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HYPERTENSIVE CRISIS
Ahmet AKTAŞ
Sivas Cumhuriyet University Department of Internal Medicine, Sivas, TURKEY
ABSTRACT
Hypertensive crisis occur in less than 2% of patients with hypertension, and diastolic blood pressure is often above
120-130 mmHg. Failure to treat immediately may lead to neurological, cardiac, renal or retinal organ damage.
Hypertensive crisis; Hypertensive emergencies associated with acute organ damage are classified as conditions
that do not require acute organ damage, but require hypertensive urgent treatment with a risk of organ damage if
not treated. Hypertensive real emergencies; In the intensive care unit, the patients are treated with parenteral
antihypertensive drugs and the cases requiring hypertensive treatment are usually treated with oral
antihypertensives. Hypertensive encephalopathy, acute aortic dissection, acute coronary syndrome and acute
pulmonary edema are the main hypertensive cases. The most frequently used drugs in the treatment of hypertensive
emergencies in our country; sodium nitroprusside, nitroglycerin, captopril and nifedipine.
Keywords: Hypertensive crises, hypertensive emergencies, hypertensive urgencies
INTRODUCTION
Systolic blood pressure> 140 mm Hg and / or diastolic blood pressure> 90 mm Hg is called hypertension. There
are about 11 million patients with hypertension in our country. Hypertensive crisis is seen in approximately 1-2%
of hypertensive patients. The main determinant of the hypertensive crisis is the rate of rise in blood pressure (1).
According to the European Society of Cardiology (ESC) 2018, hypertension blood pressure classification and
hypertension definition are shown in Table-1 (2).
Table 1. ESC 2018 Blood Pressure Classification and Hypertension Definition
Category
Systolic (mmHg)
Diastolk [mmHg)
Optimal
<120
and
<80
Normal
120-129
and/or
80-84
High normal
130-139
and/or
85-89
Grade 1 hypertension
140-159
and/or
90-99
Grade 2 hypertension
160-179
and/or
100-109
Grade 3 hypertension
>180
and/or
≥110
Isolated systolic hypertension
>140
and
<90
BP = blood pressure; SBP = systolic blood pressure.
Hypertensive crisis is divided into two.
1. Hypertensive Emergency Situations
2. Hypertensive Urgency
Patients with malignant hypertension;
• Characteristic fundoscopic changes (flame-shaped hemorrhages and / or papilla edema)
• Microangiopathy and disseminated intravascular coagulation
• Encephalopathy (about 15% of cases)
• It is characterized by severe hypertension (> 180/120 mmHg) associated with acute worsening of acute
heart failure and renal functions.
"Malignant" refers to a very poor prognosis when the patient is not treated. It is not encountered today.
Hypertensive Emergency Situations
Severe hypertension (> 180/120), which is associated with acute organ damage, is often life-threatening and
requires immediate intravenous (IV) treatment to reduce blood pressure in the hospital immediately (within hours)
and requires careful intervention. It is generally examined in three groups;
Acute aortic dissection, acute myocardial ischemia or acute heart failure
Patients with sudden severe hypertension and organ damage due to pheochromocytoma.
Pregnant women with severe hypertension or pre-eclampsia.
Acute cerebrovascular events accompanied by severe hypertension are also considered as hypertensive
emergencies, with more neurologists involved.
Hypertensive emergency situations; Acute hypertension mediated organ damage (HAOH); acute renal failure,
myocardial ischemia, acute heart failure, encephalopathy, retinal hemorrhage and papillary edema. May have
headache, visual disturbances, chest pain, dyspnea, dizziness and some neurological deficits due to organ damage.
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Hypertensive encephalopathy may be somnolence, lethargy, tonic-clonic contractions and loss of cortical function.
Focal neurological lesions are rare and strokes should be excluded.
Hypertensive Urgency
Blood pressure is usually preferred by oral antihypertensives every few hours or days. No target organ damage.
The patient may have taken sympathomimetic agents such as amphetamine or cocaine. In patients with acute pain
or anxiety, blood pressure can be reduced by treatment. While adjusting the patient's blood pressure, it should be
evaluated for secondary HT.
Diagnostic Investigation in a Patient Suspected of Hypertensive Emergency
Commonly used tests should be performed to rule out all potential causes. These; Fundoscopy is a critical part of
diagnostic examination, 12-lead ECG, hemoglobin, platelet count, fibrinogen, creatinine, eGFR, electrolytes,
LDH, haptoglobin, albumin / creatinine ratio in urine; urine microscopy in terms of erythrocyte, leukocytes and
cilia, and pregnancy tests in women of childbearing age should be requested.
• In patients with suspected cardiac involvement, e.g. acute chest pain or acute heart failure Troponin, CK-MB
and NT-proBNP,
• Echocardiography if we suspect aortic dissection, heart failure or ischemia
• Thoracic and / or abdomen CT when acute aortic disease is suspected,
• Brain CT or MRI when nervous system involvement is suspected,
• Urinary system ultrasonography if there is a suspicion of renal involvement or renal artery stenosis
• In case of suspicion of methamphetamine or cocaine use, drug / substance screening in urine should be
performed.
TREATMENT
There is no sufficient number of studies to obtain evidence for the treatment of hypertensive emergencies.
Treatment recommendations are mostly at the expert recommendations level. In case of emergency, short-acting
and titrated drugs should be used. The most frequently used drugs in our country are nitroglycerin, nitroprusside
and captopril. IV esmolol is one of the important alternatives at hand. Urapidil is a centrally acting alpha agonist
and is given as an IV infusion. Studies have shown to be more effective than labetalol.
According to the ESC 2018 Hypertension Guidelines, hypertensive emergencies and treatments of blood pressure
that need to be reduced are shown in Table-2.

Table-2. Hypertensive Emergencies and Treatments
Timeline and target for BP
Clinical presentation
reduction
Malignant hypertension with Several hours Reduce MAP
or without acute renal failure by 20-25%
Hypertensive
Immediately reduce MAP by
encephalopathy
20-25%
Acute coronary event
Immediately reduce SBF to
<140 mmHg
Acute cardiogenic
Immediately reduce SBF to
pulmonary oedema
<140 mmHg
Acute aortic dissection

Eclampsia and severe preeclampsia/HELLP

Immediately reduce 5BF to
<120 mmHg AIM D heart
rate to <60 bpm
Immediately reduce SBF to
<160 mmHg AND DBP to
<105 mmHg

First-line treatment

Alternative

Labetalol, Nicardipine
Labetalol, nicardipine

Nitroprusside
Urapidil
Nitroprusside

Nitroglycerine. labetalol

Urapidil

Nitroprusside or
nitroglycerine (with Loop
diuretic]
Esmolol and nitroprusside
or nitroglycerine or
nicardipine
Labetalol or nicardipine
and magnesium sulfate

Urapidil (with
loop diuretic)
Labetalol OR
metoprolol
Consider
delivery

BP — blood pressure; bpm = beat pier mine DBP = diastolic blood pressure; HELLP = haemolysis elevated Iiver enzymes and low
platelets; i.v.= intravenous; MAP = mean arterial pressure; SBP= syitolic blood pressure
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According to the 2017 ACC / AHA Recommendations, the approach to the patient with hypertensive crisis is
shown in Table-3 (3).
Table-3. ACC / AHA Hypertensive Crisis Advice

REFERENCES
1.
2.
3.

Turkish Cardiology Association National Hypertension Diagnosis and Treatment Guide
2018 ESC / ESH Guidelines for arterial hypertension. European Heart Journal (2018) 00, 1 Journal98
2017 ACC / AHA / AAPA / ABC / ACPM / AGS / APHA / ASH / ASPC / NMA / PCNA / American Heart Association.
J Am Coll Cardiol 2018; 71: e127-e248.
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KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ VE KÖK HÜCRE KAYNAKLARI
*

Arzu YAY*
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji AD, Kayseri

Kök hücreler, kendini yenileme özelliğine sahip, vücut içinde veya laboratuar ortamında uygun şartlar
sağlandığında birçok farklı hücre tipine dönüşebilen farklılaşmamış hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu
hücreler sınırsız bölünebilme, kendini yenileme, dokulara ve organlara dönüşebilme yeteneğine sahiptir (1).
Örneğin karaciğer hücreleri ve kalp hücreleri belli bir görevi yerine getirmek üzere farklılaşmış hücrelerdir. Kök
hücreler ise farklılaşmamışlardır ve belirli bir hücreye dönüşmesi için bir uyarı gelmediği takdirde farklılaşmadan
kalırlar (2-3). Kök hücreler bir yandan kendi yedeğini meydana getirirken bir yandan da yenilenecek dokunun
gereksinimi olan ve farklılaşma yönünde ilerleyecek olan hücrelere dönüşürler. Bir kök hücrenin plastisitesi onun
farklı dokuları oluşturan hücrelere dönüşebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Kök hücreler plastisite
özelliklerine göre totipotent, pluripotent, multipotent olmak üzere üç alt gruba ayrılmaktadır (4). Totipotent
hücreler vücudun tüm organ ve dokularına dönüşebilmesi özeliğine sahiptirler. Bu hücreler aynı zamanda plasenta
ve amnion kesesi gibi embriyo dışı dokulara da farklılaşma yeteneği gösterirler. Sperm ve oosit birleşip zigot
oluştuktan sonra gelişimin dördüncü gününe kadar olan aşamadaki blastomerlerin her biri bir organizmayı tümüyle
yapabilecek potansiyele sahiptir. Ancak hücrenin totipotent olma özelliği döllenmeden sonraki 5. güne kadar
devam eder. Totipotent hücreler gelişimin ileri evrelerinde pluripotent hücrelere dönüşebilirler. Döllenmeden 4-5
gün sonra meydana gelen blastosiste ait hücreler farklılaşmaya başlayarak iki farklı seriye dönüşürler. Dış tabaka
trofoblast hücreleri, iç tabaka ise embriyoblast hücreleridir. İç tabakasındaki embriyoblast hücreleri embriyoyu
meydana getirecek olan pluripotent kök hücreleridir. Pluripotent bir hücre vücudun birçok hücresine dönüşebilecek
yetenektedir, tüm vücut hücrelerinin köken aldığı her üç germ yaprağına (mezoderm, endoderm, ekdoderm) ait
hücrelere dönüşebilirler. Pluripotent hücreler totipotent hücreler gibi vücudun bütün hücrelerine dönüşmezler.
Multipotent hücreler gelişimin daha ileri evresine ait hücrelerdir ve sınırlı sayıda hücreye dönüşebilme potansiyeli
olan kök hücrelerdir. Tek bir germ tabakasına ait olmak üzere birden fazla sayıda hücre tipine farklılaşabilen
hücrelerdir. Örneğin, multipotent bir kan hücresi diğer özelleşmiş kan hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahiptir
(5-6). Kök hücreler gelişimsel olarak ve elde edildikleri kaynağa göre ise; embriyonel, fetal ve erişkin kök hücreler
olarak ayrılırlar. Erken dönemdeki hücrelere Embriyonel Kök Hücreler denilmektedir. Embriyonik gelişimin erken
evrelerinde blastosist aşamasındaki embriyonun iç hücre kitlesinden elde edilen pluripotent kök hücrelerdir.
Vücuttaki herhangi bir farklılaşmış hücreyi oluşturma yeteneğindedirler. Embriyonik kök hücreler sınırsız olarak
kendilerini yenileme kapasitesine sahiptirler ve tüm fetal dokulara ve erişkin kök hücrelerine farklılaşabilir (7-8).
Fetal Kök Hücreler fetusun dokularından izole edilirler ve gerekli koşullar sağlandığında değişik hücre türlerine
dönüşebilirler (9). Bu kök hücreler sınırsız sayıda bölünme ve kendilerini yenileme özelliğine sahiptir. Fetüsten
elde edilen bu kök hücreler gelişimin daha geç safhasında olduğu için çoğalma potansiyeli embriyonik kök hücreye
göre bir miktar daha düşüktür. Plasenta kaynaklı kök hücreler, amniyon sıvı kaynaklı kök hücreler ve kordon kanı
kaynaklı kök hücreler bu gruptandır. Erişkin Kök Hücreler ölen ya da hasar gören hücreleri yenileme özelliğine
sahip, farklılaşmış dokularda bulunan farklılaşmamış kök hücrelerdir. Somatik kök hücreler olarak da
adlandırılırlar. Erişkin kök hücreler multipotenttir ve belirli tip hücrelere dönüşebilme potansiyeline sahiptirler.
Bulundukları dokuda ömür boyu çoğalırlar ve doku hasarının olduğu durumlarda rejenerasyonu sağlarlar (10).
Erişkin kök hücreler uzun süre kendini yenileyebilme kapasitesine sahip olup, erişkin dokulardaki öncü hücrelere
farklılaşma özelliği gösteren hücrelerdir. Öncü hücreler kısmen farklılaşmış hücreler olup, belirli hücre soylarına
farklılaşabilirler. Ancak bu hücreler, kendilerini yenileme kapasitesine sahip değildirler. Erişkin kök hücreler
yetişkin kişilerin birçok dokularından elde edilebilir (11).
Kaynaklar:
1.Friedlander LT, Cullinam MP, Love RM. Dental stem cells and their potential role in apexogenesis and apexification. Int
Endod J 2009;42:955-62.
2.Rao MS. Stem sense: a proposal for the classification of stem cells. Stem Cells Dev 2004; 13: 452-5.
3. Bickenbach JR, Stern MM. Plasticity of epidermal stem cells: survival in various environments. Stem Cell Rev 2005;1:717.
4.Lozano FJR, Insausti CL, Iniesta F, Blanquer M, Ramírez MC, Meseguer L, Meseguer-Henarejos AB, Marín N, Martínez
S, Moraleda MJ. Mesenchymal Dental Stem Cells in Regenerative Dentistry. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2012;17:1062-7.
5.Amabile G, Meissner A. Induced pluripotent stem cells: current progress and potential for regenerative medicine. Trends
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Mol Med 2009;15:59-68
6-Snykers S, Kock JD, Rogiers V, Vanhaecke T. In Vitro Differentiation of Embryonic and Adult Stem Cells Into
Hepotocytes:State of the Art. Stem Cells 2009;27:577-605.
7-Trounson A. The production and directed differentiation of human embryonic stem cells. Endocr Rev 2006;27:208-19.
8-Mimeault M, Batra SK: Concise Review: Recent advances on the significance of stem cells in tissue regeneration and
cancer therapies. Stem Cells 2006;24:2319-2345.
9-Trounson A: The production and directed differentiation of human embriyonic stem cells. Endocr Rev 2006; 27:208-219.
10-Fuchs E, Tumbar T, Guasch G: Socializing with the neighbors: Stem cells and their niche. Cell 2004; 116:769-778.
11-Yasuaki O, Yasuhide Y, Hiroe O, Mika T, Yoshihiro K, Mari S, Yoko K, Koji H, Shigeru S, Katsuhisa H, Shunsuke Y,
Hajime O. Induction of pluripotent stem cells from human third molar mesenchymal stromal cells. J. Biol. Chem.,
2010;285:29270-29278.

6

PENİS YARALANMALARI
Ayhan KARABULUT
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi.Üroloji Anabilim Dalı. Kırşehir/TÜRKİYE.
Erkekte eksternal genital organ travması denince; penis, testis ve skrotum yaralanmaları akla gelir. Penis ve testiste
penetran yaralanma görülmesi nadirdir. Çoğunlukla ateşli silah yaralanması sonucu oluşur. Yaralanmanın türüne
ve yerine bağlı olarak penis, testis ve pelvik organ yaralanmaları birlikte bulunabilir.
Penil fraktür: Penis ereksiyondayken, bükülme etkisi ile tunika albugineanın aniden yırtılması ile oluşur.
Beraberinde %20 oranında korpus spongiozum, %15 oranında üretra yaralanması da bulunabilir. Çoğunlukla
cinsel ilişki sırasında oluşur. Cinsel ilişki sırasında oluşan penis fraktüründe çoğunlukla tunika albugineanın
ventral-lateral kısımda, tek taraflı, 1-2cm’lik defekt oluşur. Hasta kırılma sesi, ani ağrı, ani detumesans, peniste
şişlik ve ekimoz gelişmesi şeklindeki bulguları tipik olarak tarif eder. Fizik muayenede tipik patlıcan görüntüsü
oluşur. Penis, yırtık oluşan tarafın aksi istikametinde deviye olur. Hekime başvuruda gecikme olabilmektedir.
Üretra yaralanması varsa üretroraji olabilir. Tanıda şüphe varsa MR görüntüleme yapılabilir. Kavernozografi, USG
inceleme de yapılabilmektedir. Tedavi cerrahi eksplorasyon ve tunika albuginea onarımıdır. Üretra yaralanması
şüphesi varsa önce fleksibl sistoskopi yapılmalıdır.
Penisin penetran yaralanmaları: Çoğunlukla ateşli silah yaralanması olur, İzole penis yaralanması nadirdir. Multipl
organ yaralanması ile birlikte olabilir. Kurşun giriş ve çıkış deliklerine göre yaralanması muhtemel organlara göre
incelemeler yapılır. İzole penis yaralanmasında yabancı cisimler çıkartılır, dokular yıkanıp, TA defekti onarılır.
Penil Amputasyon: Genellikle kendine zarar verme amacı ile yapılan olgulardır. Olguların %65-87’si psikotik
hastalardır. Tedavide üretra anastomozu, korporeal cisimlerin anastomozu, penis dorsal damarları ve sinirlerinin
mikroanastomozu yapılmaktadır.
Strangulasyon yaralanmaları: Erkek çocuklarda iplik, saç dolanması, lastik takılması sonucu kaza olarak meydana
gelebilir. Çocuk istismarı olasılığı unutulmamalıdır. Erişkinlerde seksüel zevk veya ereksiyonu artırmak amaçlı
konstriksiyon bantları kullanımına bağlı olarak gelişebilir.
Genital Cilt Kayıpları: Enfeksiyon, endüstri kazaları, yanıklar, iskemiye neden olacak konstriktör bant
uygulamalarına bağlı olarak gelişebilir. Tedavide antimikrobialler, debritman ve greftleme işlemi uygulanabilir.
Hayvan-İnsan Isırması: En sık köpek ısırığı olur. Erkek çocuklarda sıktır. Hastalar çok kısa süre içinde hekime
ulaştırıldıkları için enfeksiyon gelişmesi nadirdir. Tedavide yaranın yıkanması, debritmanı sonrası primer onarım
yapılır. Tetanoz ve kuduz aşıları ihmal edilmez. İnsan ısırığına bağlı yaralanmalarda geç başvuru nedeniyle
enfeksiyon olmaktadır. Bu yaralar primer olarak kapatılmazlar. Pansuman ve antibiyotik tedavisi ile sekonder
iyileşmeye bırakılırlar.
Fermuar yaralanmaları: Erkek çocuklarda ve aşırı alkol almış erkeklerde daha sıktır. Tedavide çeşitli şekillerde
fermuarın açılması, sirkumsizyon, oval cilt eksizyonları gibi seçenekler uygulanabilir.

PENİLE INJURIES
Ayhan KARABULUT
Medical Scholl of Kırşehir Ahi Evran University.Department of Urology . Kırşehir/Turkey.
Injury of male external genitalia includes penis, testis and scrotum. Isolated penile and testis injuries are very rare
and mostly happen due to penetrating injuries. Penile, testicle and multiple pelvic organ injuries can be together
depending the type and location of the injury. Penile fracture (PF): When the penis is in the erection, the abrupt
rupture of tunica albuginea by a bending effect is called penile fracture. 20% corpus spongiosum and 15% urethral
injury may accompany with PF. Mostly occurs during sexual intercourse. In the PF cases due to sexual intercourse
1-2 cm of tunica defect happens mostly in the ventral-lateral aspect of the tunica albuginea. The patient typically
describes findings such as hearing a cracking sound, sudden pain, sudden detumesance, swelling of the penis and
development of ecchymosis. The penis is deviated to the opposite side of the tunical tear. There may be a delay in
admitting to the hospital. If there is a urethral injury, urethrorhagia may occur. MRI can be performed if there is
doubt in the diagnosis. Cavernosography, USG examination can also be performed. Treatment is surgical
7

exploration and tunica albuginea repair. If urethral injury is suspected, flexible cystoscopy should be performed.
Penetrating injury of the penis is mostly due to a gunshot injury. Isolated penis injury is rare. It may be associated
with multiple organ injuries. Investigations are made according to the organs that are likely to be injured according
to bullet inlet and outlet holes. In isolated penile injury, foreign bodies are removed, wound irrigation and
debridement is made and TA defect is repaired.
Penile Amputation: 65-87% of the patients are psychotic patients who aim to self-harm . If the amputated penil
part is transported to the hospital properly, surgical treatment is made by urethral and corporeal anastomosis
followed by microanastomosis of the penis dorsal vessels and nerves.
Strangulation injuries: In boys, yarn, hair entanglement, rubber band wear may occur as a result of accident. The
possibility of child abuse should not be forgotten. It may develop due to the use of constriction bands to increase
sexual pleasure or erection in adults.
Penile Skin Losses: It may develop due to infection, industrial machine accidents, burns and constrictor band
applications that cause ischemia. Antimicrobials, debridement and grafting can be applied in the treatment.
Zipper injuries: It is more common in boys and in males with drunk. The treatment of various options such as
opening the zipper, circumcision, oval shaped skin excision options can be applied.
Animal-Human Bite: The most common animal bite is dog bite. It is common in boys. Since patients are delivered
to the physician in a very short period of time, infection is rare. In the treatment, the wound is washed and the
primary repair is performed after debridement. Tetanus and rabies vaccines are not neglected. In the human bite
cases, wound infection is common because of late admission of the patient to the hospital. These wounds are not
primarily closed. They are left to secondary healing with dressing and antibiotic treatment.
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DERMATOLOJİK ACİLLER
DİĞER ŞİDDETLİ İLAÇ REAKSİYONLARI
Ayşe Anıl KARABULUT
Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD, KIRIKKALE / TÜRKİYE
Deri istenmeyen ilaç olaylarında çok çeşitli kutanöz reaksiyon ile kendisini gösteren bir monitördür. Bu
reaksiyonların %2’lik kısmı “Şiddetli Kutanöz İlaç Reaksiyonları” (SCAR) olarak isimlendirilmektedir ve
içeriğinde: Stevens-Johnson Sendromu (SJS); Toksik-Epidermal-Nekroliz (TEN), Eozinofili ve Sistemik
Semptomlarla seyreden İlaç Reaksiyonu Sendromu (DRESS), Akut Jeneralize egzantematöz Püstüloz (AGEP)
bulunmaktadır. SCAR; her yaşta, belirgin mortalite riski ile görülür ve dermatolojik acillerin bir grubunu oluşturur.
SJS-TEN-Spektrumu Bir başka bölümün konusu olduğundan bu bölümde “Diğer Şiddetli İlaç Reaksiyonları”
başlığı altında DRESS ve AGEP özetlenecektir.
DRESS: daha önce “İlaç Hipersensitivite Sendromu” olarak bilinen, olasılıkla atlanan, %10 mortal bir SCAR’dır.
Patogenezinde: yetersiz ilaç metabolizasyonu ile yavaş birikime uğrayan toksik ilaç metabolitlerinin neden olduğu
geç-başlangıçlı (2-8 hafta) multi-organ hasarı ve immünosupresyon; ile hasara katkı, kronikleşme ve tedaviye
yanıtsızlıktan sorumlu tutulan ardışık herpesvirüs reaktivasyonları bulunur. Suçlanan başlıca ilaçlar:
antikonvülzanlar (en sık: karbamazepin); allopurinol; antimikrobiyal/antiviraller; nonsteroidal-antiinflamatuvarajanlardır. Kardinal belirtiler: ateş; eksfolyatif eritrodermaya ilerleyen morbiliform döküntü; hepatit;
lenfadenopati; fasiyal ödem; eozinofili; atipik lenfositlerdir. Renal, kardiyak, pulmoner, nörolojik, gastrointestinal
ve endokrinolojik tutulum tabloya eklenebilir. Tanı kriterleri: bknz Kaynak-1-2. Tedavi: hospitalizasyon; ilaç
eliminasyonu; sistemik kortikosteroidler; destekleyici tedavi; viral aktivasyon kanıtlanmışsa antiviral/IVIG
tedavisini içerir.
AGEP: nötrofil aktivasyonuna neden olan gecikmiş-tip-IVd hipersensitivite reaksiyonudur. Etyolojik
faktörler: %90’ında ilaçlar (başlıca; pristinamisin, aminopenisilinler, kinolonlar, klorokin, sülfonamidler,
terbinafin, diltiazem), ve %10’undan diğer faktörlerdir (enfeksiyonlar, civa, örümcek sokması). AGEP
karakteristik olarak ilaç alımını takibe 4 gün içinde ateş ile başlar; ardından fleksuralarda steril, non-foliküler,
minik püstüller ve kalıntısı deskuamasyon ile nötrofili gelişir. Sistemik tutulum (başlıca renal, hepatik, pulmoner,
kemik iliği) olguların %18’inde saptanır, 2 haftada spontan gerileme şansı ile %1-2 mortalite oranına sahiptir. Tanı
kriterleri: bknz Kaynak-3. Tedavi: ilaç eliminasyonu; topikal/sistemik kortikosteroidler ve destekleyici tedaviyi
içerir.
Sonuç olarak; acil servise ateş, deri döküntüsü ve multiorgan anormalliklerle başvuran hastalarda multidisipliner
yaklaşım ile ayırıcı tanıda DRESS ve AGEP düşünülmelidir.
Suggested References / Başvurulması önerilen kaynaklar:
1.
2.
3.

Husain Z, et al. DRESS syndrome: Part I. J Am Acad Dermatol 2013; 68(5): 693.e1-14.
Husain Z, et al. DRESS syndrome: Part II. J Am Acad Dermatol 2013; 68(5): 709.e1-9.
Szatkowski J, et al. AGEP: A review and update. J Am Acad Dermatol 2015; 73(5): 843-8.

DERMATOLOIC EMERGENCIES,
OTHER SEVERE DRUG REACTİONS
Ayşe Anıl KARABULUT
Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Department of Dermatovenereology KIRIKKALE / TURKEY
Skin is a monitor of adverse drug events, presenting with many different cutaneous reaction forms. Of these; %2
are called «Severe Cutaneous Advers Reactions» (SCAR) and include: Stevens-Johnson Syndrome (SJS); ToxicEpidermal-Necrolysis (TEN), Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms Syndrome (DRESS),
Acute Generalized Exanthematous Pustulosis (AGEP). SCAR are seen in any age, with profound mortality risk
and forms a group of dermatologic emergencies. As SJS-TEN-Spectrum is mentioned in another section, herein
DRESS-AGEP will be summarized as “Other Severe Drug Reactions”.
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DRESS: formerly known as “Drug Hypersensitivity Syndrome” is a probably underdiagnosed, 10% mortal,
SCAR. Pathogenesis comprise: deficient drug metabolization with slow accumulation of toxic metabolites causing
late-onset (2-8 weeks) multi-organ damage and immunosupression; precipitating sequential herpesvirus
reactivations contributing to damage; chronicity and delayed response. Main causitive drugs are anticonvulsants
(mostly: carbamazepine); allopurinol; antimicrobial/antivirals; non-steroidal-anti-inflammatory-drugs. Cardinal
findings are: fever; morbiliform rash progressing to exfoliative erythroderma; hepatitis; lymphadenopathy; facial
oedema; eosinophilia, atypical lymphocytosis. Renal, cardiac, pulmonary, neurologic, gastrointestinal and
endocrinologic involvement may accompany. Diagnostic criteras are summarized in References1-2. Management
comprise: hospitalization; drug elimination; systemic corticosteroids (1mg/kg/day prednisolone); supportive care;
antiviral drugs/IVIG if viral activation is documented.
AGEP: is a delayed-type-IVd hypersensitivity reaction causing neutrophilic activation. Etiologic factors are; 90%
drugs (mainly; pristinamycine, aminopenicillines, quinolons, chloroquines, sulphonamides, terbinefine,
diltiazem), and 10% other factors (infections, mercury, spider bite). AGEP characteristically starts within 4 days
after the drug intake with fever; followed by steril, non-follicular, tiny pustules at flexures with residual
desquamation; and neutrophilia. Systemic involvement (mainly renal, hepatic, pulmonary, bone marrow) is seen
in %18 with possibility of spoantaneous resolution in 2weeks and a mortality rate of 1-2%. Diagnostic criteras are
summarized in Reference-3. Management includes: drug elimination, topical/systemic corticosteroids, and
supportive care.
In conclusion; a patient attending to an emergency department with fever, cutaneous rash and multiorgan
anomalies should be evaluated with multidiciplinary approach for the differential diagnosis of DRESS and AGEP.
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PROBİYOTİKLER
Cahit Nacitarhan*, Zinnet Şevval Aksoyalp*
*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi T. Farmakoloji ABD
Özet :
Bağırsak mikrobiyotası gastrointestinal sistemdeki canlı mikroorganizmaların tamamı olarak tanımlanmıştır. İnsan
bağırsağı konağın iç ortamını düzenleyen ve böylece konak sağlığında önemli rol oynayan 1000'den fazla
mikrobiyal türe ev sahipliği yapmaktadır. Bu organizmaların çoğu kalın bağırsakta yer almaktadır. Bu
mikroorganizmalar vücudun savunma fonksiyonunda, katabolizma ve anabolizmada önemli rol oynamakta ve
beyin-bağırsak yanıtlarını etkilemektedir. Konak ve bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişki son dekatta dikkat
çeken bir araştırma konusu olmuştur. Yapılan araştırmalarda mikrobiyotadaki değişikliklerin insan vücudunda
farklı sonuçlara neden olabileceği gösterilmiştir. Bağırsak mikrobiyotasında homeostazın zararlı bakteriler lehine
bozulması disbiyozis olarak bilinmektedir ve bu durum endokrin, kardiyovasküler ve santral sistemi etkileyen
birçok hastalık ile ilişkilendirilmiştir. Disbiyozisin düzeltilmesi için olası seçenekler probiyotik, prebiyotik veya
postbiyotiklerin kullanılması ve sağlıklı donörden fekal transplantasyon uygulanmasıdır. Probiyotikler yeterli
miktarda kullanıldığında konağın sağlığına yarar sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır.
Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Propionibacterium, Biﬁdobacterium, Bacillus, bazı
Streptococcus’lar, Enterococcus, Escherichia coli ve Saccharomyces’in spesifik probiyotik suşlarının sağlığa
yararları gösterilmiştir. Prebiyotikler ise faydalı mikroorganizmaların büyümesi ve aktivitesi için kullandığı
oligosakkaritlerdir. Bu oligosakkaritler endojen olarak anne sütünde, ekzojen olarak ise yulaf, soğan, sarımsak,
pırasada bulunmaktadır. Postbiyotik terimi ise probiyotikler tarafından üretilen hidrojen peroksit, kısa zincirli yağ
asitleri gibi metabolik ürünlerdir. Bu ürünlerin diabetes mellitus, kardiyovasküler problemler, depresyon, kanser,
obezite ve immune hastalıklarda iyileştirici rollerine dair birçok çalışma yapılmıştır. Ancak bu ürünlerin insan
sağlığında oluşturduğu faydalı etkilerine ve güvenilirliğine dair kanıta dayalı daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç
vardır. Bu derlemede çeşitli patolojik durumlarda bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek etki eden probiyotikler
ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bağırsak mikrobiyotası, probiyotikler, disbiyozis.
Abstract:
The intestinal microbiota is defined as all of the living microorganisms in the gastrointestinal tract. The human
intestine hosts more than 1,000 microbial species that regulate the host's internal environment and thus play an
important role in host health. Most of these organisms are located in the large intestine. These microorganisms
play an important role in the body's defense function, catabolism and anabolism and affect brain-intestinal
responses. The relationship between the host and the intestinal microbiota has been a remarkable research topic in
the last decade. Studies have shown that changes in microbiota may cause different results in the human body.
disruption of intestinal microbiota homeostasis in favor of harmful bacteria is defined as dysbiosis and this has
been associated with many diseases affecting endocrine, cardiovascular and central system. Possible options to
improve dysbiosis include the use of probiotics, prebiotics or postbiotics, and the administration of fecal
transplantation from a healthy donor. Probiotics are defined as living microorganisms that benefit the host health
when used in sufficient amounts. The health benefits of probiotic strains obtained with Lactobacillus, Lactococcus,
Leuconostoc, Pediococcus, Propionibacterium, Bifidobacterium, Bacillus, some Streptococcus, Enterococcus,
Escherichia coli and Saccharomyces have been shown. Prebiotics are oligosaccharides used for growth and
activity of beneficial microorganisms. These oligosaccharides are found endogenously in breast milk, exogenous
in oats, onions, garlic, leeks. The term postbiotic is metabolic products produced by probiotics such as hydrogen
peroxide and short chain fatty acids. Numerous studies have been conducted on the positive roles of these products
in diabetes mellitus, cardiovascular problems, depression, cancer, obesity and immune diseases. However, there is
a need for more clinical studies based on evidence of the beneficial effects and safety of these products on human
health. In this review, probiotics acting on the intestinal microbiota in various pathological conditions are
discussed.
Key words: Intestinal microbiota, probiotics, dysbiosis.
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1. Giriş
İnsanlar canlı ve heterojen mikroorganizmaların eşsiz bir rezervuarıdır ve bu mikroorganizmalar ile birlikte insanmikrobiyom süperorganizmasını oluşturmaktadır. Bağırsak mikrobiyotası 1000'in üzerinde tür mikroorganizma
içeren ve memeli gastrointestinal sisteminde yaşayan tüm mikroorganizmalar olarak tanımlanmıştır 1. Konak ve
bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişki son dekatta dikkat çeken bir araştırma konusu olmuştur. Yapılan
çalışmalarda bağırsak mikrobiyotasının insan sağlığı üzerindeki rolleri ve mikrobiyotada yer alan bakterileri türleri
araştırılmaktadır. Bu çalışmalarda bağırsak mikrobiyotası ve insan sağlığı arasında yakın bir ilişki olduğunu
destekleyen kanıtlar elde edilmiştir. Bağırsak mikrobiyotasının homeostazının zararlı bakteriler lehine bozulması
disbiyozis olarak bilinmektedir ve bu durum birçok hastalık ile ilişkilendirilmiştir 2. Disbiyozisin düzeltilmesi için
olası seçenekler probiyotik, prebiyotik veya postbiyotiklerin kullanılması ve sağlıklı donörden fekal
transplantasyon uygulanmasıdır. Probiyotikler yeterli miktarda kullanıldığında konağın sağlığına yarar sağlayan
canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır3. Prebiyotikler ise faydalı mikroorganizmaların büyümesi ve
aktivitesi için kullandığı oligosakkaritlerdir. Bu oligosakkaritler endojen olarak anne sütünde, ekzojen olarak ise
yulaf, soğan, sarımsak, pırasada bulunmaktadır4. Postbiyotik terimi ise probiyotikler tarafından üretilen hidrojen
peroksit, kısa zincirli yağ asitleri gibi metabolik ürünlerdir5. Bu tedavi seçeneklerinin diabetes mellitus,
kardiyovasküler problemler, depresyon, kanser, obezite ve immun hastalıklarda iyileştirici rollerine dair birçok
çalışma yapılmıştır6-9. Bu derlemede bağırsak mikrobiyotası ve mkrobiyotayı düzenlemek için kullanılan
probiyotikler ele alınmıştır.
2. Bağirsak mikrobiyotasi
Bağırsak mikrobiyotası insan sağlığını korumada ve çeşitli hastalıklardaki önemli rolleri nedeniyle “metabolik
organ” olarak kabul edilmiştir10. İnsan vücudunun kendi hücrelerinden 10 kat daha fazla mikrobiyal hücreye (1014)
sahip olduğu bilinmektedir11. Bu mikroorganzimalar deri, ağız boşluğu, solunum, ürogenital ve gastrointestinal
yol gibi insan vücudunun bütün yüzeylerine kolonize olmaktadır. En çok kolonize olduğu vücut bölgesi ise
gastrointestinal yoldur. Gastrointestinal sistem mikrobiyotasında milyarlarca bakteri, mantar ve virus yer
almaktadır. Mikrobiyotanın çoğunu ise bakteriler oluşturmaktadır. Hatta yetişkin insanlar; vücutlarını oluşturan
hücrelerden 10 kat daha fazla bakteriyel hücreye sahiptir12. İnsanlar eşsiz mikrobiyota bileşimine sahip olmasına
karşın bağırsak mikrobiyotası ana olarak Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria ve Proteobacteria olmak üzere
4 sınıftan meydana gelmektedir13. Konağın genetiği, diyet, hastalık durumu, doğum şekli ve ilaçlar gibi birçok
faktör bağırsak mikrobiyotasının içeriği etkilemektedir 14. Bu nedenle bağırsak mikrobiyotasının içeriği konağın
sağlığından etkilenmektedir.
Bağısak mikrobiyotası vücutta metabolik, fizyolojik ve immunolojik süreçlerde yer almaktadır. Bu
mikroorganizmalar dirençli nişasta ve diyet lifleri gibi sindirilemeyen polisakkaritlerden enerji elde ederek önemli
metabolik aktivitelerde rol oynamaktadır. Böylece insanların üretemediği kısa zincirli yağ asitleri, vitaminler (K
vitamin, B12 vitamini ve folik asit) ve aminoasitler gibi önemli besinlerin üretimini sağlamaktadır 15-16. Ayrıca
bağırsak mikrobiyotası kolonizasyona direnç ve antimikrobiyal bileşiklerin üretimi gibi mekanizmalar ile
patojenlere karşı savunmada da yer almaktadır17. Ayrıca memelinin diğer fizyolojik özellikleri (metabolizma,
davranış) kommensal mikroorganizmalardan etkilenmektedir18.
3. Probiyotikler
Fermente ürünlerin kullanımının; besinleri koruma metodu olarak fermentasyon yöntemini kullanan eski Mısır ve
Orta-Doğu medeniyetlerine dayandığı tahmin edilmektedir19. Ancak insan ömrü ve yoğurt (fermentasyon yapan
Lactobacilli türlerini içerir) tüketimi arasındaki ilişki 1900’lü yılların ilk döneminde tespit edilmiştir20-21. Aynı
zaman diliminde fermente ürünlerin kalın bağırsağın mikroflorasını değiştirebileceği ve bağırsakta toksin
üretimini azaltabileceği ortaya koyulmuştur20-21. 1900’lerin başlarında Bifidobacterium ilk defa izole edilmiştir ve
anti-patojenik etkilere sahip olduğu hipotezi kurulmuştur 19. Bir sonraki büyük gelişme 1960’larda meydana
gelmiştir ve probiyotik terimi (Yunanca; Pro: destek, Biotic: canlılara ait) gastrointestinal yolda yararlı etkiler
oluşturan bakteri türleri olarak ilk kez tanımlanmıştır. 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü resmi olarak
probiyotikleri ‘‘yeterli miktarda alındığında konak sağlığına yararlı etkiler oluşturan canlı mikroorganizmalar
olarak tanımlamıştır3. Farklı kültür ve etnik insanların beslenmesinde yer alan yoğurt, kefir, turşu gibi fermente
yiyecekler22-23 probiyotik suşlarının konvansiyonel kaynağını oluşturmaktadır. Güncel bilgiler ışığında
probiyotikler hem bakteri (Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Propionibacterium,
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Biﬁdobacterium, Bacillus, bazı Streptococcus’lar, Enterococcus, Escherichia coli) hem de maya türlerini
(Saccharomyces) kapsamaktadır24. Konağa yerleşen probiyotikler immun, hormonal ve nöronal düzenlemeler ile
Enterococcus faecalis, Salmonella enterica subsp. Salmonella enterica serovar enteritidis, Listeria
monocytogenes, Staphylococcus aureus ve Escherichia coli gibi patojenleri antagonize ettiği düşünülmektedir25.
Probiyotiklerin insan sağlığına olan yararlı etkileri son yıllarda araştırmacıların ilgisini arttırmıştır. Hayvan ve
insan çalışmalarından elde edilen kanıtlarda probiyotiklerin bağırsakta faydalı mikroorganizmaların sayı ve
çeşitliliğini düzenleyerek26; gastrointestinal bozukluk ile ilişkili semptomları azaltarak27-28; kan kolesterol ve lipid
düzeyini iyileştirerek29; kan basıncını ve hipertansiyonu azaltarak30; kan glukoz toleransını ve diyabet kontrolünü
iyileştirerek31 ve mental durum ve kognitif fonksiyonu arttırarak32 yararlı etkiler meydana getirdiği ortaya
koyulmuştur. Bu sağlığa yararlı etkilerin kliniğe translasyonu son dekatta probiyotik ürünlere/desteklere olan
taleplerin artışına yol açmıştır. Bu da probiyotik içeren yeni yiyecek ve desteklerin geliştirilmesini
hızlandırmıştır33. Günümüzde probiyotiklerin klinik kullanım için sadece ağızda34 ve bağırsakta35 iyileştirici roller
onaylanmıştır. Ancak birçok çalışmada immun sistem ilişkili bozukluklar 36, kardiyovasküler hastalıklar8, kanser9,
depresyon37, tip 2 diyabetes mellitus38 ve obezitenin7 probiyotikler ile azaltılabileceği iddia edilmektedir
4. Sonuç
Bağırsak mikrobiyotasını oluşturan mikroorganizmalar vücudun savunma fonksiyonunda, katabolizma ve
anabolizmada önemli rol oynamakta ve beyin-bağırsak yanıtlarını etkilemektedir. Günümüzde insan mikrobiyotası
oldukça dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalar mikrobiyotadaki değişikliklerin farklı sonuçlara neden
olabileceğini göstermiştir. Yeterli miktarda kullanıldığında konağın sağlığına yarar sağlayan canlı
mikroorganizmalar olan probiyotik yiyecek ve desteklere olan talep son dekatta artmıştır. Probiyotik tüketimi
birçok sağlık sonucu üzerinde yararlı etkilere sahip olmasına karşın bulguların çoğu spesifik sağlık durumları veya
hastalıkları olan populasyonlar ile ilişkilidir. Günümüzde kullanılan probiyotiklerin büyük çoğunluğunun genel
olarak sağlıklı bireyler için güvenli ve yararlı olduğu düşünülse de, hastalar için probiyotiklerin seçilmesi ve
izlenmesinde dikkatli olunması ve reçete vermeden önce risk-yarar oranının göz önünde bulundurulması
önerilmektedir.Probiyotiklerin insan sağlığında oluşturduğu faydalı etkilere ve probiyotiklerin güvenilirliğine dair
kanıta dayalı daha fazla klinik çalışma yapılmalıdır. Probiyotiklerin oluşturduğu etkilerin suşa özgü olduğu
gösterilmiş olduğundan belirli suşların doğru olarak tanımlanması da çok önemlidir.
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TRAVMALI HASTANIN STABİLİZASYONUNDA HEDEFLER
Erdal Demirtaş*
*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Acil Tıp AD, Sivas
Travmatik yaralanmalar acil servislerde çok sık karşılan küçük izole yaralanmalardan çoklu organ sistemlerini
içeren karmaşık yaralanmalara kadar olan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de önemli bir mortalite sebebidir. Diğer mortalite sebeplerinden farklı olarak beklenmeyen genç sağlıklı bireylerin
ölümüne sebep olabilmektedir. Bu hastalar kurtarılırsa normal yaşam beklentisi yüksek olacaktır. Bu nedenlerden
dolayı acil servis hekimi tarafından doğru etkili ve hızlı değerlendirilmesi gereken bir hasta grubudur.
Tavmaya bağlı ölümler 3 grupta incelenir
Grup 1; Olay yerinde ölenler: Majör kafa travmaları, ana vaskuler yaralanmalar, kalp laserasyonları, spinal kordun
yüksek kesimlerindeki yaralanmalar sebepleri arasındadır. Ölümlerin % 50ni oluşturmaktadır. Grup 1 hasta
ölümlerini engellemenin yolu koruyucu önlemlerden geçmektedir. Bunu kanun yapıcılar düzenlemeledir.
Grup 2; Hastanaye geldikten dakikalar ve saatler içerisinde ölenler; Majör kafa, toraks, karın yaralanmaları,
subdural hematom, epidural hematom, pnömotoraks, dalak, karaciğer yaralanmaları, pelvis kırıkları sebepler
arasında sayılır. Ölümlerin yaklaşık % 30 unu oluşturmaktadır. İşte bu gruptaki hastalara müdahalede zaman çok
önemlidir ve ilk saat içinde hızlı doğru müdahale yapılmalıdır. Bu nedenle bu süreyi tanımlamak için altın saat
kavramı kullanılmaktadır. Burda ölümleri engellemenin en temel yolu doğru yere transport, iyi resisütasyton, ve
erken cerrahi operasyonlardır. Acil hekimleri bu altın saati yönetmede ekip lideri olarak önemli sorumluluk
almaktadır.
Grup 3; Geç dönem yoğun bakımlarda ölenler; Bu ölümlerin sebepleri organ yetmezlikleri, sepsisler
sayılmaktadır. Ölümlerin %20 sini oluşturmaktadır. Yoğun bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ile engellenebilir.
Travma hastasında acil hekiminin esas görevi grup 2 hastaları yani altın saatte acil servise başvurmuş hastaları
kurtarmaktır. Bunun için bazı temel kurallara dikkat etmek gerekmektedir. En ciddi yaralanmanın varlığının
düşünülmesi, tanıyla eş zamanlı tedaviye başlanması, tam ve eksiksiz muayane, hastanın yakın mönitörize edilip
takip edilmesi ve sık aralıklarla tekrar tekrar değerlendirilmesidir. Bunun için acil servislerde algoritmalar
kullanılmaktadır. Hasta acil servise girdiği andan itibaren bir takım çalışması ile hasta değerlendirilmesi birincil
bakı hızlıca yapılmalıdır. Birincil bakıda hastanın hayati tehdit eden yaralanmaları (epidural hematom, subdural
hematom, tansiyon pnömotoraks, masif hemotoraks,pelvis kırıkları, uzun kemik kırıkları, dalak ve karaciğer
yaralanmaları) tespit edilip tedavisi başlanması gerekmektedir. Bunun için AcBCDE kısaltması ile tanımlanan sıra
izlenmelidir.
A: airway: Hava yolu, oksijenizasyon
c: spine: Boyunun korunması
B breathing: Solunumun kontrolü ve etkin ventilasyonun sağlanması
C circulation: Dolaşım ve kanama kontrolü, var ise şok un tanımlanması, hastanın monitörize edilmesi
D: disability: Kısa nörolojik muayane
E exposure: Elbiselerin çıkartılması ve ek ciddi yaralanmaların tespiti
Daha sonrasında ise ikincil bakıda hasta baştan tırnağa kadar değerlendirilmeli olası yaşamı tehdit eden tüm
durumlar saptanıp tedavi edilmelidir.
Birincil bakıda tespit edilen hayati tehdit eden durum var ise bekletilmeden tedaviye başlanmalıdır.
Ac. Hava yolu ve boyun güvenliği
Hava yolu açıklığı kontrol edilmeli, yabancı cisimler var ise çıkartılmalı, yetersiz solunumu tespit edildi ise balon
valv maske ile solutulmaya yada entübasyon kararı verildi ise hasta geciktirilmeden entübe edilmelidir. Hastanın
oksijen saturasyonu 5. Vital bulgu olarak değerlendirilmeli ve <%94 ise oksijen başlanmalıdır. Hava yolunu
koruyaman, solunumu olmayan, GKS< 8 olan hastalar bekletilmeden entübasyon için hazırlanmalıdır. Artık
entübasyon kararı verilen hastalarda video laringoskop kullanılması; iyi görüntü alması tek seferde entübasyon
sağlanması ve servikal stabiliteyi bozmamasından dolayı klavuzlarda yerini almıştır. Yine bu aşamada olası bir
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servikal travma şüphesi varlığında servikal stabilizasyon sağlanmalıdır. Hasta ambulans ile getirilmiş ve entübe
ise entübasyonun doğruluğu kontrol edilmelidir.
B. Solunum
Solunum kontrolüne geçildiğinde solunum ile ilgili olası hayatı tehdit eden ölümcül yaralanmalara odaklınılmalı
tespit edildiğinde müdahale edilmelidir. Bunlar tansiyon pnömotraks (tüp torakostomi), açık pnomotoraks (üç
tarafın kapatılması ardından tüp torakostomi), masif hemotoraks (sıvı kan replasmanı ve tüp torakastomi yada
torakatomi) ve kardiyak tamponadtır. 2018 yılına kadar yelken göğüs te bu grup içerisinde yer alsa da 2018 ileri
travma resütasyon klavuzunda çıkartılmıştır.
C. Dolaşım ve kanama kontrolü
Hemodinamik durum hızlıca değerlendirilmeli şok varlığı araştırılmalıdır. Hemorajik şok yaralanma sonrası
ölümlerin en sık nedenlerindendir. Burda dikkat edilmesi gereken vital parametre tansiyondur aksi ispat edilene
kadar hipotansif travma hastası hemorajik şok olarak kabul edilmelidir. Hasta ilk değerlendirilmede 1 litre sıvı
replasmanı yapılabilir yanıt olmaması durumunda kan ve kan ürünleri ile resüsitasyona başlanmalıdır. Eğer hastada
kanama kontrolü yapılmadan agresif sıvı tedavisi uygulanırsa mortalitenin artacağı unutulmamalıdır. Yine travma
hastası eğer ilk 3 saat içerisinde getirilmiş ve kanama şüphesi var ise hastaya traneksamik asit verilmesi kanama
kontrolünde faydalı olacaktır.
D. Kısa nörolojik muayane
Hastanın bilinç durumu glaskow koma skoru ile değerlendirilmeli ve değeri not alınmalıdır. Pupil refleksleri
kontrol edilmeli, lateralize defisiti var mı yok mu bakılmalıdır. Bilinç bozukluğu varlığında kafa travması, azalmış
serebral oksijenizasyon (hipoksi), alkol ve madde kullanımı, hipoglisemi, hipotermi varlığı araştırılmalıdır.
E. Elbiselerin çıkartılması
Elbiseler dikiş yerlerinden kesilmeli adli olaylarda delil sayılabilecek bulgulara dikkat edilmelidir. Tüm kıyafetler
ve çıkan eşyalar kayıt altına alınmalı ve görevlilere tutanak ile teslim edilmelidir. İkincil bakıdan önce hastanın
bütün kıyafetleri çıkartılmalıdır.
İkincil bakıya geçildiğinde hasta tepeden tırnağa tekrar muayane edilmeli rastlanan problemler çözülmelidir.
Tetanoz proflaksisi, antibiyotik (açık kırıklarda kontamine yaralanmalarda, penetran yaralanmalarda) kilo bazlı
doz ayarlaması yapılarak uygulanmalıdır. Analjezi planlanması yapılmalıdır. Antikonvulsan ilaçlar beyin
iyileşmesini engelleyebileceğinden sadece kesin gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. İkincil bakıdan sonra
hastadan planlanan görüntülemeler mümkünse yatak başı değil ise doktor gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
Travma hastalarında özel grup dediğimiz gebeler, geriatrik hastalar, ve mental retarde olanlara ayrıca daha dikkatli
olmak gerekmetedir
Kaynaklar
1. American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course Manual,
10th ed, American College of Surgeons, Chicago 2018.
2. Newgard CD, Meier EN, Bulger EM, et al. Revisiting the "Golden Hour": An Evaluation of Out-of-Hospital Time in Shock
and Traumatic Brain Injury. Ann Emerg Med 2015; 66:30.
3. Seamon MJ, Feather C, Smith BP, et al. Just one drop: the significance of a single hypotensive blood pressure reading
during trauma resuscitations. J Trauma 2010; 68:1289.
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ACİL ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON SAĞLAMA YÖNTEMLERİ VE
EKİPMANLARI
Fatma ÇELİK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kırşehir
Endotrakeal Entübasyon (EE), kritik hasta acil yönetiminde uygulanan en önemli girişimdir (1). Acil durumda
ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve planlama için yeterli zaman yoktur. Zorlu EE, sınırlı hava yolu değerlendirme,
sınırlı ekipman ve elverişsiz hasta pozisyonu, zorlu ve yetersiz preoksijenizasyon, yaşamı tehdit eden diğer
koşulların varlığı zaman baskısı altındaki girişimi zorlaştırır (2). Acil hava yolu müdahalelerine bağlı
komplikasyon gelişen hastaların; acil serviste %31’inde, yoğun bakım ünitesinde %60’ında beyin hasarı ya da
ölüm gözlenmiştir (3).
EE, havayolu yönetimi için altın standarttır ve genellikle direkt laringoskopi (DL) ile uygulanır (4).
Monitorizasyon mümkünse; pulse oksimetre, ETC02 cihazı, EKG, kan basıncı değerlendirilmelidir. Acil hava
yolu ekipmanı olarak; farklı ebatta endotrakeal tüpler (ETT), direkt laringoskoplar (Macintosh, Miller, Mccoy
vb.), farklı ebatta ve özellikte bleydler, oral /nazal airwayler, yüze uygun maskeler ve ambu, oksijen kaynağı,
videolaringoskop, optik laringoskop, fiberoptik laringoskop, fiberoptik bronkoskop (FOB), stile ve gum elastik
buji, ışıklı stileler, ışıklı optik stileler, Magill forceps, steteskop, aspiratör ve sonda, flaster, enjektör, ilaçlar ve
FONA set kontrolleri yapılmalıdır (4, 5). Hızlı seri indüksiyon ve entübasyon; gastrik içeriğin regürjitasyonu ve
pulmoner aspirasyon risk durumunda kullanılan özel bir intravenöz indüksiyon yöntemidir (1, 4).
En iyi teknik; hasta başında, bilinen spesifik klinik duruma uygun, kişisel deneyime dayanarak seçilen tekniktir
(1). Acil durumda tekrarlanan laringoskopi girişimleri travma, hava yolu bozulması ve CICO (can’t intubate can’t
oxygenate) durumuna ilerleme potansiyeline sahiptir (5, 6). DAS (Difficult Airway Society) 2015 ve güncellenmiş
2017 kılavuzlarında, trakeal entübasyonun belirtildiği Plan A’da laringoskopinin maksimum 3 deneme ile
sınırlandırılması önerilmiştir. Bununla birlikte videolaringoskopi (VL) ya da DL’nin her ikisinin de
kullanılabileceğinin vurgulanması, videolaringoskopların gelecekte havayolu yönetiminde daha çok
kullanılabileceğini işaret etmektedir. VL / DL +/- buji veya stile gibi farklı cihazlar yanısıra eksternal laringeal
manüplasyon gibi manevraların kullanımı önerilmektedir (6). VL ile entübasyonda; gelişmiş laringeal görünüm,
kullanım kolaylığı, azalmış hava yolu travması ve ses kısıklığı, seçilmemiş bir popülasyonda ve öngörülen zor
entübasyonda, azalmış başarısızlık bildirilmiştir (5).
Entübasyon stileleri, ETT'ü glottise yönlendirmede yardımcı olmak için kullanılan tüp içine yerleştirilen
aygıtlardır. Gum elastik buji Cormack-Lehane grade III laringeal görünüm varlığında, vokal kordlar arasına
yerleştirilip distal uç üzerinden ETT ilerletilir. Girişim esnasında havalandırmayı sağlamak için ek bir kanala sahip
tipleri mevcuttur (4).
Işıklı stileler ile entübasyon transillüminasyon tekniği kullanılarak körleme yöntemle sağlanır (4). Işıklı optik
stileler, ETT fiberoptik cihaz üzerine yüklenerek entübasyon yapılır. Optik stileler kendi başlarına, DL veya VL
kombinasyonu veya transillüminasyon tekniği ile kullanılabilir (4).
Nazotrakeal entübasyon, orotrakeal entübasyonun mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir (4). Kör nazal
entübasyon, kör oral entübasyon alternatif teknikler olarak uygulanabilir (1). Hastane öncesi acil durumlarda
digital entübasyon, gum elastik buji destekli digital entübasyon uygulanabilir (1).
Kaynaklar:
1. Driver Brian E, Reardon Robert F. Roberts and Hedges’ Clinical Procedures in Emergency Medicine and Acute Care.
2018. In: Tracheal Intubation [Internet]. 7th. [62-110].
2. Mechlin MW, Hurford WE. Emergency tracheal intubation: techniques and outcomes. Respir Care. 2014;59(6):881-92.
3. Cook TM, Woodall N, Harper J, Benger J, Fourth National Audit P. Major complications of airway management in the
UK: results of the Fourth National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society.
Part 2: intensive care and emergency departments. Br J Anaesth. 2011;106(5):632-42.
4. Hagberg Carin A, Artıme Carlos A. Airway Management in the Adult. 2015. In: Miller's Anesthesia [Internet]. 8 th [164783]. Available from: https://anesthesia.tw/quizbank/lib/exe/fetch.php/reference:miller8e:chapter_55_1647-1683.e5.pdf.
5. Higgs A, McGrath BA, Goddard C, Rangasami J, Suntharalingam G, Gale R, et al. Guidelines for the management of
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KÖK HÜCRE VE REJENERATİF TIPTA KULLANIM ALANLARI
Ferda ALPASLAN PINARLI
Myogen Laboratuvar ve Sağlık Hizmetleri Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi/ AR-GE Lab., Ankara
ÖZET:
Organizmada fonksiyonların düzenli sürdürülebilmesi, çok iyi düzenlenmiş ve kontrol edilmiş çoğalma, göç etme,
farklılaşma ve olgunlaşma etkinliklerinin korunmasına ve birlikteliğine bağlıdır. Bunun sağlanması ancak organ
ve dokulardaki hücrelerin üretilmesi ve bu üretimin devamlı olması ile mümkündür. Organizmadaki bu sistemin
başında kök hücreler bulunur (1).Rejeneratif tıp, genellikle kök hücre tedavileri yoluyla hastalıklı dokuların yerine
geçecek ve bu dokuları onaracak yeni, canlı dokuların geliştirildiği büyümekte olan heyecan verici bir alandır.
Bu sunumda, kök hücreler ve rejeneratif tıpta kullanım alanlarının neler olduğunu, klinik yansımaların hangi
alanlarda yer bulduğunu anlatılacaktır.
Dünya nüfusunun yaşlanması ile birlikte kronik hastalıkların görülmesi giderek artmakta, bu nedenle yeni tedavi
yöntemlerine ve yaklaşımlarına olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalar ve hastalık
istatistikleri kanser, kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, diyabet, otoimmün hastalıklar ve sık
görülen genetik hastalıklar başta olmak üzere birçok kronik hastalığın 2020 yılına kadar dünya genelindeki
ölümlerin %70'inden fazlasına neden olacağını göstermektedir. Bunların dışında yaşa bağlı ortaya çıkan osteoartrit,
görme ve duyma kayıpları, nörodejeneratif hastalıklar ve kazalar sonucu gelişen organ disfonksiyonları yaşam
kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve sağlık alanında bunların giderilmesi için beklenti oluşturmaktadır (2,3).
Dünyada bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, hastalıkların daha etkin olarak tedavi edilmesine, işlev
kayıplarının engellenmesine, zarar gören doku ve organların onarılmasına yönelik etkili ve güvenli yaklaşımların
geliştirilmesine hız kazandırmaktadır. Rejeneratif tıp, yaş, hastalık, hasar veya doğuştan bozukluklar sebebiyle
fonksiyonlarını yitiren doku veya organların tamiri veya değişimi için canlı işlevsel dokular oluşturma işlemidir
ve büyümekte olan heyecan verici bir alandır (3, 4) Bu nedenle kök hücre teknolojileri ve rejeneratif (yenileyici)
tıp uygulamaları büyük potansiyel taşımakta ve giderek daha bir çok uygulamada yerini almaktadır. Organizmada
fonksiyonların düzenli sürdürülebilmesi, çok iyi düzenlenmiş ve kontrol edilmiş çoğalma, göç etme, farklılaşma
ve olgunlaşma etkinliklerinin korunmasına ve birlikteliğine bağlıdır. Bunun sağlanması ancak organ ve
dokulardaki hücrelerin üretilmesi ve bu üretimin devamlı olması ile mümkündür. Organizmadaki bu sistemin
başında kök hücreler bulunur (1).
Bir canlının vücudunda farklılaşmadan çok uzun bir süre bölünmeye devam ederek kendini yenileyebilen,
gereğinde farklılaşarak başka hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline sahip olan hücrelere kök hücre denir.
Embriyolojik gelişimini tamamlamış hücreler (karaciğer, cilt, kas vb. hücreler) bölündükleri zaman yine kendileri
gibi bir hücre oluştururlar. Kök hücrelerin ise belirlenmiş bir işlevi yoktur ve aldıkları sinyallere göre çeşitli hücre
tiplerine dönüşebilirler (5).
Kök hücre çalışmalarının başlangıcını kemik iliği nakilleri oluşturur. İlk kez 1963’de başlayan kemik iliği
nakillerinden sonra 1981 yılında iki farklı araştırma grubunun fare embriyosundan embriyonik kök hücre (EMKH)
elde etmesi ve bunu takip eden çalışmalarda 1998 yılında ilk insan embriyo kök hücre serilerine ulaşılması kök
hücre çalışmalarının kilometre taşlarıdır (6, 7, 8).
Son yıllarda sağlık bilimleri alanındaki en büyük gelişmeler hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik
alanında gerçekleşmektedir. Özellikle, kök hücre çalışmalarının bilimsel sonuçlarına paralel olarak hücre ve kök
hücreler hakkında bilgilerimizde inanılmaz gelişmeler gerçekleşmiştir. Belirli tür kanserlerin (lösemi, lenfoma
veya miyeloma gibi) ve kemik iliği nakli ile tedavi edilebilen genetik kökenli kemik iliği hastalıklarının
tedavisinde kök hücre nakillerinin başarılı sonuçlar vermesi, rejeneratif tıp alanındaki çalışmaları da motive edici
bir güç olmuştur.
Gelişmiş ülkelerin sağlık vizyon ve öngörü raporlarında kök hücre ve rejeneratif tıp araştırmaları önemle
vurgulanmakta bu uygulamalar için strateji planları geliştirilmektedir (Morita). Mezenkimal kök hücrelerin Graftversus-Host Hastalığı (GVHD) hastalığında hücresel immünoterapi ürünü olarak kullanılması, kıkırdak
hasarlarında hücresel tedavilerin uygulanması, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) ileri tedavi tıbbi ürünü olarak limbal
kök hücreleri tavsiye kararı alması gibi gelişmeler, klinik-öncesi deneyimlerin klinik evreye aktarılmakta olduğunu
ve bu alanda sürmekte olan küresel ilerlemeyi işaret etmektedir. Doku mühendisliği teknolojileri ile işlevsel doku
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biyogreftlerinin geliştirilmesi ve uyarılmış pluripotent kök hücrelere dayalı kişiye-özel tedavi yaklaşımının
gündeme gelmesi, kök hücre ve rejeneratif tıp alanının insan sağlığı üzerindeki potansiyelini göstermektedir (3).
Rejeneratif tıp uygulamaları, onkoloji, ortopedi, göz, kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve çeşitli organ/ doku
yetmezliğinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta bazı spesifik alanlarda ise tedavi şemalarında yer
bulmaktadır.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Minguell J.J., Erices A., Conget P.Mesenchymal Stem Cells. Experimental
Biology & Medicine, 2001, 226 (6), 507–520.
Trohatou O, Roubelakis MG. Mesenchymal Stem/Stromal Cells in Regenerative
Medicine:Past, Present, and Future. 2017 Cell Reprogram. Aug;19(4):217-224.
Elçin M. Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Alanında Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler, Kalkınmada Anahtar Verimlilik.
2016, Nisan s: 328, 8-9
Morita Y, Okura H, and Matsuyama A. Patent Application Trends of Induced Pluripotent Stem Cell Technologies in the
United States, Japanese, and European Applications. 2019, BioResearch Open Access Volume 8.1,
Şahin F. Saydam G., Omay S.B. Kök Hücre Plastisitesi ve Klinik Pratikte Kök Hücre Tedavisi. The Turkish Journal of
Hematology and Oncology, 2005, 1 (15),48–56.
Evans M.J., Kaufman M.H. Establishment in culture of pluripotent tail cells
from Mouse Embryos. Nature, 1981, 292,154–156.
Thomson J.A., Istkovitz-Eldor J., Sharipo SS., Waknitz MA.,Swiergiel J.J.,Marshall V.S., Jones J.M. Embriyonic Stem
Cell Lines Derived from Human Blastocysts. Science, 1998, 282, 1145–1147.
Çetiner M. Hücresel Tedaviler Tarihi ve Süreyya Tahsin Aygün 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi, Trabzon, Özet Kitabı,
2006, S29–33.

