda 

kabızlık, birinci basamak hekim ziyaretlerinin %3'ünü ve gastroenterolojik uzmanlıklara yapılan 

sevklerin %25'ini oluşturmaktadır (1).  

Organik bir nedeni olmayan fonksiyonel kabızlık, çocuklarda ve ergenlerde en sık görülen kabızlık 

türüdür ve vakaların %95'ini oluşturur.7 Çocuk ve ergenlerdeki kabızlık vakalarının yalnızca %5'i, 

aşağıdakiler gibi altta yatan bir etiyolojiye bağlanabilir: Hirschsprung hastalığı, kistik fibroz, Down 

sendromu, anorektal malformasyonlar, nöromüsküler bozukluklar, omurilik anormallikleri veya çölyak 

hastalığı. Ek olarak opioidler, antasitler veya antikolinerjikler gibi bazı ilaçlar da kabızlığa neden 

olabilir. Fonksiyonel kabızlık, yapısal veya biyokimyasal bulgularla açıklanamayan fonksiyonel bir 

gastrointestinal bozukluk olarak sınıflandırılır.8 Çocuklarda kabızlıkla ilişkili olabilecek diğer 

fonksiyonel gastrointestinal bozukluklar, bebek diskezisi ve retantif olmayan fekal inkontinanstır. Kalıcı 

olmayan fekal inkontinans, fonksiyonel konstipasyondan, dışkı sıkışması olmaksızın fekal 

inkontinansın varlığı, normal sayıda dışkı ve normal kolonik geçiş süresinin varlığı ile ayrılır. Kalıcı 

olmayan fekal inkontinansı olan çocuklarda önemli psikososyal problemler veya nörolojik lezyonlar 

bulunabilir (1 – 3). 

Vaka: 

7 Yaşındaki erkek çocuk uzun süredir devam eden kabızlık şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. 

Hastanın daha önce pediyatrik gastroenteroloji uzmanına gittiği ve 1 yılı aşkın süredir kabızlık 

şikayetinin altında başka bir sorun olup olmadığının araştırılması için psikiyatri konsültasyonu aldığı 

ifade edildi. Herhangi bir konjenital anomalisi ya da komorbidite öyküsü bulunmayan olgunun yapılan 

laboratuvar tetkiklerinde (tam kan sayımı, BUN, serum fosfat, serum kalsiyum, serum magnezyum, 

glukoz, karaciğer fonksiyon testleri ve tiroit fonksiyon testlerinde) bir anormallik bulunmadı. Gaitada 

gizli kan sonucu da negatif olarak geldi. Hastada çekilen abdominal grafide belirgin bir patoloji 

saptanmadı. Hasta ile yapılan görüşmede ilaç tedavisine başlanacağı ifade edildiğinde aileden şiddetli 

bir direnç ile karşılaşıldı. Uzun görüşmeler sonunda aile ikna edildikten sonra hastaya sennozid A + B 

kalsiyum (X – M ticari ismi ile ülkemizde bulunan kombinasyon) tedavisi başlandı. Hastanın ikinci 

günden itibaren tedaviye yanıt verdiği ve bir haftadır düzenli kullanım sonucunda tekrar konstipasyon 

yaşamadığı belirlendi ve kontrol randevusu planlandı. 

Tartışma 

Ateş, kusma, kanlı ishal, gelişme geriliği, anal stenoz ve sıkı boş rektum gibi acil semptomlar olmadığı 

sürece, fonksiyonel kabızlığı teşhis etmek için dikkatli bir öykü ve kapsamlı bir fizik muayene (dijital 

rektal muayene dahil) yeterlidir. Kabızlığın organik nedenlerini işlevsel olanlardan ayırmaya yardımcı 

olan anormal fiziksel bulgular, gelişme geriliği, lumbo-sakral eğrinin olmaması, sakral agenezi, düz 

kalça, öne doğru yer değiştirmiş anüs, sıkı ve boş rektum, parmak manüplasyonu ile sıvı dışkı fışkırması, 

kremaster refleksinin kaybolması ve gaz çıkışıdır (2). 

Fonksiyonel kabızlığı olan çoğu çocuk, dışkı tutmamayı ve rektumun tamamen temizlenmesini ve 

düzenli bağırsak alışkanlıklarının teşvik edilmesini içeren kesin, iyi organize edilmiş bir tedavi 

planından yararlanır. Genel yaklaşım aşağıdaki adımları içerir: (a) dışkı sıkışmasının olup olmadığını 

belirlemek ve varsa tıkanıklığı tedavi etmek, (b) oral müshil, diyet değişikliği, tuvalet eğitimi ile idame 

tedavisini başlatmak ve (c) yakın takip ve ilaç tedavisi gerektiği gibi ayarlama (4). 
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En popüler uyarıcı laksatifler olan sennositler, bağırsakta müshil etkisine yol açan aktif bir metabolit 

olan reini anthrona dönüştürülebilir. Ana mekanizma, sennozit A'dan türetilen metabolitin, kolondaki 

makrofajları aktive ederek prostaglandin E2'yi (PGE2) salgılamasıdır. Bu da kolon mukozasının 

epitelindeki aquaporinler (AQP3) seviyelerini aşağı regüle eder. Bir zar proteinleri ailesi olan 

aquaporinler (AQP'ler), hücre zarı üzerinde su kanalları oluşturabilir ve hücreler içinde ve arasında su 

taşınmasını düzenlemede önemli bir rol oynayabilir (5).  

Sennosidler, Senna yapraklarından elde edilen hidroksiantrasen glikozitlerdir. Karakteristik etkisinden 

başlıca sorumlu olan fito-bileşenler, iki antrakinon glikoziti olan Sennozit A ve Sennosit B’dir. 

Sennoside A ve B birlikte senna'nın %40 – 60'a varan aktivitesinden sorumludur (6).  

Sennozit A, laksatif etkinliğinin yanı sıra insülin direncini iyileştirebilir, anti-obezite, hepato-protektif 

ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kabızlık, obezite, diyabet, karaciğer yağlanması durumlarında 

olumlu bir profil gösterir (6).  

Altı yaşın üzerinde çocuklarda kullanımı önerilen sennozit A + B kalsiyum vücutta kalıntı bırakmayan 

doğal bir bileşiktir. Günlük uygulamada yüksek etkinliğin yanı sıra düşük yan etki insidansı 

gözlenmektedir. Tedaviye uyumun yüksek olması, kabızlık şikayetlerinin ilk hafta içerisinde 

rahatlatılması ilaç seçiminde önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Özet: Dayanak: Pediyatrik yoğun bakımda yatan çocuklarda mesane kateteri sıklıkla gerekli olmaktadır. Mesane 

kateteri olarak balonlu sondalar kullanılabildiği gibi ucuz ve kolay ulaşılabilir olmaları nedeniyle balonsuz ince 

polietilen kateterler de tercih edilebilmektedir. Çocuklarda mesane kateteri uygulamasının komplikasyonları 

arasında en sık karşılaşılanlar üretra yaralanması ve hematüri olarak ifade edilirken kateter düğümlenmesi son 

derece nadir gözlenmektedir. Vaka: 14 Aylık kız çocuk Reye Sendromu ve karaciğer yetmezliği tablosu ile 

pediyatrik yoğun bakım ünitesine alındı. İdrar çıkışının izlenmesi amacıyla üretradan 8 Fr polietilen beslenme 

tüpü mesaneye yerleştirildi ve cilt üzerine sabitlendi. Tedaviye olumlu yanıt veren hastanın 4. Günde yoğun 

bakımdan çıkarılmasına karar verildi. Mesane kateterinin çıkarılması için yapılan müdahale sırasında kateterin 

gelmediği gözlendi ve hastanın pelvis grafisinin çekilmesine karar verildi ve elde edilen görüntüde sondanın 

mesane içinde düğümlendiği tespit edildi. Kateterin kenarından idrar çıkışı olması nedeniyle de hastada idrar 

retansiyonu gelişmemişti. Hastada kılavuz telin bükülebilir ucu ilerletilerek kateterin düğüm olduğu seviyede 

tekrar hareket ettirilerek düğümün çözülmesi sağlandı. Sonrasında kılavuz tel yerindeyken kateter kolayca geri 

çekilerek çıkarıldı. Sonuç: Cerrahi yaklaşım en çok tercih edilen prosedürler arasında yer alsa da nazik bir el 

ustalığı ile kateter traksiyonu, endoskopik cerrahi ve eksploratuvar laparotomi de seçenekler arasında 

bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kateter, Düğümlenme, Mesane, Pediyatrik, Kılavuz Tel 

Catheter Tangle in the Bladder – a Rare Pedıatrıc Case 

Abstract: Background: Bladder catheters are often required in pediatric intensive care unit children. While 

balloon catheters can be used as bladder catheters, thin polyethylene catheters without balloons can also be 

preferred because they are inexpensive and easily accessible. While the most common complications of bladder 

catheterization in children are urethral injury and hematuria, catheter knotting is extremely rare. Case: A 14-

month-old girl was admitted to the pediatric intensive care unit with Reye's Syndrome and liver failure. In order 

to monitor urine output, an 8 Fr polyethylene feeding tube was placed in the bladder from the urethra and fixed 

on the skin. It was decided to remove the patient from the intensive care unit on the 4th day, who responded 

positively to the treatment. During the intervention for the removal of the bladder catheter, it was observed that 

the catheter did not come out and it was decided to take the patient's pelvis X-ray. Urinary retention did not 

develop in the patient because of the urinary outflow from the side of the catheter. In the patient, the bendable end 

of the guide wire was advanced, and the knot was untied by moving the catheter again at the level of the knot. The 

catheter was then easily withdrawn and removed while the guidewire was in place. Conclusion: Although the 

surgical approach is among the most preferred procedures, catheter traction with gentle manual dexterity, 

endoscopic surgery and exploratory laparotomy are also among the options. 

Keywords: Catheter, Tangling, Bladder, Pediatric, Guide Wire  
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Giriş: 

Üretral kateterizasyon, pediatrik yaş grubundaki hastalarda idrar kültürü alma, işeme sistogram 

çekme, sıvı tedavisi izlemi, temiz aralıklı kateterizasyon gibi amaçlarla çok sık kullanılan düşük 

komplikasyon oranına sahip bir uygulamadır (1). Üretral kateterlerin ve enterik besleme 

tüplerinin mesane içerisinde yanlışlıkla düğümlenmesi oldukça nadir görülen bir 

komplikasyondur. İnce ve esnek olan kateterler mesane içerisine çok fazla ilerletilirse kateter 

mesanede düğümlenebilir. Mesane içerisinde düğümlenen kataterler çıkarılmaya çalışılırken 

ciddi üretral travmalara yol açabilirler (2). 

Vaka: 

14 Aylık kız çocuk Reye Sendromu ve karaciğer yetmezliği tablosu ile pediyatrik yoğun bakım 

ünitesine alındı. İdrar çıkışının izlenmesi amacıyla üretradan 8 Fr polietilen beslenme tüpü 

mesaneye yerleştirildi ve cilt üzerine sabitlendi. Tedaviye olumlu yanıt veren hastanın 4. Günde 

yoğun bakımdan çıkarılmasına karar verildi. Mesane kateterinin çıkarılması için yapılan 

müdahale sırasında kateterin gelmediği gözlendi ve hastanın pelvis grafisinin çekilmesine karar 

verildi ve elde edilen görüntüde sondanın mesane içinde düğümlendiği tespit edildi. Kateterin 

kenarından idrar çıkışı olması nedeniyle de hastada idrar retansiyonu gelişmemişti. Hasta 

floroskopi odasına alınarak 0.8 mm kalınlığında bir kılavuz tel (Magic Torque, Meditech Co., 

USA) aracılığıyla floroskopi altında mesane içerisinde hareket ettirilerek düğümün açılmasına 

çalışıldı ancak başarılı olunamadı. Bunun üzerine kılavuz telin bükülebilir ucu ilerletilerek 

kateterin düğüm olduğu seviyede tekrar hareket ettirilerek düğümün çözülmesi sağlandı. 

Sonrasında kılavuz tel yerindeyken kateter kolayca geri çekilerek çıkarıldı. Bu işlem sonrasında 

24 saat izlenen hasta herhangi bir komplikasyon gelişmemesi üzerine yoğun bakım servisinden 

taburcu edildi.  

Tartışma 

Pediyatrik yoğun bakımda yatan çocuklarda mesane kateteri sıklıkla gerekli olmaktadır. 

Mesane kateteri olarak balonlu sondalar kullanılabildiği gibi ucuz ve kolay ulaşılabilir olmaları 

nedeniyle balonsuz ince polietilen kateterler de tercih edilebilmektedir. Çocuklarda mesane 

kateteri uygulamasının komplikasyonları arasında en sık karşılaşılanlar üretra yaralanması ve 

hematüri olarak ifade edilirken kateter düğümlenmesi son derece nadir gözlenmektedir (1). 

Üriner kateterler fiziksel işlevleri her ne kadar kolaylaştırsa da aynı zamanda başta enfeksiyon 

olmak üzere komplikasyon olasılığını da artırır. Kateterinin distal ucunun intra-vezikal düğüm 

oluşturması, son derece nadirdir ve günümüze kadar literatürde otuz bir vaka tanımlanmıştır, 

17 tanesi kateterin distal ucunun üretradan dışarı çıkması ile ilgili, 5 tanesi ise intra-vezikal taş 

oluşumu ile ilgilidir (2). 

İntra-vezikal düğüm oluşumu son derece nadirdir ve oluşum mekanizması halen iyi 

anlaşılmamıştır. Mesane içerisindeki kateterin geri çekilemediği durumlarda idrar retansiyonu 

önemli bir sorun olarak belirmektedir. Çocuklarda kateter düğümlenmesi başlıca iki nedene 

bağlanmaktadır: ilki çocuklarda tercih edilen kateterlerin yumuşak ve küçük çaplı 

materyallerden tercih edilmesi, ikincisi de bunların gereğinden fazla ilerletilmesidir. Mesane 

kontraksiyonları ve mesane boşalması sırasında ortaya çıkan basınç değişiklikleri kateterin 

düğümlenmesine neden olmaktadır (2, 3). 

Cerrahi yaklaşım en çok tercih edilen prosedürler arasında yer alsa da nazik bir el ustalığı ile 

kateter traksiyonu, endoskopik cerrahi ve eksploratuvar laparotomi de seçenekler arasında 

bulunmaktadır. Kateter düğümlenmesi üriner sistem dışında da gözlenmektedir ve farklı 

yöntemlerle invaziv girişimde bulunmadan sonuç alma imkanı olabilir. Sürekli çekme yöntemi, 
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kılavuz tel ile düğümü açmaya çalışmak, üretral genişletme – çekme ve sistotomi ile cerrahi 

eksizyon bunlar arasında sayılabilir (4, 5). 

Kaynakça: 

1. Sarıkaya M, Gündüz M, Sekmenli T, Çiftçi İ, Mesanede düğümlenmiş üretral kateter olguları, 

Pediatr Pract Res 2019; 7(3): 25-27  

 

2. Guimarães AS, Vaz Júnior M, Martins SP, Fagundes-Pereyra WJ. Rare case of migration and 

perforation of the urinary bladder by ventriculoperitoneal shunt catheter with intravesical 

knotted formation: A case report and literature review. Surg Neurol Int. 2022 Mar 4;13:75. 

 

3. Arena B, McGillivray D, Dougherty G. Urethral catheter knotting: Be aware and minimize the 

risk. CJEM. 2002 Mar;4(2):108-10.  

 

4. Sarin YK. Spontaneous intravesical knotting of urethral catheter. APSP J Case Rep. 2011 

Sep;2(3):21. 

 

5. Kervancioglu E. A Rare Case Presentation: Intravesical Catheter Knotting. J Endourol Case 

Rep. 2018 Jun 1;4(1):82-83.  

 

  

Şekil 1: Mesane içinde düğüm 
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Özet: G: Negatif basınçlı pulmoner ödem (NPPE), genel anestezi sonrası endotrakeal tüpün ekstübasyonu 

sırasında gelişen, hayatı tehdit eden, nadir görülen bir komplikasyondur. NPPE, ekstübasyon sırasında gelişen 

obstrüksiyona karşı güçlü inspirasyon çabasıyla hızlıca artan negatif intraplevral basınçakciğerin negatif basıncı 

nedeniyle indüklenen, kardiyojenik olmayan pulmoner ödemdir. NPPE prevalansı %0,05 ila %0,1 olarak 

bildirilmiştir. Biz bu olgu sunumunda, genç bir erkek hastada acil laparaskopik apandisit operasyonu sonrası bir 

NPPE vakası sunmayı amaçladık. Olgu: 22 y erkek hasta 81 Kg, 178 cm .Ek hastalık yok. Sigara kullanımı mevcut. 

Rutinlerinde özellik yok. PAAG normal. Akut apandisit nedeniyle laparoskopik cerrahi uygulandı. Tartışma: 

NPPE, zamanında teşhis ve tedavi edilmediği takdirde perioperatif hayatı tehdit eden bir komplikasyon olabilen 

akut kardiyojenik olmayan bir pulmoner ödemdir.  Perioperatif dönemde hastalık alevlenmeden önce olası 

nedenleri fark etmek, hızlı ayırıcı tanı yapmak ve etkili tedaviyi belirlemek önemlidir. NPPE tedavisinde ilk amaç 

etiyolojide de suçlanan hipoksinin düzeltilmesi ve kısır döngünün kırılmasıdır. Obstrüksiyon şiddeti ve hipoksinin 

durumuna bağlı invazif mekanik ventilasyon ya da non-invaziv mekanik ventilasyon (NIMV) tercih edilebilir. 

Obstrüksiyon nedeni bronkospazm olmasa bile çalışmalar bronkodilatörlerin pulmoner ödem semptomlarını 

hafifletmek için alveoler sıvı klirensini artırabileceğini göstermiştir. Chuang ve ark. [16] alveoler hasarın 

tedavisinde steroid türevi ilaçların kullanılması gerektiğini, bu sayede sistemik yan etkilerden uzaklaşıldığını, 

solunum sıkıntısının azaldığını ve iyileşmenin hızlandığını bildirmişlerdir. Diüretikler de yine tedaviye 

eklenmelidir. Biz de olgumuzda NIMV kullanarak hipoksiyi ve akciğer ödemini etkin şekilde tedavi ettik. Sıvı 

yüklenmesi olmamasına rağmen, alveollerdeki sıvının atılmasına katkı sağlayacağı düşünülerek yakın 

hemodinamik, elektrolit, idrar takibi yapılarak diüretik tedavi başlanmış ve başarılı olduğu gözlenmiştir. 

Laringospazmı çözebilmek için steroid tedavisinin rolü kesin olmasa da biz olgumuzda kullandık ve spazmın 

çözülmesinde yanıt aldık. Operasyon süresince herhangi bir komplikasyon yaşanmasa bile postoperatif NPPE 

gelişebilir. Sonuç olarak, ektübasyon sonrası dirençli hipokside NPPE akılda tutulmalıdır. NPPE önlemek için 

öncelikle laringospazma neden olabilecek durumlara dikkat edilmelidir. NPPE de erken tedavi ve yakın takip 

hayat kurtarıcıdır. 

Anahtar Kelimeler: Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem, Kardiyojenik Olmayan Pulmoner Ödem, Laringospazm 

Giriş:  

Negatif basınçlı pulmoner ödem (NPPE), genel anestezi sonrası endotrakeal tüpün ekstübasyonu 

sırasında gelişen, hayatı tehdit eden, nadir görülen bir komplikasyondur. NPPE, ekstübasyon sırasında 

gelişen obstrüksiyona karşı güçlü inspirasyon çabasıyla hızlıca artan negatif intraplevral basınçakciğerin 

negatif basıncı nedeniyle indüklenen, kardiyojenik olmayan pulmoner ödemdir 1. Patofizyolojisinde; 

ekstübasyon sırasında gelişen akut laringeal spazm ve üst hava yolu obstrüksiyonuna sekonder olan 

güçlü inspirasyon çabasıyla hızlıca artan negatif intraplevral basınç vardır. İntraplevral basınç normal 

değeri (-2) - (-5) cmH2O aralığındadır. Obstrüksiyona karşı zorlu inspiryum eforu sırasında intraplevral 

negatif basınç -100 cmH2O seviyelerine ulaşabilmektedir. Ve bu ödem akciğerin negatif basıncı 

nedeniyle indüklenen, kardiyojenik olmayan bir pulmoner ödemdir. NPPE prevalansı %0,05 ila %0,1 

olarak bildirilmiştir 1-2.  
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Biz bu olgu sunumunda, genç bir erkek hastada acil laparaskopik apandisit operasyonu sonrası bir NPPE 

vakası sunmayı amaçladık.  

Olgu: 

Olgumuz 22 yaşında 81 kilogram ağırlığında, 178 santimetre uzunluğunda bir erkek hastaydı. Bilinen 

ek hastalık öyküsü yoktu. Sigara kullanımı mevcuttu. Operasyon öncesi kan tahlillerinde özellik yoktu. 

Opersayon öncesi akciğer görüntülemesinde patoloji yoktu. Akut apandisit nedeniyle laparoskopik 

cerrahi planlandı.  

Hasta operasyon odasına alındı. 18 G periferik damaryolu açıldı. %0.9 NaCl infüzyon başlandı. Standart 

anestezi monitörizasyonu yapıldı. SpO2: %95, TA: 136/74 mmHg, Nabız: 96/dk idi. Anestezi 

indüksiyonu; demizolam 1 mg, propofol 2 mg/kg, fentanyl 100 mcg , roküronyum 60 mg olarak 

uygulandı. Operasyon yaklaşık 45 dk sürdü ve herhangi bir komplikasyon olmadı. Toplam 800 cc 

intravenöz mayi verildi. 200 mg sugammadex ile roküronyum etkisi geri çevrildi. Yeterli volümde 

soluyan hasta extübe edildi. 

Extübasyon sonrası laringospazm gelişti ve spazm birkaç dakika devam etti. %100 O2 verilmeye devam 

edildi. SpO2 hızlıca %80’e kadar düştü. Laringospazm nedeniyle 80 mg prednol intravenöz olarak 

uygulandı. Maske ile pozitif basınçlı ventilasyon uygulandı. Yaklaşık 20 dakika ameliyat odasında 

%100 O2 ihtiyacı devam etti. 

SpO2 %90 seviyelerine çıkınca anestezi sonrası bakım ünitesine (PACU) alındı. Burada tedaviye inhaler 

ventolin eklendi. 6 saat ara ile ve toplamda 4 defa non-invaziv mekanik ventilasyon (NIMV) uygulandı.  

Postoperatif 24. saat PACU’dan servise alındı ancak 4 lt/dk O2 ihtiyacı devam etti. Postoperatif 48. saat 

O2 ihtiyacı kalmadı. Postoperatif 72. saat şifa ile taburcu edildi. 

 

Şekil 1: Postoperatif PAAG ve Torax BT görünümü 

  

Şekil 2: Postoperatif 24. saat ve 72. saat PAAG görünümleri 

 

 

Tartışma:  
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NPPE, zamanında teşhis ve tedavi edilmediği takdirde perioperatif hayatı tehdit eden bir komplikasyon 

olabilen akut kardiyojenik olmayan bir pulmoner ödemdir.  Perioperatif dönemde hastalık alevlenmeden 

önce olası nedenleri fark etmek, hızlı ayırıcı tanı yapmak ve etkili tedaviyi belirlemek önemlidir. 

Etiyolojisinde; krup, epiglottit, orofarengeal cerrahi, kısa boyun, obezite, üst solunum yolunu tıkayan 

yabancı cisim veya tümörler ve yoğun trakeal sekresyon suçlanmaktadır. Ancak, bilinen en sık neden 

ekstübasyon sonrası laringospazmdır 3.  

Cascade ve arkadaşları 4, ameliyat sonrası genç hastalarda akciğer grafisinde; bilateral santral pulmoner 

ödem, vasküler damarlanmada artış ve normal kardiyo-torasik oran varlığında NPPE’den 

şüphelenilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Ancak bu tanıyı koymadan önce; masif sıvı transfüzyonu, 

kardiyojenik pulmoner ödem, anaflaksi, nörojenik pulmoner ödem, akut respiratuar distres sendromu ve 

diffüz alveolar hemoraji gibi ayırıcı tanıları da ekarte etmek tedavinin yönlendirilmesi açısından önem 

göstermektedir 4.   

Son 10 yılda, genel anestezi ile ilgili bildirilen 29 NPPE vakası bildirilmiştir 3. Bildirilen bu vakaların 

çoğunda, hava yolu obstrüksiyonunun başlangıcından pulmoner ödem semptomunun gelişmesine kadar 

geçen süre sadece birkaç dakika olarak bildirilmiştir. Uygun tedavi ile NPPE hızla çözülebilir ve klinik 

semptomları 12 ila 48 saat içinde düzelebilmektedir. Bildirilen tüm hastalar 10 gün içinde iyileşerek 

taburcu edildiği bildirilmiştir 3.  

NPPE tedavisinde ilk amaç etiyolojide de suçlanan hipoksinin düzeltilmesi ve kısır döngünün 

kırılmasıdır. Obstrüksiyon şiddeti ve hipoksinin durumuna bağlı invazif mekanik ventilasyon ya da 

NIMV tercih edilebilir. Obstrüksiyon nedeni bronkospazm olmasa bile çalışmalar bronkodilatörlerin 

pulmoner ödem semptomlarını hafifletmek için alveoler sıvı klirensini artırabileceğini göstermiştir 2. 

Chuang ve arkadaşları5, alveoler hasarın tedavisinde steroid türevi ilaçların kullanılması gerektiğini, bu 

sayede sistemik yan etkilerden uzaklaşıldığını, solunum sıkıntısının azaldığını ve iyileşmenin 

hızlandığını bildirmişlerdir. Diüretikler de yine tedaviye eklenmesi önerilmiştir. Biz de olgumuzda 

NIMV kullanarak hipoksiyi ve akciğer ödemini etkin şekilde tedavi ettik. Sıvı yüklenmesi olmamasına 

rağmen, alveollerdeki sıvının atılmasına katkı sağlayacağı düşünülerek yakın hemodinamik, elektrolit, 

idrar takibi yapılarak diüretik tedavi başlanmış ve başarılı olduğu gözlemledik. Laringospazmı 

çözebilmek için steroid tedavisinin rolü kesin olmasa da biz olgumuzda kullandık ve spazmın 

çözülmesinde yanıt aldık.  

Sonuç: 

Operasyon süresince herhangi bir komplikasyon yaşanmasa bile postoperatif NPPE gelişebilir. Sonuç 

olarak, ektübasyon sonrası dirençli hipokside NPPE akılda tutulmalıdır. NPPE önlemek için öncelikle 

laringospazma neden olabilecek durumlara dikkat edilmelidir. NPPE de erken tedavi ve yakın takip 

hayat kurtarıcıdır. 
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Abstract: Negative pressure pulmonary edema is a rare but important cause of postoperative respiratory distress. 

Early diagnosis and accurate treatment are important in preventing serious morbidity and mortality. In a series, 

the incidence of developing in all surgical cases was reported as 0.094%. Especially in young adult patients with 

good general health status who were operated on for elective reasons that present symptoms such as respiratory 

distress, cough, pink foamy sputum that started postoperatively with pulmonary edema and hypoxemia findings 

should be investigated. Our case was a 26 years old female with no comorbid disease. During the initial evaluation, 

she was interpreted as ASA – 2 classification system. Due to renal carcinoma and lymphadenopathy located at the 

left side, nephrectomy has been decided. The patient developed severe laryngospasm and respiratory distress 

within a few minutes without any solid reason. Due to increased hypoxia in the post-anesthesia care unit, positive 

pressure ventilation has been initiated. The patient has been evaluated as negative pressure pulmonary edema and 

administered non – invasive mechanical ventilation. The patient had ameliorated in the third day and discharged 

from intensive care unit to service. The first goal in the treatment of NPPE is to correct hypoxia, which is also 

blamed in the etiology, and to break the vicious circle. Depending on the severity of the obstruction and the state 

of hypoxia, invasive mechanical ventilation or non-invasive mechanical ventilation may be preferred. Here, patient 

compliance is very important and the most appropriate method for the patient should be preferred. 

Keywords: Negative Pressure Pulmonary Edema, Hypoxia, Mechanical Ventilation 

Kısmı̇ Nefrektomı̇ Amelı̇yatı Sonrası Negatı̇f Basınçlı Akcı̇ğer Ödemı̇ – Olgu Sunumu 

Özet: Negatif basınçlı pulmoner ödem, post-operatif solunum sıkıntısının nadir fakat önemli bir nedenidir. Erken 

tanı ve doğru tedavi ciddi morbidite ve mortaliteyi önlemede önemlidir. Bir seride tüm cerrahi olgularda gelişme 

insidansı %0.094 olarak bildirilmiştir. Özellikle genel sağlık durumu iyi, elektif nedenlerle opere edilen genç 

erişkin hastalarda solunum sıkıntısı, öksürük, postoperatif pulmoner ödem ile başlayan pembe köpüklü balgam 

gibi semptomlar ve hipoksemi bulguları araştırılmalıdır. Olgumuz ek hastalığı olmayan 26 yaşında kadın hastaydı. 

İlk değerlendirmede ASA – 2 sınıflandırma sistemi olarak yorumlandı. Renal karsinom ve sol yerleşimli 

lenfadenopati nedeniyle nefrektomi kararı verildi. Hastada hiçbir somut sebep olmaksızın birkaç dakika içinde 

şiddetli laringospazm ve solunum sıkıntısı gelişti. Anestezi sonrası bakım ünitesinde artan hipoksi nedeniyle pozitif 

basınçlı ventilasyona geçildi. Hasta negatif basınçlı pulmoner ödem olarak değerlendirildi ve non-invaziv mekanik 

ventilasyon uygulandı. Üçüncü günde durumu düzelen hasta yoğun bakımdan servise taburcu edildi. NPPE 

tedavisinde ilk amaç etiyolojide de suçlanan hipoksiyi düzeltmek ve kısır döngüyü kırmaktır. Tıkanmanın 

ciddiyetine ve hipoksinin durumuna göre invaziv mekanik ventilasyon veya non-invaziv mekanik ventilasyon tercih 

edilebilir. Burada hasta uyumu çok önemlidir ve hasta için en uygun yöntem tercih edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem, Hipoksi, Mekanik Ventilasyon 

 

Introduction 

Negative pressure pulmonary edema (NPPE) is a condition that may develop after acute obstruction in 

the upper respiratory tract or secondary to the removal of chronic obstruction. Although rare, it is a 

serious complication. In the pathophysiology of NPPE, it has been reported that forced-strong 

inspiratory effort as a result of upper airway obstruction causes an increase in intrathoracic pressure, 

which leads to non-cardiogenic fluid transfer to the pulmonary interstitium (1). 
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Negative pressure pulmonary edema (NPPE) is a rare but important cause of postoperative respiratory 

distress. Early diagnosis and accurate treatment are important in preventing serious morbidity and 

mortality (2). Negative pressure pulmonary edema is a rare but important cause of postoperative hypoxic 

dyspnea. In a series, the incidence of developing in all surgical cases was reported as 0.094% (3). 

Especially in young adult patients with good general health status who were operated on for elective 

reasons that present symptoms such as respiratory distress, cough, pink foamy sputum that started 

postoperatively with pulmonary edema and hypoxemia findings should be investigated in terms of NPPE 

(4).  

Negative Pressure Pulmonary Edema is an important postoperative pulmonary complication that is rare, 

can lead to serious morbidity and mortality if not recognized, and its development mechanism and 

etiological treatment shoul be defined. It has been reported that factors such as upper respiratory tract 

operations, obesity, short neck and sleep apnea syndrome increase the risk of developing NPPE (5). 

However, NPPE can develop without any risk factor. The main mechanism is the increased negative 

intra-thoracic pressure caused by forced inspiration against the upper airway as a result of acute closure 

of the airway (such as laryngeal edema, laryngospasm, or biting the intubation tube) causes increased 

pulmonary capillary hydrostatic pressure and hydrostatic pulmonary edema. While the inspiratory 

pleural pressure is normally between -2 and -5 cmH20, it can increase up to -100 cmH20 when forced 

inspiration in case of upper airway obstruction (6). As a result, increased venous return to the right heart 

causes dilatation of the right ventricle and leftward shift of the interventricular septum. As a result of 

diastolic dysfunction of the left ventricle, cardiac output decreases, microvascular circulation 

deteriorates, fluid accumulation in the alveoli and pulmonary edema are observed due to increased 

pulmonary capillary permeability (7). 

Case 

Our case was a 26 years old female with no comorbid disease but with a history of smoking. During the 

initial evaluation, she was interpreted as ASA 2 (American Society of Anesthesiologists) Classification 

system. Due to renal carcinoma and lymphadenopathy located at the left side, nephrectomy has been 

decided. On the day of surgery, she had presented with nasal congestion and headache and 

otolaryngologist consultation has been performed.  

Nasal congestion was not accompanies with itching, no fever has been observed and bilateral otoscopy 

revealed pale edemated, allergic mucosal findings leading to the diagnosis of allergic rhinitis. The 

patient has been operated the next day. The pre-operative parameters could be elaborated as blood 

pressure 128/76 mmHg, heart rate 95 beats/minute, sPO2:93%, with no additional ral, roncus or other 

sound in oscultation findings. Patient was injected 1 mg midazolam, 50 mcg fentanyl iv, 150 mg 

propofol and 50 mg rocuronium to achieve general anesthesia. Intubation was performed via no 7.5 

endotracheal tube. The respiratory paramaeters of the individual was as follows: FiO2:40, PEEP: 5 

cmH20,  TV:500 ml f:12/minute.  

Right radial artery monitorization has been initiated, anesthesia has been maintained via sevofluran and 

remifentanyl infusion. After positioning the patients, bronchospasm has been observed on capnography. 

Methyl-prednisolone (80 mg) and bronchodilator treatment was applied and recruitment maneuver has 

been performed. After stabilizing the patient she was delivered to surgical team. 

No clinical obstacle has been observed during the extubation stage. The patient developed severe 

laryngospasm and respiratory distress within a few minutes without any solid reason. Due to increased 

hypoxia in the post-anesthesia care unit (PACU), positive pressure ventilation has been initiated. 

Methyl-prednisolone and bronchodilator treatment was repeated. The patient has been evaluated as 

negative pressure pulmonary edema and administered non – invasive mechanical ventilation. The patient 

had ameliorated in the third day and discharged from intensive care unit to service. 

Discussion 

Edema or spasm may be detected in the upper respiratory tract examination in NPPE or it may be noticed 

that the patient is biting the intubation tube (8). However, these findings may be absent or overlooked. 

Bilateral pulmonary infiltrates and interstitial pulmonary edema can be seen on chest X-ray or 
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computerized tomography. Presence of clinical and radiological findings suggestive of pulmonary 

edema, absence of any accompanying systemic disease, and normal cardiac examination and tests should 

suggest the diagnosis of NPPE (9).  