19

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Gülhan Ünlü
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD, Kırşehir
Akılcı İlaç Kullanımı, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en
düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım ilk defa 1985 yılında Nairobi’de Dünya
Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Belirlenen doğru ilacın, doğru miktarda, doğru uygulama yoluyla, doğru
zamanlamayla, yeterli bilgilendirme yapılarak ve maliyet uygunluğu da dikkate alınarak kullanılması akılcı ilaç
kullanımının temel ilkesidir. Bir endikasyon için uygun ilaç; etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate
alınmışsa akılcı olarak seçilebilir (1).
Birinci basamakta 2011 yılında düzenlenmiş reçetelerde ilaçlar kutu hesabıyla değerlendirildiğinde %12.71’i
antibiyotiklerdir. Düzenlenmiş reçetelerin maliyet analizleri yapıldığında ise genel maliyetin %14.14’ünü antibiyotikler
oluşturmaktadır (2).
Ayaktan hasta reçetelerindeki antibiyotiklerin yarıya yakını sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi için
yazılmaktadır. ABD’de acil serviste analjeziklerden sonra en sık reçete edilen ilaçlar antibiyotiklerdir. ABD’de acil
servise başvuran hastaların %7-8’ine en az bir antimikrobiyal reçete edilmektedir (3).
Uygun antimikrobiyal ajanın seçimi için; enfeksiyona yol açan organizmanın saptanması, bu organizmanın duyarlı
olduğu antimikrobiyal ajanların belirlenmesi, hastaya özel faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Öncelikle
hastaya antibiyotik verilmesinin gerekli olup olmadığına karar verilmelidir. Antibiyotik tedavisi için bakteriyel bir
enfeksiyonun kuvvetli kanıtları gerekir. Antibiyotiklere mümkünse kültür gönderildikten sonra başlanmalıdır (4).
Yoğun bakım ünitesinde uygun antibiyotik tedavisinin başlanmasında gecikme hasta mortalitesinin artmasına yol açar.
Patojenlerin ve duyarlı oldukları antimikrobiyal ilaçların erken saptanması (4-6 saat içerisinde) gereksiz antibiyotik
kullanımını en aza indirecektir.(5)
Ciddi infeksiyonu olan hastalarda; erken, doğru, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisinin başlanması, mikrobiyolojik
verilere göre daha dar spektrumlu tedaviye geçilmesi, antibiyotik sayısının azaltılması, antibiyotik tedavisinin erken
kesilmesine de-eskalasyon tedavi yöntemi adı verilir (6).
Antibiyotik direncini kontrol edebilmek için multidisipliner bir yaklaşım şarttır. Bu yaklaşıma; ‘Antibiyotik Yönetimi’
adı verilmektedir. Her hastane, antibiyotik yönetimi için Antibiyotik Kullanımı Yönetimi Komitesi oluşturarak
‘Antibiyotik Yönetim Programı’ geliştirmelidir. Bu komite, ülke politikalarına uyum içinde hastane antibiyotik
politikasını geliştirmelidir (7).
DSÖ ATC/DDD metodolojisinde tüketim verisi; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen, yönetilen ve
geliştirilen bir metoddur. İlaç tüketim istatistiklerinin sunumuna ve karşılaştırılmasına olanak vermektedir. Anatomik
Terapötik Kimyasal (ATC) sınıflandırma sisteminde; ilaçlar etkili oldukları organ veya sistemleri ile kimyasal,
farmakolojik ve terapötik özelliklerine göre farklı gruplara ayrılırlar. Tanımlanmış günlük doz (DDD), ATC sisteminde
yer alan bir ilacın ana endikasyonu için yetişkinlerde kullanıldığı varsayılan günlük ortalama idame dozudur(8).
Reçete Bilgi Sistemi; E-reçetelerin izlenip değerlendirildiği ve hekimlerimize kendi reçeteleri ile ilgili bilgilendirmenin
yapılabildiği bir sistemdir. 26 Ekim 2010 - AİK’in yaygınlaştırılması amaçlanarak Reçete Değerlendirme Projesi (RDP)
adıyla başlatılmıştır. 15 Ocak 2013 - Tüm sağlık kurumlarında e-reçete uygulamasına geçilmesiyle tüm reçeteler için
izleme, değerlendirme ve geri bildirim yapılabilmektedir. Kasım 2013’den itibaren aile hekimlerine aylık bilgilendirme
yapılmaktadır (8).
Kaynaklar:
1- Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health Organization, Nairobi, Kenya,WHO/ CONRAD/ WP/ RI
2- www.akilciilac.gov.tr.
3- Emerg Med Clin N Am 2013;31:945-968
4- Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 2015: 224-234./ Türk Ped Arş 2010; 45: 50-52.
5- Kollef MH, Micek ST. Rational use of antibiotics in the ICU. Balancing stewardship and clinical outcomes. JAMA 2014; 312:
1403-1404.
6- Niederman MS: De-escalation therapy in ventilator-associatedpneumonia. Curr Opin Crit Care 2006, 12:452-457. Dellinger RP,
et al.Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management ofsevere sepsis and septic shock: 2008. Crit Care Med
2008, 36:296-327
7- Akalin H. ANKEM Derg 2011;25(3):190-195. Hosoglu S. ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):114-118.
8- TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
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TORAKS TRAVMALARI
Hakkı Ulutaş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi
Göğüs Cerrahisi AD. Malatya
Özet:
Travmalar dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Travma
nedeni ile hastaneye yatırılan olguların 1/3’ünü toraks travmaları oluşturur. Travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık
%20-25’ini toraks travmaları oluşturduğu bildirilmiştir. Majör toraks travmaları, genellikle trafik kazaları, delici
kesici alet ve ateşli silah yaralanmaları nedeniyle oluşmaktadır. Ülkemizde trafik kazalarına bağlı görülen toraks
travmaları ciddi bir orana sahiptir. Travmaya maruz kalan hastalarda majör cerrahi gereksinim, künt travmalarda
yaklaşık %10 iken, penetran toraks travmalarında oran %15-30’dur.
Toraks travmalarında ilk değerlendirmede; havayolu obstrüksiyonu, tansiyon pnömotoraks, açık pnömotoraks,
masif hemotoraks, yelken göğüs (flail chest), kalp tamponadı yaşamı tehdit eden patolojilerdir. Sekonder
değerlendirmede; akciğer kontuzyonu, miyokart kontuzyonu, aort yaralanması, Laringo-trakeo-bronşiyal
yaralanma, diyafragma rüptürü, özofagus rüptürü potansiyel ölümcül olan yaralanmalardır.
Ciddi hayati tehlike oluşturan, morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan acil toraks travmalarında doğru klinik ve
radyolojik muayene ile yapılan erken müdahalelerin hayat kurtarıcı olduğu unutulmamalıdır.
Makale Tam Metni:

TORAKS TRAVMALARI
Travmalar dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu ve en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Travma
nedeni ile hastaneye yatırılan olguların 1/3’ünü toraks travmaları oluşturur. Travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık
%20-25’ini toraks travmaları oluşturduğu bildirilmiştir(1). Travmanın ve neden olduğu fizyopatolojik
değişikliklerin hızlı tanısı, uygun resüsitasyon ve basit terapötik girişimlerle mortalite azaltılabilir. Acil girişim
gerektiren toraks yaralanmalarında erken tanı ve uygun transport büyük önem taşır. Majör toraks travmaları,
genellikle trafik kazaları, delici kesici alet ve ateşli silah yaralanmaları nedeniyle oluşmaktadır. Ülkemizde trafik
kazalarına bağlı görülen toraks travmaları ciddi bir orana sahiptir. Travmaya maruz kalan hastalarda majör cerrahi
gereksinim, künt travmalarda yaklaşık %10 iken, penetran toraks travmalarında oran %15-30’dur(2).
Ülkemizde travmaya bağlı yaralanmalarda, 1995 yılında 212710 kişi yaralanarak hastaneye yatırılmış ve bunların
5964’ü ölümle sonuçlanmıştır(3). Son yıllarda trafik kazaları, iş kazaları ve şiddet olaylarındaki artışa bağlı olarak
toraks travmalarında da belirgin bir artış gözlenmektedir. Yaşı 34’ten küçük insanlarda başta gelen ölüm nedeni
travmalardır ve bu ölümlerin çoğunluğu motorlu araç kazalarına bağlıdır. Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine
göre yılda yaklaşık 200.000 motorlu araç kazasına bağlı ölüm olmaktadır ve bu kazalarda yaklaşık 6 milyon insan
zarar görmektedir. Bu kazalarda ölümlerin %50’si toraks travmasıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir.
Fakat son zamanlarda yayınlanan çalışmalarda torasik nedenli mortalite oranlarında azalma bildirilmiştir. Glinz’in
çalışmasında travma sonrası gelişen 460 ölümün %10’u doğrudan göğüs travmasıyla, %18’i indirekt olarak göğüs
travmasıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir(4).
Toraks travmalarının diğer sistem travmaları ile birlikteliğinde mortalite oranlarının arttığı bilinmektedir. Bir
çalışmada, baş boyun travması ile birlikte hemotoraksı olan olgularda mortalite oranı %53.7, baş boyun travması
yanında trakeobronşial yaralanma olan hastalarda mortalite oranı %75.9 olarak bildirilmiştir(5). Künt toraks
travmalı hastaların %80’inde; ekstremite fraktürleri (%46), kafa travması (%44), batın yaralanması (%32), pelvis
yaralanması (%14), vertebra yaralanması (%11) eşlik eder (6).
Toraks travmalı hastalarda, penetran yaralanmalar künt travmalara göre daha az sıklıkta görülür ve penetran
yaralanmalarda mortalite oranı daha azdır. Bununla birlikte mortalite oranı travma mekanizmasına ve travma
sonrası gelişen organ hasarına göre değişiklik gösterir. Delici kesici alet yaralanması sonrası mortalite oranı %18 iken, ateşli silah yaralanması sonrası bu oran %14-20’dir. Kardiak yaralanma olan olgularda mortalite %60 ile
en yüksek orandadır. Travma sonrası diyafragma, akciğer yaralanması ve büyük damar yaralanması olduğunda
mortalite %25-28 aralığındadır(7). Hız limitinin düşürülmesi ile birlikte ABD’de trafik kazasına bağlı ölümler
%19 azalmıştır. Emniyet kemeri kulanımı, araçlardaki hava yastıkları ve düşük hız limitleri ile, motorlu araç
kazaları sonrası gelişen morbidite ve mortalite oranında azalma sağlanmıştır.
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Acil servise müracat eden bütün travmalı olgularda ilk yapılması gereken işlemler; A (Airway) B (Breathing), C
(Circulation), D (Disability), E (Exposure), F (Foley), G (Gastrik) bakılır (Resim 1).

Resim 1. Delici kesici alet yaralanması sonrası epiglottis çekilerek havayolu pasajı açılıyor, A(Airway). (İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)
Toraks travmalarında ilk değerlendirmede yaşamı tehdit eden patolojiler;
1- Havayolu obstruksiyonu
2- Tansiyon pnömotoraks
3- Açık pnömotoraks
4- Masif hemotoraks
5- Yelken göğüs (Flail chest)
6- Kalp tamponadı
Sekonder değerlendirmede; ayrıntılı muayene (FM), laboratuar inceleme, radyolojik değerlendirme, invaziv
tanısal girişimler yapılır. Sekonder değerlendirmede potansiyel olarak ölümcül olan yaralanmalar; 1- Akciğer
kontuzyonu, 2- Miyokart kontuzyonu, 3- Aort yaralanması, 4- Laringo-trakeo-bronşiyal yaralanma, 5- Diyafragma
rüptürü, 6- Özofagus rüptürüdür.
Toraks travmasında; akselerasyon /deselerasyon (motorlu araç kazaları), kompresyon (crush), yüksek hızlı
çarpmalar (silah yaralanmaları), düşük hızlı penetrasyonlar (bıçak yaralanmaları), sufokasyon (boğulma), kostik
hasarlar (zehirlenme), yanıklar, elektrik çarpmaları hasar mekanizmalarını oluşturur. Trakeobronşial hasar,
pulmoner sekresyonlar veya hemoraji sonucu oluşan hava yolu obstrüksiyonu, pnömotoraks, hemotoraks veya
pulmoner kontüzyon sonucu oluşan oksijenasyon ve ventilasyon kapasite kaybı, kanama, kardiyak kontüzyon veya
valv rüptürü sonucu gelişen kalp yetmezliği, kardiyak tamponad sonucu mortalite gelişebilir.
1. Kot Fraktürleri
Künt toraks travması sonrası en sık görülen torasik patolojidir. En sık 4-9. kotlarda fraktür görülür (Resim 2.a,2.b).
Birinci ve 2. kotların fraktürü ciddi travma göstergesidir, subklavian damarlar ve brakiyal pleksus yaralanması
açısından değerlendirilmelidir. Alt kotların (10,11,12) fraktürü, intraabdominal yaralanmaya daha sık neden
olabilir.

Resim 2.a. Sağ 1-7. kot fraktürü, sağ klavikula fraktürü (İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)

Resim 2.b. Sol 4,5,6. kot fraktürü (İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)
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2. Sternum Fraktürü
Klinik muayene ve yan grafi ile tanı konur. Kalp hasarı yönünden 12 saat EKG kontrolu ve myokard hasarı riski
nedeniyle enzim ölçümü gereklidir. Tedavi genellikle yatak istirahati, tam ayrılma varsa cerrahi olarak tel
sutürlerle fikse edilir.
3. Klavikula ve Skapula Fraktürü
Klavikula fraktürü; trafik kazaları sonrası sık görülür. Sıklıkla o taraf ekstremite ve kot fraktürleri ile beraberdir.
Tedavide çoğunlukla sekiz bandajı kullanılmaktadır.
Skaplula fraktürü enderdir ve ciddi travmanın göstergesidir. Tedavide omuz–kol askısı (velpau bandajı) kullanılır.
4. Yelken Göğüs (Flail Chest)
Ardışık en az üç kotun en az iki yerden kırılması ile oluşur. İnspiryumda çökme ve ekspiryumda kalkma sonucu
paradoks hareketi ile hastanın solunumu bozulur(8). Çoğunlukla pulmoner kontuzyon eşlik eder. Agresif solunum
fizyoterapisi, sekresyonların atılması ve etkili ağrı kontrolu ile solunum yetmezliği düzeltilmeye çalışılır. Cerrahi
olarak kot stabilizasyonu ya da hasta entübe edilerek mekanik ventilasyona bağlanarak tedavi edilir. Mortaliteyi
belirleyen mekanizma en önemli mekanizma; Paradoksal solunum, mediastinal flatter, venöz dönüş azalmasıdır.
Mortalite %10-15 olarak bildirilmiştir.
5. Travmatik Asfiksi
Travmatik asfiksi; servikofasiyal siyanoz, peteşi ve subkonjuktival hemorajiyle ilişkili bir patolojidir. Geçici,
şiddetli, sıkıştırıcı ve künt bir göğüs travması sonrasında gelişir. Patofizyolojisi tartışmalıdır. Travmanın mediasten
ve kalbe oluşturduğu basınç kanı sağ atrium dışına, valv içermeyen innominate ve jugular venler içine retrograd
akım yapmaya zorlar. Sonuç olarak baş ve boyundaki küçük venüllerin ve kapillerlerin basıncında ani ve hızlı artış
nedeniyle oluşan yırtılmalar, peteşiyal hemorajilere neden olur (Resim 3.a, 3.b). Tedavisi konservatif yaklaşımdır.

Resim 3.a. Travmatik asfiksi sonucu görülen ekimotik lezyonlar.
(İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi
Kliniği arşivi)

Resim 3.b. Subkonjuktival hemoraji. (İnönü Üniversitesi Turgut
Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)

6. Pulmoner Kontuzyon
Majör yaralanmaların % 30-75’inde pulmoner kontuzyon vardır. Yüksekten düşme, blast tarzındaki yaralanmalar
ve yüksek hızlı mermilerde görülebilir. Pulmoner kontuzyonda sorun ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğuna bağlı
gelişen hipoksidir (Resim 4.a, 4.b). Tedavisi akciğer disfonksiyonunun derecesine bağlıdır. Eklenen oksijen
tedavisi, solunum fizyoterapisi ve sıvı kısıtlaması genellikle yeterlidir. Steroid verilmesi tartışmalıdır. Diüretikler
sıvı atılımında yardımcı olabilir. Lokal proçes genel proçese dönüştüğünde erişkin solunum sıkıntısı sendromu
(ARDS) oluşur ve mekanik ventilasyon gerekebilir.
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Resim 4.a. Künt toraks travmasına bağlı sol akciğerde bütün
zonlarda görülen yaygın pulmoner kontuzyon. (İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği
arşivi)

Resim 4.b. Ateşli silah yaralanmasına bağlı kurşun geçiş yerlerine
uyan, sağ üst lobda görülen pulmoner kontuzyon. (İnönü Üniversitesi
Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)

7. Travmatik Pnömotoraks
Pnömotoraks, visseral ve parietal plevra arasında serbest hava bulunmasıdır. Künt travmaya bağlı olgularda %1550 oranında görülmektedir. Aynı şekilde fizyolojik olarak; a) Basit pnömotoraks, b) Açık pnömotoraks, c)
Tansiyon pnömotoraks olarak sınıflandırılır.
a) Basit pnömotoraks: Genellikle kırık kostalara bağlı akciğer laserasyonu ile oluşmaktadır. Tedavisi tüp
torakostomisidir (Resim 5).
b) Açık pnömotoraks: Göğüs duvarının açık kalan büyük defektleri açık pnömotoraksa neden olur. Açık kalan
defekt nedeniyle intratorasik ve atmosferik basınçlar eşitlenir. Önce tüp takılmalı sonra açık yara kapatılmalıdır.
c) Tansiyon pnömotoraks: Akciğer veya göğüs duvarından tek yönlü valv şeklinde hava kaçağı olması ile ortaya
çıkar. Tansiyon pnömotoraks klinik bir tanı olup kesinlikle radyolojik olarak konulmamalıdır. Solunum güçlüğü,
taşikardi, takipne (hiperventilasyon), hipotansiyon, bilinç bulanıklığı, trakeal deviasyon, solunum seslerinin tek
taraflı kaybı, boyun venlerinin distansiyonu ve geç belirti olarak siyanoz görülür.

Resim 5.a. Sol total pnömotoraks (İnönü Üniversitesi
Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)

Resim 5.b. Sağ total pnömotoraks (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp
Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)
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Resim 5.c. Sol total pnömotoraks (İnönü Üniversitesi
Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)

Resim 5.d. Solda pnömotoraks, pulmoner kontuzyon ve cilt altı amfizemi.
(İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)

8. Cilt Altı (Subkutanöz) Amfizem
Ciltaltı amfizemi subkutanöz alana havanın girmesi ile oluşan bir durumdur. Cilt üzerinde krepitasyonlar alınabilir.
Krepitasyonlar ilerleyici olabilir. Boyun tutulumu belirgindir.
Ciltaltı amfizem nedenleri;
• Künt ve penetran larenks travması,
• Endotrakeal entübasyon sırasında oluşan travmaya bağlı,
• Servikal özofagus perforasyonu,
• Trakeobronşiyal yırtılmalar,
• Pnömotoraks,
• Göğüs duvarı yaralanması,
• Toraks tüpünün yanlış pozisyonu ve fonksiyon bozukluğu.
Pnömotoraksın olmadığı, ilerlemeyen cilt altı amfizem oluşumunda toraks tüpü takılmasına gerek yoktur. Daha
önce akciğer operasyonu geçirenlerde veya plevral yapışıklığı olanlarda toraks tüpü yerleştirmek zor ve hatta
tehlikeli olabilir. Solunum yetmezliği veya başka bir nedenle entübe edilerek pozitif basınçlı ventilasyon
uygulanacak hastalara proflaktik amaçlı toraks tüpü takılması gerekebilir. Trakeobronşiyal ağacın dışına çıkan
hava, ekstraplevral aralıktan dışarı doğru diseke olarak boyun, göğüs, karın duvarı ve nadiren skrotal keseye kadar
ilerleyebilir. Tedavi nedene yöneliktir. Alttaki patolojik durum araştırılmalıdır. Ekstrensek havayolu kompresyonu
ile oluşan şiddetli servikal cilt altı amfizemin dışında nadiren tedavi gerekir. Göz kapağının kapanması nadiren bir
problem olabilir. Nadiren servikal mediastinotomi ile, havanın çıkışını sağlamak için cilt insizyonu ve cilde iğne
batırılması uygulanabilir.
9. Travmatik Hemotoraks
Hemotoraks iki plevra yaprağı arasında kan birikmesi durumudur. Hemotoraks ve hemopnömotoraks insidansı
penetran toraks travmalarında % 50-60, künt toraks travmalarında % 60-70 oranında görülür(9). Hemotoraksın en
sık nedenleri; göğüs duvarı vasküler yaralanması, akciğer laserasyonu ve kalp-büyük damar yaralanmalarıdır.
Hemotoraksta iki hemodinamik bozukluk oluşur; hipovolemi, akciğer parankim hasarı ve kompresyona bağlı
oluşan respiratuar disfonksiyondur. Fizik muayenede hemotoraksın bulunduğu tarafta solunum sesleri azalmıştır.
Tanı genellikle radyolojik olarak konulmasına rağmen 300 cc’nin altındaki kanamalar akciğer grafisinde
görülmeyebilir(10). Ayrıca sırt üstü yatar pozisyonda çekilen akciğer grafilerinde 1000 cc’nin altındaki kanamalar
grafide görülmeyebilir(Resim 6).
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Resim 6.a. Yatarak çekilmiş ve sağda homojen dansite artışı mevcut
olan travmatik hemotoraks olgusunun PA akciğer grafisi. (İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği
arşivi)

Resim 6.b. Tüp torakostomisi sonrası yaklaşık 1000 cc’lik
hemotoraks drenajı sağlanan olgunun PA akciğer grafisi. (İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği
arşivi)

Hemotoraksta acil torakotomi endikasyonları;
* Devam eden kanama semptom ve bulguları,
* Şok tablosu,
* İlk tüp takılışında 1500 ml veya 20 ml/kg drenaj,
* Tüp torakostominin ilk 24 saatinde 1500 ml drenaj,
* 2-4 saatte 200 ml/saat veya 2 ml/kg/saat,
* 6-8 saatte 100 ml/saat veya 1 ml/kg/saat drenaj.
10. Travmatik Pulmoner Kist ve Pulmoner Hematom
Post travmatik akciğer kistleri (psödokistler); akciğer parankimi içine kavite şeklinde bulunur. Künt ve penetran
travma ile yaralanan bölgede kalıcı ve geçici kavitasyon olabilir. Kaviteler akciğer grafisinde görülebilir. Toraks
BT, kist ve kavitelerin boyutlarının tanımlanması için bize yardımcı olur. Çoğu travmatik pulmoner kistleri
kendiliğinden rezorbe olur(11) (Resim 7.a, 7.b).
Pulmoner hematom; lokalize parankimal hematomlar, künt travmaya bağlı kontüzyonlar veya penetran
yaralanmalardan sonar oluşabilir. Komplike olmayan hematomlar genellikle 3-4 haftada rezorbe olur.

Resim 7.a. Künt toraks travması sonrası sağ akciğer alt zonda
saptanan pulmoner kist olgusu. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)

Resim 7.b. Künt toraks travması sonrası sol akciğer üst lob posteriorda pulmoner
kist. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivi)
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11. Diyafragma Yaralanması
Diyafragma solunumun temel kasıdır, solunum işinin %70 ini sağlamaktadır. Hem künt hemde penetran toraks
travmalarında az görülmekle birlikte tanı aşamasında ciddi zorluklarla karşılaşılır. Künt toraks travmalarında; sol
diyafragma rüptürü daha sık görülür. Erken ya da geçikmiş olarak saptanabilir. Klinik ve radyolojik bulgular
yardımcı olmadığında bu hastaların belirlenmesi ve tanısında zorluklar yaşanır. Erken dönemde gözden kaçabilir.
Tanıda geçikme ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Tanı PA AC ve TBT ile konur. Şüpheli olgularda erken
dönemde kesin tanı ve tedavi minimal invaziv cerrahi VATS ile sağlanabilir.
12. Özofagus Yaralanmaları
İntraluminal ve ekstralüminal özofagus yaralanması şekilnde görülür. İntraluminal özofagus yaralanmaları yapan
nedenler;
•
•
•

Enstrumental yaralanmalar,
Yabancı cisim yaralanması,
Nonenstrumental yaralanmalar;
- Barotravma(postemetik özofagus rüptürü)
- Kostik yaralanmalar (Asit, alkali...)
- Terapötik ve diagnostik ilaçlar
Ekstraluminal yaralanmaları yapan nedenler;
- Künt travma
- Penetran travma
- Operatif yaralanmalar
Özofagustaki yabancı cisimler duvarı erozyona uğratarak perforasyona veya fistüle neden olabilir. Özofagusun en
sık yaralanma şekli iyatrojenik yaralanmalardır. İntihar amaçlı veya kaza ile alınan maddelerin özofagusta
oluşturduğu hasar, kontaminasyonun büyüklüğüne ve alınan maddenin miktarına bağlıdır. Servikal özofagus
perforasyonları, orta ve distal özofagus perforasyonlarına göre daha az mortaldir. Özofagusa uyan
lokalizasyonundaki yaralanmalarda meydana gelen ateş, ağrı, taşikardi (Makler triadı) durumunda özofagus
perforasyonundan düşünülmelidir. Radyolojik olarak pnömomediasten ve plevra sıvısı varlığında özofagus
perforasyonundan şüphelenilmelidir. Tanıda baryumlu grafi, torasentez ve özofagoskopi yardımcı olur.
Torasentezde amilaz yüksekliği anlamlıdır. Tedavide erken tanı çok önemlidir ve tanı konulur konulmaz hastanın
hidrasyonu sağlanır ve uygun antibiyotik tedavisine başlanır daha sonra cerrahi tedaviye geçilir. Önemli derecede
kontaminasyonun olmadığı küçük servikal perforasyonlar, antibiyotikler ve nonoperatif tedaviler ile düzelebilir.
Ancak çoğu servikal yaralanmada debritman, cerrahi tamir ve drenaj gereklidir.
Hemen hemen tüm torasik perforasyonlar cerrahi olarak eksplorasyon, tamir, eksizyon ve drenaj gerektirir. Orta
özofagus yaralanmalarında sağ torakotomi ile yaklaşılır. Alt 1/3 özofagus yaralanmalarında sol torakotomi tercih
edilir. Cerrahi tedavide bazen gastrostomi, jejunostomi de gerekebilir. İlk 12 saat içinde sonuçlar iyi iken, 24
saatten sonra tedavi edilen hastalarda morbidite ve mortalite artmaktadır(10).
13. Kardiyak Yaralanmalar
Myokart kontüzyonu, künt kardiyak yaralanmaların %10-30’unda görülür. Sağ ventrikül anteriorda bulunduğu
için en yaygın tutulan bölümdür. Klinik tanı seri EKG çekimi, kardiyak enzimler, ekokardiyografi ve nükleer
görüntüleme ile doğrulanır. Kontüzyon tedavisinde hastanın yakın gözlem altına alınması, monitorizasyon ve
myokard enfarktüsüne karşı koruyucu tedbirlerin alınmasıdır. Kardiyak kontüzyonda, nadiren de olsa aritmiler
oluşabilir ve mortalitenin artmasına eşlik eden diğer travmalara yönelik yapılan operasyonlar da katkıda bulunur.
Serum CPK-MB enzimi (MB >% 5) akut bir enfarktüsün varlığını tespit etmeyi sağlar, ancak seviyesi çabuk düşer.
Bu durumda troponin-T düzeyleri daha yardımcı olur(12). Ekokardiografide anormal segmental duvar hareketi,
duvarın incelmesi, myokardial hematom, odacıkların genişlemesi, kapak disfonksiyonu ve perikard sıvısı
görülebilir(13). Kardiyak kontüzyonların prognozu genelde iyidir.
Sonuçta; Ciddi hayati tehlike oluşturan, morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan acil toraks travmalarında doğru
klinik ve radyolojik muayene ile yapılan erken müdahalelerin hayat kurtarıcı olduğu unutulmamalıdır.
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HAVAYOLU SAĞLAMADA İNVAZİV YÖNTEMLER
Hamit YOLDAŞ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, BOLU
Özet:
Ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde havayolu kontrolü için çeşitli yöntemler ve aletler önerilmektedir.
Ventilasyon ve entübasyon işlemi gerçekleştirilemeyen hastaların havayolu kontrolünü bazı invaziv yöntemlerle
gerçekleştirmek gerekir. Trakeostomi ve krikotirotomi havayolu sağlamada uygulanan en yaygın ve en etkili
invaziv yöntemlerdir. 1546'da Antonio Musa Brassavola başarılı bir cerrahi havayolunu ilk kaydeden kişidir.
Trakeostomi terimini ilk olarak 1649'da Thomas Fienus kullanmıştır (1).
Perkütan ve cerrahi yollarla açılan trakeostominin endikasyonları şunlardır: Konjenital anomali, solunum yolunda
yabancı cisim, supraglottik veya glottik patolojik durum, boyun travması, ciddi yüz kırıkları, subkutan amfizem,
travma, yanma, enfeksiyon veya anafilaksiden kaynaklanan üst solunum yolu ödemi, profilaksi (kapsamlı baş ve
boyun prosedürleri)(2). Perkütan trakeostominin kontrendike olduğu durumlarda (acil koşullar, trakeal yapıların
değerlendirilememesi, kısa boyun yapısı, pediatrik yaş grubu, büyümüş tiroid bezi veya boyunda kitle varlığı,
boyun bölgesinde aktif enfeksiyon, koagülopati, boyunda ekstansiyon kısıtlılığı, morbid obesite) cerrahi
trakeostomi uygulanmalıdır(3). Sıklıkla 2.-3. veya 3.-4. trakeal aralıktan açılan trakeostominin erken ve geç
komplikasyonları bulunmaktadır.
Krikotirotomi acil durumlarda diğer tekniklerle (entübasyon, laringeal maske, fiberoptik skopi, ışıklı stile gibi)
hava yolu kontrolü sağlanamadığında başvurulan cerrahi bir müdahaledir (4). Açık(cerrahi) krikotirotomi, Jet
oksijenlendirmeli iğneli krikotirotomi ve Seldinger tekniğini kullanarak perkütan krikotirotomi yöntemleri
bulunmaktadır. Cerrahi krikitirotomi yönteminin diğer yöntemlere göre daha efektif ve güvenilir olduğu
belirtilmektedir(5). 12 yaşından küçük çocuklar, anatomik noktaların belirlenmesinin zor olduğu durumlar
(geçirilmiş cerrahiler, hemotom, obezite radyasyon tedavisi) insizyon sahasında tümör, enfeksiyon ve apse gibi
durumlar krikotirotominin konrtendike olduğu durumlardır. Cerrahi bir işlem olan krikotirotominin kanama,
amfizem, aspirasyon, yalancı pasaj oluşumu, yetersiz ventilasyon gibi komplikasyonları açısından dikkatli
olunmalıdır.
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NÖRORADYOLOJİK ACİLLER
İzzet ÖKÇESİZ*,. Halil DÖNMEZ*
*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Kayseri
Özet:
Son yıllarda özellikle bilgisayarlı tomografi(BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanımının
yaygınlaşmasıyla nöroradyolojik incelemeler acil hastaların değerlendirilmesinde önemli bir yer edinmiştir.
Nöroradyolojik aciller, travmatik ve non-travmatik olmak üzere iki temel sınıfta incelenebilir. Travmatik
nöroradyolojik aciller özellikle genç popülasyonda önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir. Bilgisayarlı
tomografi(BT) başta olmak üzere nöroradyolojik görüntüleme yöntemleri travmaya sekonder gelişebilecek,
kranial-spinal fraktürler ile akut epidural/subdural hematom, subaraknoid kanama(SAK), travmatik kontüzyonlar,
diffüz aksonal injury gibi nöroradyolojik acillerin tanısında önemli bir yer tutar. İnme hastaları ise, non-travmatik
nöroradyolojik acillerin önemli bir grubunu oluşturur. İnme, ani gelişen ve 24 saatten uzun süren nörolojik defisit
olarak tanımlanmaktadır. Nöroradyolojik görüntüleme yöntemlerinin, inmenin tanısında ve tedavisinin
planlanmasında önemli bir yeri vardır. Diffüzyon MRG ile inme semptomlarının başlangıcından itibaren 30 dakika
içerisinde tanı koyulabilmekte ve ilk 4,5 saat içerisinde kateter anjiografisi yapılarak, endovasküler tedavi ile inme
hastaları güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir.
Makale Ana Metni:
Günümüzde, nöroradyolojik görüntüleme teknikleri acil serviste önemli bir tanı aracı haline gelmiş durumdadır.
Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanımının yaygınlaşması; baş ağrısı,
baş dönmesi, güçsüzlük şikayetleri ve travmayla başvuran hastaların, hızla değerlendirilmesini ve tanı konulmasını
sağlamaktadır. Bu yazıda, acil nöro-görüntülemenin temel ilkelerini ve önemli hususlarını vurgulamayı amaçladık.
Travma, kırk beş yaş altında önde gelen bir ölüm nedenidir. Kraniyal travma, tüm yaş gruplarında önemli bir
morbidite ve mortalite sebebi olup, 30 yaş altı ölümlerin en sık nedenidir. Kraniyal travmalı olguların uygun triyaj
ve tedavisi için doğru, hızlı ve mümkün olan en az invaziv yöntemlerle değerlendirilmesi gereklidir. Travma
hastalarının akut değerlendirilmesinde, bilgisayarlı tomografi temel görüntüleme yöntemi konumunda olup,
manyetik rezonans görüntüleme, subakut ve kronik dönemde daha büyük değere sahiptir[1].
Nöroradyolojik acil görüntülemenin diğer bir önemli endikasyonu inmedir. İnme, kardiyovasküler hastalıkların ve
kanserin ardından üçüncü en sık ölüm nedeni olup uzun süreli bakıma muhtaç hastalıkların temel nedenidir. İnme
sendromları, sekel bırakmayan geçici iskemik ataktan, unkal veya tonsiller herniasyon ile birlikte büyük
intraparankimal kanamalara kadar uzanan geniş bir semptom yelpazesi şeklinde ortaya çıkabilir. Hızlı
değerlendirme ve nöroradyolojik görüntüleme, inmenin temel tedavi protokolleri olan trombolitik ajan kullanımı,
endovasküler işlemler veya medikal tedavi uygulama kararını yönlendirir[2].
Bilgisayarlı tomografi(BT), travma hastalarında veya akut nörolojik defisit ile başvuran hastaların
değerlendirilmesinde tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Hızlı değerlendirmeye olanak tanıması, koopere
olamayan hasta grubu için ayrıca avantaj sağlar. Akut kanama ve kitle etkisinin değerlendirilebilmesinin yanı sıra,
kırık ve kemik / metalik parçalar ve lokalizasyonlarını kolayca tespit edilebilir[3]. Acil kraniyal BT endikasyonları
arasında akut kafa travması, akut intrakraniyal kanama şüphesi, mental durum değişiklikleri- akut nörolojik
bozukluklar, şiddetli baş ağrısı, intrakraniyal enfeksiyon şüphesi, akut hidrosefali, intrakranial kitle- herniasyon
şüphesi yer almaktadır. Kontrast madde enjeksiyonu; tanıda, kitlesel lezyonlar veya vasküler patolojiler (karotid
veya vertebral arter diseksiyonu gibi) düşünülüyorsa tavsiye edilmektedir. BT bulguları normalse, hafif şiddette
travmatik beyin hasarı yaşayan stabil hastalar, klinik bir gözlem süresinin ardından güvenle taburcu edilebilir. Orta
veya şiddetli travmatik beyin hasarı geçiren hastalarda negatif BT bulguları, gecikmiş kanamayı dışlayamaz. Bu
hastalar ile BT’de pozitif bulguları olan hastalar için, yeni semptomlar gelişir ve / veya hastaların klinik tabloları
kötüleşirse daha erken, yoksa 24 saat içerisinde kontrol görüntüleme önerilmektedir[4].
Manyetik rezonans görüntüleme(MRG), nöroradyolojik acillerin akut ve subakut döneminde özellikle BT ile tespit
edilemeyen ince anormalliklerin saptanması ile; posterior fossa- beyin sapı yaralanmaları, çocuk istismarı, kortikal
kontüzyonlar ve makaslama şeklindeki travmalara sekonder anormalliklerin tespitinde ve takibinde kullanılır.
Ancak MRG, günümüzde BT kadar ulaşılabilir konumda değildir; ayrıca çekim süresinin BT’ye kıyasla uzun
olması, travma hastaları ve non-koopere hastalar için ayrı bir handikaptır. Acil MRG endikasyonlarının temelini,
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diffüzyon MRG ile inme şüphesi bulunan hasta grubu oluşturur. Diffüzyon MRG ayrıca, menenjit ve başta Herpes
virüs ensefaliti olmak üzere enfeksiyöz tabloların erken döneminde de tanıya yardımcıdır[5,6].
Konvansiyonel kateter anjiyografisi patolojik vasküler nöroanatominin tanımlanmasında altın standarttır ve aynı
zamanda tedavi alternatiflerine kılavuzluk eder. İşlemin invaziv olması ve kontrastlı kesitsel görüntüleme
yöntemlerinin yaygınlaşması nedeniyle günümüzde tanısal amaçlı kateter anjioyografisi sıklığı azalmış olup, daha
çok endovasküler tedavi yöntemleri için kullanılmaktadır.
Travmaya sekonder gelişebilecek bir fraktür, komşuluğundaki bir arterial yapıyı kat ederek, kalvaryum ile
durameterin parietal yaprağı arasında genellikle lens veya bikonveks şekilli epidural hematom formasyonuna
neden olabilir(Resim 1). Yansıyan arterial basınç nedeniyle epidural hematom büyümeye devam etme eğiliminde
olup bu da kitle etkisi ile sonuçlanır. Bu süreç, epidural hematomun klasik prezentasyonu olan, bilinç kaybını
takiben gelişen ‘lusid interval’ olarak isimlendirilen nörolojik bozulmayı açıklar. Ancak lusid interval epidural
hematom olgularının yalnızca %40’lık diliminde görülmekte olup, epidural hematom için patogonomik değildir.
Duramaterin kranial sütürlere sıkıca yapışık olması nedeniyle epidural hematom sütür hatlarıyla sınırlanma
eğiliminde olmakla birlikte, falks serebriyi geçebilir.
Subdural aralık, dış kısmını duranın meningeal tabakası ve iç sınırını araknoid materin oluşturduğu bir aralıktır.
Subdural hematomlar, tentoryum ve falks serebri ile sınırlandırılan, ancak potansiyel boşluklar boyunca yayılma
eğiliminde hilal veya dışbükey / içbükey koleksiyonlar oluşturur(Resim 2). Ani hızlanma/yavaşlama şeklindeki
travmalar, kortikal köprü venlerde yırtılmaya neden olarak subdural hematom gelişiminde temel nedeni oluşturur.
Bu patolojik tabloya, yaşlı hastalarda ve subdural boşluğun genişlediği serebral atrofisi olan hastalarda daha sık
rastlanılır. Akut subdural hematom, hematokrit değeri normal sınırlarda olan bireylerde, beyin parankim
penceresinde hiperdens olarak izlenir. Hemoraji, kanamanın yaşına göre, daha az dens hale gelir; 7-10 günlük
periyod sonucunda, komşu beyin parankimi ile izodens görünüm kazanır. Bu aşamada tanı zorlaşır ve genellikle
kortikal gri / beyaz cevher birleşiminin içe doğru yer değiştirmesi ve kitle etkisiyle veya ara pencerede dikkatli bir
şekilde incelemeyle tespit edilir. Akut subdural hematom için ölüm oranı % 37-57'dir. Nörolojik durumu gerilemiş
hastaların çoğunda, sıklıkla beraberinde bulunan yaygın serebral ödeme bağlı kötü klinik sonuçlar ortaya
çıkmaktadır. Bu durumlarda, acil cerrahi müdaheleler de her zaman sonucu iyileştiremez.
İntraparankimal hematomlar, özellikle bazal ganglionlar, talamus, beyin sapı ve serebellar hemisferler gibi endarterial bölgelerde görülmekte olup, genellikle adı geçen vasküler yapıların spontan rüptürüne sekonder, kronik
hipertansiyonlu veya hipertansif kriz geçiren hastalarda rastlanır. Fokal lobar parankimal hematomlar, sıklıkla bir
arteriyovenöz malformasyona (AVM), vaskülite veya kitle lezyonuna sekonder görülür. Uygun bir klinik öykü
ışığında, hayatı tehdit edebilecek kitle etkisi tespit edilmemişse, cerrahi müdahale öncesinde, anjiyografi veya
kontrastlı MRG, genellikle tercih edilen tanısal işlemlerdir.
Subaraknoid boşluk, subdural boşluk ile beynin kortikal / pia mater yüzeyi arasında uzanır. Subaraknoid
kanamalar, travmaya sekonder görülebileceği gibi anevrizma rüptürü de subaraknoid hemorajinin önemli bir
nedenini oluşturur(Resim 3). Serebral anevrizmaları tanımlamak ve endovasküler tedavi öncesi anatomilerini
detaylı olarak değerlendirebilmek amacıyla genellikle acil kateter anjiyografisi yapılır.
İnme hasta grubu ise nöroradyolojik aciller içerisinde ayrı bir yer tutmaktadır. Bu hastalarda acil nöroradyolojik
değerlendirmeler neticesinde tedavi planı değişiklik gösterebilmektedir. İskemik inmede, bir veya daha fazla
büyük damarın akut (12-48 saat) tıkanması, korteks ve komşu beyaz cevheri içeren fokal- kama şeklinde gri /
beyaz cevher differansiyasyonu kaybına veya sadece fokal kitle etkisiyle sonuçlanır. Bu tür değişikliklerin, akut
dönemde (iktusu takiben ilk 6-12 saat içerisinde) kontrastsız BT çalışmalarında tanınması son derece güçtür.
Bunun bir istisnası, orta serebral arterin horizontal kesimi içerisindeki akut pıhtıyı temsil eden hiperdens orta
serebral arter (MCA) işaretidir. Diffüzyon görüntüleri içeren MRG, iktusu takiben 30 dakikadan daha kısa bir süre
ile 2 haftaya kadar olan değişikliklerde daha erken tanı sağlar(Resim 4). Bu özelliğiyle MRG'nin inme tanısı ve
tedavisinin planlanmasında önemli bir yeri vardır. İnme hasta grubunda ilk 3 saatte intravenöz tedavi veya ilk 6
saat içerisinde endovasküler- intra-arteriyel trombolitik tedavi ile mükemmel sonuçlar gösterilmiştir. Daha yeni
çalışmalar, inme başlangıcından itibaren 4.5 saat içerisinde trombolitik tedavinin güvenli ve etkili olabileceğini
göstermektedir[7,8].
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Resimler:

Resim 1. Akut epidural hematom

Resim 2. Akut subdural hematom. Subdural hematoma sekonder
komşu sağ lateral ventrikülde bası etkisi ve orta hat yapılarda sola
doğru hafif şift izlenmektedir.
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Resim 3. Bilateral Sylvian fissürler ve kesite giren sisternler
düzeyinde subaraknoid kanama(SAK) ile uyumlu hiperdens
görünümler izlenmektedir.

Resim 4. Sol MCA sulama alanına uyan bölgede akut diffüzyon
kısıtlılığı ile uyumlu sinyal artışı izlenmektedir(Hastanın ADC
görüntüleri ile konfirme edilmiştir).
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ÜRTİKER ANJİYOÖDEM
Kemal Özyurt
Kayseri Şehir Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Kayseri.
Özet:
Ürtiker sık görülen bir deri hastalığıdır, ani oluşur ve gün içerisinde kendiliğinden kaybolur. Deride kızarık,
kaşıntılı ve ödemli plaklar ile karakterizedir. Ürtiker olgularının yaklaşık yarısına anjiyoödem eşlik eder.
Anjiyoödem; deri altı dokusu ve mukozalarda şişlik ve genellikle ağrılı lezyonlar ile karakterizedir. Anjiyoödem
daha az oranlarda ürtiker olmaksızın tek başına görülebilir. Ürtiker/anjiyoödem etiyolojisinde çok değişik
nedenlerin olması ve farklı mekanizmalarla ortaya çıkabildiğinden heterojen bir sınıflandırması vardır. Süre olarak
ürtiker 6 haftadan kısa ise, Akut ürtiker, uzun ise, Kronik ürtiker olarak isimlendirilir. Kronik ürtiker yıllarca
sürebilir ve anjiyoödem eşlik edebilir. Ürtiker, otoinflamatuar hastalıklarla beraber sendromların parçası olabilir.
Özellikle kronik formlarında otoimmün hastalıkların bir parçası olabilir. Hastaların yaşam kalitesini çok olumsuz
etkilemekte ve sosyo-ekonomik sorunlara yol açabilmektedir. Ürtiker tanısı kolaydır ancak tedavisi ve neden
olduğu faktörlerin ortaya çıkarılması oldukça zor olabilmektedir.
Ana Metin
Ürtiker gerek acil servislerde gerekse de polikliniklerde oldukça sık görülen bir deri hastalığıdır. Ani oluşan ve
gün içerisinde kendiliğinden kaybolan, kızarık, kaşıntılı ve ödemli plaklar ile karakterize dermatolojik lezyonlar
oluşturur. Ürtiker derinin üst tabakasında oluşan ödem ile oluşur. Ancak ürtiker olgularının yaklaşık yarısına eşlik
eden anjiyoödemde deri altı dokusu ve submukozada ödem vardır. Anjiyoödem, genellikle kaşıntısız, ağrılı
lezyonlar ile karakterizedir. Anjiyoödem daha az oranlarda ürtiker olmaksızın tek başına görülebilir (1).
Ürtiker/anjiyoödem etiyolojisinde çok değişik nedenlerin olması ve farklı mekanizmalarla ortaya çıkabildiğinden
heterojen bir sınıflandırması vardır. Süre olarak ürtiker 6 haftadan kısa ise, Akut ürtiker, uzun ise, Kronik ürtiker
olarak isimlendirilir. Kronik ürtiker yıllarca sürebilir ve anjiyoödem eşlik edebilir. Kronik ürtiker, herhangi bir dış
nedenle ortaya çıkmaz ya da bir uyaranla oluşturulmazsa Kronik Spontan Ürtiker (KSÜ) adı verilir. Eğer, herhangi
bir provokasyon testi ile oluşturulur ise Kronik İndüklenebilir Ürtiker (KİÜ) olarak adlandırılır. KİÜ türler; soğuk
ürtikeri, sıcak ürtikeri, gecikmiş basınç ürtikeri, semptomatik dermografizm, kolinerjik ürtikerden oluşmaktadır
(2,3).
KSÜ’ de invivo ya da invitro testlerle otoimmün etiyoloji saptanırsa Kronik Otoimmün Ürtiker, herhangi bir
etyoloji saptanamazsa Kronik İdiopatik Ürtiker olarak isimlendirilir.
Akut ürtiker patogenezinde mast hücrelerinden histamin ve diğer medyatörlerin salınmasıyla beraber, deride
kapillerlerinde vazodilatasyon ve damar dışına sıvı çıkması gerçekleşir. Buna bağlı, eritem ve ödemden oluşan
plaklar vardır. Plaklar değişik büyüklüklerde olabilir, birleşebilir ve farklı şekiller gösterebilir. Ürtikerdeki kaşıntılı
plaklar çoğu zaman 24 saat içinde kendiliğinden kaybolur. Mast hücresi degranulasyonu, Tip 1 alerjik reaksiyonlar,
otoantikorlar, radyokontrast madde, opioidler gibi direkt mast hücresinin uyarılması gibi farklı mekanizmalarla
oluşabilmektedir (3).
Anjiyoödemin nadir görülen formu olan, herediter anjiyoödemde C1 esteraz enzim eksikliği ya da etkisizliği
vardır. Kazanılmış C1 esteraz enzim disfonksiyonları da otoimmünite ya da eşlik eden hematolojik hasatlıklara
bağlı olabilir. Ayrıca ACE inhibitörleri gibi ilaçlar ve bazı sendromlarda da anjiyoödem görülür (3).
Akut ürtiker ve eşlik ediyorsa anjiyoödem tedavisi önemlidir. Hastalar şiddetli kaşıntıdan oldukça huzursuz ve
gergin olurlar. Ayrıca anjiyoödemde nefes darlığı, karın ağrısı gibi semptomlar da olur. Hasta ve yakınları
bilgilendirilmeli ve tedaviye başlanmalıdır. Tedavide, antihistaminikler ve gerekli durumlarda adrenalin ve
sistemik steroidler kullanılır (4).
Kaynaklar:
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diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update. Allergy 2014; 69:868-87.
2. Zuberbier T, Maurer M: Urticaria: current opinions about etiology, diagnosis and therapy. Acta Derm Venereol 2007;
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3. Sanchez-Borges M, Asero R, Ansotegui IJ, et al: Diagnosis and treatment of urticaria and angioedema: a worldwide
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ÜST EKSTREMİTEDE ROBOTİK REHABİLİTASYON
Mehmet Ağırman
İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD, İstanbul
Özet:
Üst ekstremite ve özellikle el fonksiyonlarının kaybına bağlı özürlülük bir çok kas-iskelet sistemi hsatalığı ve
nörolojik hastalıkta görülmektedir. Artritler, serebral palsi, parkinson hastalığı, inme, tendon yaralanmaları,
periferik sinir yaralanmaları hatta amputasyonlar hastaların günlük yaşam aktivitelerini (GYA) yapamamalarına
neden olmaktadır. Özellikle eldeki fonksiyon kayıpları GYA’da çok daha fazla kayıplara nedne olmaktadır. Bunun
bir nedeni elin çok fonksiyonel ve karmaşık hareketlerinin olması, diğer bir nedeni ise motor kortekste ele karşılık
gelen alanın diğer aanlara göre çok daha büyük olması ve bu nedenle ve kraniyal patolojilerde iyileşmenin daha
kompleks olmasıdır. Konvansiyonel rehabilitasyon uygulamaları bütün hastalarda uygulansa da son yıllarda
teknolojinin de gelişmesi ile bir çok yeni dönem rehabilitasyon aracı günlük kullanıma girmiştir. Bunların en
başında, robot destekli cihazlar gelmektedir.
Daha yoğun ve uzun süreli seans imkanı sağlaması, geri bildirim ile tedaviyi desteklemesi, izole hareketlerin
çalışılmasına izin vermesi, hastaya özgü egzersiz çalışılabilmesi gibi avantajları amacıyla rehabilitasyonda
kullanılmaktadırlar.
Üst ekstremite için robot yardımlı tedavi, 1990'lara kadar dayanmaktadır. Son on yılda robot teknolojisindeki
gelişmelerle büyük ölçüde geliştirilmiş ve geleneksel fizik tedavinin önemli bir tamamlayıcısı olmuştur.
Motor iyileşmesinin altında yatan mevcut teoriler yetersiz olmakla birlikte, mevcut rehabilitasyon teorilerinden
birkaçı, robot destekli tedavinin uygulanması için hala öğretici ve önemlidir. Bu teorilerden en önemli üçü
şunlardır: Nörofizyolojik, nörogelişimsel ve motor öğrenme teorileridir. Nörofizyolojik iyileşme sürecinde
nöroplastisite ve kompansatuar mekanizmaların gelişmesi, özellikle inme hastalarında en çok araştırılan
mekanizmadır.
Rehabilitasyon robotları:
1- Terapötik robotlar
2- Asistif robotlar
Terapötik robotlar end-effektör ve exoskeleton olarak iki ana gruba ayrılabilir. End-efektörde cihaz vücut
dışındadır, hareketi başlatmak veya devam ettirmek için ekstremiteyi destekler. Exoskeleton olanla ise hastanın
vücuduna giydirilir ve eklem ve uzuvlarla direk bağlantılıdır.
1- End-effector: Distal segmentler, Kolay kurulum, Proksimal eklemleri kontrol edemez, Anormal hareket
paternleri
2- Exoskeleton: Anatomik aksı izleyen kollar, Proksimal eklemleri de kontrol eder, Anormal hareket yok,
Daha kompleks ve pahalı
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AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oğuzhan KORKUT
Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD, Balıkesir
Özet
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı; ‘‘Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları hasta yararına değiştirmek veya
incelemek için kullanılan veya kullanılması öngörülen bir madde ya da ürün’’ olarak tanımlanmaktadır. Geçtiğimiz
yüzyılda teknolojideki ilerleme ve endüstriyel gelişim, geçmişte tedavisi olmayan bazı hastalıklar için yeni
ilaçların buluınmasına, mevcut ilaç tedavilerine yenilerinin eklenmesine sebep olmuş, ilaç sayı ve çeşitliliği ile
bunların kullanıldığı alanlar artmıştır. Diğer yandan, artan nüfus ve ilaç çeşitliliği ile birlikte; ilaca erişim sorunları,
ilaçların yanlış ve gereksiz kullanımları, israfı, bunların insan sağlığına, çevreye ve ekonomiye verdiği zararlar
daha fazla gündeme gelmiş, tüm bu gelişmeler insanoğlu için ilaçların akılcı kullanımı zorunlu hale getirmiştir.
Akılcı ilaç kullanımı (AİK) DSÖ tarafından; “Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre, uygun
ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri ” olarak ifade edilmektedir. Daha geniş bir
çerçevede ele alındığında AİK’in, ilacın üretiminden kullanılıp imha edilmesine kadar geçen süreçlerde ilaçla ilgili
tüm doğruları kapsadığı söylenebilir. AİK ile ilgili yaşanan sorunlar yani ilaç kullanımıyla ilgili doğrulara
uyulmaması, akılcı olmayan ilaç kullanımı (AOİK) olarak adlandırılır. AOİK Türkiye’de ve dünyada önemli sağlık
sorunlarından bir tanesidir. AOİK’yi önlemek ve AİK’i yaygınlaştırmak için, ilacın üretiminden kullanılıp imha
edilmesine kadar geçen her aşamada sorumlulara büyük görevler düşmektedir.
AİK sürecinde “Tedavi düzenleme ve reçete yazma işlevleri” ve bir anlamda hastalarına hastalıkları ve tedavileri
açısından “Bilirkişi” olarak hizmet sunarak, onlar adına ilaç seçip, tedavilerini düzenlemeleri nedeniyle hekimlerin
rolü oldukça büyüktür. Hekimlerin, kanıta dayalı olarak hastalığın tanısını koyduktan sonra, ‘‘Etkililik, güvenlilik,
uygunluk ve maliyet’’ ölçütlerini kullanarak kişisel (K)-ilaç seçiminde bulunmaları beklenmektedir. Bu şekilde
seçilen ilaç ya da ilaçların doğru reçetelenmesi ve düzenlenen tedavileri ile ilgili hastaların bilgilendirilmesi
hekimlerin başlıca görevleri arasındadır. AİK sürecinde hekimler ile birlikte; ilaçların saklanması, temini ve
hazırlanması açısından eczacılara, hastanelerde ilaç uygulayıcısı olarak hemşirelere ve ilgili tüm sağlık
çalışanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir.
İlaçların üretiminden kullanılmasına ya da imha edilmesine kadar geçirdiği süreçleri reçeteleme/ilaç alımı öncesi
süreç, tedavi düzenleme ve reçete yazma süreci, ilacın temin edilme süreci, ilacın kullanım süreci, ilaç atığının
imha süreci olarak olarak ele aldığımızda; sağlık çalışanlarının dışında, ilaç üreticilerinin, ulusal ve uluslararası
sağlık otoritelerinin, düzenleyici otoritelerin, eğitim kurumlarının, ilaç araştırmacılarının, medya ve sivil toplum
kuruluşlarının ve hatta ilaç uygulayıcı olarak kişinin kendisi yada yakınlarının da bu süreçte birincil derecede
sorumluluğa sahip olduğu görülmektedir. Sorumluluk sahiplerinin AİK sürecinde yer alan ulusal ve uluslararası
düzenlemelere, rehberlere, geri ödeme koşullarına ve etik kurallara uygun davranmaları, kısacası ilaçla ilgili
doğrulara uymaları gerekir.
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, akılcı olmayan ilaç kullanımı
Kaynaklar:
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İBN-İ SİNA VE EL-KANUN Fİ’T-TIBB KİTABI ÇEVİRİSİ VE KİTAP
İLE İLGİLİ TESPİTLER
Ömer ANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Ankara
Özet:
El-Kanun Fi’t-Tıbb Kitabı (Tıp Prensipleri) İbn-i Sina tarafından yaklaşık bin sene önce o günün Arapçası ile
yazılmıştır.
El-Kanun Fi’t-Tıbb Kitabı yazıldıktan sonra Latince’ ye çevrilmiş ve (Canon Medicinae) ismi altında Avrupa
Üniversitelerinde bir ana tıp kitabı olarak yaklaşık 500 yıl okutulmuştur. İbn-i Sina’nın kitabı birçok dile
çevrilmiştir. Türkçeye ilk çevirisi Osmanlı döneminde saray hekimi olan Tokadî Mustafa Efendi (ö. 1782)
tarafından çevrilmiştir. Bu çeviriye Tahbîzu’l-Mathûn ismini vermiştir. Bu çeviri Osmanlı Türkçesi ile yazılmış
olup, günümüz Tıbbi Türkçesinden çok farklı bir dile sahiptir. Yakın zamanda tamamlanan ancak Hekim tarafından
yapılmayan anlaşılması güç olan bir çeviri mevcuttur.
Bu dev eseri çevirirken yaklaşık bin yıl önce birçok bilginin günümüz tıp bilgileri ile örtüştüğüne şahit oldum. Bu
örtüşmenin, özellikle insan anatomisi ve organların fizyolojisinde daha belirgin olduğunun farkına vardım. Tedavi
konusunda ise o günün şartlarında yapılan, ancak günümüzde bir çoğu yapılamayan veya yapıldığı takdirde
sıkıntılara neden olabilen durumlar mevcuttur. Bu nedenle, İbn-i Sina’nın bin yıl önce yazdığı El-Kanun Fi’t-Tıbb
kitabında geçen her bilginin doğru olduğunu kabul edip, modern tıp imkânlarını bir tarafa atmak doğru bir
yaklaşım olamaz.
İbn-i Sina’nın bu dev eserinin tarihi değeri oldukça büyüktür. Buna yönelik kitap hakkında araştırma ve alıntılar
yapılabilir. Ancak, teşhis ve tedavi için hekim veya araştırmacılar için bir tıbbi kaynak kitabı gibi algılamamak
gerekir. Teşhis ve tedavi için günümüz modern tıbbın olanakları hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.
Makale ana metni:
El-Kanun Fi’t-Tıbb Kitabı (Tıp Prensipleri) İbn-i Sina tarafından yaklaşık bin sene önce o günün Arapçası ile
yazılmıştır.
Her ne kadar Arap âlemi İbn-i Sina Arap’tır ya da İranlılar İbn-i Sina Pers kökenlidir demelerine rağmen O, İslam
Medeniyetinin yetiştirdiği Orta Asyalı Büyük Türk Filozof ve Bilim Adamıdır. İbn-i Sina’nın gerçek adı ElHüseyin Bin Abdullah’tır. Avrupa’da Avicenna olarak bilinir.
İbn-i Sina Özbekistan-Buhara’da 980 yılında doğmuş ve 1037 yılında İran-Hamadan Kentinde vefat etmiştir.
Zengin ve ünlü bir ailenin çocuğu olan İbn-i Sina’nın babası Kur’an-ı Kerim ve dini bilimler yanı sıra diğer
bilimleri öğrenmesi için hep oğluna özellikli hocalar tutmuştu. İbn-i Sina kısa süre içerisinde hocalarından kaptığı
bilgileri geliştirip onlarla yarışır hale gelmişti.
İbn-i Sina on yaşında Kur’an-ı ezberledi. Daha sonra Matematik, Fizik, Kimya, Astronomi ve Tıp bilimine ilgi
göstermeye başladı. On yedi yaşına geldiğinde tıp eğitimi ve tedavi konusunda bir hayli ün kazandı. Hastaları
maddi karşılık beklemeden tedavi ederdi. O yıllarda hastalanan bölge sultanını da tedavi etti. Tedaviden memnun
kalan ve şifa bulan sultan İbn-i Sina’ya ödül vermek istediğinde İbn-i Sina, sadece sultan’ın zengin kütüphanesini
kullanma talebinde bulundu. Bu sayede İbn-i Sina’nın ilmi kat kat artmaya başladı. İbn-i Sina bu kütüphanede
dünyanın meşhur âlimlerinin kitaplarını inceleme fırsatını bulmuş oldu. İbn-i Sina yirmi bir yaşına geldiğinde
birçok emir, hükümdar ve sultan tedavi için ona başvurmaya başladı.
El-Kanun Fi’t-Tıbb Kitabı haricinde İbn-i Sina birçok Tıp kitabı yanı sıra; felsefe, fizik, matematik, kimya ve
astronomi ile ilgili kitaplar yazdı. El-Kanun Fi’t-Tıbb Kitabı İbn-i Sina’nın en önemeli kitabıdır. Belki de tıp ile
ilgili olan dünyanın en ünlü eski tıp kitabıdır.
El-Kanun Fi’t-Tıbb Kitabı yazıldıktan sonra Latince’ ye çevrilmiş ve (Canon Medicinae) ismi altında Avrupa
Üniversitelerinde bir ana tıp kitabı olarak yaklaşık 500 yıl okutulmuştur. İbn-i Sina’nın kitabı birçok dile
çevrilmiştir. Türkçeye ilk çevirisi Osmanlı döneminde saray hekimi olan Tokadî Mustafa Efendi (ö. 1782)
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tarafından çevrilmiştir. Bu çeviriye Tahbîzu’l-Mathûn ismini vermiştir. Bu çeviri Osmanlı Türkçesi ile yazılmış
olup, günümüz Tıbbi Türkçesinden çok farklı bir dile sahiptir. Yakın zamanda tamamlanan ancak Hekim tarafından
yapılmayan oldukça geniş olan bir Türkçeye çeviri mevcuttur.
İbn-i Sina’nın bu büyük eseri beş kitaptan oluşur. Birinci ciltte tıp tanımı, anatomi, fizyoloji ve hastalıkların
nedenleri ile genel belirtileri yanı sıra, sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi ele alınmıştır. İkinci ciltte o
günün şartlarında kullanılan basit (bileşik olmayan) ilaçlar konusunu ele almaktadır. Bu cilt iki bölümden
oluşmaktadır. Daha küçük olan birinci bölümde basit ilaçların yapısal natürü, ilaçların etkilerine göre
sınıflandırılması yanı sıra bu ilaçların toplanması ve depolanması gibi konular mevcuttur. Daha büyük olan ikinci
bölümde ise her ilaçla ilgili bilgi, etki, özellik, vücut bölümleri ve organlara yönelik gösterdiği terapötik etki ile
yan etkileri listeler şeklinde sınıflandırılmıştır. Ayrıca çoğu bitki kökenli olan yüzlerce ilaç Arapça Ebced
Alfabesine göre ele alınmış ve sistematik bir şekilde sıralanmıştır. Bu bölümde ilaçların ismi kitapta geçtiği gibi
Arapça ve karşılığı olan Türkçe olarak yazıldı. Üçüncü ciltte baş ve beyin hastalıkları, periferik sinir hastalıkları,
göz hastalıkları, koklama patolojileri ve burun ile ilgili hastalıklar, kulak hastalıkları, ağız ve dil hastalıkları, dudak,
diş ve diş eti ile ilgili hastalıklar ve farinks hastalıkları yanı sıra; göğüs ve akciğer, kalp, meme, özofagus, mide,
karaciğer, dalak, safra kesesi, bağırsaklar, anüs, böbrek, mesane, erkek ve kadın üreme organları ile diğer organları
tutan hastalıklara geniş bir yer verilmiştir. İbn-Sina bu üçüncü ciltte sadece hastalıklara değinmeyip, aynı zamanda
hastalıklara maruz kalan organların anatomisine ve fizyolojisine teferruatlı bir şekilde değinmiştir. Dördüncü ciltte
İbn-i Sina; ateşli hastalıklar, hastalıkların seyri sırasında olan kritik dönemler, apseler ve püstüler lezyonlar,
bütünlüğü bozan hastalıklar, atel (splint) uygulamaları ile kırıklar, zehirler ve kozmetoloji ile ilgili konuları ele
almıştır. İbn-i Sina beşinci ciltte bileşik ilaçlar veya orijinal adı olan Akrabazin’leri ele almıştır. Bir hastalık için
her zaman tedavi edecek basit (tek) ilaç olmayabileceğini, bu nedenle ilacın etkili olması için bileşik ilaca
gereksinim duyulacağını dile getirmiştir. Bu kitapta Akrabazin ismini verdiği ilaçlar arasından Panzehir (Tiryak)
isimli ilaçlara geniş yer vermiştir.
Bu dev eseri çevirirken yaklaşık bin yıl önce birçok bilginin günümüz tıp bilgileri ile örtüştüğüne şahit oldum. Bu
örtüşmenin, özellikle insan anatomisi ve organların fizyolojisinde daha belirgin olduğunun farkına vardım. Ancak
şu hususu unutmamak gerekir; Günümüzde bile birkaç sene önce doğruluğundan şüphe edilmeyen bazı bilgi ve
tedavi yöntemlerinin seneler geçtikçe biz hekimler, bunların yanlış olduğuna şahit olmaktayız. Bu nedenle, İbn-i
Sina’nın bin yıl önce yazdığı El-Kanun Fi’t-Tıbb kitabında geçen her bilginin doğru olduğunu kabul edip, modern
tıp imkânlarını bir tarafa atmak doğru bir yaklaşım olamaz.
El-Kanun Fi’t-Tıbb kitabında şaşırtıcı şekilde günümüz tıbbı ile örtüşen birçok bilgi dikkatimi çekmiştir. Bunların
bazılarını sunmak isterim.
İbn-i Sina ayrıntılı bir şekilde kafa çiftleri ve spinal sinirlerin anatomisini açıklamıştır. On iki çift olan kafa çiftleri
anatomisinden bahseden İbn-i Sina, bu sinirleri yedi çift şeklinde gruplandırmıştır. İbn-i Sina bu kranyal sinirleri
açıklarken, bunların on iki kranyal sinire denk geldiğini görmekteyiz.
Kokunun havada yayılıp buharlaşması, kalbura benzer kemikten (Kribriform) geçen sinir lifleri ile kafa içindeki
meme ucuna benzer koku sinirine (Olfaktör) ulaşmasını ve kokunun beyin tarafından algılanmasını, günümüz
anatomi ve fizyoloji kitaplarında anlatıldığı gibi güzel bir şekilde koku yolunu açıklamıştır.
İbn-i Sina görme siniri olan optik sinir çiftini anlatırken, her iki optik sinirin beynin ön tarafından kaynaklandığını
ve belli bir seyir yaptıktan sonra buluşup çapraz yaptığını dile getirmiştir. Ayrıca, bu çaprazlaşmanın her iki göz
tarafından görünen nesnenin beyinde tek olarak algılanması için elzem olduğunu vurgulamıştır.
Göz anatomisinden bahsederken, İbn-Sina korneanın aslında üst üste olan dört ince katmandan olduğunu
söylemiştir.
Yüz felcine (Lakva) ismini veren İbn-i Sina, bu hastalığı yüz felci ile adı anılan Bell’den çok önce tanımlamıştır.
Kulak deliği medial yüzeyi işitme siniri lifleri ile döşenmiş olan bir hava keseciğinden (İç kulak) bahseden İbn-İ
Sina, bin sene önce ses dalgalarına değinmiştir. Bu dalgaların sinir lifleri ile döşenmiş hava keseciğine ulaştığını
söyleyen İbn-İ Sina, adeta işitme yolunun fizyolojisini ve anatomisini dile getirmiştir.
İbn-i Sina konuşma bozuklukları nedenlerinden bahsederken; bunların beyinde bir patoloji, dile gelen motor sinir
çıkışında bir lezyon veya bizzat dile gelen sinir tutulumu sonucu olabileceği gibi dil kasında patoloji sonucu
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gelişebileceğini ifade etmiştir.
Gırtlak içindeki kasların (ses telleri) fonasyonu icra eden organı olduğunu ve bu kasların gırtlağın dereceli olarak
açılmasını ve çıkan havanın akış hızını kontrol ettiğin bin yıl önce çok teferruatlı bir şekilde açıklamıştır. Ayrıca
fonasyon bozukluğunun gırtlak hastalıklarında olabileceği gibi, larinkse gelen sinir (rekürren sinir) tutulumu veya
beyin hastalığı sonucu olabileceğini izah etmiştir. Boyunda bulunan kitlelere müdahale edilirken rekürren sinir
hasarı ve ses bozukluğundan bahsetmiştir.
İbn-i Sina ayrıntılı bir şekilde beyinden kaynaklanan ve vücutta en uzun kranyal sinir olarak kabul edilen
Vagus’dan bahsetmiştir. Bu sinirin göğüs ve karın boşluğuna kadar uzandığını, mide ve diyafragm kasını inerve
ettiğini teferruatlı bir şekilde anlatmıştır. Ayrıca, Vagus sinirine bası olursa hıçkırığın ortaya çıktığını söylemiştir.
İbn-i Sina başın bir yarısında sık olarak ortaya çıkan baş ağrısını tarif etmiş ve bu ağrıyı Şakika (Migren) olarak
tanımlamıştır.
Kalbin özel otonom inervasyonundan bahseden İbn-i Sina, yaptığı deneysel çalışmalarında bir hayvanın kalbi
yerinden çıkartıldığı halde bir süre daha atmaya devam ettiğini göstermiş ve kalp kasının diğer kaslara
benzemediğini vurgulamıştır.
İbn-i Sina özofagustan bahsederken özofagus duvarı boyunca longitudinal olarak uzanan kas liflerinden
oluştuğunu ve liflerin bir kısmı transvers olarak yerleştiğinden söz etmiştir. Kas liflerinin longitudinal olarak
yerleşmesi sonucu besinlerin kolayca yutulmasını ve transvers liflerin yutulan besinlerin aşağı doğru itilmesini
güzel bir şekilde açıklayarak, mikroskop ve modern histolojik incelemelerin olmadığı bir çağda, özofagus
anatomisi ve fizyolojini tarif etmiştir.
İbn-Sina sindirim olayına ve karaciğerin bu olayda önemine değinmiştir. Karaciğeri, besinleri pişirme ve kan
üretimini tamamlayan organ olarak tanımlamıştır. Ayrıca, besinlerin kimusa dönüştükten sonra mezanterik damar
dalları ile mide ve bağırsaklardan emildiğini ve daha sonra kan ile portal vene geldiğini açıklamıştır. Kan,
karaciğerden çıkan vena cava ile vücudun tüm parçalarına yayıldığını ve pişirme olayından arda kalan safranın
safra kesesine ve suyun böbreklere doğru yöneldiğini söylemiştir. Obstrüktif ikterde gaitanın beyazlaşması, idrar
renginin aşırı bir şekilde koyulaşması ve vücudu saran kaşıntıdan bahsetmiştir. Ayrıca, İshal nedenlerinden
bahsederken, ancak bir kaç asır sonra etyopatolojisi keşfedilen çölyak hastalığı, kolera ve sprue hastalıklarını tarif
etmiştir.
Batın duvarı herniyasyonlarından bahseden İbn-Sina, küçük herniyasyonların prognozunu büyüklere göre daha
kötü olduğunu vurgulamıştır. Günümüz tıbbında da bilinen bu cerrahi tablonun fizyopatolojisini güzel bir şekilde
açıklamıştır.
İbn-i Sina ana rahmindeki fetüsün üç zar tarafından çevrili olduğunu belirtmiştir. İçten dışa olan Plasental,
Allantois ve Koryon zarlarını tek tek tarif etmiş ve her zarın fonksiyonlarını açıklamıştır. Gebelik ve doğum
süreçleri ile ayrıntı bilgi veren İbn-Sina, molar gebeliği veya diğer adıyla yalancı gebeliği ayrıntılı bir şekilde
açıklamıştır.
İbn-i Sina, katı atıkların atılması için bağırsakların yüce yaratan tarafından birçok parçadan yaratıldığına işaret
etmiştir. Günümüzde de terminolojik olarak aynı isimleri taşıyan bu parçalara sırasıyla On iki Parmak Bağırsak,
Jejenun, İleum, Çekum, Kolon ve Rektum olarak ismini vermiştir. Besinlerin emilimi için bağırsakların kıvrımlı
yaratılışından ve bu şekilde besinin bağırsaklarda yeteri kadar süre bekletilmesinden bahsetmiştir.
Yaklaşık bin sene önce, İbn-i Sina günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ve zararlarına çok
ayrıntılı bir şekilde değinmiştir. Sağlıklı beslenmeye önemli yer ayıran İbn-i Sina, tam doymadan sofradan
kalkmayı önermiştir. Tokluk hissinin yaklaşık bir saat sonra gerçekleşeceğini, aksi takdirde tam doyma olayından
sonra vücutta ağırlık gelişeceğini ileri sürmüştür. Günümüz tıbbında öğün alındıktan sonra beyinde belirli
merkezler uyartılır ve yaklaşık bir saat sonra tokluk hissi geliştiği bilgisi bilinmektedir.
İbn-i Sina kitabında egzersiz ve çeşitlerine birçok yerde değinmiştir. Egzersizi; sağlığın korunmasında en önemli
faktör olduğunu savunmuştur. Egzersizin uygun şekilde ve vakitte yapıldığı takdirde, birçok hastalıktan
koruduğunu ve vücuttan zararlı maddelerin atılması için yardımcı olduğunu söylemiştir.
İbn-Sina kitabında birçok yerde vücuttaki salgılar, humeral stabilite ve bu stabiliteyi sağlayan ilaçlardan
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bahsetmiştir. İbn-i Sina, yapma ilaçların hazırlanması ve kullanmasından bahsederken, günümüzde ilaçlar ile ilgili
ilaç yarı ömrüne benzer zamansal süreçlere değinmiştir. Hazırlanan bir preparat veya ilacın hazırlanıp kullanıma
uygun hale geldikten sonra, ne kadar süre içerisinde aktif olabileceğini dile getirmiştir. İbn-i Sina ilaçların
etkinliğini ispatlamak için deneysel çalışmalar yapmıştır. Bu siyakta Tiryak ismini verdiği panzehirlerin etkisini
göstermek için; haşere veya yılan tarafından sokulan tavuk veya horoz gibi hayvanlara önceden vermiş ve etkisini
araştırmıştır. Tiryak alan hayvanların zehirden etkilenmediğini ve ölmediğini görmüştür. Neticede bu ilacın
insanoğlu için de faydalı olabileceği kanaatine varmıştır.
İbn-i Sina; kötü hava ve sularda bulunabilen anormal partikül, gaz ve benzeri nesnelerden bahsetmiş ve bunların
salgın hastalıklara neden olabileceğini vurgulamıştır.
Sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemi ile ilgili günümüz fizyoloji kitaplarında şaşırtıcı şekilde bilgiler veren İbn-i
Sina, kanda vital gücü taşıyan latif bir buhardan bahsetmiştir. Bu buharın, oksijenden başka bir şey olmadığını
tahmin etmek zor değildir.
İbn-i Sina’nın kitabındaki tedavi yöntemleri herkes tarafından rahatlıkla okunup uygulanabileceği bir durum söz
konusu değildir. Çünkü kitapta geçen bazı tedavi yöntemleri ve ilaçların ciddi yan etkileri ve hatta öldürücü etkileri
vardır. Okurların dikkatini bu duruma çekmek isterim. Kitapta geçen tedavi konularına çok değinmedim. İbn-i
Sina tedavi konularına oldukça geniş yer vermiştir. Bunu yaparken birçok karışım ve kompleks ilaçlardan
bahsetmiştir. Bu ilaçlardan bazıları günümüz tıbbında kontrendikedir. Bu yüzden tedavi bölümlerini yer yer özet
şeklinde çevirmeye çalıştım.
İbn-i Sina’nın bu dev eserinin tarihi değeri oldukça büyüktür. Buna yönelik kitap hakkında araştırma ve alıntılar
yapılabilir. Ancak, teşhis ve tedavi için hekim veya araştırmacılar için bir tıbbi kaynak kitabı gibi algılamamak
gerekir. Teşhis ve tedavi için günümüz modern tıbbın olanakları hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.
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STEVEN-JOHNSON SENDROMU VE TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZ
Ömer Faruk ELMAS
Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı
Steven Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz, nadir görülen fakat hayatı tehdit edici tablolardır.
Karakteristik olarak eritem, vezikül, bül ve erozyon sıralamasını izleyen, mukokutanöz lezyonlarla prezente olan
ve histopatolojik olarak subepidermal ayrışma ve değişken derecelerde epidermal nekroliz gösteren Steven
Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz, aynı antitenin değişken şiddetteki formları olarak kabul
edilmektedir. Bununla beraber farklı antiteler olduğu yönünde görüşler de mevcuttur. Her iki antitenin
etyolojisinde birçok faktör suçlanmıştır ancak en sık neden ilaçlardır. Antibiyotikler, analjezikler ve
antiepileptikler en sık suçlanan ilaçlardır. İlaçlar dışında, başta herpes virüs ve mikoplazma olmak üzere bazı
enfeksiyöz ajanlar da etyolojik faktör olabilir. Patogenez de temel olarak antijenik uyarılara karşı oluşan
hipersensitivite reaksiyonunun ana rol oynadığı düşünülmektedir. Erken tanının kritik önemde olduğu her iki
hastalıkta da yönetimin temelini yoğun bakım şartlarında destek tedavisi oluşturmaktadır. Bunun dışında
çoğunluğu retrospektif çalışmalar ve olgu sunumlarına dayanan çeşitli spesifik tedaviler de mevcuttur. Etkinliği
tartışmalı olan bu tedavilerin başında sistemik kortikosteroidler, intravenöz immünglobülin, siklosporin,
siklofosfamid ve plazmaferez gelmektedir. Ölümcül seyir gösterebilen bu antitelerin önlenmesi ve insidansının
azaltılmasında, gereksiz ilaç kullanımını engelleyecek önlemlerin alınması kritik öneme sahiptir.
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ACİLDE HEREDİTER ANJİYOÖDEME YAKLAŞIM
Öner ÖZDEMİR*
*Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji-İmmünoloji Bölümü, Eğitim-Araştırma Hastanesi, Sakarya.
Öz
Herediter anjiyoödem (HAÖ), SERPING1 genindeki mutasyonlar sonucunda C1 inhibitör (C1-INH) proteininin
plazma düzeyinde azalmaya bağlı tekrarlayan ciddi şişme (anjiyoödem) ataklarıyla seyreden nadir görülen genetik
bir hastalıktır. Hastalık 1888’de Osler tarafından klinik ve genetik olarak ilk defa herediter anjiyonörotik ödem
(HANÖ) olarak tanımlamıştır. Osler tarafından HANÖ diye bildirilen hastalığın patofizyolojisinde C1-INH’ in
temel rolü Donaldson ve Evans tarafından 1963 yılında aydınlatılmıştır. Hastalığın araştırılmasındaki önemli
gelişme, sinirsel faktörlerin ödeme katkısının çok az olduğunun anlaşılmasından sonra ismindeki nörotik
kelimesinin çıkartılması ve isminin HAÖ olarak değişmesiyle sağlanmıştır. 2018 yılı itibarıyla, 490’den fazla farklı
mutasyon SERPINGI (C1-INH) geninde bildirilmiştir. Günümüzde C1-INH eksikliğinin plazma kontakt
(kallikrein-kinin) sisteminin aktivasyonu sonucu bradikinin aşırı üretimine ve bradikinin de B2 reseptörüne
bağlanarak vasküler permeabiliteyi artırıp vazodilatasyona yol açtığı ve HAÖ patofizyolojisinde ana mediyatör
olarak rol oynadığı bilinmektedir. 2000 yılı sonrasında, HAÖ hastalığındaki yeni gelişme, C1-INH’in düzeyinin
“normal” olduğu yeni bir HAÖ tipinin (Tip III: nC1-INH-HAÖ) özellikle beyaz ırkta görüldüğünün
bildirilmesidir. Günümüzde Faktör XII dışında Anjiyopoietin-1 (ANGPT1) ve Plazminojen (PLG) gibi birkaç
farklı gende daha anomali hastalığın bu yeni tipinde tanımlanmıştır. C1-INH’in “normal” olduğu HAÖ tiplerinde
de benzer tedavi şekilleri etkin olmakla birlikte deneyimin artması beklenmektedir. Tip III (nC1-INH-HAÖ) gibi
düşünülen hastalarda, nedeni bilinmeyen tip (uHAÖ) olarak tanısı konulmadan önce mutlaka FXII dışında hastada
PLG ve ANGPT1 genotiplerine bakmak zorunlu hale gelmiştir. Bu mutasyonlara artık ülkemizde de bakılmaktadır.
Yakın gelecekte, uHAÖ olarak adlandırılan vakalara yol açan diğer gen mutasyonlarının da bildirilmesini
beklemekteyiz. Yine ülkemizde yeni C1 inhibitör konsantreleri ve Icatibant dışında rekombinant C1-INH
replasman ürünlerinin getirilmesi/üretilmesi beklenmektedir. Bu konuşmada, acilde öncelikle HAÖ’ nün teşhisi ve
diğer anjiyoödemlerden ayırıcı tanısı anlatıldıktan sonra, HAÖ tiplerinde acil ve profilaktik tedavi yaklaşımı
anlatılacaktır.
Anahtar kelimeler: herediter anjiyoödem, C1 inhibitor, faktör XII, anjiyopoietin-1, plazminojen.