Aspiration pneumonia and cardiogenic pulmonary edema are important in the differential diagnosis. The 

aim of treatment is to provide airway adequate oxygenation. It should be aimed to keep the oxygen 

saturation above 90%. In mild cases, oxygen delivery by mask was found to be sufficient (10). However, 

if the patient's clinic and oxygen values do not improve, non-invasive mechanical ventilation (CPAP or 

BiPAP) should be initiated (10). 

Although negative pressure pulmonary edema is a rare complication in general anesthesia practice with 

a rate of 0.094%, this rate rises to over 11% in patients with postoperative acute upper respiratory tract 

obstruction (3). It has been reported that a strong inspiratory effort against the closed glottis (Modified 

Müller maneuver) causes pulmonary edema. Inspiratory pleural pressure is normally in the range of (-

2) – (-5) cmH2O, and intrapleural negative pressure can rise to around 100 cmH2 O during a forced 

inspiratory effort against obstruction (11). Due to the increased pressure, venous return to the right 

atrium increases, left ventricular output decreases, hence right ventricular dilatation, left shift in the 

intervenricular septum and left ventricular diastolic dysfunction develops. 

It has been reported that deterioration of microvascular circulation, capillary insufficiency, and increased 

alveolar fluid passage ultimately lead to pulmonary edema (5). Anxiety-related adrenergic discharge 

secondary to hypoxia exacerbates the situation (2). Croup, epiglottitis, oropharyngeal surgery, short 

neck, obesity, foreign body or tumors obstructing the upper respiratory tract, and dense tracheal 

secretion are accused in its etiology. Despite this, however, the most common known cause in adults is 

post-extubation laryngospasm (7, 8). In addition, it is thought that some sympathomimetic agents such 

as ketamine may contribute to this situation (12).  

However, despite all this, there is no successful preoperative and intraoperative criterion to determine 

the possibility of postoperative pulmonary edema development (10). There are publications reporting 

that healthy young adults with well-developed inspiratory muscles are more likely to encounter NPPE 

because they can create this pressure (11). In addition, the presence of clinical tachypnea, cyanosis, 

agitation and respiratory distress, and bilateral diffuse rales on listening supported the diagnosis of 

NPPE. Cascade et al. [6] reported that NPPE should be suspected in the presence of bilateral central 

pulmonary edema, increased vascular vascularity, and normal cardiothoracic ratio on radiological chest 

X-ray in young patients after surgery. However, before making this diagnosis, it is important to rule out 

differential diagnoses such as massive fluid transfusion, cardiogenic pulmonary edema, anaphylaxis, 

neurogenic pulmonary edema, and acute respiratory distress syndrome (12). 

The first goal in the treatment of NPPE is to correct hypoxia, which is also blamed in the etiology, and 

to break the vicious circle. Depending on the severity of the obstruction and the state of hypoxia, invasive 

mechanical ventilation or non-invasive mechanical ventilation (NIMV) may be preferred. Patient 

compliance is very important and the most appropriate method for the patient should be preferred. 

Fistikci et al. (15)  preferred non-invasive mechanical ventilation and provided adequate oxygenation. 

Thus, they both reduced complications and shortened the length of hospital stay caused by invasive 

mechanical ventilation. 

 

Abbreviations: 

ASA  : American Society of Anesthesiologists  

ICU  : Intensive care unit 

NIMV  : Non – invasive mechanical ventilation 

NPPE  : Negative pressure pulmonary edema 

PACU  : Post-anesthesia care unit 
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Şekil 1 A – B: Akciğer grafisinde çift taraflı pulmoner infiltrasyon ve interstisyel pulmoner ödem. 
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Abstract: Hughes – Stovin Syndrome is a very rare clinical disorder characterized by multiple aneurysms and 

thrombophlebitis in the pulmonary and/or bronchial arteries. However, other aneurysms may also be observed in 

the systemic circulation. Considering that this disease is very rare, it has no definite criteria. The pathogenesis of 

this syndrome is still unknown. This disease is thought to be similar to Behçet's disease with systemic vascular 

involvement. Due to its rarity, there is no standardized approach for its treatment. A 29-year-old, patient, who 

have been initiated anti-coagulant treatment in an external center due to the diagnosis of recurrent pulmonary 

thrombo-embolism about 1 year ago, admitted to emergency service of our institution due to signs of massive 

hemoptysis and severe respiratory failure. In the CT pulmonary angiography imaging performed with the consent 

of the patient's relatives, “an aneurysm with 30 mm diameter in the left pulmonary artery with an intramural 

thrombus pressing on the left lung lower lobe segment” was detected. Infliximab was started at a dose of 5 mg/kg 

at 0, 2, and 6 weeks. The first dose of infliximab treatment was administered on the 2nd day of intensive care 

treatment while the patient was under mechanical ventilator support. Corticosteroids and immuno-suppressive 

therapy constitute the basic treatment in HSS patients. While cyclophosphamide and azathioprine were used for 

immuno-suppressive therapy in almost all cases in the literature, infliximab, a tumor necrosis factor – α blocker, 

was preferred in two patients. In our case, infliximab treatment, which has no teratogenic effect, was given as an 

immuno-suppressive treatment in the first trimester of pregnancy due to the presence of pregnancy. 

Keywords: Hughes – Stovin Syndrome, Behçet’s Disease, Thrombo-Embolism 

Hughes – Stovin Sendromu Hamı̇le Bı̇r Hastada Gözlenen Nadı̇r Bı̇r Vaka 

Özet: Hughes – Stovin Sendromu, pulmoner ve/veya bronşiyal arterlerde çoklu anevrizmalar ve tromboflebit ile 

karakterize çok nadir görülen bir klinik hastalıktır. Ancak sistemik dolaşımda başka anevrizmalar da görülebilir. 

Bu hastalığın çok nadir olduğu düşünüldüğünde kesin bir kriteri yoktur. Bu sendromun patogenezi hala 

bilinmemektedir. Bu hastalığın sistemik damar tutulumu olan Behçet hastalığına benzediği düşünülmektedir. 

Nadir görülmesi nedeniyle tedavisi için standart bir yaklaşım yoktur. Yaklaşık 1 yıl önce tekrarlayan pulmoner 

tromboemboli tanısı ile başka bir merkezde anti-koagülan tedavi başlanan 29 yaşındaki hasta, yoğun hemoptizi 

ve şiddetli solunum yetmezliği bulguları ile kurumumuzun acil servisine başvurdu. Hasta yakınlarının onayı ile 

yapılan BT pulmoner anjiyografi görüntülemesinde “sol akciğer alt lob segmentine bası yapan intramural trombüs 

ile sol pulmoner arterde 30 mm çapında anevrizma” saptandı. İnfliximab 0, 2 ve 6. haftalarda 5 mg/kg dozunda 

başlandı. İnfliximab tedavisinin ilk dozu yoğun bakım tedavisinin 2. gününde mekanik ventilatör desteğinde iken 

uygulandı. HSS hastalarında kortikosteroidler ve immüno-süpresif tedavi temel tedaviyi oluşturmaktadır. 

Siklofosfamid ve azatiyoprin literatürdeki olguların hemen hepsinde immün baskılayıcı tedavi olarak kullanılırken, 

iki hastada tümör nekroz faktörü – α blokeri olan infliximab tercih edildi. Olgumuzda teratojenik etkisi olmayan 

infliximab tedavisi gebeliğin ilk trimesterinde gebelik varlığı nedeniyle immünosupresif tedavi olarak verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hughes – Stovin Sendromu, Behçet Hastalığı, Tromboembolizm 

 

Introduction 

Hughes – Stovin Syndrome is a very rare clinical disorder characterized by multiple aneurysms and 

thrombophlebitis in the pulmonary and/or bronchial arteries. However, other aneurysms may also be 

observed in the systemic circulation. Considering that this disease is very rare, it has no definite criteria. 

The pathogenesis of this syndrome is still unknown. This disease is thought to be similar to Behçet's 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 883 
disease with systemic vascular involvement. Due to its rarity, there is no standardized approach for its 

treatment (1, 2).  

In this case report, we aimed to elucidate the clinical course and treatment streamline of a woman with 

massive hemoptysis with a diagnosis of Hughes – Stovin Syndrome. She had a history of pulmonary 

thrombo-embolism (PTE) and was treated with oral anticoagulants and became pregnant (1). 

Case 

A 29-year-old, patient, who have been initiated anti-coagulant treatment in an external center due to the 

diagnosis of recurrent pulmonary thrombombolism about 1 year ago, admitted to emergency service of 

our institution due to signs of massive hemoptysis and severe respiratory failure. In the physical 

examination and laboratory evaluations, the respiratory rate was 45/minute, the partial carbon dioxide 

pressure (pCO2) was 74 mmHg and pH was 7.08 in the arterial blood gas.  

She was intubated and followed-up in the intensive care unit with mechanical ventilation. At admission 

to the intensive care unit, her blood pressure was 140/55 mmHg, and her heart rate was 127 beats/minute. 

Under mechanical ventilator support, arterial blood gas pH was 7.29, pCO2 was 45 mmHg, and partial 

oxygen pressure was 206 mmHg at 50% FiO2 (percentage of oxygen in the air mixture that is delivered 

to the patient).  

She had no history of genital and oral ulcers, uveitis, skin lesions and arthralgia. In the obstetric 

examination of the patient in the intensive care unit (ICU), it was stated that the fetus was 14 weeks old 

and had an active heart beat. Written information was obtained from the pharmacology department 

regarding the teratogenic effects of drugs that can be used during intensive care hospitalization. The 

laboratory parameters at the ICU could be elaborated as: white blood cell 19.2 cells/ml and hemoglobin 

at 9.1 g/dL. Creatinine, electrolyte levels, liver enzymes and coagulation levels were within normal 

limits. The erythrocyte sedimentation rate was 89 mm/hr and C-reactive protein was 40 mg/L. All 

serological markers were negative and no microorganism could be detected in blood, urine and tracheal 

aspirate cultures. Immunological tests including anti-nuclear antibody, anti-nuclear cytoplasmic 

antibody and anti-mitochondrial antibody levels were within normal limits.  

In the CT pulmonary angiography imaging performed with the consent of the patient's relatives, “an 

aneurysm with 30 mm diameter in the left pulmonary artery with an intramural thrombus pressing on 

the left lung lower lobe segment” was detected. 

Although Behçet's Disease (BD) could not be defined in the patient with these laboratory and clinical 

findings, Hughes – Stovin Syndrome (HSS), which is a rare subgroup of systemic vasculitis and a 

subgroup of BD, was considered. 

Oral anticoagulant treatment was initiated in another center due to the presence of an aneurysm 

containing intramural thrombus in the left pulmonary artery. Due to the findings of massive hemoptysis, 

anti-coagulants and low molecular weight heparin reatment was not administered. High-dose 

corticosteroid therapy (1000 mg/day intravenously for 3 days followed by 0.8 mg/kg/day maintenance) 

was given to the patient. However, infliximab (a long-acting tumor necrosis factor – a blocker) was 

started at a dose of 5 mg/kg at 0, 2, and 6 weeks. The first dose of infliximab treatment was administered 

on the 2nd day of intensive care treatment while the patient was under mechanical ventilator support. In 

this process, the presence of heartbeat was detected daily in fetal evaluations. 

Weaning was planned for the patient whose respiratory failure and hemoptysis symptoms regressed and 

a successful extubation was performed on the 9th day. Due to the absence of respiratory distress and 

hemodynamic instability in the ongoing intensive care follow-ups, the patient was transferred to the 

obstetrics and gynecology clinic on the 12th day.  

The patient and her relatives were informed about the medical treatments and TNF – α blocker treatment 

during the intensive care treatment and the possible teratogenic effects have been elaborated. In line 

with the request and consent of the patient and her relatives, medical abortion of the fetus was decided 

with the joint decision of the medical team. 
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Discussion 

Hughes – Stovin Syndrome is a rare disease, characterized by aneurysms of the large vessels, especially 

in the pulmonary arteries, and multiple thrombo-embolism, in which 66 cases have been reported in the 

literature so far. It was first described in 1959 by two British clinicians named Hughes JP and Stovin 

PG (1). Although genital and oral ulcers, uveitis, skin lesions and arthralgia are not seen in all cases, 

they are similar to BD in terms of systemic vasculitis findings and HSS is considered an incomplete 

form of BD (2, 3).  

The initial symptoms are often non-specific cough, dyspnea, fever and hemoptysis. Up to 25% of HSS 

cases have vascular thrombo-embolism, arterial aneurysms, and arterial and venous occlusions with 

nonspecific vasculitis (4). The presence of arterial aneurysms in the pulmonary arteries and aorta is 

associated with poor prognosis (4). Our patient also had an aneurysm with intramural thrombus in the 

left pulmonary artery characterized by embolism and focal atelectasis due to compression of the left 

lower lobe segment of the left lung, without symptoms of peripheral deep vein thrombosis. 

Anti-coagulant treatment creates problems when thrombosis and life-threatening bleeding occur. 

Massive hemoptysis due to pulmonary artery aneurysm is responsible for 58% of deaths in HSS patients 

(6). However, anti-coagulant therapy creates problems in patients with large thrombosis. In our case, 

the anti-coagulant treatment that was initiated before the admission to our hospital. 

Corticosteroids and immuno-suppressive therapy constitute the basic treatment in HSS patients (7). 

While cyclophosphamide and azathioprine were used for immuno-suppressive therapy in almost all 

cases in the literature, infliximab, a tumor necrosis factor – α blocker, was preferred in two patients (8, 

9). In our case, infliximab (10) treatment, which has no teratogenic effect, was given as an immuno-

suppressive treatment in the first trimester of pregnancy due to the presence of pregnancy. 

Abbreviations: 

BD  : Behçet's Disease 

ICU  :Intensive care unit 

FiO2  :Percentage of oxygen in the air mixture that is delivered to the patien 

HSS  :Hughes – Stovin Syndrome 

NIMV  :Non – invasive mechanical ventilation 

pCO2  :Partial carbon dioxide pressure  

TNF – α :Tumor Necrosis Factor – α 
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Abstract: Backround:Rapidly progressive pneumonia leading to ALI- ARDS with high mortality was developed in 

minority of patients due to influenza infection. We reported H1N1-acute lung injury and it treatment in two young 

healthy adults. Case:The first case,34 year old male patient with severe acute respiraory failure was admited to 

ICU. The patient was hospitalised with progresively worsened fever, coughing and dispnea.Severe pneumonia was 

first considered and antibiotics were started(levofloxacin,vancomycin) empirically and nasal O2 was given.The 

clinic progressed to severe dyspnea in hours and after NİV support patient was entubated and accepted to ICU 

with ARDS. Oseltamivir 75mgx2 and Puls streoid therapy(1gr/day) was added to antibiotics and patient 

mechnicaly ventilated.The patient was sceduled to ECMO therapy and transferred to differrent ICU center where 

the same medical therapy continued under ECMO support.After a few weeks therapy patient clinics impoved. The 

second case,33 female patient with same clinic.After symptoms of fever, coughing for a week she was accepted to 

our ICU with ALİ-ARDS. The therapy of oseltamivir, vancomycin, levofloxasin, puls streoid(1gr/day) and NİV was 

started.In a few days the patient’s clinic improved.The culture results showed H1N1 infection.The patients are 

young adults without any additional desease and after recovery they were discharged from hospital.They are 

folowed up for 3 years and two common deteails are found: they don’t eat meat and both of them has a minor 

clotting deficiency. Conclusion:Initial therapy of oseltamivir, pulse streroid therapy, vancomycin, levofloxacin 

and NİV support results as suitable therapy for H1N1 induced ALI-ARDS. ECMO support is vital therapy in severe 

cases in which initial correct therapy is delayed.Suspition of viral infections and timing of current therapy in H1N1 

induced ALI-ARDS is a challenge for clinicians. We recomend early therapy of oseltamivir in such cases.The new 

predisposing factors for H1N1 desease may be some clotting disturbancies and not eating meat. 

Keywords: H1n1, Oseltamivir, Pulse Steroid, Predisposing Factors, Acute Respiratory Distress Syndrome 

Beslenme ve Ağir Viral Pnömoni İ̇lişkisi 

Özet: Giriş: Akut akciğer hasarına (ALI) yol açan hızla ilerleyen pnömoni - yüksek mortaliteye sahip akut solunum 

sıkıntısı sendromu (ARDS) influenza enfeksiyonuna bağlı olarak hastaların küçük bir kısmında gelişebilir. İki genç 

sağlıklı yetişkinde H1N1-akut akciğer hasarı ve tedavisini bildirdik. Olgu: Birinci olgu, 34 yaşında erkek hasta 

şiddetli akut solunum yetmezliği ile yoğun bakıma yatırıldı. Hasta bir haftadır devam eden, giderek artan ateş, 

kusma ve nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye yatırıldı. Önce ciddi pnömoni düşünülerek ampirik olarak 

antibiyotik (levofloksasin,vankomisin) başlandı ve nazal kanülden O2 verildi. Klinik saatler içinde şiddetli nefes 

darlığına ilerledi ve kısa süreli Non-invaziv ventilatör (NİV) desteğinden sonra hasta entübe edildi ve şiddetli 

ARDS ile yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Antibiyotiklere oseltamivir 75mg x2 ve Puls streoid tedavisi 

(1gr/gün) eklendi ve hasta mekanik olarak ventile edildi. Tedaviye yanıt alınamayınca hasta ECMO tedavisine 

alındı ve farklı yoğun bakım ünitesine sevk edildi ve aynı medikal tedaviye ECMO desteği ile devam edildi. Birkaç 

haftalık tedaviden sonra hasta klinikleri iyileşti. İkinci olgu: aynı klinikte yatan 33 kadın hastaydı. Bir haftadır 

devam eden ateş, öksürük semptomları sonrası ALİ-ARDS ile yoğun bakım ünitemize kabul edildi. Oseltamivir, 

vankomisin, levofloksasin, puls streoid(1 gr/gün) ve NİV tedavisi başlandı. Birkaç gün içinde hastanın kliniği 

düzeldi. Kültür sonuçları H1N1 enfeksiyonunu gösterdi. Hastalar herhangi bir ek hastalığı olmayan genç 

erişkinlerdir ve iyileşerek hastaneden taburcu edilmişlerdir. 3 yıl takip edilirler ve iki ortak detay bulunur: Et 

yemezler ve ikisinde de hafif pıhtılaşma bozukluğu vardı. Sonuç: Başlangıç tedavisi olarak oseltamivir, pulse 

streroid tedavisi, vankomisin, levofloksasin ve NİV desteği H1N1 kaynaklı ALI-ARDS için uygun tedavi olarak 

görülmektedir. ECMO desteği, ilk doğru tedavinin geciktiği ciddi vakalarda hayati bir tedavidir. H1N1 kaynaklı 

ALI-ARDS'de viral enfeksiyonların şüphesi ve mevcut tedavinin zamanlaması klinisyenler için bir zorluktur. Bu 
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tür vakalarda erken oseltamivir tedavisini öneriyoruz. H1N1 hastalığı için yeni predispozan faktörler, bazı 

pıhtılaşma bozuklukları ve et yememek olabilir. 

Anahtar Kelimeler: H1n1, Oseltamivir, Pulse Streroid, Predispozan Faktörler, Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu 

 

INTRODUCTION 

Influenza (H1N1), affects part of the world's population yearly, with major health, social and economic 

results. Mortality due to influenza A (H1N1) can arise in all age groups and in those with and without 

any risk factor. Among the published risk factors obesity (body mass index >30), pregnancy, diabetes 

mellitus, cardiovascular diseases, neuromuscular disease, chronic respiratory diseases, suppression of 

immunity, malnutrition can be counted¹,2. Rapidly progressive pneumonia leading to acute lung injury 

(ALI)-acute respiratory distress syndrome (ARDS) with high mortality was developed in minority of 

patients due to influenza infection.  We reported H1N1-acute lung injury and its treatment in two young 

healthy adults.  

 

CASES 

The first case, 33 year old male patient with severe acute respiratory failure was admitted to ICU. The 

patient was hospitalised with progressively worsened fever, coughing and dyspnoea lasting for one 

week. Severe pneumonia was first considered and antibiotics were started (levofloxacin, vancomycin) 

empirically and O2 was given through nasal cannula (picture1). The clinic progressed to severe 

dyspnoea in hours and after short Non-invasive ventilatory (NİV) support (picture 2) patient was 

intubated and accepted to ICU with severe ARDS.  

 
Picture 1: X- ray, admission to our clinic 

 
 

 

 
 

Picture 2: X-ray, before transfer to ICU, patient on NİV 

 
Oseltamivir 75mgx2 and Pulse steroid therapy (1gr/day) was added to antibiotics and patient 

mechanically ventilated. The patient was scheduled to ECMO therapy and transferred to different ICU 
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center where the same medical therapy continued under ECMO support. After a 2 weeks therapy patient 

clinics improved. 

The second case was 33 year old female patient with progressively worsened fever, coughing and 

dyspnoea lasting for one week. After symptoms of fever, coughing for a week she was accepted to our 

ICU with ALİ-ARDS (Picture 3). The therapy of oseltamivir, vancomycin, levofloxacin, pulse steroid 

(1gr/day) and NİV was started (Picture 4). In a few days the patient’s clinic improved. The culture results 

showed H1N1 infection.  

 
Picture 3: Thorax CT, first day in ICU 

 
 

 

 
Picture 4: X ray, ICU on NIV 

 
 

The patients are young adults without any additional disease and after recovery they were discharged 

from hospital. They are followed up for 3 years and two common details are found: they don’t eat meat 

and both of them has a minor clotting deficiency. They accepted diet education and started eatıng meat. 

In the following years during pandemic of covid-19 they passed the disease without any problems. 

 

CONCLUSION 

In recent past global influenza associated with respiratory deaths has been occurring at a high frequency. 

Common symptoms of H1N1 infection include fever and productive cough and dyspnoea. Consolidation 

was more common than ground-glass opacities found on chest CT scans in the patients with H1N11, 5. 

Initial therapy of oseltamivir, pulse steroid therapy, antibiotics and NİV support results as suitable 

therapy for H1N1 induced ALI-ARDS. ECMO support is vital therapy in severe cases in which initial 

correct therapy is delayed. Suspicion of viral infections and timing of current therapy in H1N1 induced 

ALI-ARDS is a challenge for clinicians. We recommend early therapy of oseltamivir in such cases. Our 
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therapy is in accordance with the literature5. The common points of our patients are their age, not eating 

meat, minor coagulation problem that they are not aware of and course of the disease and treatment. 

The interaction of nutrition and infections is often neglected.  In some degree, there are few studies on 

the impact of nutritional diets on the management of infectious diseases. Compounds of immune system 

are affected by deficiencies of single nutrients or general malnutrition². The studies are mostly about 

relationship between infections and undernutrition. The interaction between nutritional status and 

various immune functions in defense against infectious agents is complex and has not been adequately 

addressed so far3. The immune response is affected if the diet is unstable or insufficient because the 

nutrients impress the gut flora and predisposes people to infections4. 

Death due to influenza A (H1N1) occurs in all age groups and in those with and without any predisposing 

factors. The known predisposing factors for viral pneumonias are: Diabetes mellitus, pregnancy, chronic 

respiratory diseases and hypertension were the most common underlying conditions. Older people and 

those with certain chronic medical conditions are particularly susceptible to viral infections. According 

to literature, besides single nutrient deficiencies, global undernutrition is a major contributing factor to 

the more severe if not fatal course of various infections²,3,4.   On the contrary, we found that a lack of 

meat in the diet can lead to fatal viral infection. Our patients are young and healthy, with no comorbidity. 

Homeostatic disturbances and viral infection relation, is also not investigated by researches.  

They accepted diet education and started eating meat. Patients pay attention to adhere to a balanced diet.  

In the following years during pandemic of COVID-19 they passed the disease without respiratory 

morbidity and any other problems. According to X. Tang at al5 research, compared with H1N1 patients, 

patients with COVID-19-induced ARDS had lower severity of illness scores at presentation and high 

mortality. 

The new predisposing factors for H1N1 disease may be some clotting disturbances and not eating 

meat. Balanced nutrition is essential to prevent and manage viral infections, favouring the immune 

response. Further prospective randomized studies may highlight our findings. 
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Özet: Giriş:Torakotomi ve VATS ameliyatlarında lateral dekubit pozisyonu tercih edilmektedir. Kas ödemi kas 

travmaları- kompartman sendromunda subakut denervasyonda, egzersiz sırasında ve sonrasında 

görülebilir.Tuzak nöropatiler, periferik sinirlerin anatomik gidiş yolları boyunca sıklıkla mekanik olarak basıya 

maruz kalmaları sonucunda, esnasında dinamik şekilde oluşabilir. Sağ torakotomi uygulanan bir hastada erken 

postoperatif dönemde gelişen sol düşük el tablosunu sunuyoruz. Olgu: Ek hastalık hikayesi olmayan hasta 60 yaş 

erkek hastaya yassı hc akc kanseri için sağ lateral torakotomi ile alt lobektomi uygulandı. Postoperatif 8.saatte 

sol üst kol posteriorda triseps kası trasesi, sol hemitoraksta lateralde latisimus dorsi trasesi, apekste teres major 

seviyesinde kadar yükselen cilt altı ve kas gruplarını içine alan,üst kolda gerginliğe neden olan yoğun ödem ve 

şişlik gözlendi. Üst kol USG de triseps kası lateral parçasında ödem izlendi. Postoperatif 38.saatte sol el bileğinde 

ekstansiyon kısıtlılığı-düşük el ile uyumlu bulgular gözlendi.Üst kol MR de İnfranspinatus kasında teres majör ve 

teres minör kaslarında, biseps kası lateral başında, düzensizlik ve sıvı artışı izlendi. EMG de Erb- Axilla 

uyarımında; radial sinirde ileri derecede düşük yanıt elde edildi. Humerus proksimalinde posteriorda oluşan kas 

gruplarını da içine alan ödeme ikincil radial sinirin posterior osseoz sinir dalında etkilenme saptandı. 

Denervasyon ödemi ve radial sinir dalında tuzak nöröpati tanısı ile kas gruplarına soğuk uygulama, 1 ay içinde 

azaltılarak kesilen prednizolon ted, b vit ve e vit tedavisi ve sol el bileği ve kolu ilgilendiren düzenli pasif eklem 

hareket açıklığı ve güçlendirme egzersizleri uygulandı.Postoperatif 1. Ayda el kuvvetinde ve fonksiyonunda tam 

iyileşme, hafif parestezi mevcuttu. 3.ay kontrolünde tam iyileşme saptandı. 4.yıl kontrolünde nüks saptanmadı. 

Tartışma Torakotomi işlemlerinde brakial pleksus korunarak cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Yatış 

pozisyonuna ikincil çeşitli komplikasyonlar tanımlanmıştır.Bası etkisinde kalan kas gruplarında tuzak nöropati 

gelişebilir.Torakotomi sırasında vücüdun bası altında kalan bölümümlerine postoperatif günlük fizik muayene ve 

yakın takip yapılmalıdır. Denervasyon ödemi-düşük el sendromunda tanının hızlı konulması ile tam iyileşme 

sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Torakotomi, Lateral Dekübit Pozisyon, Denervasyon Ödemi, Tuzak Nöropati 

 

Denervation Edema and Low Hand Syndrome-A Rare Postoperative Complication After Thoracotomy 

Abstract: Background:Lateral decubitus position is preferred in thoracotomy and VATS surgeries. Entrapment 

neuropathies can occur dynamically, as peripheral nerves are frequently subjected to mechanical compression 

along their anatomical pathways. We present the left low hand syndrome that developed in the early postoperative 

period in a patient who underwent a right thoracotomy. Case: Right lateral thoracotomy and lower lobectomy 

were performed for lung cancer in a 60-year-old male patient with no history of additional disease. At the 8th 

hour postoperatively, intense edema and swelling were observed in the left upper arm posterior, left hemithorax 

lateral, subcutaneous and muscle groups in the upper arm leading to tension. In the upper arm USG, edema was 

observed in the lateral part of the triceps muscle.At the 38th hour postoperatively,findings consistent with 

limitation of extension in the left wrist-low hand were observed.In the upper arm MRI, irregularity and fluid 

increase were observed in the posterior muscles of the arm. In Erb-Axilla stimulation in EMG; Extremely low 
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response was obtained in the radial nerve. With the diagnosis of denervation edema and entrapment neuropathy 

in the radial nerve branch, cold application to muscle groups, Prednisolone ted, b vit and e vit treatment, which 

were tapered off within 1 month, and regular exercises for the left wrist and arm were applied. Mild paresthesia 

was present in the 1st month postoperatively. Complete recovery was detected at the 3rd month follow-up. No 

recurrence was detected in the 4th year follow-up. Discussion: During thoracotomy procedures, surgical 

interventions are performed by preserving the brachial plexus. Trap neuropathy may develop in muscle groups 

under the influence of pressure. Postoperative daily physical examination and close follow-up should be performed 

on the parts of the body that are under pressure during thoracotomy. In denervation edema-low hand syndrome, 

complete recovery can be achieved with rapid diagnosis. 

Keywords: Thoracotomy,lateral Decubitus Position,denervation Edema,trap Neuropathy 

GIRIŞ  
Torakotomi ve VATS ameliyatlarında lateral dekubit pozisyonu tercih edilmektedir.1 Yatış pozisyonuna 

ikincil bazı komplikasyonlar gelişebilir.1 Kas ödemi iskelet sisteminde ağri yakınmasi ile bulgu veren 

bir patolojidir. 2,3 Kas ödemi orta düzeyde kas travmaları- kas kontüzyonu, kompartman sendromunda 

subakut denervasyonda, geçici ve fizyolojik bir bulgu olarak egzersiz sırasında ve sonrasında 

görülebilir. Tuzak nöropatiler, periferik sinirlerin anatomik gidiş yolları boyunca sıklıkla mekanik 

olarak basıya maruz kalmaları sonucunda, esnasında dinamik şekilde oluşabilir. 2,3 Radyal sinir humerus 

diyafiz posteriorunda yer alan spiral olukta ilerler. Kolları uygun olmayan pozisyonda uyuyan 

insanlarda, spiral oluk sinir sıkışmasına meyil hazırlar.4 Sağ torakotomi lobektomi uygulanan bir hastada 

erken postoperatif dönemde gelişen sol düşük el tablosunu sunuyoruz. 

 

OLGU  
Ek hastalık hikayesi olmayan 60 yaş erkek hasta Sağ alt lob superior segmentinde saptanan kitlesel 

lezyondan trucut biyopsi sonucu yassı hc akc kanseri tanısı olan hasta cerrahi amaçlı değerlendirme için 

Göğüs cerrahisi polikliniğine başvurdu. Bronkoskopide sağ alt lob superior bronş ağızında tumoral kitle 

izlendi. (Şekil 1)  

 

 

Şekil 1- Preoperatif ve Postoperatif PA akc grafi 
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SFT de FEV1 2.20 lt olan hastaya Sol lateral dekubit pozisyonda yatırılarak sağ lateral torakotomi 

alt lobektomi uygulandı. (Resim 1) 

 
                                   Resim 1 sol lateral dekübit pozisyon 

 

Postoperaitf 5.gün göğüs tüpü çekilen hastada postoperatif 8.saatte sol üst kol posteriorda triseps kası 

trasesi, sol hemitoraksta lateralde latisimus dorsi trasesi, apekste teres major seviyesinde kadar yükselen 

cilt altı ve kas gruplarını içine alan,üst kolda gerginliğe neden olan yoğun ödem ile birlikte olan şişlik 

gözlendi. (Şekil 2) Üst kol USG de triseps kası lateral parçasında ödem izlendi. Postoperatif 38.saatte 

sol el bileğinde ekstansiyon kısıtlılığı-düşük el ile uyumlu bulgular gözlendi.(şekil 3)  

 

 
                                                         Şekil 2 sol üst kol lateralde ödem ve şişlik 
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Şekil 3 Sol el düşüklüğü 

 

Üst kol MR de İnfranspinatus kasında teres majör ve teres minör kaslarında, biseps kası lateral 

başında, düzensizlik ve sıvı artışı izlendi.EMG de Erb- Axilla uyarımınnda; radial sinirde ileri derece de 

düşük yanıt elde edildi. Humerus proksimalinde posteriorda oluşan kas gruplarını da içine alan ödeme 

ikincil radial sinir posterior osseoz sinir dalında etkilenme saptandı. Denervasyon ödemi ve radial sinir 

dalında tuzak nöröpati tanısı ile kas gruplarına soğuk uygulama, 1 ay içinde azaltılarak kesilen 

Prednizolon ted, b vit ve e vit tedavisi ve sol el bileği ve kolu ilgilendiren düzenli pasif eklem hareket 

açıklığı ve güçlendirme egzersizleri uygulandı.  

Patoloji raporuna göre 8.TNM evrelemesine göre T2aN0M0 EVRE IB yassı hücreli akciğer ca olarak 

tanısı konulan hastada postoperatif 1. Ayda el kuvvetinde ve fonksiyonunda tam iyileşme, hafif parestezi 

mevcuttu. 3.ay kontrolünde tam iyileşme saptandı. 4.yıl kontrolünde nüks saptanmadı. 

 

TARTIŞMA / SONUÇ   
Zor ameliyatlar için beklenen en büyük operatif zorlukların üstesinden gelebilmek amacıyla, 

insizyon yeterli görüş sağlamalıdır. Standart pulmoner rezeksiyonlar için insizyon akciğer hilusunu çok 

iyi gösterebilmelidir. İnsizyonun lokalizasyonu acil bir genişletme kondüsyonu için uygun olmalı, bu 

da çoğu torasik prosedür için geniş bir sterilizasyon gerektirmektedir En sık kullanılan toraks kesisi 

posterolateral torakotomidir.  Hasta genel anestezi sonrası ameliyat edilecek taraf üste gelecek şekilde 

lateral dekübitus pozisyonuna getirilir, göğüs altına bir yastık konularak interkostal aralıkların bir miktar 

genişlemesi sağlanır, alttaki kol dirsekten fleksiyona getirilir, üstteki kol da fleksiyona getirilip bacaklar 

arasına, alttaki bacak kalça ve dizden fleksiyona gelecek şekilde, bir veya iki adet yastık konulur ve 

aksiller bölge brakial pleksusdaki basıncın giderilmesi için yuvarlak kompresle desteklenir.1  

Torakotomi işlemlerinde brakial pleksus korunarak cerrahi girişimler uygulanmaktadır.1Lateral yatış 

pozisyonuna ikincil çeşitli komplikasyonlar tanımlanmıştır.1  

Bası etkisinde kalan kas gruplarında kas ödemi ve tuzak nöropati gelişebilir. 2,3 Kas ödemi iskelet 

sisteminde ağri yakınmasi ile bulgu veren bir patolojidir ve orta düzeyde kas travmaları- kas 

kontüzyonu, kompartman sendromunda subakut denervasyonda, geçici ve fizyolojik bir bulgu olarak 

egzersiz sırasında ve sonrasında görülebilir. 2,3 Tuzak  nöropatiler,  periferik  sinirlerin  anatomik gidiş  

yolları  boyunca,  çoğunlukla  fibrözfibroosseöz tünelleri geçişleri esnasında mekanik olarak basıya 

uğramaları sonucunda oluşan nöropatilerdir. Periferik sinirlerde tuzak nöropati, gerilme, basınca maruz 

kalma, açılanma ve sürtünme gibi değişik sebepler ile meydana gelebilir. Kısa süreli yüksek basınç ve 
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uzun süreli düşük basınç sinir dokusunda hasar oluşturabilir. Cerrahiye bağlı sinir hasarı, ameliyat 

alanında veya komşuluğunda olan sinirlerin, direkt travmaya, kompresyon veya gerilmeye ek hastanın 

pozisyonuna bağlı da oluşabilir.  Radyal Sinir Brakiyal pleksusun en geniş dalıdır. Triseps kasının 

mediyal ve lateral başları arasından, humerus diyafiz posteriorunda yer alan spiral olukta ilerler. Kolları 

uygun olmayan pozisyonda uyuyan insanlarda, spiral oluk sinir sıkışmasına meyil hazırlar (Cumartesi 

gecesi felci) Triseps ve brakiyoradyalis kasları, el ve el bileği ekstansör ve supinator kasları etkilenir.4  

Hastamızda Lateral dekübit pozisyona ikincil sol kolda denervasyon ödemi ve düşük el gelişti. Basıya 

ve gereginliğe ikincil kas ödemi kas ödemine ikincil radial sinir dalında tuzak nöropati ve düşük el 

gelişti. 

Tedavide,konservatif ve cerrahi yöntemler kullanılabilir. Konservatif yöntemlerde, sıkışma 

bölgesinin korunması ve basının ortadan kaldırılması esas olup; anti-inflamatuvar tedavi, fizik tedavisi 

gibi yöntemler sıklıkla tercih edilir. Lokal anestetik ve kortikosteroid ile sinir bloğuya da 

radyofrekans(pulsed) uygulaması, önerilen yöntemler arasındadır.2,3 Hastamızda oral kortikosteroid 

tedavisi fizik tedavi ve antiinflamatuvar tedavi ile semptomlarda tam iyileşme sağlandı. 

Torakotomi pozisyonuna ikincil gelişen kolda denerveasyon ödemi ve düşük el ilgili bir literatür 

saptanmadı. Torakotomi sırasında vücüdun bası altında kalan bölümlerine postoperatif günlük fizik 

muayene ve yakın takip yapılmalıdır. Denervasyon ödemi-düşük el sendromunda tanının hızlı 

konulması sonrası verilen antiödem tedavi ile tam iyileşme sağlanabilir. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı nanopartikül ilavesinin geçici kron-köprü akriliğinin bükülme dayanımı üzerine 

etkisinin incelenmesidir. Otopolimerizan polimetilmetarilat kullanılarak 20 adet 65×10×3 mm boyutlarında örnek 

hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında akrilik tozu içerisine %0,1 oranında ZrO2 nanopartikül ilave edilerek kontrol 

ve ZrO2 olacak şekilde gruplar ikiye ayrılmıştır. Elde edilen örneklere, universal test cihazında kafa hızı 5 mm/sn 

olacak şekilde üç nokta bükülme testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler Tek Yönlü Anova ve Post Hoc Bonferroni 

testi kullanılarak istatiksel olarak analiz edilmiştir. (p<0,05) Bulgular incelendiğinde, kontrol grubu (67,65 ± 

12,09), ZrO2 (55,45 ±9,4) grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksek bükülme dayanımı 

göstermiştir. Sonuç olarak düşük konsantrasyonda nanopartikül ilavesi otopolimerizan polimetilmetakrilatın 

bükülme dayanımını azaltmaktadır 

Anahtar Kelimeler: Nanopartikül, Zirkonyumoksit, Bükülme Dayanımı, Polimetimetakrilat 

 

Investigation of the Effect of Nanoparticle Addition On Flexural Strength of Autopolymerizing Acrylic: A 

Pilot Study 

 

Abstract: This study aims to investigate the impact of nanoparticle addition on the flexural strength of temporary 

crown-bridge acrylic. 20 samples of 65×10×3 mm were prepared by using autopolymerizing 

polymethylmetharylate. During the preparation phase, 0.1% ZrO2 nanoparticles were added to the acrylic 

powder, and the groups were separated into two subgroups: control and ZrO2. A universal test machine with a 

head speed of 5 mm/sec was used to perform a three-point bending test on the samples. Obtained data were 

statistically analyzed using One Way Anova and Post Hoc Bonferroni tests. (p<0.05) When the results were 

analyzed, the control group's flexural strength (67.65 ± 12.09) was significantly higher than ZrO2 group (55.45 ± 

9.4) The addition of nanoparticles at a low concentration reduces the flexural strength of autopolymerizing 

polymethylmethacrylate. 

Keywords: Nanoparticle, Zirconium Oxide, Flexural Strength, Polymetimethacrylate 

GİRİŞ 

 

Diş hekimliği pratiğinde sabit protetik tedavi yaklaşımları uygulanırken, hastalar nihai protezlerine 

kavuşuncaya kadar geçen sürede geçici restorasyonların yapımı önem taşımaktadır. Daimi 

restorasyonlar teslim edilene kadar geçici restorasyonlar pulpayı korumakta, oklüzal fonksiyonu 

sağlamakta ve estetik görünümü iyileştirmektedir. Geçici restorasyonların yapımında kullanılan 

materyaller gelişmiş mekanik, biyolojik ve estetik özelliklere sahip olmalıdır. Otopolimerizan 
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polimetilmetakrilatlar (PMMA), üretim kolaylığı, biyouyumlu oluşu, ekonomik ve estetik beklentileri 

karşılaması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. 

PMMA’ların mekanik özellikleri yeterince iyi değildir ancak modifiye edilebilen bir yapıya sahiptir. 

Malzemenin elastik limitini aşan oklüzal kuvvetler, özellikle konnektör bölgesinde strese neden olarak 

deformasyon veya kırılmaya neden olmaktadır. Bu gibi sebepler PMMA’nın fiziksel ve mekanik 

özelliklerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. Literatür incelendiğinde PMMA’nın özelliklerini 

geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler olarak fiberle güçlendirme, doldurucu partikül, nanopartikül, 

nanotüp eklenmesi gibi yöntemler karşımıza çıkmaktadır.1,2 

Nanomalzemeler 1-100 nm çapındaki küçük katı parçacıkları ifade etmektedir. Diş hekimliğinde 

kullanımları incelendiğinde malzemelerin özelliklerini geliştirmek amacıyla içeriğe ilave edilir. Gümüş 

(Ag), çinko oksit (ZnO), silikon dioksit (SiO2), zirkonyumdioksit (ZrO2), alümünyum oksit (Al2O3), 

titanyumdioksit (TiO2) sıklıkla kullanılanlar arasındadır.3-5 

İdeal olarak geçici protezler kalıcı deformasyon ve kırılma olmadan okluzal kuvvetleri taşıyabilmelidir. 

PMMA’nın mekanik özelliklerini değerlendirmek amacıyla bükülme dayanımı, darbe dayanımı, kırılma 

dayanıklılığı ve yüzey sertliği gibi özelliklerin incelendiği görülmektedir.6-9 Bükülme dayanımı, 

materyalin dayanıklılık ve rijiditesinin değerlendirilmesinde kullanılan yaygın bir metottur.10,11 

Bu çalışmanın amacı ZrO2 nanopartikül ilavesinin otopolimerizan akrilik rezinlerin bükülme 

dayanımına olan etkisini değerlendirmektir. Çalışmanın sıfır hipotezi ise ZrO2 nanopartikül ilave edilen 

otopolimerize akrilik rezinlerin bükülme dayanımının etkilenmeyeceğidir. 

MATERYAL METOT 

Örnek Hazırlanması ve Bükülme Dayanımı Testi 

Metal mufla kullanılarak otopolimerizan PMMA (İntegra, Birleşik Grup Dental, Türkiye), 65 X 10 X 3 

mm boyutlarında, iki farklı grup olacak şekilde elde edilmiştir. Örnekler Kontrol ve ZrO2 grubu olarak 

ayrılmıştır (n=10). Ortalama boyutu yaklaşık 30 nm olan ZrO2 tozu (< 30 nm partikül boyutu, 

Nanografi), hassas elektronik terazi (Çok Fonksiyonlu Dijital Terazi, Yieryi, Çin) kullanılarak akrilik 

polimer tozuna %0,1 oranında ilave edilerek homojenize karışım sağlandıktan sonra üreticinin 

talimatları doğrultusunda polimerize edilmiştir. Standardizasyon için 500, 1000, 1500, 2000 lik zımpara 

kağıdı ile yüzey polisajı yapılmıştır. Örneklerde artık monomer oluşumunu minimize etmek için 

37˚C’de 48 saat distile suda bekletilmiştir. 

Numunelerin bükülme dayanımını belirlemek için, kafa hızı 5 mm/dak olan Universal test cihazında 

(İnstron, ABD), üç nokta bükülme testi örnek kırılana kadar uygulanmıştır. Örnekler destekler arası 

mesafenin 50 mm olduğu 2 destek üzerine yerleştirilmiştir. Bükülme dayanımı şu formül kullanılarak 

hesaplanmıştır:  σ = 3Pl / 2bd2. ( σ = bükülme dayanımı (N/mm2 = MPa), F = kuvvet (N), l = destekler 

arası mesafe (50 mm), b = örnek uzunluğu (mm), d = örnek kalınlığı (mm)) 

İstatiksel Analiz 

Elde edilen sonuçlar istatistiksel analiz yazılımında (IBM SPSS Statistics 22, ABD) değerlendirilmiştir. 

Verilerin normalliği Shapiro-Wilk testi kullanılarak ve varyansın homojenliği Levene testi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Gruplar arası değerlendirmede Tek-Yönlü Anova ve Post-Hoc Bonferroni testi 

uygulanmıştır. Tüm analizler 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Elde edilen analiz sonuçlarına göre en yüksek bükülme dayanımı değeri kontrol grubunda (67,65 ± 12,09 

MPa)  görülmüştür. ZrO2 grubu (55,47 ± 9,40 MPa), kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

olacak şekilde düşük bükülme dayanımı göstermiştir (Tablo 1). (p ˂ 0.05) 

 

 

  Kontrol ZrO2 F p 

Bükülme dayanımı 67,65 ± 12,09a 55,47 ± 9,40b 4,219 ≤0.05 
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a-b: Aynı harfe sahip gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

TARTIŞMA 

PMMA dental alanda sıklıkla hareketli tam ve bölümlü protez, geçici protez, kişisel kaşık, ortodontik 

aparey üretimi gibi birçok alanda kullanılan bir materyaldir. Hastaların daimi protezlerin teslimine kadar 

geçen sürede geçici protezlerini rahatlıklıkla kullanılabilmeleri yaşam kalitesini düşürmemek için 

önemlidir. Bu amaçla nanoteknolojinin sağlık alanında yer bulmasıyla birlikte PMMA’nın mekanik, 

fiziksel ve biyolojik özelliklerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar popülerlik kazanmıştır. Bu in vitro 

pilot çalışmanın amacı ZrO2 nanopartikülleri ilave edilmiş otopolimerizan akrilik rezinlerin bükülme 

dayanımını değerlendirmektir. Bununla birlikte elde edilen sonuçlara göre kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında ZrO2 ilave edilen grubun bükülme dayanımı azaldığı için sıfır hipotezi 

reddedilmiştir. 

Önceki çalışmalar incelendiğinde eklenen nanopartikül oranının bir standardizasyonu olmadığı açıkça 

görülmektedir. Ayrıca eklenen nanopartikül tanecik büyüklüğü ile ilgili de literatürde bir fikir birliği 

gözlenmemektedir. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, çalışmamızda %0,1 konsantrasyonda ve <30 nm 

büyüklüğünde nanopartikül kullanılmıştır. 

Alsahrani ve ark. geçici otopolimerizan akrilik içine %1-2,5-5 oranlarında ZrO2 nanopartikülleri ilave 

ederek bükülme dayanımını ve elastik modülü değerlendirmişlerdir.12 ZrO2 ilavesi bükülme dayanımını 

arttırmıştır. Alhotan ve ark. ise PMMA kaide materyali içine %1,5-3-5-7 oranlarında ZrO2, TiO2, cam 

fiber ilave ederek bükülme dayanımını değerlendirmişlerdir. Bükülme dayanımı %3-5 oranlarında daha 

yüksek elde edilmiştir.13 Karci ve ark. çalışmasında %1 oranında SiO2, Al2O3 ve TiO2 nanopartikül 

ilavesi ile otopolimerize akrilik reçinelerde eğilme dayanımının önemli ölçüde arttığı bildirilmiştir. 

Karci ve ark. küçük boyutlara sahip nanopartiküllerin (15 nm boyutunda) daha homojen bir dağılım 

sağladığını bildirmiştir.14  Ancak bu çalışmanın sonuçları bizim çalışmamız ile çelişmektedir. 

Çalışmamızda daha az oranda nanopartikül ilave edilmesi bu çelişkiyi açıklayabilmektedir. 

Sodagar ve ark. PMMA’ya %0,5-1 TiO2 ve SiO2 nanopartikülleri ilave ederek bükülme dayanımını 

değerlendirdikleri çalışmalarında PMMA’nın mekanik özellikleri negatif etkilenmiştir.15 Ayrıca 

Köroğlu ve ark. Ag nanopartiküllerini %0,3-0,8-1,6 oranlarında PMMA’ya ilave ederek mekanik 

özelliklerini değerlendirmişlerdir. Düşük konsantrasyonda Ag ilavesi benzer şekilde PMMA’nın 

mekanik özellikleri üzerine negatif etki etmiştir.16 Bu çalışmalar, çalışmamızda benzerlik göstermekle 

birlikte kullanılan nanopartiküller farklıdır. 

Çalışmamızın limitasyonları ise şu şekilde sıralanabilir: (1) örnek sayısının az olması, (2) farklı 

nanopartikül ve oranları kullanılmamış olması. 

SONUÇ 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, çok düşük oranda nanopartikül ilavesinin otopolimerizan akriliğin 

bükülme dayanımını azalttığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte nanopartikül ilavesinin geçici 

otopolimerizan akrilik üzerindeki mekanik ve biyolojik etkilerinin değerlendirildiği ileri çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Özet: Meme kanserlerinde; hasta yaşı, tümör tipi, tümör boyutu, histolojik grade, lenf nodlarının metastaz durumu, 

nekroz, lenfovasküler invazyon gibi klinik ve patolojik birçok özelliği içeren prognostik faktörler mevcuttur. Tedavi 

belirlenmesinde ve tedaviye cevapta önemli olan ve rutinde kullanıma girmiş olan ER, PR ve HER2/neu onkogen 

ekspresyonu da önemli prognostik gösterge ve belirleyicilerdir. İnvaziv meme kanserlerinde yapılan gen profil 

çalışmaları ve immünohistokimyasal yöntemlerle aynı histomorfolojik görünümde ve klasifikasyonda olan ve daha 

önce bilinenlerden farklı olarak prognozla bağımsız ilişki gösteren alt tipler belirlenmiştir. Bunlardan biri de 

‘bazal-like’ alt grubudur. Bu alt grup ER, PR ve c-erbB-2 negatiftir ve daha agresif ve kötü prognozla birliktedir. 

İmmünohistokimyasal olarak bazal fenotipteki tümörler bazal belirleyiciler olan CK5/6, CK14, CK17 ile 

gösterilmektedir. Bu çalışmada 93 invaziv duktal karsinom, NOS olgusunda, invaziv tümörde CK8/18, CK5/6 ve 

SMA ekspresyonunu immünohistokimyasal yöntemle araştırdık. CK5/6 pozitif bazal-like grubu,  negatif grupla 

hasta yaşı, tümör boyutu, histolojik grade, mitoz sayısı, lenfovasküler tümör invazyonu, nekroz varlığı, lenf nodu 

metastaz varlığı ve metastatik lenf nodlarında konglomerasyon, ekstrakapsüler invazyon varlığı ve ER, PR ve c-

erbB-2 ekspresyonu gibi klinikopatolojik prognostik parametrelerle karşılaştırdık. Çalışmada CK5/6 pozitif 

tümörler, literatürle uyumlu olarak çoğunlukla grade 3’tür ve ER, PR negatiftir. Ancak farklı olarak bazal 

diferansiyasyon gösteren ve göstermeyen grup arasında metastatik lenf nodlarında konglomerasyon bulunması 

yönünden anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu gruptaki tümörler çoğunlukla c-erbB-2 negatiftir ancak iki grup 

arasında bu yönden anlamlı farklılık saptanmamıştır. Diğer prognostik parametreler ile bazal-like tümörler 

arasında ilişki saptanmamıştır Sonuç olarak bazal-like meme kanserleri, bazal epitelyal genlerin ekspresyonu ile 

karakterize farklı bir moleküler alt tiptir. Bu tümörler ER, PR ve c-erbB-2 negatif yüksek grade’li agresif ve kötü 

prognoza ahiptirler. Bu alt grubu benzer morfolojideki diğer tümörlerden ayırt etmek ve tedaviye yaklaşımı 

belirlemek ve yeni tedavi yöntemleri geliştirebilmek için klinik çalışmalarla birlikte, fazla olgu sayısı içeren ve 

moleküler ve immünohistokimyasal inceleme içeren çalışmalar faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Bazal Fenotip, Meme, İnvaziv Karsinom, CK5/6 

Basal Dıfferentıatıon Wıth Ck5/6 In Breast Invasıve Ductal Carcınoma, Nos 

 

Abstract: In breast cancers; There are prognostic factors including many clinical and pathological features such 

as patient age, tumor type, tumor size, histological grade, metastasis status of lymph nodes, necrosis, 

lymphovascular invasion. Expression of ER, PR and HER2/neu oncogenes, which are important in the 

determination of treatment and response to treatment, and which have been used routinely, are also important 

prognostic indicators and determinants. By gene profiling studies and immunohistochemical methods in invasive 

breast cancers, subtypes with the same histomorphological appearance and classification and independent 

association with prognosis were determined, unlike those previously known. One of them is the 'basal-like' 

subgroup. This subgroup is ER, PR and c-erbB-2 negative and is more aggressive and has a poor prognosis. 

Immunohistochemically, tumors in the basal phenotype are indicated by the basal markers CK5/6, CK14, CK17. 

In this study, we investigated the expression of CK8/18, CK5/6 and SMA in 93 cases of invasive ductal carcinoma, 

NOS. In the study, CK5/6 positive tumors were mostly grade 3 and ER and PR were negative, consistent with the 

literature. However, a significant difference was found between the groups with and without basal differentiation 

in terms of the presence of conglomeration in metastatic lymph nodes. Tumors in this group are mostly c-erbB-2 

negative, but no significant difference was found between the two groups in this respect. No relationship was found 
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between other prognostic parameters and basal-like tumors. In conclusion, basal-like breast cancers are a distinct 

molecular subtype characterized by the expression of basal epithelial genes. These tumors are ER, PR and c-erbB-

2 negative, high grade, aggressive and have poor prognosis. 

Keywords: Invasive ductal carcinoma, CK5/6, basal type 

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

             İnvaziv meme kanseri komşu dokulara invazyon ve uzak metastaz yapma eğilimi ile karakterize 

bir grup malign epitelyal tümördür. Bu tümörlerin büyük bir kısmı adenokarsinomdur ve meme 

parankim epitelinden, özellikle de terminal duktal lobuler ünite (TDLU) hücrelerinden geliştiği 

bilinmektedir.1  

                  Normal meme dokusunda daha önceden yapılan çeşitli histomorfolojik,  

immünohistokimyasal (İHK) ve ultrastrukturel incelemeler iki tip parankimal hücre tabakasından 

oluştuğunu ortaya koymuştur. Bunlar, glandular hücrelerden oluşan içteki lüminal hücre tabakası ve 

bazal membran üzerinde lokalize, düz kas ve epitelyal özellikler gösteren myoepitelyal hücrelerle 

karakterize bazal hücre tabakasıdır.2 Lüminal epitelyal hücreler, CK7, CK8, CK18 ve CK19 gibi basit 

epitelyal keratinlerin yanısıra MUC1, alfa laktalbumin ve epitelyal hücre adezyon moleküllerini 

eksprese edebilirler.  Myoepitelyal hücreler CK5, CK14 ve CK17 gibi yüksek molekül ağırlıklı 

sitokeratinleri (HMWCK), düz kas aktini (SMA), düz kas miyozin ağır zincir (SMMHC), kalponin, 

kaldesmon, CD10, P63 ve S100 eksprese ederler  ). İnvaziv meme kanserlerinde yapılan gen profilini 

ortaya koyan çalışmalarda daha önce bilinenlerden farklı,  hasta prognozu ile bağımsız bir ilişki gösteren 

farklı bir meme kanser alt tipi olduğunu belirlemişlerdir. Bütün bu çalışmalarda bazal epitelyal hücre 

özelliği gösteren tümörlerin daha kötü prognozla ve aksine lüminal epitelyal belirleyici ile boyanan ve 

bazal belirleyici ile negatif olan tümörlerin ise daha iyi prognozla ilişkili olduğu gösterilmiştir.4-7 Meme 

kanserinde klinik ve patolojik özelliklere dayanan, hastalığın biyolojik davranışını ve tedavisini 

etkileyen prognostik faktörler tanımlanmıştır. Bunlar; tümör boyutu, tümörün tipi, histolojik grade’i, 

aksiller lenf nodu metastazı, nekroz, vasküler invazyon, c-erbB-2 onkogeninin aşırı ekspresyonu, ER ve 

PR reseptör varlığıdır.2,8  

                  Bu çalışmada memede invaziv duktal karsinom tanısı almış 93 olguda, invaziv tümörde 

CK8/18, CK5/6 ve SMA ekspresyonunu immünohistokimyasal yöntemle araştırdık. CK5/6 pozitif 

boyanan tümörleri bazal diferansiyasyon gösteren grup olarak belirledik. Bazal diferansiyasyon gösteren 

grubu diğer grupla hasta yaşı, tümör boyutu, grade, mitoz sayısı, lenfovasküler tümör invazyonu, nekroz 

varlığı, lenf nodu metastaz varlığı ve metastatik lenf nodlarında konglomerasyon, ekstrakapsüler 

invazyon varlığı ve ER, PR ve c-erbB-2 gibi klinikopatolojik prognostik parametrelerle karşılaştırdık. 

                  Bu çalışmanın amacı hastanemizde invaziv duktal karsinom tanısı alan tümörlerde; 

literatürde meme karsinomlarının kötü prognozlu alt tipi olarak kabul edilen bazal fenotip varlığını 

CK5/6 ile immünohistokimyasal yöntemle belirlemek ve klinikopatolojik prognostik parametrelerle 

karşılaştırarak kliniğe prognoza yönelik bilgi vermektir. 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Hasta popülasyonu 

Çalışmaya invaziv duktal karsinom (NOS) tanısı alan, modifiye radikal mastektomi veya 

lumpektomi ve aksiller disseksiyon yapılmış 93 olgu dahil edilmiştir. %10’luk formalinle fikse 

edilmiş materyallerden makroskopik inceleme sonrası tümör ve lenf nodlarından elde edilen örnekler 

rutin takip işlemi sonrası parafin bloklara gömülmüş ve 5 mikron kalınlığında kesitler alınıp, rutin 

olarak H&E boyası ile çalışmaya dahil edilen antikorlar ile immunohistokimyasal olarak 

boyanmıştır. Hastalara ait klinik bilgiler hasta dosyalarından ve hastane sisteminden elde edilmiştir. 

2.2. Histopatolojik değerlendirme 

                 Olgulara ait H&E boyalı preparatların tümü yeniden incelenmiş olup histomorfolojik 

parametreler değerlendirilmiştir: 1.Tümör Boyutu: Tümörlerin en büyük çapı alınarak 2 cm’den büyük 

ve küçük olarak 2 grupta incelenmiştir  (1: <= 2 cm ve 2: > 2 cm). 2.Tümör Histolojik Grade: Tümörler 

modifiye Bloom- Richardson yöntemi kullanılarak 3 grupta incelenmiştir ( Grade 1, Grade 2, Grade 3). 
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3. Mitoz Sayısı: Tümör periferinden alınan örneklerin kesitlerinde ve en fazla mitoz bulunan alandan 

başlanarak 10 büyük büyütme alanında (Nikon Optiphot 2 mikroskop -40 objektif x 10 okuler) mitoz 

sayılmıştır. Mitoz sayıları 3 gruba ayrılarak incelenmiştir; (1: 1-5 arası, 2: 6-10 arası ve 3: 11 ve üzeri). 

4. Tümör Nekroz Varlığı: Herhangi br ‘cut off’ değeri veya derecelendirme kullanmadan sadece var yok 

olarak 2 grupta incelenmiştir; (1: nekroz var ve 2: nekroz yok). 5. Lenfovasküler invazyon: Tümörün 

lenfovasküler invazyonu H&E boyalı kesitlerde incelenmiştir. Lenf veya vaskuler damar ayırımı 

yapılmamıştır. Endotelle döşeli boşlukta tümör embolisi, endotel içermeyen boşluktan farklı şekil ve 

konfigürasyondaki tümör embolisi lenfovasküler invazyon olarak kabul edilmiştir. Şüpheli bazı 

vakalarda CD31 ile damar duvarında boyanma ile karar verilmiştir. Lenfovasküler invazyon varlığına 

göre 2 grupta incelenmiştir (1: Lenfovasküler invazyon var ve 2: Lenfovasküler invazyon yok). 6.Lenf 

Nodu Metastazı: Lenf nodu metastazı varlığına göre ve metastaz olan lenf nodlarının sayısına göre 3 

grupta incelenmiştir  (1: Metastaz yok, 2: Metastaz içeren lenf nodu sayısı <4, 3: Metastatik lenf nodu 

sayısı >= 4). 7. Metastatik lenf nodlarında konglomerasyon varlığı: Diğer lenf nodlarına fikse metastatik 

lenf nodu konglomere olarak değerlendirildi  (1: Konglomerasyon var ve 2: Konglomerasyon yok). 8. 

Metastatik lenf nodlarında ekstrakapsüler tümör invazyonu: 2 grupta incelenmiştir (1: Ekstakapsüler 

invazyon var ve 2: Ekstrakapsüler invazyon yok) 

2.3. İmmünohistokimyasal çalışma yöntemi ve değerlendirme 

                   İmmünohistokimyasal inceleme %10’luk formalin solüsyonunda fikse edilmiş dokuların 

parafin bloklarından hazırlanan kesitlerinde çalışılmıştır. Her olgudan internal kontrol olması amacıyla 

çevre meme doku ve tümör içeren en uygun 1 blok seçilmiştir. İmmünohistokimya için standart 

streptavidin –biotin kompeks yöntemi kullanıldı. ER, PR, c-erbB2, CK5/6, CK8/18 antikorları için 

antijen açığa çıkarma işlemi (pretreatment) sitrat tampon (ph 6.0) ile yüksek basınçta kaynatılarak 

yapıldı. SMA antikoru için EDTA tamponu kullanıldı. Yıkama işleminin ardından, ER antikoru (mouse 

monoklonal, SP-1 klonu, Neomarker), PR (rabit monoklonal, SP-2 klonu, Neomarker), c-erbB2 (mouse 

monoklonal, E2-4001+3B5 klonu, Neomarker), CK5/6 (mouse monoklonal, D5+16B4 klonu, Cell 

Marque), CK8/18 (mouse monoklonal,  K8.8+DC10 klonu, Cell Marque),  SMA (mouse monoklonal,  

1A-4 klonu, Neomarker) ile inkübasyon işlemi yapıldı. Antikorlar avidin-biotin peroksidaz kompleksi 

yöntemi kullanılarak görüntülendi. Substrat olarak diaminobenzidin kullanıldı. Slaytlar hematoksilin ile 

zıt boyama işlemi yapıldı, ksilen aşamalarından geçirilerek kapama işlemi gerçekleştirildi. 

                   ER, PR ve c-erbB-2 için meme tümörü, CK5/6  için prostat dokusu, CK8/18 için kalın barsak 

epiteli, SMA için internal damar duvarındaki düz kas kontrol olarak incelendi. ER için  %10’un 

üzerinde, PR için %5’in üzerinde tümöral hücrede nükleer boyanma pozitif kabul edildi. CK5/6 ve SMA 

için invaziv tümöral hücre sitoplazmalarında herhangi bir boyanma pozitif kabul edildi. CK8/18 için 

invaziv tümör hücrelerinde sitoplazmik ve membranöz boyanma pozitif kabul edildi. C-erbB-2 için 2018 

ASCO/CAP  kullanılarak tekrar skorlama yapıldı (9) Buna göre: Skor 0: Boyanma yok veya ≤%10 

invaziv tümör hücresinde zorlukla farkedilebilen hafif inkomplet membranöz boyanma; Skor 1: >%10  

invaziv tümör hücresinde zorlukla farkedilebilen hafif inkomplet membranöz boyanma; Skor 2: >%10  

invaziv tümör hücresinde hafif-orta komplet membranöz boyanma; Skor 3: >%10  invaziv tümör 

hücresinde kuvvetli komplet memranöz boyanma olrak değerlendirildi ve Skor 0, 1 ve 2 negatif, 3 pozitif 

olarak kabul edildi. 

2.4. İstatistiksel analiz 

                   Verilerin analizi SPSS 11.5 paket programında yapıldı. Sürekli ölçümlü değişkenler ortanca, 

ortalama (minimum –maksimum) şeklinde gösterildi. Kategorik özellikler ise % ile gösterildi. CK5/6 

ile invaziv tümörde boyanma izlenenler ile izlenmeyen vakalar arasında kategorik özellikler yönünden 

farkın anlamlı olup olmadığı Ki-kare veya Fisher’s Exact Test ile incelendi. İki grup arasında sürekli ve 

ordinal özellikler yönünden farkın anlamlılığı ise Mann Whitney testi ile araştırıldı. P<0.05 için sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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3. BULGULAR 

3.1. Klinikopatolojik bulgular 

Araştırmaya dahil edilen toplam 93 olguda maksimum yaş 80, minimum yaş 26 olup, ortalama 

yaş 51,8 (± 11,88), ortanca yaş 51 olarak saptanmıştır. Ortalama tümör çapı 3,88  ± 2,21 cm (range, 1-

10 cm). Tümör boyutu 2 cm ve altı ve 2 cm üzeri olarak 2 gruba ayrılarak incelendiğinde 28 olgu (%30,1) 

ilk grupta, 65 olgu (%69,9) 2. grupta saptanmıştır. Doksan üç olgunun 25 adeti (%26,9) evre T1,  25 

adeti (%26,9) T2, 25 adeti (%26,9) T3 ve 18 adeti (%19,3) evre T4’dür. Tümörler grade’lere ayrılarak 

incelendiğinde 5 tanesinin (%5,4) grade 1, 41 tanesinin (%44,1) grade 2, 47 tanesinin ise (%50,5) grade 

3 olduğu saptanmıştır. Olgular mitoz sayısına göre incelendiğinde; 1-5 arasında mitoz içeren olgu sayısı 

22 (%23,7), 6-10 arasında mitoz içeren olgu sayısı 31 (%33,3), 11 ve üzerinde mitoz içeren olgu sayısı 

ise 40 (%43) olarak saptanmıştır. İncelenen olguların 6 (%6,5) tanesinde nekroz görülürken geri kalan 

87  (%93,5) olguda nekroz mevcut değildir. 93 olgunun 37 tanesinde (%39,8) lenfovasküler invazyon 

mevcut olup, geri kalan 56 olguda (60,2) saptanmamıştır. Otuz üç olguda (%35,5) lenf nodu metastazı 

izlenmezken geri kalan 60 olguda (%64,5) lenf nodu metastazı görülmüştür. Metastatik lenf nodu içeren 

60 olguda maksimum 34, minimum 1 adet metastatik lenf nodu görülmüştür. Ortanca metastatik lenf 

nodu sayısı 4 olarak saptanmıştır. Olgular lenf nodlarının metastaz durumuna göre 3 grupta 

incelendiğinde metastatik lenf nodu içermeyen 33 (%35,5) olgu, 4’den az sayıda metastatik lenf nodu 

içeren 28 (%30,1) olgu, 4 ve üzerinde metastatik lenf nodu içeren 32 (% 34,4) olgu saptanmıştır. 

Metastatik lenf nodu içeren 60 olgu lenf nodlarındaki konglomerasyon varlığına göre incelendiğinde; 

14 olguda (%23,3) konglomerasyon izlenirken, 46 olguda (%76,7) izlenmemiştir. 37 olguda (%61,7) 

ekstrakapsüler invazyon izlenirken, 23 olguda (%38,3) ekstrakapsüler invazyon saptanmamıştır. 

3.2. İmmünohistokimyasal bulgular 

İmmünohistokimyasal sonuçlara göre 74 olgu ER pozitif (%79,6), 19 olgu ER negatif (%20,4) 

saptanmıştır. PR 81 olguda pozitifken (%87,1), 12 olguda negatiftir (%12,9). c-erbB-2 skorlarına göre 

incelendiğinde 42 olgu skor 0 (%45,1), 16 olgu skor 1 (%17,2), 10 olgu skor 2 (%10,8) ve 25 olgu skor 

3 (+) (%26,9) olarak saptanmıştır. Araştırmaya dahil edilen 93 olgunun 16’sında (%17,2) tümöral 

dokuda CK5/6 pozitif olarak izlenmiştir. Geri kalan 77 olguda (%82,8) CK5/6 ile boyanma 

izlenmemiştir. Olguların tümünde (%100) tümöral alanlarda CK8/18 pozitif olarak izlenirken sadece 1 

olguda (%1,1) SMA pozitif olarak izlenmiştir.  