ACİLDE HEREDİTER ANJİYOÖDEME YAKLAŞIM
Giriş
Bu konuşmada, ilk olarak anjiyoödemin kısa tarihi, tanımı, farklarına değinilecek, daha sonra epidemiyolojisi,
patogenezi ve tipleri hakkında önce eski bilinenler daha sonra da literatürde yeni bildirilenler anlatıldıktan sonra,
acilde bunlara tanısal yaklaşım ve güncel tedavi yaklaşımlarından bahsedilecektir.
Herediter Anjiyoödem (HAÖ)’in Kısa Tarihi
1882’ de Quincke şişlikleri (anjiyoödem) olan bir dizi hasta bildirmiş, fakat “anjiyonörotik ödem” terimi ilk
Strübing tarafından 1885’de ortaya atılmış ve hemen sonra herediter formu herediter anjiyonörotik ödem (HANÖ)
olarak Osler 1888 yılında tanımlanmıştır. Bu formun biyokimyasal temelinin çözülmesi 1963 yılında,
Donaldson/Evans tarafından yapılmıştır. Rosen ve ark. 1965’ te HAÖ tip II‘yi tanımlamıştır. SERPING1 geni ise
ancak 1980 ortalarında klonlanmıştır. 2000 yılında Bork eskiden HAÖ tip III dediğimiz bugün ‘C1İnhibitör (C1INH) normal HAÖ: nC1-INH-HAÖ ’ denilen ve günümüzde en çok üzerinde çalışılan tipini tanımlamıştır. Bu
konudaki çalışmalar sonrasında, Dewald tarafından 2006 yılında FXII geninde 2 kayıp (missense) mutasyon
bildirilmiştir. 2018 yılında ise, FXII geni dışında plazma kontakt sistemine ait plazminojen (PLG) genindeki
mutasyonla oluşan bir alt tip (PLG-HAÖ) ve anjiyopoetin 1 (ANGPT1) genindeki mutasyon sonucu
ANGPT1’nin damar yapısındaki endotel reseptörüyle etkileşememesi sonucu meydana gelen diğer alt tip
(ANGPT1-HAÖ) bildirilmiştir. Halen günümüzde bu mutasyonlardan hiçbirinin bulunamadığı tipler de nedeni
bilinmeyen HAÖ tipi (unknown-HAÖ: uHAÖ) olarak adlandırılmaktadır.
Herediter Anjiyoödemin Sistemik Hastalıklara Bağlı Ödemlerden Patofizyolojik ve Klinik Olarak Ayırt
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Ettirici Özellikleri
Bölgesel, inflamatuvar olmayan, kendini sınırlayan ödem olarak tanımlanabilir. Cildin derin tabakası (retiküler
dermis: dermis en alt tabaka), cilt altı ve submükozal tabakalardaki kapiller damarlardan artmış plazma sızmasıyla
oluşan ve çevresi sınırlanmış bir şişliktir. Endojen üretilen inflamatuvar elementlerin (histamin, prostaglandin,
lökotrien, bradikinin, vb.) birikimine bağlı vazodilatasyon, endotel hücre permeabilitiesinde artış sonucu
interstisyel dokuya plazma sızıntısı söz konusu olmakla beraber, bu tablo tipik enflamatuavar bir proçese dönmez.
Cilt dışında, üst solunum yolu ve gastrointestinal mükoza altında da oluşabilir.
Sistemik hastalıklara bağlı olan ödemden farklı olarak gode bırakmaz, daha çok asimetriktir ve graviteden
(yerçekiminden) bağımsız oluşur. Deride gevşek yerleri (yüz, genital bölge, vb.) tutar. Şişliklerin sınırları keskin
şekilde değil, üstündeki deri sıklıkla renksiz veya hafif eritemli olabilir. Şişlikler kaşıntısız, bazen yanma hissi
olmasına rağmen sıklıkla ağrısızdır. Ağrı ve hassasiyet cildin yapısındaki sinirlerin aşırı gerilmesine bağlı nadiren
oluşabilir. Bazen ısı artışı ve/veya ağrı, çok nadiren belki kaşıntı olabilir. Ciltte deskuamasyon ve lekelenme yoktur,
fakat kaşımaya bağlı morluk olabilir.
Acilde Karşılaşılabilecek Herediter Anjiyoödem Tipleri Nelerdir?
En son güncel bilgiler ışığında, plazmada C1-INH eksikliğine (protein/işlevsel) veya değişik nedenlerle plazma
kontakt sistemindeki kontrolsüz aktivasyona ya da damar yapısındaki endotel hücre reseptörünün ANGPT1gibi
medyatörüyle etkileşim bozukluğuna bağlı gelişen herediter bir anjiyoödem tipidir. En sık görülen ve en iyi bilinen
şekli C1-INH protein/işlevsel eksikliğine bağlı (C1-INH-HAÖ tip I/II) olan tiptir. Tip I /II nadir olup, ortalama
1/50.000 sıklığında görülen, otozomal dominant geçişli bir hastalıktır. SERPING1 (11. kromozom q12-13.1)
genindeki ≥490 farklı mutasyondan biri ya da daha fazlasıyla oluşur. Önceden Tip III denilen, daha nadiren görülen
ve plazma C1-INH düzeyinin normal (nC1-INH- HAÖ) olmasına rağmen değişik nedenlerle plazma kontakt
sistemindeki kontrolsüz aktivasyona bağlı (%25’inde koagülasyon Faktör 12 veya plazminojen gen mutasyonları
ya da diğer bilinmeyen nedenlerle) veya damar yapısındaki endotel hücre reseptörü-ANGPT1 etkileşiminin
bozulmasıyla gelişen diğer bir HAÖ alt grubu olarak hastalık tablosu oluşur.
Herediter Anjiyoödem Prevalansı ve Acilde Görülme Sıklığı
En bilinen C1-INH-HAÖ tipinin sıklığı 1/50.000, C1-INH düzeyinin normal olduğu tipin (nC1-INH-HAÖ)
1/100.000, nedeni bilinmeyen HAÖ tipinin (unknown-HAÖ: uHAÖ) 1/150.000 ve faktör 12 gen mutasyonuna
bağlı (FXII-HAÖ) tipin 1/400.000 olarak literatürde bildirilmiştir.
ABD’de ömür boyu anjiyoödem ve/veya ürtiker prevalansı %25 oranındadır. Anjiyoödem ve/veya ürtiker her yıl
1 milyondan fazla acil viziti ile sonuçlanır. Bunların yaklaşık 110,000’i anjiyoödem (herediter veya akkiz);
979,400’ü de allerjik reaksiyon şeklinde kodlanmıştır. HAÖ, ABD acil vizitlerinin 1.87/100,000’sini
oluşturmaktadır. İtalya’da ise, tüm acil vizitlerinin 3.7/1.000; Kanada da ise, 1/ 1.000’i, anjiyoödem- ilişkilidir.
Normal C1-INH Düzeyli HAÖ’nün Tanı Kriterleri ve Ayırt Ettirici Özellikleri
Kanda normal C4, C1-INH düzeyleriyle beraber tekrarlayan, ürtikersiz ve ilaç kullanımına bağlı olmayan
anjiyoödeme ilaveten; F12 gen mutasyonu veya aile öyküsü ve antihistaminiklere cevapsız anjiyoödem (bir ay
boyunca 40mg/gün setirizin/ muadili tedavisine cevapsız ve ara dönemde ≥3 geçirilen atak olması) olarak
tanımlanabilir.
Çoğunlukla kadınlarda ve klinik semptomların erişkinde görüldüğü düşük penetranslı otozomal dominant geçen
bir hastalıktır. Ataklar arası interval uzun, semptomlar daha az sıklıkta ve çoğu hastada sadece tekrarlayan cilt
(dudak) ve dil şişmeleri şeklinde kendini gösterir. Tekrarlayıcı dil şişmeleri (F12- HAÖ’de, %40 hastada) ve ilişkili
boğulma tarzında ataklar görülebilir. Multipl organ tutulumu ve abdominal atak daha az görülür. Eritema
marginatum görülmez, fakat anjiyoödemle beraber hemoraji görülebilir. Progesteronun tedavide olumlu etkisinden
bahsedilmektedir.
Faktör 12 Gen Mutasyonuna Bağlı Herediter Anjiyoödem (F12-HAÖ, FXII-HAÖ) ve Vakaların Ortak
Özellikleri
FXII (F12), beşinci kromozomun uzun kolu üzerinde (5q35.2- q35.3) bulunur. 2006-2013 yılları arasında bu
hastalarda F12’nin dokuzuncu egzonunun üzerinde 4 değişik tipte mutasyon bildirilmiştir. FXII gen mutasyonları
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otozomal dominant (düşük penetranslı) geçer ve erkeklerde >%90 asemptomatik taşıyıcılığa yol açarken,
kadınların ise %40’ı taşıyıcıdır. SERPING1 geninde olduğunun aksine, de novo mutasyonlar saptanmaz. 'HAÖ tip
B’ olarak da adlandırılır. Dewald ve ark. 2006 yılında nC1-INH-HAÖ /tip III hastalarının %20-30’unda F12 gen
mutasyonu bildirmekle beraber; çoğunda neden günümüze halen bilinmemektedir (uHAÖ). ABD’den daha az
sayıda bildirilmesine rağmen, Türk, Alman, Fransız, Macar, İspanyol, Brezilyalı, İtalyan, İngiliz, Avustralya ve
Fas gibi değişik ülkelerden hastalarda bu mutasyonlar bildirilmiştir.
Plazminojen Gen Mutasyonuna Bağlı Herediter Anjiyoödem (PLG-HAÖ: HAÖ tip C) ve Vakaların Ortak
Özellikleri
Plazminojen geninin 9. egzonundaki missense mutasyonu, matür proteinin 311. pozisyonundaki aminoasitteki
lizinin glutamik asitle (p.Lys311Glu) değişimi, oluşan proteinin negatif olarak şarj olmasına yol açar. Heterozigot
mutasyon için dominant geçişlidir. K330E olarak adlandırılan bu mutasyon çok nadir bir varyant olup
Avrupalılarda sıklığı 1/31.591 oranındadır. HAÖ-FXII’ ye göre, tüm etnik gruplarda görüldüğü bildirilmiştir.
Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazladır. Östrojen, FXII-HAÖ’ ye göre, PLG-HAÖ klinik tablosunda daha
az etkilidir. ACE-I ve Anjiotensin II reseptör bloker (ARB) kullanımı hastalarda atakları tetikleyicidir.
Hastaların %89’unda dil (yüz) şişmesi karakteristik klinik bulgudur. Uzun dönem profilakside traneksamik asit
etkindir. Tedavide Ikatibant kullanılabilir.
Anjiyopoietin-1 Gen Mutasyonuna Bağlı Herediter Anjiyoödem Tipi (ANGPT1-HAÖ) ve Vakanın
Özellikleri
Anjiopoietin-1 (ANGPT1), ANGPT2’nin tersine, VEGF, bradikinin gibi birçok permeabiliteyi artıran inflamatuar
ajanın etkilerini inhibe ederek endotelyal barriyer fonksiyonunun korunarak idamesinde rol oynar. ANGPT1
proteinin yapısındaki mutasyon sonucunda, plazma ANGPT1 düşer, ANGPT1 ‘nin multimerler oluşturması ve
reseptörü olan TIE2 (tunica interna endothelial cell kinase 2)’ yi tanıması bozulur, bradikinine bağlı plazma sızması
artarak anjiyoödem oluşur. Bu mutasyonun bulunması, HAÖ patofizyolojisinde dikkati plazma kontakt sistemden
damarsal yapıya çevirmiştir. Bafunno ve ark. 2018 Mart’ta ANGPT1 geninde missense mutasyonu uHAÖ’lü
sadece bir İtalyan ailede tanımlamışlardır. Otosomal dominant geçtiği düşünülüyor. Bu hastalarda tipik olarak
tırnak yatağı (nailfold) kapillaroskopisinde mikrovasküler anormalliklerin (kapiller ektazi, büklümler ve hemoraji)
görülmesi ipucu olabilir.
Nedeni (Gen Mutasyonu) Bilinmeyen Anjiyoödem Tipi (uHAÖ)
Normal C1-INH düzeyli HAÖ (nC1-INH-HAÖ/Tip III)’nün en sık görülen bu tipinde, diğerleri gibi bu hastalarda
da anjiyoödemi oluşturan mediyatörün bradikinin olduğu, klinik fenotip ve tedavi seçeneklerinin de benzer olduğu
bilinmektedir. Halen bu nedeni bilinmeyen HAÖ hastalarının (uHAÖ) çoğunda ileride plazma kontakt ya da ilişkili
sistemlere ait farklı gen mutasyonlarının bildirilmesi beklenmektedir.
Acil Hekimi’nin Sorunu
- Çoğu Acil hekimi farklı anjiyoödem tiplerini ayır etmeyi ve
- Daha nadir görülen klinik tabloları tedavi etmeyi iyi bilmeyebilir
- Acile gelen tanısı ayırt edilemeyen anjiyoödem (histamin- ve bradikinin) hastalarının yatış oranı allerjik
reaksiyon tanısı alanlardan daha yüksek (%2.2 vs. %11)
-Yine HAÖ (%45–50) ve ACEi-indüklenen anjiyoödem vakalarında yatış oranı daha da yüksektir (%42–66)
Acilde Anjiyoödem Ayırıcı Tanısı
–Anjiyoödemin en sık şekli Histamin-aracılı
–Daha nadir Bradikinin-aracılı tiplerden de haberdar olunmalıdır
- Bradikinin-aracılı tip aynı tedaviye cevap vermez.
Bradikinin-aracılı tip: HAÖ, AAÖ ve ACEi-AÖ
- ACEi-AÖ: ABD’de anjiyoödemle başvuran acil vizitlerinin %30’u (0.7/10,000 acil viziti)
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Acil hekimi bradikinin-aracılı tip olan HAÖ’yü ayırt edebilmeli ve tedavi için gerekli yaklaşımı gösterebilmelidir.
Acilde Herediter Anjiyoödem Tedavisine Yaklaşım
Profilaksi tedavisinin acilde başlanılması ve iyi bilinmesi gerekmemekle beraber hastanın acil tedavisinden sonra
alerji kliniğine gidene kadar profilaksi tedavisinin düzenlemesi gerekebilir.
- Korunma (Prevansiyon): İlk ve en önemli unsurlardan biri tetikleyici faktörlerin kontrolüdür.
- Profilaksi: Uzun süreli: aşağıda bahsedilecek kriterleri sağlayanda yapılmalıdır. Planlı operasyonlar ya da
uygulamalar öncesi kısa süreli profilaksi de gündeme gelebilir.
- Acil (atak) tedavi: atak tedavisinin özelliği anti-histaminik, adrenalin ve kortikosteroit tedavisinin yararlı
olmayacağının bilinmesidir.
Profilaktik Tedavi:
Aşağıda belirtildiği üzere 5 grup ilaç vardır.
I- Antifibrinolitik ilaçlar (Traneksamik asit- TXA-): Plazminojen aktivasyonun inhibisyonu üzerinden etkili
olur. FDA onayı çocuk ve erişkinde yoktur. Doz olarak erişkinde ortalama 1 (0.25- 1.5) gram, çocukta ise ortalama
20 (10-25) mg/kg günde iki kere kullanılabilir. Diare, postural hipotansiyon, kas krampları, retinal tümör
gelişimine ve karaciğer fonksiyon bozukluğu yol açabilme gibi yan etkilerinden bahsedilmektedir. Yine riskli
gruplarda oluşabilecek tromboembolizm / trombofili’ye dikkat edilmelidir.
II- Zayıf androjenler (Danazol, Stanozolol, Oksandrolon): Bunlar karaciğerden C1 INH sentezini artırırlar.
Bunlardan stanozolol’ün FDA onayı olup çocuk ve erişkinlerde kullanılabilmektedir. Danazol ortalama 200 (100600) mg/gün erişkin, 50-200mg/gün çocuk dozudur. Kilo aldırma, virilizasyon, menstruel bozukluk, karaciğer
enzim yüksekliği ve hepatosellüler adenom gibi ciddi yan etkileri mevcuttur.
III- C1 inhibitör plazma konsantre: Ülkemizde Cinryze® adı ile mevcut olup kullanımdadır. Acil ve kısa-uzun
süreli profilaktik amaçla kullanılmaktadır. Gebelikte kullanımım da uygundur. Kan ürünü olduğundan bir takım
riskler taşır.
IV- Taze donmuş plazma: Acil ve kısa süreli profilaktik amaçla, alternatifleri bulunmadığında
kullanılabilmektedir.
V- Yeni ilaçlar: DX88 (Ecallantide, Kalbitor: Kallikrein inhibitör) ve rekombinant C1 INH antijeni (Rhucin
/Ruconest) ülkemizde bulunmamaktadır. Bunlarda Icatibant: bradikinin reseptör antagonisti (İCATİN ®) ülkemizde
piyasada acil / ataklarda kullanılabilmektedir. İcatin kan ürünü olmadığından, hızlı etkisinden, subkutan
yapılabilmesinden, daha ekonomik ve 2 yaşın (12 kg) üstünde kullanılabildiğinden dolayı acil durum kullanımında
üstünlükleri vardır. Zayıf noktası etkisi süresinin 1.4 saat olarak kısalığıdır.
Uzun Süreli Önleme Tedavisi
İlke olarak sık ve/veya şiddetli ataklar varlığında kullanılması önerilmektedir. Ayda birden fazla atak geçiren,
boğazında şişme (üst solunum yolu anjiyoödemi) öyküsü olan veya atak nedeni ile ayda 5 günden fazla işinden
ayrı kalan hastalarda verilimi düşünülebilir.
Uzun süreli profilakside 3 grup ilaç kullanılmaktadır. Bunlar anabolik steroidler, antifibrinolitikler ve C1
inhibitörlerdir. Cinryze, yoksa anabolik steroid: Danazol ya da antifibrinolitik: Traneksamik asid başlanılmalıdır.
Kısa Süreli Önleme Tedavi
Genellikle major cerrahi ve diagnostik işlem öncesi kullanılır. Ameliyat, ağız bölgesine yapılan her türlü girişim,
özellikle diş çekimleri, ağız içerisinde herhangi bir girişim, planlanan hastalarda atak gelişimini önlemek için C1
inhibitör plazma konsantresi, TDP veya anabolik steroidlerle kısa süreli koruyucu tedavi gerekebilir.
Müdahale öncesi 5 gün ve müdahale sonrası 2 gün
Danazol 5 mg/kg/gün (max. günlük doz, 600 mg); Traneksamik asid 20-40 mg/kg/gün, 2-3 bölünmüş dozda (max.
günlük doz, 3 g);
Müdahalenin 1 saat öncesi ve sonrası?
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C1 inhibitör plazma konsantresi 10-20 U/kg dozunda ya da TDP uygulanabilir.
Alternatif Kısa Süreli Önleme Tedavisi
Prodromal semptom ve atak indükleyen neden (enfeksiyon, mens, vb.) varlığında 2-3 gün boyunca tek doz C1
inhibitör plazma konsantresi, Traneksamik asit (40 mg/kg/gün) veya Danazol (100-200 mg/gün) uygulanabilir.
Intermittan Önleme Tedavisi
Atakla beraber olduğu bilinen uzamış / kritik dönemlerde (okula başlama, sınav zamanları, nezle-grip salgın
zamanı, kış ayları, ailevi problemler, adolesan dönem, gebelik vb.) intermittan C1- INH replasmanı (1-2 × 500
U/hafta) yapılabilir. Yoksa Danazol veya TXA da verilebilir.
Acil Durumda Görülen Semptomlar
Üst solunum yollarında oluşan acil durum arz eden bir ödemin dair işaretler şunlar olabilir: Boğazda baskı ya da
yumru hissi, yutkunma güçlüğü, hırıltılı sesler-solunum, solunum güçlüğü/nefes darlığı vb.
Acil Durumda Alınacak Önlemler
Acil durumda alınacak başlıca önlemler şunlardır:
-Atağın geçtiğine emin olana kadar mümkünse hastalığınızı bilen birisiyle beraber vakit geçirin. Yalnız olmaktan
kaçının ve hasta kartınızı her zaman üzerinizde taşıyın.
-Ulaşabileceğiniz en yakın acil servise başvurup durumunuzu kötüleşmeden açıklayın.
- Eğer açıklamakta zorlanıyorsanız yardımcı olunması için hasta derneğinize veya bilgilerinizi paylaştığınız sizi
takip eden hekime ulaşmalarını isteyiniz.
-Acil tedavi gerektiren ve boğulma tehlikesi geçirebilecek acil bir vaka olduğunuzu açıklamalısınız.
- Üst solunum yollarının açık tutulması için gerekli olan tüm önlemler alınmalıdır. Çok kötü durumlarda
trakeostomi açılması değerlendirilebilir.
- Acil hekimine/ekibine HAÖ – acil durum tedavisi tavsiyelerini içeren HAÖ – acil durum kartını ve/veya
ilaçlarınızı gösterin.
Acil Atak (Akut) Tedavisi
Acil atak (akut) tedavisi hekim tarafından çok iyi bilinmeli ve gerekli müdahelelerde gerekirse hemen
bulunabilmelidir. C1 inhibitör konsantreleri, Icatibant ya da Ecallantide kullanılmalıdır. Bulunamaz ise, taze
donmuş plazma ya da solvent-detergent plazma verilebilir. Hiçbir ilacın bulunmadığı durumlarda başvurulabilir.
Kandan geçebilecek muhtemel hastalıklara karşı hasta bilgilendirilmeli ve mümkünse aşılanmalıdır. Ataklarda
alevlenmeye sebep olup olmadığı hala tartışılmaktadır.
C1 inhibitör konsantreleri 30-60 dakika içinde semptomları yatıştırır, 24- 48 saat arası tamamen yok eder. 1.000
IU olarak damar yolundan (IV olarak) enjekte edilir. İlaç kesinlikle herhangi bir seruma enjekte edilmemelidir.
Direkt olarak damara verilmelidir. Gerekmesi halinde 1.000 IU daha uygulanabilir. Pediyatrik hastalarda 10-20
ünite/kg (genelde 500 ünite) kullanılır.
Icatibant (bradikinin reseptör B2 antagonist): yetişkinlerde subkütan olarak bir kez 30 mg, gerekirse 6 saat sonra
ikinci enjeksiyon, 24 saat içerisinde en fazla 3 enjeksiyon uygulanır. 12-25 kg hastaya 10 mg/1 ml verilmelidir.
41-50 kg hastaya 20 mg/2 ml verilmelidir. ≥65kg ise 30mg/3 ml kullanılmalıdır.
Konuşmanın Sonucu ve Gelecekten Beklentiler
İki yeni mutasyon, faktör 12 dışında, daha günümüzde nC1-INH-HAÖ hastalarında bildirilmiştir. Tip III (nC1INH-HAÖ) gibi düşünülen hastalarda, uHAÖ tanısı konulmadan önce mutlaka FXII dışında hastada PLG ve
ANGPT1 genotiplerine bakmak zorunlu hale gelmiştir. Bu mutasyonlara ülkemizde de bakılabilmektedir. Yakın
gelecekte, uHAÖ’ye yol açan diğer gen mutasyonlarının da bildirilmesini beklemekteyiz. Yine ülkemizde yeni C1
inhibitör konsantreleri ve Icatibant dışında rekombinant ürünlerin getirilmesi/üretilmesi beklenmektedir.
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ACİL HAVA YOLU YÖNETİMİ VE SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU CİHAZLARI.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİM VE GELİŞİM.
*

Recai DAĞLI
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Kırşehir

Giriş:
Acil hava yolu sağlama ihtiyacı geliştiğinde, hava yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla ilk tercih edilen yöntem
günümüze kadar endotrakeal entübasyon (EE) olmuştur. Fakat araştırmalarda gösterilmiştir ki, özellikle
kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) sırasında, endotrakeal tüpün hatalı yerleşim oranları deneyimli
uygulayıcılarda bile yüksektir(1). Ek olarak EE sırasında KPR’ a uzun süreli ara verilmektedir. EE için yüksek
deneyim gerekmektedir. Bu nedenle, son yıllarda, EE ye alternatif olarak supraglottik hava yolu araçları (SGHA)
gibi yeni cihazlar kullanıma sunulmuştur (2-4).
Bu cihazların kullanılabilmesi için trakeal pasaj girişinin açık olması gereklidir. Özellikle servikal vertebra
travmalarında hava yolu sağlamak için avantajlı görünmektedirler. Ayrıca balon maske ile havalandırma
güçlüğünde ve zor hava yolu olanlarda entübasyona alternatif olarak kullanılabilir. Bir diğer avantajları ise, tek
elle yerleştirilebilmeleridir.
İlk SGHA dan günümüze kadar, daha “ etkili” ve “güvenli” cihazlar tasarlanmış, tasarımlar güncellenmiş veya
eski cihazların yeni versiyonları sunulmuştur. Piyasada çok sayıda SGHA vardır (4, 5). Bu cihazlar sıklıkla EE ile
ve diğer SGHA’lar ile kıyaslanmaktadır (6).
İlk kullanıma giren klasik LMA ve benzeri ilk nesil cihazlar ile sadece hava yolu sağlamak amaçlanmıştır. Bu
cihazlar sıklıkla hava ile şişirilen cuf içermekte, bu cuf ile araç farenkste sabitlenmekte, özafagus girişi bloke
edilmektedir. Daha sonra geliştirilen yeni nesil cihazlarda ise, gastrik pasaja ulaşmak amacıyla ikinci bir kanal
eklenmiştir. Ek olarak, cihazların ısırılmasını engellemek amacıyla cihazların uç bölgelerinde sert malzemeden
ısırma bölgeleri yapılmıştır. Bir diğer tasarımsal gelişme ise, güncel cihazların bir kısmında artık cuf yoktur.
Böylece SGHA yerleştirildikten sonra cuf şişirmek için zaman kaybı olmamaktadır. Ayrıca, bazı yeni nesil SGHA
acil olarak yerleştirildikten sonra fiberoptik görüntüleme sistemleri kullanılarak veya körleme yöntemle EE
uygulamaya imkan sağlamaktadır.
Fakat uygulama her zaman başarılı olmayabilir (7). Bu nedenle alternatif acil solunum yolu araçları da hazırda
bulundurulmalıdır (8).
Araştırmalara bakıldığında SGHA kullanım sıklığının ülkelere ve uygulayıcı tercihlerine göre değiştiği
görülmektedir. Fakat, halen acil hava yolu sağlayan profesyoneller EE ve SGHA arasında kesin bir eğilim veya
seçim göstermemektedirler(9).
Sonuçta; güvenli acil hava yolu sağlamak amacıyla EE ve SGHA karşılaştırmaları bir süre daha devam edecek
gibi görünmektedir.
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Med. 2001;37(1):32-7.
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SEPTİK ARTRİTTE YAKLAŞIM
*

Selami KARADENİZ*, Emre ÇALIŞAL *
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Amasya

Özet
Amaç: Septik artrit anlamı morbidite ve mortaliteye neden olan tehlikeli bir sağlık problemidir. Tanısında ve
tedavisinde birden fazla değerlendirme metodu kullanılır. Çalışmanın amacı Pubmed ve Google Scholar daki
akademik yayınlar taranarak tanı ve tedavi algoritlarını değerlendirmekti.
Metod: “Septic arthritis,” “monoarthritis,” “diagnosis,” “treatment,” anahtar kelimeleri kullanılarak 2016-2018
arasında yayınlanan makalelerden ingilizce yazılan literatür taraması yapıldı.
Bulgular: Vakaların çoğu Gram-pozitif organizmalara (örneğin, Staphylococcus aureus) bağlı olsada, yaklaşık %
15'i de Gram-negatif organizmalara bağlıdır (1). Metisiline dirençli S. aureus (MRSA) ile ilişkili septik artrit
görülme sıklığında da artış gözlenmektedir. Neisseria gonorrhoeae, genç erişkinlerde bir başka yaygın nedendir;
hastalar poliartrit, döküntü, üretrit ve tenosinovit ile başvurur (2). Hastanın hikayesi ve muayene bulguları septik
artrit riski açısından önemlidir. Septik artritli birçok hasta birkaç risk faktörüne sahip olmakla beraber en sık
görülen risk faktörü önceden mevcut olan eklem hasarıdır (3). Muayenede; sıklıkla eklem ağrısı, şişlik, kızarıklık,
hassasiyet, hareket kısıtlılığı gözlenir (4) . Serum kan testleri ise septik artriti ekarte etmek için yetersizdir (2).
Görüntülemede direkt grafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve ultrason kullanılır (5). Sinovyal sıvı
örneklemesi tanı için altın standarttır. Sinovyal kültür en önemli tanı testidir (3). Nongonokokal septik artrit
vakalarının %80’inde sinovial sıvıda üreme gözlenir (6). Septik artritin erken tanı ve tedavisi için; eklem
aspirasyonu, eklem tahribatını önlemek için geniş spektrumlu antibioterapi, artrosentez için ortopedi
konsultasyonu izlenmesi gereken en önemli yoldur (7). Artrosentez efüzyon çözülene kadar ve eklem kültürü
negatif gelene kadar devam edilmelidir (8).
Sonuç : Septik artrit için mutlak bir tanı ve tedavi algoritması olmasada eldeki veriler ışığında hızlı tanı ve tedavi
ile ölümcül olabilecek bu durum önlenebilir.
Anahtar kelimeler: Septik artrit; sinovyal sıvı; artrosentez
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Harika işler yapmanın tek yolu yaptığınız işinizi sevmektir. Eğer henüz bulmadıysanız aramaktan
vazgeçmeyin...Steve Jobs
Hemşire Liderlerimizi bilmek, hemşireliğin profesyonelleşmesindeki tarihsel sürecini anlamamızı
kolaylaştıracaktır. Liderlerimizden bazıları; Esma Deniz, ilk liderlerimizdendir ve THD’ini 1933 yılında
kurmuştur. Prof.Dr.Eren Kum Pediyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Prof.Dr.Nebahat Kum Psikiyatri Hemşireliği
Anabilim Dalı, Prof.Dr. Perihan Velioğlu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında çalışmalarını yapmış ve
Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri hemşirelik yüksek okulunu kurmuşlardır. Prof.Dr.Leman Birol İç Hast.
Hemşireliği Anabilim Dalı, Prof.Dr.İnci Erefe Halk Sağ. Hemşireliği Anabilim Dalı, Prof.Dr.Gülten Uyer
Hemşirelikte Yönetim, Prof.Dr.Nurgün Platin Pediyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Prof.Dr.Ayşe Özcan Psikiyatri
Hemşireliği Anabilim Dalında, çalıştıkları üniversitelerin kurumsallaşmasında önderlik etmişlerdir.
Hemşirelik insan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde vazgeçilmez bir yere sahip mesleklerin başında gelir.
Hemşirenin, doğanın en değerli varlığı olan insanın kendisine yeterli olamadığı durumlarda, onun eli, ayağı, gözü
ve egosu olabilen, onu koruyan kollayan, onun savunuculuğunu yapan bir konumda olması, mesleğin önemini
daha da artırmaktadır. Bu nedenle, hemşirelere eğitim sürecinde topluma kaliteli sağlık hizmetinin verilmesinde
kendilerini yetkin ve yeterli kılacak bilişsel, duyuşsal davranışların ve teknik becerilerin kazandırılması
zorunludur. Bu bağlamda, hemşirenin görevini hakkıyla yerine getirebilmesi için, sağlıklı ve hasta bireyin bakım
gereksinimleri ışığında hazırlanan ders müfredat programlarında öğrendiklerinin uygulamaya geçirilmesini
öğrenmesi gerekmektedir.
Ancak günümüzde bile bunu ne kadar yapabiliyoruz? Artan öğrenci sayısı, nicel olarak yeterli ve nitelik olarak
donanımlı öğretim kadrosunun olmayışı, teorik bilgilerin uygulamaya aktarılmasını öğrenmedeki koşulların
yetersizliği, uygulama alanlarının istihdam konusundaki ikilemler, hemşirelik eğitimi konusunda oluşturulan tavırtutumlar ve kararlar, hemşirelik fakültelerindeki meslek dışı kadrolaşmalarda halen sıkıntılar mevcuttur.
Günümüzde bile bunu konuşabiliyorsak, acaba neredeyiz?...
Hemşirelerin günümüzde ve gelecekte konu edilen etkinlikleri yerine getirebilmeleri için hemşirelik eğitiminde
önemli bir mesafe kaydedilmiş ve eğitim lisansa dayandırılmıştır. Bu noktada hemşirelerden beklenilen; aldıkları
eğitimi eylemlerine yansıtmak yoluyla hemşirelik bakımına kalite kazandırmaktır. Bu konudaki link:
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/yasa-ve-yonetmelikler.aspx
Ancak, hemşirelik eğitimi lisansa dayandırılmasına rağmen SML ya da sağlıkla ilgili herhangi bir önlisans
mezununun hemşirelik kadrolarına istihdam edilmesi ya da hemşire gibi çalıştırılması birçok sağlık sorununu da
beraberinde getirmektedir.
Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 2019 teması, “Hemşireler Herkes için Sağlık Hedefine Ulaşmada Öncü Bir
Sestir”. Bu bağlamda hemşirelik farklı platformlarda tartışılmaktadır.
Ülkemizde mesleğin örgütlenmesi bağlamında birçok özel dal hemşirelik dernekleri kurulmuş ve kurulmaya da
devam etmektedir. 1933 yılında kurulan ve ICN’e üyeliği nedeniyle bizi uluslararası da temsil eden Türk
Hemşireler Derneği (THD) güçlü bir örgütümüzdür. Bunu; Psikiyatri Hemşireleri Derneği (PHD), Hemşirelikte
Araştırma Geliştirme Derneği (HEMARGE), Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED), Hemşirelikte Akreditasyon
Derneği (HEPDAK), Hacettepe Lisans ve Lisansüstü Mezun Hemşireler Derneği (HHEMDER), Yönetici
Hemşireler Derneği (YHD), Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği (KASHED), Hemodiyaliz Hemşireleri Derneği
(HHD), Diyabet Hemşireliği Derneği (DHD), Acil Hemşireleri Derneği (AHD), Ortopedi ve Travmatoloji
Hemşireleri Derneği (OTHED), Neonataloji Hemşireliği Derneği (NHD), Kemik İliği Nakli Hemşireliği Derneği,
Kalp Damar Cerrahi Hemşireleri Derneği (KDCHD), Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD),
Geriatrik Hemşireleri Derneği (GERHEMDER), Hemşirelikte Liderlik Derneği (HELİD) izlemiştir.
Hemşirelik bakımının insana yakışır nicelik ve nitelikte verilmesinde, toplumun da ilgililerden kaliteli hemşirelik
bakımını talep etmesi gerekir. Çünkü; hemşirelik toplum için vardır ve toplumun bunu istemesi en doğal ve yasal
hakkıdır. Hemşirelik, örnekleri sıklıkla görülen birkaç teknik etkinlikten ibaret değildir. Hemşireler; toplumun
sağlık sorunlarına duyarlı olması, bu sorunları doğru yorumlaması, topladığı verileri iyi değerlendirmesi ve uygun
bakımı planlaması beklenir. Aynı zamanda ülke sağlık istatistiklerini de izleyerek sağlığa katkı düzeylerini
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ölçebilmeli, geleceğe ilişkin sağlık hedeflerini belirlemeli, kendilerini ve eylemlerini otonomik şekilde sürekli
gözden geçirmeli ve düzeltmelidirler.
“Hemşireliği en iyi bilenler hemşirelerdir.” savından hareketle, acaba hemşireler kendi eğitim ve yönetimlerinde
söz sahibi midirler?. Bu ise, birçok hemşirelik fakültesi ya da sağlık bilimleri fakültesinde doçent, profesör olarak
görev yapan akademisyeni olmakla birlikte, halen meslekten olmayanların (veteriner, biyolog vb) Dekan ya da
bölüm başkanı olarak atandığı gerçeği ile çelişmektedir. Bir sorunu, sorun çıkaran bakış açısıyla bakıldığında
çözüm nasıl olacaktır? Hemşirelik istihdamı ile ilgili verilen kararlarda örgütlü tepki amaçlı, tüm dernekler THD
çatısı altında ortak kararla sosyal medyada görünür olmayı hedeflemişlerdir.
Psikiyatri Hemşireleri Derneği üyesi, önceki dernek başkanlarımızdan Doç. Dr. Nurhan Eren, çalışmış olduğu
İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na bir ilk olarak Doçentlik kadrosuna atanmıştır.
Kadro ilanı: "İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent" (Psikiyatri Hemşireliği alanında Doçent
unvanını almış olup, psikiyatrik rehabilitasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak) şeklinde çıkmıştır.
Bu ilan çok önemlidir: ileride klinik alanda çalışan birçok psikiyatri hemşiresi arkadaşlar için de emsal teşkil
edecektir.
Günümüzde tıp ve teknolojide meydana gelen gelişmeler çok hızlı, bu nedenle izlenmesi zorunludur. İzlemek için
“öğrenmeyi öğrenme” becerisi kazandırılmalıdır.
DÜNYA HEMŞİRELİK RAPORU
NE? DSÖ, “Dünya’da Hemşireliğin Durumu Raporu” hemşire insan gücünün (UHİ) ve Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri doğrultusunda önümüzdeki 3-5 yıl arasında politika geliştirme alanlarının önemini vurgulamaktadır.
Ayrıca üye ülkelerdeki hemşire insan gücü ile ilgili bilgiler de bu raporun içerisinde yer almaktadır. Bu bilgiler;
hemşirelerin uzmanlık alanları, eğitim düzeyleri, yasal düzenlemeler, uygulama, liderlik ve cinsiyet sorunları
olarak belirlenmiştir.
NEDEN? Hemşirelik yatırımlarını yönlendirin UHİ ve SKH’nin elde edilmesine yardımcı olan işgücü. Bu
raporlar, hemşireliğin ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde güçlenerek ilerleyebilmesi için
ulusal politikada diyaloğun arttırılmasını sağlayacaktır.
NASIL? Her iki rapor da öncelikle Ulusal Sağlık İnsan Gücü Veri Tabanı ana kaynak olarak kullanmaktadır.
NHWA (The National Health Workforce Accounts/Ulusal Sağlık İnsan Gücü Hesabı) Veri Tabanı, ülke genelinde
yönetilen bir veri tabanıdır ve amacı, politika geliştirmek için sağlık insan gücüne ilişkin verilerin kullanımı, kalite
ve analizdir. NHWA ülke düzeyinde veri toplama sürecini en üst seviyede; ulusal odak noktası mekanizması
aracılığıyla sağlık işgücü verilerini doğrulamak ve raporlamak için kullanmaktadır.
NE ZAMAN? 2019’da Veri Toplama, Doğrulama, Politika geliştirme Süreci Mayıs 2020’de Açıklama/Başlatma.
Tüm veriler, 2019 ortasına kadar toplanmalı ve doğrulanmalıdır. 2019'un ikinci yarısı veri analizine ayrılacaktır.
73'üncü Dünya Sağlık Dönemi'nde açıklanmak üzere raporlanması planlanmaktadır.
KİMİNLE? DSÖ’nün “Dünya’da Hemşireliğin Durumu Raporu”, ICN ve Nursing Now kampanyasının işbirliği
ile hazırlanacaktır. Devlet yetkililerinin en önemli görevi, DSÖ, UNFPA ve gerekli diğer paydaşlarla sıkı bir
işbirliği içerisinde, veri toplama ve doğrulama süreciyle politika geliştirme süreçlerine liderlik etmektir.
İletişimde Kal! Hemşirelik liderleri ve ülke içi ağları, kalite sağlama süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak;
verilerin geçerliliğinin sağlanması ve politika geliştirme süreçlerine katılımda çok önemli bir role sahiptirler.
İletişim, savunuculuk ve koordinasyon ülke içi katılımın en üst düzeye çıkarılması son derece önemlidir.
Profesyonellik; bir işi bilgi bütünü ve uzmanlık gerektiren beceriler temelinde, toplumun refahını artırmak için
hizmet götürmektir (Mokk ve ark., 2009). Bir profesyonelin profesyonel kimlik düzeyine bağlanma düzeyidir
(Hwang ve arkadaşları (2009). Profesyonellik dinamik ve çaba harcamayı içeren bir süreçtir. Her hangi bir bireyin,
profesyonel olup olmadığı bazı kriterleri yerine getirmesiyle değerlendirilebilir.
Nedir bu kriterler? Bireysel sorumluluğun olması, bilgi, bütünü temelinde öğrenilmiş olması, kuramsal bilginin
yeniden üretilebilir olması, eğitimsel disiplinle öğretilmesi, çok iyi bir örgütlenme, altruzim(özgecilik) yoluyla
yardım etmeye eğilimli olma, birey, aile ve toplumla çalışmaya istekli olmadır.
Günümüzde hemşirelik eğitim kurum sayıları değişmekle birlikte en son; Hemşirelik Fakültesi 11, SBF Hemşirelik
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Bl. 56, Sağlık Yüksekokulu 32’dir. Yeni kurulan üniversitelerde hemşirelik bölümleri açılabilmesi için asgari
koşulların belirlenmesi çalışmaları YÖK ve Dekanlar Konseyi bağlamında çalışılmaktadır.
Meslek mensuplarımızın gerçekleştirdikleri Ulusal ve Uluslararası Kongrelerin kongrelerinin sayısı giderek
artmakta, Ulusal ve uluslararası ve WOS’ta taranan dergilerimiz hemşireliğin güç alanlarından biridir.
Akreditasyon çalışmaları yine hemşirelik dernekleri tarafından yapılmaktadır ve birçok eğitim kurumu akredite
olmuştur.
Ruh sağlığı yasası çalışmaları içinde psikiyatri hemşireliği aktif olarak çalışmış ve Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı
hakkında fikirlerimizi paylaşmak üzere Ruh Sağlığı Dernekler Platformu’nda yer almıştır. Ruh Sağlığı Meslek
Dernekleri’nin uzun süren çalışmaları sonucu oluşturulan ve 27 Temmuz 2018 tarihinde TBMM’ne sunulan Ruh
Sağlığı Yasa Teklifi sunulmuştur. Temel amacı; ruh sağlığı alanında hizmet alanların haklarının savunulması olan
Ruh Sağlığı Yasasının en kısa zamanda çıkarılması temennimizdir.
Türkiye’de hemşirelik eğitimi için öneriler
Yükseköğretim kurumları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; eğitimin hemşirelik fakülteleri gibi kurumlara
sürdürülmesi, HUÇEP raporu dikkate alınarak, hemşirelik eğitimi standartları doğrultusunda eğitimin verilmesi,
hemşirelik öğrencisi kontenjanları yükseltilirken, öğretim elamanı gereksiniminin de bu oranda arttırılması,
öğrenci/öğretim elemanı oranındaki uçurumun azaltılması, hemşirelik eğitiminin anabilim dalı kapsamında
uzmanlaşmanın gerçekleştirildiği ve öğretim elmanı sayısının yeterli düzeyde bulundurulduğu eğitim kurumlarda
sürdürülmesi, eğitim ve buna uygun olmayan kurumların da yeniden yapılandırılması, Üniversite ve fakülte/bölüm
açmak için eğitimde bu koşulların sağlanacağı asgari kriterlerin belirlenerek açılması önerilir.
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HEMŞİRELİĞİN DÜNÜ: SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
Hilal Seki Öz1
Dr. Öğr. Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
Bir mesleğin tarihsel gelişimini kavramak, görüş açısını genişleterek mesleği tanımayı kolaylaştırır; meslek
üyelerinin işlev ve rollerini, mesleğin sosyal, ekonomik ve politik konumunu daha iyi anlamayı sağlar. Bu açıdan
hemşireliğin bugününü tanımak ve geleceğini planlamak için oldukça zengin olan geçmişine bakmak
gerekmektedir.
1