3.2.1. CK5/6 boyanması ve histopatolojik özellikler arasındaki ilişki 

CK5/6 ile normal asini ve duktuslarda genellikle lüminal alana lokalize heterojen ve değişken 

derecelerde boyanma görülürken bazal tabakada da boyanma görüldü. CK5/6 pozitif tümörlerin 6’sının 

kesitlerinde eşlik eden intraduktal karsinom odağı izlendi. Sadece 1 olguda bu alanlarda neoplastik 

hücrelerde boyanma izlendi. Komşu meme dokusunda epitelyal hiperplazi alanlarında boyanma 

görüldü. 16 olguda invaziv tümöral sahalarda zayıftan kuvvetliye kadar değişen derecelerde, genellikle 

fokal, bazı olgularda ise diffüz olarak boyanma izlendi. CK5/6 pozitif tümörler, bazıları lenfositik 

infiltrasyon içeren, yer yer ise çok az desmoplastik stroma içinde genellikle tübül oluşturmayan, bazıları 

sinsityal solid adalar şeklinde gelişim paternine sahip; pleomorfik, veziküler, hiperkromatik nükleuslu, 

belirgin nükleollü, sık mitoz içeren atipik hücrelerden oluşmaktadır (Resim 1). Bu olguları diğerlerinden 

ayıran belirgin histomorfolojik bulguya rastlanmadı.  
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Resim 1. Desmoplastik stromada tübül yapıları ve küçük gruplar halinde tümöral hücrelerden oluşan invaziv 

duktal karsinom, grade2 (HEx200). B. Tümöral hücrelerde  CK5/6 ile fokal ve orta şiddetli sitoplazmik boyanma  

(x400). C. Tümöral doku SMA ile boyanmazken stromada boyanma izleniyor (x400) D.  Tümöral hücrelerde 

CK8/18 ile kuvvetli boyanma (x400). Deriye invazyon gösteren bu olguda ER, PR ve c-erbB-2 negatiftir.                           

               Olgular tümörlerin CK5/6 ile boyanma (CK5/6 pozitif) ve boyanmama (CK5/6 negatif) 

durumuna göre 2 gruba ayrılarak histopatolojik parametrelerle karşılaştırılmıştır (Tablo 1). CK5/6 ile 

pozitif boyanan 16 olguda yaş ortalaması 53,62 ± 8,98 iken CK5/6 negatif olgularda yaş ortalaması 

51,45 ±12,41 olarak saptanmış olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p=0,509). 

CK5/6 pozitif grupta tümör boyutu ortalama 4,68 ± 2,30 cm olarak saptanmıştır. Her iki grup arasında 

tümör boyut ortalaması yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir (p=0,078). CK5/6 

pozitif grupta grade 1 olgu izlenmezken, 4 adet grade 2 (%25,0), 12 adet grade 3 (%75,0) olgu 

saptanmıştır. CK5/6 negatif grupta 5 adet grade 1 (% 6,4), 37 adet grade 2 (%48,1) ve 35 adet grade 3 

(%45,5) olgu saptanmıştır. İki grup arasında tümör grade yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur (p= 0,027). Buna göre CK5/6 ile boyanan grubun, boyanmayanlara göre daha yüksek 

gradeli olduğu söylenebilir. İki grup arasında nekroz, lenfovasküler invazyon, lenf nodu metastazı, 

metastatik lenf nodu sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır(p>0.05). 

Metastatik lenf nodlarında konglomerasyon varlığı açısından değerlendirildiğinde CK5/6 boyanan 

grupta 6 olguda (%54,5) lenf nodunda konglomerasyon mevcuttur. CK5/6 negatif grupta ise 8 olguda 

(%16,3) lenf nodunda konglomerasyon izlenmiştir. İki grup arasında konglomerasyon varlığı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,014). Buna göre CK5/6 pozitif olan grupta 

konglomerasyon varlığının negatif gruba göre daha fazla olduğu görülmüştür. Ancak metastatik lenf 

nodları ekstakapsüler tümör invazyonu açısından değerlendirildiğinde CK5/6 boyanan ve boyanmayan 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05)  

Tablo 1.  CK5/6 boyanması ve histopatolojik özellikler arasındaki ilişki 

  CK5/6 negatif 

 

CK5/6 pozitif  

 N 77 16 p değeri 

Mitoz sayısı     0,439 

   1-5 arası 22 (%23,7) 20 (%26,0) 2 (%12,5)  

   6-10 arası 31 (%33,3) 24 (%31,1) 7 (%43,8)  

   11 ve üzeri 40 (%43,0) 33 (%42,9) 7 (43,8)  

Grade     0,027*  

   Grade 1 5 (% 5,4) 5 (%6,4) 0 (%0)  

   Grade 2 41 (%44,1) 37 (%48,1) 4 (%25,0)  

   Grade 3 47 (%50,5) 35 (%45,5) 12 (%75,0)  

Nekroz     0,061 

   Var 6 (%6,5) 3 (%3,9) 3 (%18,8)  

   Yok 87 (%93,5) 74 (96,1) 13 (%81,2)  

Lenfovasküler 

invazyon 

   0,722 

   Var 37 (%39,8) 30 (39,0) 7 (%43,8)  

   Yok 56 (%60,2) 47 /%61,0) 9 (%56,3)  

Lenf nodu metastazı    0,701 

   Yok 33 (%35,5) 28 (%36,3) 5 (%31,3)  

   < 4 28 (%30,1) 23 (%29,9) 5 (%31,3)  

   ≥ 4 32 (% 34,4) 26 (%33,8) 6 (%37,5)  

Konglomerasyon       *0,014  

   Var 14 (%23,3) 8 (%16,3) 6 (%54,5)  

   Yok 46 (%76,7) 41 (%83,7) 5 (%45,5)  
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Ekstrakapsüler 

invazyon 

   0,506 

   Var 37 (%61,7) 29 (%59,2) 8 (%72,7)  

   Yok 23 (%38,3) 0 (%40,8) 3 (%27,3)  

                       *istatistiksel olarak anlamlı 

3.2.2. CK5/6 boyanması ve diğer immunhistokimyasal belirteçler arasındaki ilişki 

İmmünohistokimyasal boyanma (ER, PR, c-erbB-2, CK8/18, SMA) sonuçları CK5/6 pozitif 

ve negatif grup arasında istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır (Tablo 2).CK5/6 pozitif 16 olgunun 4 

adetinde (%25,0) ER pozitif, 12 adetinde (%75,0) negatif izlenirken,  CK5/6 negatif grupta ise 70 olguda 

(%90,9) ER pozitif, 7 olguda  (%9,10) ise ER negatiftir. CK5/6 pozitif 16 olgunun 8 adetinde (%50,0) 

PR pozitif, 8 adetinde (%50,0) negatif izlenirken, CK5/6 negatif grupta ise 73 olguda (%94,8) PR pozitif, 

4 olguda  (%5,2) ise PR negatiftir. Gruplar arasında hem ER hem de PR boyanma pozitifliği istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Buna göre CK5/6 pozitif grupta ER ve PR negatifliği, diğer 

gruba göre daha yaygın olduğu bulunmuştur. C-erbB-2 skor 0,1,2 ve 3 olarak 4 grupta incelenmiştir. 

CK5/6 pozitif grupta 4 olgu (%25,0) skor 0, 4 olgu (%25,0) skor 1, 3 olgu (%18,8) skor 2, ve 5 olgu 

(%31,2) skor 3 olarak bulunmuştur. CK5/6 negatif grupta ise 38 olgu (%49,3) skor 0, 12 olgu (%15,6) 

skor 1, 7 olgu (%9,1) skor 2 ve 20 olgu (%26,0) skor 3 olarak saptanmıştır. C-erbB-2 boyanma skorları 

yönünden 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,154). SMA sadece 

CK5/6  pozitif olan 1 olguda (%6,3) boyanmıştır. Her iki grup arasında SMA yönünden istatiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,172). CK8/18 bütün olgularda boyandığı için istatistiksel olarak 

değerlendirme yapılmamıştır. 

Tablo 2. CK5/6 boyanması ile immünohistokimyasal boyanma (ER, PR, CerbB2, SMA) 

sonuçları arasındaki ilişki 

  CK5/6 negatif CK5/6 pozitif   

 N 77  16 p değeri 

ER    <0,001* 

   Pozitif 74 (%79,6) 70 (%90,9) 4 (%25,0)  

   Negatif 19 (%20,4) 7 (%9,1) 12 (%75,0)  

PR    <0,001* 

   Pozitif 81 (%87,1) 73 (%94,8) 8 (%50)  

   Negatif 12 (%12,9) 4 (%5,2) 8 (%50)  

CerbB2    0,154 

   Skor 0 42 (%45,1) 38 (%49,3) 4 (%25,0)  

   Skor 1 16 (%17,2) 12 (%15,6) 4 (%25,0)  

   Skor 2 10 (%10,8) 7 (%9,1) 3 (%18,8)  

   Skor 3 25 (%26,9) 20 (%26,0) 5 (%31,2)  

SMA    0,172 

   Pozitif 1 (%1,1) 0 (%0) 1 (%6,3)  

   Negatif 92 (%98,9) 77 (%100,0) 15 (%93,7)  

      *istatistiksel olarak anlamlı 

3.2.3. CK8/18 immunboyanması ve diğer immunhistokimyasal belirteçler arasındaki ilişki 

CK8/18 ile normal asini ve duktusların lüminal hücrelerinde, intraduktal karsinomlarda 

neoplastik hücrelerde ve bütün invaziv tümörlerde boyanma izlendi. CK8/18 ile genellikle kuvvetli ve 

diffüz boyanma izlenirken sadece bir olguda orta derecede boyanma görüldü. Grade 3 olan bu tümörde 

CK5/6 ile daha kuvvetli boyanma izlenirken ER negatif, PR pozitif ve c-erbB-2 ise Skor 1 negatif olarak 

değerlendirildi. Hiçbir alanda myoepitelyal hücrelerde boyanma görülmedi.  

3.2.4. SMA immunboyanması ve diğer immunhistokimyasal belirteçler arasındaki ilişki 

SMA ile kan damarlarının duvarında olduğu gibi, normal asini ve duktusların myoepitel 

hücrelerinde ve intraduktal karsinomların myoepitel hücrelerinde boyanma izlendi. Normal lüminal 

epitelyal hücrelerde boyanma izlenmedi. T1 evresinde ve grade 3 olan bir olguda invaziv tümörde SMA 

pozitif izlendi ve bu pozitiflik damar duvarlarında düz kasın boyanması kadar kuvvetli idi. Bu olguda 
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CK8/18 ile diffüz ve kuvvetli boyanma izlenirken, CK5/6 ile SMA ile benzer kuvvette ve dağılımda 

boyanma görüldü (Resim 14). Olguda ER ve PR negatif, c-erbB-2 ise Skor 0 olarak izlendi. Onbeş adet 

metastatik lenf nodu, bu nodlarda konglomerasyon ve ekstrakapsüler invazyon mevcuttu. Tümör 

stromalarında SMA ile değişen derecelerde myofibroblastlarda boyanma izlendi. 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bir süredir invaziv duktal karsinomun bir grubunun aynı zamanda normal meme duktus ve 

asinilerin dış kısmındaki myoepitel/bazal tabakada bulunan proteinleri eksprese ettiği gösterilmektedir. 

Bunlar CK5/6, CK14 ve CK17 gibi yüksek molekül ağırlıklı sitokeratinler, SMA, kalponin, S100 gibi 

düz kas belirleyicileridir.5,6,10,11 Rutin değerlendirmede bu inceleme standart değildir ve terminolojide 

fikir birliğine varılmamıştır. Farklı araştırmacılar bu tümörleri anlatırken; bazaloid, ‘bazal-like’, bazal 

fenotip,  myoepitelyal fenotip, myoepitelyal diferansiyasyon gösteren duktal kanserler gibi kendi tercih 

ettikleri terimleri kullanmışlardır.4, 5, 7, 11-13 Bu tümör gruplarının ayrı bir subgrup olarak kabul edilmesini 

ve buna göre tedavi planlanması gerektiğini önermişlerdir.  

Bindokuzyüzkırkdört invaziv meme karsinomu içeren seride Abd El-Rehim ve ark. bazal  

(CK5/6, CK14), lüminal CK8, CK18, CK19 ve ilaveten SMA ve ER ekspresyonlarını incelemişlerdir. 

Boyanma paternlerine göre tümörler; saf lüminal (CK8/18/19 +), mikst lüminal/bazal (CK8/18/19 ve 

CK5/6 +), saf bazal (CK5/6 +) ve ‘null’ (CK8/18/19 ve CK5/6 -) olmak üzere 4 farklı kategoriye 

ayrılmıştır. Bu gruplar farklı biyolojik özelliklere sahiptir ve klinik sonuçları farklı olabilir. Lüminal 

tiptekiler ER pozitifliği, daha büyük hasta yaşı ile birliktedir ve iyi prognoza sahiptir. Kombine mikst 

lüminal/bazal ve sadece bazal gruptaki tümörler ER negatiftir ve kötü prognozla birliktedir. Yine bu 

çalışmada relapssız interval için CK5/6’nın bağımsız faktör olduğu gösterilmiştir.6 Birkaç yıl sonra aynı 

hasta grubuyla yapılan incelemede; tümörler immünohistokimyasal boyanmalarına göre 2 gruba 

ayrılmıştır. 1. Bir veya daha fazla bazal belirleyici (CK5/6, CK14) eksprese eden bazal fenotip 2. SMA 

ve / veya p63 eksprese eden myoepitelyal fenotip. İlk grup; 1A. %50’den fazla hücrenin pozitif olduğu 

dominant bazal patern ve 1B. %10-50 hücrenin pozitif olduğu bazal karakteristik olarak 2 subgruba 

ayrılmıştır. Bazal fenotipteki tümörler %18,6 (1A (%8,6) 1B (%10) ve myoepitel fenotip grubu ise 

vakaların %13,7’sini oluşturmuştur. Her iki grupta da en sık histolojik tip invaziv duktal karsinom 

(NOS) olarak bulunmuştur. Bazal ve myoepitelyal fenotipe sahip tümörler aynı morfolojik özellikleri 

taşımalarına rağmen 2. gruptan farklı olarak, bazal grup prognozu belirlemede bağımsız bir özellik 

olarak kabul edilmiştir.7 

Altıyüzonbir meme karsinomu olgusunda, %16 tümörde CK5/6 ve/veya CK17 ekspresyonu 

görülmüştür. Bu grubun prognozu, negatif olan tümörlerden daha kötü bulunmuştur. Lenf nodu 

metastazı olmayan hastalarda bazal CK ekspresyonu tümör boyutu, grade, HER2/neu ve ER’den 

bağımsız prognostik faktör olarak kabul edilmiştir.14 

Altmışbeş primer invaziv karsinom içeren ve çeşitli belirleyicilerle diferansiyasyonları 

incelenen çalışmada, tümörler 3 ana gruba ayrılmıştır; sadece basit epitelyal CK’leri eksprese eden, 

34BE12 ve K8.12 antikorlarını eksprese eden ve 3. olarak CK14, CK17, SMA ve vimentin eksprese 

eden grup. Bazal ve myoepitelyal belirleyicileri birlikte eksprese eden 3. grup tümörler diğer grupların 

aksine kötü prognoz göstergeleri olan yüksek Ki-67 düzeyi,  EGFR pozitifliği ve ER-PR negatifliği ile 

birliktedir (15). Bizim SMA ve CK5/6 pozitif olan tek olgumuz,  kötü prognoz göstergeleri olan grade 

3, ER ve PR negatifliği ve lenf nodu metastazı ile birliktedir. Rakha ve ark.’larının 1944 olguluk 

serisinde CK5/6 ve SMA’yı aynı anda eksprese eden tümörlerin bu belirleyicileri tek başına eksprese 

eden bazal ve myoepitelyal fenotipteki tümörlerden daha kötü prognoza sahip olduklarını 

savunmuşlardır.7 

S100, SMA ve CK14’ den en az birini eksprese eden, myoepitelyal diferansiyasyon gösteren 

30 yüksek gradeli invaziv duktal karsinom ve 36 konvansiyonel invaziv duktal karsinomun incelendiği 

çalışmada myoepitelyal diferansiyasyon gösteren gruptaki tümörlerde c-erbB-2, ER ve PR çoğu olguda 

negatif, P53 ve EGFR pozitif izlenmiştir. Yine bu grupta cerrahi tedavi sonrası izlemde beyin, akciğer, 

kemik başta olmak üzere, diğer gruptan daha fazla metastaz gelişimi görülmüş ve myoepitelyal 

diferansiyasyon göstermeyen gruptan daha düşük hastalıksız sağkalım saptanmıştır.16 Bizim olgumuzda 
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da bu çalışmayla uygun olarak c-erbB-2 negatif bulunmuştur. Bizim olgumuzdaki sitoplazmik SMA 

boyanması tümör adalarında yaygın olarak ve bazı alanlarda tek tek hücreler halindedir. Ancak 

literatürle uyumsuz olarak (%10 ve 13,7) 93 olgunun sadece birinde boyanma görülmüştür.7, 17 Bu 

yüzden myoepitelyal diferansiyasyon istatistiksel olarak anlamsız olacağı için diğer parametrelerle 

birlikte değerlendirmeye alınmamıştır. 

Daha önceki yayınlanan meme karsinomu serilerinde CK5/6 ekspresyonu %14 ile % 38,4 

arasında değişmektedir.5,14,13,18,19 Bizim çalışmamızda bu değer literatürle uyumlu olarak %17,2 

bulunmuştur. Onaltı olguda invaziv tümöral sahalarda zayıftan kuvvetliye kadar değişen derecelerde, 

genellikle fokal, bazı olgularda ise diffüz olarak CK5/6 ile boyanma izlendi. CK5/6 pozitif olan 16 

olgumuzda yaş aralığı 41-74, ortalama yaş 53,6’dir. Literatürde bazı çalışmalarda CK5/6 pozitif 

olgularda ortalama hasta yaşı 50’nin üzerinde olmakla birlikte bizim çalışmamızda olduğu gibi, negatif 

grupla arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur.19 Bazı çalışmalarda ise bu fark anlamlı bulunmuş 

ve CK5/6 eksprese eden tümöre sahip hastaların daha genç oldukları ve bu tümörlerin genellikle daha 

büyük boyutlu ve kötü prognoza sahip oldukları belirtilmiştir.6, 7, 8,17 Kırküç grade 3 invaziv duktal 

karsinom olgusunda CK14 ve ‘comperative genomic hybridisation’ (CGH) analizi ile farklı prognoza 

sahip alt gruplar olduğunu göstermek için yapılan çalışmada, CK14 pozitif gruptaki tümörler ER, PR, 

c-erbB-2 negatiftir ve ortalama tümör boyutu 3,4 cm’dir. Bazal fenotipteki tümörlerin ise genetik 

farklılıklarla gösterilen ve kötü prognoza sahip, alt grubu mevcuttur.20 Bizim çalışmamızda tümör 

boyutu CK5/6 pozitif grupta ortalama 4, 48 cm olup, 1,7-9 cm arasında değişmektedir. Bu gruptaki 

tümörlerin (%87,5) çoğu literatürle uyumlu olarak 2 cm ve üzerindedir. Ancak CK5/6 pozitif ve negatif 

gruplar arasında tümör boyutu yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.135). 

Bazal ve myoepitelyal diferansiyasyon gösteren meme karsinomlarının morfolojik 

incelemesinde, bazal fenotipteki grupta artmış mitotik aktivite, belirgin nükleer pleomorfizm, tübül 

formasyon kaybı, komedo nekroz ve adenoid kistik değişiklikler en sık görülen morfolojik 

değişikliklerdir. Sadece SMA eksprese eden grupta ise artmış mitotik aktivite, belirgin nükleer 

pleomorfizm, spindle, bazaloid ve ‘clear’ hücre değişiklikleri ve santral asellüler alanlar sık izlenmiştir.7 

Tsuda ve ark. S100, SMA ve CK14 ekspresyonu gösteren büyük santral asellüler alan içeren invaziv 

duktal karsinomların akciğer ve beyin metastaz risklerinin daha fazla olduğunu göstermişlerdir.21 

Fulford ve ark.’nın bazal fenotipe sahip grade 3 invaziv duktal karsinom morfolojik özellikleri 

araştırdığı çalışmasında, yüksek mitoz sayımı, sinsityal büyüme paterni, santral skar, tümör nekrozu, 

spindle, şeffaf ve bazaloid hücre, belirgin sitoplazma yokluğu  ve skuamöz metaplazi varlığı bazal 

fenotip içeren tümörlerde sık olarak izlenmiş fakat skuamöz metaplazi, yüksek mitoz, belirgin tümör 

nekrozu santral asellüler alanlar ve spindle hücre varlığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Böylelikle farklı bir antite olarak kabul edilen bazal fenotipi belirlemede morfolojik özellikler 

patologlara uyarıcı nitelikte olabileceğini göstermişlerdir.12 Bizim çalışmamızda CK5/6 pozitif tümörler 

diğer çalışmalarla benzer şekilde genellikle tübül oluşturmayan, bazıları sinsityal solid adalar şeklinde 

gelişim paternine sahip; pleomorfik, veziküler, hiperkromatik nükleuslu, belirgin nükleollü, sık mitoz 

içeren atipik hücrelerden oluşmaktadır. CK5/6 pozitif grupta sadece 3 olguda (%18,8) tümör nekrozu 

izlendi, bu değer literatürde yayınlanan değerden (%76) olduça düşüktür ve negatif grupla arasında 

nekroz yönünden istatiksel fark bulunmamıştır (p=0.061). Lenfovasküler tümör invazyonu, meme 

karsinomlarında prognostik parametre olarak kabul edilmiştir.25 Bu yüzden biz de çalışmamızda  LVİ’ 

yi patolojik prognostik parametre olarak kullandık ve CK5/6 pozitif gruptaki olguların %43,8’inde 

saptadık. Bu değer diğer çalışmalardan daha yüksektir ancak onlarla uyumlu olarak bazal ve bazal 

olmayan grupla arasında anlamlı fark yoktur.7,12 Jones ve ark. 92 invaziv duktal karsinomun 7’sinde 

CK14 ile bazal hücre fenotipi belirlemişlerdir. Bu tümörlerin hepsinin de boyutları büyük, mitoz sayısı 

yüksek ve grade 3 olarak saptanmıştır. Ortak morfolojik özellik olarak itici veya invaziv tümör 

sınırlarına sahip, büyük tabakalar, solid adalardan oluştuğunu ve sınırlarda orta veya belirgin lenfositik 

infiltrat içerdiğini belirtmişlerdir. Hepsi ER, PR ve c-erbB-2 negatiftir ve 4 tanesinin aynı zamanda SMA 

eksprese ederken konvansiyonel myoepitelyal karsinoma benzer moleküler sitogenetik profile sahip 

olduğunu CGH analiz çalışmalarla göstermişlerdir.11 İnvaziv meme karsinomlarında tübül formasyonu, 

nükleer pleomorfizm ve mitoz sayımı ile belirlenen histolojik grade önemli bir prognostik faktördür.2,8 

Bazal hücre fenotipi gösteren invaziv meme karsinomlarının çoğunluğu bizim çalışmamızla uyumlu 

olarak grade 3’tür ve kötü prognozla ilişkilidir. Bizim çalışmamızda CK5/6 pozitif 16 olgunun 12’sinde 
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(%75) tümörler grade 3’tür. İki grup arasında grade yönünden istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 

(p=0.027). 

Rakha ve ark 1944 invaziv meme karsinomu içeren geniş serilerinde CK5/6 pozitif, bazal 

hücre fenotipindeki tümörlerin çoğunluğunun (%71,5) grade 3 olduğunu saptamışlardır. Bu tümörlerin 

çoğu invaziv duktal karsinom, NOS’dur. Grade 3 morfolojiye ek olarak, tümör boyutu, ER, PR 

negatifliği, p53, EGFR, BRCA-1, P-cadherin ve nöroendokrin belirleyici pozitifliği ile ilişkili 

bulunmuştur. Kısa hastalıksız sağkalım ve tüm sağkalım ile önemli ilişkisi saptanmış ve prognoz için 

bağımsız bir gösterge olduğu savunulmuştur.7 Santini ve ark. CK14 ve CK17 ile belirledikleri gruptaki 

tümörlerin grade, EGFR ekspresyonu, ER, PR negatifliği ve yüksek Ki-67 skoru ile güçlü ilişkisi 

olduğunu göstermişlerdir. Bu tümörlerin hepsinin İDK/NOS olduğunu ve morfolojik olarak diğer 

gruplardan ayrılamayacağını belirtmişlerdir. Bu yüzden de meme karsinomunun durumunu belirlerken 

konvansiyonel ışık mikroskobundan daha etkili olabileceğini savunmuşlardır.15 Yüzaltmışsekiz invaziv 

meme karsinomunda, tümörler lüminal, bazal ve c-erbB-2  aşırı eksprese eden gruplara ayrılarak 

incelemiş ve bazal gruptaki tümörlerin %75’inin grade 3 olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda bu 

gruptaki tümörlerin çoğunluğu aileseldir ve CK5 yanında P-cadherin de eksprese etmişlerdir.13  

Stratifiye epitelyal keratinlerin invaziv duktal karsinomlardaki biyolojik ve prognostik 

önemini araştıran daha önceki bir çalışmada lüminal ve bazal sitokeratinleri eksprese eden bi-modal ve 

sadece lüminal sitokeratinleri eksprese eden lüminal olarak tümörleri 2 grupta incelemişlerdir. Bi-modal 

gruptaki tümörlerin çoğunluğu (%62) Grade 3’tür, aynı zamanda steroid reseptör negatifliği ve kötü 

prognozla birliktedir.10 Grade 3 invaziv duktal karsinomların yaklaşık %20’si bazal fenotiplidir.12,20 

Bazal CK eksprese eden ve etmeyen diğer grup arasında CGH analiz ile saptanan genetik farklılıklar 

mevcuttur. Bu çalışmada en önemli prognostik gösterge olarak lenf nodlarının durumu saptanmıştır.20 

88 ve 195 meme karsinomu içeren 2 çalışmada CK5/6 pozitif gruptaki tümörlerin çoğu yüksek gradeli 

olmasına rağmen, bizim sonuçlarımızla uyumsuz olarak aralarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmamıştır.20,21 Bilateral meme karsinomlarında CK5/6 ve PTEN ekspresyonun klinik önemini 

araştıran Piekarski & Biernat bunun sebebinin CK5/6 negatif gruptaki tümörlerin de yüksek gradeli 

olmasına ve diğer çalışmalara oranla daha az sayıda olgu içermesine bağlamışlardır. Bu çalışmada bazal 

gruptaki tümörlerin hepsi ER negatif, büyük kısmı PR negatiftir ve aralarında güçlü bir korelasyon 

mevcuttur. Ancak c-erbB-2 ile aralarında ilişki saptanmamıştır.21 

Birçok yayında bizim çalışmamızda olduğu gibi lenf nodlarının metastaz durumu ile CK5/6 

veya diğer bazal belirleyicilerin pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki yoktur.6,10,20,21 Callagy ve ark. 107 

meme kanserinde çeşitli belirleyicilerle ve TMA yöntemiyle moleküler klasifikasyon için yaptıkları 

çalışmada çoğu tümör %95 lüminal sitokeratin (CK8/18) eksprese ederken, bazal sitokeratin (CK5/6) 

sadece tümörlerin %20’ sinde eksprese olmuştur. Lenf nodlarının durumu MIB-1, Mcm2, c-erbB-2 ve 

CK5/6 boyanması ile ilişkili bulunmuş ve CK5/6 ekspresyonu lenf nodu pozitif tümörlerin %36’ sında 

görülmüştür CK5/6 eksprese eden bazal tip tümörler ER negatiftir.18  Lenf nodu pozitif meme 

tümörlerinin rekürrens riski yüksektir ve çoğu adjuvan tedavi alırlar. Lenf nodu negatif olan hastaların 

durumu çok açık değildir ve bu grupta yeni prognostik faktörlere ihtiyaç vardır. Altıyüzonbir meme 

tümörünün bazal belirleyicilerle (CK5-CK17) yapılan incelemesinde, lenf nodu negatif grupta bazal 

belirleyicilerin ekspresyonunun, tümör boyut ve grade’den bağımsız olarak prognostik faktör olduğu ve 

kötü prognozla ilişkili olduğu gösterilmiştir.14 Daha sonra 195 olgu içeren çalışmada yine lenf nodu 

negatif grupta CK5/6 ve CK17 ekspresyonunun kötü prognozla birlikte olduğu fakat bazal fenotipteki 

tümörlerin kötü prognozunun, bazal CK ekspresyonu ile değil, ER negatifliği ve ‘cyclin E’ ekspresyonu 

ile belirlenebileceği sonucuna varmışlardır.19 Bizim çalışmamızda CK5/6 pozitif grupta lenf nodu 

metastazı %68,8 iken negatif grupta bu değer diğerine çok yakın (%63,6) bulunmuştur. İki grup arasında 

lenf nodu metastaz pozitifliği açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,71). Bunun sebebi her iki 

grupta benzer oranda pozitif lenf nodu bulunması olabilir, ayrıca CK5/6 pozitif olgu sayısının az olması 

nedeniyle lenf nodu pozitif ve negatif gruplar arasında karşılaştırma yapılmamıştır. Bizim çalışmamızın 

lenf nodu yönünden diğer çalışmalardan farkı; metastatik lenf nodlarında konglomerasyon ve 

ekstrakapsüler invazyonun incelenmesidir. Metastatik lenf nodları, ekstakapsüler tümör invazyonu 

açısından değerlendirildiğinde CK5/6 pozitif ve negatif gruplar arasında ekstrakapsüler invazyon 

yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,506). Ancak metastatik lenf nodları 
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konglomerasyon varlığı açısından değerlendirildiğinde CK5/6 pozitif olan grupta konglomerasyon 

varlığının negatif gruba göre daha fazla olduğu görülmüştür (p=0,0014). 

ER, PR gibi hormon reseptörleri ve c-erbB-2 gibi belirleyiciler, prognostik gösterge olarak 

ve tedavi seçiminde rehber olarak kullanılmaktadır.  Hasta sağkalımını daha iyi belirlemek ve yeni 

tedavi yaklaşımları amacıyla son yıllarda diğer moleküler prognostik faktörler üzerinde çalışılmaktadır 

ER pozitif meme karsinomuna sahip hastalar, negatif olanlara göre daha uzun sağkalıma sahiptir.22 C-

erbB-2 aşırı ekspresyonu meme kanserlerinde kötü prognozla ilişkilidir. Bazal belirleyicilerle pozitif 

olan meme karsinomlarının hemen hemen hepsi hormon reseptörleri negatif ve c-erbB-2 

negatiftir.5,6,11,16,18,19,21 Ancak bunların bir kısmında bazal sitokeratin pozitifliği ile c-erbB-2 arasında 

anlamlı ilişki görülmemiştir.7,14,21 Bizim olgularımızda CK5/6 pozitif grupta c-erbB-2 negatifliği 

yönünden literatürle uyumlu olmasına rağmen negatif grupta da c-erbB-2 aşırı ekspresyonu fazla 

görülmemesi nedeniyle iki grup arasında c-erbB-2 yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p=0.154). Ancak literatürle uyumlu olarak CK5/6 pozitifliği,  ER ve PR negatifliği ile 

ilişkili bulunmuştur (p<0.001). Jones ve ark 92 invaziv meme karsinomu içeren çalışmasında bazal 

fenotipe sahip 7 olgu mevcuttur ve bunların hepsi de ER, PR ve c-erbB-2 negatiftir. Bazal keratinleri 

eksprese eden tümörler veya c-erbB-2 aşırı eksprese eden tümörler kötü prognoza sahiptir ve santral 

sinir sistem metastazı için artmış riske sahiptir.6, 14 

Moleküler düzeyde farklı meme kanser fenotiplerini belirlemek c-DNA mikroarray 

teknolojilerinin gelişmesi ile mümkün olmuştur.4,5,18 Perou ve ark. komplementer DNA mikroarray 

yöntemi ile 65 meme tümöründe gen ekspresyon paternlerini belirlemişler ve bu farklı gen paternlerine 

göre tümörleri farklı alt gruplara ayırmışlardır. ER, c-erbB-2, lüminal belirleyici CK8/18 ve CK5/6, 

CK17 gibi bazal CK’ler kullanılmıştır. Farklı moleküler özelliklerine göre meme tümörlerini 4 gruba 

ayırmışlardır; 1. ER+/’lüminal-like’  2. ‘bazal-like’ 3. c-erbB-2 + 4. normal meme tipi. ‘Bazal-like’ 

subtipte olan tümörler ER ve c-erbB-2 negatiftir ve CK5/6 ekspresyonu gösterirler.4 Nielsen ve ark 

bazal-like fenotipin İHK profilini belirleyen çalışma yayınlamışlardır. Bu çalışmada, daha önce c-DNA 

mikroarray yöntemiyle gösterdikleri bazal-like fenotipte olan tümörleri belirlemede kullanılan 

immünohistokimyasal analizin, %100 spesifik ve %76 sensitif olduğunu göstermişlerdir. Aynı zamanda 

bu fenotipteki meme kanserlerinin ER ve c-erbB-2 negatif ancak CK5/6 veya CK17 pozitif ve/veya c- 

KIT pozitif olduklarını bulmuşlardır. Bu fenotipin ER+ lüminal tiple karşılaştırıldığında ortalama 17,4 

yıllık izlemde kısa sağkalımla korele olduğunu gözlemlemişlerdir (5). Potemski ve ark.’nın yaptıkları 

çalışmada CK5/6 ekspresyonu %36 iken, CK5/6 pozitifliği, ER ve c-erbB-2 negatifliği ile belirlenen 

bazal fenotipe sahip  % 25 tümör vardır bu değer Nielsen ve ark’nın bulduğu değerden (%15) daha 

yüksektir (5, 19). Bizim çalışmamızda CK5/6 pozitif 16 (% 17,2) tümör varken literatürle uyumsuz 

olarak bu pozitif grupta aynı anda ER ve c-erbB-2 negatif 8 (% 8,69) tümör mevcuttur.  

Doksanüç invaziv duktal karsinom içeren çalışmamızda, 16 tümörde CK5/6 ekspresyonu 

olup bunlar aynı zamanda CK8/18 pozitiftir. Bu tümörlerin, tamamen diferansiye lüminal hücrelere 

maturasyonu sırasında glandular progenitör hücrelerden köken aldığı düşünülmüştür. Bu grupta sadece 

bir olguda myoepitelyal belirleyici olan SMA ile boyanma olmuştur. Literatürle uyumlu olarak; CK5/6 

ekspresyonu ile kötü prognoz göstergeleri olan yüksek grade ve ER, PR negatifliği arasında anlamlı 

ilişki bulunmuş fakat c-erbB-2 ekspresyonu, hasta yaşı, tümör boyutu, tümör nekrozu, lenfovasküler 

tümör invazyonu, lenf nodlarının durumu ile ilişki saptanmamıştır. Literatürden farklı olarak metastatik 

lenf nodlarında konglomerasyon yönünden CK5/6 pozitif ve negatif iki grup arasında anlamlı fark 

bulunmuştur.  

Sonuç olarak çalışmamızda 93 NOS invaziv duktal meme kanserinde bazal hücre kökenli 

olanlar literatür bilgileri ışığında değerlendirilmiş, literatür incelemelerinden farklı olarak metastatik 

lenf nodlarında AJCC meme tümörü evrelemesinde yer alan konglomerasyon ve ekstrakapsüler yayılım 

parametreleri eklenerek yüksek grade, ER ve PR negatifliği ve konglomere lenf nodları ile istatistiksel 

anlamlı bulunmuş, bu parametrelerin kliniğe ilk cerrahi tedavisinden sonra bildirilmesinin hastanın 

prognozun tahmininde ve adjuvan tedavi belirlemede yararlı olacağı kanısına varılmıştır.  

 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 909 
KAYNAKÇA 

1. Tavassoli  FA, Devilee P.(Eds.): World Health Organisation Classification of Tumors 

Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female organs. IARC Press, Lyon 2003: 10-59 

2. Tavassoli FA. Pathology of the Breast. 2nd ed. Norwalk Appleton & Lange,Stanford. 1992  

3. Reis-Filho JS, Simpson PT, Martins A ET al. Distribution of p63, cytokeratins 5/6 and 

cytokeratin 14 in 51 normal and 400 neoplastic human tissue samples using TARP-4 multi-tumor tissue 

microarray. Virchows Arch. 2003;443(2):122-132. doi:10.1007/s00428-003-0859-24. Perou CM, Sørlie 

T, Eisen MB, et al. Molecular portraits of human breast tumours. Nature. 2000;406(6797):747-752. 

doi:10.1038/35021093 

5. Nielsen TO, Hsu FD, Jensen K, et al. Immunohistochemical and clinical characterization 

of the basal-like subtype of invasive breast carcinoma. Clin Cancer Res. 2004;10(16):5367-5374. 

doi:10.1158/1078-0432.CCR-04-0220 

6. Abd El-Rehim DM, Pinder SE, Paish CE, et al. Expression of luminal and basal 

cytokeratins in human breast carcinoma. J Pathol. 2004;203(2):661-671. doi:10.1002/path.1559 

7. Rakha EA, Putti TC, Abd El-Rehim DM, et al. Morphological and immunophenotypic 

analysis of breast carcinomas with basal and myoepithelial differentiation. J Pathol. 2006;208(4):495-

506. doi:10.1002/path.1916 

8. Elston CW, Ellis IO. Pathological prognostic factors in breast cancer. I. The value of 

histological grade in breast cancer: experience from a large study with long-term follow-

up. Histopathology. 1991;19(5):403-410. doi:10.1111/j.1365-2559.1991.tb00229.x 

9. Wolff AC, Hammond MEH, Allison KH, et al. Human Epidermal Growth Factor Receptor 

2 Testing in Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists 

Clinical Practice Guideline Focused Update. J Clin Oncol. 2018;36(20):2105-2122. 

doi:10.1200/JCO.2018.77.8738 

10. Malzahn K, Mitze M, Thoenes M, Moll R. Biological and prognostic significance of 

stratified epithelial cytokeratins in infiltrating ductal breast carcinomas. Virchows Arch. 

1998;433(2):119-129. doi:10.1007/s004280050226 

11. Jones C, Nonni AV, Fulford L, et al. CGH analysis of ductal carcinoma of the breast 

with basaloid/myoepithelial cell differentiation. Br J Cancer. 2001;85(3):422-427. 

doi:10.1054/bjoc.2001.1869 

12. Fulford LG, Easton DF, Reis-Filho JS, et al. Specific morphological features predictive 

for the basal phenotype in grade 3 invasive ductal carcinoma of breast. Histopathology. 2006;49(1):22-

34. doi:10.1111/j.1365-2559.2006.02453.x 

13. Matos I, Dufloth R, Alvarenga M, Zeferino LC, Schmitt F. p63, cytokeratin 5, and P-

cadherin: three molecular markers to distinguish basal phenotype in breast carcinomas. Virchows Arch. 

2005;447(4):688-694. doi:10.1007/s00428-005-0010-7 

14. van de Rijn M, Perou CM, Tibshirani R, et al. Expression of cytokeratins 17 and 5 

identifies a group of breast carcinomas with poor clinical outcome [published correction appears in Am 

J Pathol. 2003 Jul;163(1):377]. Am J Pathol. 2002;161(6):1991-1996. doi:10.1016/S0002-

9440(10)64476-8 

15. Santini D, Ceccarelli C, Taffurelli M, Pileri S, Marrano D. Differentiation pathways in 

primary invasive breast carcinoma as suggested by intermediate filament and biopathological marker 

expression. J Pathol. 1996;179(4):386-391. doi:10.1002/(SICI)1096-9896(199608)179:4<386::AID-

PATH631>3.0.CO;2-V 

16. Shien T, Tashiro T, Omatsu M, et al. Frequent overexpression of epidermal growth factor 

receptor (EGFR) in mammary high grade ductal carcinomas with myoepithelial differentiation. J Clin 

Pathol. 2005;58(12):1299-1304. doi:10.1136/jcp.2005.026096 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 910 
17.Nayar R, Breland C, Bedrossian U, Masood S, DeFrias D, Bedrossian CW. 

Immunoreactivity of ductal cells with putative myoepithelial markers: A potential pitfall in breast 

carcinoma. Ann Diagn Pathol. 1999;3(3):165-173. doi:10.1016/s1092-9134(99)80044-6 

18. Callagy G, Cattaneo E, Daigo Y, et al. Molecular classification of breast carcinomas 

using tissue microarrays. Diagn Mol Pathol. 2003;12(1):27-34. doi:10.1097/00019606-200303000-

00004 

19. Potemski P, Kusinska R, Watala C, Pluciennik E, Bednarek AK, Kordek R. Prognostic 

relevance of basal cytokeratin expression in operable breast cancer. Oncology. 2005;69(6):478-485. 

doi:10.1159/000090986. 

20. Jones C, Ford E, Gillett C, et al. Molecular cytogenetic identification of subgroups of 

grade III invasive ductal breast carcinomas with different clinical outcomes. Clin Cancer Res. 

2004;10(18 Pt 1):5988-5997. doi:10.1158/1078-0432.CCR-03-0731 

21. Piekarski JH, Biernat W. Clinical significance of CK5/6 and PTEN protein expression 

in patients with bilateral breast carcinoma. Histopathology. 2006;49(3):248-255. doi:10.1111/j.1365-

2559.2006.02482.x 

22. Mann S, Laucirica R, Carlson N, et al. Estrogen receptor beta expression in invasive breast 

cancer. Hum Pathol. 2001;32(1):113-118. doi:10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 911 
Presentation ID / Sunum No: 713 

 

Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ORCID ID: 0000-0001-9461-6428 

 

Clostridium Perfringens Kaynaklı Besin Zehirlenmelerinin Adli Açıdan 

Değerlendirilmesi 

 

Doç.Dr. Mehtap Ünlü Söğüt1,  Araştırmacı Enes Furkan Arslan2 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı 

 

*Corresponding author: Enes Furkan Arslan 

 

Özet:  Gıda kaynaklı hastalıklar, dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü, gıda 

kaynaklı hastalıkları yiyecek veya su tüketiminin neden olduğu düşünülen bulaşıcı veya toksik nitelikli hastalık 

olarak tanımlamaktadır. Adli vaka olarak değerlendirilen bakteriyal gıda zehirlenmeleri sonucunda 

gastrointestinal rahatsızlıklar, ateş, nörolojik bulguların yanı sıra bazı vakalarda ölüm de görülebilmektedir. 

Ülkemizde yapılan araştırmalara göre acil servise başvurulan zehirlenme olaylarında, gıda kaynaklı 

zehirlenmelerin ilaç kaynaklı zehirlenmelerden sonra ikinci sırada yer aldığı bildirilmiştir. Clostridium 

perfringens de gıda kaynaklı zehirlenmelerde en dikkat çeken bakteri çeşitlerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. C. perfringens, çoğalabilmek için ihtiyacı olan aminoasit ile vitamin ve mineral maddeyi kendi 

sentezleyemediği için dışarıdan almak zorundadır. Bu nedenle sıklıkla bu maddeleri yeterli oranda içeren, et veya 

et ürünlerinde ve bizlerin de sindirim sisteminde yüksek oranda bulunur. Ek olarak gıda kaynaklı hastalıklar 

hükümetlere milyarlarca dolarlık sağlık hizmetleri maliyeti, verimlilik kaybı ve yaşam kalitesinin düşmesi gibi 

sebeplerden ötürü büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Yaygın halk sağlığı problemi olan C. perfringens 

kaynaklı zehirlenme vakalarında salgının önüne geçilmesi, etkin bir müdahalenin yapılması, olası kronik 

hastalıklar veya ölümlerin önüne geçilmesi ayrıca oluşabilecek ekonomik yükü de engelleyebilmek için 

patojenlerin tespit edilmesi gerekir. Bunun için gıda zehirlenmesi olgularının adli olarak bildiriminin ilgili sağlık 

personelleri tarafından yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bununla birlikte adli bir olguda kayıtların düzgün 

tutulması muayeneden elde edilen bulgular, tetkikler ve sonuçlar gerektiğinde adli mercilerle paylaşılmak üzere 

arşivlenmelidir. Bu sayede gıda zehirlenmesinin asıl sebebinin ve sorumlularının öğrenilmesi mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Besin Zehirlenmesi, Adli Bilim, Clostridium Perfringens 

Forensic Evaluation of Food Poisoning Caused by Clostridium Perfringens 

Abstract 

Foodborne diseases are an important public health problem worldwide. The World Health Organization defines 

foodborne illness as an infectious or toxic disease that is thought to cause the consumption of food or water. As 

a result of bacterial food poisoning, which is considered as a forensic case, gastrointestinal disturbances, fever, 

and neurological findings, as well as death in some cases, may also occur. According to studies conducted in 

our country, it has been reported that food-borne poisoning is the second most common after drug-induced 

poisoning in cases of poisoning applied to the emergency department. Clostridium perfringens is one of the 

most striking bacterial species in foodborne poisoning. Since C. perfringens cannot synthesize the amino acids, 

vitamins and minerals it needs in order to reproduce, it has to take it from outside. Therefore, it is often found 

in meat or meat products, which contain these substances in sufficient amounts, and in our digestive system at 

high rates.In addition, foodborne diseases place a huge economic burden on governments, including billions of 

dollars in healthcare costs, loss of productivity and reduced quality of life. Pathogens must be detected in order 

to prevent the epidemic in cases of poisoning caused by C. perfringens, which is a common public health 

problem, and to perform an effective intervention, to prevent possible chronic diseases or deaths, and to prevent 

the economic burden that may occur. For this reason, forensic reporting of food poisoning cases by the relevant 
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health personnel is a legal obligation. However, keeping the records properly in a forensic case, the findings 

obtained from the examination, examinations and results should be archived to be shared with the forensic 

authorities when necessary. In this way, it will be possible to learn the real cause of food poisoning and those 

responsible. 

Keywords: Food Poisoning, Forensic Science, Clostridium perfringens 

 

1.GİRİŞ 

1.1. Tarihçe 

   Clostridium perfringens ilk olarak ölümden sonra gaz oluşturan bir bakteri olarak tanımlanmış ve 

Dr. Welch tarafından otopsi yaptığı bir hastadan izole edilmiştir1. 

   1943 yılında çocuklarda, tavuk etinden infeksiyona neden olan Clostridium perfringens’in gıda 

kaynaklı infeksiyonlara yol açtığı İngiliz araştırmacılar tarafından ortaya konmuş ve bu olgu tüm 

dünyada görülen ilk Clostridium perfringens salgını olarak kabul edilmiştir. 1945 yılında da Amerika 

Birleşik Devletleri’nde benzer bir salgın görülmüş ve salgının gastroenteriteye sebep olduğu 

bildirilmiştir2. 

1.2. Taksonomi 

Clostridium perfringens; Firmicutes şubesi, Clostiridia sınıfı, Clostiridiales takımı Clostridiaceae 

familyasındaki yer almaktadır3. 

 C. perfringens ürettiği toksinlere göre A, B, C, D ve E olmaz üzere tiplendirilir4. 

1.3. Genel Özellikleri 

   Clostridium perfringens gram pozitif, çubukçuk şeklinde, sporlu ve hareketsiz patojen bir 

bakteridir. Boyurları 3-9/ 1-1,5 µm arasında değişmektedir. Anaerobik bir bakteri olmasına karşın düşük 

seviyelerde oksijen varlığında da çoğalabilme özelliğine sahiptir. Ilık sıcaklığı seven bir bakteri olan C. 

perfringens 15-50 °C de çoğalabilirken optimum üreme sıcaklığı 45 °C dir. Optimal pH değeri 6-7 iken 

pH 5-9 arasında da üreme gösterdiği bildirilmiştir5.  

1.4. Clostridium perfringens’in Başlıca Virülens Faktörleri 

Gıda infeksiyonlarından, ölüm ile sonuçlanabilecek nekrozlara kadar geniş yelpazede hastalıklara 

sebep   olan Clostridium perfringens’in 16 farklı virülens faktörü bulunmaktadır. Bunlardan 12 tanesi 

kendi ürettiği     toksinlerken diğer virülens faktörleri arasında en önemlisi enterotoksindir6. 

1.4.1. Enterotoksin 

Clostridium perfringens’in hakkında en çok bilgiye sahip olunan ve en fazla üzerinde çalışma yapılan 

virülens faktörü enterotoksindir. Ayrıca C. perfringens tip A kaynaklı gıda infeksiyonlarınının başlıca 

virülens faktörüdür ve gastrointestinal belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.  

Enterotoksinin sitotik etkisi, toksinin tight junction proteinlerinin claudin reseptörlerine 

bağlanmasıyla başlamaktadır. Oluşan son yapı ile membran permeabilitesi bozulmakta, hücre içi sıvısı 

ve iyon kaybına neden olmaktadır. Enterotoksinin etkisi ile ince bağırsak villilerinde kısalma ve hasar 

ile birlikte epitel hücrelerin yüzeylerinde parçalanmalar tespit edilen değişikliklerdir7. 

1.5. Clostridium perfringensin Gıdalarda Varlığı  

Clostridium perfringens doğada, insanların ve hayvanların bağırsak kanallarında yüksek oranda 

bulunan bir bakteridir. Gıda kaynaklı infeksiyonlara genellikle protein bakımından zengin kaynakların 

sebep olmasının nedeni, etkenin yaklaşık 13-14 aminoasit ve 5-6 vitamine ihtiyaç duymasından 

kaynaklanmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak kaynağı biline gıda kaynaklı infeksiyonların %50’sinin 

et ve et ürünlerinin sebebiyet verdiği bilinmektedir8. 

1.5.1. Kırmızı Et ve Ürünleri 

Ankara’da 2001 yılında yapılan bir çalışmada marketlerden toplanan kıyma örneklerinin %35’inde 

Clostridium perfringens tespit edildiği bildirilmiştir9. 
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Yurt dışı çalışmalarında da 2008 de yapılan farklı et ve et ürünlerinde Clostridium perfringens 

varlığının araştırıldığında sığır etlerinde %54,3, sığır kıymalarında %86,4 ve koyun etlerinde %33,3 

oranında kontaminasyon bulunduğu bildirilmiştir10. 

1.5.2. Kanatlı Eti ve Ürünleri 

Tavuk eti, tavuk kıyması ve ördek etinde Clostridium perfringens kontaminasyonu araştırılmış ve 

kontaminasyon düzeyleri tavuk etinde %97, tavuk kıymasında %100 ve ördek etinde %100 olarak tespit 

edilmiştir10. 

Bir başka çalışmada 64 taze tavuk eti ve donmuş tavuk but ve kanatlarında Clostridium perfringens 

varlığı araştırıldığında taze tavuk etlerinin %66’sında, donmuş ürünlerin de %67’sinde Clostridium 

varlığı tespit edilmiştir11. 

1.5.3. Su ürünleri 

Yurt dışında yapılan çalışmada 347 taze ve işlenmiş deniz ürünü incelendiğinde örneklerin 17sinde 

Clostridium perfringens’e rastlanılmış ve bunlardan bir tanesinin enterotoksin genine sahip olduğu 

bildirilmiştir12. 

Bir başka çalışmada 113 balık eti incelenmiş ve %30 Clostridium perfringens kontaminasyonu 

belirlenmiştir. Aynı çalışmada kullanılan 30 karidesin ise 5 tanesinde Clostridium perfringens varlığı 

tespit edilmiştir13. 

1.6. Clostridium perfringens’in Neden Olduğu Hastalıklar 

   Clostridium perfringens, ürettiği iki farklı tip virülens faktörüyle gıda kaynaklı infeksiyonlara 

sebep olmasının yanı sıra farklı toksinlerle gazlı gangrene, nekrotik enteritise ve yeni doğanlarda 

nekrotizan enterokolit (NEK) gibi çeşitli hastalıklara sebep olabilmektedir14. 

1.6.1. Clostridium perfringens Tip A Kaynaklı Gıda İnfeksiyonu 

Gıdalarda bulunan cpe geni taşıyan Clostridium perfringens Tip A’ nın tüketilmesi sonucu gıda 

infeksiyonu oluşmaktadır. Clostridium perfringens varlığı bulunan gıdaların tüketilmesinden 8-24 saat 

sonra karın krampları ve diyare, nadiren ateş ve kusma semptomları görülmeye başlanmaktadır. 

Clostridium perfringens kaynaklı gıda infeksiyonlarının mortalitesi düşük olmasına rağmen ölüm 

vakaları daha çok yaşlı, çok genç ve bağışıklığı düşük bireylerde gözlenmektedir15. 

Clostridium perfringens kaynaklı gıda infeksiyonlarında hastalığın gelişmesindeki en önemli rol 

gıdalara uygulanan yanlış ısıtma ve soğutma teknikleridir. Gıdaların büyük miktarlarda pişirilmesi, 

yavaş soğutulması ve yetersiz ısı işlemi ile tekrar servis edilmesi sürecinde etkenin çoğalması için uygun 

ortam sağlanmaktadır16. 

Gıda yoluyla alınan Clostridium perfringens normal şartlar altında mide asidi etkisiyle yok 

olmaktadır fakat alınan bakterinin miktarı >106 olduğu durumlarda bazı bakteriler mideden bağırsağa 

canlı olarak geçebilmekte ve burada infeksiyona sebep olacak toksinleri üretmektedir8. 

1.7. Gıda Kaynaklı Clostridium perfringens İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi 

Dünya Sağlık Örgütü, gıda kaynaklı hastalıkları yiyecek veya su tüketiminin neden olduğu düşünülen 

bulaşıcı veya toksik nitelikli hastalık olarak tanımlamaktadır. Adli vaka olarak değerlendirilen 

bakteriyel besin zehirlenmeleri sonucunda birçok hastalıkların yanı sıra az sayıda olsa ölüm 

görülmektedir. 

Gıda kaynaklı Clostridium perfringens infeksiyonlarında rapor edilebilen olgular genellikle toplu 

yemek tüketilen hastane, okul, restoran gibi yerlerde gerçekleşmektedir. Semptomların kısa sürmesi ve 

hafif şiddette gerçekleşmesi nedeniyle rapor edilemeyen vaka sayısının da çok olduğu bilinmektedir. 

Buna karşın gıda kaynaklı Clostridium perfringens infeksiyonları çoğu ülkede salgınlar arasında ilk beş 

etken arasında yer almaktadır17. 

Center for Disease Control and Prevention raporlarına göre, 2011 yılında ABD’de, C. perfringens 

kaynaklı salgınlardan etkilenen insan sayısı yaklaşık 1 milyon olarak bildirilmiştir. Tüm gıda kaynaklı 

infeksiyon vakaları içerisinde C. perfringens 3. sırada yer almaktadır18.  

Avrupa’da clostridiumlardan kaynaklanan 141 salgından 129’unun Clostridium perfringens kaynaklı 

olduğu belirlenmiş ve 3235 kişinin etkilendiği bildirilmiştir. Açık büfe yemekler % 27.1 ile birinci 
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sırada, domuz eti ve ürünleri %13.6 ile ikinci sırada infeksiyona neden olan gıdalar arasında olduğu 

raporlanmıştır19. 

1.8. Adli Vakalar 

Aynı yemek fabrikasından yemek alan iki inşaat firması işçilerinde meydana gelen toplu besin 

zehirlenmesi vakası incelenmiştir. Hastane kayıtları incelendiğinde besin zehirlenmesi belirtileriyle 

toplamda 114 başvuru olduğu görülmüştür. Ayrıca alınan gıda numunelerinden etli kuru fasulyede 

Clostridium perfringens bulunduğu bildirilmiştir20. 

Bir başka çalışmada psikiyatri hastanesinde yatmakta olan ve ortak maruziyetleri hastanenin 

mutfağından yemek almaları olan üç hasta hayatlarını kaybediyor. Tükettikleri yemekten kalmadığı için 

gerekli inceleme yapılamıyor fakat ex olan hastaların dışkı örnekleri incelendiğinde yüksek oranda 

Clostridium perfringens bulunduğu bildirilmiştir21. 

Daha öncesinde sağlıklı olan 80li yaşlarda bir kadında Clostridium perfringens septisemi şüphesiyle 

ölümcül bir vaka rapor edilmiştir. İlk başta üst karın rahatsızlığı ve kusma şikayetleriyle hastaneye 

başvuruyor. Herhangi önemli bir durum gözlenmeyip taburcu ediliyor. Taburcu olduktan 10 saat sonra 

kötüleşip kısa bir süre sonra da ex oluyor. Ölümünden 29 saat sonra yapılan ölüm sonrası bilgisayarlı 

tomografi ile aşırı gaz birikimiortaya çıkardığı ve gaz oluşturan bir infeksiyonun varlığını 

düşündürmüştür. Bu infeksiyonun nedeni de Clostridium perfringensten kaynaklandığı bildirilmiştir22. 

2. SONUÇ 

Hastane acil servislerine yapılan başvurular incelendiğinde gıda kaynaklı zehirlenmelerin, ilaç 

kaynaklı zehirlenmelerden sonra ikinci sırada geldiği görülmektedir. Adli vaka olarak değerlendirilen 

Clostridium perfringens kaynaklı besin zehirlenmelerinde hafif seyirli semptomlardan ölümlere kadar 

gidebilecek geniş yelpazede sonuçlar karşımıza çıkmaktadır. Gıda kaynaklı besin zehirlenmelerinin 

ayrıca hükümetlere yılda milyarlarca dolar sağlık maliyeti, verimlilik kayıpları ve yaşam kalitesinin 

düşmesi gibi sebeplerden ötürü ekonomik bir yük getirdiği bilinmektedir. Clostridium perfringens 

kaynaklı besin zehirlenmelerinin adli vaka olarak değerlendirildiği durumlar daha çok kantin, restoran, 

yemekhane gibi toplu yemek tüketilen yerlerde gerçekleşmektedir. Yaygın halk sağlığı problemi olan 

Clostridium perfringens kaynaklı zehirlenme vakaların önüne geçilebilmesi için pişirme, soğutma ve 

sonrasında ısıtılıp tekrar servis etme basamaklarında gerekli ısıl işlemlerin gerçekleşmesi ve özellikle 

yemek şirketlerinin gerekli temizlik, hijyen ve taşıma işlemlerine gerekli özen gösterilmelidir. Salgının 

önüne geçilmesi, etkin bir müdahalenin yapılması, olası kronik hastalıklar veya ölümlerin önüne 

geçilmesi ayrıca oluşabilecek ekonomik yükü de engelleyebilmek için patojenlerin tespit edilmesi 

gerekir. Bunun için gıda zehirlenmesi olgularının adli olarak bildiriminin ilgili sağlık personelleri 

tarafından yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bununla birlikte adli bir olguda kayıtların düzgün 

tutulması muayeneden elde edilen bulgular, tetkikler ve sonuçlar gerektiğinde adli mercilerle 

paylaşılmak üzere arşivlenmelidir. Bu sayede gıda zehirlenmesinin asıl sebebinin ve sorumlularının 

öğrenilmesi mümkün olacaktır. 
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Özet: Komplike Kron Kırığı Görülen Daimi Dişlerde Cvek Ampütasyonu Vaka Serisi Cvek pulpotomi 

olarak da adlandırılan parsiyel pulpotomi, spontan ağrı öyküsü olmayan ve klinik değerlendirmede 

perküsyon hassasiyeti ve / veya yumuşak dokuda şişme olmayan bir dişte çürük veya travmatik pulpa 

ekspozu meydana geldiğinde uygulanan bir tedavidir. Radyografide kemik kaybı ve patolojik kök 

rezorbsiyonu olmamalıdır.Parsiyel pulpotomi, koronal pulpa dokusunun sağlıklı pulpa seviyesine kadar 

kaldırılması anlamına gelir. Travmatik bir yaralanma sonrası pulpa reaksiyonuna göre bu seviye doğru 

bir şekilde belirlenebilir. Bu prosedür genellikle Cvek pulpotomi olarak adlandırılır. Pulpotomi 

prosedürü, pulpanın sadece bir kısmını çıkarmayı, enflamatuar veya dejeneratif değişiklikleri olan 

dokuyu ortadan kaldırmayı ve altta yatan sağlıklı pulpa dokusunu bozulmadan bırakmayı içerir. 

Anahtar Kelimeler: Parsiyel Pulpotomi, Cvek Ampütasyonu 

 

Case Series of Cvek Amputation in Permanent Teeth With Complicated Crown Fractures 

 

Abstract: Partial pulpotomy, also known as Cvek pulpotomy, is a treatment that occurs when caries or 

traumatic pulp exposure occurs in a tooth without a history of spontaneous pain and without percussion 

results and/or soft tissue swelling in clinical evaluation. It does not consume bone loss and pathological 

root resorption on radiography. This level can be accurately determined according to the pulp study after 

a traumatic injury. This surgery is often called Cvek pulpotomy. The form of pulpotomy enlarges only 

a portion of the pulp, involves removing tissue that is an inflammatory or degenerative site and leaving 

the underlying healthy pulp results intact. 

Keywords: Partial Pulpotomy, Cvek Amputation 

 

GİRİŞ:  

Cvek ampütasyonu (parsiyel pulpotomi) nedir? 

• Cvek pulpotomi olarak da adlandırılan parsiyel pulpotomi, spontan ağrı öyküsü olmayan ve 

klinik değerlendirmede perküsyon hassasiyeti ve / veya yumuşak dokuda şişme olmayan bir 

dişte çürük veya travmatik pulpa ekspozu meydana geldiğinde uygulanan bir tedavidir. 

• Radyografide kemik kaybı ve patolojik kök rezorbsiyonu olmamalıdır. 

• Parsiyel pulpotomi, koronal pulpa dokusunun sağlıklı pulpa seviyesine kadar kaldırılması 

anlamına gelir.  

• Travmatik bir yaralanma sonrası pulpa reaksiyonuna göre bu seviye doğru bir şekilde 

belirlenebilir. Bu prosedür genellikle Cvek pulpotomi olarak adlandırılır. 
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•  Pulpotomi prosedürü, pulpanın sadece bir kısmını çıkarmayı, enflamatuar veya dejeneratif 

değişiklikleri olan dokuyu ortadan kaldırmayı ve altta yatan sağlıklı pulpa dokusunu 

bozulmadan bırakmayı içerir.1 

2002 yılında yayınlanmış bir klinik çalışmada komplike kron kırığı olan 40 dişe cvek ampütasyonu 

uygulanmıştır. Expoz pulpadan 1-2 mm derinden alınarak calsiyum hidroksit ile örtülüp üstüne cam 

iyonomer kaide kapatılmış ve kompozit restorasyonu yapılmıştır. Ve raporda Cvek'in pulpa açığa çıkan 

koronal kırıkların tedavisindeki tekniğini ve immatür ve matür dişlerde parsiyel pulpotominin uzun 

vadeli sonuçları değerlendirilmiştir. Hemen hemen tüm vakalarda, bu tedavinin başarılı olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca Dikkatli parsiyel pulpotomi, uygun vaka seçimi ile ihtiyatlı bir tedavi seçeneği 

olmaya devam ettiği belirtilmiştir.2 

2022 yılında yayınlanmış bir diğer sistematik incelemede kısmi pulpotomi için bildirilen faydalar ve 

yüksek başarı oranları, pulpa kuafajından ziyade cvek prosedürünün komplike kron kırıkları olan hem 

immatür hem de matür dişler için tercih edilen tedavi olarak düşünülmesi gerektiğini belitrmektedir.3 

Vaka Serisi  

Vaka 1: Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti kiliniğine başvuran 10 yaşındaki hastada kliniğe 

geliş tarihinden iki gün önce okulda oynarken çarpmaya bağlı, 11 numaralı dişte komplike kron kırığı 

oluşmuştur. Travma formu alınarak bütün değerlendirmeler yapıldı.  

❖ Diş rengi normal 

❖ Vitalite testleri(vitalometre ve soğuk testi) pozitif 

❖ Mobilite yok 

❖ Perküsyon hassasiyeti yok 

 

 

 

11 numaralı dişe calsiyum hidroksit ile cvek ampütasyonu yapılmıştır. 
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resim 1:Hastanın travma formları 

 

Resim 2: Hastanın panoromik radyografisi. 
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Resim 3: Hastanın başlangıç ağız içi fotoğrafları. 

 

Resim 4: Hastanın başlangıç ve tedavi sonrası fotoğrafları ve ağız içi fotoğrafları. 

Vaka 2: 13 yaşındaki hasta kliniğimize geldiği tarihten bir gün önce yürürken taşa takılıp yüzüstü düşme 

sonucu 11 numaralı dişinde komplike olmayan kron kırığı, 21 numaralı dişinde komplike kron kırığı 

oluşmuştur. Travmanın olduğu gün gittikleri klinikte açık kırık yüzeyleri cam iyonomer siman ile 

örtülmüştür. 

❖ Rengi normal 

❖ Vitalite testleri(vitalometre ve soğuk testi) pozitif 

❖ Mobilite yok 
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❖ Perküsyon hassasiyeti yok 

 

 

 

 

❖ 11 numaralı dişe indirek pulpa kuafajı 

❖ 21 numaralı dişe kalsiyum hidroksit ile cvek ampütasyonu yapıldı. 

 

 

Resim1:Hastanın travma formları. 

 

 
Resim 2: Hastanın panoromik radyografisi. 
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Resim 3: Hastanın başlangıç ağız içi fotoğrafları. 

 
Resim 4: Hastanın tedavi öncesi ve sonrası periapikal radyografileri ve ağız içi fotoğrafları. 

Vaka 3: 11 yaşındaki hasta kliniğimize başvurduğu günün sabahında okulda oynarken 

arkadaşıyla çarpışma sonucu 41 numaralı dişinde komplike kron kırığı oluşmuştur. Travma 

formu da doldurularak ağız içi, ağız dışı ve radyografik değerlendirmeleri yapıldı. 

❖ Rengi normal 

❖ Vitalite testleri(vitalometre ve soğuk testi) pozitif 

❖ Mobilite ve perküsyon hassasiyeti yok 

 

 

 

 

 

41 numaralı dişe kalsiyum hidroksit ile cvek ampütasyonu yapılmıştır. 
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Resim 1: Hastanın travma formları. 

 

 
Resim 2: Hastanın tedavi öncesi ağız içi fotoğrafları. 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 923 

 
Resim 3: Hastanın tedavi öncesi ve sonrası periapikal radyografileri ve ağız içi fotoğrafları. 

Vaka 4: 9 yaşındaki hasta kliniğimize geldiği tarihten 3 gün önce yataktan düşme ile 11 ve 21 

numaralı dişlerinde komplike kron kırıkları oluşmuştur.  Travmanın olduğu gün gittikleri 

klinikte kırık yüzeyler cam iyonomer siman ile örtülmüştür. Travma formları doldurulup ağız 

içi, ağız dışı ve radyografik değerlendirmeler yapıldı. Kırık parçaların yumuşak dokulara 

penetre olması ihtimaline karşı yumuşak dokular değerlendirildi. 

❖ Rengi normal 

❖ Vitalite testleri(soğuk testi ve vitalometre) pozitif 

❖ Mobilite ve perküsyon hassasiyeti yok 

 

 

 

 

11 ve 21 numaralı dişlere biodentin ile cvek ampütasyonu yapıldı. 
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Resim 1: Hastanın travma formları. 

 

 
Resim 2: Hastanın panoromik radyografisi. 

 

 
Resim 3: Hastanın başlangıç ağız içi fotoğrafları ve periapikal radyografisi. 
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Resim 4: hastanın tedavi sonrası ağız içi fotoğrafları ve periapikal radyografisi. 

 

Vaka 5: Kliniğimize başvurduğu tarihten bir gün önce oynarken kardeşinin kafasının 

çarpmasıyla 11 numaralı dişinde komplike kron kırığı olan 10 yaşındaki hastada predispozan 

faktör olarak artmış overjet de mevcuttur. 21 numaralı  Travma formu doldurulan ağız içi, ağız 

dışı ve radyografik değerlndirmeleri yapıldı. 

❖ Rengi normal 

❖ Vitalite testleri(soğuk testi ve vitalometre) pozitif 

❖ Mobilite ve perküsyon hassasiyeti yok 

 

 

 

 

11 numaralı dişe kalsiyum hidroksit ile cvek ampütasyonu yapılmıştır. 
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Resim 1: Hastanın travma formları. 

 

 
Resim 2: Hastanın panoromik radyografisi. 
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Resim 3: Hastanın tedavi öncesi ağız içi fotoğrafları. 

 

 
Resim 4: Hastanın tedavi öncesi ve sonrası ağız içi fotoğrafları ve periapikal radyografları. 

 

TARTIŞMA: Pedodonti’nin amacı çocuklarda özellikle daimi dişleri olabildiğince ağızda tutup 

erişkinlikte yapılacak tedavilerde kolaylık sağlamaktır. Bu bağlamda literatürde yapılmış 

çalışmalarda da belirtildiği gibi travmaya uğramış çocuk hastalarda komplike kron kırıkları 

görülen daimi dişlerde cvek ampütasyonu ilk düşünülmesi gereken tedavi seçeneği olmalıdır. 

Travma hastalarında amaç çocuğun daha fazla ajite olmasını engelleyecek en kısa ve en doğru 

tedavi seçeneğini uygulamaktır. Cvek amputasyonunu uygulayabilmek için dişte herhangi bir 

enflamasyon belirtisinin olmaması gerekmekle birlikte radyograf görüntüsü ve ağız içi 
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görüntüsü sağlıklı olmalıdır. Bu yöntem matür dişlerde uygulanabildiği gibi özellikle immatür 

dişlerde tercih edilip dişin fizyolojik gelişimine devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

tedaviye alternatif olarak rejenerasyon, geleneksel apeksifikasyon, MTA ile tek seans 

apeksifikasyon ve çekim olabilir. Ancak rejenersyon ve apeksifikasyon hem çocuk hastada 

potansiyel kooperasyon kaybı yaratabilecek uzun süreli tedavilerdir hem de maliyetli 

seçeneklerdir. Çekim kısa süren bir seçenek olarak görülse de geri dönüşü olmayan bir tedavidir. 

Cvek amputasyonunun avantajları işlem süresinin çocuğun tolere edebileceği şekilde olması, 

tek seans olması, vital immatür dişlerin fizyolojik kök gelişimine devam etmesidir. Ayrıca bir 

diğer avantajı da bu tedavi seçeneğinin başarısız olması durumunda bahsedilen diğer tedavi 

aşamalarına geçişin olabilmesidir.  