Hemşirelik ilk çağlardan itibaren kadının şefkatli, şifa verici rolü, doğasında bulunan fedakarlık ile özdeşleşmiş,
hemşirelik uygulamaları evde çocuk bakımı, hasta ve yaşlı bakımıyla başlamıştır 1. Florence Nightingale ve Kırım
Savaşındaki hemşirelik uygulamaları profesyonel bir meslek olma ve mesleği bilimsel temellere oturtma
anlamında önemli bir dönüm noktası olsa da, tarihte hemşirelik ait olduğu dönemin sosyal, ekonomik ve siyasal
tüm koşullarından etkilenerek inişli çıkışlı bir gelişim göstermiştir 2.
Hemşireliğin Sosyolojik Boyutu
Mesleğin isminin ‘kız kardeş’ manasına gelen ‘hemşirelik’ olarak adlandırılması 1900’lü yıllarda olsa da mesleğin
cinsiyete dayalı roller ile ilişkisi ilk çağlara kadar gitmektedir. Gelenekselleştirilmiş kadın işi olarak algılanan
bakım verme, meslek ile toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Eski Yunan döneminde
tıp ilahı kabul edilen Asklepios’un oğulları cerrahlık yaparken, ailedeki kadınlar da hasta bakımı ve sağlığın
korunmasıyla ilgili görevler üstlenmişlerdi. Tarihin en uygar toplumlarında bile hekimlik erkeğe, hasta bakımı
kadına uygun görülmekteydi3.
Hemşirelik mesleğini -kadını- derinden etkileyen ataerkil ideoloji akıl, bilim ve teknolojinin erkeklere özgü
vasıflar olduğunu, erkek vasıflarının kadınlardan daha değerli olduğunu ve ev içi-hizmet rollerinin kadına daha
uygun olduğunu söyler. Bu yüzden hemşirelik yaptığı işlerden dolayı değil, kadınlar hemşire olduğu için bu
ideolojiye göre değersiz görülmüştür. Başka bir deyişle meslekte yaşanagelen statü sorunu mesleğin kendisinden
ziyade, mesleği uygulayanın cinsiyetinden kaynaklanmaktadır4.
Özetleyecek olursak hemşireliğin dünya genelinde kadın yoğun bir meslek olması, kadının erkek otoritesine tabi
olduğunu söyleyen ataerkil söylemin kamusal alana yansıması, hemşireliğin statüsü ve ücreti düşük, hekime tabi,
yarı profesyonel bir meslek olarak şekillenmesine katkı sağlamıştır.
Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi İçinde İmajı
Toplumun hemşirelik mesleğine ilişkin imajı, profesyoneller olarak hemşirelerin kendilerini ve toplumun
hemşireleri nasıl gördüğünün birleşimi şeklinde özetlenebilir. Hemşirelik imajı geçmişten günümüze kadar pek
çok faktörden etkilenerek mesleki değişim ve gelişim göstermiştir 5. En yaygın olarak bilinen streotipi/klişeler
(genellemeler): beyaz melek, doktor yardımcısı, cinsel obje ve geçimsiz kadındır6.
Beyaz Melek: hemşireliğin dini kurallara bağlı olarak yürütüldüğü Orta çağ gibi dönemlere dayanmaktadır. Hasta
ve muhtaç bireylere rahibeler tarafından verilen hemşirelik hizmetleri hemşireliğin kutsal, hemşirelerin ise bir
melek olarak görülmesini getirmiştir. Hemşirelerin dini geçmişine dayanan “hizmet meleği” ve “iyi hemşire” imajı
toplumda hemşirelerin dindar, fedakâr, itaatkâr, uysal, kibar ve merhametli kadınların olması gerektiği görüşünü
de desteklemiştir. Beyaz üniformanın “beyaz melek” olarak algılanmasında, takılan kepin de dini geleneklerden
köken alarak boyun eğiciliğini göstermesinde etkili olduğu belirtilmektedir5,6.
Doktor Yardımcısı/Doktorun Sağ Kolu: Hemşireliğin tıp mesleğine yardımcı olarak görülmesi 19. yüzyılda
belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kırım savaşı ile I ve II Dünya Savaşları'nda hemşireliğin askeri alanda görev
alması ile birlikte olmuştur. 1868’de Florence Nightingale ile başlayan “Nightingalizm” denilen akım hemşirelerin
kadın olması vurgusunu pekiştirerek “hekim yardımcısı” olarak tanınmalarına yol açmıştır. Hemşirelerin bağımlı
fonksiyonları, sorgulamaksızın doktorları takip edecekleri beklentisi ve doktorların üst eğitimli olmaları bu imajı
desteklese de, 1950’li yıllardan itibaren hemşirelerin kendi görevlerini sorgulayarak tıptan ayrı bağımsız ve
bilimsel bir disiplin olma yolundaki çabaları ile bu imaj zamanla azalmıştır 5,6.
Cinsel Obje/Seksi Kadın: Bu stereotip hastalara doğrudan bakım verme ve bakım vermenin samimi doğası ile
ilgilidir. Kadının toplum içindeki rolü, hemşirelerin bir yabancı olarak hastalarının vücutlarını görmesi ve
dokunması, hemşireliğin “cinsel obje” olarak algılanmasına neden olmuştur. 1960-1980’li yıllarda medyanın
etkisiyle bu imaj artmış ve hemşireler medyada seks sembolü olarak gösterilmiştir. Zamanla kadın haklarının ve
kadın erkek eşitliğinin savunulması hemşirelerin cinsel obje olarak algılanmasını azaltmıştır. Son yıllarda
erkeklerin de mesleğe katılmasıyla birlikte, hemşirelik mesleği üzerindeki olumsuz ön yargıları ortadan
kalkabileceği algısı oluşmaya başlamıştır5,6.
Huysuz/Geçimsiz Kadın: Bu stereotip genellikle hekimler tarafından, yönetici hemşire veya uzman hemşire
rolünde görev yapan, girişken, yüksek eğitimli hemşireleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Büyük bir enjektör
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veya lavman setiyle hastaya saldıran hemşire karikatürlerinde ve “Guguk Kuşu” gibi filmlerde gösterilmiştir.
Hemşirelik stresli ve çalışma koşullarının ağır olması, hemşire sayılarının yetersiz olması, çalışma saatlerinin uzun
ve kesintisiz olması, vardiyalı ve gece çalışması, birçok zor ve karmaşık görevi yapması, farklı eğitim düzeyine
sahip olmaları hemşirelerin çalışma performansını ve iletişimini olumsuz etkileyebilmektedir 5,6.
Erkek Hemşirelerin Mesleğe Katılması
2007 yılında yapılan yasal değişiklikle birlikte hemşirelik mesleği cinsiyetsizleştirilmiştir. Yapılan sosyolojik
araştırmalarda: Türkiye’de erkek hemşirelerin mesleki roller ve cinsiyet rolleri arasında sıkıştıkları, iş bulma
kolaylığı nedeniyle mesleği (istemeden) tercih ettikleri, geleneksel ataerkil rolleri kadınlara göre daha fazla
benimsedikleri, meslek içinde yapılacak işlerin cinsiyete göre ayrışması gerektiğine inandıkları-ki bu da cinsiyetçi
tutumun bir sonucudur-, mesleki olarak farklı bir unvan/isim istedikleri, erkek hemşirelerin hasta bakımı yerine
teknik ve idari işlerden sorumlu olması gerektiğine inandıkları ortaya konmuştur. Erkek hemşirelerin varlığı
mesleğin kadın statüsü ile bağını koparmak için olumlu bir adım olsa da cinsiyetçi bakış açısını benimseyen erkek
hemşirelerin mesleğe yeni sorunlar getireceği öngörülmektedir7.
Meslekte Örgütlenme Sorunları; ‘Biz olamamak’
Sağlık çalışanları içinde sayıca en kalabalık grup olmasına rağmen hemşireler, geçmişten günümüze örgütlenmede
ve ortak sesi çıkarmada sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunun oluşmasında mesleki temel eğitimin farklı düzeylerde
olmasına rağmen hemşirelerin aynı unvan ve sorumluluklara sahip olması, hemşirelik lisans eğitimi ile klinik
uygulamaların arasında devamlılığın olmaması, klinikte branşlaşmanın yetersiz olması, kamu ve özel sektörde
çalışma koşullarının farklı olması (ekonomik eşitsizlik), mesleki dernek, sendikalara üyeliğin düşük olması ve
mesleki duyarlılığın yeterli olmaması, klinikte ATT, ebe, teknisyenlerin hemşire olarak çalıştırılmasına fırsat veren
denetimdeki yetersizlikler örgütlenme sorunlarını doğurmaktadır. Hemşirelerin görev tanımları dışında pek çok
rol yüklenmesi de söz konudur. Yapılan bir çalışmada doktorun yapması gereken rolleri hemşirelerin yaptığı,
hemşirelerin bu durumdan şikayetçi olduğu ve bunun nedeni olarak birbirlerini suçladığı saptanmıştır4,7.
Sonuç olarak
Geçmişten günümüze kadının cinsiyetçi rolleri ile bütünleşen meslek yeterli değeri görmemiş, büyük ilerlemeler
kaydetse de hemşirelik mesleği mensuplarına bütüncül, homojen bir kimlik sunamamış, var olan farklılıklar
bölünmelere yol açmış, özerklik, örgütlenme düzeylerindeki zayıflık nedeniyle profesyonelleşmede zorluklar ve
olumsuz örnekler nedeniyle imaj problemleri yaşanmıştır. Tüm bu sorunlarla birlikte profesyonel bir meslek olma
yolunda önemli gelişmeler kaydetmiş, eğitimini lisans düzeyine taşımış, yasal olarak meslek tanımı, görev, yetki
ve sorumlulukları belirlenmiş ve meslek cinsiyetsizleştirilmiştir. Mesleğini seven, aldığı eğitimi iş yaşamına
yansıtabilen, ataerkil ideolojinin sunduğu cinsiyetçi roller yerine mesleki rollerini benimsemiş, farkındalık ve
örgütlenme düzeyleri yüksek, özerk olabilen ve bütünleşebilen hemşireler geleceği yazıp, yeni bir tarih yaracaktır.
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SS-001
IS PERCUTANEOUS MİTRAL BALLOON VALVULOPLASTY A SUİTABLE
OPTİON FOR A PATİENT WHO HAS LUTEMBACHER’S SYNDROME WİTH
EİSENMENGER’S PHYSİOLOGY?
Levent Özdemir*
*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Kırşehir
Introduction:The combination of rheumatic mitral stenosis with atrial septal defect (ASD) is termed as
Lutembacher’s syndrome. Transcatheter closure of ASD and PMBV are suitable therapies for patients without
Eisenmenger’s physiology. Closure of ASD worsens the patients’ symptoms of Lutembacher’s syndrome with
severe Eisenmenger’s physiology as in our case. Our aim is to discuss if PMBV without closure of ASD is suitable
therapy for these kind of patients considering our case?
Case Report: A 42-year-old man was examined in our clinic with excessive ascites, pedal edema, moderately
shortness of breath and fatigue. He seemed cyanotic and his digital oximeter reading was between 88% and 90%.
Lung auscultation revealed rales at both lung bases. On cardiac exam, a moderately accentuated S1 without
opening snap and an apical 2/6 diastolic rumbling of MS. 4/6 holosystolic murmur was heard on lower left side of
the sternum. S2 was splitted and fixed. Liver edge could not be palpated due to excessive ascites. The examination
of lower extremities revealed pedal edema and palpable pulses. His electrocardiogram revealed atrial fibrillation,
incomplete right bundle branch block and nonspecific ST/T-wave changes. Transthoracic echocardiography
revealed normal left ventricular systolic function with an ejection fraction of 60%. Mitral valve and submitral
apparatus thickened with a valve area of 1.0 cm². Anterior mitral leaflet had hockey-stick appearance and both
leaflets were restricted in motion (Figure 1). Right ventricle and both atrium were significantly dilated. There was
a 60-mm secundum ASD as if there was a single atrium (Figure 1). There was a severe tricuspid regurgitation, its
turbulent jet flow directed through the secundum ASD into the left atrium, so we thought severe Eisenmenger’s
physiology is present (Figure 2). Moreover, a pulmonary systolic pressure was measured to be 105 mmHg. On the
basis of the combined finding of rheumatic mitral valve stenosis and a secundum ASD, we established the
diagnosis of Lutembacher’s syndrome. Given his severe Eisenmenger’s physiology, large interatrial septal defect
and high pulmonary hypertension, he was deemed unsuitable for mitral balloon valvuloplasty and surgical
intervention. Unfortunately patient died 6 months later due to low cardiac output.
Discussion: The combination of rheumatic mitral stenosis and ASD termed as Lutembacher’s syndrome, was first
described in 1916 by Lutembacher. In assessment of mitral stenosis in Lutembacher’s syndrome, mitral valve
planimetry, continuity equation, and the proximal isovelocity surface area (with angle correction) may be the
preferred methods of mitral valve area estimation (2-3). Eisenmenger’s physiology was present in our patient
prominently. At this stage of the disease, surgery for ASD was considered not to provide any benefit for the patient
(4-5-6.).
However, the patient had dyspnea and rales at both lung bases on examination and these symptoms were closely
related to MS. At this point, PMBV could be applied for the MS. If it weren’t for the Eisenmenger’s physiology,
PMBV would have caused the left atrial pressure to decrease, relieving the patient’s symptoms, particularly
dyspnea and lung rales. On the other hand, we postulated that making mitral area larger by PMBV could have
increased the right to left shunting at the expense of the decrease in the left atrial pressure and could have worsen
symptoms like cyanosis and fatigue. Then we concluded that PMBV would not prove a suitable intervention for
Lutembacher’s Syndrome with Eisenmenger’s Physiology as in our case.
We could not find any case of Lutembacher’s syndrome with Eisenmenger’s physiology in the literature. To our
knowledge, this case report is the first in the literature to discuss the suitability of a PMBV procedure in a patient
with Lutembacher’s syndrome with Eisenmenger’s physiology. We didn’t perform PMBV for the patient and we
recommend that it would be not to apply PMBV owing to the fact that it may have increased the right to left shunt.
In conclusion, if there is Lutembacher’s syndrome with Eisenmenger’s physiology, PMBV is probably not a good
theuropathic option and it may even be harmful.
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Amaç: Bu çalışmada immatür retikulosit fraksiyonu (IRF)’nun sağlıklı populasyondaki bazal değerini, demir
eksikliği anemisi (DEA) olan hastalarda bazal IRF düzeyini ve oral demir replasman tedavisine IRF yanıtının
değerlendirilmesini amaçladık.
Materyal ve Metod: Bu çalışma Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasında Dahiliye polikliniğine başvuran ve yeni
tanı DEA tanısı konulan 100 çalışma hastası ve 103 sağlıklı kontrol grubu ile yapılmıştır. Hastalardan tanı anında
tam kan sayımı, retikulosit, IRF parametreleri çalışıldıktan sonra çalışma grubu hastalarına oral demir replasman
tedavisi başlanmıştır. 7 gün sonra kontrole çağrılan hastalarda aynı parametreler prospektif olarak tekrar
çalışılmıştır. Çalışma için Beckman-Coulter LH750/780 cihazı kullanılmıştır.
Sonuçlar: Kontrol grubu ve çalışma grubununun cinsiyet dağılımı benzer olup çalışmaya katılanların ortalama
yaşı 44’tü. Çalışma grubunda hastaların tedavi öncesi ortalama IRF değeri kontrol grubundaki hastalara göre düşük
bulunmuştur (%0,22±0,05 / %0,24±0,05; p>0.05). 7 günlük tedavi sonrası kontrole çağrılan hastalarda hemoglobin
değeri 9.75 ±1,52 g/dl’den 10,8±1,48 g/dl’ ye (p <0.05), IRF değerleri ise % 0.22±0,05’den %0.43±0,39’a
yükselmiştir (p<0.05). Alt grup analizlerinde hemoglobin değeri düşük olanlarda, 45 yaşından genç olanlarda ve
kadın cinsiyette IRF artışı daha belirgin olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır
(p>0.05).
Sonuç: Bu çalışmada sağlıklı populasyonda Beckman-Coulter LH750/780 cihazı ile ölçülen bazal IRF değeri %
0.24±0,05 olarak bulunmuştur. Yeni tanı DEA olan hastalarda IRF düzeyinin düştüğü ve oral demir replasman
tedavisi alan hastalarda IRF’nin retikulosit krizine korele bir şekilde arttığı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İmmatür retikulosit fraksiyonu, retikulosit, mikrositik anemi
Abstract
Aim: In this study, we aimed to evaluate the basal value of immature reticulocyte fraction (IRF) in healthy
population, the baseline IRF level in patients with iron deficiency anemia (IDA), and the IRF response to oral iron
replacement therapy.
Material and Methods: This study was conducted with 100 study patients diagnosed with IDA and 103 control
group patients who were admitted to the internal medicine polyclinic between March 2011 and September 2011.
At the time of diagnosis whole blood count, reticulocyte and IRF parameters were studied and then oral iron
replacement therapy was started to the study group patients. The same parameters were prospectively restudied
after 7 days of follow-up. Beckman-Coulter LH750 / 780 instrument was used for the study.
Results: The gender distribution of the control and study group was similar and the average age of the participants
was 44. In the study group, the mean pre-treatment IRF value of the patients was found to be lower than the mean
IRF value of the control group (0,22 ± 0,05% / 0,24 ± 0,05; p> 0.05). In patients who were referred for control in
the seventh day of treatment, the mean hemoglobin value increased from 9.85 ± 1.52 g / dL to 10,8 ± 1,48 g / dL
(p <0.05) and IRF values increased from 0.22 ± 0.05% to 0.43 ± 0.39 % (p <0.05). Although the IRF increase was
more obvious in patients with low hemoglobin levels, younger age and female sex in subgroup analysis, there was
no statistically significant difference between groups.
Conclusion: In this study, baseline IRF value of healthy population measured with Beckman-Coulter LH750 / 780
instrument was found 0.24 ± 0.05%. IRF levels decrease in patients with newly diagnosed IDA and increases in
correlation with the reticulocyte crisis after oral iron replacement therapy.
Key words: Immature reticulocyte fraction, reticulocyte, microcytic anemia
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Giriş
Demir eksikliği anemisi (DEA) tüm dünyada aneminin en sık sebebidir (1). Tanısı hemoglobin, serum demiri ve
ferritin değerlerinde düşme ile konulmaktadır (2). DEA’da azalmış kemik iliği yanıtına bağlı olarak kandaki
immatür eritrositlerin (retikulositler) seviyesi ise düşmektedir. Retikulositlerin otomatik sayımının başlaması ile
çok sayıda retikulosit parametresi klinisyenler tarafından kullanılmaya başlanmıştır (3). Retikulositler ışık
floransını emme durumuna göre sınıflanmakta ve orta ve yüksek florans içeriğine sahip olan immatür
retikulositlerin toplamı immatür retikulosit fraksiyonu (IRF) olarak adlandırılmaktadır (4,5). Yapılan çalışmalarda
IRF retikulosit sayısı ile doğrudan ilişkili bulunmuştur (6). Ayrıca IRF eritropoez başlangıcının en erken göstergesi
olarak kabul edilmekte ve aneminin eşlik ettiği birçok hastalıkta tedaviye erken yanıtı gösterebilmektedir (7-9).
Literatürde DEA’da IRF’nin kullanımı hakkında çok fazla çalışma olmamakla birlikte Buttarello ve ark. yaptığı
çalışmada demir eksikliği anemisi olan hastalarda i.v. demir tedavisi sonrası IRF düzeyleri ölçülmüş ve IRF’nin
retikuloit krizinden çok daha önce artmaya başladığı görülmüştür (10). Daha önce i.v. demir tedavisi sonrasında
IRF’de erken artış görülmesine rağmen oral demir replasman tedavisi alan hastalarda retikulosit krizine benzer bir
şekilde IRF’de artış olup olmadığı bilinmemektedir. Ayrıca IRF ölçümünde kullanılan aletlerin farklı olması,
standardizasyon ve kalibrasyon sıkıntılarından dolayı IRF’nin normal aralığı ile ilgili hala çelişkili sonuçlar
bulunmaktadır (11,12). Ülkemizde bazal IRF seviyesi ise hala tam olarak bilinmemektedir. Biz bu çalışmada
IRF’nin sağlıklı populasyondaki bazal değerini, demir eksikliği anemisi olan hastalarda bazal IRF düzeyini ve
demir tedavisine IRF yanıtının değerlendirilmesini amaçladık.
Gereç ve yöntemler
Bu çalışma Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel
Dahiliye polikliniğine başvuran hastalar ile yapılmıştır. Çalışma prospektif olarak dizayn edilmiştir. Yeni tanı DEA
tanısı alan 100 hasta çalışma grubuna dahil edilmiştir. 18 yaşından küçük, demir eksikliği dışında diğer sebepli
anemisi ve kronik sistemik hastalığı olan (diabetes mellitus, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği, KOAH),
demir eksikliği anemisi için son 6 ayda demir tedavisi alan hastalar çalışmadan dışlanmıştır. Ayrıca anemisi,
herhangi bir kronik sistemik hastalığı veya ilaç kullanımı olmayan ve tarama amaçlı hastaneye başvuran 103
sağlıklı kişi çalışmaya kontrol grubu olarak dahil edilmiştir.
Çalışma grubu hastalarına demir eksikliği anemisi tanısı konulduktan sonra günde tek doz 100 mg Fe+ 2'ye eşdeğer
567.7 mg demir (Il)-glisin-sulfat kompleksi içeren oral demir preperatları başlandı. Hastalar retikulosit krizi ve
IRF’deki değişikliklerin izlenmesi amacıyla 7 gün sonra kontrole çağrıldı. Demir eksikliği anemisi tanısı yeni
konulmuş hastalarda tanı anında ve 7 gün sonraki kontrollerinde hemogram, retikulosit, IRF, serum demir, serum
demir bağlama kapasitesi, serum ferritin gibi laboratuar parametreleri prospektif olarak çalışıldı. Retikulosit sayısı
hastaların hematokrit düzeylerine göre düzeltilerek kaydedildi. Çalışma için Beckman-Coulter LH750/780 cihazı
kullanıldı.
Verilerin istatiksel değerlendirilmeside “ SPSS for Windows 20.0 ” istatistik paket programı kullanıldı. Veriler
standart sapma ve ortalama olarak verildi. p <0.05 olması durumunda istatiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.
Veriler değerlendirilirken non- parametrik testlerden Mann Whitney testi kullanılmıştır. Ayrıca bağımsız değerler
arasında ilişki olup olmadığını anlamak için korelasyon testleri yapılmıştır.
Kontrol grubu ve çalışma grubundaki tüm hastalardan çalışmaya katılım öncesi yazılı onamlar alınmıştır. Çalışma
için Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu’ndan
30.03.2011 tarih ve 2011-122 karar numarası ile etik kurul onayı alınmıştır.
Bulgular
Bu çalışma 103 kontrol grubu hastası ve 100 çalışma grubu hastası ile yapılmıştır. Çalışma grubu hastalarının 77’si
kadın (%77), 23’ü ise erkekti (%23). Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 44’tü. Çalışma grubunda ortalama
hemoglobin değeri 9,75±1,52 g/dl olup kadınlarda 9,3±1,43 g/dl, erkeklerde ise 11±1,11g/dl bulunmuştur. Bu
hastalarda tedavi öncesi ortalama düzeltilmiş retikulosit % 0,65±0,31, ortalama MCV değeri 71,1±7,54 fl ve bazal
IRF değeri ise % 0,22±0,05 olarak bulunmuştur.
Kontrol grubu hastalarının ise ortalama yaşı 44 olup cinsiyet dağılımı çalışma grubu ile benzerdi (K/E: %66-%34).
Kontrol grubunda ortalama hemoglobin değeri 14,00±1,33 g/dl olup kadınlarda 13,2±0,82 g/dl, erkeklerde ise
15,4±0,97 g/dl bulunmuştur. Kontrol grubu hastalarının ortalama MCV değeri 88,26±4,62 fl, ortalama retikulosit
değeri ise % 1,13±0,26 olarak bulunmuştur. Kontrol grubu hastalarında tedavi öncesi ortalama IRF seviyesi %
0.24±0,05 olup kadınlarda %0,25±0,049, erkeklerde ise %0,24±0,056 bulunmuştur. Çalışma ve kontrol grubu
arasında yaş, cinsiyet ve bazal IRF seviyeleri istatistiksel olarak benzerken çalışma grubunda hemoglobin,
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hematokrit, MCV ve düzetilmiş retikulosit seviyeleri istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur. Kontrol ve
çalışma grubu hastalarının bazal değerleri tablo 1’de özetlenmiştir.
Çalışma grubu hastalarında tedavi öncesi ve sonrası değerler tablo 2’de gösterilmiştir. Tedavi sonrası ortalama
hemoglobin, hematokrit, serum demir, ferritin ve RDW değerleri tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı
şekilde yükselmiştir. Tedavi sonrası retikulosit değeri %0,65±0,31’den %1,45±0,63’e, IRF değeri ise %
0.22±0,05’den %0.43±0,39’a yükselmiştir (p <0.05).
Cinciyet, yaş ve hemoglobin seviyesine göre alt grup analizleri tablo 3’te verilmiştir. Erkek cinsiyetinde IRF
artışı % 0,20±0,39 olarak bulunurken kadın cinsiyetinde % 0.22±0,31 olarak bulunmuştur (p>0.05). 45 yaş altı
hastalarda IRF artışı % 0,26±0,22 olarak bulunurken 45 yaş üstü hastalarda % 0,18±0,07 olarak bulunmuştur
(p>0.05). Hemoglobin düzeyi 10 gr/dl’den düşük olan hastalarda IRF artışı hemoglobin düzeyi 10 g/dl’den yüksek
olan hastalara göre daha fazla bulunmuştur (%0,28±0,22- 0,14±0,05, p>0.05). Bu sonuçlara göre genç, daha derin
anemisi olan kadın hastalarda IRF artışı daha fazla bulunmakla birlikte gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmamıştır.
Tartışma
Bu çalışmada sağlıklı populasyonda Beckman-Coulter LH750/780 cihazı ile ölçülen bazal IRF değerinin %
0.24±0,05 olduğu, yeni tanı DEA olan hastalarda IRF düzeyinin düştüğü ve oral demir replasman tedavisi alan
hastalarda IRF’nin retikulosit krizine korele bir şekilde arttığı gösterilmiştir.
Retikulosit sayımının hemoglobin konstrasyonuna göre düzeltme ihtiyacının olması en büyük
dezavantajlarındandır. IRF’de böyle bir düzeltmeye ihtiyaç duyulmaması ise IRF’nin en büyük avantajıdır. Ayrıca
daha önceki yapılan çalışmaların hepsinde IRF ile retikulosit arasında anlamlı ilişki olması eritropoetik aktivitenin
değerlendirilmesinde IRF’nin ek faydalı bir parametre olduğunu göstermektedir. Chang ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada IRF değerinin %0.23’ün altında olması kemik iliğinin anemiye karşı yeterli yanıt verememe durumunu
gösterirken %0.23’ün üzerindeki değerler kemik iliğinin yeterli yanıtını göstermektedir (7). Bizim çalışmamızda
ise bu çalışmayı destekler nitelikte anemik grupta bazal IRF seviyesi %0.22 (yani suprese) bulunmuştur. Bunun
sebebi ise azalmış demir depolarına bağlı kemik iliğinin suprese olmasıdır. Retikulosit ve IRF birbirine benzer
parametreler olmakla birlikte IRF daha çok eritropoezin hızını gösterirken retikulosit sayımı ise eritropoezin
ekinliğinin kuantatif bir ölçümüdür. Nitekim daha önce yapılan çalışmalarda IRF, retikulosit sayımından çok daha
önce yükselmiş ve erken kemik iliği yanıtının gösterilmesinde faydalı olduğu belirtilmiştir (10). Bizim
çalışmamızın önemli kısıtlılıklarından biri olan sık aralıkla kan takibinin yapılmaması nedeniyle erken kemik iliği
yanıtının değerledirilmesi mümkün olmamıştır ancak yine de IRF’nin retikulosit ile birebir korele olduğu
gösterilmiştir.
Bizim çalışmamızda Beckman-Coulter LH750/780 cihazı için bazal IRF düzeyi % 0.24±0,05 olarak bulunmuştur.
Daha önce yapılan çalışmalarda 0.12 den 0.40’a kadar değişik değerler bulunmuştur (11,12). Bu farklılığın en
önemli sebebi ise ölçüm yöntemlelerinin ve kullanılan aletlerinin farklı olmasıdır. Tekuchi ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada IRF farklı aletlerle ölçülmüş ve IRF’deki artışın kemik iliği toparlanması ile ilişkili olduğu ancak
IRF değerlerinin kullanılan makineye göre değiştiği belirtilmiştir (13).
Bizim çalışmamızda retikulosit sayımı ile IRF birebir korele çıkmıştır. Demir eksikliği anemisi olan grupta kemik
iliği yapım azalmasına bağlı olarak her ikisi de azalmış, oral demir replasman tedavisi ile iki parametrede de bir
kriz görülmüştür. Aslında IRF ve retikulosit arasında her zaman böyle korelasyon olmamaktadır. Akut kan
kaybının veya hemolitik aneminin olduğu durumlarda her iki parametre de artarken bizim çalışmamızdaki gibi
kemik iliği yanıtının azaldığı hastalıklarda iki paramatre de azalmaktadır. Ancak miyelodisplastik sendrom ve
enfeksiyoz durumlarda da ise iki parametre arasında diskordans görülebilmektedir. Bu durumlarda retikulosit
azalırken IRF artmaktadır (5,14). Bu nedenle hastalıkların ayrıcı tanısında IRF’nin kullanılabileceği
belirtilmektedir. Nitekim Torres Gomez ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada makrositer anemili hastaların ayrıcı
tanısında IRF ve diğer retikulosit parametrelerinin kullanımı araştırılmış ve megaloblastik anemi ve MDS gibi
makrositer anemisine sebep olan hastalıklarda sağlıklı insanlara göre immatür retikulosit formları daha fazla
bulunmuştur (15). Ancak bizim çalışmamıza farklı hasta gruplarının alınmaması nedeniyle böyle bir
değerlendirme yapma şansı bulamadık. Yukarıdaki çalışmanın aksine mikrositer anemisi olan hastalarda IRF
düzeylerinin kontrol grubu hastalarına göre daha düşük olduğu bulunmuştur.
Çalışmamızda oral demir replasman tedavisi ile hastaların hepsinde retikulosit krizine paralel bir artış olduğu
görülmüştür. Bir haftalık demir tedavisi ile IRF düzeyi iki katına çıkmıştır. Literatürde farklı hasta grupları ile
yapılan çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilmiştir. Nazarenko ve arkadaşları yaptığı çalışmada B12 eksikliği
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anemisi olan hastalarda tedavi sonrasında IRF gibi retikülosit analiz parametrelerinin retikulosit krizi ile korele bir
şekilde total eritrosit kitlesinin artışından 3 gün daha önce arttığı gösterilmiştir (16).
Çalışmamızıda kadın cinsiyet, genç hasta ve derin anemik hastalarda IRF artışı daha fazla bulunmuştur. Bu durum
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamakla birlikte bunun sebebinin ise bu hastalarda kemik iliği yanıtının daha
fazla olması olduğunu düşünüyoruz.
Çalışmamızın en önemli kısıtlığı cinsiyet dağılımın eşit olmamasıdır. Ancak genel populasyonda anemik olanların
çoğunun kadınlardan oluşması nedeniyle böyle bir durum gözlenmiştir ve istatistiksel olarak cinsiyet bakımından
çalışma ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Diğer bir önemli kısıtlığımız ise çalışmada
hastalardan daha erken ve sık aralıklarla kan alınmaması nedeniyle IRF’nin erken eritropoetik yanıtı göstermedeki
etkinliğini değerlendirmemizin mümkün olmamasıdır. Ayrıca çalışmamızda farklı hasta gruplarının olmaması
nedeniyle IRF’nin tanısal amaçlı kullanılabilirliği hakkında çok fazla bilgi veremiyoruz. Ancak çalışmamızda
demir eksikliği anemisi olan hastalarda bazal IRF düzeyinin düştüğü ve IRF’nin retikulositle korele bir şekilde
arttığı bulunmuştur.
Sonuç olarak bu çalışmada sağlıklı populasyonda Beckman-Coulter LH750/780 cihazı ile ölçülen bazal IRF
değeri % 0.24±0,05 olarak bulunmuştur. Yeni tanı DEA olan hastalarda IRF düzeyinin düştüğü ve oral demir
replasman tedavisi alan hastalarda IRF’nin retikulosit krizine korele bir şekilde arttığı gösterilmiştir. IRF’nin
hematolojik hastalıklardaki rolünü araştırmak için yeni randomize kontrollü çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
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Tablo 1- Kontrol ve çalışma grubu hastalarının tedavi öncesi değerleri
Kontrol grubu

Çalışma grubu

p değeri

Yaş

44,17±14,5

44,01±13,02

>0.05

Cinsiyet(K/E)

68-35

77-23

>0.05

Hemoglobin

14,00±1,33 g/dl

9,75±1,52 g/dl

<0.05

Hemotokrit

% 42,24±3,87

% 30,4±4,2

<0.05

MCV

88,26±4,62 fl

71,1±7,54 fl

<0.05

Düzeltilmiş retikulosit

% 1,13±0,26

% 0,65±0,31

<0.05

IRF
% 0,24±0,05
% 0,22±0,05
MCV: Ortalama Eritrosit Hacmi, IRF: İmmatür Retikulosit Fraksiyonu

>0.05

Tablo 2- Çalışma grubunda tedavi öncesi ve sonrasındaki değerler
Tedavi öncesi

Tedavi sonrası

p değeri

Hemoglobin

9,75±1,52 g/dl

10,81±1,48 g/dl

<0.05

Hemotokrit

% 30,4±4,2

% 33,49±4,1

<0.05

MCV

71,1±7,54 fl

75,09±6,42 fl

<0.05

Düzeltilmiş retikulosit

%0,65±0,31

%1,45±0,63

<0.05

IRF

% 0,22±0,05

% 0,43±0,39

<0.05

Serum demiri

24,3±21,9 µg/dl

120,19±87,99 µg/dl

<0.05

SDBK

466,7±68,5 µg/dl

314,91±114,29 µg/dl

<0.05

Ferritin

6,6±9 ng/ml

20,16±16,5 ng/ml

<0.05

RDW

% 18,3±3,2

% 22,83±6,1

<0.05

MCV: Ortalama Eritrosit Hacmi, IRF: İmmatür Retikulosit Fraksiyonu, SDBK: Serum demir bağlama kapasitesi, RDW:
Red Cell Distribution Width

Tablo 3-Alt grup analizleri
Alt gruplar

IRF artışı

p değeri

Cinsiyet
Erkek

% 0,20±0,39

Kadın

% 0.22±0,31

Yaş<45

% 0,26±0,22

Yaş > 45

% 0,18±0,07

>0.05

Yaş
>0.05

Hemoglobin
Hgb<10 g/dl
Hgb >10 g/dl
IRF: İmmatür Retikulosit Fraksiyonu

% 0,28±0,22
% 0,14±0,05

>0.05
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Özet
Giriş ve Amaç: Bu çalışmada ülseratif kolitli hastalarda serum paraoksanaz 1 (PON1) ve arilesteraz (ARE)
düzeyleri ve bu parametrelerin hastalık aktivitesi ile ilişkilerini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 38 aktif dönemde ülseratif kolit (ÜK) hastası ve 38 sağlıklı kontrol grubu hastası
dahil edildi. Çalışma grubu hastalarından hem aktif dönemde hem de remisyon sağlanınca PON1 ve ARE enzim
aktiviteleri çalışıldı. PON1 ve ARE enzim aktiviteleri aktif dönem, remisyon dönemi ve kontrol grubu arasında
kıyaslandı.
Bulgular: Çalışma grubu hastalarının yaş ortalaması 40.3±14.6 yıl (19-78) olup hastaların 20’si erkek (% 52.6)
ve 18’i kadın (% 47.4) idi. Kontrol grubu hastalarının demografik özellikleri çalışma grubuna benzerdi. Aktif
dönemdeki ÜK hastalarının ortalama serum PON1 değeri 65.8±15.0 U/L, ortalama serum ARE değeri ise
151.0±236.6 U/mL olarak tespit edildi. Remisyon dönemindeki hastalarda ortalama serum PON1 değeri 82.4±58.4
U/L, ortalama serum ARE değeri ise 94.1±134.6 U/mL olarak tespit edildi. Kontrol grubundaki hastalarda
ortalama serum PON1 değeri 131.7±63.5 U/L, ortalama serum ARE değeri ise 287.3±295.6 U/mL olarak tespit
edildi. ÜK’lı hastalarda ortalama PON1 ve ARE düzeyleri aktif ve remisyon dönemi arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark göstermedi (p>0.05). Aktif ve remisyon dönemindeki ÜK’lı hastalarda ortalama PON1 ve ARE
değerleri kontrol grubundaki sağlıklı bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0.05).
Sonuç: ÜK’lı hastalarda PON1 ve ARE aktivitelerinin kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı şekilde
azaldığı ancak hastalık aktivitesi ile PON1 ve ARE aktiviteleri arasında ilişki bulunmadığı gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: PON1, inflamatuar barsak hastalığı, ülseratif kolit

PARAOXONASE 1 AND ARYLESTERASE LEVELS İN PATİENTS
WİTH ULCERATİVE COLİTİS AND THEİR RELATİONSHİPS WİTH
THE DİSEASE ACTİVİTY
Abstract
Background and aim: In this study, we studied serum paraoxanase 1 (PON1) and arylesterase (ARE) levels in
patients with ulcerative colitis (UC) and their relationships with the disease activity.
Material and Methods: 38 patients with active UC and 38 healthy control group patients were included in this
study. PON1 and ARE enzyme activities were studied from the study group in both active and remission phases.
PON1 and ARE enzyme activities were compared between the active phase, the remission phase and the control
group.
Results: The mean age of the patients in the study group was 40.3 ± 14.6 years (19-78) and 20 of the patients were
male (52.6%) and 18 were female (47.4%). The demographic characteristics of the control group patients were
similar to the study group. The mean serum PON1 level was 65.8 ± 15.0 U / L and the mean serum ARE level was
151.0 ± 236.6 U / mL in the active phase patients. The mean serum PON1 level was 82.4 ± 58.4 U / L and the
mean serum ARE level was 94.1 ± 134.6 U / mL in the remission phase patients. The mean serum PON1 level
was 131.7 ± 63.5 U / L and the mean serum ARE level was 287.3 ± 295.6 U / mL in the control group. There was
no statistically significant difference in mean PON1 and ARE levels between patients with active and remission
phases (p> 0.05). The mean levels of PON1 and ARE in patients with active and remission phases were statistically
lower than those in healthy controls (p <0.05).
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Conclusion: In patients with UC, PON1 and ARE enzyme activities were found statistically lower compared to
the control group, but there was no relationship between disease activity and PON1 and ARE enzyme activities.
Keywords: PON1, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis
Giriş
Ülseratif kolit (ÜK) primer olarak kolonu tutan, mukoza ve submukozaya sınırlı, idiyopatik kronik bir hastalıktır
(1). İBH patogenezinde en çok genetik, immünolojik, mikrobiyolojik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır (2-4).
ÜK 100 yıldan daha uzun bir süredir bilinen bir inflamatuar barsak hastalığı olmasına rağmen etyolojisi ve
patogenezi hala tam olarak aydınlatılamamıştır.
İnsanda 7. kromozomun q21-22 bölgesinde lokalize paraoksonaz (PON) multigen ailesi, PON1, PON2 ve PON3
diye adlandırılan üç üyeden oluşmaktadır (5). Paraoksonaz enzimi karaciğerde sentezlenen bir ester hidrolazdır
(6). PON1’in düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolün oksidatif modifikasyonuna karşı koruyucu bir rol
oynayarak lipit peroksidasyonunu engellediği, antioksidan ve anti-inflamatuar özellik gösterdiği belirtilmektedir
(7-9). Paraoksonaz ve arilesteraz iki ayrı enzim olarak adlandırılsa da yapılan araştırmalarda insan serumunda tek
gen ürünü olan enzimin hem arilesteraz hem de paraoksonaz aktivitesine sahip olduğu gösterilmiştir (10).
Plazma PON1 ve ARE aktiviteleri patolojik şartlarda özellikle malign hastalıklarda ve kronik sistemik
hastalıklarda azalmış olarak bulunmuştur (11-13). Bu çalışmalarda artmış oksidasyon ve inflamasyonun etkisi ile
PON1 ve ARE değerlerinin azaldığı belirtilmiştir. ÜK’nin etyolojisinde de daha önceki çalışmalarda inflamasyon
ve oksidasyonun önemli rolü gösterilmesine rağmen ÜK’da PON1 ve ARE düzeyleri ve bu parametrelerin hastalık
aktivitesi ile ilişkisini kıyaslayan literatürde az sayıda çalışma bulunmamaktadır.
Biz bu çalışmada ülseratif kolitli hastalarda serum PON1 ve ARE düzeylerini ve bu parametrelerin hastalık
aktivitesi ile ilişkisini araştırdık.
Gereç ve Yöntem
Çalışmamıza Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji polikliniğine kanlı ishal şikayeti ile
başvuran ve yeni tanı konulmuş veya remisyonda iken nüks hastalık tanısıyla hospitalize edilen 38 aktif dönemde
ÜK hastası ve 38 sağlıklı kontrol grubu hastası dahil edildi. Hastalık aktivite değerlendirmesi Truelove-Witts
skorlamasına göre yapıldı (14). Bu skora göre şiddetli hastalığı olanlar aktif ÜK olarak alındı.
Çalışmaya böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, inflamatuvar barsak hastalığı(İBH)
dışında sistemik inflamatuvar veya sistemik enfeksiyöz hastalığı olanlar ve herhangi bir malignite tanısı olan
hastalar dahil edilmedi. Aktif dönemdeki tüm hastalarımız yatırılarak tedavi edildi. Hastalara 1 mg/kg dozunda
metilprednisolon ve remisyon sağlanamadığı durumlarda anti- TNF tedavi verilerek remisyon sağlandı. Hastalar
remisyona girdikten üçer aylık sürelerle kontrole çağrıldı. Kontrole gelen hastaların remisyonda oldukları
Truelove-Witts kriterleri ile teyit edildi.
ÜK’li hastalarda aktif ve remisyon döneminde PON1 ve ARE düzeyleri ölçüldü. Sağlıklı kontrol grubunun da
PON1 ve ARE düzeyleri ilk başvuru anında ölçüldü. Çalışmada aktif dönemdeki hastaların PON1 ve ARE
düzeyleri remisyon dönemiyle karşılaştırıldı. Aynı zamanda hem aktif hem remisyon dönemindeki hastaların
PON1 ve ARE düzeyleri sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
ÜK hastalarından tedaviye başlamadan önceki aktif dönemlerinde ve tedaviyle remisyon dönemine girdikten
sonraki zamanda 10 ml venöz kan alındı. Aynı şekilde sağlıklı gönüllülerden de kan alındı. PON1 ve ARE
düzeyleri için alınmış olan venöz kanlar en fazla 30 dakika oda sıcaklığında dik pozisyonda bekletildikten sonra,
biyokimya laboratuarında 4000 rpm’de 10 dakika soğutmalı santrifüj edildi. Ayrılan serum iki eşit parçaya
bölünerek -80 derecede depolanıp saklandı. Çalışmanın yapılacağı gün tüm numunelerin +4 ˚C’de 12 saat
bekletilerek çözünmeleri sağlandı ve biyokimya laboratuarında çalışıldı.
PON1 enzim aktivitesi ölçümünde substrat olarak paraokson, ARE ölçümünde ise substrat olarak fenil asetat
kullanıldı. Kullanılan bütün kimyasallar analitik saflıkta olup Merck ve Sigma’dan sağlandı. Serum havuzunda
paraoksonaz aktivite ölçümlerinde farklı konsantrasyonlarda CaCl2 ve yine farklı konsantrasyonlarda paraokson
(O,O-diethyl-O-p-nitrophenyphosphate; Sigma Co, London, UK) ihtiva eden glisin ve Tris-HCL tamponları
kullanılarak; farklı Ph ve sıcaklıklarda (37 °C ve 25 °C’de) ölçümler yapılarak bazal paraoksonaz aktiviteleri
incelendi. Aynı solüsyonlara 0.5 mol/L ve 1 mol/L NaCl ilaveleri yapılarak da NaCl-stimüle paraoksonaz
aktiviteleri tespit edildi. Arilesteraz aktivitesi ölçümleri ise Tris-HCl ve glisin tamponlarına substrat olarak
paraokson yerine son konsantrasyonu 1 mmol/L ve 2 mmol/L olacak şekilde fenilasetat ilave edildi. PON1’in
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enzimatik hidrolizi sonucu oluşan 4-nitro-fenol ile ARE’nin enzimatik hidrolizi sonucu oluşan fenol
spektrofotometrik olarak ölçüldü. PON1 aktivitesi 412 nm’de, ARE enzim aktivitesi 270 nm’de ölçüldü.
Veriler sayı, yüzde ortalama ve standart sapma olarak verildi. Verilerin analizinde SPSS 18 bilgisayar istatistik
programı kullanıldı. Nümerik veriler parametrik şartlarda kontrol grubu ile T testi ile, nonparametrik şartlarda
Mann-Whitney U Test ile analiz edildi. p<0.05 olması durumunda gruplar arası fark anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalışma grubu hastalarının yaş ortalaması 40.3±14.6 yıl (19-78) olup hastaların 20’si erkek (% 52.6) ve 18’i kadın
(% 47.4) idi. Kontrol grubu hastalarının ise yaş ortalaması 40.5±9.9 (18-60) olup hastaların 21’i erkek (%55.2) ve
17’si kadın (%44.8) idi. Çalışma ve kontrol grubu hastalarının demografik özellikleri benzerdi. Çalışma grubu
hastalarının 18’inde pankolit, 15’inde sol tip kolit ve 5’inde ise ülseratif proktit mevcuttu. Hastaların demografik
özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Hastalık dönemlerine göre PON1 ve ARE değerleri ve gruplar arasında kıyaslama Tablo 2’de özetlenmiştir. Aktif
dönemdeki ÜK hastalarının ortalama serum PON1 değeri 65.8±15.0 U/L, ortalama serum ARE değeri ise
151.0±236.6 U/mL olarak tespit edildi. Remisyon dönemindeki hastalarda ortalama serum PON1 değeri 82.4±58.4
U/L, ortalama serum ARE değeri ise 94.1±134.6 U/mL olarak tespit edildi. Kontrol grubundaki hastalarda
ortalama serum PON1 değeri 131.7±63.5 U/L, ortalama serum ARE değeri ise 287.3±295.6 U/mL olarak tespit
edildi.
ÜK’lı hastaların PON1 ve ARE düzeyleri kıyaslandığında aktivasyon ve remisyon dönemleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Aktivasyon dönemindeki ÜK’lı hastalarda ortalama PON1 ve ARE
değerleri kontrol grubundaki sağlıklı bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu (PON
p<0.05, ARE p<0.5). Yine remisyon dönemindeki ÜK’lı hastalarda ortalama PON1 ve ARE değerleri kontrol
grubundaki sağlıklı bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0.05).
Tartışma
Bu çalışmada PON1 ve ARE seviyelerinin aktif ve remisyon dönemindeki ÜK hastalarında kontrol grubu
hastalarına göre azaldığı ve bu parametrelerin hastalık aktivitesi ile ilişkili olmadığı gösterilmiştir. Hem aktif
dönemde hem de remisyon döneminde kontrol grubuna göre daha düşük PON1 ve ARE değerlerinin bulunması
hastalığın etyopatogenizinde serumda bu moleküllerin seviyelerinin azalmasının rolü olabileceğini
düşündürmektedir.
Daha önceki çalışmalarda malignite, travma ve romatoid artrit gibi artmış oksidatif stres altındaki hastalıklarda
azalmış PON1 ve ARE aktiviteleri saptanmıştır (15-17). Akçay ve ark. yapmış olduğu çalışmada mide ve pankreas
kanserli hastalarda azalmış serum PON1 aktivitesi saptanmıştır (18,19). Yine Elkıran ve ark. yeni tanı akciğer
kanserli hastalar üzerinde yaptıkları çalışmada PON1 ve ARE aktivitesini anlamlı oranda azalmış bulmuşlardır
(20). Ancak literaratürde ÜK ile bu parametreler arasındaki ilişkiyi ve bu parametrelerin hastalık aktivitesi ve
etyopatogenezdeki rolünü araştıran çalışma sayısı kısıtlıdır.
ÜK’nın etyopatogenezi hala tam olarak anlaşılamamıştır. Serbest radikalleri içeren oksidan moleküllerin İBH’nın
patofizyolojisinde rol oynadığını düşünülmektedir (21). Kolon göreceli olarak mukozasındaki düşük orandaki
antioksidanlara bağlı olarak oksidatif hasara zaten duyarlıdır. Ayrıca ÜK’da azalmış antioksidan defans
mekanizmaları aşırı inflamasyonun gelişimine neden olabilir (22,23). Antioksidan defans mekanizmasının
azalmasında ise PON1 gibi antioksidan moleküllerinde azalmanın rolü olduğu düşünülmektedir. PON1’in
lipoproteinler üzerinde serbest radikallerin yol açtığı lipit peroksidasyonuna karşı antioksidan etki gösterdiği
gözlenmiştir (24). Bizim çalışmamızda da ÜK hastalarında serumda PON1 seviyesinin kontrol grubu hastalarına
göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulunması ÜK etyopatogenezinde azalmış PON1 seviyelerine bağlı
gelişen oksidatif hasarın etkili olabileceği fikrini desteklemektedir. Benzer şekilde Rothem ve ark. yaptığı
çalışmada kolon ve ileumdan alınan biyopsi örneklerinde PON1 eksikliği gözlenmiş ve bu parametrelerin
hastalığın patogenezinde rol alabileceği söylenmiştir (25).
Baskol ve ark.’nın yaptığı çalışmada PON1 aktivitesi bizim çalışmamıza benzer olarak ÜK’lı grupta kontrol
grubuna göre daha düşük olarak bulunmuştur (21). Baskol ve ark. çıkan bu sonuçları ‘Preoksidan bir çevrede
inflamatuar yanıtın bir parçası olarak artan sitokinler azalmış PON1 aktivitesine sebep olabilir.’ şeklinde
açıklamışlardır. Ayrıca bu çalışmada serum PON1 aktivitesi ile hastalık aktivitesi arasında hiçbir korelasyon
bulamamışlardır. Daha önce değişik hasta grupları ile yapılan çalışmalarda PON1 ve ARE’nin hastalık aktivitesi
ile de ilişkili olabileceği gösterilmesine rağmen bizim çalışmamız ve yukarıda bahsedilen çalışmada tam tersi
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sonuçlar bulunmuştur. Bunun olası nedenlerinden biri ise hastaların aktif ve remisyon döneminde kullandığı
immunsupresif ilaçlara bağlı sonuçların yanlış değerlendirilmesi olabilir. Diğer bir sebebi ise PON1’in gerçekten
CRP gibi sık kullanılan parametrelere göre hastalık aktivitesini değerlendirmek için yetersiz kalması olabilir.
Nitekim Boehm ve ark. yaptığı çalışmada crohn hastalığı ve ÜK varlığında azalan PON1 enzim aktivitesi CRP
yüksekliği ile karşılaştırılmış ve zayıf bir belirteç olarak saptanmıştır. PON1 enzim aktivitelerinin düşük sensitivite
ve spesifiteye sahip olması nedeniyle hastalık aktivitesini değerlendirme gücü klinik uygulamalar için yeterince
güvenilir bulunamamıştır (26).
ÜK’li hastalarda serum PON1 ve ARE aktivitesindeki azalmanın mekanizması tam olarak bilinmemektedir.
ÜK’da inflame mukozadaki azalmış antioksidan seviyeleri sonucunda, artan serbest oksijen radikalleri ile oluşan
oksidatif stres doku hasarına neden olur. Serum PON1 ekspresyonunun oksidatif stresle azaldığı ve yapılan
çalışmalarda oksidatif stres durumlarında PON1’in inaktive olduğu gösterilmiştir (27,28). Ayrıca inflamatuar bir
hastalık olan ÜK’da inflamatuar yanıtın bir parçası olarak TNF-α ve IL-1’in arttığı (29-31) ve bunun sonucunda
da IL-1 ve TNF-α’nın serum PON1 aktivitesini azalttığı belirtilmiştir (32). PON1 dominant olarak karaciğerde
üretilir ve IL-1, TNF-α gibi sitokinler karaciğer hücrelerine direkt etki ederek PON1 mRNA’nın azalmasına neden
olurlar. Bu tezi destekler nitelikte Van Lenden ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada akut faz cevabı sırasında
TNF-α ve IL-1 gibi salınan mediyatörlerin serum PON aktivitesini azalttığı bulunmuş ve PON negatif akut faz
proteini olarak kabul edilmiştir (33).
Çalışmamızın en önemli kısıtlılığı hasta sayısının az olmasıdır. Ancak literatürde PON1 ve ARE ile yapılmış
çalışmalarda bizim hasta sayımızı benzer hasta örneklemleri kullanılmıştır ve hasta sayımız istatistiksel
değerlendirme için yeterlidir.
Sonuç olarak bu çalışmada ÜK’lı hastalarda PON1 ve ARE aktivitelerinin kontrol grubuna göre istatiksel olarak
anlamlı şekilde azaldığı ancak bu parametrelerin hastalık aktivitesi ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Bu
sonuçlara göre PON1 ve ARE’nin hastalığın etyopatogenezinde rol alabileceği düşünülmüştür.
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Tablo 1- Demografik özellikler
Yaş
Cinsiyet :E/K
Hastalık tutulumu
Pankolit
Sol tip
Ülseratif proktit

Çalışma grubu
40.3±14.6 yıl (19-78)
20(%52.6)/18(%47.4)

Kontrol grubu
40.5±9.9 (18-60)
21(%55.2)/17(%44.8)

18(%47)
15(%39)
5(%17)

-

p
0.78
0.69

Tablo 2- Hastalık dönemlerine göre PON1 ve ARE değerleri ve gruplar arasında kıyaslama
PON1
ARE
Aktif dönem
65.8±15.0 U/L
151.0±236.6 U/mL
p>0.05
p>0.05
Remisyon dönemi
82.4±58.4 U/L
94.1±134.6 U/mL
Aktif dönem
Kontrol
Remisyon dönemi
Kontrol

65.8±15.0 U/L
p<0.005
131.7±63.5 U/L

151.0±236.6 U/mL
p<0.05
287.3±295.6 U/mL

82.4±58.4 U/L
p<0.005
131.7±63.5 U/L

94.1±134.6 U/mL
p<0.005
287.3±295.6 U/mL

Kısaltmalar: PON1:paraoksanaz 1, ARE:arilesteraz
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SS-012
KOVA-SAPI YIRTIKLARINDA ANTERİOR İNTERMENİSKAL
LİGAMAN DAĞILIMI: MRG ÇALIŞMASI
Ali KOÇ*
*Kayseri Şehir Hastanesi Radyoloji Kliniği
Özet
Amaç: Anterior intermeniskal ligamanın (AİML), tibiofemoral temas kuvvetini menisküslere dağıtıcı
biyomekanik etkisi bilindiğinden; farklı tip kova-sapı yırtığı olan olgularda, hasarlanma mekanizması ve tedaviyi
yönlendirebilecek olası etkileri yönüyle sorgulanabilir. Çalışmamızda; santral ve periferik tip olarak gruplandırılan
kova-sapı yırtığı olgularında AİML’nin dağılımını belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve yöntemler: Kova-sapı yırtığı tanılı ve MR incelemesi olan 104 hasta, AİML ve kova-sapı yırtık tipi
yönlerinden tekrar değerlendirildi. AİML’lar Nelson ve LaPrade sınıflamasına göre gruplandırıldı. Kova-sapı
yırtıkları, santral ve periferik zon olmak üzere iki grup şeklinde düzenlendi. İstatistiksel analiz için Pearson’s
korelasyon testi kullanıldı. p değeri<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgular: Kova-sapı yırtıklarının 78’i (%75) medial menisküste, 26’sı (%25) lateral menisküste idi. Periferik zon
yırtığı 55 (%52.9) hastada, santral zon yırtığı 49 (%47.1) hastada saptandı. AİML, hastaların 51’inde (%49)
görülmedi, 21 (%20) hastada tip I, 24 (%23) hastada tip II ve 8 (%8) hastada tip III şeklinde idi. Kova-sapı yırtığı;
AİML izlenmeyen 27 (%53) hastada periferik zon, 24 (%47) hastada santral zon şeklinde, Tip I AİML’li hastaların
11’inde (52%), tip II AİML’li hastaların 13’ünde (%54) ve tip III AİML’li hastaların 2’sinde (%25) periferik zon
şeklinde idi. AİML ile kova-sapı yırtığı tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı (p=.991).
Sonuç: AİML’nin değişik kova-sapı yırtığı tiplerindeki dağılımı anlamlı olmayıp, literatürde belirtilen AİML
görülme sıklığı oranları ile korelasyon göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: anterior intermeniskal ligaman, kova-sapı yırtığı, Manyetik Rezonans Görüntüleme

DISTRIBUTION OF ANTERIOR INTERMENISCAL LIGAMENT IN
BUCKET-HANDLE TEARS: AN MRI STUDY
Introduction: Because of AIML has a known biomechanical effect on the tibiofemoral contact forces with
distributing to the menisci, AIML can be questioned for any influence on the injury mechanism and management
in different patterns of bucket-handle tear cases.To determine the distribution of AIML in groups composed of
central and peripheral type bucket-handle tear cases.
Methods: Totally 104 cases with bucket-handle tear were re-evaluated with MRI for AIML and tear pattern.
AIMLs were grouped according to the classification of Nelson and LaPrade. Two groups of bucket-handle tear
cases were formed according to the tear pattern as central or peripheral. Statistical analysis was made with
Pearson’s correlation test. p value <0.05 is accepted as significant.
Results: Tears of 78 (75%) patients were seen in the medial meniscus, and 26 (25%) in the lateral meniscus. Tear
at the peripheral location was found in 55 (52.9%) patients, and central location in 49 (47.1%) patients. AIML was
absent in 51 (49%) patients with bucket-handle tear. Type I was seen in 21 (20%), type II in 24 (23%) and type III
in 8 (8%) patients. Of the patients with absent AIML, 27 (53%) had peripheral zon tears and 24 (47%) had central
zon tears. Eleven of 21 patients (52%) with type I, 13 of 24 patients (54%) with type II, and 2 of 8 patients (25%)
with type III had peripheral zon tears. No significant correlation was found between the AIML and the groups
consisted of different patterns of bucket-handle tear. (p=.991)
Conclusion: The distribution of AIML in different patterns of bucket-handle tear cases was not significant and did
not differ with the normal ratios specified in the literature.
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KeyWords: anterior intermeniscal ligament, bucket-handle tear, Magnetic Resonance Imaging
Introduction: The most common mechanism of injury in bucket-handle tears is a twisting injury with the foot
anchored on the ground, and tear is most often (72%) located in the peripheral portion of the menisci (1). It is
widely held that the tear commences posteriorly and then extends anteriorly allowing the bucket handle to prolapse
into the intercondylar notch. If the anterior extension of the tear is limited, then locking occurs. Unlocking of the
joint is associated with relocation of the displaced portion, further extension of the tear anteriorly or rupture of the
bucket handle. Knowledge and understanding of the anatomical structure and vascularity of the meniscus as well
as the pattern of tear is important. Bucket-handle tears usually occur in an area of good blood supply in the
meniscus. When treated early (within 3 weeks) these can generally be repaired. Partial meniscectomy can preserve
some of the function of the meniscus and is beneficial for tears within the avascular white-white zone. (2)
The function and importance of the anterior intermeniscal ligament (AIML) of the knee are not fully known. It
was found that AIML strain increased with compressive knee loading and that external rotation of the tibia unloads
the AIML, suppressing the relationship between AIML strain and compressive knee loads. The AIMLs have a
beneficial influence on knee biomechanics with decreased meniscal load sharing with AIML loss. (3)
Material and Methods
Totally 104 cases with bucket-handle tear were re-evaluated with MRI for AIML and tear pattern. AIMLs were
grouped according to the classification of Nelson and LaPrade. They identified three different attachment patterns
of the AIML; types I to III. Type I- the ligament attaches directly to the anterior horn of the medial meniscus and
the anterior margin of the lateral meniscus. Type II- the ligament attaches medially to the most-anterior margin of
the medial meniscus and attaches laterally to the joint capsule anterior to the lateral meniscus. Type III- this
attachment pattern consists of two types, the main attachment points of the AIML, both medially and laterally is
the anterior capsule. (4) Two groups of bucket-handle tear cases were formed according to the tear pattern as
central or peripheral.
The distribution of AIML in all cases with bucket-handle tear and also in groups was correlated statastically with
Pearson’s correlation test. p value <.05 was accepted as significant.
Results
Study was composed of 83 males and 21 females. The average age was found 32 years (ranging between 17 to 54
years). Tear was found at equal ratios in the right (n=52) and left knees (n=52). Tears of 78 (75%) patients were
seen in the medial meniscus, and 26 (25%) in the lateral meniscus. Tear at the peripheral location was found in 55
(52.9%) patients, and central location in 49 (47.1%) patients.
AIML was absent in 51 (49%) patients with bucket-handle tear. Type I was seen in 21 (20%), type II in 24 (23%)
and type III in 8 (8%) patients. Of the patients with absent AIML, 27 (53%) had peripheral zon tears and 24 (47%)
had central zon tears. Eleven of 21 patients (52%) with type I, 13 of 24 patients (54%) with type II, and 2 of 8
patients (25%) with type III had peripheral zon tears.
No significant correlation was found between the AIML and the groups consisted of different patterns of buckethandle tear. (p=.991)
Discussion
A bucket-handle tear is a longitudinal, full-thickness meniscal tear, and reported to comprise almost 10% of all
tears.This type of tear pattern is commonly seen in younger (<40 years old) male patients and is most often (72%)
located in the peripheral portion of the menisci (1,2) In this study, the average age was 32 years, and most patients
were male (n=83). The ratio of peripheral tears was found 52.9% and lower than in the literature.
The most common mechanism of injury is a twisting injury with the foot anchored on the ground. These tears
usually occur in an area of good blood supply in the meniscus. When treated early (within 3 weeks) these can
generally be repaired. Early diagnosis and repair of bucket-handle tears is crucial. Failure to treat or treatment with
meniscectomy can result in earlier progression of osteoarthritis because of loss of tibiofemoral contact area and
increased contact pressure across the joint. (5)
The main ligaments that attach the menisci to the tibia, the femur and each other (AIML) are the means by which
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the contact force between tibia and femur is distributed into hoop stresses in the menisci to reduce contact pressure
at the joint. This means that the functional biomechanics of the menisci cannot be considered in isolation and
should be considered as the functional biomechanics of the meniscus-meniscal ligament construct.
It is meaningful to query the distribution of AIML in bucket-handle tears of the menisci with considering that
AIML has an effect to reduce the tibiofemoral contact pressures along the meniscal structures. We first have
thought that this issue will allow us to define the injury mechanism leading to bucket-handle tear in traumatic and
atraumatic cases, and also can help to describe the pitfalls of management in selected cases. The present study
didn’t yield a significant correlation between the AIML and groups consisted of bucket-handle tears with different
patterns. With this regard, most important limitation of this study was lack of arthroscopic findings that can give
us information about the anatomical classification of bucket-handle tears.
References
1. Metcalf MH, Barrett GR. Prospective evaluation of 1485 meniscal tear patterns in patients with stable knees.
Am J Sports Med 2004;32:675–680.
2. Mordecai SC, Al-Hadithy N, Ware HE, Gupte CM. Treatment of meniscal tears: an evidence based approach.
World J Orthop 2014;5:233.
3. Guess TM, Razu SS, Kuroki K, Cook JL. Function of the Anterior Intermeniscal Ligament. J Knee Surg
2018;31:68-74.
4. Nelson EW, LaPrade RF. The anterior intermeniscal ligament of the knee an anatomic study. Am J Sports Med
2000;28:74-76.
5. Krause WR, Pope MH, Johnson RJ, WilderDG. Mechanical changes in the knee after meniscectomy. J Bone
Joint Surg Am 1976;58:599-604.
6. Masouros SD, McDermott ID, Amis AA, Bull AMJ. Biomechanics of the meniscus-meniscal ligament
construct of the knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2008;16:1121-1132.

71

SS-013

A CASE OF SINGLE CORONARY ARTERY PRESENTING WITH
STABLE ANGINA PECTORIS
Dr. Serkan SİVRİ*
*Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji AD, Kırşehir
Aim: Congenital coronary artery anomalies are usually incidental and rare, while single coronary artery (SCA) is
an extremely rare situation. We aimed to present a patient with isolated SCA, arising from the right sinus valsalva,
with a severe lesion on.
Case report: A 50 year-old female patient with stable angina pectoris who was admitted to cardiology outpatient
clinic of our hospital. There was no significant data in the patient's medical history and family history. And also
transthoracic echocardiography (TTE) revealed normal left ventricular wall motion and heart valve structures.
Consequently, we decided to perform coronary angiography to find out of etiology of the patient’s symptoms. The
coronary angiography showed the absence of a left main coronary artery with a single right coronary artery (RCA)
arising from the right sinus valsalva, with a severe lesion on (Figure 1). And also, the left coronary artery system
was not visualized on aortography (Figure 2). The heart team evaluated the patient, and decided to
revascularization in case of medical treatment resistant angina. Therefore, the patient was discharged with medical
therapy and followed-up closely.
Discussion: Single coronary artery (SCA) is a congenital malformation which is defined as a coronary artery
arising from the sinus valsalva and supplying the whole heart. The incidence of congenital coronary anomalies is
1%, while SCA is an extremely rare situation which may cause symptoms of myocardial ischemia such as
exertional angina and dyspnea, arrhythmias, syncope, or sudden death, in up to 20% of patients.
Conclusion: Although isolated SCA is an extremely rare condition, it should be kept in mind as a possible cause
of angina or angina like symptoms.
Keywords: Single coronary artery, Congenital anomaly, Coronary angiography
Introduction
Congenital coronary artery anomalies are usually incidental and according to the literature coronary anomalies
affect 1% of the general population [1], while single coronary artery (SCA) is an extremely rare situation.
Recognition and identification of these anomalies is of clinical importance because some types of coronary artery
anomalies are associated with myocardial ischemia or sudden death [2]. In this case report, we present a patient
with isolated SCA, arising from the right sinus valsalva, with a severe lesion on.
Case Report
A 55-year-old female patient without any medical history of coronary artery disease or any other systemic disease
was admitted to our clinic with the symptoms of exertional dyspnea and class 2 angina of Canadian Cardiovascular
Society (CCS). Physical examination and baseline electrocardiogram were normal. Echocardiography revealed no
hypokinesia of any ventricular walls, with an overall estimated ejection fraction of 65%. Laboratory tests were
unremarkable. Coronary angiography demonstrated the absence of a left main coronary artery with a single right
coronary artery (RCA) originating from the right sinus valsalva. Initially, RCA coursed down throughout the right
ventricular groove and provided nutrient branches of the right ventricular free wall. After that, mid portion of the
RCA extended to the left atrioventricular groove posteriorly, and continued to the pathway of the left anterior
descending (LAD) artery, in the anterior interventricular groove. The obtuse marginal and the diagonal branches
originated from distal segment of the RCA. Subsequently, a critical lesion was seen in the region of continuation
into the anterior interventricular groove (Figure 1,2). The left coronary artery system, neither LMCA nor LAD and
CX seperately, were not visualized on aortography. No other congenital cardiac defects accompanying the coronary
anomaly were seen in our patient. The patient was evaluated by the heart team and decided to revascularization in
case of medical treatment resistant angina, because both percutaneous coronary intervention (PCI) and coronary
artery bypass grafting (CABG) had high periprocedural risk. Therefore, the patient was discharged with
conservative medical therapy, comprising acetylsalicylicascit, metoprololsuccinate, and isosorbidemononitrate
and followed-up closely.

72

Discussion
SCA is a rare congenital malformation, with an estimated incidence of 0.01-0.04%, which is defined as a coronary
artery arising from the sinus valsalva and supplying the whole heart [3]. Coronary artery anomalies are mostly
benign and asymptomatic, however symptoms of myocardial ischemia such as exertional angina and dyspnea,
arrhythmias, syncope, or sudden death can occur in up to 20% of patients with potentially serious anomalies such
as SCA [1]. SCA primarily supplies metabolic support to the whole myocardium. Therefore, reduced coronary
functional reserve or abnormal flow patterns during exercise might be related to ischemia. Classification for single
coronary artery was first introduced in 1979 by Lipton et al, and later was modified by Yamanaka and Hobbs, for
describing the origin and course of these single coronary anomalies [1,4]. SCA anomaly in our case was classified
as Lipton R-1 as the single existing vessel follows the course of normal right coronary artery with a continuation
into the missing artery's territory.
Based on the report from Coronary Artery Surgery Study (CASS), Click et al. showed that although anomalous
coronary arteries are rare, they are still at risk of CAD and no significant difference in survival by location or
degree of stenosis in the anomalous artery when compared with nonanomalous artery [5]. In our case, there was a
critical lesion on distal segment of SCA which was decided to revascularization in case of medical treatmentresistant angina, because both PCI and CABG had high periprocedural risk.
In conclusion, herein we present an isolated SCA arising from right sinus valsalva and maintaining the blood suply
of the entire myocardium, with a severe lesion on. Although isolated SCA is an extremely rare condition, it should
be kept in mind as a possible cause of angina or angina like symptoms.
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Figure 1: The angiographic image from anteroposterior-cranial
view. a, middle portion of the RCA; b, PDA; c, PL artery; d, OM
branch of the CX artery; e, diagonal branch of the LAD artery;
black arrow, severe stenosis of possible CX artery. CX, circumflex;
LAD, left anterior descending; OM, obtuse marginal; RCA, right
coronary artery; PDA, posterior descending artery; PL,
posterolateral.

Figure 2: The angiographic image from right anterior obliquecaudal view. Black arrow, Possible rudimentary LAD artery.
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PESTICIDE POISONING THAT TRIGGERS MYOCARDIAL
INFARCTION
Mustafa Çelik*
*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Kırşehir
Introduction: Pesticides have long been used by the farmers, mainly in order to abate the loss of agricultural
commodities, which may otherwise exert a heavy financial burden on the economy of developing countries (1).
There is little data regarding the relationship between pesticide use and myocardial infarction, and the number of
case reports is limited. In a study by Dayton et al, it was reported that pesticide use might contribute to myocardial
infarction risk in farm women (2).
Case: A 74-year-old previously healthy male farmer was admitted to the emergency department of Ahi Evran
Education and Research Hospital in June 2017 with the complaint of crushing chest pain accompanied by cold
sweating which lasted for an hour. The initial physical examination of the patient, who had been experiencing a
terrible death anxiety, revealed Glasgow coma scale of 15; respirations 25/minute; body temperature 36,3 degree
Celsius; pulse rate 101 beats/minute; blood pressure 150/95 mmHg. The electrocardiography taken within 5
minutes of admission was compatible with acute inferior ST-elevation myocardial infarction (Figure 1). Bed-side
echocardiographic examination showed global left ventricular ejection fraction of 40% with akinesia in the
inferior-posterior wall and mild mitral regurgitation. Upon inquiring the case’s history, it was learnt that the patient
had prepared a total of 60 liters of pesticide solution by adding 31.5 gram imidacloprid and 4.5 gram hexaconazole
in tap water, and had applied the eventual solution through an agricultural sprayer on the plants in his farm without
any protective suit and facemask. 2 hours following the application, he had felt a crushing chest pain and called
the ambulance. The patient was then transferred to intensive care unit where tenecteplase was administered
intravenously as thrombolytic therapy at the 3 rd hour after the onset of chest pain. The admission laboratory data
was as follows: glucose 157 mg/dl; BUN 57 mg/dl (reference 15,6-48,5 mg/dl); creatinine 1,34 mg/dl (reference
0,70-1,2 mg/dl); sodium 137 mg/dl (reference 136-145 mg/dl); potassium 5,6 mg/dl (reference 3,5-5,1 mg/dl); Creactive protein 0,09 mg/dl (reference 0,015-0,50 mg/dl); AST 34 U/L (reference 5-40 U/L), ALT 15 U/L (reference
5-41 U/L); Hemoglobin 15,3 g/dl (reference 12,5-17,4 g/dl); hematocrit 44,6%; Troponin I 0,371 ng/ml (reference
0-0,30 ng/ml); creatine kinase-MB 3,04 ng/ml (reference 0-6,22 ng/ml). Since our hospital lacked cardiac
catheterization laboratory at that time, the patient was then transferred to another hospital for further interventional
cardiac procedures. The coronary angiography performed in the referral hospital depicted a normal left anterior
descending and circumflex artery, but highly thrombosed right coronary artery (Figure 2). Accordingly, a total of
5 stents were implanted in a sequential manner in the right coronary artery with a successful restoration of blood
flow (Figure 3). The patient was discharged from the referral hospital on the 4 th post- procedure day with recovery.
Discussion: In a study conducted in North Caroline and Iowa, little evidence was found between chronic exposure
to individual pesticides and myocardial mortality or nonfatal myocardial infarction incidence (3). Imidacloprid is
a relatively new systemic insecticide which belongs to the class of chemicals ‘’neonicotinoids’’ and acts on central
nervous system (CNS) through blockage of nicotinergic neuronal pathways. Although it possess a relatively much
lower toxicity for mammals, it might become poisonous upon exposure in high doses. Although imidacloprid has
low toxicity via dermal contact, it has moderate toxicity upon ingestion. Furthermore, its aerosol form can prove
to be highly toxic (4). In a case report from Taiwan, massive ingestion of imidacloprid caused ventricular
fibrillation and tachycardia in addition to central nervous system depression (5). A small exposure study of 6 farm
workers wearing protective equipment during 3 hour-long mango spraying with imidacloprid insecticide revealed
no sign of poisoning (6). In a case report, 24-year-old male farmer showed such severe neuropsychiatric
manifestation as extreme agitation, incoherence, sweating, breathlessness, diaphoresis and disorientation as well
as rhabdomyolysis after inhalation of imidacloprid solution during agricultural spraying (7). Our patient had worn
no protective suit or facemask, thus getting exposed to the pesticides through inhalation and skin contact.
Interestingly, he showed no evidence of central nervous system depression. Despite attributable to myocardial
infarction to a large extent, his state of anxiety and fear of death along with cold sweating may in part be a result
of neuropsychiatric side effect of imidacloprid in CNS.
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Hexaconazole is a potent triazole fungicide effective against a wide range of plant pathogens (8). It inhibits sterol
biosynthesis and thus interferes with membrane formation (9). In bacteria, hexaconazole also inhibits
dehydrogenase system which limits bacterial count (10). In a case report of ingestion exposure, hexaconazole was
observed to exert central nervous system depression and generalized trembling which recovered by symptomatic
and supportive care (11). We found no case report regarding hexaconazole poisoning associated with severe cardiac
implications.Our case had no classical cardiac risk factor other than older age. Strenuous exertion during the
spraying procedure in a summer day along with older age could also be held responsible for the occurrence of
myocardial infarction. However, the attribution of pesticide poisoning in such a case can never be ruled out totally.
On the other hand, whether a single pesticide ingredient or the combination of ingredients was implicated in the
occurrence of myocardial infarction cannot be fully ascertained.
Conclusion: This may be the first report of a farmer case with probable pesticide poisoning implicated in ST
elevation myocardial infarction. Despite limited data, cardiac involvement should always be kept in mind in
pesticide poisoning.
Key Words: pesticide poisoning, myocardial infarction, farmer
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Figure 1 The electrocardiography with acute inferior ST-elevation myocardial infarction

Figure 2. Highly thrombosed right coronary artery

Figure 3. Right coronary artery with a successful
restoration of blood flow
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SS-020
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
SONUÇLARINA GÖRE GENEL DAĞILIM ÖZELLİKLERİ
Muhammed ALPASLAN
Ahi Evran Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Radyoloji AD.,Kırşehir,Türkiye
Amaç: Bu makaledeki amacımız bölgemizde yaşayan ve üriner sistemde taş ön tanısıyla Bilgisayarlı Tomografi
çekimi yapılan hastalarda taş saptanma oranı ile bu taşların lokalizasyon ve genel dağılım özelliklerini araştırarak
dünya geneli ile karşılaştırmak.
Materyal-Metod: Renal kolik, hematüri ve yan ağrısı şikayetleri ile klinisyen tarafından üriner sistem taşı
düşünülerek kontrastsız Bilgisayarlı Tomografi çekilen hastaların radyoloji arşivinden görüntüleri incelenip yaş,
cinsiyet,,taş sayısı, taşın boyutu ve lokalizasyonu gibi bilgileri kaydedildi.
Bulgular:Çalışmamızda toplam 599 hasta araştırıldı. Bunların 345 i erkek(%57,5) 254 ü kadındı(%42,5).Grupta
minimum yaş 18 maksimum yaş 84 olup yaş ortalaması 46(SD ±14) idi. Toplamda 290 hastada (%48) herhangi
bir lokalizasyonda üriner sistem taşı tesbit edildi. Bunlardan 184(%63,5) ü erkek, 106(%36,5) sı kadındı. Üriner
sistem taşları en sık sağ böbrekte(%35),sonrasında sol böbrekte(%28),üreterde (%11),en az yerleşim yeri ise
üreter+böbrek(%3) lokalizasyonu idi. En sık 30-60 yaş aralığında (%70) görülmekte olup yaş ilerledikçe taş
sayısında ve boyutunda azalma görüldü. Taş boyutları en sık 5-10mm(%40) arasında ölçüldü. Hastalardaki taş
sayısına bakıldığında en sık 1 taş (%60) saptandı, 2 den fazla taş bulunma oranı (22%) 2 taş bulunma oranından
(18%).fazla olduğu görüldü.
Sonuç:Çalışmamızdaki hastalar üriner sistemde taş varlığı, cinsiyete göre dağılım, taş lokalizasyonu,,yaş aralığı,
ortalama taş boyutu ve sayısı gibi paramatrelere göre sınıflandırılıp diğer çalışmalarla karşılaştırlıdı. Üriner sistem
taşı için endemik bölge kabul edilen ülkemizde bölgemiz şartlarında yaşayan hastalarda ortaya çıkan sonuçlar
dünya genelindeki sonuçlarla uyumlu bulundu. Çalışmamızın sonucu olarak genelde 30-60 yaş arası erkeklerde,
sağ böbrekte ve ortalama 5-10mm boyutunda üriner sistem taşlarının olması daha önce yapılmış olan benzer
çalışmalarla paralellik göstermekteydi. Üriner sistem taşlarının bölgesel farklılığının olup olmadığının
belirlenmesinde daha geniş çaplı çalışmaların yapılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Üriner sistem taş, Bilgisayarlı tomografi, Renal kolik

DISTRIBUTION FEATURES OF URINARY CALCULI ON COMPUTED
TOMOGRAPHY
Aim: In this study, we aimed to determine the frequency of urinary calculi in the patients in our region who
underwent an abdominal computed tomography imaging with a suspicion of urinary calculi and to compare with
these location and distribution features with previous studies.
Material And Methods: Data about presence of calculi, age, sex, number of calculi, size of calculi and the calculi
location of the patients who underwent a non-enhanced Computed Tomography examination with the complaints
of renal colic and/ or hematuria and/or flank pain, were retrospectively screened in database of an university
hospital and recorded.
Findings: A total of 599 patients (46 ±14 year sold (range 84-18)) were included in the study. Among them, 345
ones were male (57,5%) and 254 was female (42,5%). Finally at least one calculus was detected in 290 (48%)
patients. Among these 290 patients184 ones were male (63,5%) and 106 were female (36,5%). The most common
locations of urinary calculi were right kidney (35%), leftkidney (28%), and üreters (11%). The rarest location site
was ureter+ kidney (3%). The calculi frequency was highest in the patients which are between 30-60 years old
(70%). As the age of the patients increased, number and the sizes of the calculi decreased. The calculi were most
commonly in 5-10 mm in sizes(40%).There were most common solitary calculus in the patients.(60%). The
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frequency of presence of three or rmore calculi (22%) was found to be higher than the frequency of presence of
two calculi (18%).
Results: We determined urinary calculi frequency, calcule distribution according to gender, location of calculi,
average size of calculi and the number of calculi by comparing with the literature data. These results which we
found in our country that is is accepted as endemic for urinary calculus disease were consistent with previous
studies which were conducted in various countries worldwide. Our findings suggest that renal calculus disease is
seen most common in male aged between 30and 60 years old, most common locate in right kidney and the average
size of calcule is between 5 and 10 mm which is compatible with previous studies. We think that further studies
are required to determine possible regional differences on the features of urinary calculus disease.
Keywords: Urinary calculi,Computed Tomography, Renal colic
Giriş
Üriner sistem taşları, yaklaşık olarak her 10 kişiden birini yaşamlarının bir noktasında etkileyen 1, çok yaygın bir
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Böbrek taşlarının görülme sıklığı, son yıllarda artmış görünmektedir.
Bunun nedeni taş saptama yöntemlerinin gelişmiş olması ile açıklanabilse de, bazıları diyetteki değişikliklerden
ve obezite seviyelerinin yükselmesinden kaynaklanmaktadır1.
Üriner sistem taşlarının tesbitinde en etkili radyolojik modalite kontrastsız bilgisayarlı tomografi yöntemidir.%99
oranında taşın varlığı veya yokluğu belirlenebilir.Bunun yanında taşın lokalizasyonu,boyutu,sayısı ve ek patolojik
bulgular hakkında bilgi sahibi olunabilir.Bu bilgiler klinisyenin tedavisine yön vermesi açısından çok
değerlidir2,3,4.
Böbrek taşı, tüm Amerikalı kadınların% 6'sını ve tüm Amerikalı erkeklerin% 12'sini yaşamları boyunca
etkilemektedir. Genel olarak, gelişmiş ülkelerde yaygınlık artmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre, 2000 yılında,
ürolitiazis teşhisi ve tedavisine dahil olan maliyetler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.1 milyar dolara
yaklaşırken, on yıldan daha erken bir zamanda bu oran % 50'den fazla artmıştır5,6,7,8.
Üriner sistem taş hastalıklarının etiyolojisinde coğrafya, cinsiyet, yaş, genetik, beslenme alışkanlığı,iklim,
mevsimsel faktörler ve meslek gibi pek çok iç ve dış etken birlikte rol oynamaktadır. Bazı çalışmalarda taş
hastalığının daha çok sıcak iklimlerde görüldüğü ve az su içen, çok proteinli gıda tüketen toplumlarda daha sık
rastlanıldığı bildirilmektedir9,10.
Hastalığın oluşumunda ırksal nedenler de önemli bir özellik olarak göze çarpmaktadır. Taş hastalığı prevalansı
ABD’de %2-8, Avrupa’da % 1-5, Japonya’da %7, Güney Kore’de %3.5 olarak bildirilmektedir.Bizim ülkemizde
yapılan çok merkezli bir çalışmada, prevalansın %14.8 olduğu rapor edilmektedir 9,10,11.
Materyal Metod
Kırşehir ve çevresinde yaşayan renal kolik, hematüri ve yan ağrısı şikayetleri ile klinisyen tarafından üriner sistem
taşı düşünülerek Bilgisayarlı Tomografi çekimi yapılan hastaları çalışmamıza dahil ettik. Hastaların radyoloji
arşivinden görüntüleri incelenip yaş,cinsiyet,,taş sayısı, taşın boyutu ve lokalizasyonu gibi bilgileri
kaydedildi.Hastalar yaş grubları olarak 18-24, 25-40, 41-60 ve 60 üzeri şeklinde sınıflandırıldı.Taş sayısı
bakımından 1 taş,2 taş ve 2 taş üzeri olarak, bulunduğu lokalizasyona göre sağ böbrek,sol böbrek,her iki böbrek,
üreter böbrek birlikteliği ve sadece üreter şeklinde, boyutuna bakıldığında ise 1-4mm,5-10mm ve 10mm üzeri
şeklinde kategorize edildi.
Bulgular
Çalışmamız toplamda 599 hasta üzerinden yapıldı.Bunların 345 i erkek(%57,5) 254 ü kadındı(%42,5).Grupta
minimum yaş 18 maksimum yaş 84 olup yaş ortalaması 46(SD +-14) idi. Toplamda 290 hastada (%48) herhangibir
lokalizasyonda üriner sistem taşı tesbit edildi(Grafik 1).Bunlardan 184(%63,5) ü erkek, 106(%36,5) sı
kadındı(grafik 2). En sık 30-60 yaş aralığında(%70) görülmekte olup yaş ilerledikçe taş sayısında ve boyutunda
azalma görüldü.
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Grafik 1. Üriner sistem taşı olan hastaların toplam dağılımı
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Grafik 2. Cinsiyete göre üriner sistem taşı olan hastaların dağılımı
Taş boyutları en sık 5-10mm(%40) arasında ölçüldü.Hastalardaki taş sayısına bakıldığında en sık 1 taş (%60)
saptandı, 2 den fazla taş bulunma oranı 2 taş bulunma oranından fazla olduğu görüldü.(Tablo 1-2)

CİNSİYET
ERKEK
KADIN
TOPLAM

Tablo 1.Taş boyutunun cinsiyete göre dağılımı
TAŞ BOYUTU
1-5mm
5-10mm
10mm ve üzeri
56
73
55
15
46
45
71
119
100

TOPLAM
184
106
290

CİNSİYET
ERKEK
KADIN
TOPLAM

Tablo 2.Taş sayısının cinsiyete göre dağılımı
TAŞ SAYISI
1 Adet
2 Adet
2 den fazla
105
35
44
71
17
18
176
52
62

TOPLAM
184
106
290

Üriner sistem taşları en sık sol böbrekte (%35),sonrasında sağ böbrekte (%28),üreterde (%11) ve en az yerleşim
yeri ise üreter+böbrek (%5) lokalizasyonu idi (Grafik 3).
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Grafik 3.Üriner sistem taşlarını lokalizasyonuna göre dağılımı
Sonuç
Üriner sistem taşları akut ve kronik sağlık problemlerine neden olan önemli bir halk sağlığı sorunudur .Bu yüzden
tanı ve tedavinin etkili ve doğru bir şekilde yapılması için radyolojik modaliteler kullanılır.Üriner sistem taşını
tesbit etmekte en etkili yöntem kontrastsız bilgisayarlı tomografidir.Bundan dolayı bizde çalışmamızda BT
sonuçlarına göre hastalarımızı değerlendirdik. Çalışmamızın sonucunda taş hastalığı düşünülen 599 hastanın % 49
unda BT ile taş tesbit edildi.Erkeklerde yaklaşık 2 kat fazla taş hastalığına rastlandı. Ülkemizde 14 ilde 1500 kişiyi
kapsayan bir toplum taramasında taş hastalığı erkek/kadın oranı 1.5/1 olarak verilmektedir. Farklı ülkelerde
yapılan çalışmalarda bu oran 3/1 ve1.5/1 arasında değişebilmektedir. Baker ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada
göreceli olarak taş hastalığı oluşumuna neden olan kronik üriner sistem enfeksiyonları, sistinüri,
hiperparatroidizmin bayanlarda daha sık görülmesinin taş hastalığı sıklığını artırabileceğini öne sürse de,
bayanlardaki düşük serum testeron düzeyleri ve idrarlarındaki sitrat miktarının yüksekliği taş hastalığının
erkeklerde daha fazla görülmesini açıkça ortaya koymaktadır 12,13.Çalışmamızda genelde 30-60 yaş arası
erkeklerde, sol böbrekte ve ortalama 5-10mm boyutunda üriner sistem taşlarının olması daha önce yapılmış olan
çalışmalarla benzerlik taşımaktaydı.Özellikle 60 yaşından sonra taş görülme oranı düşüş göstermekteydi. Tefekli
ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Hastalığın ilerleyen yaşla insidansının arttığı göze çarpmaktadır. Hastalık en
sık 30-60 yaş civarında görülür ve 60 yaş sonrası taş oranında azalma olur 14. Ülkemizde yapılan başka bir
araştırmada en yüksek prevalans 55 yaş olarak belirtilmektedir 11.Çalışmamızda, her iki cinste de taş hastalığının
en sık 40’lı yaşlarda görüldüğü ortaya çıktı.
Sonuç olarak Ülkemiz sıcak iklim kuşağında olup üriner sistem taşı için endemik kabul edilen bir bölge.Bu nedenle
taş hastalığı ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tıp dünyasının primer amaçlarından birisi hastalıkların
tesbit edilmesini sağlamak olduğunu düşünürsek, taş hastalığı için erken ve kesin tanı için radyolojik modalitelerin
önemi giderek artmaktadır. Bu tanı yöntemleri ile üriner sistem taş hastalığının bölgesel farklılıklarının ortaya
çıkarılması için daha geniş çaplı çalışmaların yapılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.
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SS-030
KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN DİYABETİKLERDEKİ
NÖTROFİL/LENFOSİT VE MONOSİT/HDL ORANININ DİYABETİK
OLMAYANLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
Elif TURAN*
*Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç hastalıkları ABD, Endokrinoloji, Yozgat.
Amaç: Diyabetes mellitus, insülin direnci veya yetersizliğinden kaynaklanan ve yüksek kan şekeri seviyelerinde,
multiorgan tutulumu ile birlikte ortaya çıkan, mikro ve makro komplikasyonlarla karakterize sendromdur. Diyabet
komplikasyonlarının ilerlemesinde kan şekeri yüksekliği ve inflamasyon ana nedenlerindendir. İnflamasyon
sürecinde monosit ve makrofajlar önemli rol oynamaktadır. Ayrıca monositin aterom plak oluşumunu tetiklediği
daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Nötrofil/lenfosit oranı ve monosit/HDL oranı ateroskleroz ve
inflamasyon ile ilişkisi gösterilmiş ucuz ve kolay ulaşılabilir parametrelerdir. Bu çalışmada amacımız ateroskleroz
ve inflamasyonun önemli belirteçlerinden olan nötrofil/lenfosit ve monosit/HDL oranının diyabetik olmayan
hastalarla karşılaştırılmasıdır.
Materyal-metod: Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 141
diyabetik hasta ve kontrol grubu olarak yaş uyumlu 96 diyabetik olmayan gönüllü çalışmaya alınmıştır. Hastaların,
yaş cinsiyet, sistolik ve diyastolik kan basıncı, biyokimyasal ve hematolojik parametreleri not edildi. Veriler
istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bozok Üniversitesinde etik kurul onayı alınmıştır.
Bulgular: Diyabeti olan ve olmayan hastaların tüm verileri Tablo 1 de gösterilmiştir. Beden kütle indeksi, sistolik
kan basıncı, glukoz, trigliserid, lökosit, nötrofil, monosit, nötrofil / lenfosit oranı ve monosit/HDL diyabetik
hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunurken, HDL düzeyi ise diyabetik hastalarda istatistiksel olarak
anlamlı düşük tespit edildi. Her iki grup arasında yaş, diyastolik kan basıncı, total kolesterol, LDL, lenfosit
sayısında anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda inflamasyon ve aterosklerozla yakından ilişkisi olan nötrofil / lenfosit ve monosit/HDL
oranı diyabetik hastalarda daha yüksek bulunmuştur. Bu tetkiklerin elde edilmesi kolay ve ucuzdur. Diyabetin
fizyopatolojisindeki rolleri yeni çalışmalar ile aydınlatılabilir.
Anahtar kelimeler: Diyabetes mellitus, nötrofil / lenfosit oranı, monosit / HDL oranı

COMPARISON OF NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE AND
MONOCYTE-TO-HIGH-DENSITY LIPOPROTEIN RATIOS BETWEEN
DIABETIC AND NONDIABETIC PATIENTS.
Objectives: Diabetes mellitus is a syndrome characterized by multiorgan involvement with micro and macrocomplications, which is caused by elevated blood glucose levels resulting from insulin resistance or deficiency.
Elevated blood glucose and inflammation are the main causes of diabetic complication progression. Monocytes
and macrophages play an important role in the inflammation process. In addition, monocytes have been shown to
trigger atheroma plaque formation in previous studies. Neutrophil-to-lymphocyte and monocyte-to-HDL
cholesterol ratios are inexpensive and easily accessible parameters that are associated with atherosclerosis and
inflammation. In this study, we aimed to compare neutrophil-to-lymphocyte and monocyte-to-HDL ratios between
diabetic and non-diabetic patients.
Methods: In this retrospective study, 141 consecutive diabetic patients and 96 age-matched non-diabetic controls,
admitted to our clinic between January 2015 and January 2016 were enrolled. Age, gender, systolic and diastolic
blood pressure, biochemical and hematological parameters and the other clinical and demographic variables of the
patients were determined. The data were compared statistically. Ethics committee approval was received at Bozok
University.
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Results: Baseline clinical and demographic characteristics of diabetic and non-diabetic patients are shown in Table
1. Compared with the non-diabetic group, body mass index, systolic blood pressure, glucose, triglycerides, WBC,
neutrophils, monocytes, neutrophil-to-lymphocyte ratio and monocyte-to-HDL ratio were significantly higher and
HDL levels were significantly lower in diabetic patients (p<0.05 for all). The two groups were similar regarding
age, diastolic blood pressure, total cholesterol, LDL and lymphocyte count (p≥0.05 for all).
Conclusions: In our study, neutrophil-to-lymphocyte and monocyte-to-HDL ratios as markers of inflammation
and atherosclerosis, were significantly higher in diabetic patients. Considering these are low cost and good
reproductibility tests, new studies should ellucidate their roles in the pathophysiology of diabetes.
Giriş
Diyabetes mellitus, insülin direnci veya yetersizliği nedeniyle yüksek kan şekeri seviyelerine neden olan,
multiorgan tutulumu sonucunda mikro ve makro komplikasyonlarla karakterize sendromdur. Diyabet
komplikasyonlarının ilerlemesinde kan şekeri yüksekliği ve inflamasyon ana nedenlerindendir. İnflamasyon
sürecinde monosit ve makrofajlar önemli rol oynamaktadır. Ayrıca monositin aterom plak oluşumunu tetiklediği
daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve monosit/HDL oranı (MHO)
ateroskleroz ve inflamasyon ile ilişkisi gösterilmiş ucuz ve kolay ulaşılabilir parametrelerdir (1). Bu çalışmada
amacımız kliniğimize başvuran diyabetik hastaların, ateroskleroz ve inflamasyonun önemli belirteçlerinden olan
NLO ve MHO diyabetik olmayan hastalarla karşılaştırılmasıdır.
Materyal-metod
Ocak 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
polikliniğine başvuran hastalar retrospektif olarak taranmıştır. Aktif enfeksiyonu, bilinen romatizmal hastalığı,
hematolojik parametreleri etkileyebilecek ilaç tedavisi alan (steroid gibi), gebelik, hematolojik hastalığı olanlar
çalışmaya dahil edilmedi. 141 diyabetik hasta ve yaş uyumlu 96 diyabetik olmayan kontrol grubu çalışmaya
alınmıştır. Hastaların, yaş cinsiyet, sistolik ve diyastolik kan basıncı, boy, kilo beden kütle indeksi (kg/m 2),
biyokimyasal ve hematolojik parametreleri not edildi. Bu verilerle NLO ve MHO hesaplandı. Veriler istatistiksel
olarak karşılaştırıldı. Çalışma için Bozok Üniversitesinde Klinik Etik Kurul onayı alınmıştır.
Bulgular
Diyabeti olan ve olmayan hastaların tüm verileri Tablo 1 de gösterilmiştir. Beden kütle indeksi, sistolik kan basıncı,
glukoz, trigliserid, lökosit, nötrofil, monosit, NLO ve MHO diyabetik hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek
bulunurken, HDL düzeyi ise diyabetik hastalarda istatistiksel olarak anlamlı düşük tespit edildi. Her iki grup
arasında yaş, diyastolik kan basıncı, total kolesterol, LDL, lenfosit sayısında anlamlı fark saptanmadı.
Tartışma
Çalışmamızda inflamasyon ve aterosklerozla yakından ilişkisi olan NLO ve MLO diyabetik hastalarda daha
yüksek bulunmuştur. NLO son dönemlerde çalışmalarda kendine sıklıkla yer bulmaktadır. Tip 2 diyabetes mellitus
ve komplikasyonlarının inflamatuar bir hastalık ve immün sistem fonksiyon bozukluğu olduğu çalışmalarla
kanıtlanmıştır (2, 3). Ayrıca araştırmalar, kronik enflamasyonun diyabetik hastalarda diyabetik komplikasyonların
oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunduğunu göstermiştir (4, 5). Verdino ve arkadaşlarının geniş serilerde yaptığı
çalışmada NLO diyabetik hastalarda yüksek olduğu ve yine diyabetik olgularda koroner arter prevelansı ve
hastalığın ciddiyeti ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir (6). Çalışmamızda da diyabetik hastalarda NLO literatüre
uyumlu olarak anlamlı yüksek tespit edilmiştir.
Monositlerden adezyon molekülleri ile monositlerin endotel hücrelerine sıkıca yapışması sağlanır (7). Dolaşan
monositlerin, damarların intima ve alt intima bölgelerine göç edip, makrofajlara dönüştüğü bilinmektedir. Bu
makrofajlar daha sonra LDL kolesterolü ve diğer lipidleri reseptörler yoluyla içine alırlar. Aterosklerotik plak
oluşumunu başlatırlar. Plazma HDL kolesterol seviyesi, azalmış kardiyovasküler mortalite ve morbidite ile
ilişkilidir. Yüksek yoğunluklu lipoprotein konsantrasyonu, aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklarda sitokinler
ve CRP gibi proinflamatuar ajanların plazma seviyeleri ile ters ilişkilidir. Birçok anti-aterosklerotik etkinin yanı
sıra, HDL'nin monosit aktivasyonuna karşı inhibe edici bir molekül olduğu da öne sürülmüştür (8). Kanbay ve ark.
MHO kronik böbrek hastalığı olan 340 hastadaki fatal kardiyovasküler olaylar için bağımsız prediktör olduğunu
tespit etti (9). Bu çalışmada diyabetik hastalarda monosit düzeyi ve MHO anlamlı yüksek olarak bulundu.
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Sonuç olarak; bu tetkiklerin elde edilmesi kolay ve ucuzdur. Günlük klinik uygulamalarda diyabetli hastalarda
aterosklerozun bir göstergesi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyim.
Tablo 1: Diyabeti olan ve olmayan hastalarda demografik veriler
Yaş (yıl)
Beden Kütle indeksi (kg/m2)
Sistolik kan basıncı (mm/Hg)
Diyastolik kan basıncı (mm/Hg)
Glukoz (mg/dL)
Total Kolesterol (mg/dL)
Trigliserid (mg/dL)
LDL (mg/dL)
HDL (mg/dL)
Lökosit
Hemoglobin g/dL
Nötrofil
Lenfosit
Monosit
Platelet
Nötrofil/lenfosit oranı
Monosit/HDL oranı

Diyabeti olan (N=141)
54.83±6.33
32.63±4.43
136.05±4.43
79.75±12.03
204.19±100.5
205.72±48.09
203.96±135.67
122.27±37.7
45.97±11.84
8.25±2.45
13.54±1.57
5.6±1.98
2.45±0.73
0.55±0.17
275.36±69.74
2.24±1.39
0.0129±0.0054

Diyabeti olmayan (N=94)
53.02±8.07
31.12±5.88
123.25±13.64
79.14±9.05
99.03±23.04
199.84±40.34
143.01±71.52
122.7±32.4
51.58±10.68
7.24±2.06
13.37±1.39
3.9±1.4
2.37±0.59
0.48±0.17
281.05±68.20
1.73±0.63
0.0098±0.00459

P
0.056
0.027
<0.01
0.675
<0.01
0.334
<0.01
0.977
<0.01
<0.01
0.418
<0.01
0.382
0.02
0.547
<0,01
<0,01

LDL: düşük dansiteli lipoprotein, HDL: yüksek dansiteli lipoprotein, p pearson korelasyonu. P değeri <0.05 ise
anlamlı kabul edilmektedir. Anlamlı değişkenler koyu renk ile belirtilmiştir.
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Amaç: Amacımız Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Merkezimize hacamat yaptırmak amacıyla başvuran
hastaların sosyo-demografik özelliklerini belirlemektir. Ayrıca kişilerin hacamat yaptırma sebeplerini ve daha önce
hacamat yaptırmış ise doktor olmayan kişiler tarafından yapılan hacamatın oranını belirlemektir.
Gereç ve yöntemler: Hastanemiz GETAT Merkezinde 01.01.2019-31.01.2019 tarihleri arasında hacamat yapılan
ve çalışmamıza katılmayı kabul eden hastalar dahil edildi. Hastalara hazırladığımız anket formu yüz yüze
uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya 62 kişi dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 42,15±11 idi(min:17 max: 61).
Katılımcıların %74,2 (n:46)'si kadın, %25,8 (n:16)'i erkek idi. Katılımcıların eğitim düzeyi sırayla %46,8 (n:29)'i
üniversite, %12,9 (n:8)'u lise, %37,1(n:23)'i ilkokul-ortaokul, %3,2(n:2)'si okur-yazar idi.
Anketimizde yer alan 'Daha önce hacamat yaptırdınız mı?' sorusuna 32(%51,6) kişi evet cevabı verirken, 30
(%48,4) kişi hayır cevabını verdi. Daha önce hacamat yaptıran 13 (%40,6) kişinin hacamatı ise doktor olmayan
kişiler tarafından yapılmıştı. Hacamat yaptırma sebeplerini sorduğumuzda 36(%58) kişi kas ve/veya eklem ağrıları
sebebiyle, 18(%29) kişi baş ağrısı sebebiyle hacamat yaptırdığını belirtti.
Eğitim düzeyi ile önceki hacamatın doktor olmayan kişiler tarafında ev ortamında yapılması arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark yoktu. Fakat üniversite mezunlarından 8(%27,6) kişi daha önceki hacamatını doktor
olmayan kişilere ev ortamında yaptırmıştı.
Sonuç: Merkezimize hacamat amacıyla başvuran hastaların yaklaşık yarısı üniversite mezunudur. Hacamat
yaptırma sebeplerine baktığımızda lokomotor sistem ağrısı ve baş ağrısı diğer sebeplere göre öne çıkmaktadır.
Hacamat tedavisinin özellikle boyun ağrısı ve migrende etkin bir tedavi seçeneği olduğu literatür bilgisi ile de
desteklenmektedir. Toplumda hacamat yaptırma talebini hastane şartlarında ve eğitimli doktorlar tarafından
karşılanması hasta sağlığı açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Hacamat, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, ağrı

SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WHO
APPLIED TO MAKE WET-CUPPİNG TO OUR CENTER
Introduction: Our aim is to determine the socio-demographic characteristics of patients admitted to our Center
for Traditional and Complementary Medicine (GETAT) Center. In addition, to determine the reasons for making a
person and the rate of wet-cupping made by people who have not had a premonition.
Methods: Patients who were admitted to our hospital between 01.01.2019 and 31.01.2019 in GETAT Center were
included in the study. The questionnaire was prepared face to face.
Results: 62 people were included in the study. The mean age of the participants was 42.15 ± 11 years (min: 17
max: 61). 74.2% (n: 46) of the participants were female and 25.8% (n: 16) were male. The educational level of the
participants was 46,8% (n: 29), university, 12,9% (n: 8) high school, 37,1% (n: 23) primary and secondary school,
3,2% n: 2) was a reader-writer. In our survey, 'Did you make before? 32 (51.6%) people answered yes while 30
(48.4%) people answered no. 13 people (40.6%) who had previously had a hiatus were in the hospital. When we
asked about the causes of wet-cupping, 36 (58%) of them stated that 18 (29%) of them had had a headache because
of muscle and / or joint pain.
There was no statistically significant difference between education level and the other wet-cupping the side of
people who are not doctors be done in the home environment. However, 8 (27.6%) of university graduates had
previous wet-cupping done to people who were not doctors in their home environment.
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Conclusion: Approximately half of the patients admitted to our center for wet-cuppıng are university graduates.
When we look at the reasons of wet-cupping the locomotor system pain and headache are more prominent than
other causes. It is also supported by the literature that the treatment of hijama is an effective treatment option
especially in neck pain and migraine. It is important in terms of patient health to be met by doctors in hospital
conditions.
KeyWords: Wet-cupping, traditional and complementary medicine, pain
Giriş
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp tedavileri arasında önemli yeri olan hacamat, literatürde wet-cupping (ıslak kupa)
olarak yer almaktadır. Hacamat, bölgesel vakum aletleri yardımıyla, çoğunluğu kapiller damarlara ait kanın,
yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak emniyetli bir biçimde alınmasını sağlayan işlemdir.
Derinin dermis tabakası, epidermise doğrudan bitişiktir ve cilt için mekanik destek sağlamanın yani sıra bir çok
yaşamsal fonksiyona sahiptir. Dermisin kalınlığı göz kapaklarında 0.3 mm, sırtta ise 3 mm kadardır. Delikli cilt
kılcal damarları dermo-epidermal kavşakta bulunur. Yüzeysel delikli kılcal damar ağları hacamat sırasında yapılan
emiş basıncına bağlı filtrasyon işlevi için uygundur.(Şekil 1)

Şekil 1. Dermal Damarların Elektron Mikroskobik Yapısı
1A: Cilt yüzeyindeki kılcal damar ağı fenestre yapısına sahiptir.
1B: Dermisteki kırcal damarlar, hacamat esasında basınca bağlı filtrasyon işlevine uyan gözeneklere sahiptir.
Kaynak: Furhad 2019
Hacamatın terapötik etkisini gösteren spesifik mekanizma tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, birkaç teori öne
sürülmüştür. Taibah adı verilen bir yöntem ıslak çukurluğu yapay böbreği taklit ettiğini öne sürmektedir. Böbrek
glomerüllerden normal basınç ile hidrofobik maddeleri filtrelemektedir. Hacamatta ise yüksek basınçlı ile hem
hidrofilik hem de hidrofobik maddeler filtrelenir. Toplanan filtrelenmiş sıvı, prostaglandinler ve enflamatuar
mediatörlerin yanı sıra hastalığa bağlı ve hastalığa neden olan maddeler içerir. Yapılan çizikler, enflamatuar hücre
göçünü ve endojen opioid salınımını uyararak bağışıklığı arttırır. Bu etki, kan akışında iyileşme, toksinlerin
çıkarılması, restore edilmiş nöroendokrin dengesi, gelişmiş oksijen arzı ve doku perfüzyonuna yol açar1
2018 yılında Umar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hacamattan 5 dk önce alınan kan ile hacamattan 1 ay sonrası
alınan kan kıyaslanmış; alüminyum (Al), çinko (Zn), ve kadminyum(Cd) düzeylerinde tedavi sonrası azalma
bulunmuştur.2
Hacamatın terapötik faydasının en güçlü kanıtı ağrı tedavisidir. Özellikle kas-iskelet sistemi ağrısı, migren veya
gerginlik baş ağrılarına etkili olduğu bilimsel çalışmalarla ıspatlanmaktadır. Bir çalışmada hacamat tedavisinden
sonra baş ağrısı şiddetinde % 66 azalma olduğu tespit edilmiştir.1
Amacımız Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Merkezimize hacamat yaptırmak amacıyla başvuran
hastaların sosyo-demografik özelliklerini, hacamat yaptırma sebeplerini ve daha önce hacamat yaptırmış ise doktor
olmayan kişiler tarafından yapılan hacamatın oranını belirlemektir.
Gereç Ve Yöntemler:
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Kesitsel olarak yapılan çalışmamıza hastanemiz GETAT Merkezinde 01.01.2019-31.01.2019 tarihleri arasında
hacamat yapılan ve katılmayı kabul eden hastalar dahil edildi. Hastalara hazırladığımız anket formu yüz yüze
uygulandı. Anket formumuzda katılımcıların cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi, meslekleri, daha önce hacamat
yaptırma durumları, daha önce hacamat yaptırmış ise kim tarafından ve hangi şartlarda yapıldığı ve kaçıncı
hacamatı olduğu sorgulandı.
Çalışma sonunda elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 20.00 paket program kullanıldı. Verilerin
analizinde tanımlayıcı ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için 0.05 den küçük p değerleri esas alındı.
Bulgular Ve Tartışma
Çalışmaya 62 kişi dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 42,15±11 yıldı(min:17, max:61).
Katılımcıların %74,2 (n:46)'si kadın, %25,8 (n:16)'i erkek idi. Katılımcıların eğitim düzeyi sırayla %46,8 (n:29)
üniversite, %12,9 (n:8) lise, %37,1 (n:23) ilkokul-ortaokul, %3,2 (n:2) okur-yazar idi. Meslek gruplarına
bakıldığında %43,5 (n:27) 'i ev hanımı, %19,4’ü (n:12) sağlık personeli, %6,5(n:4)'i öğretmen, %11,3 (n:7)'ü
memur, %4,8 (n:3)'i emekli, %3,2 (n:2)'si öğrenci, %11,3(n:7)'ü ise diğer mesleklerde çalıştığını belirtti.
Anketimizde yer alan 'Daha önce hacamat yaptırdınız mı?' sorusuna 32 (%51,6) kişi evet cevabı verirken, 30
(%48,4) kişi hayır cevabını verdi. Hacamat yaptıranlardan %75 (n:24)'i daha önce 1 kere hacamat yaptırmıştı, 4
kişi daha önce 2 kere, 1 kişi daha önce 4 kere, 2 kişi daha önce 5 kere, 1kişi ise daha önce 6 kere hacamat
yaptırmıştı. Daha önce hacamat yaptıran 19 (%59,4) kişi önceki hacamatını doktor tarafından hastane şartlarında
yaptırmıştı, 13 (%40,6) kişinin hacamatı ise doktor olmayan kişiler tarafından ev ortamında yapılmıştı. Hacamat
yaptırma sebeplerini sorduğumuzda bazı katılımcılar birden fazla şikayet belirtti. 36(%58) kişi kas ve/veya eklem
ağrıları sebebiyle, 18 (%29) kişi baş ağrısı sebebiyle, 8 (%12,9) kişi herhangi bir şikayeti olmadığını sağlık amaçlı
yaptırdıklarını, 4 (%6,4) kişi alerji, 5 (%8) kişi ise diğer sebeplere bağlı hacamat yaptırdığını belirtti.
Eğitim düzeyi ile önceki hacamatın doktor olmayan kişiler tarafında ev ortamında yapılması arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark yoktu. Fakat üniversite mezunlarından 8 (%27,6) kişi daha önceki hacamatını doktor
olmayan kişilere ev ortamında yaptırmıştı.
Türkiye’de 2014 yılında yayımlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ile yeni bir
döneme girilmiştir. Söz konusu alanda uygulama yapma yetkisi sadece hekimlere ve kendi alanlarıyla sınırlı olmak
üzere diş hekimlerine verilmiştir. Uygulama yerleri, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında “uygulama üniteleri”,
eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri de “uygulama merkezi”
olarak tanımlanmıştır. Çalışmamız halkın her kesiminden hacamata talep olduğunu ortaya koymaktadır. Mevcut
talebin hastane şartlarında ve eğitimli hekimler tarafından karşılanması hasta sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca
hekimlerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına ilgisinin artması, hekimlere farklı yaklaşımları
öğrenme fırsatı sunacak ve konu ile ilgili kaliteli çalışmaları artırarak daha güçlü bilimsel kanıtlar ortaya
koyacaktır.
Hastaların hacamat yaptırma sebeplerine baktığımızda lokomotor sistem ağrısı ve baş ağrısı diğer sebeplere göre
öne çıkmaktadır. Hacamat tedavisinin özellikle omuz, boyun ağrısı ve migrende tamamlayıcı bir tedavi seçeneği
olabileceği literatür bilgisi ile de desteklenmektedir.3,4,5
Sonuç
Toplumun her kesiminden kişiler hacamat yaptırma talebinde bulunmaktadır. Mevcut talebin hastane şartlarında
ve eğitimli hekimler tarafından karşılanması hasta sağlığı açısından önemlidir.
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SS-035
SIK YAPILAN PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER İLE SESSİZ
BEYİN HASARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yaşar Turan*, Mehmet Ulgen**
*Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD,Yozgat
**Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya.
Amaç: Perkutan koroner girişimlerde sessiz beyin hasarı ile ilgili yapılan çalışmalarda nörolojik komplikasyon
riskinin tahmin edilenden daha fazla olduğu görülmüştür. Serebral hasarı değerlendirmede S100B son yıllarda
sıkça araştırılan bir belirteçtir. Biz bu çalışmada perkutan koroner işlemler ile S100B arasındaki ilişkiyi ve bunu
etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçladık.
Materyal-metod: Çalışmaya perkutan koroner girişim uygulanan 160 hasta alındı. Hastalardan işlem öncesi rutin
olarak bakılan laboratuvar parametreleri yanında S100B çalışılması amacıyla kan örnekleri alındı. Yapılan işlemin
tipi, süresi, işlem sayısı ve uygulanan medikal tedaviler kaydedildi. İşlem sonrası 24.saatte S100B çalışılmak üzere
ikinci kan örnekleri alındı.
Bulgular: Çalışma grubunun özellikleri Tablo 1'de özetlenmiştir. Hipertansiyonu olan hastalarda S100B anlamlı
olarak daha fazla artmıştı (p=0.025). S100B artışı ile total kolesterol, trigliserit, LDL ve total kolesterol / HDL
seviyeleri arasında anlamlı pozitif ilişki mevcuttu (p<0.05). S100B artışı ve HDL arasında da negatif korelasyon
tespit edildi (p=0.03). Hipertansiyon ve total kolesterol / HDL oranı S100B değişimini etkileyen bağımsız
değişkenler olarak tespit edildi (sırasıyla p=0.027, p<0.01).
Sonuç: Çalışmamızda perkutan koroner girişim işlemi uygulanan hastalarda hipertansiyon ve hiperlipidemi ile
beyin hasarını gösteren S100B belirteçleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Hipertansif ve lipid metabolizma
bozukluğu olan hastalarda muhtemel beyin hasarı açısından klinisyenlerin daha dikkatli olması gereklidir.
Anahtar kelimeler: Perkutan koroner girişim, S100B, sessiz beyin hasarı.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCUTANEOUS CORONARY
INTERVENTIONS AND SILENT BRAIN DAMAGE
Aim: Clinical examinations that investigate the silent brain damage with the percutaneous coronary interventions
have shown higher risk of neurologic complications than supposed. Numerous studies have been performed
involving S100B in silent brain damage. In this study, we aimed to evaluate the relationship between percutaneous
coronary interventions and S100B and to determine the factors that affect development of brain damage.
Methods: The study population included 160 patients undergoing percutaneous coronary intervention. Blood
samples were collected before the procedure for baseline S100B levels. Type and number of the procedures that
performed and medical therapies were recorded. The second blood samples for the postprocedural S100B levels
were collected 24 hours after the procedure.
Results: The baseline characteristics of 160 subjects were shown in Table 1. S100B levels were significantly
increased in hypertensive patients (p=0.025). There was a significant and positive correlation between S100B
changes and total cholesterol, triglyceride, LDL and total cholesterol/HDL ratio (p<0.05 for all). S100B changes
were negatively correlated with HDL (p=0.03). Hypertension and total cholesterol/HDL ratio were independent
variables that affect the S100B changes (p=0.027, p<0.01 respectively).
Conclusion: In our study, there was a significant relationship between hypertension, hyperlipidemia and S100B
increase that shows silent brain damage in patients undergoing percutaneous coronary intervention. In
hypertensive and hyperlipidemic patients undergoing percutaneous coronary intervention, clinicians should be
aware of possible brain injury.
Keywords: Percutaneous coronary intervention, S100B, silent brain damage
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Introduction
Stroke, today still continues to be a major health problem. Stroke is a life-changing event for patients and their
relatives. Stroke is the leading cause of functional loss. An ischemic stroke is an important cause of morbidity and
mortality after the diagnostic and treatment procedures for vascular diseases of the brain and heart such as
angioplasty, stent implantation, thromboendarterectomy and cardiac surgery (1).
Percutaneous coronary interventions are the most common endovascular procedures. The risk of neurological
complications is between 0.11% and 0.38% in the large retrospective studies (2, 3). Unfortunately, stroke after the
procedure is associated with poor clinical outcome and high mortality. Risk factors include age, presence of
vascular risk factors, and emergency procedures (3). Coronary intervention related asymptomatic cerebral infarcts
are thought to be 10 times more than symptomatic cerebral lesions (4). This data may indicate that the risk of
cerebral ischemia after coronary intervention is higher than predicted.
S100 protein has regulatory and stimulating effects on inflammatory cells, astrocytes, neurons, microglia,
endothelium and epithelial cells (5). S100B was found to be higher in the serum and cerebrospinal fluid in
traumatic brain injury. Then, it has been started to be considered as an indicator that can be measured easily and
predict prognosis in cerebral ischemia (5).
Clinical examinations that investigate the silent brain damage with the percutaneous coronary interventions have
shown a higher risk of neurologic complications than supposed. In this study, we aimed to evaluate the relationship
between percutaneous coronary interventions and S100B and to determine the factors that affect development of
brain damage.
Methods
The study population included 160 patients undergoing percutaneous coronary intervention. Acute coronary
syndromes, cardiogenic shock, decompensated heart failure, severe heart valve disease, history of stroke, renal
and hepatic insufficiency, sepsis or severe infection, chronic obstructive pulmonary disease, trauma history and
hemoglobin value <11g / dL were excluded from the study. The local ethics committee approved the study and
informed consent was obtained from each patient.
Information regarding demographics and cardiovascular risk factors was obtained. Blood samples were collected
before the procedure for baseline S100B levels. Type and number of the procedures that performed and medical
therapies were recorded. The second blood samples for the postprocedural S100B levels were collected 24 hours
after the procedure.
Data were analyzed using SPSS version 18.0 (SPSS Inc., Chicago, Il, USA). Continuous variables were reported
as mean ± SD. The Student’s t-test was used for comparisons of normally distributed variables, and the MannWhitney U test was used for non-normally distributed variables among the groups. Categorical variables were
compared using the x2 test. Correlation of the parameters was assessed by Pearson or Spearman’s correlation
analysis, as appropriate. P<0.05 was considered significant. Regression analysis was performed for finding
independent predictors of S100B increase in the study population.
Results
Baseline clinical and demographic characteristics are shown in Table 1. Correlation analysis showed that the
S100B increase was positively correlated with total cholesterol (r:0.38, p<0.01), triglyceride (r:0.023, p<0.01),
LDL (r:0.35, p<0.01), total cholesterol/HDL ratio (r:0.35, p<0.01), and negatively correlated with HDL (r:-0.17,
p:0.03).
S100B levels were significantly increased in hypertensive patients (p=0.025). Hypertension and total
cholesterol/HDL ratio were independent variables that affect the S100B changes (β:0.168, p=0.027; β:0.303,
p<0.01 respectively).
Discussion
In our study, there was a significant relationship between hypertension, hyperlipidemia and S100B increase that
shows silent brain damage in patients undergoing percutaneous coronary intervention. Although stroke is a feared

89

complication of diagnostic and therapeutic coronary interventions, data on this subject is limited and the
characteristics of this complication cannot be clearly identified (6).
In a study by Lund et al. after cardiac catheterization, patients were evaluated by neurologists and in 16.7% of
patients, cognitive functions were regressed (7). This study showed that the rates can be higher than expected when
the complications are evaluated objectively with the help of relevant clinics. Several studies have shown that
S100B increased in ischemic stroke. Selcuk et al. reported that S100B levels were related with acute ischemic
stroke and the infarct size (8).
In our study, there was a significant relationship between hypertension, hyperlipidemia and S100B increase.
Tunick et al. found that atheroma plaque was more common in the thoracic aorta in patients with unexplained
stroke or transient ischemic attack (9). The risk factors for atherosclerosis also increase the incidence of atheroma
plaques in the aorta. Matsuzaki et al. conclude that hypertension and hypercholesterolemia might be important risk
factors for the development of atherosclerotic lesions in the thoracic aorta (10). In our study, the relationship of
S100B with hypertension and lipid metabolism disorders can probably be explained by these mechanisms.
Conclusion
Silent brain injury after percutaneous coronary interventions may be higher than expected. In hypertensive and
hyperlipidemic patients undergoing percutaneous coronary intervention, clinicians should be aware of possible
brain injury.
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Table 1: Demographic and clinical data of the participants.
Age (years)
61.03 ± 10.72
Gender (female/male)
55/105
Body mass index, (kg/m2)
26.71 ± 3.46
Hypertension, n (%)
94 (%58)
Ejection fraction (%)
53.64 ± 11.43
Hemoglobin (g/dL)
13.72 ± 1.36
Hematocrit (%)
“41.40 ± 4.1

Urea (mg/dL)
Serum creatinine (mg/dL)
Total cholesterol (mg/dL)
Triglyceride (mg/dL)
HDL (mg/dL)
LDL (mg/dL)
Total cholesterol / HDL ratio

34.97 ± 12.56
0.896 ± 0.19
183.78 ± 41.47
153.79 ± 92.47
41.23 ± 10.74
111.58 ± 36.52
4.77 ± 1.71
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SS-036
KARACİĞER KİST HİDATİK HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE
ERCP’NİN ROLÜ
Fatih Daşıran*
*Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Tokat, Türkiye
Amaç: Karaciğer kist hidatiğinin safra yollarına açılması asemptomatik seyredebileceği gibi sarılık, kolanjit,
karaciğer apsesi, pankreatit ve sepsise neden olarak hastalığın tedavisini zorlaştırabilir. Bu hastalarda cerrahi
sonrası biloma, biliyer fistül, kavite enfeksiyonu ve sarılık gelişebilir. Bu çalışmanın amacı Endoskopik Retrograd
Kolanjio-Pankreatikografi (ERCP) ’nin bu komplikasyonların yönetilmesindeki yerini araştırmaktır.
Yöntem: 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Genel Cerrahi servisine karaciğer kist hidatik hastalığı tanısı ile yatan 71 hastanın dosyası retrospektif
olarak incelendi. Aynı periyotta toplam 260 hastaya ERCP yapılmış olduğu tespit edildi. Hastaların demografik
bilgileri, takiplerindeki klinik parametreleri, uygulanan tedaviler ve girişimsel işlemler hasta dosyalarından
araştırıldı. ERCP yapılan hastalarda, işleme bağlı komplikasyonlar ve elde edilen faydalar değerlendirildi.
Bulgular: Safra yollarına açılmış kist hidatik tedavi sürecinde 11 hastaya ERCP yapıldığı tespit edildi. Altı erkek,
beş kadın toplam 11 hastanın yaş ortalaması 51 idi. ERCP endikasyonu tüm hastalarda preop dönemde tespit
edilmiş, safra yollarına açılmış kist hidatik hastalığı idi. Beş hastaya akut kolanjit tablosu ile acil şartlarda ERCP
yapıldı. Beş hastaya sarılık nedeni ile elektif şartlarda ERCP yapıldı. Bir hastaya asemptomatik olmasına rağmen
görüntüleme yöntemleri ile multiple karaciğer kist hidatiğinin safra yollarına açıldığının tespit edilmesi üzerine
ERCP yapıldı. Üç hasta nüks karaciğer kist hidatiği idi. Tüm hastalara endoskopik sfinkterotomi yapıldı. İşleme
bağlı mortalite gözlenmedi. ERCP işlemi bir hastada definitif tedavinin cerrahi uygulanmadan olmasını sağladı.
Ayrı bir hastada da safra yollarına açılmış kist hidatik ile beraber koledok taşları tespit edildi.
Sonuç: Safra yolları ile ilişkili karaciğer kist hidatik hastalığının tedavisinde preop dönemde ilk basamak, minimal
invazif bir yöntem olan ERCP olmalıdır. Hatta postop dönemde komplikasyon gelişme ihtimali yüksek olan büyük,
multiple, hilar veya kaudat lob yerleşimli kist hidatiklerde de preop dönemde, safra yolları ile ilişki tespit edilmese
bile ERCP düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kist Hidatik, ERCP, Komplikasyon, Akut Kolanjit

ROLE OF ERCP IN THE TREATMENT OF HEPATIC HYDATID CYST
DISEASE
Purpose:. When the hydatid cyst of the liver communicates with the biliary tract, complications such as jaundice,
cholangitis, intrahepatic abscesses, pancreatitis and sepsis may be encountered. Furthermore biloma, biliary fistula,
cavity infection and jaundice may occur after the operation. The aim of this study is to investigate the role of
Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreaticography (ERCP) in the management of these complications.
Method: The files of 71 patients with hepatic hydatid disease who were hospitalized in Tokat Gaziosmanpaşa
University Medical Faculty Hospital, General Surgery Department between January 1, 2014 and December 31,
2018 were retrospectively analyzed. In the same period, a total of 260 patients were found to have ERCP. The
patients’ demographics, clinical parameters in follow-up, treatment modalities and interventional procedures were
investigated from patient files. Complications and benefits related to the procedure were evaluated in patients who
had ERCP.
Results: ERCP was performed in 11 patients during the treatment of hydatid cyst that communicates with biliary
system. There were six males and five females with a mean age of 51 years. The indication for ERCP was the
communication of the cyst with biliary system detected preoperatively in all patients. Five patients had emergency
ERCP due to acute cholangitis. Five patients had elective ERCP for jaundice. One patient had ERCP due to large
and multiple cystic disease although he was asymptomatic. Three patients had recurrent disease. Endoscopic
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sphincterotomy was performed in all patients. There was no procedure related mortality. The ERCP procedure
allowed definitive treatment to be performed without surgery in one patient. Another one patient had simultaneous
choledocolithiasis.
Conclusion: In the management of hepatic hydatid disease that communicates with biliary system, the first step
in the preoperative period should be ERCP, a minimally invasive method that reduces perioperative complication
rates. ERCP should also be considered in the preop period of large, multiple, hilar or caudate lobe localized hydatid
disease even if no communication with biliary system is detected.
Key Words: Hydatid Cyst, ERCP, Complication, Acute Cholangitis
Giriş
Kist hidatik (KH) dünya coğrafyasında özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlarda yaygın olarak
görülen, hayvanlardan insanlara geçen endemik bir hastalıktır. Etken sestodların Taeniidae ailesinin en küçük üyesi
olan Echinococcuslardır. Skoleks, boyun ve halka kısımlarından oluşan parazit genellikle 1 cm den küçüktür,
insanda dört alt türünün hastalık yapabildiği bildirilmiştir(1, 2);
1. Echinococcus granulosus
2. Echinococcus multilocularis (alveolaris)
3. Echinococcus vageli
4. Echinococcus oligarthrus
Ülkemizde ve dünyada en sık Echinococcus granulosus, nadiren Echinococcus alveolaris izlenir. E.multilocularis
Asya’nın bazı bölgeleri, Batı ve Orta Avrupa gibi daha soğuk bölgelerde görülür. E.vageli ve E.oligarthus Güney
Amerika’da endemik olarak Polikistik Echinococcosis’e neden olur (3).
Parazit köpek, tilki, kurt gibi hayvanların barsak mukozasına yapışıktır. Kesin konakçılar oldukça sağlıklı
görünürler. Her dışkılamada milyonlarca yumurta etrafa yayılır. Parazit yumurtası dayanıklı dış tabakası sayesinde
değişik iklim şartında uzun süre yaşamını sürdürebilir. Ot yiyen hayvanların köpeğin dışkısı ile kontamine olan
otu, insanların ise sebze ve meyveleri yemesi ya da köpeklerle teması ile yumurtalar ara konakçılara geçer.
Yumurtaların sindirim veya solunum yolu ile alınmasıyla konakçılarda enfeksiyon meydana gelmektedir. Ağız
yolu ile alınan kist yumurtaları yutulduktan sonra, embriyolar duodenal mukozaya geçerek portal dolaşıma katılır
ve genellikle karaciğere yerleşir (4). Bu nedenle hastalık en sık karaciğerde (% 70), ikinci sıklıkta ise akciğerde
(% 20) görülür. Ancak, embriyolar bazen karaciğer sinüzoidlerine tutunmadan, intestinal sistem damarları ile kaval
sistem arasındaki direkt anastomozlar aracılığı ile (Retzius sistemi) sistemik dolaşıma geçer. Bazen lenfatikler ve
duktus torasikus boyunca ilerleyerek sistemik dolaşımla vücudun başka bölümlerine ulaşabilir. Literatüre göre
karaciğer ve akciğer dışında beyin, kalp, kemik, yumuşak doku, periton, dalak, pankreas, böbrek gibi organlarda
oluşur (4,5).
En sık yerleşim alanı olan karaciğerde bu kistlerin çoğu sağ lob yerleşimlidir ve tektir. Hepatik tutulumun en
önemli kaynağı portal vendir. Karaciğer sağ lobunun sol lobtan daha büyük, portal kan dolaşımının bu lobda daha
fazla olması nedeniyle kistlerin %80-85’i sağ lobta, %15-20’i sol lobta yerleşim gösterirler. KH en sık yerleştiği
organ olan karaciğerde yıllarca sessiz kalabileceği gibi safra yollarına veya peritona açılma, kistin sekonder
enfeksiyonu gibi komplikasyonlar ile de karşımıza çıkabilir. En sık görülen komplikasyon kistin safra yollarına
açılmasıdır.
Kistin safra yollarına açılması literatürde %42’ye varan oranlarda bildirilmektedir (6). Kist ile safra yolları
arasındaki ilişki minör veya majör olarak değerlendirilir. Minör kistobiliyer ilişkinin preop dönemde
görüntülenmesi veya ortaya konulması güçtür. Ameliyat esnasında tespit edilirse açık minör safra yolu sütüre
edilmelidir. Genellikle ameliyat sırasında fark edilmez ve ameliyat sonrası safra kaçağı olarak karşımıza çıkarlar.
Majör kistobiliyer ilişki durumu genellikle semptomatik olur; biliyer kolik, sarılık ve kolanjit gibi klinik durumlar
ile hasta başvurur. Bu hastalarda ameliyat öncesi yapılan görüntülemelerde BT veya MRCP ile safra yollarında
dilatasyon ve yoğun kist içeriği gösterilebilir.
Endoskopik retrograd kolajiopankreatiko grafi (ERCP) ilk tanımlandığı 1968 yılından beri safra yolları ve
pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde giderek artan sıklıkla kullanılmaktadır. İnvazif her işlemde olduğu gibi
komplikasyon ihtimali vardır. Ancak özellikle tedavi için uygulandığında hastayı kolanjit için yapılacak bir safra
drenaj ameliyatı gibi majör cerrahiden kurtarabilmektedir (7). ERCP’nin safra yollarına açılmış kist için kullanım
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endikasyonları; safra yollarında kist içeriğine bağlı obstrüksiyon, kolanjit ve ameliyat sonrası gelişen safra
fistülleridir.
Bu çalışmanın amacı safra yollarına açılan kistlerde karşımıza ameliyat öncesi çıkabilecek sarılık, kolanjit,
karaciğer apsesi, pankreatit, sepsis ve ameliyat sonrası çıkabilecek biloma, biliyer fistül, kavite enfeksiyonu ve
sarılık gibi komplikasyonların yönetilmesinde ERCP’nin yerini araştırmaktır.
Yöntem
Çalışma, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi servisinde 1 Ocak 2014 – 31
Aralık 2018 tarihleri arasında karaciğer KH nedeni ile yatarak tedavi olan ve takipleri yapılan 71 hastayı
kapsamaktadır. Karaciğer dışında (dalak, kas içi, batın içi) KH hastalığı olan hastalar çalışmaya alınmadı.
Retrospektif olarak hastaların demografik bilgileri, medikal durumları, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde gelişen
komplikasyonlar elektronik veri tabanından çıkartıldı. Cerrahi girişime bağlı komplikasyonlar ve uygulanan tedavi
yöntemleri değerlendirildi.
Aynı periyotta toplam 260 hastaya ERCP yapılmış olduğu tespit edildi. Karaciğer KH tanısı olup ERCP yapılan
hastalarda, işleme bağlı komplikasyonlar ve elde edilen faydalar değerlendirildi.
Bulgular
Karaciğer KH tanısı ile cerrahi kliniğinde yatarak tedavi gören 71 hastanın 11’inde (%15) ameliyat öncesi
dönemde kistin safra yollarına açıldığı klinik ve görüntüleme yöntemleri ile tespit edildi. Altı erkek, beş kadın
toplam 11 hastanın yaş ortalaması 51 idi. ERCP endikasyonu tüm hastalarda preop dönemde tespit edilmiş, safra
yollarına açılmış kist hidatik hastalığı idi. Beş hastaya akut kolanjit tablosu ile acil şartlarda ERCP yapıldı. Beş
hastaya sarılık nedeni ile elektif şartlarda ERCP yapıldı. Bir hastaya asemptomatik olmasına rağmen görüntüleme
yöntemleri ile multiple karaciğer kist hidatiğinin safra yollarına açıldığının tespit edilmesi üzerine ERCP yapıldı
(Tablo 1).
Tablo 1. ERCP endikasyonları
Komplikasyon
Akut kolanjit
Sarılık
Safra yollarına açılmış multiple KH

Sayı
5
5
1

Yüzde
45
45
10

ERCP yapılan hastaların üçü nüks karaciğer kist hidatiği idi. Nüks olan hastalarda safra yollarına açılma
oranının % 27 olduğu ve primer karaciğer KH ten daha (% 15) yüksek olduğu tespit edildi. Tüm hastalara
endoskopik sfinkterotomi yapıldı. İşleme bağlı mortalite gözlenmedi. ERCP işlemi bir hastada definitif tedavinin
cerrahi uygulanmadan olmasını sağladı. Genel durumu ek hastalıkları yüzünden kötü olan bu hasta ERCP +
medikal tedavi ile tedavi edildi. Bu hastanın dört yıllık takibinde nüks tespit edilmedi. Ayrı bir hastada da safra
yollarına açılmış kist hidatik ile beraber koledok taşları tespit edildi. Aynı periyotta toplam 260 hastaya ERCP
işlemi yapıldığı tespit edildi. ERCP işleminin endikasyonu hastaların % 4’ünde (11 hasta) safra yollarına açılmış
kist hidatik hastalığı olarak bulundu.
Tartışma Ve Sonuç
ERCP invazif, açık cerrahiye göre minimal invazif bir yöntem olup safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisinde
artan sıklıkla kullanılmaktadır. İşleme bağlı perforasyon, pankreatit, kanama gibi ciddi komplikasyonlar hatta
mortalite literatürde bildirilmektedir (8-11).
KH’in safra yollarına açıldığı ameliyat öncesi dönemde tespit edilirse hem tanı hem de tedavi amaçlı ERCP işlemi
yapılmalı, safra yollarındaki kistik materyal sfinkterotomi, balon, basket veya nazobiliyer drenaj ile
temizlenmelidir. Ameliyat sonrası en sık ERCP endikasyonu safra fistülleridir. Düşük debili fistüller spontan
kapanabilse de hem yüksek debili hem de düşük debili fistüller için ERCP genellikle gerekmektedir(6).
Sonuç olarak safra yolları ile ilişkili karaciğer kist hidatik hastalığının tedavisinde ameliyat öncesi dönemde ilk
basamak, minimal invazif bir yöntem olan ERCP olmalıdır. Ayrıca ameliyat sonrası dönemde komplikasyon
gelişme ihtimali yüksek olan büyük, multiple, hilar veya kaudat lob yerleşimli kist hidatiklerde de ameliyat öncesi
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dönemde, safra yolları ile ilişki tespit edilmese bile ERCP düşünülebilir.
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Introduction: Hiatal hernia is defined as the migration of any intraabdominal structure other than the esophagus
through the enlarged diaphragmatic space or diaphragmatic defect to the thoracic cavity (1). It is frequently
associated with symptomatic gastroesophageal reflux disease and is an independent risk factor for acid exposure
of esophagus (2). In the current surgical approach, hernioplasty and anti-reflux procedures are performed together
(3). In these cases, laparoscopic approach has become a standard method because of its effective and safe
applicability. The aim of this study was to evaluate the early results of surgical treatment in hiatal hernia patients
with endoscopic esophagitis in terms of endoscopic recovery, complications and efficacy.
Material and Method: The data of the patients who were operated by the same surgeon due to concurrent hiatal
hernia and reflux esophagitis between June 2013 and June 2018, at the University of Health Sciences Ankara
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital Clinic of General Surgery, were determined by
retrospective screening of a prospective recorded database. All patients were examined by esophageal manometry,
24-hour pH monitoring and upper gastrointestinal system endoscopy before the operation and endoscopic controls
were performed at the postoperative 6th month. Demographic characteristics, preoperative and postoperative
endoscopic findings, type and duration of surgery, and peroperative complications were recorded. Written consent
was obtained from all patients included in the study for the use of medical data. Statistical evaluation was
performed using SPSS 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) program.
Results: There were 32 patients who met the criteria of the study. Sliding type hiatal hernia was present in all
patients. Of these patients, 18 (56.2 %) were male and 14 (43.8 %) were female. The mean age was 35 (minimum
28, maximum 65) and the mean operation time was 90 min (minimum 45, maximum 180). All patients underwent
laparoscopic primary crus repair and Nissen Fundoplication procedure. 9 (28.1%) patients underwent simultaneous
cholecystectomy. Complications were observed in 6 (18.8 %) patients during the operation and in the early
postoperative period. Atelectasis developed in 5 (15.6 %) of these patients and early postoperative bleeding was
found to be associated with cholecystectomy in 1 (3.1 %) patient. Hiatal hernia diameters ranged between 1 and 4
cm. Esophagitis was not observed in 28 (87.5 %) of the patients at the endoscopic controls performed at
postoperative 6th month. According to the Los Angeles classification in 3 patients (9.4 %), preoperative Grade C
esophagitis regressed to Grade A. In 1 (3.1 %) patient, esophagitis persisted with the same severity as the
preoperative period. At the end of the 6th month, none of the patients had dysphagia.
Discussion: Hiatal hernia occurs as a result of the deterioration of the normal anatomical relationship of the
gastroesophageal junction and diaphragmatic hiatus. Sliding type hiatal hernia affects the natural barrier against
gastroesophageal reflux in many ways. Because of the complex relationship between symptoms of
gastroesophageal reflux disease (GERD) and objective findings, it is not appropriate to consider the presence of
hiatal hernia as a surgical indication alone. The most important clinical finding is intractable reflux and the major
indication for surgical repair is GERD (3,4). So, patient selection is of particular importance.
In our study, macroscopic esophagitis was graded by preoperative endoscopy in all patients. Manometry was
applied as standard in order to make the differential diagnosis with esophageal motility disorders. As is known,
24-hour pH monitoring is accepted as the gold standard in patients with reflux symptoms (5). The pathological
reflux was objectively confirmed by pH monitoring. This approach gave us the opportunity to select patients with
confirmed diagnosis of pathological GERD associated with hiatal hernia. The fact that patients with non-erosive
but symptomatic reflux disease are excluded from the study can be questioned for patient selection. However, the
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differential diagnosis of this patient group is difficult and requires more effective and combined diagnostic methods
(6).
Recent studies suggest that all patients undergoing hiatal hernia repair should also undergo fundoplication at the
same time. The reason for this is the large hiatal dissection and inadequate function of the lower esophageal
sphincter (3). Laparoscopic primary cruroraphy has been successfully applied for many years. In contrast, the use
of mesh, especially in large defects, is an alternative. Complications such as mesh erosion, esophageal stenosis,
resistant dysphagia, and cardiac tamponade may be frightening and constitute the basis of the idea that the use of
synthetic mesh should be avoided (7-9). Also, recent studies suggest that long-term durability comparing mesh
with suture cruroplasty does not differ significantly (10).
Successful reflux surgery should be accompanied by low recurrence rates as well as clinical improvement. In the
study group, early complications such as re-herniation, wound infection, cardiac or thromboembolic complications
did not occur. Pulmonary complication rates were similar to other studies. Endoscopically confirmed recovery
rates in reflux esophagitis are promising. However, after 6 months of follow-up, non-symptomatic patients were
not followed-up, making it difficult to determine the true recurrence rate.
Considering early results, endoscopic esophagitis is significantly disappeared or regressed in patients who
underwent suture cruroplasty and antireflux surgery. Therefore, it would be more appropriate to adopt a selected
follow-up that includes only symptomatic patients rather than a routine endoscopic follow-up after surgery. When
we look at the most important problems of surgery such as stenosis and recurrence development, there is complete
success in the study group. However, factors such as the absence of patients with a hernia diameter of more than
4 cm, the lack of patients who needs to use patch for hiatal repair, and short follow-up period require this result to
be questioned.
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SS-039
TİBİA KONDİLLERİNİN MORFOLOJİK VE KLİNİK ÖNEMİ
Seher YILMAZ*
*Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD. /Yozgat/Türkiye
Amaç: Tibia vücudun femur’dan sonra en uzun kemiği olup bacağın iç tarafında yer alır. Diz eklemine katılan üst
kısmı ayak bileği eklemine katılan alt kısmına oranla daha gelişmiştir. Bu çalışmanın amacı tibia’nın kondillerinin
morfolojik olarak ölçülerini tespit edip klinik olarak öneminin incelenmesidir.
Gereç ve yöntem: Çalışma Erciyes Üniversitesi Anatomi Anabilim dalında bulunan 40 sol ve 40 sağ tibia örnekleri
üzerinde 0.01 milimetre (mm) duyarlılığındaki dijital kumpas kullanılarak yapıldı. Kuru kemik örneklerinde yaş
ve cinsiyet ayırımı yapılmadı. Tibia’nın proksimalinde yer alan iç ve dış kondillerin uzunluğu, genişliği ve
derinliği parametreleri üzerinde ölçümler yapıldı.
Bulgular: Ölçümlerimiz sonucunda sağ tibia’nın ortalama iç kondilinin uzunluğu 40,61mm, dış kondilin uzunluğu
37,25mm, iç kondilin genişliği 29,11mm dış kondilin genişiliği ise 28,31mm olarak hesaplandı. İç kondilin
ortalama derinliği ise 2,48mm, dış kondilin ortalama derinliği 1,72mm olarak hesaplandı. sol tibia’da ise iç
kondilinin uzunluğu 40,54mm, dış kondilin uzunluğu 36,35mm, iç kondilin genişliği 29,27mm dış kondilin
genişiliği ise 29,38mm olarak hesaplandı. Sol tibia’da iç kondilin derinliği 2,34mm, dış kondilin derinliği 1,81mm
olarak hesaplandı.
Sonuçlar: Tibia’nın normal anatomik yapısının ve morfometrik değerlerinin iyi bilinmesi, bu bölgeye uygulanan
operasyonlar sırasında muhtemel komplikasyonları önleyebilir. Bu çalışmanın tibia’ya yönelik cerrahi
yaklaşımlarda cerrahlar ve klinisyenlere yararlı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca diz eklemine yapılan
operasyonlarda uygulamasından ve komplikasyonların azaltılmasında kullanılan yöntem olmasından dolayı bu
çalışmanın anatomik rehber olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Tibia, morfometri, kondil

MORPHOLOGICAL AND CLINICAL IMPORTANCE OF TIBIA
CONDILS
Aim: Tibia is the longest bone of the body after the femur and is located on the inside of the leg. The upper part
of the knee joint is more developed than the lower part of the ankle joint. The aim of this study was to determine
the morphological measurements of the condylar tibia and to examine its clinical significance.
Materials and methods: The study was performed using a digital digital caliper with a 0.01 millimeter (mm)
sensitivity on 40 left and 40 right tibial samples in the Anatomy Department of Erciyes University. There was no
age or sex discrimination in dry bone samples. Measurements were made on the length, width and depth parameters
of the inner and outer condoms located in the proximal of the Tibia.
Results: As a result of our measurements, the mean internal condyle of the right tibia was 40.61 mm, the length
of the outer condyle was 37.25 mm, the inner condyle width was 29.11 mm and the outer condyle width was 28.31
mm. The mean depth of the internal condyle was 2.48 mm, and the mean depth of the external condyle was 1.72
mm. In the left tibia, the length of the inner condyle was 40.54 mm, the length of the external condyle was 36.35
mm, the inner condyle width was 29.27 mm and the outer condyle width was 29.38 mm.
Conclusions: A good understanding of the normal anatomical structure and morphometric values of Tibia may
prevent possible complications during the operations performed in this region. We believe that this study will be
useful for surgeons and clinicians in surgical approaches to tibia. We believe that this study will be an anatomic
guide because of its application in the operation of knee joint and reduction of complications.
Keywords: Tibia, morphometry, condyle
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Giriş-Amaç
Vücudun femur’dan sonra en uzun kemiği olan tibia bacağın iç tarafında bulunur. Diz eklemine katılan proximal
kısmı distal kısmına oranla daha gelişmiştir ve bu bölümde condylus lateralis ve condylus medialis bulunmaktadır
(1). Her iki kondil femurla eklem oluşturan eklem yüzleri ile kaplıdır. Bu iki eklem yüzü arasında ortada eminentia
intercondylaris denilen bir kabartı mevcuttur ve önünde ön çapraz bağ, iç ve dış menisküslerin ön kısımları,
arkasındaki alanda ise arka çapraz bağ ve her iki menisküsün arka kısımları yapışır (2). Medial kondil eklem yüzeyi
konkavdır. Dış kenarı yukarı doğru uzantı yaparak konkaviteyi artırır ve medial interkondiler yapıyı oluşturur.
Kondilin arka yüzündeki çukurun üst kenarında kapsüller bağ ve tibial kollateral bağ, alt kenarında ise
m.semimembranosus yapışır (3). Fibula bacağın lateralinde yer alan kemiktir. Yük taşımada herhangi bir etkisi
yoktur. Diz eklem seviyesinin 2 cm aşağısından palpe edilebilir (4, 5). Buraya lig. collaterale laterale ve m. biceps
femoris kası yapışır. Bacakta tibia, fibula, membrana interossea crurisi ve bacak fasiası ile sınırlanan: anterior,
lateral, yüzeyel posterior ve derin posterior olmak üzere dört kompartmana ayrılır (6).
Ön kompartman: Medialde tibia, lateralde fibula, posteriorda interosseöz membran ve anteriorda bacak fasiası ile
sınırlandırılır. Ayak bileği ve ayağın dorsifleksiyonundan sorumlu kasları içerir. Bunlar; m.tibialis anterior,
m.ekstansör dijitorum longus, m.ekstansör hallucis longus, m.peroneus tertius’dur. Bu kompartman, eşlik eden
venleri ile birlikte anterior tibial arteri ve derin peroneal siniri içerir. Vücudun kompartman sendromuna en sık
maruz kalan kompartmanıdır Lateral kompartman: Önde ve içte anterior intermüsküler septum, arka içte fibula,
arka dişta posterior intermüsküler septum, önde ve dışta fasia ile sınırlandırılır. Bu kompartmanda peroneus longus
ve brevis kasları ile yüzeyel peroneal sinir bulunur. Bu sinir ayak dorsalinin duyusundan sorumludur (4, 5). Arka
kompartman: Önde ve içte tibia, ön dışta fibula arka yüzü, önde ortada interosseöz membran, arkada ise fasia ile
çevrilidir. Fasia cruris profunda ile yüzeyel ve derin kısım olmak üzere ikiye ayrılır. Derin posterior kompartman
m.tibialis posterior, m.fleksör dijitorum longus ve m.fleksör hallucis longus kaslarını içerir. Posterior tibial sinir,
peroneal ve posterior tibial arterler de bu kompartmandadır. Yüzeyel arka kompartman m.gastrocnemius, m.soleus
ve m.plantaris’i içerir (4, 5).
Bu çalışmada elde edilen verilerin tibia proksimaline yapılacak işlemlerde ve diz protezlerine katkı sağlaması
amaçlandı.
Gereç-Yöntem
Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Anatomi Anabilim dalında bulunan 40 sol ve 40 sağ tibia kuru kemik örnekleri
üzerinde 0.01 milimetre (mm) duyarlılığındaki dijital kumpas kullanılarak yapıldı. Kuru kemik örnekleri üzrinde
yaş ve cinsiyet ayırımı yapılmadı. Tibia’nın proksimalinde yer alan iç ve dış kondillerin uzunluğu, genişliği ve
derinliği parametreleri üzerinde ölçümler yapıldı.