 

SONUÇ: Travma sonucu komplike kron kırığı oluşan özellikle kök ucu açık dişlerde cvek 

ampütasyonu ilk tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Biz de bu çalışmada bu şekilde 

kliniğimize başvuran hastalara bu tedaviyi denedik. Travma hastalarında 1.ay, 2.ay, 3.ay, 6.ay, 

12.ay, 18.ay ve 24. ay hatta bazı durumlarda 5 yıla kadar takip yapılmaktadır. Tedavi sonuçlarını 

değerlendirmek amacıyla hastalarda takiplerimiz devam etmektedir. 
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Özet: Yenidoğanın sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için yeterli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Anne sütü 

büyüme, gelişme ve yaşama sağlıklı başlangıç için, uygun miktarlarda besin öğeleri ile biyolojik yararlılığı yüksek 

olan dengeli bir besin kaynağıdır. Bebeğin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmesi, altıncı aydan itibaren, iki 

yaşın sonuna kadar sonra ek besinlerle birlikte anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi önemlidir. Emzirme, 

sadece anne sütü ile beslenme süreci ile sınırlı kalmayıp, aile ve toplumun sağlıklı geleceği ve sağladığı ekonomik 

yararlar yönünden de önemlidir. Emzirmenin sürdürülmesinde fizyolojik faktörlerin yanı sıra sosyal ve psikolojik 

faktörler de rol oynamaktadır. Annenin emzirmeye olan bakış açısı, ruh sağlığı, özgüveni, öz yeterliliği ve beden 

algısı emzirme süresini etkileyen psikolojik faktörlerden olduğu bilinmektedir. Beden algısı kişinin bedeniyle ilgili 

bilinçli veya bilinçsiz fikir, algı ve hislerini içeren bir kavramdır. Gebelikteki kilo alımı ve vücutta gerçekleşen 

değişiklikler beden algısını etkiler ve bu doğum sonu dönemi de kapsar. Bu değişikliklerin olumsuz algılanması 

bebeği ve anneyi de olumsuz etkiler. Annenin kilo kaybetme isteği, meme yapısına dair estetik kaygılar gibi 

nedenler emzirmenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini engelleyebilmektedir. Bu nedenle anneler doğum sonu 

erken dönemden itibaren emzirme başarısının yanı sıra emzirmenin sürdürülmesini etkileyebilecek psikolojik 

faktörler açısından da değerlendirilmelidir. Bu derleme çalışması ile beden algısının emzirmenin sürdürülmesi 

üzerine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Beden Algısı, Emzirme 

Body Perceptı̇on and Breastfeedı̇ng 

Abstract: Adequate and balanced nutrition is essential for the newborn to grow and develop healthily. Breast milk 

is a well-balanced source of nutrients with appropriate amounts of nutrients and high biological benefits for 

growth, development and a healthy start to life. It is significant for the baby to be fed only with breast milk for the 

first six months and to continue breastfeeding with additional nutrients from the sixth month until the end of the 

age of two. Breastfeeding is not only limited to the process of breastfeeding, but is also important in terms of the 

healthy future of the family and the society and the economic benefits it provides. In addition to physiological 

factors, social and psychological factors also play a role in the continuation of breastfeeding. It is known that the 

mother’s perspective on breastfeeding along with her mental health, self-confidence, self-efficacy and body 

perception are among the psychological factors that affect the duration of breastfeeding. Body perception is a 

concept that includes conscious or unconscious ideas, perceptions and feelings about one’s body. Weight gain 

during pregnancy and changes in the body affect body perception, which includes the postpartum period. Negative 

perception of these changes also negatively affects the baby and the mother. Reasons such as the mother’s desire 

to lose weight and aesthetic concerns about breast structure can prevent healthy breastfeeding. For this reason, 

mothers should be evaluated in terms of psychological factors that may affect the continuation of breastfeeding as 

well as breastfeeding success from the early postpartum period. In this context, this review study aimed to reveal 

the effect of body perception on the continuation of breastfeeding. 

Keywords: Breast Milk, Breastfeeding, Body Perception 
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1.Giriş 

Emzirmenin başlatılması, sürdürülebilmesi, bebeğin anne sütü ile beslenmesi bebek, anne ve 

toplum için önemlidir. Anne sütünün zengin içeri hastalıkların önlenmesini, bebeğin mortalite ve 

morbiditesini, etkilemekte uzun dönemde de yaşam kalitesine olumlu yansımaktadır.  Fiziksel, sosyal, 

duygusal yönden bebeğin gelişimi için önemlidir. Bebeğin gelişimi de toplumun kalkınmışlık düzeyini 

etkiler. Bu nedenle emzirmenin desteklenmesi ve emzirmeye teşvik büyük öneme sahiptir. Doğum 

öncesi dönemde, doğumda ve doğum sonu dönemde hemşirelik uygulamaları emzirmenin başlatılması, 

sürdürülmesi, emzirme sorunlarının yönetimi açısından olumlu sonuçlar ulaşılmasını sağlar.1,2,3 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) doğru bebek beslenmesini, doğumdan sonraki ilk bir saat içinde 

emzirmeye başlanması, sonraki altı ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmeyi, altıncı aydan sonra ek 

gıdalara geçilmesini ve iki yıl ve üzeri süreyle emzirmeye devam edilmesi şeklinde tanımlamaktadır.2,4  

Dünya Sağlık Örgütü’nün anne, bebek ve çocuk beslenmesiyle ilgili planında 2025 yılına kadar ilk 6 ay 

anne sütü alım oranlarının %50’nin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir.3,5 Dünya genelinde emzirme 

oranları bir düşüş eğilimi göstermiştir. teknolojinin gelişmesi ve kültürlerin değişmesi; bakterilerin 

keşfi, biberon ve mamaların yaygınlaşması, gibi bir  çok neden bunun nedeni olarak gösterilmektedir.2,6 

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan 

Küresel Emzirme Karnesi’nde dünya genelinde altı aydan küçük bebeklerin %40’ının sadece anne sütü 

ile beslendiği, sadece 23 ülkede anne sütü ile beslenme oranlarının %60’ın üzerinde olduğu 

belirtilmiştir. Aynı araştırmada önerilenin aksine 130 milyon bebekten yaklaşık 78 milyon bebeğin 

doğumdan sonraki bir saat içinde emzirilmediği bildirilmektedir. Doğumdan sonra ilk bir saatteki en 

yüksek emzirme oranlarının Doğu ve Güney Afrika’da görüldüğü, en düşük emzirme oranlarının ise 

Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinde görüldüğü belirtilmektedir.2,4,7 

Emzirme anne, bebek ve toplum için yararlıdır. Anne için yararları arasında doğum sonu 

kanama açısından koruyucu etkisinin olması, meme, uterus ve over kanserinden koruması, ovulasyonu 

baskılayarak doğumdan sonra gebe kalma zamanını etkilemesi, anne ve bebek arasındaki bağı 

güçlendirmesi, ekonomik yönden avantajlı olması, uzun vadede emzirme tip 2 diyabete ve kan lipit 

düzeyini düşürerek kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etkisinin olması, yüksek prolaktin 

düzeyinin anksiyete seviyesini düşürmesi ve sakinleştirici etkisinin olması, lohusalık depresyonu, 

osteoporoz ve hipertansiyon üzerine olumlu etkilerinin olması yer alır. 1,8-12 Bebek için yararları arasında 

beslenmeyi ve mikrobiyotayı desteklemesi, bulaşıcı olmayan hastalık riskini azaltması, anne sütünün 

antialerjik laktoglobin içermesi nedeniyle bebeği alerjilerden koruması, vitamin eksikliği, ani bebek 

ölümü sendromu, metabolik hastalıklar, lösemi, lenfoma ve obezite görülme riski azalması, ruhsal, 

bedensel ve zeka yönünden gelişmesine yardımcı olması sayılabilir.1,2,10,13-16  Ek olarak emzirme süresi 

yeterliyse hem anne hem de bebeğin sağlık maliyetleri azalır, anne sütü pratik ve ucuzdur, ambalaj atığı 

oluşturmaz bu nedenle doğaya da katkı sağlar.1 

Emzirme kadın, bebek, aile ve toplumu etkilediğinden emzirmenin de etkilendiği pek çok unsur 

bulunur. Anne ve bebeğin sağlık durumu, çoğul bebekler, meme sorunları, bebeğin memeyi kavraması, 

doğum şekli anne ve bebeği etkileyen biyolojik faktörlerdir.17-19 Emzirme yalnızca fizyolojik özelliklerle 

şekillenmez. Aile özellikleri ve ilişkileri, sosyoekonomik durum içinde bulunulan çevre emzirmeyi 

etkiler.8,20 Sosyal destek sistemleri de önemli yere sahiptir. Aile, arkadaş, eş, toplum, sağlık personelleri 

bu desteği oluşturur.8 Yapılan bir çalışmada bebek bakımında babaların yer almasının annelerin ilk 6 ay 

anne sütüyle beslemeyi düşünme oranını arttırdığı bulunmuştur.21,22 Annenin çalışma ve eğitim durumu, 

beden imgesinin değişeceği düşüncesi de emzirmeyi etkileyen faktörlerdendir.18 Emzirmeyi etkileyen 

diğer bir durum geleneksel uygulamalardır. Annenin beslenmesini, su ve ek gıda verilmesini, emzirme 

zamanı ve şeklini etkiler.8 Bebeğin geç emzirilmesi, anne sütünden önce başka besin verilmesi, annenin 

bitkisel yiyecek ve içeceklere yönelmesi bu uygulamalara örnektir.23 Annenin yaşadıkları emzirme 

konusunda bilgileri ve deneyimleri emzirmeyi etkiler. Yapılan bir çalışmada multigravida ve 

primigravidalarda emzirme konusunda endişeleri incelenmiş ve primigravidaların daha endişeli 

oldukları tespit edilmiştir.8,24 Sosyal medya erişim kolay olduğu, pek çok bilgi içerdiği ve annelerin 

diğer annelerin deneyimlerinden faydalandığı bir ortam oluşturduğundan tercih edilmektedir. Dolasıyla 

emzirme durumunu etkiler.8,25 Hastanede yatış süreci, pompa kullanımı8,26,27 pandemi döneminde mental 

sağlığın takibi28, sezaryen doğumda uygulanan anestezi, kanguru bakımı emzirmeyi etkiler.29  Emzirme 
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öz-yeterliliği annenin emzirmeye yönelik hissettiği yeterliliktir.29 Sütünün yetersiz olduğunu hissetmek, 

bebeği ağlaması ve az kilo alımı emzirme öz-yeterliliğini etkiler.26 Yapılan bir çalışmada emzirme öz-

yeterlilik düzeyi yükseldikçe aylara göre sadece anne sütü verme oranının da arttığı görülmüştür.30 

Emzirme eğitiminde kullanılan dil ve iletişim engelleri emzirmeyi etkiler. Tıbbi terimler kullanımı, yaş, 

dil farklılığı, muayene ortamında gerginlik yaşama, tanı ve tedaviye yönelik tepki, hastaya yeterli vakit 

ayırma, tek seferde tüm bilgiler, anlatmaya çalışma, hastanın bilgi düzeyini algılayamama, ilaç etkileri 

iletişim sorunlarına yol açabilir.3 Emzirmeyi etkileyen diğer bir unsur da beden imajıdır. 

Emzirme ve Beden İmajı 

Beden imajı; biyolojik, psikolojik, toplumsal ve kültürel pek çok etki altında şekillenen ve 

gelişen bir durumdur. Gerçekle uyumlu olmayabilir ve yaşanılan dönemden etkilenir. Kişinin kendini 

algılama şeklidir ve öznel bir değerlendirmedir.31 Olumsuz beden algısı kiloyu kontrol etme davranışları, 

aşırı fiziksel aktivite yapma, yeme bozuklukları, uygunsuz beslenme veya uygunsuz alışkanlıklar 

geliştirme gibi eylemlerle kendini gösterebilir. Bazen bu durumlar düşük özgüven, depresyon ve intihar 

ile ilişkilendirilebilir 32,33. 

Gebelik ve doğum sonu dönemde kadınlarda pek çok fiziksel ve psikolojik değişim 

yaşanmaktadır. Değişimlerin bazılarının geri dönüşü hızlı olsa da bazılarınınki zaman almaktadır. Bu 

sürecin uzun sürmesi kadınların kendilerini çirkin hissetmelerine, özgüvenin azalmasına ve beden 

imajında bozulmaya yol açabilir34. Beden imajı kişinin ruh halini ve özgüvenini etkilediği 

bilinmektedir32,33 Emzirme süreci de kadınların vücutlarında fiziksel ve ruhsal yönden değişikliğe sebep 

olabilmektedir. Emziren annede alınan kiloları verme ve güzellik baskısı ile dış görünüş kaygısı 

yaşayabilmektedir. Bunların yanı sıra meme hacminin değişmesi, kilo alımı, ağırlık merkezinin 

değişmesine bağlı postür değişiklikleri, stria gravidarum da  beden algısını olumsuz etileyebilmektedir.35 

Bunun yanı sıra anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk ve depresyon da eşlik edebilir. 36,37 Yeme 

bozuklukları beslenmede azalmaya neden olabilir ve süt üretimini de etkiler. Bu dönemdeki değişimler 

ve iyi olma hali annenin bebeğe bakımını, ebeveynlik rolünü, bebeği besleme şeklini de etkiler. 

Emzirmenin sürdürülmesini olumsuz etkileyen bu faktörler ile annede emzirmeyi sonlandırma isteği ile 

formül mama kullanımına eğilim artabilir. Olumsuz emzirme süreci hem anne sağlığı için hem de  

bebeğin fiziksel ve bilişsel gelişiminde risk faktörüdür. 38 

Güney ve Uçar’ın 2018’de beden imajının emzirme tutumu ve doğum sonu emzirme sürecine 

etkisi değerlendirdikleri çalışmada pozitif beden imajına sahip kadınların emzirme tutumlarının daha 

yüksek olduğu bulunmuştur.39 Aynı şekilde Tayvan’da yapılan bir çalışmada gebelik öncesi pozitif 

beden imajına sahip olan kadınların doğum sonu dönemde emzirmeyi planlama oranlarının daha yüksek 

olduğu bildirilmektedir.40 Yapılan diğer araştırmalarda  da emzirmenin memenin deformasyonu gibi 

endişe verici durumlara neden olabileceğinden maternal psikolojiyi olumsuz etkilediği 

belirtilmektedir.41,42 Beden imajı ve emzirme ile ilgili  yapılan diğer bir çalışmada da annelerin vücut 

şekilleriyle ilgili memnuniyetsizliklerinin artması bebeğini biberonla besleme oranını arttırdığını 

bildirilmektedir 43. 

Emzirme oranının artırılması ve annelerin olumlu beden imajı geliştirmesinde hemşirelere 

büyük rol düşmektedir. Emzirme döneminde düşük beden imajı yaşayan annelerin erken dönemde 

belirlenmesi, buna sebep olan faktörlerin belirlenmesi ve çözüm üretilmesi önemlidir. Hemşireler 

anneye güven ve cesaret vererek emzirmenin devam ettirilmesinde aktif olarak destekleyici olmalıdırlar.  

3.Sonuç ve Öneriler  

Gebelikteki değişimler hem fiziksel hem psikolojik olmakla birlikte postpartum dönemi de 

etkilemektedir. Bu etkiler bebeğin bakımını, beslenmesini, annenin ebeveynlik rolünü şekillendirir. 

Beden imajı kişinin kendi görüntüsünden memnuniyet algısı olduğundan yaşanan fiziksel değişiklerden 

etkilenir. Bu psikolojik sorunların gebelik süresince ve doğum sonu dönemde görülmesinin önüne 

geçmek için risk grupları hemşire ve/ ebeler tarafından belirlenmelidir. Süreç boyunca kadına beden 

imajı değerlendirmesi yapılmalı, bedeninde ortaya çıkacak değişiklere hazırlamalı, değişikliklerin ne 

kadar sürede ne şekilde geri döneceği anlatılmalıdır. Değişiklerin sebep olduğu psikolojik ve emosyonel 

sorunlar için tarama geliştirilebilir. İdeal kilo alımı için uygun beslenme ve egzersiz konusundada  

eğitim yapılmalıdır. Annelere emzirme eğitimi ve danışmanlığı yapılarak emzirme konusunda desteğe 
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ihtiyacı olan annelerin saptanması önemlidir. Gerektiğinde multidisipliner yaklaşımla   annenin  

ihtiyaçları belirlenmeli ve bu ihtiyaçlara uygun eğitimler planlanmalıdır. Anne ve anne adayları 

danışmanlığı kimlerden ve hangi kurumlardan almaları gerektiği konusunda yönlendirilmelidir.  
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Özet: Akılcı ilaç kullanımı (AİK), hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, yeterli süre boyunca uygun 

dozlarda ve en düşük maliyetle almasını gerektirir. Antibiyotik direnci ise, gereksiz ve yanlış kullanıma bağlı 

olarak, antibiyotiğin bakterilere karşı etkisinin zayıflaması ya da tamamen kaybolmasıdır. İlaçların yaklaşık 

yarısının hatalı kullanıldığı bildirilmektedir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı çeşitli sorunların yanı sıra ölüm; halk 

sağlığı için ciddi bir tehdit olan antibiyotik direnci ve yüksek mali zarar gibi ciddi sorunlara neden olmaktadır. 

Antibiyotik direncinden dolayı gelecekte milyonlarca insanın ölebileceği öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

AİK ve antibiyotik direnci ile ilgili olarak bireyleri bilinçlendirmek ve bireylerin farkındalığını arttırmaktır. 

Çalışma Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bölümü’nde okuyan 103 kişiden oluşan öğrenciyle 

gerçekleştirildi. AİK ve antibiyotik direnci ile ilgili bilgi ve farkındalığı arttırmak için öğrencilere bir Oral 

Presentation / Sözlü Sunum yapıldı. Ayrıca sunum sırasında öğrencilere proje ekibi tarafından tasarlanan, 

antibiyotik direnciyle ilgili, broşürler dağıtıldı. Sunumdan önce/sonra ön-test ve son-test niteliğinde anket 

uygulandı. Anket verileri SPSS ile analiz edildi. Bu çalışmanın bulguları oral sunumun, AİK ve antibiyotik direnci 

hakkında hedef kitlenin farkındalık ve bilgi düzeylerini arttırdığını göstermektedir. Bazı katagorilerde artışın % 

63.7’ye varan düzeyde olduğu tespit edildi (p<0.05) Bu çalışma ile hedef kitle, yaygın ilaç ve antibiyotik kullanım 

hataları, halk sağlığı için majör bir tehdit olan antibiyotik direnci hakkında bilinçlendi; ayrıca hataların en aza 

indirgenmesi için akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımının nasıl olması gerektiğini öğrendi. 

Anahtar Kelimeler: Akılcı İlaç Kullanımı, Akılcı Antibiyotik Kullanımı, Antibiyotik Direnci, Farkındalık 

 

Increasıng the Level of Awareness and Knowledge of the Indıvıduals About Ratıonal Drug Use and Antıbıotıc 

Resıstance 

Abstract: Rational drug use (RDU) requires that patients receive drugs appropriate to their clinical needs, in 

doses that meet their own individual requirements, for an adequate period of time, and at the lowest cost”. 

Antibiotic resistance (AR) is the weakening or loss of antibiotic action against bacteria due to unnecessary and 

incorrect use of antibiotics. Approximately half of the drugs are used incorrectly. As well as various problems, 

irrational drug use causes serious problems such as death, AR, which is one of the major threats for public health, 

and high financial loss. It is predicted that millions of people may die in the future due to AR. The aim of this study 

was to increase the awareness and knowledge level of individuals about RDU and AR. The study was carried out 

on 103 students of Primary School Education Department of Education Faculty of Ataturk University. An oral 

presentation was made to the target students to increase their knowledge level and awareness about RDU and AR. 

In addition, brochures about AR were distributed to students during the presentation. A pre-test/post-test 

questionnaire was applied before / after the presentation. The data were analyzed with SPSS. The findings of this 

study showed that oral presentation increased awareness and knowledge levels of the target audience about RDU 

and AR. 63.7% increase was detected for some categories (p<0.05). With this study, target group was informed 
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about irrational use of drug and antibiotic and antibiotic resistance, a major threat to public health. In addition, 

they learned how to use rational drug and antibiotic to minimize errors. 

Keywords: Rational Drug Use, Rational Antibiotic Use, Antibiotic Resistance, Awareness 

1. GİRİŞ 

Akılcı ilaç kullanımı (AİK), kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine uygun ilacı, uygun 

süre ve dozda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleri ile ilgili bir kavram1,2 olup 1985 yılında 

yapılan DSÖ toplantısı AİK çalışmaları için başlangıç sayılmıştır.3,4  Tüm dünyada ilaçların yaklaşık 

yarısı hatalı kullanılmaktadır1,2 Akılcı olmayan kullanım geniş yelpazede, çeşitli sorunlara neden 

olmaktadır. Hatalı kullanım ile ilaçların yan etkilerinin görülme sıklığı ve şiddeti artmakta; tedavi süresi 

uzamakta, tedaviye ve sağlık personeline olan güven azalmakta; zehirlenme, organ yetmezlikleri, 

sakatlık ve ölüm meydana gelmektedir. Ayrıca hamile kadında düşük, sakat/ölü doğum görülmekte; 

yüksek mali zararlar ortaya çıkmaktadır. Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek veya 

önlemek amacıyla kullanılan antibiyotiklerin diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de gereksiz 

ve yanlış kullanımı yaygındır. Ülkemizde antibiyotikler akılcı kullanılmayan ilaçların başında yer 

almakta dahası Türkiye’nin antibiyotik tüketimi konusunda Avrupa’da ilk sırada olduğu 

bildirilmektedir.5 Gereksiz ve yanlış kullanım sonucu antibiyotiklerin etkisi azalmakta veya yok olmakta 

başka bir deyişle antibiyotik direnci meydana gelmektedir. Enfeksiyon kontrolü için antibiyotik 

seçimlerini giderek daha sınırlı ve daha pahalı hale getiren antibiyotiğe dirençli bakterilerde çarpıcı bir 

artışın olduğu bildirilmektedir. Dirençli bakterilerin sadece ABD'de yılda 23.000 ölüme ve 55-70 milyar 

dolarlık maliyete neden olduğu ifade edilmektedir.6 İstatistiklere göre bilinçsiz antibiyotik kullanımı 

sonucunda meydana gelen antibiyotik direnci yüzünden gelecekte milyonlarca insanın ölebileceği 

öngörülmektedir.1,5 Ülkemizde ve tüm dünyada giderek artan ve günümüzde halk sağlığını ciddi 

derecede tehdit eden antibiyotik direnci, derhal önlem alınması gereken sağlık sorunlarından bir tanesi 

haline gelmiştir. Günümüzde dirençli bakterilere karşı mevcut en güçlü antibiyotikler bile etkisiz olmaya 

başlamıştır. İlaveten hali hazırda yeni ve daha güçlü antibiyotikler keşfedilmedi ve keşfedilse bile akılcı 

olmayan kullanıma devam edilmesi halinde yeni antibiyotik için de aynı kısır döngü yaşanacak, 

bakteriler gittikçe güçlenecek ve başa çıkılamayan süper bakterilere dönüşecektir. Tüm bu durumlar göz 

önüne alındığı zaman antibiyotik direncine karşı tek çarenin antibiyotikleri akılcı kullanmak olduğu 

aşikârdır. Tüm dünyayı ilgilendiren bu konuda herkes sorumluluk sahibidir.5,7 Küresel bir sağlık sorunu 

olan hatalı ilaç kullanımı ve gelecekte büyük tehdit oluşturacağı tahmin edilen antibiyotik direnci 

konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi ve AİK konusunda farkındalık uyandırılması elzemdir.8,9 

Mevcut çalışma öğretmen adayları üzerinden yürütüldü. Çünkü sadece bir tane öğretmen adayına 

ulaşma onların yetiştireceği onlarca/yüzlerce bireye ulaşmaya eşdeğerdir. Ayrıca bireylere bir takım iyi 

alışkanlıkların kazandırılması için küçük yaşlarda eğitilmeleri önemlidir. Küçük yaşlarda bireylerin 

muhatabı ve rol modeli olan, sınıf öğretmenlerine bu konuda büyük görevler düşmektedir. Bireylerin 

edineceği kalıcı kazanımlar için öncelikle sınıf öğretmenlerinin bilgi sahibi olması önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı, AİK ve antibiyotik direnci ile ilgili olarak öğretmen adaylarını bilinçlendirmek 

ve onlarda farkındalık uyandırmaktı.  

2. YÖNTEM 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında yürütülen, TLP-2019-7961 proje numarası ile Atatürk 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen bu çalışmada 

ilgili kurumlardan resmi izinler alınmış olup çalışma öğrencilerin gönüllü katılımına dayalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada hedef kitle, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 

(KKEF) Sınıf Eğitimi öğrencileri idi. Eğitime 103 öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin %76’sı bayan %24 ‘ 

ü erkek idi. Tüm katılımcıların yaş ortalaması 20.8±1.6 (ortalama±standart sapma) idi. Öğrencilere ilaç 

ve antibiyotiklerle ilgili yaygın hataları içeren seçeneklerin de olduğu ön test niteliğinde bir anket 

uygulandı. Akabinde öğrencilere antibiyotiğin ve antibiyotik direncinin ne olduğu; antibiyotik kullanımı 

ile ilgili yanlış kullanımlar ve doğru bilinen yanlışlar; antibiyotik direncinin nedenleri; direncin 

azaltılması için yapılması gerekenleri ve direncin artması durumunda gelecekte dünyayı neyin beklediği 

konularını içeren ve proje ekibi tarafından tasarlanan broşürler dağıtıldı. Daha sonra hedef kitleye yaygın 

ilaç ve antibiyotik kullanım hataları, akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direncinin sağlık 

üzerinde oluşturacağı tehditler, hataların en aza indirgenmesi için akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımının 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 937 
nasıl olması gerektiği ile ilgili konuları vurgulayan bir sözlü sunum yapıldı. Sunumdan sonra da son test 

niteliğinde ikinci bir anket uygulandı. Uygunsuz doldurulan anketler elendikten sonra anket verileri 

SPSS’e aktarıldı. Veriler analiz edilerek sonuçlar değerlendirildi. 

3. BULGULAR  

Bu çalışmanın bulguları oral sunumun hedef kitlenin farkındalık ve bilgi düzeylerini arttırdığını 

göstermektedir. Bazı kategorilerde artışın % 63.7’ye varan düzeyde olduğu tespit edildi (p<0.05). Hedef 

kitleye (öğretmen adayı olan öğrencilere) sözlü sunum öncesi ve sonrası uygulanan anketlerden elde 

edilen verilerin analiz sonuçları tablo 3.1’de sunulmuştur. Anketteki 1-4. sorular öğrencilerin yaş, 

cinsiyet gibi demagojik bilgileriyle ilgili olup akılcı ilaç kullanımına yönelik cevaplar içermediğinden 

tabloda sunulmadı. İdeal cevaplar tabloda koyu renkle vurgulandı. Tablo 3.1 incelendiğinde eğitim 

sonrasında ideal cevabın işaretlenme yüzdesinin ne kadar çok arttığı dikkat çekicidir.  

4. SONUÇ 
Bu Çalışma ile hedef kitle yaygın ilaç ve antibiyotik kullanım hataları, antibiyotik direncinin 

gelecekte sağlık üzerinde oluşturacağı tehditle ilgili bilinçlendi; hataların en aza indirgenmesi için akılcı 

ilaç ve antibiyotik kullanımının nasıl olması gerektiğini öğrendi. 

Teşekkür: Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında gerçekleştirilen, akılcı ilaç kullanımı ve 

antibiyotik direnci konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen bu çalışmayı TLP-

2019-7961 proje numarası ile destekleyen Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederiz. 
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Tablo 3.1. Eğitim Öncesi ve Sonrası Uygulanan Anketlerin Analiz Sonuçları 
 

  

SORULAR 

(Anketteki 1-4. sorular yaş, cinsiyet vb. ile ilgili 

idi) 

CEVAPLAR    

Eğitim Öncesi Cevap Yüzdeleri (%) Eğitim Sonrası Cevap Yüzdeleri (%) % 

Artış 

p 

5. Sizinle benzer şikâyetleri olan 

tanıdıklarınıza ilaç tavsiyesinde bulunulabilir 

mi? 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

32.6 

64.1 

3.3 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

2.2 

97.8 

0 

 

33.7 

0.000 

6. Arkadaş ya da tanıdıklar tavsiyesi ile ilaç 

kullanılabilir mi? 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

25 

70.7 

4.3 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

3.3 

93.5 

3.3 

 

22.8 

0.000 

7. İlaçları prospektüste yazan saklama 

koşullarına uygun şekilde muhafaza eder 

misiniz? 

• Evet 

• Hayır 

80.4  

19.6 
• Evet 

• Hayır 

96.7 

3.3 

16.3 0.001 

8. Evinizde bulunan ilaç buzdolabında 

saklanması gereken bir ilaçsa buzdolabının 

hangi bölümünde saklanmalı? 

• Buzlukta / Derin 

dondurucuda   

• Buzdolabının kapağında 

veya rafında 

3.3 

96.7 
• Buzlukta / Derin 

dondurucuda   

• Buzdolabının kapağında 

veya rafında 

3.3 

96.7 

0 1.000 

9. Hekiminizi daha önce kullanmış olduğunuz 

ilaçlar, alerjik durumunuz ve varsa kronik 

hastalıklarınıza ait raporlarınız hakkında 

bilgilendirmeli misiniz? 

• Evet, bilgilendirmeliyim 

• Hayır, bilgilendirmeme 

gerek yok 

• Sorarsa söylerim 

81.5 

1.1 

17.4 

• Evet, bilgilendirmeliyim 

• Hayır, bilgilendirmeme 

gerek yok 

• Sorarsa söylerim 

95.7 

1.1 

3.3 

14.2 0.005 

10. Hekimin vermiş olduğu ilaçları ne şekilde 

kullanmalı? 

• İlaç bitene kadar kullanırım 

• Şikâyetim geçene kadar 

kullanırım 

• Hekim veya eczacının 

önerdiği süre kullanırım 

8.7 

37 

54.3 

• İlaç bitene kadar kullanırım 

• Şikâyetim geçene kadar 

kullanırım 

• Hekim veya eczacının 

önerdiği süre kullanırım 

28.3 

4.3 

67.4 

 

 

13.1 

0.000 

11. İlaçların uygulama şekline dikkat eder 

misiniz? 

• Evet 

• Hayır 

100 

0 
• Evet 

• Hayır 

100 

0 

0 1.000 

12. İlacın son kullanma tarihine dikkat eder 

misiniz? 

• Evet 

• Hayır 

94.6 

5.4 
• Evet 

• Hayır 

97.8 

2.2 

3.2 0.453 

13. İlaçlarla beraber tüketmemizin sakıncalı 

olduğu yiyecek ve içeceklerle ilgili 

doktorumuzdan bilgi almalıyız 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

88 

0 

12 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

97.8 

1.1 

1.1 

9.8 0.002 

14. İlaçları kullanırken dozuna ve saatine dikkat 

etmeliyiz. 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

91.2 

2.2 

6.6 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

96.7 

1.1 

2.2 

5.5 0.157 

15. İlacın beklenmedik bir yan etkisi ile 

karşılaşırsak hemen doktorumuza 

başvurmalıyız. 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

95.6 

2.2 

2.2 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

97.8 

2.2 

0 

2.2 0.527 

16. Doktora ve eczacıya danışmadan reçetesiz 

olarak ilaç kullanır mısınız? 

• Evet 

• Hayır 

44 

56 
• Evet 

• Hayır 

7.7 

92.3 

 

36.3 

0.000 

17. Reçete ile ilaç alırken, reçetede yazan ilaç 

olup olmadığını kontrol eder misiniz? 

• Evet 

• Hayır 

56 

44 
• Evet 

• Hayır 

96.7 

3.3 

40.7 0.000 

18. İlaç kullanmadan önce prospektüsü okur 

musunuz? 
• Evet 

• Hayır 

76.9 

23.1 
• Evet 

• Hayır 

97.8 

2.2 

20,9  

19. Antibiyotikler ağrı kesicidir. • Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

14.3 

71.4 

14.3 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

2.2 

95.6 

4.4 

 

24.2 

0.000 

20. Antibiyotikler ateş düşürücüdür. • Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

16.5 

63.7 

19.8 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

3.3 

93.4 

3.3 

 

29.7 

0.000 

21. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi 

şikâyetleriniz üzerine muayene olmadan, 

kendi başınıza antibiyotik kullanır mısınız? 

• Evet; kullanırım. 

• Evet; başlarım ama iyi 

hissettiğimde ilacı 

kullanmayı keserim. 

• Hayır; muayene olmadan 

kullanmam 

11 

18.7 

 

70.3 

• Evet; kullanırım. 

• Evet; başlarım ama iyi 

hissettiğimde ilacı 

kullanmayı keserim. 

• Hayır; muayene olmadan 

kullanmam 

2.2 

2.2 

 

95.6 

 

 

 

25.3 

0.000 

22. Grip, nezle ve soğuk algınlığında doktordan 

antibiyotik yazması istenebilir mi? 

 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

25.3 

48.4 

26.4 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

2.2 

92.3 

5.5 

 

43.9 

0.001 

23. Antibiyotik direnci ile ilgili yeterli bilginiz 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

• Evet, yeterli düzeyde 

• Hayır 

• Az  

• Sadece ismini duymuştum 

• Hiçbir fikrim yok 

19.8 

20.9 

47.3 

7.7 

4.4 

• Evet, yeterli düzeyde 

• Hayır 

• Az  

• Sadece ismini duymuştum 

• Hiçbir fikrim yok 

83.5 

4.4 

9.9 

2.2 

0 

63.7 0.000 

24. Tok karna alınan bir ilaç yemeğin hemen 

peşine alınır. 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

35.2 

50.5 

14.3 

• Evet 

• Hayır 

• Bilmiyorum 

2.2 

95.6 

2.2 

 

45.1 

0.000 

25. Basında (televizyon, radyo, gazete vb.) 

reklamı yapılan ürünler tedavi amacıyla 

kullanılabilir mi? 

• Kullanılabilir 

• Kullanılmaz 

• Bilmiyorum  

11 

62.6 

26.4 

• Kullanılabilir 

• Kullanılmaz 

• Bilmiyorum 

3.3 

91.2 

5.5 

 

28.6 

0.000 

26. Hastalık durumunda ne 

yaparsınız/yapılmalıdır? 

 

• Hekime danışırım 

• Eczacıya danışırım 

• Hemşire, sağlık memuru 

veya sağlık personeline 

danışırım 

67.4 

1.2 

1.2 

 

2.3 

• Hekime danışırım 

• Eczacıya danışırım 

• Hemşire, sağlık memuru 

veya sağlık personeline 

danışırım 

97.2 

0 

3.5 

 

1.2 

29.8 0.000 
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• Tanıdık / komşu / akrabaya 

danışırım. 