Resim 1. 1- Dış kondil uzunluğu 2- Dış kondil genişliği 3- İç kondil uzunluğu 4- İç kondil genişliği
1 numaralı hat tibia’nın proksimalinde bulunan kondillerin sagittal planda en uzak mesafelerinin ölçümü, 2
numarada tuberculum intercondylare laterale ile lateral kondilin en dış kenarı arasındaki mesafe, 3 numaralı
gösterilen hat iç kondilin sagital planda en uzak kenarları arsın mesafe, 4 numarada tuberculum intercondylare
mediale ile iç kondilin medial kenarı arası mesafe dijital kumpas vasıtasıyla ölçüldü.
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Resim 2. 1- İç kondilin derinliği 2- Dış kondilin derinliği
Resim 2.’de 1 numaralı çizgi bize dış kondilin en derin noktasını gösterirken 2 numara iç kondilin en derin
noktasını göstermektedir. Derinlik ölçerken tuberculum intercondylare mediale ve lateraleden iç ve dış kenarlara
doğru oluşturulan hattın, kondillerin en derin noktasına olan uzaklığı hesaplandı.
İstatistiksel Analiz
Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda
Independent-samples T test testi kullanıldı. Veriler Spss 23 programı ile değerlendirildi. Anlamlılık düzeyi p<0.05
olarak kabul edildi.
Bulgular
Ölçümlerimiz sonucunda sağ tibia’nın ortalama iç kondilinin uzunluğu 40,61mm, dış kondilin uzunluğu 37,25mm,
iç kondilin genişliği 29,11mm dış kondilin genişiliği ise 28,31mm olarak hesaplandı. İç kondilin ortalama derinliği
ise 2,48mm, dış kondilin ortalama derinliği 1,72mm olarak hesaplandı. sol tibia’da ise iç kondilinin uzunluğu
40,54mm, dış kondilin uzunluğu 36,35mm, iç kondilin genişliği 29,27mm dış kondilin genişiliği ise 29,38mm
olarak hesaplandı. Sol tibia’da iç kondilin derinliği 2,34mm, dış kondilin derinliği 1,81mm olarak hesaplandı. İç
kondilin dış kondile oranla daha geniş uzunluklara sahip olduğu görülmektedir.
Tablo1. Tibia’nın kondillerine ait veriler
Ort. İç kondil
uzunluğu (mm)

Ort. iç kondil
genişliği (mm)

Ort. iç kondil
derinliği (mm)

Ort. dış kondil
uzunluğu (mm)

Ort. dış kondil
genişliği (mm)

Ort. dış kondil
derinliği (mm)

Sağ tibia

40,61

29,11

2,48

37,25

28,31

1,72

Sol tibia

40,54

29,27

2,34

36,35

29,38

1,81

Tartışma
Tibia kemik defektlerinin cerrahi yöntemle tedavisi oldukça güç, bilgi ve beceri gerektiren önemli bir kemiktir.
Bu defektler daha çok travmalar sonucu oluşur. Eklem yaralanması, kas, tendon gibi yumuşak dokulara ait hasarlar
ve enfeksiyon; tedaviyi zorlaştıran ve tedavi sürecini sonuçları olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir (7). Özellikle
diz ekleminde iç ve dış meniscuslar, ön ve arka çapraz bağ bulunmaktadır bundan dolayı kompleks bir yapıdır. Ön
çapraz bağ yaralanmalarına sıklıkla menisküs lezyonları eşlik eder; bu da yaklaşık %60 oranında, kondral hasarlar
yaklaşık %10-20 oranında görülmektedir ve eşlik eden lezyonların tedavisinin aynı seansta yapılması
önerilmektedir (8). Ön çapraz bağ cerrahisinde başarılı sonuçlar için yapılan cerrahiyi iyi bir rehabilitasyon
programı ile desteklemek şarttır. Howell ve ark. uygun rehabilitasyon programıyla hastaların 4-6 ay sonra spora
dönebileceklerini belirtmişlerdir (9). Yine tibia kırıkları en sık görülen uzun kemik kırıklarındandır (4, 10).
Anatomik yerleşimi nedeni ile travmalara açıktır. Tibia kırıklarının sık görülmesi ve vücut yükünü taşıyan ana
kemiklerden biri olması nedeniyle tedavisi önem kazanmaktadır. Tibia kırıklarının sık görülmesi ve vücut yükünü
taşıyan ana kemiklerden biri olması nedeniyle tedavisi önem kazanmaktadır (11, 12). Diz eklemi ile ilgili, diz
ağrısı özellikle orta ve ileri yaşlarda en sık görülen semptomlardan biri olup, en önemli nedenleri arasında diz
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osteoartritidi bulunur. Diz osteoartritte en sık tutulan eklem denilebilir. Epidemiyolojik çalışmalarda osteoartritin
yaşla güçlü bir bağlantısı olduğu varsayılır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda 65
yaş üzerindeki kişilerin %10-30’unda semptomatik diz osteoartriti görülmektedir (13, 14). Kadınlarda diz
osteoartriti gelişme riskinin erkeklerden çok daha yüksek görülmektedir (15). Total diz artroplastisi, toplumdaki
hayat süresinin uzaması, cerrahi tekniğin gelişmesi, biyomekanik ve teknolojik ilerlemeler sayesinde bir çok
insana ağrısız ve normal hareket edebilme olanağı sağlamıştır (16). Diz artroplastisi sonrası hastanın eklem hareket
açıklığı günlük aktivitelerini idare edecek kadar olmalıdır. Birçok faktör ameliyat sonrası eklem hareket açıklığını
etkilemektedir. Özellikle sagital plandaki komponent malpozisyonları, posteriordaki osteofitlerin yeterince
temizlenmemesi ve arka çapraz bağ sayılabilir (17).
Bizim çalışmamızın amacı içinde meniskuslar, ön ve arka çapraz bağlar barındıran diz eklemininde lateral ve
medial kondillerin önemi için, kondil uzunluk ve derinliklerinin ölçümünü yaptık. Tibia’nın normal anatomik
yapısının ve morfometrik değerlerinin iyi bilinmesi, bu bölgeye uygulanan operasyonlar sırasında muhtemel
komplikasyonları önleyebilir. Bu çalışmanın tibia’ya yönelik cerrahi yaklaşımlarda cerrahlar ve klinisyenlere
yararlı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca diz eklemine yapılan operasyonlarda uygulamasından ve
komplikasyonların azaltılmasında kullanılan yöntem olmasından dolayı bu çalışmanın anatomik rehber olacağı
kanaatindeyiz.
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SS-040
MRI STUDIO VE IBASPM KULLANILARAK MANYETİK REZONANS
GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDE ANATOMİK ATLAS YAPILARAK 3
BOYUTLU GÖSTERİLMESİ
Niyazi ACER*
*Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
Giriş ve Amaç: Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) insan vücudunun yüksek kontrast çözünürlükte
görüntülenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme tekniğidir. MRG, özellikle santral sinir sistemi, olmak üzere
insan vücudunun hemen her yerinde görüntüleme ve patolojik durumların teşhisi için yaygın olarak
kullanılmaktadır. MriStudio beyin görüntüleme çalışmalarının MR T1 sekansında kullanılmaktadır. MriStudio
yeni bir otomatik bir yazılım olup bu program kullanılarak tam otomatik segmentasyon yapılabilir. MriStudio 3
yazılımdan oluşmaktadır: DTIStudio, DiffeoMap ve ROIEditor. DTIStudio MR T1 verilerinin görüntülenmesi ve
işlenmesi için kullanılan bir paket programdır. DiffeoMap büyük deformasyon diffeomorfik metrik haritalama’ya
(LDDMM) dayalı görüntü transformasyonu için kullanılan bir programdır. ROIeditor hem voksel ve hem de
bölgesel düzeyde tek bir atlasta görüntü analizi gerçekleştirmek için DiffeoMap sonuçlarını kullanır. Bu amaçla
tüm MR T1 veri setleri 32 ya da 64 bit’lik bilgisayar-Windows 8 ya da 10 işletim sisteminde DTIStudio,
DiffeoMap ve ROIEditor yazılımları kullanılarak işlenir. Bu çalışmada MriStuido ve IBASPM ile oluşturulmuş
T1 anatomik görüntüler üzerinde beyin parselasyonu yapılarak beyin içindeki her yapının kesitsel ve üç boyutlu
görselleştirilmesi ve beyin atlası oluşturulması amaçlanmıştır. IBASPM beyindeki yapıların otomatik
segmentasyonunu yapan atlas tabanlı bir SPM paketidir. Beyin içindeki her bir yapının görselleştirilmesi sonucu
beyin anatomisinin daha iyi anlaşılması ve anatomi ve klinik eğitimde katkı sunması amacıyla bu çalışma
planlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: MriStudio yazılımlarından ROIEditor kullanılarak önceden hazırlanmış atlas
görüntülerinden T1 atlas seçilir. Beyin üzerine parselasyonu önceden hazırlanmış hazır şablon atılır ve istenilen
beyin yapısı mask olarak kaydedilir. Her bir orijinal beyin alanındaki 189 bölgenin beyin parselasyonundaki
ROI'leri elde etmek için, ROI atlas (JHU_MNI_SS_WMPM_TypeII) uygulanmıştır. Daha sonra, her bir beyin
bölgesi hdr ve img dosyası olarak kayıt edilir.
Bulgular ve Sonuç: MricroGL yazılımı ile hem kesti seviyesinde hem de üç boyutlu olarak görüntü kayıt edilip
alınır. Sonuçta bu 189 farklı beyin bölgesinin hem hacim değerleri hem de görselleştirilmesi her birey için elde
edilir. Bu çalışma ile hem normal beyin MR atlası elde etme hem de bireysel atlasların elde edilmesi ve kliniğe
katkı sunulması amaçlanmıştır
Anahtar kelimeler: MRG, MriStudio, IBASPM, beyin parselasyonu, beyin atlası

SS-040
THREE DIMENSIONAL VISUALİZATION OF ANATOMICAL ATLAS
ON MAGNETIC RESONANCE IMAGES USING MRISTUDIO AND
IBASPM
Introduction: Magnetic resonance imaging (MRI) is an imaging technique to produce high resolution tissue
contrast images of the human body. MRI is widely used to imagine and diagnose pathologic conditions in all over
the human body, especially central nervous system. MRIStudio has become used in neuroimaging studies of T1
MRI sequence. MriStudio is a new automatic method by which the observer can perform fully automatic
segmentation using this software. Currently, MriStudio consists of three programs: DTIStudio, DiffeoMap and
ROIEditor. DTIStudio is a package for the visualization and processing of T1 MR data. DiffeoMap is a program
for image transformation based on the large deformation diffeomorphic metric mapping (LDDMM) and ROIEditor
uses the results of DiffeoMap to perform image analysis with respect to a single atlas both at the voxel and regional
level. All MR TI datasets were processed using DTIStudio, ROIeditor and DiffeoMap software for this purpose,
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and a personal computer on a 32 or 64 bit PC, running a Windows 8 or 10 operating system have been used.
IBASPM software is an atlas-based method for automatic segmentation of brain structures, available as a freeware
toolbox for the SPM package. In this study, our aim was visualize cross-sectional and three-dimensional
visualization of each structure in the brain and brain atlas by performing brain parcellation on T1 anatomical
images created with MriStuido and IBASPM.
Materials and Methods: From MriStudio software, T1 atlas is selected from previously prepared atlas images
using ROIEditor. Prepared parcellation template is discarded on the brain and the desired brain structure is
recorded as mask. the ROI atlas (JHU_MNI_SS_WMPM_TypeII) was applied to obtain ROIs that are within each
participant's original brain space, leading to the parcellation of the brain into 189 anatomical structures. Each brain
region is then recorded as an hdr and img files.
Results and Conclusion: With MricroGL software, images are recorded and taken at both section level and threedimensional. As a result, the quantitative volume values (number of voxels) and visualizations for 189 parcellated
brain structures were obtained for each participant. In this study, it is aimed to obtain both normal brain MR atlas
and individual atlas and contribute to the clinical situations.
Key words: MRI, MriStudio, IBASPM, brain parcellation, brain atlas
Giriş
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik bir alanda,
elektromanyetik radyo dalgalarının vücuda gönderilmesi ve geri dönen sinyallerin görüntüye dönüştürülmesi
temeline dayanan bir görüntüleme yöntemidir. İlk kez 1973 yılında Paul Lauterbur, MRG ile insan vücudunun
görüntülenebileceğini göstermiştir (1).
MR cihazında bulunan güçlü mıknatıslar, insan hücresinde bulunan atom çekirdeklerinin titreşim yapmasını
sağlayacak alanlar yaratır. Titreşen atomlar üzerine gönderilen radyo dalgaları onların salınım yapmalarını sağlar.
Salınımların sonucunda da bu atomlar bir radyo dalgası yayılımı yapmaya başlar. Yayımlanan dalgalar bir
bilgisayar yardımıyla hareketsiz veya hareketli 3 boyutlu görüntüler oluşturur. İnsan vücudunda hidrojen en fazla
miktarda bulunan ve gyromanyetik oranı en yüksek olan atomdur, bu nedenle MRG sinyalinin doğal kaynağıdır
(2, 3).
Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin çok hızla gelişmekte olduğu günümüzde MRG, tüm dünya üzerinde en çok
çalışma ve araştırmaların yapıldığı, rutin radyolojik incelemeler arasında da en çok kullanılan yöntemdir (4, 5).
MRG, yumuşak doku kontrast çözümleme gücü en yüksek olan radyolojik görüntüleme tekniğidir (5). MRG ile
sadece anatomik detaylar verilmekle kalmaz aynı zamanda fonksiyonel görüntülemeler de (MR spektroskopi,
difüzyon-perfüzyon görüntüleme, kortikal aktivasyon gibi) yapılabilir. MRG ile hastanın pozisyonunu
değiştirmeden çok düzlemden görüntüler elde edilebilir. MRG’de temel olarak T1 ve T2 ağırlıklı iki ana sekans
kullanılır. T1 ağırlıklı sekanslar çok iyi yumuşak doku kontrastı ve uzaysal rezolüsyon sağlayarak anatomik
değerlendirmeye olanak sağlar. T2 ağırlıklı sekanslarda ise patolojik sinyal intensite değişiklikleri ayırt edilebilir
(6, 7). T1 ağırlıklı 3 boyutlu gradient eko sekansları (T1-3D-GRE, MPRAGE sekansı vb.) beynin üç boyutlu
değerlendirilmesine olanak sağlar.
Klinikte MR çekimlerinin büyük bir çoğunluğu santral sinir sistemi incelemeleri için yapılmaktadır (8, 9). Santral
sinir sisteminde MRG kullanımı alanları arasında en çok infarktların, serebral iskeminin ve beyin tümörlerinin
saptanması ve değerlendirilmesi bulunmaktadır (9).
MRG’de görüntü kalitesinin ve kontrastının mükemmel düzeyde olması nedeniyle makroskobik nöroanatomik
çalışmalarda MR görüntüleri sık olarak tercih edilmektedir (10). Literatürde MR T1 atlasları farklı görüntü analiz
programları kullanılarak elde edilmektedir. MR görüntülerinden beyin ve beyinle ilgili yapıların ayrıntılı atlaslarını
elde eden ve web sitelerinde yayınlayan çok sayıda web sitesi olduğu gibi kitaplarda bulunmaktadır. bunların bir
birlerine göre avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bu farklı teknikler sayesinde beyin içi
yapıların anlaşılması, fonksiyonel ilişkilendirilmesi ile ilgili bilgi dağarcığımız gün geçtikçe artmaktadır.
Son yıllarda Atlas temelli metotlarla farklı yazılımlar kullanılarak beynin üç boyutlu yapısı hakkında önemli görsel
bilgiler elde edilmiştir. Bireysel beyin MR Parselasyon harita hazırlama için (Atlas temelli analiz) T1 ağırlıklı
görüntüler kullanılmaktadır. Bu analizleri yapabilmek için SPM, FSL ve FreeSurfer gibi yazılımlar yaygın olarak
kullanılmaktadır (11, 12). Ancak bu yazılımlardan bir birlerinden üstün olduğu kısımlar olduğu gibi
dezavantajlarıda bulunmaktadır. Bu yazılımlardan biri olan MriStudio; DTIStudio, ROIEditor ve Diffeomap isimli
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üç programdan oluşmaktadır. DTIStudio; DICOM görüntülerinin açılması ve kayıt edilmesi, ROIEditor;
görüntülerden maske oluşturulması ve DiffeoMap ise lineer ve non-lineer görüntü transformasyonu için
kullanılmaktadır. MR görüntüleri üzerinde bu yöntem kullanılarak beyin 160 ya da 189 bölgeye ayrılıp her bir
bölgenin hacmi otomatik olarak hesaplanmaktadır (13, 14, 15, 16, 17, 18). Bir diğer yazılım ise IBASPM’dir.
IBASPM Matlab tabanlı çalışan SPM’in bir arayüzü olarak geliştirilmiş bir yazılımdır. Yine bu yazılım ile bireysel
beyin parselasyonları yapılarak hem beyin içi yapılar görüntülenmekte hem de her bir yapının hacim değerleri elde
edilmektedir. MriStudio ile bireysel atlas oluşturmak için normalize ettiğiniz görüntüyü server’a göndermeniz
gerekmekte ve server size elde etttiği matriksi size email yoluyla bildirmesi gerekirken IBASPM de bu işlemi siz
program sayesinde datanızı göndermeden yapabilirsiniz
Bu yazılımlar sayesinde beyin parselasyon haritaları hazırlamak kolay, hızlı, kabul edilebilir ve güvenilir bir
şekilde yapılabilmektedir (13-18). Bu çalışmada MriStudio ve IBASPM ile oluşturulmuş MR T1 anatomik
görüntüler üzerinde beyin parselasyonu yapılarak beyin içindeki her yapının kesitsel ve üç boyutlu
görselleştirilmesi ve beyin atlası oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç için bu yazılımlar arasında karşılaştırma
yapılmıştır. Beyin içindeki her bir yapının görselleştirilmesi sonucu beyin anatomisinin daha iyi anlaşılması ve
anatomi, klinik anatomi eğitiminde ve klinik girişimlere katkı sunması amacıyla bu çalışma planlanmıştır.
Metod
Çalışmamızda manuel (fare yardımıyla), MriStudio ve IBASPM ile beyin parselasyonu yaparak beyin içi yapıların
üç boyutlu modellemesi yapılarak kesitsel ve üç boyutlu görselleştirme yapılmıştır. Bunun için TUBITAK No:
114S149 olan projeden görüntüler alınarak kullanılmıştır. Bu görüntüler içerisinde kontrol grubun ait 10 bireyin
MR T1 görüntüleri alınarak analiz yapılmıştır.
MR Protokolü
Çalışmada kullanılan MR protokolü aşağıdaki gibidir: Anatomik yapıyı göstermek için yüksek çözünürlüklü T1
ağırlıklı MPRAGE sekansı: sagittial, Tekrar zamanı=1900 ms, Eko zamanı=2.67ms, FOV=256 mm,
Matriks:256x256, kesit sayısı: 160, Kesit kalınlığı=1mm, çözünürlük:1x1x1 mm izotropik.
A. Manuel ölçüm yapma
MR T1 görüntüleri ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/) ile açılmış ve talamus, putamen, nuc. caudatus,
hippokampus ve amigdala etrafı fare yardımıyla çizilmiştir. Bu yapılar etrafındaki yapılar ile kolayca ayrıldıkları
için tercih edilmiştir. Sadece bir kişi beyin MR görüntüleri üzerinde çizimler yapılmıştır. Çizimler için her bir
yapını n etrafı fare yardımıyla elle çizilmiş ve her bir kesitin yüzey alanı cm2 cinsinden elde edilmiştir. Daha sonra
elde edilen tüm alanlar toplanarak kesit kalınlığı ile çarpılıp hacim değerleri elde edilmiştir.
B. MriStudio ile beyin parselasyonu ile atlas oluşturma
MR T1 görüntüleri kullanılmış ve aşağıda işlem uygulama ayrıntıları verilmiştir. Bu çalışmada bir görüntü işleme
programı olan MRIStudio (http:// www.MriStudio.org) kullanılmıştır. Bu program DTIStudio, ROIEditor ve
Diffeomap isimli üç yazılımdan oluşmaktadır. DTIStudio DICOM görüntülerinin açılması ve kayıt edilmesi,
ROIEditor görüntülerden maske oluşturulması ve DiffeoMap ise lineer ve non-lineer görüntü transformasyonu
için kullanılmaktadır (19). Bu programları kayıt etmek için önce siteye girilmesi ve kendi adınız ve şifreniz ile
kayıt (registration) yapmanız gereklidir. Daha sonra aldığınız kullanıcı adı ve parolanızı kullanarak üç yazılımı
(DtiStudio, ROIeditor ve Diffeomap) bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bunun için makineniz 32 ya da 64 bit ne
kadarlık ise ona göre yazılımı tercih yapmak zorundasınız. Daha sonra indirilen dosyalar C ana dizini içine aralık
bırakmadan isim verilerek kayıt edilir. Son iki yazılım (ROIeditor ve Diffeomap) zip şeklinde bilgisayarınıza iner.
Diffeomap için bilgisayarınızın ID numarasını register software kısmına girmeniz gerekir. Burada bir şifre üretilir
ve bu şifreyi Diffeomap ilk defa açılırken yerine girilerek Diffeomap yazılımıda aktif hale getirilir(http://
www.MriStudio.org) .
Görüntüler önce DTIStudio ile açılır ve otomatik görüntü registrasyonu (kayıt edilmesi) yapılır. Bu işlem 12 modlu
affine transformasyon ile görüntüler üzerindeki hareket ve distorsion bozukluklarını giderecektir. Bu elde edilen
tek bir dosya (hdr, img uzantılı) kayıt edilir (17-19).
DiffeoMap çalıştırıldıktan sonra John’s Hopkins Üniversitesi tarafından geliştirilen “JHU-DTI-MNI” isimli
“template” görüntüleri açılır ve daha sonra Mask olarak kayıt ettiğimiz “subject” görüntüleri açılır. Bu iki
görüntüler arasında normalizasyon yapılması yani lineer transformasyon ve sonra non-linear transformasyon
aşamaları gerçekleştirilir. Elde ettiğimiz data single channel kullanılarak Server’a gönderilir. Server datamızı
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işleyerek mailimize gönderecektir. Biz bu yeni gelen datayı kullanarak kendi Subject görüntülerimiz üzerinde
parselasyon haritayı oluşturabileceğiz. Sonuçta 189 bölgeye ayrılmış beyin görüntüleri elde edilir ve her bir
bölgenin hacmini otomatik olarak hesaplanmış olur. Bu yazılımlar kullanılarak beyindeki tüm yapıların hacmi
otomatik olarak, hızlı ve doğru bir şekilde hesaplanabileceği gibi üç boyutlu görselleştirilmesi de yapılır (15-17).
T1 görüntüleri için parselasyon harita hazırlama (Atlas temelli analiz) (Şekil 1).
1. Ham data radyolojiden ilgili bilgisayardan alınır ve DTIstudio çalıştırılır. Bir isim verilerek kayıt edilir (hdr
ve img formatında).
2. Görüntüler ROIeditor yardımıyla skull stripping (kafatası ve gözün yani beyin ile ilgisi olamayan yapılar)
yapılır. Arkasında MASK oluşturularak kayıt edilir. Parantez içinde olan isimler bundan sonra yapılan işlemler
sonucu kayıt edilen dosya isimleridir (MASK_T1).
3. Üçüncü aşamada Diffeomap yazılımı kullanılır. Bunun için Johns Hopkins Üniversitesi tarafından
geliştirilen template görüntüleri kullanılır. Diffeomap açılır, template (JHU_MNI_SS_T1) yüklenir. Sonra 2.
Basamakta elde edilen MASK_T1 açılır. Burada air linear model seçilerek matriks oluşturulur. Elde edilen her
bir görüntü (UpdateMask_T1) kayıt edilir. Hem atlas hem de subject (incelediğimiz hasta ya da birey beyni)
görüntülerini Byte’a çevrilir. Subject görüntüleri Histogram Matching yapılır ve diğer görüntüler kaldırılır. Son
olarak single channel kullanılarak elde ettiğimiz subject ve template görüntüleri mail adresimiz yazılarak server’a
gönderilir. Bu işlem linear ve non-lineer görüntü transformasyonudur (forward görüntü transformasyonu).
4. Aşamada gönderdiğimiz data e-mailimize geldikten sonra son aşamaya geçilir.
Bu aşama 2 adımlıdır.
1. Template yüklenir (daha önce kayıt ettiğimiz UpdateMaskT1). Subject yüklenir (Atlas sample images--JHU-MNI-WMPMTypeII seçilir).Daha önce maille aldığımız ve kayıt ettiğimiz Hmap olan dosya seçilerek bu
işlem yapılır. Bu işlemden sonra elde edilen görüntü kayıt edilir (parcellation_Post_Hmap). Template olarak
önceden kayıt edilmiş Mask görüntüsü açılır.
2. Subject olarakta birinci basamakta kayıt edilmiş parcellation_Post_Hmap açılır. son olarak Updated_LDMM
olarak raw olarak kayıt edilir. (backward görüntü transformasyonu)
En son ROI çalıştırılır. MaskT1 açılır. Sonra Updated_LDMM maskT1 üzerine overlay edilir. İlgilendiğimiz beyin
bölgesi hacimleri elde edilir ya da ilgilendiğimiz beyin bölgesi çıkartılarak mask olarak kayıt edilir. Yukarıda bahsi
geçen işlem basamaklarının akış şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.
Sonuç olarak Raw görüntüler alınarak bu yazılımlar sayesinde beyin parselasyon haritaları hazırlama kolay, hızlı,
kabul edilebilir ve güvenilir bir şekilde yapılabileceği görülmektedir.

Şekil 1. Bireysel atlas oluşturmada Parselasyon işlem basamakları. Önce forward görüntü transformasyonunu:
subje görüntüleri önce lineer sonrada non-lineer normalize edilmektedir (LDDMM). Sonra backward
transformasyon: beyin parselasyon haritaları orijinal görüntü üzerine superpose edilmektedir. Sonuçta beyinin her
bir bölgesi (189) hacmi ve kesit alanı elde edilmiş olmaktadır (18,19).

104

1. Açılan MRT1 atlasının üzerine parselasyon atılır (Şekil 2).
2. Hipokampus, talamus ve nuc.caudatus hariç diğer yapılar kaldırılır (Şekil 3).
3. Nuc.caudatus’un mask yapılması ve kayıt edilmesi (Şekil 4, 5). Bu işlem hipokampus ve talamus içinde yapılır
ve her biri ayrı ayrı kayıt edilir.

Şekil 2. Açılan MRT1 atlasının üzerine parselasyon atılması

Şekil 3. Hipokampus; Talamus ve nuc.caudatus’un koronal, sagittal ve aksiyal olarak gösterilmesi.
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Şekil 4. Nuc.caudatus’un mask yapılması ve kayıt edilmesi.

Şekil 5. Sol nuc.caudatus’un mask yapıldıktan sonra kayıt edilmesi.
C. IBASPM ile parselasyon oluşturarak atlas yapma
Elde edilen görüntüler Statistical Parametric Mapping (http:// www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) versiyon 8 ile DICOM
(The Digital Imaging and Communications in Medicine) formatından NIFTI (Neuroimaging Informatics
Technology Initiative) formatına çevrilmiştir. Bu adımdan sonra bütün görüntüler MR’dan kaynaklanabilecek hata
ve anatomik anormallikler için taranmış ve her görüntü için x,y,z kordinatları ön komissürde sıfırlanmıştır.
Görüntüler SPM 8, bölütleme (segmentation) işlevi ile gri, beyaz ve beyin omurilik sıvısına ayrıştırıldıktan sonra,
SPM 8 ile normalizasyon yapılarak yeni taslaklar üretilmiştir. Bu taslaklar ile eldeki görüntüler yeniden
çakıştırılarak bireysel atlaslar elde edilmiştir (20, 21). Aşağıda IBASPM ile yapılan parselasyon işlemi
gösterilmektedir(Şekil 6) .
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Şekil 6. IBASPM çalışma sistemi. http://www.thomaskoenig.ch/Lester/Files/flowchart.jpg sitesinden alınıp
türkçeye çevrilmiştir.
İstatistiksel analiz
Bu üç yöntemle elde edilen bulgular aritmetik ortalama ve standart sapma şeklinde elde edilmiş ve metotlar arası
farkın olup olmadığı eşleştirilmiş (paired) t testi ile analiz edilmiştir. 0.05 altı anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular
Bir kişiye ait beyin MR T1 görüntüleri üzerinde elde edilen hacim değerleri üç yönteme göre cm3 olarak aşağıdaki
grafikte gösterilmektedir (Şekil 7). Her üç yöntemle elde edilen değerlerin bir birlerinden farklı olmadığı tespit
edilmiştir.
7
Manuel

IBASPM

MriStudio

6
5
4

3
2
1
0

Caud_L

Caud_R

Put_L

Put_R

Thal_L

Thal_R

Hippo_L Hippo_R Amyg_L Amyg_R

Şekil 7. Beyin içi seçilen bazı yapıların her üç yöntem ile elde edilip karşılaştırılması. Caud:Nuc.caudatus,
Put:Putamen, Thal:Talamus, Hippo: Hipocampus, Amyg: Amygdala. R:Sağ, L:Sol.
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1. MriStudio ile elde edilen atlas görüntüleri
MriStudio Programların kullanılması sonucu elde edilen beyincik, nuc. caudatus ve hippokampus görüntülenmesi
yapılmıştır. Görüntüler hem kesitsel hem de üç boyutlu beyin modeli oluşturularak gösterilmiştir. MriStudio ile
incelenebilecek Beyin içi yapıların listesi Tablo 1’de verilmiştir. Nuc.caudatus’un üç boyutlu gösterilmesi ve
kesitlerinin oluşturulması yapılmıştır. MricroGl (http://www.cabiatl.com/mricrogl/) ile MR T1 görüntüsünün açılır
ve üzerine sol ve sağ nuc. Caudatus’un beyin içinde gösterilmiştir (Şekil 8).

Şekil 8. MriCro GL ile beyinin üç boyutlu gösterilerek içerisine nuc. caudatus’un yerleştirilmesi ve kesit gösterimi.

Şekil 8. MriCro GL ile beyinin üç boyutlu gösterilerek içerisine hippokampus’un yerleştirilmesi ve kesit gösterimi.
Yukarıdaki işlemlerin her biri aşağıda görülen Tablo 1’de bulunan her bir yapı için hem kesit düzeyinde hem de
beynin içerisine yapı konularak görselleştirilebilir.
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Tablo 1. Beyin içinde bulunan yapıların listesi ve kısaltması. Tablo içindeki yapılar ROIeditor ieçerisinde metin
dosyası olarak bulunmaktadır.
Numara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Bölge (kısaltma)
SFG_L
SFG_R
SFG_PFC_L
SFG_PFC_R
SFG_pole_L
SFG_pole_R
MFG_L
MFG_R
MFG_DPFC_L
MFG_DPFC_R
IFG_opercularis_L
IFG_opercularis_R
IFG_orbitalis_L
IFG_orbitalis_R
IFG_triangularis_L
IFG_triangularis_R
LFOG_L
LFOG_R
MFOG_L
MFOG_R
RG_L
RG_R
PoCG_L
PoCG_R
PrCG_L
PrCG_R
SPG_L
SPG_R
SMG_L
SMG_R
AG_L
AG_R
PrCu_L
PrCu_R
STG_L
STG_R
STG_L_pole
STG_R_pole
MTG_L
MTG_R
MTG_L_pole
MTG_R_pole
ITG_L
ITG_R
PHG_L
PHG_R
ENT_L
ENT_R
FuG_L
FuG_R
SOG_L
SOG_R
MOG_L
MOG_R
IOG_L
IOG_R
Cu_L
Cu_R
LG_L
LG_R
rostral_ACC_L
rostral_ACC_R
subcallosal_ACC_L

Bölge (uzun)
SUPERIOR FRONTAL GYRUS (posterior segment) left
SUPERIOR FRONTAL GYRUS (posterior segment) right
Superior frontal gyrus (prefrontal cortex) left
Superior frontal gyrus (prefrontal cortex) right
superior frontal gyrus (frontal pole) left
superior frontal gyrus (frontal pole) right
MIDDLE FRONTAL GYRUS (posterior segment) left
MIDDLE FRONTAL GYRUS (posterior segment) right
Middle frontal gyrus (dorsal prefrontal cortex) left
Middle frontal gyrus (dorsal prefrontal cortex) right
inferior frontal gyrus pars opercularis left
inferior frontal gyrus pars opercularis right
inferior frontal gyrus pars orbitralis left
inferior frontal gyrus pars orbitralis right
inferior frontal gyrus pars triangularis left
inferior frontal gyrus pars triangularis right
LATERAL FRONTO-ORBITAL GYRUS left
LATERAL FRONTO-ORBITAL GYRUS right
MIDDLE FRONTO-ORBITAL GYRUS left
MIDDLE FRONTO-ORBITAL GYRUS right
GYRUS RECTUS left
GYRUS RECTUS right
POSTCENTRAL GYRUS left
POSTCENTRAL GYRUS right
PRECENTRAL GYRUS left
PRECENTRAL GYRUS right
SUPERIOR PARIETAL GYRUS left
SUPERIOR PARIETAL GYRUS right
SUPRAMARGINAL GYRUS left
SUPRAMARGINAL GYRUS right
ANGULAR GYRUS left
ANGULAR GYRUS right
PRE-CUNEUS left
PRE-CUNEUS right
SUPERIOR TEMPORAL GYRUS left
SUPERIOR TEMPORAL GYRUS right
Pole of SUPERIOR TEMPORAL GYRUS left
Pole of SUPERIOR TEMPORAL GYRUS right
MIDDLE TEMPORAL GYRUS left
MIDDLE TEMPORAL GYRUS right
Pole of MIDDLE TEMPORAL GYRUS left
Pole of MIDDLE TEMPORAL GYRUS right
INFERIOR TEMPORAL GYRUS left
INFERIOR TEMPORAL GYRUS right
PARAHIPPOCAMPAL GYRUS left
PARAHIPPOCAMPAL GYRUS right
ENTORHINAL AREA left
ENTORHINAL AREA right
FUSIFORM GYRUS left
FUSIFORM GYRUS right
SUPERIOR OCCIPITAL GYRUS left
SUPERIOR OCCIPITAL GYRUS right
MIDDLE OCCIPITAL GYRUS left
MIDDLE OCCIPITAL GYRUS right
INFERIOR OCCIPITAL GYRUS left
INFERIOR OCCIPITAL GYRUS right
CUNEUS left
CUNEUS right
LINGUAL GYRUS left
LINGUAL GYRUS right
rostral anterior cingulate gyrus left
rostral anterior cingulate gyrus right
subcallosal anterior cingulate gyrus left
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Numara
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Bölge (kısaltma)
subcallosal_ACC_R
subgenual_ACC_L
subgenual_ACC_R
dorsal_ACC_L
dorsal_ACC_R
PCC_L
PCC_R
Ins_L
Ins_R
Amyg_L
Amyg_R
Hippo_L
Hippo_R
Caud_L
Caud_R
Put_L
Put_R
GP_L
GP_R
Thal_L
Thal_R
Hypothalamus_L
Hypothalamus_R
Mynert_L
Mynert_R
NucAccumbens_L
NucAccumbens_R
RedNc_L
RedNc_R
Snigra_L
Snigra_R
cerebellum_R
cerebellum_L
CP_L
CP_R
Midbrain_L
Midbrain_R
CST_L
CST_R
SCP_L
SCP_R
MCP_L
MCP_R
PCT_L
PCT_R
ICP_L
ICP_R
ML_L
ML_R
Pons_L
Pons_R
Medulla_L
Medulla_R
ACR_L
ACR_R
SCR_L
SCR_R
PCR_L
PCR_R
GCC_L
GCC_R
BCC_L
BCC_R
SCC_L
SCC_R
TAP_L
TAP_R

Bölge (uzun)
subcallosal anterior cingulate gyrus right
subgenual anterior cingulate gyrus left
subgenual anterior cingulate gyrus right
dorsal anterior cingulate gyrus left
dorsal anterior cingulate gyrus right
posterior cingulate gyrus left
posterior cingulate gyrus right
INSULAR left
INSULAR right
AMYGDALA left
AMYGDALA right
HIPPOCAMPUS left
HIPPOCAMPUS right
CAUDATE NUCLEUS left
CAUDATE NUCLEUS right
PUTAMEN left
PUTAMEN right
GLOBUS PALLIDUS left
GLOBUS PALLIDUS right
THALAMUS left
THALAMUS right
Hypothalamus left
Hypothalamus right
Nucleus innominata of Mynert left
Nucleus innominata of Mynert right
Nucleus accumbens left
Nucleus accumbens right
Red Nucleus left
Red Nucleus right
Substancia Nigra left
Substancia Nigra right
CEREBELLUM right
CEREBELLUM left
Cerebral peduncle left
Cerebral peduncle right
MIDBRAIN left
MIDBRAIN right
Corticospinal tract left
Corticospinal tract right
Superior cerebellar peduncle left
Superior cerebellar peduncle right
Middle cerebellar peduncle left
Middle cerebellar peduncle right
Pontine crossing tract (a part of MCP) left
Pontine crossing tract (a part of MCP) right
Inferior cerebellar peduncle left
Inferior cerebellar peduncle right
Medial lemniscus left
Medial lemniscus right
PONS left
PONS right
MEDULLA left
MEDULLA right
Anterior corona radiata left
Anterior corona radiata right
Superior corona radiata left
Superior corona radiata right
Posterior corona radiata left
Posterior corona radiata right
Genu of corpus callosum left
Genu of corpus callosum right
Body of corpus callosum left
Body of corpus callosum right
Splenium of corpus callosum left
Splenium of corpus callosum right
Tapatum left
Tapatum right
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Numara
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Bölge (kısaltma)
ALIC_L
ALIC_R
PLIC_L
PLIC_R
RLIC_L
RLIC_R
EC_L
EC_R
CGC_L
CGC_R
CGH_L
CGH_R
Fx/ST_L
Fx/ST_R
Fx_L
Fx_R
IFO_L
IFO_R
PTR_L
PTR_R
SS_L

Bölge (uzun)
Anterior limb of internal capsule left
Anterior limb of internal capsule right
Posterior limb of internal capsule left
Posterior limb of internal capsule right
Retrolenticular part of internal capsule left
Retrolenticular part of internal capsule right
External capsule left
External capsule right
Cingulum (cingulate gyrus) left
Cingulum (cingulate gyrus) right
Cingulum (hippocampus) left
Cingulum (hippocampus) right
Fornix (cres) / Stria terminalis (can not be resolved with current resolution) left
Fornix (cres) / Stria terminalis (can not be resolved with current resolution) right
Fornix (column and body of fornix) left
Fornix (column and body of fornix) right
Inferior fronto-occipital fasciculus left
Inferior fronto-occipital fasciculus right
Posterior thalamic radiation (include optic radiation) left
Posterior thalamic radiation (include optic radiation) right
Sagittal stratum (include inferior longitidinal fasciculus and inferior fronto-occipital fasciculus)
left
SS_R
Sagittal stratum (include inferior longitidinal fasciculus and inferior fronto-occipital fasciculus)
right
SFO_L
Superior fronto-occipital fasciculus (could be a part of anterior internal capsule) left
SFO_R
Superior fronto-occipital fasciculus (could be a part of anterior internal capsule) right
SLF_L
Superior longitudinal fasciculus left
SLF_R
Superior longitudinal fasciculus right
UNC_L
Uncinate fasciculus left
UNC_R
Uncinate fasciculus right
AnsaLenticularis_L
Ansa lenticularis left
AnsaLenticularis_R
Ansa lenticularis right
AnteriorCom_L
Anterior commissure left
AnteriorCom_R
Anterior commissure right
LenticularFasc_L
Lenticular fasciclus left
LenticularFasc_R
Lenticular fasciclus right
OlfactoryRadiation_L olfactory radiation left
OlfactoryRadiation_R olfactory radiation right
Mammillary_L
Mammillary body left
Mammillary_R
Mammillary body right
OpticTract_L
Optic tract left
OpticTract_R
Optic tract right
LV_frontal_L
lateral ventricle_frontal left
LV_body_L
lateral ventricle_body left
LV_atrium_L
lateral ventricle_atrium left
LV_occipital_L
lateral ventricle_occipital left
LV_temporal_L
lateral ventricle_temporal left
LV_frontal_R
lateral ventricle_frontal right
LV_body_R
lateral ventricle_body right
LV_atrium_R
lateral ventricle_atrium right
LV_occipital_R
lateral ventricle_occipital right
LV_temporal_R
lateral ventricle_temporal right
III_and_IV_ventricle III and IV ventricle
PIns_L
posterior insula left
PIns_R
posterior insula right
PSTG_L
posterior superior temporal gyrus left
PSTG_R
posterior superior temporal gyrus right
PSMG_L
posterior middle temporal gyrus left
PSMG_R
posterior middle temporal gyrus right
PSIG_L
posterior inferior temporal gyrus left
PSIG_R
posterior inferior temporal gyrus right
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2. IBASPM ile parselasyon görüntüleri
IBASPM ile Mr T1 beyin parselasyonu yapılmıştır. Aşağıda sağ ve sol nuc.caudatus’un beyin içinde görünümü
verilmiştir.

Şekil 9. IBASPM ile beyin parselasyonu

Şekil 9. Nuc.caudatus’un her üç planda beyin içinde görünümü.
TARTIŞMA
İnsan beyni bireyler arasında yaş, cinsiyet ve ırk gibi fenotip açısından oldukça değişkenlik göstermektedir.
Dolayısıyla standart beyin atlasları oluşturmak, beyin fonksiyonu ve yapısının bireysel veya grup temelli
değerlendirilmesi için normalleştirilmiş anatomik referanslar sağlaması ve nörolojik hastalıkların teşhisi için
anatomik varyasyonunun azaltılması açısından çok önemlidir. İnsan beyninin anatomik yapısı ve fonksiyonu
arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için sinirbilimciler araştırmalar yapmaktadır (22). Son yıllarda beyin atlaslarının
geliştirilmesi ile beyinle ilgili mikroskopik ve makroskopik anatomik yapıların beyin fonksiyonlarını anlaşılması
açısından standart bir platform sağlamıştır.
Tipik olarak, her biri farklı özelliklere sahip iki atlas türü vardır: çoklu birey atlası (MNI) ve bireysel (Talairach
ve Tournoux) atlas. Her ikisinin de tartışmanın konusu olan avantaj ve dezavantajları vardır. 60 yaşında Fransız
bir kadın olan birinin postmortem beyini 3 ila 4 mm kesit kalınlığında dilimlenmesiyle oluşturulmuş Talairach ve
Tournoux atlası bireysel olan ve yaygın olarak kullanılan bir beyin atlasıdır. Talairach ve Tournoux atlası keskin
yapısal tanımlamalara sahiptir ve genellikle yüksek dereceli doğrusal olmayan görüntü kullanan görüntü eşleme
için şablonlar olarak tercih edilen bir atlastır. Talairach ve Tournoux atlasından Talariach koordinatları
geliştirilmiştir (23).
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Yüzlerce beyinlerin MRG ile elde edilen standart MNI (Montreal Neurological Institute) atlasları da şablon olarak
kullanılmaktadır (24, 25, 26). Ayrıca, bu MNI beyin Atlaslarını standart olarak kullanılabilmek için Uluslararası
Konsorsiyum Beyin Haritalama (ICBM) bir dizi beyin şablonu oluşturmuştur (22). ICBM grup atlası, 152 normal kişinin
doğrusal ortalamasıyla oluşturulmuştur. Bu atlas SPM, FSL ve MriStudio gibi çeşitli MR görüntü analiz araçlarındaki
normal popülasyonun yaygın olarak kullanılan bir atlas sistemi olarak günümüzde kullanılmaktadır(11, 12, 27). Brodman
beyin haritaları da beyin kortikal yapılarını 43 alt bölgeye ayırıp inceleyen atlaslar olarak bilinmektedir. ICBM atlasının
doğrusal olmayan bir biçimi de yakın zamanda tanıtılarak ve FSL gibi görüntü analiz programlarına dahil edilmiştir(28,29).
Toplam beyin, gri ve beyaz cevher ile BOS segmentasyonun yapıldığı ve bu işlemlerde SPM (versiyon 8, 12), Freesurfer
(versiyon 5.3.0) ve FSL (versiyon 5.0.7, versiyon 2.6) gibi yazılımların kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır (11, 12). Bu
çalışmalarda manuel segmentasyonların yazılımlarla elde edilen segmentasyon sonuçlaraına çok yakın olduğu
bildirilmiştir. Son zamanlarda MriStudio ile yapılan çalışmalarda bu atlasları kullanarak parselasyon yapmaktadır. Bu
şablonları SPM, ve Afni gibi yazılımlar da yaygın olarak kullanmaktadır (27). Bu şablonlar kullanılarak bireysel atlas
oluşturmak için önce normalizasyon sonrada kendi MR görüntüler için beyin gri, beyaz cevher, beyin omurilik sıvısı
gibi yapıların segmentasyonu yapılmaktadır.
MR atlaslarının diğer kullanım aracı araştırmalarda beynin hangi bölgesinin etkilendiğini ortaya çıkarmaktır. Bunun için
SPM ve FSL gibi yazlımlar voksel temelli analiz metodlarını kullanmaktadır
Alzheimer, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm gibi nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda bu atlaslar
kullanılarak beynin hangi bölgelerinin etkilendiği, hacimsel olarak azalma ya da artma olduğu tespit edilmektedir(17-19).
Voksel karşılaştırmalı analizlerde, bir deneğin görüntülerindeki tüm vokseller, diger deneklerin görüntülerinde aynı
koordinatta bulunan vokseller ile karşılaştırılır. Bu nedenle aynı koordinatlardaki bir voksel, tüm deneklerin
görüntülerinde aynı anatomik bölgeye uymalıdır, yani eğer bir hastada, x, y ve z koordinatları ile tanımlanan voksel,
talamusta bulunuyorsa, diğer hastalarda da aynı koordinatlardaki voksel, yine talamusa denk gelmelidir. Aynı vokselin
farklı hastalarda farklı anatomik bölgeleri içermesi, analizin hatalı olmasına yol açar. Bu uyumu sağlamak için analizde
ilk adım, MR görüntülerini bilgisayar ortamında normalize etmektir. Bu uygulamanın amacı görüntüler arasında hareket
ya da sekil değişikliği sonucu oluşan farklılıkları en aza indirmektir. Normalizasyon sonucunda, aynı düzeyden geçen
tüm görüntüler standart bir model ile aynı anatomik haritaya uyar. Böylece hastalar arasındaki şekil değişikliklerinin
karşılaştırmayı etkilemesi önlenir (30, 31).
MR T1 görüntülerinin kesit olarak gösterilmesi ve içindeki anatomik yapıların tanımlanması ile ilgili web siteleri de
mevcuttur. Bu görüntülerde normal bir beyin görüntüsü üzerine fare yardımıyla gidildiğinde anatomik yapının ismini
vermektedir. Bu görüntülerin dezavantajı ise kendi bireysel görüntüler üzerine uygulanamamasıdır. Bunun dışında bu
atlasların çoğunda beyin içindeki yapının üç boyutlu gösterilmesi de yapılamaması en büyük dezavantajlarından birini
oluşturmaktadır. Ancak anatomik yapıların yer ve komşuluğunun belirlenmesinde oldukça faydalıdır. Aşağıda birkaç
adet çok sık kullanılan anatomik MR atlas örneklerinin web adresleri ve görüntüleri verilmiştir.

Şekil 10. Corpus collum’un corpus’unun görünümü. http://headneckbrainspine.com/
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Şekil 11. Beyin MR T1 aksiyal kesitinde beyin içindeki yapıların görünümü. https://www.imaios.com/en/eAnatomy/Head-and-Neck/Brain-MRI-in-axial-slices

Son yıllarda dijitalleşme ile birlikte 3 boyutlu hologramlar, sanal diseksiyonlar gibi çok sayıda yazılım ve
donanımlar anatomi eğitiminde kullanılmaktadır. 3D Slicer ve Analyze 12.0 (http://analyzedirect.com/analyze-120/) gibi bazı yazılımlar kullanılarak otomatik segmentasyon yapılması ve beyin içi yapıların gösterilmesi
mümkündür. Web tabanlı çalışan BrainGPS ile datanızı yükleyip beyin içi yapıların üç boyutlu görüntülemesini
yapabilirsiniz. Önceden web adresine kayıt yaptırmanız gerekecektir.
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Şekil 12. MriCloud ile beyin parselasyonu ve hipokampus’un beyin içinde üç boyutlu görünümü.
https://braingps.mricloud.org/home

Şekil 13. 3D slicer ile beyin parselasyonu https://www.slicer.org/
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Yukarıda bahsi geçen yöntemlerin bir birlerine gör hem avantajları hem de dezavantajları bulunmaktadır. Bu
dezvantajları değerlendirecek olursak web sitesinde görülen atlasların normal şablon olması ve elinizde bir kişiye
ait MR T1 datası varsa uygulanamaması, 3D Slicer gibi bazı yazılımların kullanılmasının zor olması ve bazı
yazılımların çok pahalı olması gibi durumları sayabiliriz. Avantajları ise web sitelerine erişim kolaylığı ve
anatomik yapının üzerinde yazması ya da göstermesi ve yine bazı yazılımların ücretsiz olması gibi avantajlarıda
sıralayabiliriz. Uyguladığımız metottlar arasında farkın olmaması sonucu kullandığımız 2 metodun da (MriStudio
ile beyin parselasyonu ve IBASPM ile beyin parselasyonu) hem normal görüntülerden elde edilmesi hem de
bireysel atlasların oluşturulması ve 3 boyutlu görselleştirilmesi gibi avantajları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra
vakamız için her bir beyin bölgesi için hacim hesaplaması yapması da ekstra avantaj sağlamaktadır. Elde edilen
kesit ve üç boyutlu görüntüler beyin anatomi ve klinik anatomi eğitimine katkı sunacağı kanaatindeyiz.
Çalışmamızın en büyük sınırlılığı az sayıda bireyin MR T1 görüntülerinin alınarak atlas oluşturulması ve
metodolojik olarak karşılaştırılmasıdır. Oysa istatistiksel açıdan büyük bir grup ile karşılaştırma yapılarak en
uygun atlasın seçimi yapılabilir.
Sonuçlar
1. Elde edilen atlaslar bireysel farklılıkların tespit edilmesinde kullanılabilir ve cerrahi planlama için önceden
parselasyon yapılarak beyin içindeki yapıların görselleştirilmesi ile beyin ile ilgili cerrahiye katkı sunabilir.
2. Grup çalışmalarında hasta ve kontrol grubu karşılaştırılırken şablonlar kullanılarak gruplar arası farklılıklar
tespit edilebilir.
3. Beyin iç yapıların her üç planda kesit düzeyinde ve üç boyutlu görselleştirilmesi ile beyin anatomisinin
öğrenilmesinde katkı sunabilir.
4. Her birey için beyinde bulunan yapıların hacim değerleri elde edilerek yapının büyüklüğü ya da küçüklüğü ile
ilgili klinik yorumlara yardımcı olabilir.
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SS-043
İDİYOPATIK SKROTAL KALSINOZIS : OLGU SUNUMU
Muharrem Özkaya*,Mehmet CANİKLİOĞLU **
*
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, SİNOP
**Yozgat Bozok Üniversitesi Üroloji A.D., YOZGAT
Amaç: Skrotal kalsinozis skrotum cildinde çok sayıda kalsifik nodülün gelişimi ile karakterize çok nadir görülen
benign bir hastalıktır. Yazının amacı iki olgumuzu sunmaktır.
Olgular:Yaşları 43 ve 38 olan iki olgu, son birkaç yılda skrotumda yavaş yavaş ortaya çıkan kitlelerin varlığı ve
kozmetik açıdan yarattığı rahatsızlık hissi nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastaların öykülerinde önemli bir
özellik yoktu. Yapılan fizik muayenelerinde skrotum cildinde ağrısız, sert, beyaz renkli içeriğe sahip ancak drene
olmayan lezyonlar saptandı.
Hastaların lezyonlarının tamamı, spinal anestezi altında multiple skrotal eksizyonlar yapılarak çıkarıldı.
Lezyonların histopatolojik inceleme sonucu skrotal kalsinozis olarak raporlandı. Makroskopik incelemede cilt
üzerinde en büyüğü 2,5cm çapında içinden sebaseöz materyal boşalan nodüller izlendi. Mason Trikrom ve PAS
histokimya inceleme sonucunda ise yüzeyde keratinize çok katlı yassı epitelyum ve dermiste bazı alanlarda içinde
keratin bulunduran epidermal kist alanları ve çoğu kistik alanda içinde bazofilik kalsifiye materyal bulunduran,
kist duvarında epitel bulundurmayan oluşumlar dikakti çekmiştir.
Tartışma: Skrotal kalsinozis, skrotum cildinde kalsiyum fosfat hidroksiapatit kristallerinin birikimi ile karakterize
nadir görülen benign bir hastalıktır. Tanı genellikle hastaların kozmetik olarak rahatsızlık hissetmeleri sonucu
hastaneye başvurması ile konulur. Etyopatogenezinde metabolik ve sistemik hastalıklar bulunmakla birlikte hiçbir
hastalığın eşlik etmediği idiyopatik skrotal kalsinozis olguları da mevcuttur. Tedavide lezyonların yaygınlığına
göre nodüllerin eksizyonu ya da skrotum cildinin geniş eksizyonu uygulanabilmektedir.
Sonuç:Skrotal kalsinozis, nadir görülen, benign lezyonlardan oluşan bir hastalıktır. Olguların tedavisinde
lezyonların cerrahi eksizyonu etkili ve güvenli bir yöntemdir. Fakat lezyonların nüks ihtimalinin olduğu akılda
tutularak
hastalar
bu
konuda
bilgilendirilmeli
ve
belli
aralıklarla
takip
edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Skrotum, Kalsinozis, Penoskrotal Cerrahi

IDIOPATHIC SCROTAL CALCINOSIS: CASE REPORT
Aim: Scrotal calcinosis is a rare benign disease characterized by the development of numerous calcific nodules in
the scrotum skin. The aim of this study is to present the two cases from our clinic.
Cases: Two patients, 43 and 38 years old, were admitted to our clinic due to the discomfort of the masses in the
scrotum and cosmetic problems. There was no significant feature in the patients' stories. Physical examination
revealed painless, hard, white colored but not drained lesions on the scrotum skin.
All of the lesions were removed by multiple scrotal excision under spinal anesthesia. Histopathological
examination of the lesions revealed scrotal calcinosis. Macroscopic examination revealed nodular nodules of 2.5
cm in diameter on the skin. As a result of Mason Trichrome and PAS histochemistry examination, the surface of
the keratinized multifold squamous epithelium and some areas of the dermis in the epidermal cysts containing
keratin and the basophilic calcified material in most cystic areas, the cyst wall did not contain epithelium.
Discussion: Scrotal calcinosis is a rare benign disease characterized by the deposition of calcium phosphate
hydroxyapatite crystals in the scrotum skin. Diagnosis is usually made when the patient is admitted to the hospital
as a result of cosmetic discomfort. Although there are metabolic and systemic diseases in the etiopathogenesis,
there are also cases of idiopathic scrotal calcinosis which are not accompanied by any disease. The excision of the
nodules or wide excision of the scrotum skin can be performed according to the extent of the lesions.
Conclusion: Scrotal calcinosis is a rare, benign lesion. Surgical excision of lesions is an effective and safe method.
However, patients should be informed about the possibility of recurrence and should be followed up at regular
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intervals.
Keywords: Scrotum, Calcinosis, Penoscrotal Surgery
Giriş
Skrotal kalsinozis skrotum cildinde çok sayıda kalsifik nodülün gelişimi ile karakterize çok nadir görülen benign
bir hastalıktır. Adından da anlaşılacağı üzere bazı sistemik hastalıkların etkili olabileceği düşünülse de genellikle
idiopatiktir.(1, 2) Nadiren semptomatiktir ve hastalar çoğunlukla kozmetik nedenlerle poliklinik başvurusu
yaparlar.(3) Bu yazıda kliniğimize başvuran iki hastanın tanı ve tedavi süreci hakkında bilgi vereceğiz.
Olgular
Yaşları 43 ve 38 olan iki olgu, son birkaç yılda skrotumda yavaş yavaş ortaya çıkan kitlelerin varlığı ve kozmetik
açıdan yarattığı rahatsızlık hissi nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastaların öykülerinde önemli bir özellik yoktu.
Yapılan fizik muayenelerinde skrotum cildinde ağrısız, sert, beyaz renkli içeriğe sahip ancak drene olmayan
lezyonlar saptandı.(Figür 1 ve 2)
Hastaların lezyonlarının tamamı, spinal anestezi altında multiple skrotal eksizyonlar yapılarak çıkarıldı.
Lezyonların histopatolojik inceleme sonucu skrotal kalsinozis olarak raporlandı. Makroskopik incelemede cilt
üzerinde en büyüğü 2,5cm çapında içinden sebaseöz materyal boşalan nodüller izlendi. Mason Trikrom ve PAS
histokimya inceleme sonucunda ise yüzeyde keratinize çok katlı yassı epitelyum ve dermiste bazı alanlarda içinde
keratin bulunduran epidermal kist alanları ve çoğu kistik alanda içinde bazofilik kalsifiye materyal bulunduran,
kist duvarında epitel bulundurmayan oluşumlar dikakti çekmiştir.
Tartışma
Skrotal kalsinozis, skrotum cildinde kalsiyum fosfat hidroksiapatit kristallerinin birikimi ile karakterize nadir
görülen benign bir hastalıktır.(3) Söz konusu kistlerin epidermiste ya da dartos lifleri arasında olduğunu savunanlar
olmuştur. Genellikle histolojik anlamda görülen şey kist çevresindeki parsiyel inflamatuar yanıttır. (4, 5) Bu da bu
bölgede distrofik kalsifikasyon ya da granülomatöz bir reaksiyon olabileceğini düşündürebilir.
Tanı genellikle hastaların kozmetik olarak rahatsızlık hissetmeleri sonucu hastaneye başvurması ile konulur.(3)
Etyopatogenezinde metabolik ve sistemik hastalıklar olduğu düşünülmekle birlikte kesin ilişki aslında
kurulamamıştır. Zaten hiçbir hastalığın eşlik etmediği idiyopatik skrotal kalsinozis olguları da mevcuttur. (6)
Tedavide lezyonların yaygınlığına göre nodüllerin eksizyonu ya da skrotum cildinin geniş eksizyonu
uygulanabilmektedir. Ancak her ne kadar nüks oranları hakkında net bir bilgimiz olmasa da hastalığın çok nadiren
de olsa tekrar etme eğilimi vardır. (7)
Sonuç:
Skrotal kalsinozis, nadir görülen, benign lezyonlardan oluşan bir hastalıktır. Olguların tedavisinde lezyonların
cerrahi eksizyonu etkili ve güvenli bir yöntemdir. Fakat lezyonların nüks ihtimalinin olduğu akılda tutularak
hastalar bu konuda bilgilendirilmeli ve belli aralıklarla takip edilmelidir.
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Figürler

Figür 1: Skrotal kalsinozis olgusu, 38 yaşında

Figür 2: Skrotal kalsinozis olgusu, 43 yaşında
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SS-050
KRT VE RT UYGULANAN HASTALARDA AKUT HEMATOLOJİK
TOKSİSİTELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Eda ERDİŞ*
*

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD.

Amaç: Kanser hastalarında, Radyoterapiye (RT) ve Kemoradyoterapiye (KRT) bağlı erken yan etkiler genellikle
tedavi sırasında ve hemen sonrasında ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada RT ve KRT tedavisi uygulanan kanser
hastalarında, akut hematolojik yan etkilerin görülme oranları ve zamanı araştırılmıştır. Ayrıca tedaviye ara verme,
tedavinin terk edilmesi, tedavi sırasında kilo kaybı diğer advers olayların görülme oranların da araştırılmıştır.
Materyal-Metod: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalına 2010-2018
tarihleri arasında başvuran ve küratif RT/KRT ile tedavi edilmiş 1892 hastanın verileri retrospektif olarak
değerlendirilmiştir. Erken yan etkilerin değerlendirilmesi RT/KRT sırasında, haftalık olarak RTOG (Radiotherapy
Oncology Group) erken yan etki kriterlerine göre yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmamızda KRT ile tedavi edilen 814 (%43) hasta var iken sadece RT ile tedavi edilen 1078 (%57)
hasta mevcuttu. Ortanca yaş; RT alanlarda 57 yaş (7-90), KRT uygulananlarda 60 yaş (8-86) olarak tespit edilmiştir
(p<0.001). RT alan 479 (%44) hastada, KRT alan 310 (%38) hastada komorbid bir hastalık mevcuttu (p=0.003).
Hastalık evresi; RT alanlarda; en sık gözlenen evre II ve III hastalıktı (sırasıyla %34 ve %34). KRT alan hastalarda
da ise en sık görülen evre III hastalıktı (%60). Tanılarına göre ise, RT alan hastalarda en sık meme kanseri (%49),
KRT alan hastalarda da en sık gastrointestinal trakt tümörleri (%43) mevcuttu. Hastaların demografik verileri Tablo
2’de gösterilmiştir. Bu tabloda yer alan hastalık evresinde, beyin tümörü ve preoperatif KRT yapılan rektum
kanseri olan 247 hastanın (RT alan 127 (%12) ve KRT alan 120 (%15) hasta) evrelemesi, yapılmamış olup evresi
bilinmeyen grubuna dahil edilmiştir.
Çalışmada hematolojik yan etkileri tedavi şekline göre değerlendirildiğinde wbc (p<0,001), nötrofil (p<0,001) ve
platelet (p<0,001) hemoglobin (p<0,001) ve hematokrit (p<0,001) yan etkilerinde istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmıştır (Tablo 1). Ayrıca hematolojik yan etkilerin erken yan etkinin görülme zamanına göre yan etkilerinin
sadece RT alan hastalarda daha erken ortaya çıktığı gözlenmiştir. Hastalarda hematolojik erken yan etkiler tedavi
şekline göre görülme oranı ve zamanı tablo 3’de gösterilmiştir. Ayrıca Şekil 1, 2, 3, 4, 5’de tedavi şekline göre
hematolojik yan etkilerin görülme oranlarının grafikleri verilmiştir. Diğer advers olaylarda kilo kaybı (p<0,001),
performans durumunun bozulması (p<0,001), tedaviye ara verilmesi (p<0,001) ve tedavinin yarım bırakılması
(p<0,001) açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Hastalarda diğer advers
olayların tedavi şekline göre görülme oranı tablo 4’de gösterilmiştir.
Sonuç: Bu çalışmada KRT ile tedavi edilen onkoloji hastalarında hematolojik yan etkilerin ve diğer advers
olayların daha fazla gözlendiği ancak yan etkilerin ortaya çıkış zamanı RT uygulananlarda daha erken olduğu
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, Kemoradyoterapi, Erken Yan Etki.

COMPARISON OF ACUTE HEMATOLOGICAL TOXICITY IN
PATIENTS WITH CRT AND RT
Aim: In cancer patients, early side effects due to radiotherapy (RT) and chemoradiotherapy (CRT) usually occur
during and immediately after treatment. In this study, the incidence and time of acute hematological side effects
were investigated in patients with RT and CRT. In addition, treatment interruption, abandonment of treatment,
weight loss during treatment and other adverse events were also investigated.
Material-methods: The data of 1892 patients who applied to Radiation Oncology Department of Cumhuriyet
University Medical Faculty between 2010-2018 and treated with curative RT / CRT were evaluated retrospectively.
Early side effects was reported on a weekly basis according to RTOG (Radiotherapy Oncology Group) criteria for
early side effects during RT / CRT.
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Results: In our study, there were 814 (43%) patients treated with CRT and 1078 (57%) patients treated with RT
alone. Median age; 57 years (7-90) in patients with RT and 60 years (8-86) in patients with CRT (p <0.001). In
479 patients (44%) with RT, 310 patients (38%) with CRT had comorbid disease (p = 0.003). Disease stage; RT
areas; the most common stage II and III disease (34% and 34%, respectively). The most common stage III disease
in patients receiving CRT (60%). According to their diagnoses, breast cancer was the most common in patients
receiving RT (49%), and gastrointestinal tract tumors were the most common in patients receiving CRT (43%).
Demographic data of the patients are shown in Table 2. The staging of 247 patients with RT (127% (12%) and 120
(15%) patients with CRT who underwent brain tumor and preoperative CRT in the stage of disease in this table
were not performed, were included in the unknown group.
When the hematological side effects were evaluated according to the treatment method, there was a statistically
significant difference in the side effects of wbc (p <0.001), neutrophil (p <0.001) and platelet (p <0.001)
hemoglobin (p <0.001) and hematocrit (p <0.001) (Table 1). In addition, it was observed that the side effects of
hematological side effects were seen earlier in patients receiving RT than the time of early side effects. The
incidence and time of hematologic early side effects according to the treatment method are shown in Table 3. In
addition, in Figures 1, 2, 3, 4, 5, the graphs of the incidence of hematological side effects are given. There was a
statistically significant difference between the groups in terms of weight loss (p <0.001), deterioration in
performance status (p <0.001), interruption of treatment (p <0.001) and discontinuation of treatment (p <0.001) in
other adverse events. The rate of occurrence of other adverse events according to treatment is shown in Table 4.
Conclusion: In this study, it was observed that hematological side effects and other adverse events were more
common in oncology patients who treated CRT but the time of onset of side effects was earlier in RT.
Key words: Radiotherapy, Chemoradiotherapy, Early Side Effect.
Giriş
Hematopoetik sistem hücreleri radyasyon etkilerine karşı en duyarlı dokulardan biridir. Hematopoetik sistem
hücreleri gibi kök hücreler radyosensitiftir. (1,2). Tedavide etkin olarak kullanılan radyasyon toksisitesi tedavi
sürecini olumsuz etkilemekte; bu yan etkiler tedavinin sonlandırılması, tedaviye ara verilmesi veya uygulanabilir
radyasyon dozlarının azaltılması ihtiyacını doğurabilmektedir. Tedavi sürecinin planlandığı gibi yürütülebilmesi
açısından radyasyonun yan etkilerinin iyi değerlendirilmesi, deterministik yan etkiler için aktif önlemlerin
alınması ve kalıcı morbiditeye neden olmamak amacıyla radyasyonun tümörde ve normal dokudaki etkinliğinin
iyi bilinmesi gerekmektedir. Kemoterapide radyasyona benzer olarak hızlı çoğalan hücrelere toksik etki
göstermektedir. RT’ye eş zamanlı kemoterapinin eklenmesi ile eklenen kemoterapinin tipine bağlı olarak
hematolojik yan etkilerin görülme oranları oldukça artmaktadır (3).
Bu çalışmada, farklı malignitelere sahip hastalarda RT ve KRT bağlı gelişen hematolojik toksisinin RTOG
radyasyon toksisite kriterlerine göre incelenmesi ve iki tedavi modalitesi için karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Ayrıca tedaviye ara verme, tedavinin terk edilmesi, tedavi sırasında kilo kaybı diğer advers olayların görülme
oranların da araştırılmıştır.
Materyal-Metod
Mevcut çalışma için, Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 2016-03/08 numaralı kararı ile onay
alındı. Ocak 2010 ile Aralık 2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyasyon
Onkolojisi Anabilim Dalında tedavi edilen 1892 kanser hastasının verileri değerlendirilmiştir. Hastaların
demografik ve tedavi toksisite bilgileri retrospektif olarak elde edilmiştir. RT ve KRT alan hastalar tedavi sırasında
haftalık olarak RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) akut radyasyon morbiditesi ölçüm kriterlerine göre
değerlendirilmiştir. Tablo 1.’de RTOG akut radyasyon morbidite ölçüm kriterleri verilmiştir. Bu kriterlere göre
ölçek 0 ile 5 arasında akut radyasyon morbitidesi özelliklere göre sınıflandırılmaktadır (4). Grade 5 toksisite direkt
radyasyona bağlı ölümle ilişkilidir. Hastaların performans durumu ECOG (The Eastern Cooperative Oncology
Group) performans skalasına göre yapılmıştır.
İstatistiksel Değerlendirme
Bu çalışmada Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 23.0 kullanılarak tanımlayıcı testlerin
yanı sıra Ki-kare testi, grupların ortalamalarını karşılaştırmak için parametrik olarak ise Student’s t Testi (dağılımı
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normal olmayanlarda Mann-Wittney U testi) kullanılmıştır. Ayrıca elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistik
metotlar olarak ortalama, standart sapmaları, ortalama sapma ve ortanca değerleri hesaplanmıştır Bu testlerden
elde edilen sonuçlar için %95’lik güven aralığında, p≤0,05 için anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bulgular
Çalışmamızda KRT ile tedavi edilen 814 (%43) hasta var iken sadece RT ile tedavi edilen 1078 (%57) hasta
mevcuttu. Hastaların demografik verileri Tablo 2’de gösterilmiştir. Bu tabloda yer alan hastalık evresinde, beyin
tümörü ve preoperatif KRT yapılan rektum kanseri olan 247 hastanın (RT alan 127 (%12) ve KRT alan 120 (%15)
hasta) evrelemesi, yapılmamış olup evresi bilinmeyen grubuna dahil edilmiştir. Çalışmada hematolojik yan etkileri
tedavi şekline göre değerlendirildiğinde wbc (p<0,001), nötrofil (p<0,001) ve platelet (p<0,001) hemoglobin
(p<0,001) ve hematokrit (p<0,001) yan etkilerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Ayrıca hematolojik
yan etkilerin erken yan etkinin görülme zamanına göre yan etkilerinin sadece RT alan hastalarda daha erken ortaya
çıktığı gözlenmiştir. Hastalarda hematolojik erken yan etkiler tedavi şekline göre görülme oranı ve zamanı tablo
3’de gösterilmiştir. Ayrıca Şekil 1, 2, 3, 4, 5’de tedavi şekline göre hematolojik yan etkilerin görülme oranlarının
grafikleri verilmiştir. Diğer advers olaylarda kilo kaybı (p<0,001), performans durumunun bozulması (p<0,001),
tedaviye ara verilmesi (p<0,001) ve tedavinin yarım bırakılması (p<0,001) açısından gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Hastalarda diğer advers olayların tedavi şekline göre görülme oranı tablo 4’de
gösterilmiştir.
Tartışma
RT veya KRT’ye bağlı erken yan etkiler genellikle tedavi sırasında ve hemen sonrasında ortaya çıkmaktadır. Erken
yan etkiler, bölünme hızı yüksek olan hücre ve dokular ile kök hücrelerde daha fazla görülür. Dolayısıyla kemik
iliği gibi aktif bölünen hücrelerin de hematolojik toksisiteye duyarlı olacağı aşikârdır.
Çalışmamızda da KRT uygulanan hasta grubunu sadece RT alan hasta grubu ile kıyasladığımızda beyaz küre,
nötrofil, platelet ve hemotokrit değerlerindeki düşme açısından anlamlı fark olduğu gözlenmiştir (p<0,001).
Nitekim literatürde yer alan bazı çalışmalar, kemoradyoterapinin hematolojik komplikasyonların sıklığını
artırdığını gösteren çok sayıda rapor bildirmiştir (5,6). Radyasyona bağlı lökopeni görülen hastaların yüzdesi, aynı
anda kemoterapi ile tedavi edilen hastalarda %90'a kadar çıkmaktadır (7,8). Aynı şekilde trombositopeni (yaklaşık
%30) ve anemi (%50) için benzer durum söz konusudur (7-9).
Hatta bu sebeple KRT alan hastaların 150'sinde (%18) hematolojik yan etkilerden dolayı ara verildiği tespit edildi.
Yine çalışmamızda KRT alan hastaların %18’sında kilo kaybının olması ve %38’inin performasının bozulması
tedavi için verilen arayı da aydınlatabilir.
Sonuç
Onkolojik tedavilerdeki gelişmeler toksisiteyi de beraberlerinde getirmektedirler. Bu nedenle, tedavi yan
etkilerinin görülme oranlarının bilinmesi ve tedavi edilmesinin, en az tedavinin etkinliği kadar önemlidir. RT’ye
eş zamanlı kemoterapinin eklenmesi ile eklenen kemoterapinin tipine bağlı olarak hematolojik yan etkilerin ve
diğer advers olayların daha fazla gözlendiği saptanmıştır. Bu sebeple KRT alan hastalar yakından takip edilmeli
toksisite geliştiğinde gerekli destek tedavisi verilmelidir.
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Tablo 1. RTOG akut radyasyon morbiditesi ölçüm kriterleri
Organ/doku
Wbc1

Grade 0
>4.0

Grade 1 Grade 2
3.0<4.0 2.0<3.0

Platelet

>100

75<100

50<75

1.5<1.9
11-9,5
<32-28

1.0<1.5
<9.5-7.5
<28

Nötrofil
>1.9
Hemoglobin >11
Hemotokrit
>32
1
Wbc: white blood cells

Grade 5
Grade 4
<1.0
<25 veya spontan
25<50
kanama
Radyasyona
0.5<1.0
<0.5 veya sepsis
bağlı ölüm
<7.5-5.0
…..
kan transfüzyonu gerekiyor …...
Grade 3
1.0<2.0

Tablo 2. Demografik Veriler

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş (median, min-max)
Komorbidite
Yok
Var
Tanı
Beyin tümörleri
Baş-Boyun kanserleri
Meme kanserleri
Akciğer kanserleri
Gastrointestinal trakt tümörleri
Genitoüriner trakt tümörleri
Jinekolojik tümörler
Cilt tümörleri
Hematolojik Maligniteler
Sarkomlar
Evre
Evre 0 (insitu)
Evre I
Evre II
Evre III
Evre IV
Evre bilinmiyor

RT
N:1078 (%57)

KRT
N:814 (%43)

p değeri

385(37)
693(63)
57 (7-90)

594(73)
220(27)
60 (8-86)

<0.001

599(56)
479(44)

504(62)
310(38)

0.003

66 (6)
88 (8)
526 (49)
44 (4)
25 (2)
141 (13)
70 (7)
32 (3)
53 (5)
33 (3)

83 (10)
113 (14)
208 (26)
354(43)
22(3)
31 (4)
3 (1)

3 (0.3)
190 (18)
364 (34)
363 (34)
31 (3)
127 (12)

18 (2)
132 (16)
488 (60)
56 (7)
120 (15)

<0.001

<0.001

<0.001
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Tablo 3. Akut hematolojik yan etkilerin görülme oranı ve zamanı
1

WBC: White blood cell
Hematolojik
yan etkiler

RT

KRT

p değeri

Erken yan etkilerin görülme zamanı
(median/hafta)
RT
KRT
p değeri

862 (80)
201 (19)
15(1)

458 (56)
269 (33)
87 (11)

<0.001

3.07±1.3

3.11±1.4

0.724

1004 (93)
58 (6)
14 (1)

604(74)
146 (18)
64 (8)

<0.001

2.79±1.4

3.52±1.6

0.077

1034 (96)
36 (3)
8 (1)

703(86)
9 (11)
20(3)

<0.001

3.17±1.1

3.64±1.6

0.001

968 (90)
106 (10)
3 (0.3)

649(80)
165 (20)
-

<0.001

2.35±1.3

3.24±1.8

<0.001

1034(96)
42 (4)
1(0.1)

733 (90)
77 (9)
3 (1)

<0.001

2.09±1.3

3.45±1.9

<0.001

Erken yan etkilerin görülme oranı

1

WBC
Grade 0
Grade 1-2
Grade 3-4
Nötrofil
Grade 0
Grade 1-2
Grade 3-4
Platelet
Grade 0
Grade 1-2
Grade 3-4
Hemoglobin
Grade 0
Grade 1-2
Grade 3-4
Hemotokrit
Grade 0
Grade 1-2
Grade 3-4

Tablo 4. RT/KRT sırasında görülen diğer advers olaylar
Diğer advers olaylar

RT
N:1078 (%57)

KRT
N:814 (%43)

RT/KRT’nin yarım bırakılması
Yok
1043 (97)
754 (93)
Var
35 (3)
60 (7)
RT/KRT sırasında exitus
Yok
1066 (99)
795 (98)
Var
12 (1)
19 (2)
RT/KRT’ye ara verilmesi
Yok
955 (89)
664 (82)
Var
123 (11)
150 (18)
RT/KRT sırasında kilo kaybı*
Yok
1030 (96)
670 (82)
Var
48 (4)
144 (18)
ECOG performans durumunun
bozulması
Yok
194 (94)
151 (80)
Var
12 (6)
38 (20)
*
RT/KRT sırasında 5 kilogram ve ya daha fazla kilo kaybı olan hastalar

p değeri
<0.001
0.030
<0.001
<0.001

<0.001
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W B C TO K S İ S İ T ES İ
Radyoterapi

Kemoradyoterapi

100%

p < 0.001

80%
60%
40%
20%
0%
Grade 0

Grade 1-2

Grade 3-4

Şekil 1. RT/KRT sırasında gözlenen wbc toksisitesinin iki tedavi modalitesi için karşılaştırılması

P L AT E L E T TO K S İ Sİ T ES İ
Radyoterapi

Kemoradyoterapi

120%

p < 0.001

100%
80%

60%
40%
20%
0%
Grade 0

Grade 1-2

Grade 3-4

Şekil 2. RT/KRT sırasında gözlenen platelet toksisitesinin iki tedavi modalitesi için karşılaştırılması

NÖTROFİL TOKSİSİTESİ
Radyoterapi

Kemoradyoterapi

100%

p < 0.001

80%
60%
40%
20%
0%
Grade 0

Grade 1-2

Grade 3-4

Şekil 3. RT/KRT sırasında gözlenen nötrofil toksisitesinin iki tedavi modalitesi için karşılaştırılması

126

HEMOGLOBİN TOKSİSİTESİ
Radyoterapi

Kemoradyoterapi

100%

p < 0.001

80%
60%
40%
20%
0%

Grade 0

Grade 1-2

Grade 3-4

Şekil 4. RT/KRT sırasında gözlenen hemoglobin toksisitesinin iki tedavi modalitesi için karşılaştırılması

HEMOTOKRİT TOKSİSİTESİ
Radyoterapi

Kemoradyoterapi

120%

p < 0.001

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Grade 0

Grade 1-2

Grade 3-4

Şekil 5. RT/KRT sırasında gözlenen hemotokrit toksisitesinin iki tedavi modalitesi için karşılaştırılması
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SS-061
GEBELİKLERİN EĞİTİM VE PLANLAMA DURUMUNA GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Görker SEL*, Betül Kalafat**
*Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Zonguldak,
Türkiye.
**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1. Sınıf, Kırşehir, Türkiye
Amaç: Gebeliğin planlı olup olmaması esas alınarak bakıldığında; gebenin eğitim durumu, doğum sayısı, sigara
kullanımı, gebelik öncesinde doktora başvuru, gebelik öncesinde folik asit kullanımı, D vitamini seviyesi, B12
vitamini seviyesi, Hemoglobin (Hgb) değerleri açısından fark yaratıp yaratmadığının araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: 01.01.2016-01.01.2017 tarihleri arasında Bartın Devlet Hastanesi Gebe polikliniğine başvuran
ve yukarıda bahsedilen bilgileri kimlikleri gizli kalmak kaydıyla vermeyi kabul eden ilk trimester 241 sayıda gebe
araştırmaya alındı. Gebelere yaşı, eğitim durumu, doğum sayısı, sigara kullanıp kullanmadığı, gebeliğinin planlı
mı yoksa sürpriz mi olduğu, eğer gebeliğini planlıyorsa gebelik öncesinde aile hekimine ya da kadın doğum
doktoruna gebelik öncesi danışmanlık için başvuruda bulundu mu, Folik asit başlanıp başlanmadığı soruldu.
Ardından ilk trimesterde bakılan rutin tahlilleri arasından Hemoglobin, D vitamini ve B12 vitamini seviyeleri not
edildi. Soruların cevabına ve tahlil sonuçlarına göre de hastalara gerekli uyarılar ve gerek varsa vitamin takviyesi
başlandı.
Bulgular: 241 gebenin; 46’sı ilkokul, 87’si ortaokul, 42’si lise ve 39’u üniversite mezunuydu. Başvuran gebelerin
120’si planlı, 94’ü ise önceden planlanmamış yani sürpriz gebelikti. Planlı gebeliklerin; eğitim durumları: ilkokul:
15 (12,5), ortaokul: 48 (%40), lise: 27 (%22,5), üniversite: 30 (%25); plansız gebeliklerin eğitim durumları ise:
ilkokul: 31 (%33), ortaokul: 39 (%41,5), lise: 15 (%16), üniversite: 9 (%9,5) olarak saptanmıştır. Gebeliğin planlı
olup olmaması esas alınarak bakıldığında ve gebelerin eğitim durumları (ilkokul, ortaokul, lise; üniversite) esas
alınarak bakıldığında istatistiksel fark Tablo 1 de özetlenmektedir.
Gebeliklerin planlı olup olmamasına göre baktığımız ilk tabloda görüldüğü üzere, artan parite sayısı ile
gebeliklerin planlı olma özelliğini yitirdiği gözükmektedir. Eğitim durumlarına göre bakıldığında yalnızca ilkokul
mezunu hastalar ile diğer eğitim durumundakiler arasında gebeliklerinin planlı olma durumunda istatistiksel
anlamlı fark olduğu saptandı. İlkokul mezunlarında gebeliklerinin plansız olma, diğer eğitim durumundakilerde
ise daha çok planlı olma eğilimi mevcuttu.
Sonuç: Gebeliklerin önceden planlı olması genellikle ilk gebeliklerde gözlenmekle beraber aslında her gebelik
için önem arz etmektedir. Ancak görüldüğü üzere genel olarak gebeliklerde önceden planlamama sorunsalı
mevcuttur. Bu durumun ayrıca yarattığı hazırlıksızlık hissi anneyi ayrıca etkileyebilmekte eğer maddi manevi hazır
değilse Postpartum dönemde de bebeğe bağlanma açısından çeşitli sorunlar yaşayabilmektedir.

SS-061
EVALUATION OF PREGNANCIES ACCORDING TO EDUCATION
AND PLANNING STATUS
Aim: In case of the pregnancy is planned or not, the aim of this study was to investigate whether there is a
difference in the educational status of the pregnant woman, the number of births, smoking, the use of folic acid
starting before pregnancy, vitamin D level, vitamin B12 level, hemoglobin (Hgb) values between planned and
unplanned groups.
Material and Methods: Between 01.01.2016 and 01.01.2017, at first trimestery 241 pregnant women who
admitted to the Bartın State Hospital Pregnancy outpatient clinic were included in the study. Age of the preganant,
education status, number of births, current smoking, whether the pregnancy is planned or surprise, if the pregnancy
is planned before pregnancy admission to the family physician or obstetrician, whether or not folic acid started
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were asked. Hemoglobin, vitamin D and vitamin B12 levels were noted in the first trimester. According to the
answers of the questions and the results of the tests, the patients were warned and necessary vitamin supplements
were started, as well.
Results: 241 pregnant women; 46 of them were primary school, 87 were secondary school, 42 were high school
and 39 were university graduates. Of the pregnant women, 120 were planned, and 94 were previously unplannedi
namely surprise for the family. On the basis of whether the pregnancy is planned or not; when the educational
status of the pregnant (primary, secondary, high school, university) is taken as a basis. As it can be seen from the
first table that we look at whether the pregnancies are planned or not, it seems that pregnancies have lost the
characteristic of being planned with increasing parity number. In terms of educational status, it was found that
there was a statistically significant difference in terms of planned pregnancies only among primary school
graduates and those in other educational status. Primary school graduates' pregnancies had a tendency to be
unplanned.
Conclusion: Pre-planned pregnancy is usually observed in first pregnancies, but in fact it is important for every
pregnancy. However, as seen in general, there are problems in planning of pregnancies. In addition, the feeling of
unpreparedness may also affect the mother, and if the woman is not ready, she may experience various problems
in the postpartum period as well.
Amaç: Gebeliğini önceden planlayanlar ile planlamadan gebe kalan hastaların; gebelerin eğitim durumlarının,
demografik veriler ve tahlil sonuçları açısından farklılıkları var mı?
Gebeliğin planlı olup olmaması esas alınarak bakıldığında; gebenin eğitim durumu, doğum sayısı, sigara
kullanımı, gebelik öncesinde doktora başvuru, gebelik öncesinde folik asit kullanımı, D vitamini seviyesi, B12
vitamini seviyesi, Hemoglobin (Hgb) değerleri açısından fark yaratıp yaratmadığının araştırılması amaçlandı.
Gebelerin eğitim durumları (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) esas alınarak bakıldığında; gebeliğin önceden planlı
olup olmadığı, doğum sayısı, sigara kullanımı, gebelik öncesinde doktora başvuru, gebelik öncesinde folik asit
kullanımı, D vitamini seviyesi, B12 vitamini seviyesi, Hemoglobin (Hgb) değerleri açısından fark yaratıp
yaratmadığının araştırılması amaçlandı.
Materyal ve metot: 01.01.2016-01.01.2017 tarihleri arasında Bartın Devlet Hastanesi Gebe polikliniğine
başvuran ve yukarıda bahsedilen bilgileri kimlikleri gizli kalmak kaydıyla vermeyi kabul eden ilk trimester 214
sayıda gebe araştırmaya alındı. Gebelere yaşı, eğitim durumu, doğum sayısı, sigara kullanıp kullanmadığı,
gebeliğinin planlı mı yoksa sürpriz mi olduğu, eğer gebeliğini planlıyorsa gebelik öncesinde aile hekimine ya da
kadın doğum doktoruna gebelik öncesi danışmanlık için başvuruda bulundu mu, Folik asit başlanıp başlanmadığı
soruldu. Ardından ilk trimesterde bakılan rutin tahlilleri arasından Hemoglobin, D vitamini ve B12 vitamini
seviyeleri not edildi. Soruların cevabına ve tahlil sonuçlarına göre de hastalara gerekli uyarılar ve gerek varsa
vitamin takviyesi başlandı.
Yukarıda sözü geçen veriler SPSS 20.0 istatistik programına girildi. Mann Whitney U testi ile gebelikleri planlı
olan ve plansız olanlar karşılaştırıldı, ayrıca eğitim durumu esas alınarak da diğer veriler arasında fark olup
olmadığı karşılaştırıldı.
Bulgular:
214 gebenin; 46’sı ilkokul, 87’si ortaokul, 42’si lise ve 39’u üniversite mezunuydu.
Başvuran gebelerin 120’si planlı, 94’ü ise önceden planlanmamış yani sürpriz gebelikti.
Gebeliğin planlı olup olmaması esas alınarak bakıldığında;
Gebelerin eğitim durumları (ilkokul, ortaokul, lise; üniversite) esas alınarak yapılan analiz sonucunda anlamlı
çıkan p değerlerine göre posthoc analiz yapıldığında;
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Planlı olmasına göre
Planlı
(120 gebe)
Plansız
(94 gebe)
p
Eğitim Durumuna
göre
İlkokul (46 gebe)
Ortaokul (87 gebe)
Lise
(42 gebe)
Üniversite
(39 gebe)
p

Yaş
(median)
26,84

,331
Plan

Eğitim
Orta-Lise
(%62,5)
İlk-Orta
(%74,5)
,000
Sigara

15
(%32,6)
48
(%55,1)
27
(%64,2)
30
(%76,9)
,001

5
(%10,8)
10
(%11,5)
3
(%7,1)
7
(%17,9)
,693

27,67

Folat
27 (%29)

Sigara
14 (%11,6)

Hgb
12,0

Parite
(median)
0,6

Gebelik öncesi
Dr’a_basvuru
37 (%30,8)

Vit D
11,96

Vit B12
253,5

0 (%0)

11 (%11,7)

11,8

1,2

0 (%0)

13,03

254,0

,000
Parite
(median)
2

,691
Yaş
(median)
32

,054
Folat

,000
Hgb

,384
Vit D

,588
Vit B12

12,1

13,7

259

1

25

12,6

267,9

1

26,5

13,5

258,5

0

28

16,3

277

,000

,000

2
(%4,3)
5
(%5,7)
8
(%19,0)
11
(%28,2)
,000

,000
Gebelik öncesi
Dr’a_basvuru
2
(%4,3)
11
(%12,6)
10
(%23,8)
14
(%35,9)
,002

,19

,924

12,1
12,2
12,5
,430

Gebeliklerin planlı olup olmamasına göre baktığımız ilk tabloda görüldüğü üzere, artan parite sayısı ile
gebeliklerin planlı olma özelliğini yitirdiği gözükmektedir. Bunu artmış paritenin az eğitim görmüş kesimde
gözlenmesine (örneklemimizde bu şekilde) bağlayabiliriz, ayrıca doğum sayısı artan ailelerde sonraki gebelikleri
planlama arzusu ilk gebelikleri kadar yoğun olmayabilir. Çalışmamızda planlı olan ve plansız gruplar arasında
anemi, D vitamini eksikliği, B12 vitamini eksiliği de saptamayı; bu değerler açısından iki grup arasında fark
saptamayı düşünmüştük, ancak gerek gebeliğin planlı olup olmaması gerekse de eğitim düzeyleri farklı olan
gruplar arasında bu değerler arasında istatistiksel bir ayrım söz konusu değildi.
İlk tabloda da gözlendiği üzere, gebeliğini önceden planlayanlarda gebelik öncesinde doktorundan danışmanlık
alma ve folik asit kullanma da mevcuttu, bunu aile hekimliği sisteminin yaygınlaşması ve hastaların da bu sisteme
iyi entegre olduğuna bağlayabiliriz.
Eğitim durumlarına göre bakıldığında yalnızca ilkokul mezunu hastalar ile diğer eğitim durumundakiler arasında
gebeliklerinin planlı olma durumunda istatistiksel anlamlı fark olduğu saptandı. İlkokul mezunlarında
gebeliklerinin plansız olma, diğer eğitim durumundakilerde ise daha çok planlı olma eğilimi mevcuttu.
Gebelik öncesi danışmanlık maksadıyla doktora başvurma hususunda ise ilkokul mezunları zaten daha çok planlı
gebelik yaşamadıklarından düşük çıkması doğal bir sonuçtu, ancak ortaokul mezunlarında gebeliklerinde planlı
olma eğilimi mevcut olmasına rağmen gebelik öncesi doktora başvurma hususunda ise ilkokul mezunlarından
farklı değillerdi. Lise ve üniversite mezunları ise doktora gebelik öncesinde danışmanlık için başvurma
eğilimindeydiler.
Gebelik öncesinde folik asit kullanmaya başlama açısından üniversite mezunları ilkokul ve ortaokul mezunlarına
göre daha fazlaydı
Parite açısından beklendiği üzere üniversite mezunları daha düşük, ilkokul mezunları daha fazlaydı.
Gebeliklerin önceden planlı olması genellikle ilk gebeliklerde gözlenmekle beraber aslında her gebelik için önem
arz etmektedir. Özellikle ileri yaşlarda hastaların sistemik hastalıkları nedeniyle de kullanmaya başladıkları
ilaçlarının düzenlenmesi gibi durumlar da bir başka etmen olarak devreye girmektedir. Ancak görüldüğü üzere
genel olarak gebeliklerde önceden planlamama sorunsalı mevcuttur. Bu durumun ayrıca yarattığı hazırlıksızlık
hissi anneyi ayrıca etkileyebilmekte, eğer maddi manevi hazır değilse Postpartum dönemde de bebeğe bağlanma
açısından çeşitli sorunlar yaşayabilmektedir. Bizim çalışmamız yalnızca ilk trimester gebelerini kapsadığından
ileri dönemki izlemleri ve sonuçları hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Bu çalışmamızın limitleyici faktörüdür.
Ancak prospektif olması, göreceli olarak hasta sayısının yeterli olması, alt grup analizleri ile çalışmanın
detaylandırılması açısından önemli bir çalışma olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca Karadeniz bölgesini içeren hatta
Türkiye’yi konu alan bu tarz çalışmaların da eksikliği göz önüne alınırsa çalışmamız gelecekteki daha büyük
ölçekli çalışmalara kaynak olabilecek niteliktedir.
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SS-066
HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT B, HEPATİT C, HIV
SEROPREVALANSI VE HEPATİT B AŞI YANITI
Esma Kepenek Kurt*
*Necmettin Erakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,
Konya
Giriş: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında başta parenteral yolla bulaşan viral hepatitler olmak üzere
infeksiyonlar önemlidir. Ülkemizde hemodiyaliz hastalarında HBsAg %3,1-27,9, anti-HCV %2,8-81,4 oranında
pozitif bulunmuştur.
Amaç: Çalışmada Seydişehir Devlet Hastanesi HD hastalarında HBsAg, anti-HBs anti-HCV, anti-HIV
seropozitiflik oranları ve hepatit B’yle ilişkili olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi, aşı yanıtı olmayan
hastaların yeniden aşılanması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Gereçler: Çalışma için ilgili onamlar alındıktan sonra Seydişehir Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi’nde
HD hastası 47 kişinin HBsAg ve anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV düzeyleri araştırılmıştır.
Bulgular: Toplam 47 hastanın yaş ortalaması 59.21±12.08 bulunmuştur. Hastaların 22 (%44.81)’ si kadın, 25
(%53.19)’i erkektir. Hastalardaki KBY tablosunun en sık sebebi olarak (%38.30) hipertansiyon tespit edilmiştir.
Hastaların sadece 2’ sinde HBs Ag pozitifliği saptanırken, 13 hastanın doğal bağışık olduğu görülmüştür. HBV ile
karşılaşmamış 32 hastadan 28’inde aşı ile bağışıklık gelişmiş ve anti-HBs(+) bulunmuştur. Tüm hastalarda antiHCV, anti-HIV negatif saptanmıştır.
Sonuç: HD ünitelerinde kan ve kan ürünlerinin rutin taranması, HBV hastaları için ayrı diyaliz makinalarının
yaygınlaşması, HBV aşılama ve anti-HBV antikorunun periyodik ölçümü ve infeksiyon kontrol önlemlerinin
artmasının olumlu etkileriyle HBV prevalansı düşük bulunrken HCV ve HIV saptanmamıştır. HD hastalarında
immünsüpresyon sebebi ile hastaların aşıya karşı antikor titresi düşüktür. Sonuç olarak infeksiyon kontrol
önlemleri, aşılama, hasta ve sağlık çalışanların bilgilendirilmesi HD hastalarında infeksiyon oranlarının
azaltılmasında önemlidir
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, seroprevalans, viral hepatit, aşı
Çalışma Konya, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılmıştır.

HEPATITIS B, HEPATITIS C AND HIV SEROPREVALENCE AND
HEPATITIS B VACCINE RESPONSE IN HEMODIALYSIS UNIT
Introduction: In patients with chronic renal failure (CRF), infections, especially parenteral viral hepatitis, are
important. In our country, HBsAg positive hemodialysis patients are reported to have a positive rate of %3.1-27.9,
and anti-HCV positive patients with a positive rate of %2.8-81.4. In this study Seydisehir State Hospital HD
patients HBsAg, anti-HBs determination of anti-HCV and anti-HIV seropositivity rates.
Material and Methods: When we received relevant approvals for the study ans than we investigated HBsAg and
anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV levels of obtained from the files of the 47 patients entering HD in the Seydişehir
State Hospitals Dialysis Unit.
Results: The mean age of 47 patients was 59.21 ± 12.08. 22 (%44.81) of the patients were female and 25 (53.19%)
were male. The most common causes of CRF were 18 (38.30%) hypertension. In only 2 of the patients HBs Ag
positivity was detected, while 13 patients were found to be natural immunity. Of the 32 patients who did not
experience HBV infection, 28 were immunized with vaccine and found anti-HBs (+). All patients had anti-HCV,
anti-HIV negative.
Conclusıon: HBV prevalence was low and HCV and HIV were not detected due to routine screening of blood and
blood products in HD units, spread of dialysis machines for HBV patients, HBV vaccination and periodic
measurement of anti-HBV antibody. Patients with HD due to immunosuppression antibody titer against vaccine is
low. As a result, HD patients infection control measures, immunization, patient and health care workers the

131

possibility of transmission of infection agents by education can be reduced.
Keyword: Hemodialysis, seroprevalence, viral hepatitis
Giriş
Viral hepatitler toplum sağlığı bakımından önemini korumakla birlikte Hemodiyaliz (HD), hastalarında Hepatit B
ve C infeksiyonu oranı topluma göre daha sıktır¹. HD ünitelerinde kan naklinin fazla yapılması, vasküler veya
cerrahi invaziv işlemlerin uygulanması hastaların genellikle ileri yaşta olup aynı ortamda fazla sayıda kişinin
diyalize girmesi, immunsupresif olması infeksiyon riskini artıran faktörlerdir². Türkiye’de HBsAg pozitifliği
sağlıklı kişilerde %1-3 iken HD hastalarında %4 olarak bulunmuştur¹. Dünyada, HD hastalarında HBsAg
pozitifliği %0-20 olarak bildirilmiştir³. HD hastalarında üremi sonucu oluşan immunosüpresif durum sebebiyle
hastalarda %50-60 oranında aşıya cevap oluşmakta, ortaya çıkan cevap genel olarak düşük antikor titreli ve kısa
süreli olmaktadır⁴. Aşıya cevapsız bazı hastalarda ek doza ve/veya aşı miktarında artışa gerek vardır⁵. Bu çalışma
da Seydişehir Devlet Hastane (SDH) ’sinde HD'e giren hastalarda hepatit B, C ve HIV seroprevalansının
belirlenmesi HBsAg (-), anti-HBs negatif olanların aşılanması ve daha önceden hepatit B için aşı yapılanların aşıya
yanıtının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal Ve Metod
Bu çalışmaya Ocak-Haziran 2017 ayları arasında Seydişehir Devlet Hastanesi HD ünitesinde en az 6 aydır sürekli
hemodiyalize giren 47 hasta alındı. Çalışma için gerekli onamlar alındıktan sonra hastaların yaşı, cinsiyeti, hepatit
B aşısı yaptırıp yaptırmadığı: böbrek yetmezliği sebepleri, hemodiyaliz süresi, kan transfüzyonu öyküsü
sorgulandı. Hastaların daha önce enzim-linked immun sorbent assay (ELISA) yöntemiyle çalışılan HBsAg, antiHBs, anti-HBc Ig G, anti-HCV, anti-HIV sonuçlarına hasta dosyaları taranarak ulaşıldı. Aşıdan sonra anti-HBs
≥10 ıu/L’nin üzerindeki değerler koruyucudur⁶. Anti-HBs ≥10 ıu/L ise pozitif olarak yorumlanmıştır. HBsAg(+)
anti-HBs(-) anti-HBc Ig G (+) hepatit B varlığı, HBsAg(-) anti-HBs(+) anti-HBc Ig G(+) geçirilmiş hepatit B
olarak kabul edilmiştir ⁶(Horvat 2009). HBsAg(-) anti-HBs(+) anti-HBc Ig G(-) ise 4 doz aşılı ve aşıya yanıtlı,
HBsAg(-) anti-HBs(-) anti-HBc Ig G(-) ise 4 doz aşılı aşıya yanıtsız olarak değerlendirilmiştir. HBsAg ve antiHBs negatif olanlar 0, 1, 2 ve 6. aylarda 40 mcg dozda rekombinant anti-HBV DNA aşısı (engerix B) ile
aşılanmıştır. Veriler sayı ve yüzdelik değerler olarak belirtilmiş olup sonuçların istatistiksel analizinde ki-kare testi
kullanılarak p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı değerlendirilmiştir.
Bulgular
Toplam 47 hastanın yaş ortalaması 59.21±12.08 bulunmuştur. Hastaların 22 (44.81)’ si kadın, 25 (%53.19)’i
erkektir. Toplam diyalize girme süreleri ortalama 5.37±5.88 yıldır. Hastaların diyalize girme sebepleri Tablo I’de
gösterilmiştir. Hastaların 26 (%55.32)’sı <5 yıl diyalize girerken 21 (%44.68) ‘i ≥5 yıl diyalize girmektedir.
Hastaların KBY sebepleri Tablo I’ de verilmiştir.
Hastaların 36 (%76.60)’sına en az bir defa kan tranfüzyonu yapılmışken 11 (%23.40)’ine daha önceden kan
tranfüzyonu yapılmamıştır. AVF’ den 32 (%68.09) hasta hemodiyalize girerken, 15 (%31.91)’ i SVK veya greft
aracılığıyla diyalize girmektedir. AVF’den diyalize giren 1 hastada önceden peritoneal diyalize girme hikayesi
mevcuttur.
3.1.Tablo I. Hastaların KBY sebepleri
KBY sebepleri
Hipertansiyon(HT)
Diyabetus mellitus (DM)
Glomerulonefrit
Renal taş, polikistik böbrek vs
Sebebi bilinmeyen

Sayı(n)
18
14
5
5
5

Yüzde (%)
38.30
29.79
10.64
10.64
10.64

İki hastada (%4.26) HBs Ag (+) liği saptanırken, 45 (%95.74) hastada HBs Ag (-) saptanmıştır. HBsAg (+) liği
saptanmış olgular Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğine yönderilmiş olup poliklinikte
bakılan HBV DNA <2000 ıu/ml olduğundan inaktif HBs Ag taşıyıcısı olarak değerlendirilip takibe alınmıştır.
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Hastaların hepatit B’ye yönelik serolojik tetkikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Aşıya yanıtsız 4 hastanın 3’ünün 0,
1, 2, 6 aylarda olmak üzere 4 doz aşı şemasının bir kez uygulandığı, bundan dolayı tekrar aşı programı planlandığı
1 hastanın 4 doz aşı şemasının iki kez uygulanmasına rağmen halen antikor yanıtının oluşmadığı görülmüştür.
3.2.Tablo II. Hastaların Hepatit B’ye yönelik serolojik tetkikleri
Serolojik bulgular
HBsAg(+) anti-HBs(-) anti-HBc Ig G (+)
HBsAg(-) anti-HBs(+) anti-HBc Ig G(+) (iyileşmiş hepatit B)
HBsAg(-) anti-HBs(+) anti-HBc Ig G(-) (4 doz Aşılı, aşıya yanıtlı)
HBsAg(-) anti-HBs(-) anti-HBc Ig G(-) (4 doz aşılı aşıya yanıtsız
Toplam

Sayı (%)
2(4.26)
13(27.66)
28(59.57)
4(8.51)
47(100)

Hastaların yaş (p=0.8160), cinsiyet (p=0.9557), kan transfüzyonu (p=0.6213) ve diyaliz yılı (p=0.8977) ile hepatit
B varlığı arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamıştır. Hastalarda anti-HCV, anti-HIV pozitifliği
saptanmamıştır.
Tartışma
Türkiye’de HD hastalarında HBs Ag/anti-HBs pozitifliği bir çalışmada %27.9/%32.5, başka bir
çalışmada %8.1/%38.7 ⁷,⁸ bulunmuştur. Çalışmamızda HBs Ag oranı %4.26 olup diğer çalışmalardan daha düşük
oranlardadır. HD ünitelerinde kan ve kan ürünlerinin rutin taranması, HBV hastaları için ayrı diyaliz makinalarının
yaygınlaşması, HBV aşılama ve anti-HBV antikorunun periyodik ölçümü ve infeksiyon kontrol önlemlerinin
artmasıyla HBV prevalansı azalmıştır. Kılavuzlara göre diyaliz hastaları 40 mg’lık önerilen ‘çift doz’ ile
aşılanmalıdır. Yanıt yoksa ikinci bir seri verilebilir. İlk yanıt yeterli olsada anti-HBs<10Iu/L’ye düşerse, tek doz
rapel verilmelidir. 4 doz aşı şemasının iki kez uygulanmasından sonra koruyucu seviyede (10ıu/ml) anti-HBs
üretmeyenler, intradermal aşılaması veya üçüncü jenerasyon aşı düşünülebilir⁹. Hastanemizde standart infeksiyon
önlemlerine uyulmakla birlikte hastalarda her üç ayda bir, diyaliz ünitesinde çalışanlarda her altı ayda bir HBsAg,
anti-HBs titresi ELISA yöntemiyle çalışılmaktadır. Hastalardan HBs Ag ve anti-HBs negatif olanlar 0, 1, 2, 6.
aylarda 40 mcg; çalışanlardan HBs Ag ve anti-HBs(-) olanlar ise 0, 2, 6. aylarda 20 mcg dozda dozda rekombinant
anti-HBV DNA aşısı (engerix B) ile aşılanmaktadır. Serokonversiyon oranı anti-HBs ≥10ıu/L olarak
tanımlanmıştır. Ayrıca HBs Ag(+) kişiler ayrı diyaliz makinalarında diyalize alınmaktadır. Bu önleyici faktörlerden
dolayı hastalarımızda hepatit B oranlarının literatürde belirtilenlere çalışmalara oranla düşük çıkmış olabileceği
düşünülmüştür.
Endonezya da yapılmış bir çalışma da HD süresi ve kan transfüzyonu sayısı ile HCV infeksiyonu anlamlı olarak
ilişkilendirmiş, ancak HBV infeksiyonu ile anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir ¹⁰. Çalışmamızda HBs Ag
pozitifliğiyle HD’e girme zamanı arasında ilişki bulunmamıştır. Bu durum merkezimizdeki hasta sayısının az
olması ve sadece iki hastada hepatit B bulunması ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca hepatit C, HIV’li hasta
olmadığından anti-HCV(+) ve anti-HIV(+)’liği ile hemodiyalize girme süresi arasındaki ilişki
değerlendirilememiştir.
Üç doz aşının ardından anti-HBs cevabını McMahon ve ark.’ları ¹¹ %86.9, Kandemir ve ark.’ l a r ı ise %100
olarak bulmuşlardır ¹². Bu nedenle HD hastalarında HBs Ag, anti-HBs tetkiklerinin araştırılması ve sonuçları
negatif olanların hepatit B’ ye yönelik aşılanması ve aşıya yanıtın takibi önemlidir. Çalışmamızda 4 doz hepatit B
aşısı yapılmış olup, aşıya yanıt oranı %59.57 olarak bulunmuştur.
KBY’li bireylerde HBV’ye karşı aşılamadan sonraki serokonversiyon oranları %50 ila %80 arasında
değişmektedir ¹³. KBY’li bireylerde aşıya yanıtı etkileyen faktörler antijen üretim bölgelerindeki immun fonksiyon
bozukluğu, antikor oluşumu, üremi, böbrek yetmezliği ile ilişkili hücresel bağışıklık gibi diğer faktörlerdir ¹⁴.
KBY’li bireylerde aşıya düşük cevap verilmesine neden olan diğer faktörler >60 yaş olmak, diyalizin başarısız
olması, malnutrisyon, KBY evresi, diyalize girme süresi ve HCV koinfeksiyonudur ¹⁵. Çalışmamızda geçirilmiş
Hepatit B oranı % 27.66 olarak bulunmuştur.
Bozkurt ve arkadaşları anti-HCV pozitifliğini hemodiyalize giren hastalarda %10 bulmuştur¹⁶. Bununla birlikte
HD hastalarında HCV infeksiyonu sıklığının daha çok olması diyaliz süresi, diyaliz çeşidi, diyaliz birimindeki

133

HCV infeksiyon sıklığı, kan transfüzyon uygulamaları, cerrahi girişim ihtiyacı gibi faktörlerle ilişkilidir. Ancak
esas problem HD birimlerinde infeksiyon kontrol önlemlerinin eksik yapılmasıdır ¹⁷. Çalışmamızda anti-HCV
pozitifliği saptanmamıştır. 1990’dan sonra HCV ve HBV’li HD hastaları için farklı diyaliz aletleri kullanılması,
kan transfüzyonun azaltılıp eritropoetin kullanım oranın artması transfüzyon öncesi taramaların yapılmasıyla HCV
oranının azaldığı düşünülmektedir.
Ülkemizde HD hastalarında yapılan bir çalışma da anti-HIV pozitifliği saptanmamıştır ¹⁸. Çalışmamızda ki tüm
hastalarda anti-HIV negatif saptanmıştır. Hastanemizde HIV pozitif hasta takibi yapılmamasına ve bölgemizde
anti-HIV seroprevalansının çok düşük olmasının bu duruma katkısı vardır.
Seydişehir Devlet hastanesi ilçe hastanesi olup HD’e giren hasta sayısı az olduğundan az sayıda hasta incelenmiş
olup hepatit B seroprevalansı ülkemiz verileri ile uyumlu olup hepatit C ve HIV virüsü ile infekte hasta olmaması
yüz güldürücüdür. Bölgemizde diyaliz hastalarında HBV için aşılamanın bağışıklık sonuçları ile ilgili
araştırmaların daha fazla hastada yapılması ile daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir. HD hastalarında infeksiyonların
önlenmesi için aşılama daha genç yaşlarda ve hastaların genel durumları iyi iken yapılmalıdır. Bu hastalarda antiHBs titresi belirli aralıklarla takip edilmeli, eğer titre <10ıu/L gelirse arttırılmış doz en kısa zamanda yapılmalıdır.
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SS-072
BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM: 2 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ
Murat Tad*
*Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD.
Amaç: Bazal hücreli karsinom en sık görülen kanser türüdür. Bu çalışmanın amacı ilimizde son 2 yılda deri
eksizyon materyallerinin histopatolojik incelemesi sonrası bazal hücreli karsinom tanısı almış olguların yaş,
cinsiyet, lokalizasyon ve cerrahi sınır açısından değerlendirilerek literatür bilgileri eşliğinde tartışılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Hastanemizin patoloji bölümüne ait arşiv taranarak, 2017-2018 yılları arasında, deri eksizyon
materyallerinin histopatolojik incelemesi sonrası bazal hücreli karsinom tanısı alan olgular çalışmaya dahil edildi.
İnsizyonel biyopsi, punch biyopsisi ve reeksizyon materyalleriyle tanı konulan olgular ve yabancı uyruklu hastalar
çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 80 olgu yaş, cinsiyet, lokalizasyon ve cerrahi sınır durumuna göre
sınıflandırıldı.
Bulgular: Olguların 49’u (% 61,25) kadın, 31’i (% 38,75) erkekti. Yaş aralığı 35-88 yaş olup ortalama yaş 68,97
idi. Bazal hüreli karsinomun sıklığının 50 yaştan sonra arttığı ve en sık 60-80 yaş grubu hastalarda (49 olgu, %
61,25) görüldüğü anlaşıldı. En sık lokalizasyon baş-boyun bölgesiydi (77 olgu, % 96,25). Baş-boyun bölgesinde
en sık burunda (40 olgu, % 50), ikinci sıklıkta yanakta (15 olgu, % 18,75) yerleşim gösterdiği görüldü. Olguların
34’ünde (% 42,5) cerrahi sınırda tümör dokusunun devamlılık gösterdiği tespit edildi.
Sonuç: Bazal hücreli karsinom çoğunlukla ileri yaşlarda izlendi. En çok görüldüğü yerleşim yeri baş-boyun
bölgesiydi. Bu bölgede en sık burunda izlendi. Bununla birlikte gövde ve inguinal bölge gibi nadir
lokalizasyonlarda da görülebileceği anlaşıldı. Kadınlarda nispeten daha sık gözlendi. Olguların önemli bir
kısmında cerrahi sınır pozitifti. Bu yüzden deri eksizyon materyallerinin histopatolojik incelemesinin oldukça
önemli olduğu görüldü. Nükslerin önlenmesi açısından tümörün yeterli sağlam doku ile birlikte çıkarılması
gerektiği tespit edildi. Çalışmanın sonuçları genel olarak literatür ile uyumluydu.
Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, deri karsinomu, eksizyon

SS-072
BASAL CELL CARCİNOMA: 2 YEARS OF RETROSPECTİVE
ANALYSİS
Aim: Basal cell carcinoma is the most common type of cancer. The aim of this study was to evaluate the age, sex,
localization and surgical margins of patients with basal cell carcinoma after histopathological examination of skin
excision materials in the last 2 years in our city and discuss the results with literature information.
Material and Method: The archives of the pathology department of our hospital were screened and the cases
diagnosed as basal cell carcinoma after histopathological examination of the skin excision materials between 20172018 were included in the study. Patients diagnosed with incisional biopsy, punch biopsy and re-excision materials
and foreign patients were excluded from the study. A total of 80 patients were classified according to age, gender,
localization and surgical margin status.
Results: Of the patients, 49 (61.25%) were female and 31 (38.75%) were male. The age range was 35-88 and the
mean age was 68.97. The incidence of basal cell carcinoma increased after the age of 50 years, and it was most
frequently observed in 60-80 age group (49 cases, 61.25%). The most common localization was head and neck
region (77 cases, 96.25%). In the head and neck region, the most common location was the nose (40 cases, 50%)
and second one was the cheek (15 cases, 18,75%). In 34 of the cases (42,5%), tumor tissue was observed to be
continuous at the surgical margin.
Conclusion: Basal cell carcinoma was mostly observed in advanced ages. The most common site was the head
and neck region. In this region, it was most commonly observed in the nose. However, it was understood that it
can also be seen rare localizations such as the body and inguinal region. It was relatively common in women.
Surgical margins were positive in a significant number of cases. Therefore, histopathological examination of skin
excision materials was found to be very important. In order to prevent recurrence, it was determined that the tumor
should be removed with adequate healty tissue. The results of the study were generally consistent with the
literature.
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Giriş
Bazal hücreli karsinom (BHK) en sık görülen kanser türüdür. Tüm deri kanserlerinin %75’ini oluşturur. Görülme
sıklığı her yıl %10 artmaktadır1. Epidermisin bazal tabakasından veya kıl foliküllerinin kılıfından köken alır. En
sık pilosebase bezlerin yoğun olduğu ve güneşe maruziyetin belirgin olduğu baş-boyun bölgesinde izlenir2. Güneş
ışığına maruziyet, açık ten rengi, kimyasal ajanlar, radyasyon, kronik irritasyon, ülserasyon ve genetik yatkınlık
bilinen etiyolojik faktörlerdir. Yavaş büyür, lokal invazyon gösterir, fakat uzak metastaz nadirdir 3.
BHK’nin tedavisinde altın standart cerrahi eksizyondur. Eksizyon sonrası elde edilen materyalin histopatolojik
incelenmesi ve cerrahi sınırlarda tümörün devamlılığının bulunmadığının belirlenmesi ile kür sağlanmaktadır 4. Bu
çalışmanın amacı ilimizde son 2 yılda deri eksizyon materyallerinin histopatolojik incelemesi sonrası bazal hücreli
karsinom tanısı almış olguların yaş, cinsiyet, lokalizasyon ve cerrahi sınır açısından değerlendirilerek literatür
bilgileri eşliğinde tartışılmasıdır.
Gereç ve Yöntem
Hastanemizin patoloji bölümüne ait arşiv taranarak, 2017-2018 yılları arasında, deri eksizyon materyallerinin
histopatolojik incelemesi sonrası BHK tanısı alan olgular çalışmaya dahil edildi. İnsizyonel biyopsi, punch
biyopsisi ve reeksizyon materyalleriyle tanı konulan olgular ve yabancı uyruklu hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Çalışmaya dahil edilen 80 olgu yaş, cinsiyet, lokalizasyon ve cerrahi sınır durumuna göre sınıflandırıldı.
Bulgular
Olguların 49’u (% 61,25) kadın, 31’i (% 38,75) erkekti. Yaş aralığı 35-88 yaş olup ortalama yaş 68,97 idi. BHK’nin
sıklığının 50 yaştan sonra arttığı ve en sık 60-80 yaş grubu hastalarda (49 olgu, % 61,25) görüldüğü anlaşıldı.
Lezyonların yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Lezyonların yaş gruplarına göre dağılımı
Yaş grupları
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
Toplam

n (%)
1 (1,25)
4 (5,00)
13 (16,25)
25 (31,25)
24 (30,00)
13 (16,25)
80 (100)

En sık lokalizasyon baş-boyun bölgesiydi (77 olgu, % 96,25). Baş-boyun bölgesinde en sık burunda (40 olgu, %
50), ikinci sıklıkta yanakta (15 olgu, % 18,75) yerleşim gösterdiği görüldü. Lezyonlarının anatomik
lokalizasyonları toplu olarak Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Lezyonların anatomik lokalizasyonları
Lokalizasyon
n (%)
Baş-boyun
97 (96,25)
Burun
40 (50,00)
Yanak
15 (18,75)
Alın
3 (3,75)
Göz kapağı
5 (6,25)
Boyun
3 (3,75)
Diğer (Çene, kulak, dudak vs.)
11 (13,75)
Gövde
3 (3,75)
Toplam
80 (100)
Olguların 34’ünde (% 42,5) cerrahi sınırda tümör dokusunun devamlılık gösterdiği tespit edildi.
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Tartışma
BHK sık karşılaşılan deri lezyonlarındandır. Deri kanserlerinin %50-75’ini oluşturur. Yaşla birlikte görülme sıklığı
artmaktadır. İnsidansı ve genç yaşlarda görülme sıklığı da giderek artmaktadır5-6. Tirelioğlu ve ark.’nın yaptığı bir
çalışmada yaş ortalaması 55,2, erkek kadın oranı 1,4 olarak bulunmuştur 7. Bu çalışmada yaş ortalaması 68,97 olup
BHK’nin sıklığı 50 yaştan sonra artmaktadır ve en sık 60-80 yaş grubu hastalarda (49 olgu, % 61,25)
görülmektedir. Kadın erkek oranı 1,58 olup kadınlarda daha fazla izlenmiştir. Bölgemizin kırsal kesim olması,
tarım ve hayvancılığın yaygınlığı, bunlara bağlı olarak kadın nüfusun güneşe maruziyetinin fazla olabileceği,
bunun da kadın oranının fazla olmasının önemli nedenlerinden biri olabileceği düşünülmüştür. Ancak bunun daha
fazla olgunun dahil edileceği çalışmalarla desteklenmesi gerekir.
BHK en sık baş-boyun bölgesinde izlenir8. BHK lokalizasyonuna göre dağılımı incelendiğinde en sık burunda
(%30,3) gözlenir9. Bu çalışmada da en sık lokalizasyon baş-boyun bölgesiydi (77 olgu, % 96,25). Baş-boyun
bölgesinde en sık burunda (40 olgu, % 50), ikinci sıklıkta yanakta (15 olgu, % 18,75) yerleşim gösterdiği görüldü.
Tedavide farklı yöntemler bulunmasına rağmen, en uygun tedavi yöntemi bir miktar sağlam dokuyla beraber
lezyonun eksize edilmesidir10-11. Literatürde cerrahi sınır pozitifliği %4 ile %16,6 arasında değişmektedir 3-4. Bu
çalışmada oran %42 olup çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Önerilen güvenli eksizyon sınırı 2 mm ile 10 mm
arasında değişmektedir12.
Sonuç olarak BHK çoğunlukla ileri yaşlarda izlendi. En çok görüldüğü yerleşim yeri baş-boyun bölgesiydi. Bu
bölgede en sık burunda izlendi. Bununla birlikte gövde ve inguinal bölge gibi nadir lokalizasyonlarda da
görülebileceği anlaşıldı. Kadınlarda nispeten daha sık gözlendi. Olguların önemli bir kısmında cerrahi sınır
pozitifti. Bu yüzden deri eksizyon materyallerinin histopatolojik incelemesinin oldukça önemli olduğu görüldü.
Nükslerin önlenmesi açısından tümörün yeterli sağlam doku ile birlikte çıkarılması gerektiği tespit edildi.
Çalışmanın sonuçları yaş ve lokalizasyon açısından genel olarak literatür ile uyumluydu. Ancak kadınlarda daha
fazla görülmesi ve cerrahi sınır pozitifliğinin yüksek oranı literatür bilgileriyle uyumlu değildi. Bu da bölgesel
farklılıklar olabileceğini, bunların bölgesel çapta yapılacak araştırmalarla ortaya konması gerektiğini düşündürdü.
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FIBRINOGEN LEVELS AND ADVERSE MATERNAL OUTCOMES İN PATİENTS
WİTH PLACENTAL ABRUPTİON
Erdem Sahin1, Mekure Eraslan Sahin2
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Aim: Placental abruption is a severe obstetric complication that can cause disseminated intravascular coagulation
(DIC). Coagulation disorder due to extreme consumption of ﬁbrinogen is considered the main pathogenesis of DIC
in these patients. The present study aimed to evaluate ﬁbrinogen levels and adverse maternal outcomes in patients
with placental abruption.
Methods: This retrospective study was conducted in tertiary center with 28 patients complicated by placental
abruption. Patients with singleton pregnancies between the maternal ages of 18-35 and had a viable fetus were
included in the study. Maternal serum fibrinogen levels prior to delivery were analyzed and 150 mg / dL was
accepted as cut-off value. Adverse maternal outcomes were defined as presence of DIC and postpartum
hemorrhage. Placental abruption was diagnosed when a hematoma attached to the placenta was found on ultrasound
examination before delivery or visual examination after delivery, and retroplacental hematoma was conﬁrmed by
pathological diagnosis. DIC score was calculated with International Society of Thrombosis and Haemostasis
(ISTH) DIC scoring scala and total score ≥ 5 indicates overt DIC. Maternal hemorrhage was evaluated using total
transfusion amounts of red cell concentrate (RCC) and fresh frozen plasma (FFP) during the treatment. Moderate
hemorrhage was deﬁned as requiring six to nine units of RCC transfusion or 10–19 units of FFP transfusion, and
massive hemorrhage was deﬁned as ≥10 units of RCC transfusion or ≥20 units of FFP transfusion
Results: Overall 28 patiens were included, 12 were fibrinogen <150mg/dL and 16 were fibrinogen >150mg/dL.
Basline maternal characteristics were similar between group. Maternal mortality did not occur. ISTH DIC score,
moderate hemorrhage and massive hemorrhage rates were significantly increased in fibrinogen <150mg/dL group
compared to fibrinogen>150mg/dL group (p< 0.001, p< 0.001, p< 0.001, respectively).
Conclusion: Pre-delivery maternal serum ﬁbrinogen levels can predict adverse maternal outcomes in patients with
placental abruption.
Keywords: Placental abruption, disseminated intravascular coagulation, DIC, ﬁbrinogen
Intraduction
Placental abruption is a major obstetric complication that characterized adverse perinatal outcomes, disseminated
intravascular coagulation (DIC) and complicated 3–10 per 1000 deliveries (1).
Excessive fibrinogen consumption is considered to be the main pathogenesis of DIC. (2). Emergency cesarean
section and immediate revival of the baby is a part of management in these patients. In addition prompt maternal
blood transfusions and coagulation factor administration might be effective to prevent DIC or extensive bleeding
(3).
The main pathogenesis of DIC and massive hemorrhage due to placental abruption is consumption of a large
amount of fibrinogen. Studies are well documented that fibrinogen levels decrease prior to delivery in patients
complicated with placental abruption (4). It is reported that decreased fibrinogen levels is more effective for
predicting obstetric hemorrhage than hemoglobin, DIC scoring, or the shock index (5). Therefore, fibrinogen levels
prior to delivery might be a good predictor of the severity of placental abruption. The present study aimed to evaluate
ﬁbrinogen levels and adverse maternal outcomes in patients with placental abruption.
Methods
This retrospective study was conducted in tertiary center with 28 patients complicated by placental abruption.
Patients with singleton pregnancies between the maternal ages of 18-35 and had a viable fetus were included in
the study. Maternal serum fibrinogen levels prior to delivery were analyzed and 150 mg / dL was accepted as cutoff value. Adverse maternal outcomes were defined as presence of DIC and postpartum hemorrhage. Placental
abruption was diagnosed when a hematoma attached to the placenta was found on ultrasound examination before
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delivery or visual examination after delivery, and retroplacental hematoma was conﬁrmed by pathological
diagnosis.
DIC score was calculated with International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH) DIC scoring scala
and total score ≥ 5 indicates overt DIC (6). Maternal hemorrhage was evaluated using total transfusion amounts of
red cell concentrate (RCC) and fresh frozen plasma (FFP) during the treatment. Moderate hemorrhage was deﬁned as
requiring six to nine units of RCC transfusion or 10–19 units of FFP transfusion, and massive hemorrhage was
deﬁned as ≥10 units of RCC transfusion or ≥20 units of FFP transfusion.
The Shapiro–Wilk test was used to test the normality of the data. Levene’s test was used to test the variance
homogeneity. Values are expressed as mean ± standard deviation (SD), median (25–75th percentile), or n (%).
Parametric comparisons were made using a t-test or a z-test, and nonparametric comparisons were made using the
Mann–Whitney U test. All comparisons were made using PASW Statistics ver. 18 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
A p value of <0.05 was considered statistically significant.
Results
Overall 28 patiens were included, 12 were fibrinogen <150mg/dL group and 16 were fibrinogen >150mg/dL group.
Mean maternal age was 27,23± 4,27 year in fibrinogen <150mg/dL group and 27,24±5,77 year in
fibrinogen >150mg/dL group (P =0.990). Mean BMI was 24,92±0,67 kg/m2 in fibrinogen <150mg/dL group and
25,08±0,57 kg/m2 in fibrinogen >150mg/dL group (P =0.296). Previous cesarean rates and gestational week at
delivery were similar both groups (P =0.759, P = 0.820, respectively).
Mean plasma fibrinogen levels was 116±27 mg/dL in fibrinogen <150mg/dL group and 202±46 mg/dLin
fibrinogen >150mg/dL group (P <0.001). Mean ISTH DIC score was 4.6 ± 1.6 in fibrinogen <150mg/dL group
and 2.1± 1.1in fibrinogen >150mg/dL group (P <0.001). Moderate hemorrhage and massive hemorrhage rates were
significantly increased in fibrinogen <150mg/dL group compared to fibrinogen>150mg/dL group (p< 0.001, p<
0.001, respectively). Finally, maternal mortality did not occur.
Discussion:
The present study aimed to evaluate ﬁbrinogen levels and adverse maternal outcomes in patients with placental
abruption. We found that moderate or massive hemorrhage were significantly increased when fibrinogen levels
decreased to ≤150 mg/dL.
In normal pregnant women, the coagulation system tends to be activated and the fibrinogen level increases during
pregnancy. This adaptation mechanism prevent massive bleeding from the surface of the detached placenta after
delivery. In placental abruption, significantly decreased fibrinogen levels were observed before delivery in the
present study, which were correlated with fetal prognosis. Timely diagnosis of the DIC severity and early
identification of suitable treatment might reduce maternal morbidity and mortality caused by DIC as well as reduce
the risk of hysterectomy because of antenatal or postpartum hemorrhage (7).
In the present study we found that moderate ormassive hemorrhage were significantly increased when fibrinogen
levels decreased to ≤150 mg/dL. There are studies in literature that support the results of our study.In a prospective
study, Charbit et al. reported that if the fibrinogen level at the time of a massive blood loss is less than 200 mg/dL,
100% of positive predictive value cases develop into severe postpartum hemorrhage or a total hysterectomy was
required (8). In another study, Era et al. reported that fibrinogen cut-off value indicating a requirement of ≥10 units
of RBC was 130 mg/dL, and the fibrinogen cut-off value indicating a requirement of ≥10 units of FFP was 200
mg/ dL (9). Additionally, Wang et al. reported that predelivery fibrinogen cut-off values indicating a requirement
of 6 and 10 units of RBC were 155 and 75 mg/dL, respectively, while the predelivery fibrinogen cut-off values
indicating a requirement of 10 and 20 units of FFP were 120 and 98 mg/dL, respectively (3).
Conclusion
The current study showed that moderate ormassive hemorrhage were significantly increased when fibrinogen levels
decreased to ≤150 mg/dL. Pre-delivery maternal serum ﬁbrinogen levels can predict adverse maternal outcomes
in patients with placental abruption.
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Table 1. Comparasion of maternal characteristics and adverse maternal outcomes.
Fibrinogen<150mg/dL Fibrinogen>150mg/dL
p-value
(n:12)
(n:16)
Maternal age (years)
27,23± 4,27
27,24±5,77
0.990
2
BMI (kg/m )
24,92±0,67
25,08±0,57
0.296
Previous cesarean
5 (%41.6)
6 (%37.5)
0.759
History (%n)
Gestational week at delivery (weeks)
31.6 ± 5.0
30.9±4.8
0.820
Plasma fibrinogen levels(mg/gL)
116±27
202±46
< 0.001
ISTH DIC score
4.6 ± 1.6
2.1± 1.1
< 0.001
Moderate hemorrhage (%n)
5 (%41.6)
4 (%25)
< 0.001
Massive hemorrhage(%n)
3 (%25)
2(%12.5)
< 0.001
Maternal mortality (%n)
0 (%0)
0 (%0)
NA
BMI, Body mass index; DIC, disseminated intravascular coagulation; ISTH, International Society of Thrombosis
and Haemostasis
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ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU NE KADAR
FAYDALI ?
*