• Bitkisel tedavi yöntemlerini 

denerim 

• Evde bulunan ilaçlarla 

tedavi olmaya çalışırım 

• Daha önce benim 

hastalığıma benzer 

rahatsızlık geçirmiş olanlara 

sorarım 

 

20.9 

 

3.5 

 

3.5 

• Tanıdık / komşu / akrabaya 

danışırım 

• Bitkisel tedavi yöntemlerini 

denerim 

• Evde bulunan ilaçlarla 

tedavi olmaya çalışırım 

• Daha önce benim 

hastalığıma benzer 

rahatsızlık geçirmiş olanlara 

sorarım 

 

1.2 

0 
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Özet: Amaç: Çoklu ilaca dirençli özellikle karbapenem dirençli Gram negatif basillerin neden olduğu 

enfeksiyonlar dünya çapında giderek daha fazla bildirilmektedir. Bu tür enfeksiyonların tedavi seçenekleri, kolistin 

ve polimiksin B gibi polimiksinleri içerir. Polimiksinlerin tedavisi ile ilgili toksisite, sınırlı etkinlik ve mcr-1 

aracılığı ile geliştirilen direnç gibi sorunlar önemlidir. Son zamanlarda, seftazidim-avibaktamın (CZA) kullanımı 

FDA tarafından onaylanmıştır CZA, karbapenem dirençli Enterobacterales üyelerine ve Pseudomonas aeruginosa 

izolatlarına karşı iyi aktivite gösteren yeni bir antibiyotik kombinasyonudur. Bu çalışmanın amacı CZA’ nın, 

karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa ve Klebsiella pneumoniae izolatlarına karşı in vitro etkinliğini 

değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: 2022 yılı içerinde, laboratuvarımızda çalışılan hasta örneklerinden elde 

edilen karbapenem dirençli toplam 40 adet P. aeruginosa ve 127 K. pneumoniae izolatı çalışmaya dahil edildi. 

İzolatlar VITEK® MS, (Biomerieux, Fransa) ile tanımlandı. Her hasta için sadece tek bir örnek çalışıldı., CZA 

duyarlılığı disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. Bulgular: Yapılan duyarlılık testi sonucunda, CZA, K. pneumoniae 

izolatlarında %72,2 (n=93/127), P. aeruginosa kökenlerin de ise %83,5 (n=33/40) duyarlı olarak saptandı.. Yeni 

beta laktam--beta laktamaz inhibitorlerinden olan CZA, yakında günlük klinik pratikte daha çok kullanılacak gibi 

görünmektedir. Ancak Türkiye ‘de yakın geçmişte kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen, çalışmamızda K. 

pneumoniae %27,5, P. aeruginosa’ da %16,5gibi direnç oranları bulmamız endişe vericidir. Bundan dolayı 

antibiyotiklere direnç gelişiminin önlenmesi için akılcı antibiyotik kullanımın önem verilmelidir. CZA sürveyansı 

rutin antimikrobiyal duyarlılık testleri ile takip edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Seftazidim-Avibaktam, Pseudomonas Aeruginosa, Klebsiella Pneumoniae 

 

In Vitro Activity Of Ceftazidime-Avibactam Against Carbapenem-Resistant Pseudomonas Aerugınosa And 

Klebsiella Pneumonıae Isolates 

 

Anstract: Introduction: Infections caused by multi-drug-resistant gram-negative bacilli, in particular, 

carbapenem-resistant strains, are increasingly being reported worldwide. Treatment options for such infections 

are quite limited. Ceftazidime-avibactam (CZA) has recently been approved by FDA. CZA is a new antibiotic 

combination with good activity against carbapenem-resistant Enterobacterales members and Pseudomonas 

aeruginosa isolates. The aim of this study was to evaluate the in vitro efficacy of CZA against carbapenem-

resistant Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae isolates. Material and Methods: A total of 40 

carbapenem-resistant P. aeruginosa and 127 K. pneumoniae strains isolated from patient samples in 2021-2022 

were included in the study. VITEK® MS (Biomerieux, France) was used to identify the isolates. Only one sample 

was studied for each patient. The susceptibility of CZA was determined by the disk diffusion method. Results: 

73.23% (n=93/127) of K. pneumoniae isolates and 82.50% (n=33/40) of P. aeruginosa isolates were susceptible 

to CZA. CZA, a novel β -lactamase inhibitor, seems to be used more in daily clinical practice. It is noteworthy that 

we found resistance rates of 26.77% and 17.50% for K. pneumoniae and P. aeruginosa, respectively. Resistances 
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detected against CZA are concerning taking into consideration that it has started to be used only recently in 

Turkey. Therefore, the rational use of antibiotics is vital in order to prevent the emergence of resistant strains and 

CZA surveillance should be performed along with routine antimicrobial susceptibility testing. 

Keywords: Carbapenem resistance, Pseudomonas aeruginosa,  Klebsiella pneumoniae Ceftazidime-avibactam 

GİRİŞ 

Gram-negatif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar dünya çapında giderek yaygınlaşmaktadır. 

Edinilmiş direnç mekanizmaları nedeniyle tedavide zorluklar sürekli artmaktadır. Karbapenemler 

özellikle Genişletilmiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) ve AmpC Sefalosporinaz üreten grup 

üyelerinin tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, GSBL üreten 

Enterobacterales üyelerinin neden olduğu artan enfeksiyon oranları, yıllar içinde karbapenemlerin 

kullanım sıklığında bir artışa neden olmuş ve karbapenem direnç oranlarına katkıda bulunmuştur Son 

on yılda, karbapenem dirençli Enterobacterales’in dünya çapında yayıldığı bulunmuştur. Bu grupta yer 

alan K. pneumoniae Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede enfeksiyonlara bağlı ölüm ve morbidite 

oranlarını artıran önemli bir faktör haline gelmiştir (1,2,3). 

P. aeruginosa, sıklıkla hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olan fırsatçı bir patojendir. Pek çok izolat, 

β-laktamlar da dahil olmak üzere antipsödomonal ilaçlara karşı azalmış duyarlılık gösterir. P. 

aeruginosa’ daki karbapenem direncinden, karpanememazlar, AmpC aşırı üretimi, dış zar 

geçirgenliğindeki azalmaya ek olarak karbapenemaz etkinliği olmayan β-laktamazların aşırı 

ekspresyonu, OprD porin kaybı, efluks enzimlerinin aktivitesinin artmasına bağlı olabilir (4). 

Dünya Sağlık Örgütü, yeni antibiyotiklerin araştırılmasına, keşfedilmesine ve geliştirilmesine rehberlik 

etmek için antibiyotiğe dirençli bakterilerin küresel öncelik listesini yayınlamıştır. Antibiyotiğe dirençli 

bakterilerin küresel öncelik listesi, yeni antibiyotiklere acil ihtiyaç duyan patojenlerin kritik öncelik 

listesi olarak kategori1'de karbapenem dirençli Enterobacteriaceae (CRE), P. aeruginosa ve A. 

baumannii'yi içermektedir. Yeni antimikrobiyal ajanlar arasında, β-laktam/β-laktamaz inhibitörü 

kombinasyonları, MDR gram-negatif bakterilere karşı in vitro aktivite yoluyla umut verici sonuçlarla 

büyük ilgi görmüştür (5,6). 

Avibaktam da bu sebeple geliştirilmiş yeni bir β-laktam olmayan β-laktamaz inhitörüdür ve Ambler 

sınıf A (TEM-1, CTX-M-15, KPC-2, KPC-3, IMI vb), sınıf C (örn. AmpC) ve belirli D sınıfı β-

laktamazları (örn. OXA-10, OXA-48) inhibe eden aktiviteye sahiptir. Sınıf B metallo-β-laktamazlara 

(örn.NDM, IMP, VIM) karşı aktif değildir. Avibaktamın seftazidime eklenmesi, AmpC sefalosporinaz 

aracılı seftazidim direncinin üstesinden gelir. AmpC'yi aşırı üreten OprD eksikliği olan P. 

aeruginosa izolatlarına karşı seftazidimin aktivitesini eski haline getirir. Ancak kombinasyon porin 

mutasyonları, effluks pompaları veya MBL'lerin aracılık ettiği dirence karşı etkili değildir (7).  

GEREÇ VE YÖNTEM:  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı'nda, 2021-2022 yılları içerisinde çeşitli klinik örneklerinden izole edilen toplam 127 

karbapenem dirençli K. pneumoniae ve 40 adet karbapenem dirençli P. aeruginosa izolatı çalışmaya 

dahil edildi. Tekrarlayan izolatlar çalışmadan çıkarıldı. Her hasta için üreme saptanan ilk örnek 

çalışmaya alındı. Çalışmadaki izolatların %28,7 (48/167)’i idrar, %28,2 (47/167)’i kan, 

%19,7.(33/167)’ü trakeal aspirat, %16,2 (27/167)’i doku-apse, %7,2 (12/167)’i steril vücut sıvıları 

(plevra sıvısı, periton, beyin omurilik sıvısı) örneklerinden izole edildi. İzolatlar VITEK® MS, 

(Biomerieux, Fransa) ile tanımlandı. İzolatların antimikrobiyal duyarlılık testleri VITEK2 sistemiyle 

(Biomerieux, Fransa) çalışıldı. Karbapenem dirençli çıkan izolatların seftazidim-avibaktam (CZA) 

duyarlılıkları ise Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi (Bioanalyse, Türkiye, 10/4 µg) ile European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) standartlarına göre belirlendi. K. 

pneumoniae için ≥13, P. aeruginosa ≥17 mm olan değerler duyarlı kabul edildi (8). 
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Resim 1: P. aeruginosa CZA dirençli             K. Pneumoniae CZA duyarlı 

 

BULGULAR:  

Çalışmadaki izolatların %52,7 (88/167) Yoğun Bakım, %25,2 (42/167) Cerrahi Klinikler, 

%22,1.(37/167)’ü Dahili Klinikler’den gelen yatan hasta örneklerinden izole edilmiştir. CZA, K. 

pneumoniae izolatlarında %73,23 (n=93/127), P. aeruginosa kökenlerin de ise %82,50 (n=33/40) 

duyarlı olarak saptanmıştır.  

Grafik 1                                                    

 

P. aeruginosa duyarlılık %                                 K. pneumoniae duyarlılık % 

 

TARTIŞMA: 

Enterobacterales üyeleri, hem sağlık hizmetiyle ilişkili hem de toplumda sık görülen enfeksiyonların 

başlıca nedenlerindendir. Son yıllarda bu tür enfeksiyonlarda son seçenek olarak kullanılan karbapenem 

grubu antibiyotikler için bile direnç ortaya çıkmaktadır. Önceleri karbapenemlere direnç daha çok 

Acinetobacter baumannii ve P.aeruginosa izolatları arasında görülürken, son dönemde K.pneumoniae 

karbapenem direncinin en sık bildirilen etkeni ve karbapenem direncinin yayılmasına en çok neden olan 

etken haline gelmiştir(9).Çoklu ilaca dirençli yada bütün ilaçlara dirençli izolatların artması yeni 

antimikrobiyallerin geliştirilmesi gereğini göstermektedir. CZA, geniş spektrumlu bir sefalosporin olan 

seftazidim ve β--laktam dışı β-laktamaz inhibitörü olan avibaktamın kombinasyonundan oluşan yeni bir 

antibiyotiktir. CZA, Ambler sınıf A sınıf β-laktamazlar, blaKPC gibi serin karbapenemazlar, 

sefalosporinazlar ve blaOXA-48 dahil olmak üzere çeşitli sınıf D β-laktamazları salgılayan 

Enterobacterales izolatlarına karşı in vitro etki gösterebilmektedir. CZA, aktif bölgede serin 

kalıntılarının olmaması nedeniyle Sınıf B metallo-β-laktamazlara etkilemez. Bu çalışmada karbapeneme 

dirençli K.pneumoniae ve P.aeruginosa izolatlarına karşı CZA’nın duyarlılık durumları 

değerlendirilmiştir.  

CZA için çeşitli çalışmalarda izolatların antibiyotiklere olan direnç durumu ve özellikle popülasyonun 

karbapenem direnç geni dağılımlarının farklılığına dayalı olarak değişen direnç oranları bildirilmektedir. 

CZA ya karşı küresel antimikrobiyal duyarlılık durumlarının incelendiği: ATLAS programından bir 

sürveyans çalışmasında, test edilen tüm Gram negatif bakterilere karşı yüksek aktivite göstermiştir 

82,50%

17,50%

duyarlı dirençli

73,23%

26,77%

duyarlı dirençli
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(%99,8). Ancak karbapenem direnci olan K. pneumoniae ve P. aeruginosa’da duyarlılık oranları %83,6 

ve % 70,6 ya düştüğü saptanmıştır (10). Jıa ve ark, karbapenem dirençli K. pneumoniae ve P. 

aeruginosa'nın CZA duyarlılık oranlarını %93,0 ve %75,8 olarak bulmuşlardır. James A. Karlowsky ve 

arkadaşları, 85 karbapenem dirençli K.pneumoniae izolatının %51.8'inin CZA’ya dirençli olduğunu 

bildirmiştir (11). Öte yandan, Livermore ve arkadaşları sınıf A ve/veya sınıf D karbapenemaza sahip 

olan 572 Enterobacterales izolatının %1.2'sinin CZA’ ya dirençli olduğunu saptamıştır (12). Ülkemizde 

OXA-48 üreten Enterobacterales türlerinin antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırıldığı yakın zamanda 

yapılmış bir çalışmada, 42 K.pneumoniae izolatında CZA direnç oranını sırasıyla %48 olarak 

bildirilmiştir(13). Yine ülkemizden yapılan başka  bir çalışmada toplam 150 karbapenem dirençli 

K.pneumoniae izolatının 11 (%7.3)’i CZA ya dirençli bulunmuştur (9). Hoşbul ve arkadaşlarının CZA 

nın P. aeruginosa ya karşı invitro aktivitesini saptadıkları çalışmada % 90 gibi yüksek bir duyarlılık 

saptamışlardır (14). Çalışmamızda bulduğumuz duyarlılık oranları, K. pneumoniae izolatlarında 

%73,23, P. aeruginosa kökenlerin de ise %82,50 idi ve global veriler ile uyumlu idi. 

Sonuç olarak, bizim sonuçlarımız, CZA nın duyarlılık oaranlarının, K.pneumoniae ve P. aeruginosa’ da 

yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak Türkiye ‘de yakın geçmişte kullanılmaya başlanmış 

olmasına rağmen, çalışmamızda K. pneumoniae %26,77, P. aeruginosa’ da %17,50 gibi direnç oranları 

bulmamız endişe vericidir. Bundan dolayı antibiyotiklere direnç gelişiminin önlenmesi için akılcı 

antibiyotik kullanımın önem verilmelidir. CZA sürveyansı rutin antimikrobiyal duyarlılık testleri ile 

takip edilmelidir. Bakterilerin duyarlılık paternleri bir bölgeler arası hatta bir hastaneden diğerine gore 

farklılık gösterebilir .Özellikle çoklu ilaca dirençli izolatlar, çok merkezli çalışmalarla takip 

edilmelelidir. 
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Abstract: Amaç: Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) uyku bozukluklarının sık bir nedeni olarak normal yaşam 

fonksiyonlarını bozabilen klinik bir durumdur. Bu çalışmada amacımız gebelerde HBS sıklığının araştırılması, 

yaşam ve uyku kalitesi üzerine etkisinin saptanmasıdır. Materyel ve Metod: Kadın doğum polikliniğine başvuran 

476 ardışık anne adayı değerlendirildi. Tüm katılımcılara Uluslararası HBS Çalışma Grubu (IRLSSG) HBS tanı 

kriterleri anketi ve HBS tanısı alan katılımcılara IRLSSG HBS Şiddet Değerlendirme Ölçeği (HBSŞDÖ) uygulandı. 

Gebelik haftası, abortus, parite, gravida sayısı, vücut kitle indeksi (VKİ) da eklendiği sosyodemografik veri formu, 

uyku kalitesini belirlemek amacıyla Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve yaşam kalitesinin belirlenmesi 

amacıyla da Kısa Form 36 (KF-36) formu doldurtuldu. Ayrıca kan sayımı, karaciğer-böbrek fonksiyonları, TSH, 

Vitamin B12 ve Vitamin D değerleri kaydedildi. Gebeler HBS’si olan (HBSG) ve HBS’si olmayan (HBSO) olarak 

ikiye ayrıldı ve elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Gebelerden 81’inde (%17) HBS 

saptandı. Gruplar arasında yaş (p:0.56), gebelik haftası (p:0.34), abortus varlığı (p: 0.4), gravida (p:0.45), parite 

(p:0.61), aldığı kilo (p:0.87), VKİ (p:0.89), hemogram parametreleri, vitamin B12, vitamin D, glikoz yükleme testi 

sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. TSH (p:0.03), HBSG’de anlamlı derecede düşüktü. 

PUKİ değerlendirmesinde HBSG’da anlamlı derecede uyku latansı uzun, uyku süresi kısa, uyku etkinliği düşüktü 

(p:0.05). Ayrıca yaşam kalitesi değerlendirmesinde fiziksel rol güç, emosyonel rol güç ve SF36 total puanı anlamlı 

derecede yüksekti (p: 0.05). HBS şiddeti ile incelenen parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda rutin gebelik takibi için hastaneye gelen katılımcılarda HBS oranının (%17) 

toplumda saptanandan (%5-10) yüksek olduğu izlenmiştir. Elde edilen veriler HBS bulguları olan gebelerde uyku 

ve yaşam kalitesini olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle rutin takibe gelen gebelerin HBS açısından 

araştırılması, tanı ve tedavinin geciktirilmemesi HBS saptanan gebelerin yaşam kalitelerinin artırılmasına katkıda 

bulunacaktır. Bu nedenle HBS prevalans çalışmalarına ve farkındalığın arttırılmasına ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimer: Huzursuz bacak sendromu, gebelik, uyku ve yaşam kalitesi 

 

Giriş 

Gebelikte en sık görülen hareket bozukluğu huzursuz bacak sendromu (HBS)’dur. Bacaklarda rahatsız 

edici, hoşa gitmeyen tuhaf duyumsamalar ve huzursuzluk hissi nedeniyle bacakları sürekli hareket 

ettirme isteği ile karakterize bir hastalıktır. Bu his genellikle akşam saatlerinde istirahat halinde, sıklıkla 

yatarken bazen oturuken ortaya çıkar, yürümekle düzelir veya azalır. Kadınlarda daha fazla görülür. 

Primer ve sekonder formları vardır. Primer HBS’na neden olan etiyolojik faktörler bilinmemekle birlikte 

, %50’den fazlasında aile öyküsü pozitiftir. Sekonder HBS ise demir eksikliği anemisi, kronik böbrek 

yetmezliği, diabetik nöropati, Parkinson hastalığı, ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkar. Gebelik ise bir başka 

HBS nedenidir; gebelerin %25’inden fazlasında HBS bildirilmiştir. Gebelik öncesi dönemde HBS olan 

59 olgunun 36’sında (%61) gebelik döneminde progresyon tanımlanmıştır. Ancak pek çok olguda 

bulgular doğumdan sonra haftalar içinde düzelir. Bununla birlikte gebelikte HBS tanısı alanların bir 

kısmında postpartum dönemde de semptomların devam ettiği bildirilmiştir (1). Gebelikte meydana gelen 

estrojen, progesteron ve prolaktin seviyelerindeki hormonal değişikliklerin yanı sıra serum folat ve 

demir seviyelerindeki farklılıkların HBS gelişiminde etkili olduğu bildirilmektedir. Son yıllarda ileri 

sürülen bir hipotezde gebelik dönemindeki östrodiol artışının dopamin miktarının azalmasına, bu 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 946 
azalmanın tiroid hormonların modülasyonunda azalmaya ve böylece HBS’na neden olduğu ileri 

sürülmüştür. Ayrıca gebelikte yaşanan fetal hareketler, sık idrara çıkma, sırt ağrısı, kramplar ve mide 

yanması gibi faktörlerinde HBS'nin neden olduğu rahatsızlıklara eklenmesi uyku düzeni ve kalitesinde 

olumsuz etkilere neden olmaktadır (2). Yapılan çalışmalarda en sık 3.trimesterde HBS’nun gözlendiği 

ve HBS semptomu olan gebelerin olmayan gebelere oranla daha fazla yorgunluk ve uyku problemleri 

yaşadığı belirtilmektedir. Annenin sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesinde uyku sorunlarının en aza 

indirgenmesi ve uyku kalitesinin artırılması önemli rol oynamaktadır (2, 3). Biz bu çalışmada gebelerde 

huzursuz bacak sendromunun yaşam ve uyku kalitesi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. 

Materyel metod: Bu çalışmada Temmuz 2021- Ocak. 2022 yılları arasında kadın doğum polikliniğine 

başvuran değişik gebelik trimestırlarında bulunan,18-45 yaş aralığındaki 476 ardışık anne adayı 

değerlendirildi. Tüm katılımcılara Uluslararası HBS Çalışma Grubu (IRLSSG) HBS tanı kriterleri 

anketi ve HBS tanısı alan katılımcılara IRLSSG HBS Şiddet Değerlendirme Ölçeği (HBSŞDÖ) 

uygulandı (4). Hastaların yaş, eğitim durumu, meslek, gebelik haftası, gebelik ve doğum sayısı, düşük 

öyküsü, kronik hastalık birlikteliği, aile öyküsü, çay ve/veya kahve kullanım öyküsü, boy, kilo, gebelikte 

almış olduğu kilo değerlerinin eklendiği sosyodemografik veri formu, uyku kalitesini belirlemek 

amacıyla Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) (5) ve yaşam kalitesinin belirlenmesi amacıyla da 

Kısa Form 36 (KF-36) (6) formu doldurtuldu. Ayrıca kan sayımı, karaciğer-böbrek fonksiyonları, TSH, 

Vitamin B12 ve Vitamin D değerleri kaydedildi. Gebeler HBS’si olan (HBSG) ve HBS’si olmayan 

(HBSO) olarak ikiye ayrıldı ve elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Gebelerden 81’inde (17%) HBS saptandı. Gruplar arasında yaş (p:0.56), gebelik 

haftası(p:0.34), abortus varlığı (p: 0.4), gravida (p:0.45), parite (p:0.61), aldığı kilo (p:0.87), VKİ 

(p:0.89), hemogram parametreleri, vitamin B12, vitamin D, glikoz yükleme testi sonuçlarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. (Tablo1.) TSH (p:0.03), HBSG’de anlamlı derecede 

düşüktü.  

Tablo 1. HBS'li olan ve olmayan grupları sosyodemografik özellikleri 

  
HBS olan HBS olmayan P 

Katılımcı sayısı 81 395 
 

Yaş 29.5±4,46 29.85±4;4,46 0.56 

Gebelik haftası 26,97±8.5 28±9 0.44 

VKİ 25,83±5.4 25.7±4.6 0.89 

Vit D 15,54±18,8 15,37±8,3 0.98 

Vit B12 309,3±149,7 283,4±88,6 0.43 

 

PUKİ değerlendirmesinde HBSG’da anlamlı derecede uyku latansı uzun, uyku süresi kısa, uyku 

etkinliği düşüktü (p:0.05). Ayrıca yaşam kalitesi değerlendirmesinde fiziksel rol güç, emosyonel rol güç 

ve SF36 total puanı anlamlı derecede yüksekti (p:0.05). HBS şiddeti ile incelenen parametreler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. (Tablo 2.) 
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Tablo 2. HBS olan ve olmayan grupta PUKİ ve SF-36 puanları 

 

  

  

 HBS olan  HBS olmayan  P 

PUKİ Total Puan 5,59±4.4 4,40±4.2 0,02 

Genel Sağlık 54,05±16,6 55,25±10,9 0,53 

Fiziksel 

Fonksiyon 

56,46±30.8 61,11±27.3 0,20 

Fiziksel Rol 

Güçlüğü 

45,32±49.8 59,26±49.4 0,02 

Emosyonel Rol 

Güçlüğü 

62,78±48.3 81,48±39 0,01 

Ruhsal Sağlık 63,65±19.5 64,81±20 0,747 

Sosyal Fonksiyon 68,23±25.1 71,30±23.7 0,247 

SF-36 Total Puan 491,3±168.8 540,1±134.7 0,01 

 

Tartışma:  

HBS, akşam ve özellikle dinlenme saatlerinde, her iki alt ekstremitede, bacaklarda dayanılmaz hareket 

ettirme isteği uyandıran parestezi veya dizestezi ile karekterizedir. HBS idiopatik ya da semptomatik 

nedenler ile ortaya çıkabilmektedir. 

Gebelik, HBS’nin ortaya çıkmasına ya da var olan HBS semptomlarının kötüleşmesine neden 

olmaktadır. Gebelik döneminde HBS prevelansı %26-32 arasında değişmektedir (1,2). Ülkemizde 

yapılan iki çalışmada ise %10,4 ve %9 saptanmıştır (7,8). Semptomlar gebelik sonuna doğru 

artmaktadır. Birinci trimesterde HBS prevelansı %15 iken, üçüncü trimesterde hastaların yaklaşık 

1/3’ünde gözlenmektedir (1,2). HBS semptomları doğum sonrası hızlı bir şekilde düzelmekte ya da 

gebelik öncesi düzeye dönmektedir (2). Ayrıca Sarberg ve ark. HBS prevelansı horlaması olan gebe 

hastalarda daha sık olduğunu göstermişlerdir (9). Gebelik sırasında semptomatik hale gelen HBS’nun 

fizyopatolojisi artmış serum östrojen düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Gebelikle ilişkili HBS’de fetal demir 

kulanımında artış, hemodilüsyon nedeni ile demirde azalma rol alsa da östrojenin anti- dopaminerjik 

özelliği HBS semptomlarının doz ilişkili gebelik süresince artışını açıklamaktadır (1,2). 

Çalışmamızda yaş, eğitim durumu, meslek, gebelik haftası, gebelik ve doğum sayısı, düşük öyküsü, 

kronik hastalık birlikteliği, aile öyküsü, çay ve/veya kahve kullanım öyküsü, boy, kilo, gebelikte almış 

olduğu kilo, hemogram parametreleri, vitamin B12, vitamin D ile HBS görülme sıklığı arasında ilişki 

görülmemiştir. Bununla birlikte TSH düzeyi HBSG’de anlamlı derecede düşüktü. Çalışmaya dahil 

edilen 476 gebenin 81’inde (%17) HBS saptanmakla birlikte hekime başvurmaması ve HBS tanısı 

almaması nöroloji dışı branş hekimlerine bu hastalığa dair bilgilendirme yapılması, hem de toplum 

bilinçlendirilmesine yönelik halk sağlığı çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 

Gebelikte meydana gelen hem fizyolojik hem hormonal değişiklikler uyku ve uyku kalitesine etki 

etmektedir. İlk trimesterde görülen bulantı, kusma, sonrasında görülen sırt ağrısı, idrarın artmasına bağlı 

idrara çıkma gereksinimi, göğüslerde gerginlikten dolayı uyku bölünmeleri görülebilmektedir. 

Gebeliğin 10. haftasından itibaren uykuda değişiklikler görülür. Bu dönemde progesteronun uyku verici 

ve sedatize etkisi ortaya çıkar. Ancak REM uykusunun azalması ve NREM uykusunun uzamasından 

dolayı azalmıştır. Buna bağlı olarak gebe sabah uyandığında kendini yorgun ve dinlenmemiş hissedebilir 
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(10,11). Gebeliğin ikinci trimesterinde gece uykuları düzelmektedir. Bu dönemde progesteron seviyesi, 

daha yavaş bir yükselme göstermektedir. Uyku parametreleri bu trimesterde daha iyidir ancak gebelerin 

yaklaşık %30’unda gebelik öncesi olmayan horlama ortaya çıkabilir. Horlama gebelerde uyku apne 

sendromu gelişmesine neden olabilir. Çoğu gebede son trimesterde total uyku süresinde azalmalar, 

uykudan daha sık uyanmalar, gündüz uykularında artmalar meydana gelebilmektedir. Gebelikte oluşan 

bu uyku sorunları, uyku kalitesinde yetersizliğe ve yetersiz uyku neden olmaktadır (10,11). Chen ve 

arkadaşlarının huzursuz bacak sendromu olan gebeler üzerinde yaptığı çalışmada gebelerin %81,2’sinin 

uyku rahatsızlıkları yaşadığı belirlenmiştir (12). Şahin ve arkadaşlarının 400 gebe ile yaptıkları 

çalışmada, gebelikteki Huzursuz bacak sendromu sıklığını %19 bulunmuş olup, trimesterler arası 

anlamlı bir fark saptanmamıştır. HBS olan gebelerin olmayan gebelere göre horlama, uykudan sonra ve 

gün boyunca yorgunluk ve apne semptomlarının anlamlı şekilde daha yüksek olduğu ve HBS olan 

gebelerin gündüz aşırı uyku isteği daha fazla olduğu bulunmuştur (13). Literatürde de benzer şekilde 

huzursuz bacak sendromunun kişilerde uykusuzluk, uykuya dalmada zorluk, uyku bölünmesi ve 

terminal uykusuzluğa neden olarak uyku kalitesini düşürdüğü belirtilmektedir (13).  

Çalışmamızın asıl amacı HBS’nin yaşam ve uyku kalitesine etkilerinin objektif ölçeklerle 

gösterilmesidir. Bu amaçla uygulanan PUKİ değerlendirmesinde HBSG’da anlamlı derecede uyku 

latansı uzun, uyku süresi kısa, uyku etkinliği düşüktü. Ayrıca yaşam kalitesi değerlendirmesinde fiziksel 

rol güç, emosyonel rol güç ve SF36 total puanı anlamlı derecede yüksekti. HBS şiddeti ile incelenen 

parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 

Kadınların gebelikte yaşadıkları fiziksel semptomlar, yorgunluk ve duygusal değişikliklerin yaşam 

kalitesini azalttığı belirtilmektedir. Farklı olarak ortaya çıkabilecek sorunlar gebelerin sağlıklarını 

olumsuz etkileyecektir. Bu durum gebe ve bebeği için çok önemlidir. Gebelik döneminde yaşam 

kalitesini ölçmeyi amaçlayan bir çalışmada gebelikte meydana gelen değişiklikler yaşam kalitesinin 

azalmasına neden olduğu, fiziksel fonksiyonellik ve iyilik algısının gebelik öncesine göre azaldığı 

saptanmıştır (14). Ayrıca gebelere bu dönemde etkin ve nitelikli verilen sağlık bakımı yaşam kalitesini 

de olumlu yönde etkilemektedir (15) 

Sonuç: HBS yaşam ve uyku kalitesini olumsuz etkileyen ve klinisyenlerin uyku bozukluklarınınm 

ayırıcı tanısında akılda tutması gereken klinik bir durumdur. Bölgemizde prevalansının tespiti için 

toplum tabanlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet: ÖZET Bu klinik çalışmada 5 kedi ve 1 köpekte çeşitli travmalar sonucu oluşan yaraların tedavisi için çeşitli 

pedikül flep yöntemleri kullanıldı. Operasyon öncesi bütün hastaların muayenesi yapıldı. Yaranın çeşidine göre 

preoperatif üç ila beş gün arası ıslak kuru bandaj uygulanarak yara bakımı sağlandı. Preoperatif ve post operatif 

antibiyotik tedavileri için sefazolin 30 mg/kg i.m. günde 2 kez kas içi olmak üzere 7 ila 14 gün boyunca uygulandı. 

Post operatif ağrı yönetimi için 0.05 mg/kg SC meloksikam 3 gün enjekte edildi. Bir kedinin kafatası yarası için 

transpozisyon flep tekniği, iki kedinin boyun yarası için caudal auricular aksiyel yapılı flep, iki kedinin yara 

tedavisi için geniküler aksiyal yapılı flep ve bir köpeğin geniş yara defektini kapatmak için derin sirkumfleks iliak 

arterin ventral dallarından faydalanarak aksiyel yapılı flep tekniği kullanıldı. Operasyonlar genel anestezi altında 

gerçekleştirildi. Flebin sağ kalımı beş hastada da başarı sağlandığı gözlendi. Bir hastada operasyon 

gerektirmeyen minör kısmi nekroz gerçekleşti. Ekstremitenin distalinde gelişen ödem bir diğer postoperatif minör 

komplikasyon olarak karşımıza çıktı. 

Anahtar Kelimeler: Kedi, Köpek, Yara, Pedükül Flep, Operasyon 

 

Clinical İ̇mportance of Pedicle Flap Applications for Non-Healing Wounds for Various Reasons 

 

Abstract: In this clinical study, various pedicle flap methods were used for the treatment of wounds caused by 

various traumas in 5 cats and 1 dog. All patients were examined before the operation. Wound care was provided 

by applying a wet-dry bandage for three to five days preoperatively, depending on the type of wound. For 

preoperative and post-operative antibiotic treatments, cefazolin 30 mg/kg i.m. was administered intramuscularly 

2 times a day for 7 to 14 days. For post-operative pain management, 0.05 mg/kg sc meloxicam was injected for 3 

days. Transposition flap technique was used for skull wound of one cat, caudal auricular flap technique was used 

for neck wound of two cats, genicular axial flap technique was used for wound treatment of two cats and ventral 

branches of deep circumflex iliac artery flap were used to close large wound defect in one dog. Operations were 

performed under general anesthesia. Flap survival was successful in all five patients. Minor partial necrosis that 

did not require surgery occurred in one patient. Edema developing in the distal extremity was another minor 

postoperative complication. 

Keywords: Cat, Dog, Wound, Pedicle Flap, Operation 

 

1. GİRİŞ 

Yara, cilt bütünlüğü bozulmuş canlı dokunun anatomik ve fonksiyonel devamlılığının kaybıdır. 

Veteriner hekimlikte yara, tümöral dokuların rezeksiyonu, enfeksiyöz lezyonlar, travma; termal veya 

kimyasal yanıklar, trafik kazaları, düşmeler, ısırık vakalar, kesici ve delici alet veya silah yaralanmaları 

gibi nedeniyle oluşmaktadır.1 Büyük çaplı yaralar ile herhangi bir nedenle iyileşme göstermeyen kronik 

yaraların tedavisi için çeşitli rekonstrüktif prosedürler vardır. Yaranın karakteri rekonstrüktif tekniğin 

seçimini etkilemektedir. Komplikasyonları önlemek için uygun teknik veya tekniklerin seçilmesi 

önemlidir. Büyük çaplı lezyonlar kontraksiyon ve epitelizasyon ile uzun sürede iyileşme ihtimaline 
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karşın yaranın kapatılması tercih edilebilmektedir. Vücut üzerindeki büyük çaplı yaraları kapatmak için 

bitişik dokuyu ilerletme tekniği kullanılabilir veya gevşetici ensizyonlar “plasti” teknikleri (örn. V-Y 

plasti, Z plasti) kullanılarak kapatılabilmektedir.2 Yarayı kapatmak için yara çevresindeki dokunun 

gerilmesi veya mobilize edilmesi kullanılan diğer yöntemlerdendir. Pedikül flepler, donör bölgeden 

kısmen ayrılan ve bir lezyonu kapatmak için mobilize edilen dokulardır. Bu işlemleri gerçekleştirirken 

aşırı gerilim ve dolaşım bozukluğunu önlemek için dikkatli planlama ve titiz atravmatik cerrahi teknik 

gereklidir. Transfer için uygun olan deri miktarı, aynı hayvan üzerindeki bölgeler arasında ve ırklar 

arasında değişiklik göstermektedir.3  

1.1. Aksiyel Yapılı Flep 

Aksiyel yapılı flepler, flep tabanında direkt kutanöz arter ve ven içeren pedikül fleplerdir.4,5,6 Bu 

damarların terminal dallarını subdermal pleksuslar oluşturur. Aksiyel yapılı flepler genellikle dikdörtgen 

veya L şeklinde kanatlardır. Kaudal auriküler arter dalları, yüzeysel temporal arter, omoservikal arter, 

torakodorsal arter, yüzeysel brakiyal arter, kraniyal yüzeysel epigastrik ve kaudal yüzeysel epigastrik 

arterler, derin sirkumfleks iliak arter, geniküler arter ve köpeklerde doğrudan kutanöz arterler olarak 

lateral kaudal arterler tanımlanmıştır. 7,8 

Kedilerde benzer flepler oluşturulabilmesine rağmen yapılan çalışmalarda sadece torakodorsal, kaudal 

yüzeysel epigastrik, kaudal auriküler ve yüzeysel temporal arter aksiyel yapılı flepleri ve ters safenöz 

flepleri değerlendirilmiştir. 9,10,11,12,13 Aksiyel yapılı flepler arasında büyük yaralar için en kullanışlı 

olanlar; torakodorsal, kaudal yüzeysel epigastrik, derin sirkumfleks iliak ve yüzeysel lateral kaudal 

arterlere dayanan fleplerdir. 

Aksiyel yapılı flepler ideal kan akışına sahip olduklarından, diğer rekonstrüksiyon yöntemlerine göre 

çeşitli avantajlara sahiptirler: 

• Aksiyel flepler ile tek aşamalı bir ameliyat tekniği kullanılarak çoğu büyük defektleri kapatmak 

mümkündür. 

• Bu fleplerin dokuya tutunma oranı %96-100'dür. 

• Serbest deri fleplerinden farklı olarak, aksiyel flepler, kontaminasyon, açıkta kalan kemikler, 

tendonlar ve kıkırdak gibi ideal koşullardan uzak olan yaraları yeniden yapılandırmak için 

kullanılabilmektedir. 

• Defektlerin tedavi süresi kısadır. 

• Aksiyel yapılı fleplerin kan dolaşımının iyi olması enfeksiyon riskini aza indirmektedir.  

• Bu yöntemin uygulanması nispeten kolaydır ve özel ekipman veya alet gerektirmez. 

Aksiyel yapılı fleplerin dezavantajları: 

• Flebi açığa çıkarmak için gerekli donör alanın kapsamlı cerrahi rezeksiyonu. 

• Alıcı bölgenin kozmetik görünümü çevre dokulardan farklı olma ihtimali yüksektir. Örneğin; 

tüylerin çıkış yönü, rengi ve uzunluğu, glandüler dokunun varlığı veya donör bölgeden korunan 

deri altı yağ miktarı.14 

1.2. Transpozisyon Flepleri 

Transpozisyon flepleri defektlerin üzerine döndürüldüklerinde ilave deri getiren, dikdörtgen lokal 

fleplerdir. 

Donör bölge kolaylıkla kapatılır çünkü minimal gerilme çizgileri dikiş çizgisine dik açılıdır. Flebin eni 

defektin enine eşittir. Flebin uzunluğu flebin dönme ekseninden defektin en uzak noktasının 

ölçülmesiyle belirlenir. Rotasyon yayı 90 dereceyi aştığında, kıvrımlanma ve derinin katlanması 

nedeniyle flep uzunluğu azalır. Flebin rotasyon köşelerinde kulak memeleri meydana gelebilir. Oluşan 

kulak memeleri zamanla düzelir. Diğer yararlı tranpozisyon flepleri ön bacak kıvrımı ve açlık çukurluğu 

kıvrımı flepleridir. Arteria circumflexia ilium profundanın alt dalları tarafından beslenen açlık 

çukurluğu kıvrımı flebi bir aksiyel yapılı flep olarak düşünülür. Benzer şekilde eğer dirsek kıvrımı flebi 

arteria thoracica lateralis’i içeriyorsa bir aksiyel yapılı flep olarak düşünülmelidir.3 

1.3. Enterpolasyon Flebi 

Transpozisyon fleplerin varyasyonu olan enterpolasyon flep, yara ile ortak bir sınırı olmaması 

bakımından farklılık gösterir. Bu teknikteki farklılık, donör doku ve alıcı yara arasında araya giren bir 
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deri parçasıdır. İnterpolasyon flebinin uzunluk ayarlanması yapılırken araya giren deri segmentinin 

uzunluğunun hesaplanması gerekmektedir. Flebin geri kalan kısmı transpozisyon flebi ile aynı şekilde 

oluşturulmaktadır. Aradaki deriyi örten flep segmentindeki deri altı dokusu açıkta bırakılır. Yaklaşık 14 

gün sonra flebin bu fazla kısmı rezeke edilir ve kesilen kenarlar dikilir.3 

1.4. Preoperatif Planlama 

Yara defektinin ne zaman kapatılacağı kararını verebilmek için preoperatif yara çeşidini dikkate almak 

son derece önemlidir. Genellikle kitle ekstirpasyonlarından sonra oluşan büyük cerrahi defektler 

temizdir. Bu tür yaralar kontamine olmadığından ve nekrotik dokudan yoksun olduğundan, aksiyal 

yapılı flepler ameliyat sırasında yara yüzeyine hemen transfer edilebilmektedir. Travma sonucu oluşan 

yaralar genellikle kontamine veya enfektedir ve enflamasyon aşamasında olabilir. Bu tür yaralara birkaç 

gün boyunca konservatif tedavi uygulamaları gerekmektedir. 

İlk kesi yapılmadan önce operasyonun yeterli planlaması yapılmalıdır. Hangi kanatların belirli kusurları 

kapatmak için tasarlandığını bilmek önemlidir. Her bir kanadın boyutu, içerdiği kan damarının uzunluğu 

ile sınırlıdır. Ameliyattan önce donör bölgeden izole edilecek aksiyal yapılı flebin defekt bölgesine göre 

uzunluk ve genişliğinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu işlemleri yaparken vasküler pedikülün yeri, 

damarların yönü ve damarların sınırları ile ilgili yeterli anatomik bilgiye sahip olmak gerekmektedir. 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışma materyalini 5 kedi 1 köpek oluşturdu. Beş kedinin uzun süredir kapanmayan açık yaraları ve 

köpeğin sağ arka ayağında kronik yarası vardı. Hastaların genel durumu muayene edildikten sonra her 

birinin yarası ayrı değerlendirildi ve tedaviye karar verildi. Antibakteryal tedavi için paranteral 

antibiyotik (sefazolin 30 mg/kg i.m.) günde 2 kez kas içi 7 ila 14 gün boyunca uygulandı. Bütün hastalara 

antibiyotik tedavisi başlandıktan ve yaraya kuru ıslak bandaj uygulandıktan 3-5 gün sonra yaraya cerrahi 

debridement uygulandı. Yaraları kapatmak için pedikül yapılı flep yöntemleri kullanıldı. Operasyon 

genel anestezi altında yapıldı. Premedikasyon için medetomidine 80 μg/ kg (Domitor®, Orion Pharma, 

Finlandiya) ve butorphanol 0.4 mg/kg (Butomidor®10mg/ml, Richter-Pharma, Avusturya) kas içi 

enjekte edildi. Genel anestezi Propofol (4-6 mg/kg, IV, Propofol-Lipuro 10 mg/ml) ile indüklendi. 

Anestezi indüksiyonunu takiben hasta entübe edildi ve izofluran (Forane, Abbott, UK) (%1.5-1.8) ile 

anestezi idame edildi. Dikiş materyali olarak deri altına keskin iğneli emilebilir 2/0 ve 3/0 poliglikolik 

asit (Alcasorb®, Katsan Katgüt Sanayi ve Tic. A.Ş.), deri için kedilerde 2/0  poliglikolik asit köpek için 

1 poliglikolik asit (Alcasorb®, Katsan Katgüt Sanayi ve Tic. A.Ş.) kullanıldı. Operasyonu takiben 

operasyon bölgesi kuru bandaja alındı. Yaranın durumuna göre bandajlar her gün veya günaşırı 

yenilendi. Postoperatif ağrı yönetimi için NSAİİ (Maxicam 0.05 mg/kg SC. Verano İlaç, Türkiye 

meloksikam) 3 gün enjekte edildi.  

2.1. Olgu Sunumları 

Olgu 1 

Bu olguyu kafatası parietal kemiğini kapsayan yaklaşık 2 günlük açık yarası olan bir kedi oluşturdu.  

Kafatası kemiklerinin açıkta kalmaması ve enfekte olmaması amacıyla yara bölgesinin tedavisi için 

transpozisyon flep tekniği kullanıldı. Hasta sternoabdominal pozisyonda yatırıldı. Yaranın geniş olması 

sebebiyle boyun bölgesinin dorsalinden doksan dereceyi geçecek şekilde transpozisyon flep hazırlandı. 

Flebin caudal sınırları için cervikal ikinci omur hizasında bilateral nokta işareti konuldu. Bu noktalar 

enzisyonla birleştirildi. Lateral enziyonlar için bu noktalardan kafatasının parietal kemiğine kadar 

enzisyonlar uzatıldı. Flep ensize edildikten sonra frontal ve parietal bölgedeki yara üzerine transpoze 

edildi. Yaranın tamamen iyileşmesi 14 günü buldu.  

Olgu 2  

İkinci olguyu bir kedinin tuber calcanei bölgesinde iki aydır iyileşme göstermeyen kronik açık yara 

oluşturdu (Şekil 2.2.). Flep için proksimal ensizyon patella seviyesinde yapıldı. Ardından lateral ve 

medial ensizyonlar tibianın distaline doğru arteria sephana ve vena sephana medialis dallarını 

kapsayacak şekilde uzatıldı. Flep sınırları ensize edildikten sonra saphenous damarların derinliğine 

kadar doku serbestleştirildi.  Hazırlanan geniküler aksiyal yapılı flep yara üzerine transpoze edildi. 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 953 
Hastanın günlük pansumanları sonrası eklem hareketini önleyecek şekilde ekstremite 3 gün bandaja 

alındı. Yaranın iyileşmesi 2 haftada tamamlandı. 

 

Şekil 2.2. a) Yaranın preoperatif görüntüsü, b) geniküler aksiyal yapılı flep sınırlarının 

ensizyonu, c) flebin yaraya nakledilmesi, d) yaranın postoperatif 14. gün görüntüsü. 

 

Olgu 3 

Bir kedinin sol kulağın ventralinde büyük, kronik, nekrotik yara belirlendi. Hasta lateral pozisyonda 

yatırıldı ve kaudal auricular aksiyel yapılı flebin dorsal enzisyonu scapulanın dorsal sınırı üzerinde 

yapıldı. Flebin tabanı atlas kanadının lateral yanını ortalayacak şekilde çizildi. Spina scapula’nın 

rostralinde bir noktada, defekti örtmeye yetecek uzunlukta bir flep sağlayacak, tabana paralel kaudal bir 

ensizyon hattı çizildi. Daha sonra tabanı birleştiren dorsal ve ventral çizgilerle, donör bölgenin 

kapatılmasına izin vercek caudal bir ensizyon hattı çizildi. Dorsal, ventral ve caudal hatlar ensize 

edildikten sonra arteria auricularis caudalis’in ramus sternocleidomastoideus belirlenene kadar 

musculus platysma derinliğinde kaldırıldı ve flep kedinin boyun bölgesindeki yaranın üzerine 

nakledildi.3 

Olgu 4 

Bu olguyu boyun bölgesinin sol ventralinde büyük, kronik, nekrotik yarası olan tekir kedi oluşturdu. 

Flep ensizyon hatları yukarıda üçüncü olguda belirtildiği gibi eksize edildi ve yara bölgesine nakledildi.  

Olgu 5 

Bu olguyu sağ diz ekleminin hem laretal hem medial tarafını kaplayan kronik açık yarası olan bir kedi 

oluşturdu. Yaraya yaklaşık 3 hafta boyunca pansuman yapılmış ancak yarada herhangi bir iyileşme 

belirtileri görülmemiştir. Bu hastanın yarasını kapatilmek için geniküler aksiyal yapılı flap tekniği 

kullanıldı. Flep için proksimal ensizyon patella seviyesinin proksimalinde önerildiği3 gibi yapıldı. 

Ardından lateral ve medial ensizyonlar tibianın distaline doğru arteria sephana ve vena sephana medialis 

dallarını kapsayacak şekilde uzatıldı. Flep ensize edildikten sonra saphenous damarların derinliğine 

kadar doku serbestleştirildi. Flep yaklaşık 90º derece kaydırılarak yara üzerine basit dikişlerle tespit 

edildi. Hastaya günlük pansuman ve eklem hareketini önleyecek şekilde operasyon sonrası 5 gün bandaj 

uygulandı (Şekil 2.2). 
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Şekil 2.2. a) Yaranın preoperatif görüntüsü, b) flebin yaraya nakledilmesi, d) yaranın postoperatif 14. gün 

görüntüsü. 

 

Olgu 6 

Altıncı olguyu sağ arka ayağında femur bölgesinin tamamı ve tibianın ortasına kadar uzanan komplike 

kronik yarası olan dişi Alman Çoban köpeği oluşturdu. Hastanın yarasına yaklaşık 6 hafta boyunca 

tedavi uygulanmış. Fakat hastanın yara iyileşmesine bağlı olarak superficial digital flexor m., m. 

Gastrecnemius, m., Semitendinosis, m.  Semimembranosis kaslarında kontraktür ve extremitede 

fonksiyon kaybı, taşkın granülasyon dokusu ve yara bölgesinin alt kısmında ise şiddetli ödem gelişmiş. 

Operasyon için operasyon bölgesi genişçe traş edildi. Ardından hasta lateral pozisyonda masaya yatırıldı 

ve bölge aseptik olarak hazırlandı. Anestezi ve entübasyon tamamlandıktan sonra operasyona başlandı. 

Flep dokusu eksize edilmeden önce kontraktüre uğrayan kaslar nazikçe diseke edildi. Bu işlemin 

sonucunda femurun proksimalinden tibianın ortasına kadar büyük yara açıldı. Derin sirkumfleks iliak 

arterin ventral dallarından faydalanabilmek için. Aksiyal yapılı flebin sınırları steril kalem ile açlık 

çukuru kapsayacak şekilme çizildi. Daha sonra derin sirkumfleks iliak arterin ventral dallarına zarar 

vermeden flep ensize edildi ve kaldırılarak lateral femur bölgesindeki defekte 90 derece döndürüldü. 

Önce deri altı bağdokusu basit sürekli dikişlerle, ardından deriye atılan basit dikişlerle flep bölgeye 

nakledildi.   

2.2. Sonuç 

Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci vakalarda fleplerin yara bölgesine tutunması 1 hafta içinde 

tamamlandı. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi.  

Dördüncü vakada boyun bölgesine nakledilen flebin ventral kısmında doku nekrozu gerçekleşti.  

Altıncı vakada yaranın çok geniş bir alanı kapsaması nedeniyle flep femur, genu eklemi ve tibianın 

proksimalini kapatmıştı. Flep dokusunun nakledilen bölgeye tutulması başarılı bir şekilde gerçekleşti. 

Tibianın orta medial ve lateral kısmında açık kalan yara bölgesine günlük pansuman ve bandaj 

uygulaması yapıldı. Bu şekilde yaranın tamamen iyileşmesi 1 ayı bulmuştur. Hastanın tedavisine 

başlamadan önce ekstremitede belirtilen kontraksiyona iyileşme sonrası rastlanmadı. Ekstremitede 

herhangi bir fonksiyon kısıtlanması görülmedi.   Ekstremitenin distalinde kaydedilen ödem tedavinin 

sonuna doğru önemli ölçüde geriledi.  

3. TARTIŞMA 

Kedi ve köpeklerin maksillofacial, baş ve boyun bölgesinde oluşan geniş çaplı travmatik yaralar, 

radyasyon dermatitlerin tedavisi için rekonstrüktif cerrahiye sıklıkla başvurulur. Maksillofasiyal 

rekonstrüksiyon için genellikle arteria Temporalis superficialis aksiyal yapılı flep kullanılmaktadır.15,16   

Çalışmadaki birinci olgunun kafatasındaki yaranın maksillofacial bölgeye denk gelmemesi ve geniş 

olması sebebiyle boyun bölgesinin dorsalinden transpozisyon flebi oluşturuldu.  Donör dokunun hayatta 
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kalması ve nekrotik doku gelişmemesi sonucuna dayanarak, transpozisyon flebi, kedilerde geniş çaplı 

kafatası yaralarının rekonstrüksiyonu için klinik uygulamaya sahip olabilir.  

Çalışmadaki ikinci ve beşinci olguların defektlerinin tedavisi için geniküler aksiyal yapılı flep tekniğine 

başvuruldu. İki hastanın ortak noktaları yaraların eklem bölgelerinde olmasıydı. Bu hastaların açık yara 

tedavisiyle iyileşmeleri eklem hareketlerine bağlı olarak gerçekleşmemiştir. Bu nedenle bu tür yaraların 

sağaltımı için rekonstruktif cerrahi mutlak tedavi yöntemidir. Geniküler aksiyal yapılı flepler femurun 

distal defekleri ve genu eklemini içeren defekleri, lateral ve medial tibia yaralarını, tibiotarsal eklem 

defektlerini kapatmak için kullanılmaktadır. Daha önce yapılan bir çalışmada sekiz köpeğe uygulanan 

geniküler aksiyal yapılı flap’in başarı oranı sırayla %89 ve %99,1 olarak belirtilmiştir.17,18 

Araştırmacıların iyileşme sürecinde karşılatıkları komplikasyonlar sadece minör yara açılması, seroma 

ve enfeksiyon olarak kaydedilmiştir. Bu çalımada beşinci ve ikinci olgulara uygulamış olduğumuz 

geniküler aksiyal yapılı flep sonrası iki hafta içinde herhangi bir komplikasyon gelişmeden yaraların 

tamamen iyileştiğini gözlemledik.  

Kaudal auriküler arter ve venin sternokleidomastoideus dalları, baş ve boynu içeren ipsilateral veya 

kontralateral defektleri yeniden yapılandırmak için kullanılır. Sternokleidomastoideus dalları, atlasın 

kanadının yan yüzü ile dikey kulak kanalı arasında bulunur ve kaudodorsal olarak ilerlerler. Kaudal 

auriküler arter, kulak kepçesinin scutiform kıkırdağının tabanının yaklaşık 1 cm kaudalinde bulunur.3 

Çalışmada yer alan iki olgunun yaraları boyun bölgesindeydi. Boyun yaralarının tedavi süreci zor ve 

uzun sürmesi sebebiyle iyileştirmeyi hızlandırmak adına caudal auricular axial yapılı flep yöntemi 

kullanıldı. İki hastanın birinde yara iyileşmesi herhangi bir komplikasyon gelişmeden tamamlandı. 

Ancak diğer hastanın yarasında enfeksiyna bağlı flebin bir kısmı nekroza uğradı.  Bu sebeple yaradaki 

nekrotik dokular uzaklaştırldı. Hastanın yara tedavisine ıslak kuru bandaj ve antibiyotik uygulamaları 

ile devam edildi.  

Derin sirkumfleks iliak arter aksiyel yapılı flep (ventral dal) pelvis ve femurun lateral ve medial kısmını 

kapsayan geniş çaplı yaraları kapatmak için kullanılmaktadır. Çalışmada altıncı olgunun femur, genu ve 

tibianın proksimal kısmındaki defektin iyileşmesi için derin sirkumfleks iliak arter’in ventral dalı 

kullanıldı. Yara iyileşmesine göre flep’in değerlendirilmesi başarılıydı. Bezer şekilde Shafiuzama ve 

ark (2016) pelvis bölgesindeki yarayı kapatmak için aynı yöntemi kulanarak başarılı sonuç elde 

etmişlerdir.19 Araştırmacıların çalışmalarında belirtilen post operatif ödem ve ekstremitede fonksiyon 

kaybı bizim hastada da belirlendi. Bu tür minör komplikasyonların iyileşmesi genelde 3 ila 5 gün arası 

iyileşme göstermektedir. 

Sonuç olarak kedi ve köpeklerde aksiyal yapılı flepler vücudun çeşitli yerlerinde geniş çaplı yaraların 

tedavisi için başarıyla kullanılabilir. Operasyon sonrası en sık görülen yaranın drenajı, flebin kısmı 

ayrılması ve nekrozu, enfeksiyon ve seroma gibi komplikasyonlar uygun tedavi teknikleri ile 

azaltılabilir.20 
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Abstract: Boron and Boric Acid Protect SH-SY5Y Cells Against Neurotoxicity of 6-OHDA-Induced Parkinson’s 

Disease Model Boron is an important trace element with low toxicity in mammals. Boron-containing compounds 

are very common in nature and contribute to the preservation of membrane integrity and function and to the 

preservation of redox balance due to their high affinity for some metabolites in the organism. Appropriate amount 

of boron has protective and therapeutic effects on proliferation and differentiation of cells. The aim of this study 

is to investigate the protective effect of Boron and Boric acid on neurodegenerative processes against 6-OHDA-

induced neurodegeneration in a cell culture model of Parkinson's. 200 µM 6-OHDA were applied on SH-SY5Y 

cells under in-vitro conditions to model Parkinson's Disease (PD). Before the 6-OHDA application, it was treated 

with different doses of Boron and Boric acid (1,5 and 10 µM). Cell viability was measured with routinely used 3-

(4,5-Dimethyl Thiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide (MTT) and cytotoxic activity was determined by 

lactate dehydrogenase (LDH) assays. Besides cell viability, oxidative stress was evaluated by total antioxidant 

capacity (TAC), total oxidant status (TOS), superoxide dismutase assay (SOD), and glutathione reductase (GSH). 

6-OHDA 200 µM decreased cell viability by approximately 54,25% in SH-SY5Y cells and increased LDH level 

and oxidative stress. With 10 µM Boron and 10 µM Boric acid treatment, cell viability increased to 81.94% and 

79.56% (respectively), while the LDH level decreased. Similarly, Boron and Boric acid significantly decreased 

cell death and Oxidative stress levels after 6-OHDA induction (p<0.05 and p<0.001). Conclusion: These findings 

prove that Boron and Boric acid exhibits a neuroprotective effect against 6-OHDA induction, through decreasing 

oxidative stress and protecting cells from neurotoxicity. 

Keywords: Bor, 6-OHDA, LDH, GSH 

 

Bor ve Borik Asid 6-OHDA ile İ̇ndüklenen Parkinson Hastalığı Modelinde SHSY5Y Hücrelerini 

Nörotoksisiteye Karşı Korur 

 

Özet: Bor, memelilerde düşük toksisiteye sahip önemli bir eser elementtir. Bor içeren bileşikler doğada çok 

yaygındır ve organizmada bazı metabolitlere yüksek afiniteleri nedeniyle membran bütünlüğünün ve 

fonksiyonunun korunmasına ve redoks dengesinin korunmasına katkıda bulunur. Uygun miktarda bor, hücrelerin 

çoğalması ve farklılaşması üzerinde koruyucu ve tedavi edici etkilere sahiptir. Bu çalışmanın amacı Parkinson 

hücre kültürü modelinde 6-OHDA kaynaklı nörodejenerasyona karşı Bor ve Borik asidin nörodejeneratif süreçler 

üzerindeki koruyucu etkisini araştırmaktır. Parkinson Hastalığını (PD) modellemek için 200 µM 6-OHDA SH-

SY5Y hücrelerine in vitro ortamda uygulanmıştır. 6-OHDA uygulamasından önce farklı dozlarda Bor ve Borik 

asit (1,5 ve 10 µM) ile işlem görmüştür. Hücre canlılığı, rutin olarak kullanılan 3-(4,5-Dimetil Tiyazol-2-il)-2,5-

Difeniltetrazolyum Bromür (MTT) ile ölçüldü ve sitotoksik aktivite, laktat dehidrojenaz (LDH) deneyleriyle 

belirlendi. Hücre canlılığının yanı sıra oksidatif stres, toplam antioksidan kapasite (TAC), toplam oksidan durum 

(TOS), süperoksit dismutaz testi (SOD) ve glutatyon redüktaz (GSH) ile değerlendirildi. 6-OHDA 200 µM SH-

SY5Y hücrelerinde hücre canlılığını yaklaşık %54,25 oranında azaltmış, LDH düzeyini ve oksidatif stresi 

artırmıştır. 10 µM Bor ve 10 µM Borik asit tedavisi ile hücre canlılığı sırasıyla %81,94 ve %79,56'ya yükselirken, 

LDH seviyesi azaldı. Benzer şekilde Bor ve Borik asit, 6-OHDA indüksiyonu sonrası hücre ölümü ve Oksidatif 

stres düzeylerini önemli ölçüde azalttı (p<0.05 ve p<0.001). Sonuç: Bu bulgular, Bor ve Borik asidin oksidatif 
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stresi azaltarak ve hücreleri nörotoksisiteden koruyarak 6-OHDA indüksiyonuna karşı nöroprotektif bir etki 

sergilediğini kanıtlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bor, 6-OHDA, LDH, GSH 

 

Introduction 

Parkinson's disease (PD) is one of the most common neurodegenerative diseases and is characterized by 

the formation of Lewy bodies in the substantia nigra (SN) and the loss of dopaminergic neurons.1 

Dyskinesia and cognitive impairment seriously reduce the quality of life of Parkinson's patients2. PH is 

not yet treated, and medications can only improve symptoms. Therefore, there is a need to develop new 

targets to improve therapeutic and diagnostic approaches to PD patients.2, 3  

Besides being used for different purposes in hundreds of industries, boron is also an important mineral 

for health.4 It contributes to the protection of tooth and bone health by helping the body to protect and 

effectively use calcium, magnesium and phosphorus minerals and Vitamin D in the body.5 Inadequate 

intake of boron leads to vitamin D deficiency, resulting in osteoporosis and weakening of the bones and 

easier fracture of the bones. Fruits, green vegetables, mushrooms, legumes, and nuts are bo-rich foods. 

Boron, which is used in many fields from agriculture to military industry, from glass to detergent, from 

pharmaceutical industry to energy, is used especially in the health field as a sterilization tool in eye 

inflammations, in the production of some ointments, in nuclear medicine, in the search for neutrons with 

boron and in cancer treatment. Boron is an important trace element with low toxicity in mammals. 

Boron-containing compounds are very common in nature and contribute to the preservation of 

membrane integrity and function and to the preservation of redox balance due to their high affinity for 

some metabolites in the organism. Appropriate amount of boron has protective and therapeutic effects 

on proliferation and differentiation of cells5. Therefore, the aim of this study is to investigate the 

protective effect of Boron and Boric acid on neurodegenerative processes against 6-OHDA-induced 

neurodegeneration in a Parkinson's cell culture model. 

2. Material Methods 

SH-SY5Y cells were incubated after plate seeding. For protective purposes, different doses of Boron 

and Boric acid (1.5 and 10 µM) were applied to cells with 80% confluence. 12 wells were used for each 

group. One hour after Boron and Borax administration, 200 µM 6-OHDA was applied to SH-SY5Y 

cells in vitro to model Parkinson's Disease (PD). Cell viability was measured with routinely used 3-(4,5-

Dimethyl Thiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide (MTT) and cytotoxic activity was 

determined by lactate dehydrogenase (LDH) assays. In addition to cell viability, oxidative stress was 

evaluated with total antioxidant capacity (TAC), total oxidant status (TOS), superoxide dismutase test 

(SOD) and glutathione reductase (GSH). 

Results 

MTT analysis was performed to test cell viability. At the end of the examination, it was observed that 

6-OHDA reduced cell viability by almost 50% and caused cytotoxic effect. When compared with the 

control, the 6-OHDA group was statistically significant (p<0.01). Other groups were compared with 6-

OHDA and the most significant result was obtained in the Boron 10 µg/ml group. It is seen that the cell 

viability is preserved to a great extent in the boric acid 10 µg/ml group, but the most significant result 

was obtained in the Boron 10ug/ml group(p<0.01) (Figure 1). 
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Figure 1. MTT Results of Application Group. # p<0.05 values are significant 6-OHDA group 

compared to the control * p<0.05 values are significant, ** P<0.01 values are very significant 

With the decrease in cell viability according to the LDH activity test, cytotoxic activity 

increased in the 6-OHDA group and the LDH level increased significantly. However, this cytotoxic 

effect was abolished in Boron and Boric acid groups and SH-SY5Y cells were protected against 6-

OHDA mediated toxicity. Results correlate with MTT (Figure 2). 

 

 

Figure 2. LDH Results of Application Group. # p<0.05 values are significant 6-OHDA group compared 

to the control * p<0.05 values are significant, ** p<0.01 values are very significant 

One of the main mechanisms of cytotoxicity in cells is the increase in oxidative stress. Due to this 

increase, free radicals occur, and the cell is dragged into apoptosis. Therefore, TOS and TAC activity 

were examined to demonstrate that cellular death is mediated by oxidative stress. When the findings 

were examined, it was determined that the oxidative stress in the cells increased with the application of 

6-OHDA (p<0.01) (Figure 3). In correlation with the MTT result, it is seen that the oxidative stress is 

lower in the application of 10 ug/ml Boron, on the contrary, the TAC level increases. Similarly, there 

was a significant increase in GSH and SOD activities, which are the basic mechanisms of antioxidant 
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activity, in the same group. According to these results, boron and boric acid applications protect cells 

against 6-OHDA-induced damage(p<0.01)(Figure 4). 

 

 

Figure 2. TOS and TAC Results of Application Group. # p<0.05 values are significant 6-OHDA group 

compared to the control * p<0.05 values are significant, ** p<0.01 values are very significant 

 

 

 

Figure 3. SOD and GSH Results of Application Group. # p<0.05 values are significant 6-OHDA group 

compared to the control * p<0.05 values are significant, ** p<0.01 values are very significant 

Discussion  

Studies have proven that boron and boric acid have neuroprotective effects separately. It has been shown 

to protect cells against toxicity in many experimental toxicity models.6 However, the current study is 

the first to investigate the effects of both boron and boric acid in the 6-OHDA-induced parkinsonian 

model. Our findings support other studies. It both protected cells from cytotoxicity and eliminated 

oxidative damage. When Boron and Boric acid are compared, it has been determined that the Boron 

group has a stronger protective effect. Although the relationship between boron and iron metabolism 

against 6-OHDA toxicity is not known, one of the valid hypotheses is that boron may affect oxidative 

metabolism by enhancing the antioxidant defense system in animals.7 As a matter of fact, the application 

of appropriate amounts of boron protected the lungs from generating reactive oxygen species (ROS) and 

showed beneficial effects on inflammation.8 Again, the relationship between metabolic functioning in 

humans and animals and the physiological amounts of boron in the diet (as BA and BX) It has been 

determined that BA and BX have different degrees of protective role and positive effects against liver 

necrosis.9 

 

 



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 961 
References 

(1) Tian, Y.; Lu, J.; Hao, X.; Li, H.; Zhang, G.; Liu, X.; Li, X.; Zhao, C.; Kuang, W.; Chen, D.; et al. 

FTH1 Inhibits Ferroptosis Through Ferritinophagy in the 6-OHDA Model of Parkinson's Disease. 

Neurotherapeutics 2020, 17 (4), 1796-1812. DOI: 10.1007/s13311-020-00929-z  From NLM Medline. 

(2) Ward, R. J.; Zucca, F. A.; Duyn, J. H.; Crichton, R. R.; Zecca, L. The role of iron in brain ageing 

and neurodegenerative disorders. The Lancet Neurology 2014, 13 (10), 1045-1060. 

(3) Connolly, B. S.; Lang, A. E. Pharmacological treatment of Parkinson disease: a review. Jama 2014, 

311 (16), 1670-1683. 

(4) Kucukdogru, R.; Turkez, H.; Arslan, M. E.; Tozlu, O. O.; Sonmez, E.; Mardinoglu, A.; Cacciatore, 

I.; Di Stefano, A. Neuroprotective effects of boron nitride nanoparticles in the experimental Parkinson's 

disease model against MPP+ induced apoptosis. Metab Brain Dis 2020, 35 (6), 947-957. DOI: 

10.1007/s11011-020-00559-6  From NLM Medline. 

(5) Turkez, H.; Yildirim, S.; Sahin, E.; Arslan, M. E.; Emsen, B.; Tozlu, O. O.; Alak, G.; Ucar, A.; Tatar, 

A.; Hacimuftuoglu, A.; et al. Boron Compounds Exhibit Protective Effects against Aluminum-Induced 

Neurotoxicity and Genotoxicity: In Vitro and In Vivo Study. Toxics 2022, 10 (8). DOI: 

10.3390/toxics10080428  From NLM PubMed-not-MEDLINE. 

(6) Colak, S.; Geyikoglu, F.; Keles, O. N.; Turkez, H.; Topal, A.; Unal, B. The neuroprotective role of 

boric acid on aluminum chloride-induced neurotoxicity. Toxicol Ind Health 2011, 27 (8), 700-710. DOI: 

10.1177/0748233710395349  From NLM Medline. 

(7) Riaz, M.; Yan, L.; Wu, X.; Hussain, S.; Aziz, O.; Jiang, C. Mechanisms of organic acids and boron 

induced tolerance of aluminum toxicity: A review. Ecotoxicol Environ Saf 2018, 165, 25-35. DOI: 

10.1016/j.ecoenv.2018.08.087  From NLM Medline. 

(8) Khanna, P.; Nehru, B. Antioxidant enzymatic system in neuronal and glial cells enriched fractions 

of rat brain after aluminum exposure. Cellular and molecular neurobiology 2007, 27 (7), 959-969. DOI: 

10.1007/s10571-007-9233-2  From NLM Medline. 

(9) Pawa, S.; Ali, S. Boron ameliorates fulminant hepatic failure by counteracting the changes associated 

with the oxidative stress. Chem Biol Interact 2006, 160 (2), 89-98. DOI: 10.1016/j.cbi.2005.12.002  

From NLM Medline. 

  



 
11th UTSAK, 24-25 December 2022, Online / ANKARA 

 

 

 

 | 962 
 