Funda Kurt*, Tanıl Kendirli**
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EA Hastanesi, Çocuk
Acil Kliniği, Ankara
**
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİYAD) kursu, acil çocuk hastaya ilk müdahalenin doğru ve etkili bir
şekilde yapılması için gerekli teorik ve pratik derslerden oluşan bir kurs programıdır. Bu çalışmada ÇİYAD
kursunun katılımcılar için ne kadar faydalı olduğunu belirlemek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği çocuklarda ileri yaşam desteği kursu Ankara’da 2014
yılından beri yılda 4 kez düzenli olarak düzenlenmektedir. Kurs eğitmenleri çocuk acil ve çocuk yoğun bakım
uzmanları olup, iki günlük kurs programında temel yaşam desteği, solunum yetmezliğinin tanınması ve tedavisi,
şok, çocuk ileri yaşam desteğinde kullanılan ilaçlar, çocuklarda sık rastlanan ritm bozuklukları konularını içeren,
3saaat 45 dakika teorik; 3,5 saat pratik eğitim verilmektedir. Eğitimlerde kaynak olarak kurs kitapçığı
kullanılmıştır. Kurs öncesi ve sonrasında 25 sorudan oluşan anket formu ile kursiyerler değerlendirilmiştir.
Bulgular: Kursa 1 yıl içinde 106 sayıda katılımcı alınmış olup, 84’ünün (% 79) kadın cinsiyette olduğu ve kursiyer
yaş ortalamasının 30.5± 2.05 olduğu saptandı. Kursiyerlerin 100’ü (% 94.3) asistan hekim, 6’sı (% 5.7) uzman
hekim,olup; son yıl asistanlarının kursa katıldığı belirlendi. Kurs öncesi ve kurs sonrası yapılan test
değerlendirilmesinde kurs öncesi doğru cevap ortalamasının 70.6± 11.8’dan kurs sonrası 88.1± 9.2’ye yükseldiği
saptandı (p < 0.001). Pratik uygulamalarda ise entübasyon, intraosseöz uygulama ve ritm tanıma için uygulama
öncesi ve sonrasında kursiyerlerin başarılarının artmış olduğu gözlendi (sırasıyla p < 0.001, p < 0.001, p< 0.001).
Sonuç: Çocuk acil tıp ve yoğun bakım derneği çocuklarda ileri yaşam desteği kursu, acil hastalara yaklaşım için
teorik ve pratik olarak faydalı bir kurstur. Acil hastaya müdahale eden tüm doktor ve hemşireler tarafından alınması
gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: çocuk, ileri yaşam desteği, kurs

HOW USEFUL IS THE ADVANCED LİFE SUPPORT IN CHİLDREN
COURSE ?
Objective: Advanced life support in children is a course program that consists of theoretical and practical courses
which is necessary for the correct and effective first intervention of an emergency child patient. In this study, it
was aimed to determine the usefulness of the ÇİYAD course for the participants.
Materials and Methods: Pediatric emergency medicine and intensive care society advanced life support in
children course has been organized regularly four times a year since 2014 in Ankara. Course trainers are pediatric
emergency and pediatric intensive care specialists; lessons including basic life support, diagnosis and treatment of
respiratory failure, shock, drugs used in the child's advanced life support, common rhythm disorders in children is
given with 3 hours 45 minutes theoretical, 3 hours 30 minutes practical training in the two-day course program.
The course booklet is used as a resource in the trainings. Before and after the course, the participants were
evaluated with 25 questions.
Results: A total of 106 participants were enrolled in the course in one year, and 84 (79%) were female and the
mean age of the participants was 30.5 ± 2.05. 100 (94.3%) of the trainees were assistants and 6 (5.7%) were
physicians. last year's assistants attended the course. The pre-course and post-course test evaluation showed that
the mean correct answer increased from 70.6 ± 11.8 to 88.1 ± 9.2 (p < 0.001) after the course. In practical
applications, it was observed that the application for intubation, intraosseous access and rhythm recognition
success of trainers was increased (p < 0.001, p < 0.001, p < 0.001, respectively).
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Conclusion: Pediatric emergency medicine and intensive care society advanced life support in children course is
a useful for the approach to emergency patients. It is considered that all doctors and nurses who intervene to the
emergency patient should be taken.
Key words: child, advanced life support, course
Giriş
Çocuklarda ileri yaşam desteği kursları ilk kez 1970’li yıllarda Amerikan Kalp Vakfı ve Amerikan Çocuk
Akademisi tarafından verilmeye başlanmıştır. Avrupa ülkelerinde ise Avrupa Resüsitasyon Konseyi önerileri
doğrultusunda benzer kurslar verilmektedir. İleri yaşam desteği kurslarında ortak bir dil kullanımını sağlamak için
kursların içeriği Uluslararası Resüsitasyon Komitesi önerilerine göre düzenlenmektedir (1). Bu kursların içeriğini
ve yararlarını değerlendirmek amacı ile farklı çalışmalar yapılmaktadır (2-4).
Çocuklarda kardiyak arrest sonrasındaki resüsitasyon sonuçlarının kötü olduğu bilinmektedir. Çocuk ölümlerini
azaltmak için acil durumlarda olay yerinde ve/veya acil durumun ilk saatlerinde (altın saatler) bu duruma
müdahalenin uygun şekilde yapılması çok önemlidir. Çocuklarda yaşam desteği eğitimlerinde kardiyak arreste
müdahale, buna yol açabilecek hayatı tehtid eden durumların tanınması ve yönetiminin öğrenilmesi çok önemlidir.
Başta sağlık çalışanları olmak üzere bu eğitimlerin herkes tarafından alınması önerilmektedir (5).
Kritik durumdaki çocuk hastaya erken ve etkin bir müdahale ile sağkalım oranlarının artacağı, nörolojik sekel
oranının azalacağı bilinmektedir. Çocuklarda hastane içi arrest sağkalım oranı son 13 yılda belirgin şekilde
artmıştır (6). Hastane içi arrest olmuş çocukların hastaneden taburcu olma oranları 2001 yılında % 24 iken, 2009
yılında % 39’a yükseldiği gösterilmiştir (7). Hastane içi arrest olmuş çocuk sağkalım oranlarındaki artışa karşın
hastane dışı arrest olgularında sağkalım oranında belirgin düzelme sağlanamamıştır (6). Güncel çalışmalarda
hastane dışı kardiyopulmoner arrest olmuş çocuklardaki sağkalım oranı % 4- 13.8 olarak bildirilmiştir (8, 9).
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği tarafından, 2003 yılından beri Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD)
kursları düzenlenmektedir. ÇİYAD eğitimleri başta çocuk asistan hekimleri olmak üzere, uzman doktor, hemşire
ve acil tıp asistan hekimlerine verilmektedir.
Bu çalışmada acil çocuk hastaya ilk müdahalenin doğru ve etkili bir şekilde yapılması için gerekli teorik ve pratik
derslerden oluşan ÇİYAD kursunun katılımcılar için ne kadar faydalı olduğunu belirlemek amaçlanmıştır.
Materyal Ve Metod
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Ankara’da 2014 yılından beri
yılda 4 kez düzenli olarak düzenlenmektedir. Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım uzmanlarından oluşan eğiticiler
ile iki günlük kurs verilmektedir. Kursda temel yaşam desteği, solunum yetmezliğinin tanınması ve tedavisi, şok,
çocuk ileri yaşam desteğinde kullanılan ilaçlar, çocuklarda sık rastlanan ritm bozuklukları konularını içeren, 3saat
45 dakika teorik; 3,5 saat pratik eğitim verilmektedir. Eğitimlerde kaynak olarak kurs kitapçığı kullanılmaktadır.
Kurs teorik eğitiminde verilen derslerin slaytları ve pratik eğitimlerde yapılacak uygulamalar standarttır.
Çalışmamızda kurs öncesi ve sonrasında 25 sorudan oluşan anket formu ile kursiyerlerin teorik bilgileri ve pratik
uygulama öncesi ve sonrasında başarı oranları değerlendirilmiştir.
Pratik uygulamalarda senaryolar ile eğitim verilmekte, maketler üzerindeki uygulamalar ile pratik becerinin
arttırılması sağlanmaktadır.
İstatistiksel değerlendirmede IBM SPSS Statistics 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanıldı.
Frekans dağılımları sayı ve yüzde, sürekli değişkenler (ölçümler) ortalama ± standart sapma şeklinde
değerlendirildi. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı Kolmogrov-Simirnov testi yapılarak belirlendi. İstatistiksel
değerlendirmede, ikili grupların karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren veriler için T-testi, normal dağılım
göstermeyen veriler için Mann-Whitney U testi kullanıldı. p< 0.05 anlamlılık sınırı kabul edildi.
Bulgular
Kursa 1 yıl içinde 106 sayıda katılımcı alınmış olup, 84’ünün (% 79) kadın cinsiyette olduğu ve kursiyer yaş
ortalamasının 30.5± 2.05 olduğu saptandı. Kursiyerlerin 100’ü (% 94.3) asistan hekim, 6’sı (% 5.7) uzman hekim
idi. Asistanların hepsinin son yılında olduğu belirlendi. Kurs öncesi ve kurs sonrası yapılan test
değerlendirilmesinde kurs öncesi doğru cevap ortalamasının 70.6± 11.8’dan kurs sonrası 88.1± 9.2’ye yükseldiği
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saptandı (p < 0.001). Kurs pratik eğitimi öncesinde 27 (% 25.4) kişinin entübasyon yaptığı, 15 (% 14.2) kişinin
inraosseöz girişim yapabildiği, 7 (% 6.6) kişinin gösterilen kalp ritmini tanıdığı belirlendi. Kurs pratiği sonrasında
tüm kursiyerlerin entübasyon, intraosseöz girişim yapabildiği ve kalp ritmini tanıdıkları gözlendi. Pratik
uygulamalarda entübasyon, intraosseöz uygulama ve ritm tanıma için uygulama öncesi ve sonrasında kursiyerlerin
başarılarının artmış olduğu gözlendi (sırasıyla p < 0.001, p < 0.001, p< 0.001).
Sonuç
Kritik çocuk hastaya doğru ve etkili müdahale için temel konuların anlatıldığı çocuklarda ileri yaşam desteği
kursunun sahada ve acilde çalışan hekim ve yardımcı sağlık personeline verilmesi, eğitimlerin belirli aralıklar ile
yenilenmesi sağlanmalıdır.
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SS-81
MİNİMAL İNVAZİV BİR YÖNTEM OLAN CUT TO THE LİGHT
YÖNTEMİNİN OLGULAR EŞLİĞİNDE TARTIŞILMASI
Dr.Öğr.ÜyesiAbdullah GÜREL*, Dr.Öğr.Üyesi Sercan SARI*, Dr.Öğr.Üyesi Ünal ÖZTEKİN*, Dr.Öğr.Üyesi
Volkan SELMİ*
*
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Yozgat
Özet Makale: Komplet üretra darlıklarının cerrahi tedavisinde üretroplasti başarı oranının yüksekliği ve
komplikasyon oranının düşüklüğü nedenli rutin üroloji pratiğinde uygulanan bir yöntemdir (1). İnkomplet
darlıklarda internal üretrotomi uygulanır. Sık tekrarlayan darlıklarda üretroplasti uygulanması gereken bir
yöntemdir. Cut to the light yöntemi ise minimal invaziv bir yöntem olarak uygulanabilir. Uygulama sonrası yüksek
nüks görülmesi nedenli seçili hastalarda uygulanması önerilir.
Amaç: Kliniğimize 2018 yılında başvuran ve cut to the light yöntemi ile tedavi ettiğimiz 3 hastanın operasyon
endikasyonlarını ve operasyondan sonra takiplerini literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Hastalardan 2 tanesi daha önce benign prostat hiperplazisi nedenli transüretral prostat
rezeksiyonu (TUR-P) uygulanmış 82 ve 85 yaşlarında kardiyak sıkıntısı olan ve bu nedenle antiagregan tedavi
kullanan ve kardiyoloji tarafından antiagregan kullanımının kesilmesinin önerilmediği hastalardı. Hastalar idrar
yapamama nedenli başvurmuş ve hastalara sonda takılamadığı için perkütan sistostomi takılmıştı. Antiagregan
tedavi kesilmesi hastalar açısından riskli bulunması, hastaların yaş ve eşlik eden hastalıkları bulunması nedenli
hastalara sedasyon altında yapılan üretroskopide üretrada komplet darlık tespit edildi. Perkütan sistostomi
traktından flexible sistoskopi ile girildi. Mesane ve prostat geçilerek dar segmente kadar gelindi. Daha sonra ışıklar
kapatılarak sadece flexible sistoskopun ışığı yönünde üretra darlığı açıldı. Sonda takılıp işlem sonlandırıldı. 7 gün
sonda sonrasında hastalar ilk ay haftada 3 defa sonrasında haftada 2 ve 1 defaya düşülerek Temiz aralıklı kateter
(TAK) ile dilatasyon programına alındılar. Hastalar halen haftada 1 defa TAK ile dilatasyon uygulamakta ve takip
edilmekte. Üçüncü hasta ise 27 yaşında trafik kazası sonrası yapılan üretrogramda inklomplet üretral darlık tespit
edilen hastaya sistostomi takılmıştı. 3 ay sonrası yapılan üretroskopide üretrada komplet darlık tespit edilmesi
nedenli sistostomi traktından fleksible sistoskopla girildi. Fleksible sistoskop dışında ışıklar kapatıldığında çok
küçük bir segmentte darlık izlenmesi üzerine darlık internal üretrotomla kesildi.Postop 5. gün sondası çekildi ve
hasta haftalık TAK programına alındı ve halen takip edilmekte. Hastaların hiç birinde tekrar cerrahi gerektirecek
darlık gelişmedi.
Bulgular: Komplet üretral darlıklarında tedavi seçimini darlığın bulunduğu üretra segmenti, darlığın uzunluğu,
hastanın yaşı, hastanın risk faktörleri gibi birçok değişken etkilemektedir. Komplet üretra darlıklarında önerilen
tedavi yüksek başarı oranı nedenli açık üretroplastidir. Fall ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada 2 yıllık takip
sonrası başarı oranını %77.1 olarak belirtmişlerdir. Endoskopik olarak tedavi yöntemlerinin düşük morbiditeye
sahip olması, kolay uygulanabilir olması, hastanede kalış süresinin kısa olması, operasyonda kan kaybının
olmaması gibi avantajları vardır (2).Tausch ve ark.ları endoskopik ve açık cerrahiyi karşılaştırmış, nükse kadar
geçen süre ve nüks oranını üretroplasti grubunda anlamlı düşük bulmuş ancak komplikasyon oranında ise
endoskopi %20 daha az bulunmuştur. (3). Bizde komplet darlığı olan 2 yaşlı hastada mevcut ek hastalıkları nedenli
antiagregan kullanımını kesmeden endoskopik yöntemle tedavi uyguladık. Diğer hastada ise çok küçük bir darlık
segmenti olması nedenli endoskopik tedaviyi tercih ettik
Sonuç: Cut to the light minimal invaziv bir yöntemdir ve kolay uygulanabilir. İşlem sonrası nüksün yüksek olması
nedenli yalnızca iyi seçilmiş hasta grubuna uygulanması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler:Üretral darlık, cut to the light
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DISCUSSING CUT TO THE LIGHT AS A MINIMAL INVAZIV
PROSEDURE WITH CASES
Introduction: Urethroplasty is a treatment method used in the management of complete urethral strictures due to
high success rate and low complication rate. Internal urethrotomy is used for the management of incomplete
urethral strictures. Urethroplasty must be performed for frequent recurrent urethral strictures. Cut to the light
method is a minimal invazive method. Due to high recurrence rates, it must be used in selected patients. We want
to discuss the indications and follows of three patients who had undergone cut to the light in our clinic in 2018 .
Methods: Two of the patients had previous transurethral resection history. They were 82 and 85 years old. They
were using antiaggregant therapy and the discontinuation of the therapy was not recommended by cardiology.
They were admitted to our clinic because of the inability to void. Urethral catheter could not be inserted and
therefore percutaneous cystostomy was inserted. Diagnostic Cystourethroscopy was planned undersedation due to
the comorbidities, older age and high risk for discontinuation of antiaggregant therapy .In the cystourethroscopy
complete urethral stricture was seen in prostatic urehtra. Antegrade Access was provided flexible cystoscope
entering through percutaneous cystostomy. Then the lights except flexible cystoscope were turned off. Under the
guidance of flexible cystoscope light, urethral stricture was cutted and retrograde urethral access to the bladder
was achieved. Urethral catheter was inserted and operation ended. Urethral catheter was taken 7 days later. In first
month, patients were taken to clean intermittent catheterisation (CIC) 3 times a week. Then it was decreased to 2
and 1 times a week. They are stil using CIC one a week. There is not any problem in these patients. The other
patient was 27 years old. Incomplete urethral stricture was detected in retrograde urethtrography after traffic
accidence. Percutaneous cystostomy was inserted. Three months later, diagnostic cystourethroscopy was
performed and complete urethral stricture was seen. The same method, antegrade access was achieved with flexible
cystoscope through percutaneous cystostomy. The lights except flexible cystoscope were turned off. The short
stricture was opened in the guidance of flexible cystoscope light with internal urethrotomy. Urethral catheter was
taken 5 days later. And patient was taken to once a week CIC program. He has not any problem.
Results: Thetreatment method for complete urethral stricture is open urethroplasty. Cut to the light method should
be performed for the patients who have short strictures and who have high risk for surgery because of the
comorbidities.
The segment of the stricture, patient age, risk factors of the patient affect thetreatment choice of complete urethral
stricture. The best treatment for complete urethral stricture is open urethroplasty because of high success rate. Fall
et al. reported a success rate of 77.1% in their two year follow up study. Low morbidities, easy application, low
risk of bleeding, short hospitalisation are advantages of endoscopic treatment. (2) Tausch et al. Compared
endoscopic and open surgery. They found that recurrence rate and time to recurrence was statistically significantly
lower in urethroplasty group but complication rate was 20% lower in endoscopic surgery.(3) We performed
endoscopic surgery in two elderly patients who had complete urethral stricture due to their comorbidities. The
antiaggregant therapy was not stopped. In the other patient, endoscopic surgery was chosen because of short
segment of stricture.
Conclusion: Cut to the light is a minimal invasive and easily applied method. It must be performed for a carefully
chosen patient due to high recurrence rates.
KeyWords: Urethral stricture, Cut to the light
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SS-082
CRİSPR-CAS9 GEN TEDAVİ SİSTEMİ VE BİZ NEREDEYİZ?
Akın TEKCAN1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye 1
Özet
Giriş: Bakteri ve arkealarda tanımlanan ve söz konusu organizmaların adaptif immün sisteminin RNA aracılı
savunma mekanizmasını oluşturan kümelenmiş düzenli aralıklı kısa palindromik tekrarlar CRISPR olarak
tanımlanmaktadır. Bu sistem bakteri ve arkeaların içerisine virüs ve plazmidlerin invazyonunu engeller. Tip II
CRISPR sisteminin bir parçası olan Cas9 hedef DNA’ya bağlanıp kesilmesini indükleyen bir rehber RNA (gRNA)
kodlamaktadır. Cas9 gRNA'sının virüs ve plazmid DNA’sı üzerinde yaptığı bu çift zincir kesimlerine konakçı
hücre iki mekanizma ile yanıt vermektedir. Bunlar; i) non-homolog uç birleştirmesi (NHEJ) ve ii) homoloji
yönlendirmeli tamirdir (HDR). NHEJ hedef DNA’da insersiyon/delesyon ve çerçeve kayması mutasyonlarına
neden olurken, HDR homolog rekombinasyon için şablon bir DNA sunmaktadır.
Tartışma: Cas9 gen tedavisi, gen ekspresyonu ve fonksiyonel gen çalışmaları gibi pek çok alanda kullanılabilme
potansiyeline sahiptir. Cas9 özellikle çeşitli mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkan pek çok hastalığın tedavisi için
dikkat çekmektedir. Bu yüzden, CRISPR‐Cas9 kanser gibi bazı genetik hastalıkların tedavisinde devrim
niteliğinde bir gelişme olarak görülmektedir. Bu sistem son yıllarda DNA ve RNA üzerinde manipülasyonlar
yapmak suretiyle, bazı insan ve hayvan hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmaktadır. DNA ve
RNA üzerinde yapılan bu manipülasyonlar çoğunlukla özel bir genetik hastalıktan sorumlu gen bölgesi üzerinde
insersiyon/delesyonların oluşturulması veya nükleotidlerin değiştirilmesini içermektedir. Gen bölgesine özgü
şekilde yapılan en yaygın uygulamalar çinko parmak nükleazları, transkripsiyon aktivatör benzeri nükleazlar ve
en yeni uygulama olan CRISPR‐Cas sistemidir.
Sonuç: CRISPR-Cas9 sistemi gen tedavisi alanındaki birçok getirilerine rağmen, etik ve biyogüvenlik açısından
da tartışılmaktadır. Bu tedavi sistemi ile ilgili olarak bazı mekanizmalar açıklığa kavuşturulsa da, pek çok soru
hala cevaplandırılmayı beklemektedir. Yine de, CRISPR-Cas9 temelli genom teknolojilerinin gelecekte
hastalıkların gelişim süreçleri ve tedavileri ile ilgili olarak bilgilerimizi artırmaya devam edeceği açıktır. Ayrıca,
gen tedavileri alanında yeni açılan bu pencerenin özellikle fetal genetik hastalıkların tedavisinde önemli imkânlar
sunacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Gen Tedavisi, CRISPR-Cas9, Genetik hastalıklar

Abstract
Introduction: Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) is described as RNA mediated
adaptive immune system defense which is detected in bacteria and archaea. This system prevents the invasion of
viruses and plasmids to these organisms. Cas9, which is part of type II CRISPR system, that encodes a guide RNA
(gRNA), forms a direct binding to target DNA with the Watson–Crick base pairing and promotes its cleavage. The
host cell responds to this double‐strand break with two different mechanisms: (a) non-homologues end joining
(NHEJ) and (b) homology‐directed repair (HDR) which lead, respectively to insertion/deletion and frameshift
mutation in target DNA and HDR that offers a donor DNA as template for homologous recombination.
Discussion: Cas9 has many applications in genetic engineering such as gene therapy, gene expression, and gene
functional studies. On the basis of these characteristics, Cas9 has attracted much attention in the treatment of many
diseases caused by mutations. Thus, it appears that Cas9 has made a revolution in the treatment of diseases like
cancer. Recently, genetic engineering (manipulating of DNA or RNA) has been used to prevent or treat human and
animal diseases. This manipulation involves insertion, replacement or deletion of the related genes to special
genetic disorders. The most common tools for gene therapy in a site‐specific manner are zinc finger nucleases
(ZFNs), transcription activator‐like effector nucleases (TALENs) and the most novel tool, the CRISPR‐Cas
system.
Conclusion: CRISPR-Cas9 allows convenient genome therapy accompanied by many benefits, one should not
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ignore the significant ethical and biosafety concerns that it raises. Although many mechanistic questions remain
to be answered and several challenges to be addressed yet, the use of CRISPR-Cas9-based genome technologies
will increase our knowledge of disease process and their treatment in near future. Also, I think that this field is
revolutionizing in current era and may open new vistas in the treatment of fatal genetic disease.
Key Words: Gene Therapy, CRISPR-Cas9, Genetic diseases

1. Giriş
Kümelenmiş düzenli aralıklarlı kısa palindromik tekrarlar (CRISPR) bakteri ve arkealarda belirlenen RNA aracılı
adaptif immün sistemin bir parçası olarak tanımlanmaktadır1. Tip II CRISPR sistemine ait olan Cas9 pek çok
yazarın ilgisini çekmektedir. Cas9 rehber bir RNA kodlar ve bu RNA, DNA üzerindeki hedef bölgeye
komplementer yapıdadır. Cas9 hedef DNA bölgesinin kesimini yönetir. Konakçı hücre sonucunda çift zincir kırığı
oluşturan bu kesime iki farklı mekanizma ile yanıt verir. i) nonhomolog uç birleştirme ve ii) Hedef DNA’da
insersiyon/delesyon ve çerçeve kayması mutasyonları oluşturan homoloji aracılı uç birleştirmedir (HDR). HDR
homolog rekombinasyon oluşturan bir mekanizmadır2. Cas9 genetik mühendislikte gen tedavisi, gen ekspresyonu
ve gen fonksiyonu çalışmaları gibi pek çok çalışmada kullanılmaktadır. Bu özelliklerinden ötürü Cas9 pek çok
hastalığa neden olan mutasyonların tedavisinde de kullanılmaktadır. Bu yüzden, Cas9 kanser gibi hastalıkların
tedavisinde önemli bir devrim yaratması beklenilmektedir 3. Bu çalışmanın amacı CRISPR-Cas9 yöntemi
kullanılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunmaktır.
2. CRISPR‐Cas9 Mekanizması
Konakçı hücrede yabancı DNA’ya karşı CRISPR-Cas9 sisteminin fonksiyonu Şekil 1’de görselleştirilmiştir.
Adaptasyon safhası boyunca, yabancı DNA’nın kısa bir dizisi konakçı kromozomları içerisine yerleştirilir. Bu
süreçte, özel bir segment yabancı DNA’sından ayrıldıktan sonra, Cas1-Cas2 protein kompleksi tarafından
CRISPR’ın 5’ uç pozisyonuna yerleştirilir. Bu yerleştirilen segment yeni bir özel aralayıcı bölüm yapar. Cas1-Cas2
protein kompleksi birer adet Cas1 ve Cas2 ünitinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır 4. İkinci aşamada ise crRNA
oluşturulur. Bu aşamaya kadar, ekspresyon sürecinde tekrarlar ve aralayıcı bölgeler içeren CRISPR dizisinden
uzun bir RNA transkribe olur. Transkribe olan bu uzun RNA’nın kesimi ve üç boyutlu şeklini alması için
işlenmesiyle kısa RNA’lar ya da olgun RNA’lar oluşturulur. Öncü crRNA’ların olgun crRNA’lara çevrilme süreci
pek çok alt üniteden oluşan crRNA-efektör kompleksi tarafından oluşturulmaktadır5. crRNA'nın 5’ son kısmı tek
zincirlidir ve hedef dizilere bağlanma dizisi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, crRNA’nın 3’ son kısmı ise Cas9
proteini ile birleşen bir çift zincirli yapıdadır.

Şekil 1: CRISPR-Cas sisteminin fonksiyonunu gösteren bir diyagram. A- Organizasyon: Genler Cas proteinini
kodlar ve CRISPR dizisinde tekrarlayan ve aralayıcı diziler görünmektedir. B-Adaptasyon: CRISPR dizisinin
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içerisine yeni aralayıcı dizilerinin girişini göstermektedir. C-Ekspresyon: precrRNA’ların oluşumu ile olgun
crRNA’lara dönüşümünü ve Cas9 ile crRNA’ların birleşmesini göstermektedir. D: Cas9 tarafından hedef DNA’nın
yıkımı gösterilmektedir6.
3. CRISPR-Cas9 Sisteminin Klinik Uygulamalarda Kullanımı
CRISPR-Cas9 sistemi kanser gibi hastalıkların tedavisi biyolojik süreçlerinin çalışılmasında önemli bir rol alan
hedefli genomik mühendislik aracıdır7. CRISPR-Cas9 sisteminin hem tek hem de multipleks dizayn edilebilmesi
kanser tedavi araştırmalarına önemli katkı sağlamıştır8. Kanser Tedavisinde bu sistemin kullanımı farklı alt
başlıklarda değerlendirilmektedir.
• Genom Düzenleme
Çeşitli çalışmalarda genom düzenleme uygulamaları sayesinde kanser tedavisinde başarı sağlanabilmiştir. E7spesifik gRNA/Cas9 sistemi DNA seviyesinde viral E7 onkogenini ortadan kaldırmak için dizayn edilmiştir 8. E6
ve E7 genleri servikal kanser gelişiminde son derece önemli bir rol alan HPV tarafından kodlanan onkogenlerdir.
E6’nın p53 tümör süpresör proteinine bağlanması ve E7’nin pRb tümör süpresör proteinine bağlanması ile p21 ve
p27 gibi siklin bağımlı kinaz inhibitörlerini etkileyerek hücre bölünmesinin sitümüle edilmesi ve hücre
proliferasyonunun artmasına neden olabilmektedir9. CRISPR-Cas9 sistemi spesifik olarak E6 ve E7 onkogenlerini
hedefleyip, p53ve p21 proteinlerinin oluşumunu sağlayarak in vitro deneylerde servikal kanserlerde hücre
proliferasyonunun azalmasını sağlamaktadır10.
• CRISPR-Cas9 Sistemi ile Epigenetik Modifikasyonlar
Kanser gelişiminde genomik düzeyde değişimlerin yanında, epigenetik ve transkriptom seviyesinde değişiklikler
görülmektedir. CRISPR-Cas9 sistemi aracılığıyla, özellikle tümör gelişiminde, epigenetik düzenlenmeler ve
transkriptom manipülasyonları yapılabilmektedir. Örneğin, CRISPR-Cas9 sistemi genomda istenilen bölgelerdeki
histon yapılarının metilasyonunu sağlayarak kanserler üzerinde negatif bir etki oluşturabilmektedir 8.
• CRISPR-Cas9 Sisteminin İlaç Geliştirmede Kullanımı
CRISPR-Cas9 sisteminin fonksiyonlarından birisi de antikanser ilaçların geliştirilmesidir. Nükleer sitoplazmik
transport proteini olan XPO1’in 528. sistein rezidüsüne bağlanan ve prostat kanseri ile myeloma tedavisinde
kullanılan Selinexor tarafından inhibe edilmektedir. Selinexor XPO1’in nükleusta birikimini sağlayarak hücre
siklusunun durmasına ve apoptozisin indüksiyonuna neden olur ve dolaylı olarak da onkosüpressör etki gösterir.
Lösemik özellik gösteren kanser hücre hatlarında Cas9/sgRNA ve tek zincirli oligodeoksinükleotidlerle XPO1’in
528. sistein rezidüsünü etkileyecek bir nokta mutasyonu oluşturulabilmektedir. Bu mutasyon beklendiği gibi
Selinexor aracılı gerçekleştirilen moleküler fonksiyona neden olmaktadır 8.
4. Sonuç
CRISPR-Cas sisteminin pek çok tipi bulunmaktadır. Bunlar arasında Cas9 sistemi genom düzenleme
uygulamalarında kullanılan en popüler olanıdır. CRISPR-Cas9 önemli bir terapötik potansiyele sahip olmakla
birlikte genom düzenlemesinde kullanılabilecek ucuz ve göreceli olarak kolay uygulanabilir bir yöntemdir.
CRISPR-Cas9 ZFN ve TALEN gibi diğer gen düzenleme araçları ile karşılaştırıldığında daha kullanışlıdır. Ancak,
sistemi ile yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlar; RNAi uygulamaları yerine gen düzenleme uygulamalarında
CRISPR-Cas9 sisteminin daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm bu avantajlarına rağmen, CRISPRCas9 sisteminin klinik örneklemler üzerinde hem güvenle hem de etkili bir şekilde kullanılması için pek çok
deneysel çalışmaya ihtiyaç bulunduğu açıktır.
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Amaç: Bu çalışma, hepatotoksik ajan karbon tetraklorür (CCl4) ile bir oksidatif stres modeli oluşturmak ve güçlü
bir antioksidan olan N-asetilsistein (NAC)’in, hepatotoksisiteye bağlı oksidatif stres üzerine etkilerini, protein
oksidasyonu üzerinden araştırmak amacıyla yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan Wistar albino erkek ratlar, CCl4, NAC, CCl4-NAC ve Kontrol olmak
üzere, her biri on rattan oluşan dört gruba ayrıldı. Kendilerine karşılık gelen gruplara, tek doz CCl4 (1.0 mL/kg rat
ağırlığı, ip) ve üç doz NAC (200 mg/kg rat ağırlığı/gün, ip) uygulandı. CCl4’ün hepatotoksisite oluşturduğu
histopatolojik yöntemlerle belirlendi. Serumda karaciğer (KC) fonksiyonlarını ortaya koyan amino transferazlar
(ALT, AST), LDH ve albümin düzeyleri ölçüldü. Ayrıca serum ve doku örneklerinde protein oksidasyonunun bir
göstergesi olan protein karbonil bileşikleri (PCC) tayin edildi.
Bulgular: Kontrol ve NAC grupları arasında; serum ve doku PCC düzeyleri bakımından anlamlı bir fark olmadığı
görüldü. Bu gruplarla karşılaştırılan CCl4 grubunda; serum ve doku PCC düzeyleri önemli ölçüde yüksek bulundu.
CCl4 uygulanan ratların serumunda ALT, AST ve LDH aktiviteleri yüksek; buna karşılık albümin düzeyleri düşük
bulundu. CCl4 ile oluşturulan steatoz, enflamasyon ve nekroz gibi hepatotoksik lezyonların, CCl 4 ile birlikte
uygulanan NAC varlığında önemli ölçüde düzeldiği; NAC’ın serum ALT, AST ve LDH aktivitelerini düşürürken
albümin düzeyini yükselttiği gözlendi. Ayrıca NAC’ın serum ve doku PCC düzeylerini önemli ölçüde düşürdüğü
belirlendi.
Sonuç: CCl4 hepatotoksisitesine bağlı gelişen ve yüksek serum ve doku PCC değerleri ile yansıtılan oksidatif stres;
NAC varlığında önlenebilmektedir. Bu nedenle, patogenezinde oksidatif stresin yer aldığı birçok hastalıkta,
NAC’ın tedavi protokolüne eklenmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: N-asetilsistein, Karbon tetraklorür, Protein karbonil bileşikleri, Oksidatif stres, Rat

THE EFFECT OF N-ACETYLCYSTEINE ON PROTEIN OXIDATION
IN THE RATS
Introduction: This study was performed to form an oxidative stress model by hepatotoxic agent carbon
tetrachloride (CCl4) and to investigate the effect of N-acetylcysteine (NAC), a powerful antioxidant, on the
oxidative stress induced by hepatotoxicity, through protein oxidation.
Methods: Wistar albino male rats were divided into four groups as CCl4, NAC,CCl4-NAC and Control, each of ten
rats. CCl4 (1,0 mL/kg rat weight/per day, ip) as a single dose and NAC (200 mg/kg rat weight/per day, ip) as three
doses were applied to corresponding groups. Hepatotoxicity was identified with histopatologic methods. Amino
transferases (ALT, AST) that demonstrate liver function in serum, LDH and albumin levels were measured. Also
in serum and tissue samples, protein carbonyl compounds (PCC) which are an indicator of protein oxidation, were
determined.
Results: There was no significant difference between Control and NAC groups, in terms of measured PCC levels
in serum/tissue samples. When compared to these groups, PCC levels in serum/tissue samples were found to be
higher in the CCl4 group. In the serum of CCl4 treated rats, ALT, AST and LDH activities were high; however,
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albumin levels were found to be low. In the CCl4-NAC group, CCl4-induced hepatotoxic lesions such as steatosis,
inflammation, and necrosis were remarkably improved in the presence of NAC; it was observed that NAC
increased albumin levels while lowering serum ALT, AST and LDH activities. In addition, NAC significantly
decreased serum and tissue PCC levels.
Conclusion: As reflected by higher serum/tissue PCC levels, oxidative stress induced by CCl4 hepatotoxicity, may
be prevented by the presence of NAC. Thus, NAC addition may be offered to the treatment protocols of several
diseases, in the pathogenesis of which oxidative stress exist.
KeyWords: N-acetylcysteine, Carbon tetrachloride, Protein carbonyl compounds, Oxidative stress, Rat.
Giriş
Oksidatif stres, serbest oksijen radikalleri (SOR)’nin aşırı miktarda üretildiği ya da antioksidan mekanizmaların
yetersiz kaldığı durumlarda; oksidan-antioksidan sistemler arasındaki dengenin bozulması olarak
tanımlanmaktadır. SOR ile etkileşen polisakkarit, lipid ve proteinlerden oluşan toksik bileşiklerin, hücre ve
dokularda birikmesiyle yansıtılan bu durumun, hücresel fonksiyonlarda değişikliklere neden olduğu
gözlenmektedir1. Günümüzde oksidatif stres “marker”i olarak, yarı ömrü kısa, nonstabil, düşük spesifite ve
sensitiviteye sahip lipid peroksidasyon ürünleri yerine, proteinlerdeki kalıcı hasarı gösteren, daha stabil ve uzun
ömürlü olan PCC gibi protein oksidasyon ürünlerinin kullanımı, giderek yaygınlaşmaktadır 2. Son yıllarda,
patogenezinde oksidatif stresin yer aldığı düşünülen kanser, kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıkları,
diyabet, KC (karaciğer) hastalıkları gibi birçok hastalıkta, endojen savunma sistemini güçlendirmek amacıyla,
antioksidan özellik gösteren farmakolojik ajanların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır 3. Redükte glutatyon
(GSH) prekürsörü olan NAC, yıllardır mukolitik ajan olarak solunum sistemi hastalıklarında kullanılmaktadır 4.
Son yıllarda NAC’ın güçlü bir antioksidan olduğunu gösteren birçok klinik5 ve deneysel6 çalışma yapılmakta;
fizyopatolojisinde oksidatif stresin rol aldığı çeşitli kanser tiplerinde, hemodiyaliz ve kalp hastalarının tedavisinde,
NAC’ın etkili olduğu bildirilmektedir7. CCl4, fare, rat, tavşan ve insan dahil, pek çok türde KC hasarı
oluşturabilmesi; süre/doz değiştirilerek hepatotoksisitenin modifiye edilebilmesi; saf formunun kolay temini gibi
faktörler nedeniyle, toksisite çalışmalarında tercih edilen bir ajandır8. KC’de sitokrom P450 sistemi ile metabolize
edilen CCl4, oluşturduğu triklorometil ve peroksi radikalleri üzerinden, ya membran proteinlerine kovalent
bağlanarak ya da lipid peroksidasyonu yoluyla, hücre hasarına yol açmakta; hepatotoksik etki sonucu KC’de
fibrozis ve siroz gibi kalıcı değişikliklere neden olmaktadır 9.
Bu çalışma, rat modeli üzerinde, uygun CCl4 dozu ile fonksiyonel/morfolojik bozuklukları kapsayacak şekilde
hepatotoksisite oluşturmak, hepatotoksik ratlarda protein oksidasyonunun varlığını protein karbonil bileşikleri
üzerinden araştırmak, organizma için tiyol kaynağı olabilecek NAC gibi bir antioksidanın, hepatotoksisite
oluşumu üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla planlandı. Çalışma sürecinde, CCl4 ve NAC uygulanan rat
KC’lerinde hepatotoksisite oluşumu gözlendi. Ayrıca serum ve doku örneklerinde PCC düzeyi tayini yapılarak
hepatotoksisitenin oksidatif stresle ilişkisi araştırıldı. Diğer taraftan, hepatotoksisite üzerine NAC’ın koruyucu
etkileri değerlendirildi.
Yöntem
2.1 Çalışma Grubu
Çevreye uyumlarını sağlamak amacıyla en az bir hafta önce aynı deney ortamına (12 saat aydınlık/karanlık
döngüsü, normal oda sıcaklığı (22±1ºC) ve nemi, standart pellet yem ve musluk suyu) alınan ratlar, Erciyes
Üniversitesi Hakan Çetinsaya DEKAM’dan temin edildi. Çalışma grubunu Wistar albino, 90-120 günlük, 250300 g ağırlığında 40 erkek rat oluşturdu. Erciyes Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu tarafından onaylanan
bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklendi (Proje no: TSD09-660).
2.2 Kimyasallar
Biyokimyasal ölçümlerde, analitik saflıkta ve/veya HPLC kalitesinde, Sigma (St Louis. MO, USA), Merck
(Darmstad, Germany) ve Aldrich (Steinheim, Germany) marka kimyasal maddeler kullanıldı.
2.3 Deney Düzeneği
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Bu çalışmada kullanılan 40 rat; her biri l0 rat içeren Kontrol; NAC; CCl 4; CCl4-NAC olacak şekilde dört gruba
ayrıldı. CCl4 (Merck) verilen gruplardaki ratlara, kg rat ağırlığı başına 1.0 mL CCl4 olacak şekilde tek doz halinde
ip olarak uygulama yapıldı. NAC (K38805122 919; Merck), 200 mg/kg rat ağırlığı/gün dozunda ip olarak,
kendilerine karşılık gelen gruplardaki ratlara, üç gün süreyle verildi. Kontrol grubu ratlarına da, CCl4 ve NAC için
sırasıyla çözücü olarak kullanılan zeytinyağı ve SF, kg rat ağırlığı başına birer mililitre olacak şekilde tek doz
halinde ip olarak uygulandı. Ayrıca, hepatotoksisite oluşturacak CCl4 dozunu belirlemek amacıyla, üç rat ile
histopatolojik ön-çalışma yapıldı.
Son uygulamayı takip eden bir gece açlık sonrasında tartılan ratlara, kg başına 80 mg ketamin hidroklorür (Ketalar,
50 mg/mL, Pfizer) ve 10 mg ksilazin hidroklorür (Rompun, 20 mg/mL, Bayer) ile anestezi yapıldı. Sakrifiye edilen
ratların KC’leri çıkartıldı. KC dokusunun bir kısmı histolojik inceleme için %10’luk formalin ile 24 saat fikse
edildi ve Patoloji Anabilim Dalı’nda değerlendirildi. Düz kan tüpleri, 30 dk içerisinde, 4ºC’de 2000 g’de 10 dk
santrifüj edildi. Ayrılan serum örneklerinin bir kısmı, aynı gün rutin analizlerde kullanıldı. Serum ve KC’in geri
kalanı, alikotlar halinde, çalışma gününe kadar -70ºC’de dondurularak saklandı.
2.4 Biyokimyasal Çalışma
Ratların serum örneklerinde alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST) ve laktat dehidrogenaz
(LDH) aktiviteleri ile albümin düzeyi tayin edildi. Rutin analizler, ARCHITECT c16000 (Abbott; USA) marka
otoanalizörde uygun ticari kitler kullanılarak yapıldı.
Serum ve doku PCC düzeyi Reznick ve Packer tarafından geliştirilen yöntemle tayin edildi10. Yöntemin prensibi,
proteinlerin yapısında serbest olarak bulunan karbonil (aldehit, keton) gruplarının, 2,4-dinitrofenilhidrazin
(DNPH) ile oluşturdukları hidrazonların renk şiddetinin, spektrofotometrede 360 nm dalga boyunda ölçülmesi
esasına dayanır.
2.5 Histopatolojik İnceleme
Patoloji Laboratuvarında, %10’luk formalin ile fikse edilen KC dokularının takibi, Leica ASP300 (D-69226
Nussloch/Germany) marka doku takip cihazıyla yapıldı. Hazırlanan parafin bloklardan mikrotom ile 5 mikron
kalınlığında doku kesitleri alındı. Histopatolojik incelemede; hepatositlerin belirgin 1-3 nükleolus içeren merkezi
yerleşimli yuvarlak nükleuslara sahip olmaları ve vena sentralisten perifere doğru sütunlar şeklinde uzanmaları,
“normal” kabul edildi. KC’de hücre harabiyetinin varlığı; steatoz, enflamasyon, nekroz gibi mikroskobik
bulguların görülmesiyle belirlendi11. Doku örnekleri bir patoloji uzmanı tarafından aşağıda verilen tanımlama ve
skorlama panosu doğrultusunda değerlendirildi (Şekil 1).
Yok

Hafif

Orta

Şiddetli

Enflamasyon

0

1

2

3

Steatoz

0

1

2

3

Nekroz

0

1

2

3

Şekil 1. Skorlama Panosu
Enflamasyon için: 0→ hasar yok; 1,2 ve 3→ hafif, orta ve şiddetli enflamasyon
Steatoz için: 0→ hasar yok; 1→ parankimin % 0-33’ünü tutan steatoz
2→ parankimin % 33-66’sını tutan steatoz
3→ parankimin % 66-100’ünü tutan steatoz
Nekroz çin: 0→ hasar yok; 1→ zon 3’te fokal nekroz
2→ zon 3’te konflüent nekroz
3→ massif nekroz
2.6 İstatistiksel Değerlendirme
Çalışma gruplarını oluşturan ratlardan elde edilen biyolojik materyalde çalışılan parametrelerin aritmetik ortalama
değerleri arasındaki farklılıklar “SPSS 16.0 for Windows” paket bilgisayar programı kullanılarak, istatistiksel
olarak karşılaştırıldı. Çalışma gruplarının birbirleriyle karşılaştırılması sırasında, ANOVA ve post-ANOVA
(Scheffe prosedür) testleri kullanıldı. Ayrıca, çalışma gruplarının parametreleri arasında regresyon analizleri de
yapıldı. Tüm istatistiki karşılaştırmalarda, anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak kabul edildi.
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Bulgular ve Tartışma
Serum ve KC dokusunda yapılan çalışmalara ait bulgular; rutin analiz bulguları, histopatolojik ve biyokimyasal
bulgular şeklinde üç başlık altında toplandı.
3.1. Rutin Analiz Bulguları
Ratların serum örneklerinde tayin edilen ALT, AST ve LDH aktiviteleri ile albümin düzeyleri, (Tablo 1)’de,
aritmetik ortalama ve standart sapma (xSD) şeklinde verildi. İstatistiki karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi
p0.05 kabul edildi.
Tablo1. Çalışma Gruplarının Rutin Analiz Bulguları
RUTİN PARAMETRELER
GRUPLAR

ALT (IU/L)

AST (IU/L)

LDH (IU/L)

Albümin (g/dL)

Kontrol

33,30  2,11

44,60  2,50

410,20  63,16

4,44  0,25

NAC

30,20  2,74

45,5  2,64

398,80  32,36

4,65  0,28

CCl4

246,40  19,29*

194,50  23,88*

1630,20  107,87*

2,22  0,13*

CCl4-NAC

103,70  12,28*, c

78,30  5,87*, c

956,80  40,37*, c

3,42  0,27*, c

Anlamlı bulgular: *: Kontrol ve NAC; c: CCl4 grubu ile diğer gruplar
Literatürde CCl4 ile oluşan hasarın derecesine bağlı olarak, KC fonksiyonlarını ortaya koyan amino transferazlar
(AST, ALT) ve LDH gibi enzimlerin serum düzeylerinin yükseldiği 6, diğer taraftan albümin ve fibrinojen gibi
proteinlerin plazma düzeylerinin düştüğü12 bildirilmektedir.
Bu çalışmada da, CCl4’ün KC fonksiyonları üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde, literatüre benzer şekilde, CCl 4
uygulanan ratların serumunda ALT, AST ve LDH aktiviteleri yüksek; buna karşılık albümin düzeyleri düşük
bulundu. NAC varlığında, CCl4 ile yükselen serum ALT, AST ve LDH aktivitelerinin, normal düzeylerde olmasa
bile, nispeten azaldığı; buna karşılık albümin düzeylerinin yükseldiği belirlendi.
3.2. Histopatolojik Bulgular
Preparat uygulamalarını takiben ratlardan elde edilen KC dokuları histolojik olarak değerlendirildi. Kontrol ve
NAC grubu KC kesitlerinde; steatoz, enflamasyon, nekroz gibi mikroskobik değişiklikler gözlenmedi ve tamamen
normal olarak değerlendirildi. CCl4 verilen ratların KC kesitlerinde şiddetli steatoz, enflamasyon ve nekroz
gözlendi. CCl4 ile birlikte NAC verilen grupta KC kesitlerinde, hafif derecede steatoz, enflamasyon ve nekroz
gözlendi. Çalışma gruplarının ortalama histolojik bulguları arasındaki istatistiki karşılaştırma, (Tablo 2)’de verildi.
Tablo2. CCl4, NAC veya Kombinasyonlarının KC Dokusu Üzerindeki Etkileri
Histopatolojik Bulgular
GRUPLAR

n

Steatoz

Enflamasyon

Nekroz

Toplam skor

Kontrol

10

0

0

0

0

NAC

10

0

0

0

0

CCl4

10

1,5  0,71*

2,6  0,52*

2,7  0,48*

6,8  1,1*

1,0  0,82*, c

1,2  0,92*, c

2,2  1,7*, c

CCl4-NAC

10

0

c
c

Anlamlı bulgular: *: Kontrol ve NAC grupları; : CCl4 grubu ile diğer gruplar
Literatürle uyumlu olarak13,14, histopatolojik bulgular total olarak değerlendirildiğinde; bu çalışmada Kontrol ve
NAC gruplarına göre, CCl4 grubunda istatistiki anlamda hepatotoksisite oluştuğu ve ratlara CCl4 ile birlikte
uygulanan NAC’ın, hepatotoksik bulgular üzerinde iyileştirici etkilerinin olduğu belirlendi (Tablo2) (p >0.05).
3.3. Biyokimyasal Çalışma Bulguları
Ratların serum ve KC doku süpernatanlarında nmol/mg protein cinsinden tayin edilen serum ve doku PCC
değerlerinin, Kontrol ve NAC gruplarında istatistiki bakımdan farklı olmadığı belirlendi (p >0.05). Bu gruplarla

153

karşılaştırılan CCl4 grubunda, serum ve doku PCC düzeylerinin önemli ölçüde yükseldiği bulundu (p <0.05). CCl4NAC grubunda, CCl4 ile birlikte uygulanan NAC’ın, serum ve doku PCC değerlerini, CCl4 grubuna göre önemli
ölçüde düşürdüğü belirlendi (p >0.05) (Tablo 3).
Tablo 3. Çalışma Gruplarını Oluşturan Ratların Serum ve Doku PCC Düzeyleri
PCC Düzeyleri
Serum

Doku

GRUPLAR

n

(nmol/mg protein)

(nmol/mg protein)

Kontrol

10

3,02  0,81

1,63  0,53

NAC

10

3,10  0,77

1,32  0,41

CCl4

10

6,26  1,46*, n

4,76  0,82*, n

CCl4-NAC

10

2,91  0,77 c

1,72  0,56 c

Anlamlı bulgular: *: Kontrol grubu; n: NAC grubu; ve c: CCl4 grubu ile diğer gruplar
Oksidatif stresin daha doğru ve hassas bir göstergesi olarak, PCC gibi protein oksidasyon ürünlerinin birer
“marker” olarak kullanımı, giderek yaygınlaşmaktadır2,3. NAC’ın KC hücrelerinde oksidatif hasarı ve proteinler
üzerinde PCC oluşumunu önlediğini bildiren yayınlara rastlanmaktadır 15. Bu çalışmada da, literatüre benzer
şekilde CCl4 grubunda serum ve dokuda ölçülen PCC düzeyleri istatistiki anlamda yüksek bulunurken, NAC’ın
PCC düzeylerini önemli ölçüde düşürdüğü belirlendi.
Sonuç ve Öneriler
CCl4 hepatotoksisitesine bağlı gelişen, yüksek serum ve doku PCC değerleri ile yansıtılan oksidatif stres; NAC
varlığında önlenebilmektedir. Bu nedenle, patogenezinde oksidatif stresin yer aldığı birçok hastalıkta, NAC’ın
tedavi protokolüne eklenmesi önerilebilir.
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SS-86
İNFLUENZA TANISINDA KULLANILACAK HIZLI KÜLTÜR
SİSTEMİNİN IN-HOUSE YÖNTEMLE GELİŞTİRİLMESİ
Sibel Yavru*, Mehmet Özdemir**, Oğuzhan Avcı*, Irmak Dik*, Uğur Tüzüner***
* Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı,
** Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Tıbbi Viroloji BD.
*** Sağlık Bakanlığı Istanbul Medeniyet Universitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Amaç: İnfluenza virüsleri grip etkenidir; ancak asemptomatik enfeksiyondan pnömoniye kadar değişebilen
hastalık tabloları oluşturabilirler. İnfluenza virüs infeksiyonlarının laboratuvar tanısı, hasta tedavisi ve salgın
kontrolünde önemli rol oynar. Tanı için kullanılan birçok farklı yöntem mevcuttur. Çalışmamızda İnfluenza
virüsların tanısında kullanılan multipleks PCR yöntemini standart alarak, ticari shell-vial hücre kültürü ve kendi
hazırladığımız in-house hücre kültürü yöntemlerinin etkinliğini değerlendirerek birbirleri ile karşılaştırılmasını
amaçladık.
Gereç ve yöntemler: Meram Tıp Fakültesi çeşitli poliklinik/kliniklerine solunum yolu enfeksiyonu semptomları
ile başvuran kişiden alınan 200 örnek çalışmaya dahil edilmiştir. Bütün örnekler multipleks PCR, ticari shell-vial
hücre kültürü ve in-house hücre kültürü ile eş zamanlı olarak çalışıldı.
Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre shell-vial hücre kültürü yöntemiyle influenza A virüsü için duyarlılık %100,
özgüllük %89.13, pozitif prediktif değer %91.52 ve negatif prediktif değer %100 olarak bulunmuştur. Aynı
yöntemle influenza B virüsü için ise duyarlılık %100, özgüllük %97.14, pozitif prediktif değer %83.33 ve negatif
prediktif değer %100 olarak bulunmuştur. In-house hücre kültürü yöntemiyle influenza A virüsü için
duyarlılık %100, özgüllük %96.73, pozitif prediktif değer %97.29 ve negatif prediktif değer %100 olarak
bulunmuştur. Aynı yöntemle influenza B virüsü için ise duyarlılık %100, özgüllük %93.71, pozitif prediktif
değer %69.44 ve negatif prediktif değer %100 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmamızda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, in-house hücre kültürü yönteminin influenza
virüslerinin tanısında kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: İnfluenza, kültür, in-house, PZR

DEVELOPMENT OF RAPID IN-HOUSE CULTURE SYSTEM WHICH
COULD BE USED IN INFLUENZA DIAGNOSIS
Objective: Influenza viruses are agents of flu disease and they cause a variety of diseases from asymptomatic to
pneumonia. The laboratory diagnosis of influenza virus infection plays an important role in patient treatment and
control of epidemics. There are many different methods used in diagnosis. In this study, it is aimed to compare the
efficiency of two methods; commercial shell vial cell culture and in house cell culture.
Method: Total 200 samples, from patients who have respiratory tract symptoms and applied to various outpatient
and clinics of Meram Medical Faculty included to this study. These samples were tested by multiplex PCR,
commercial shell vial cell culture and in house cell culture system in the same time.
Result: According to results of shell vial culture method, the sensitivity, specificity, positive predictive, and
negative predictive value of influenza A virus were 100%, 89.13%, 91.52%, and 100%. In the same method the
sensitivity, specificity, positive predictive, and negative predictive value of influenza B virus were 100%, 97.14%,
83.33%, and 100%. According to results of in-house shell vial culture method, the sensitivity, specificity, positive
predictive, and negative predictive value of influenza A virus were 100%, 96.73%, 97.29%, and 100%. In the same
method, the sensitivity, specificity, positive predictive, and negative predictive value of influenza B virus were
100%, 93.71%, 69.44%, and 100%.
Conclusion: Regarding the findings of our study, it concluded that the results of in-house cell culture method can
be used in the laboratory diagnosis of influenza viruses.
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Giriş
İnfluenza virüsleri grip etkenidir; ancak asemptomatik enfeksiyondan pnömoniye kadar değişebilen hastalık
tabloları oluşturabilirler. Virüsün bulaşması enfekte kişilerin çevrelerine yaydıkları damlacıkların solunum yoluyla
alınması, enfekte eller ve eşyalarla temas sonucu gerçekleşir. Klasik semptomları; ateş, halsizlik, iştahsızlık ve
yaygın kas ağrıları olarak sıralanan bu virüs enfeksiyonlarının bulaşıcılığı yüksektir ve toplumda hızla yayılabilir
(1-3).
İnfluenza enfeksiyonlerının tanısı ve diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarından ayrımı; toplumlarda influenza
aktivitesinin ve sürveyansının takibi açısından önemlidir. Bu ayrım, diğer viral solunum yolu enfeksiyonları da
benzer semptomlara sahip oldukları için zordur. Bu durumda hasta kişinin tedavi edilmesi için, influenza
enfeksiyonunun kesin tanısını sağlayan laboratuvar testlerine ihtiyaç vardır (4-6). Monoklonal antikorlarla CPE
oluşumunu beklemeksizin, virüsun ürediğinin tespit edilmesini sağlayan metodlar, virolojide her geçen artan
oranda kullanılmaktadır. MDCK hücrelerinin kullanıldığı Shell-vial ve plak yöntemleri diğer yöntemlere göre daha
yaygındır. Her iki yöntemde de, işlemin duyarlılığını arttırmak için inokülasyon sonrası santrifüj işlemi uygulanır
ve daha sonra fikse edilmiş hücreler, antikorlarla muamele edilir. Hızlı kültür yöntemleri, standart izolasyonla
karşılaştırıldığında, %56-100 arası değişen duyarlılık gösterirler (7-9). Primer tanı için bu testlerin kullanımı hızlı
ve kolaydır. Kısa zamanda sonuç alınabilir. Fakat izole edilen virüsun detaylı antijenik analizi yapılamaz.
Ülkemizde ve bölgemizde dolaşımda bulunan influenza virüslerinin laboratuvar tanısı son zamanlarda önem
kazanmıştır. Çalışmamızda İnfluenza virüsların tanısında kullanılan multipleks PCR, shell-vial hücre kültürü ve
in-house hücre kültürü yöntemlerinin duyarlılık/özgüllüklerinin değerlendirilmesi ve birbirleri ile karşılaştırılması
hedeflenmiştir. Bu şekilde, son dönemde önem kazanan viral patojenlerden olan influenza virüsünün tanısında
kullanılan farklı yöntemlerin tanı değerlerinin ortaya konması mümkün olacaktır.
Materyal ve Metod
Çalışmamızda Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Hastalıkları ve Aile
Hekimliği polikliniklerine solunum yolu enfeksiyonu semptomları (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun
tıkanıklığı/akıntısı ve halsizlik) ile başvuran 160 hasta ve 40 sağlıklı gönüllüden alınmak üzere toplam 200 nazal
sürüntü veya boğaz sürüntüsü kullanılmıştır. Viral taşıma besiyerine alınan örnekler çalışılıncaya kadar -70ºC’de
saklanmıştır. Bu örneklerde İnfluenza A ve B virüsü araştırmak için multipleks PCR yöntemi, ticari shell-vial
yöntemi, in-house hazırladığımız hızlı kültür yöntemi uygulanmıştır. Yöntem sonuçları karşılaştırma yapılarak
değerlendirilmiş, in-house yöntemin duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif ve negatif prediktif değerleri
hesaplanmıştır.
Sonuçlar ve Tartışma
Sürüntü örneği alınanların 150’si 18 yaş altı, 50’si 18 yaş üstüydü. Çocuk hastaların 70’i (%) erkek, 80’i (%)
kızlardan oluşmakta idi. Erişkin hastaların ise 20’si (%) erkek, 30’u (%) ise kadındı. Olguların 96'sı erkek 104'ü
kadındır. Shell-vial hücre kültürü yöntemi ile çalışılan 200 hastanın toplam 148 adedinde pozitiflik saptanmıştır.
Bunların 118 tanesinde influenza A pozitif bulunurken, 30 hastada influenza B pozitif bulunmuştur. Bu hastaların
yaş ve cinsiyete göre dağılımı Tablo1’de verilmiştir. Tablo 2'de ın house hızlı kültür yönteminin dağılımı
verilmiştir.
Tablo1. Shell-vial hücre kültürü yöntem ile influenza pozitif sonuçlarının yaş grupları ve cinsiyetlerine göre
dağılımı.
Yaş grubu

Kadın

Erkek
A Pozitif

B Pozitif

A Pozitif

B Pozitif

<18 yaş

42

11

38

10

>18 yaş

18

6

20

3

Toplam

60

17

58

13
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In-house hücre kültürü yöntemi ile toplam 147 tanesinde pozitiflik saptanmıştır. Bunların 111 tanesinde influenza
A pozitif bulunurken, 36 hastada influenza B pozitif bulunmuştur.
Tablo2. In-house yöntem ile influenza pozitif sonuçlarının yaş grupları ve cinsiyetlerine göre dağılımı.
Yaş grubu

Kadın

Erkek
A Pozitif

B Pozitif

A Pozitif

B Pozitif

<18 yaş

41

12

32

13

>18 yaş

18

3

20

8

Toplam

59

15

52

21

Bu sonuçlar çerçevesinde her iki hızlı hücre kültürünün duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif ve negatif prediktif
değerleri hesaplanmıştır. Bu hesaplanan değerler tablo 3 ve 4 de verilmiştir.
Tablo 3.Shell-vial hücre kültürünün duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif ve negatif prediktif değerleri.

Shell-vial hücre kültürü
İnfluenza A

İnfluenza B

Duyarlılık (%)

100

100

Özgüllük (%)

89.13

97.14

Pozitif Prediktif Değer (%)

91.52

83.33

Negatif Prediktif Değer (%)

100

100

Tablo 4. In-house yöntemin duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif ve negatif prediktif değerleri
In-house yöntemi
İnfluenza A

İnfluenza B

Duyarlılık (%)

100

100

Özgüllük (%)

96.73

93.71

Pozitif Prediktif Değer (%)

97.29

69.44

Negatif Prediktif Değer (%)

100

100

Schweiger10 ve ark. ları fluorojenik bazlı PCR yöntemi ve hücre kültüründe izolasyon yöntemini uygulayarak her
iki tekniğin sonuçlarını kıyaslamışlardır. PCR yönteminde, İnfluenza virüsun M proteinini sentezleyen gen
bölgesini tespit eden primer-prob kullanılmıştır. Hücre kültürü için MDCK hücreleri kullanılmış ve ekim sonrası
günlük CPE araştırması. hemaglütinasyon ve hemadsorbsiyon yöntemleri virüs üremesini tespit için
uygulanmıştır10. Bu çalışmada 1997-1998 kış sezonunda gelen 705 örneğin 195(%28)’inde PCR ile pozitiflik elde
edilmiş, 101 (%18) örneğin ise hücre kültüründe izolasyonu yapılmıştır. 1998-1999 kış sezonunda incelenen 1840
örneğin 525 (% 29)’inde PCR ile İnfluenza virüsu tespit edilirken yalnız 281 örnekte (%15) izolasyon tespit
edilmiştir. Bu duruma göre TaqMan PCR yöntemi hücre kültürü ile izolasyon yönteminden daha duyarlı
bulunmuştur. Bu sebeple bazı araştırmacılar hücre kültürü ile beraber PCR’ı gold standart olarak kullanılmasını
önermişlerdir11.
Bizim çalışmamızda altın standart yöntem olarak multipleks PCR yöntemi alındı; duyarlılık, özgüllük pozitif
prediktif (PPD) ve negatif prediktif (NPD) değerlerin hesaplamaları da ona göre yapıldı. Bulunan sonuçlara göre
shell-vial hücre kültürü yöntemiyle Influenza A için duyarlılık %100, özgüllük %89.13, PPD %91.52 ve NPD
%100 olarak bulunmuştur. Aynı yöntemle Influenza B için ise duyarlılık %100, özgüllük %97.14, PPD %83.33
ve NPD %100 olarak bulunmuştur.
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In-house hücre kültürü yöntemiyle Influenza A için duyarlılık %100. özgüllük %96.73, PPD %97.29 ve NPD
%100 olarak bulunmuştur. Aynı yöntemle Influenza B için ise duyarlılık %100, özgüllük %93.71, PPD %69.44
ve NPD %100 olarak bulunmuştur.
Hücre kültüründe kullanılan hazır kitlerin neredeyse tamamı yurtdışı kaynaklıdır. Satın alınma sonrası en iyi
ihtimalle 2-3 haftada elimize ulaşmaktadırlar. Bu kitlerin miadları genellikle iki hafta olup elimize ulaştıktan sonra
kullanma süremizi kısıtlamaktadır. Bu nedenle ülkemizde bu kitlerin üretiminin yapılması kullanıcılara zaman
konusunda rahatlık sağlayacaktır.
Sonuç
Çalışmamızda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, çalışmada etkinlik değerleri birbirine yakın olduğundan
in-house hücre kültürü yönteminin influenza virüslarının tanısında kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.
Yaptığımız bu çalışma benzer solunum yolu virüslerinin hızlı tanısını sağlayacak in-house kültür yöntemlerinin
de önünü açmıştır.Miadlı ürünler olan hücre kültür sistemi kitlerin üretiminin ülkemizde yapılması kullanıcılara
zaman konusunda rahatlık sağlayacaktır.Yerli kit üretimi yurt dışına para çıkışını engelleyeceği için ülke
ekonomisine ciddi katkıda bulunacaktır.Bölgemizde virüsler için hızlı tanı merkezi oluşturulup benzer kitlerin
geliştirilmesi ülkemize bilimsel ve ekonomik katkı sağlayacaktır.
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SS-090
GERİATRİK HASTALARDA KALÇA KIRIKLARINDA GENEL VE
REJYONEL ANESTEZİNİN MORBİDİTE-MORTALİTE VE HASTANEDE
KALMA SÜRELERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ali Başdemirci*, Yasin Tire**, Şeref Otelcioğlu***
*Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kliniği
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
***Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Amaç: Bu çalışmada cerrahi olarak tedavi edilen kalça kırıkları sonrasında anestezi tekniğinin geriatrik hastalarda
böbrek ve karaciğer fonkiyonları, hastanede kalma süreleri ve morbidite-mortalite üzerine yaptıkları etkiyi
karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Elektif veya acil olarak kalça kırığı nedeniyle opere edilen 65 yaş ve üzeri 331 hastanın dosyaları
incelenerek; genel ve rejyonel anestezi olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grubun yaş, cinsiyet, ASA skoru, ek hastalık
varlığı, serviste ve yoğun bakımda kalma süreleri, mortalite ve morbiditeleri, preoperatif ve postoperatif
hemoglobin, hematokrit, BUN, kreatinin, AST, ALT değerleri, intraoperatif kanama miktarları ve yapılan kan
transfüzyonları ile birlikte kırık tipi ve yapılan cerrahi yöntemi retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Genel anesteziyle karşılaştırıldığında rejyonel anestezi verilen grupta hastanede ve yoğun bakımda
kalma süreleri, kanama miktarları, yapılan kan transfüzyonu miktarları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük
bulunmuştur (p<0,05). Her iki grupta preoperatif ve postoperatif karşılaştırılan BUN, kreatinin, AST, ALT, Hct,
Hgb değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır (p>0,05). Mortalite ve morbidite
oranlarına baktığımızda genel anestezi verilen hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur (p<0,05). ASA skorunun yüksekliği ile paralel olarak hem mortalite hemde morbidite oranlarının
genel anestezi alan grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Yaşın artması
ve ek hastalıkların varlığı mortalite-morbidite oranlarını anlamlı düzeyde yükselttiği belirlenmiştir (p<0,05).
Sonuç: Kalça kırığı operasyonlarında seçilecek olan anestezi yöntemi halen tartışılabilirliğini korumaktadır. Fakat
bizim yaptığımız çalışma sonucu kanama miktarını azaltması, hastanede kalma süresini kısaltması, mortalite ve
morbidite oranlarının düşük bulunması nedeniyle rejyonel anestezi daha avantajlı görülmektedir. Elde ettiğimiz
veriler nöroaksiyel anestezinin tercih edilmesi gerektiğini ortaya koymakta ancak verilerin kısıtlı olması mortalite
veya diğer sonuçlara ilişkin kesin çıkarımlarda bulunmaya engel olmaktadır. Rejyonel anestezi yerinde
uygulandığında cerrahi sonuçları iyileştirebilir.
Anahtar kelimeler: Geriatrik, kalça kırığı, genel anestezi, rejyonel anestezi, mortalite, morbidite, yoğun bakım.

COMPARISON OF EFFECTS OF GENERAL AND REGIONAL ANESTHESIA
ON MORBIDITY-MORTALITY AND HOSPITALISATION TIME IN
GERIATRIC HIP FRACTURES
Aim: In this study we aimed to analyze the effect of the anesthesia tecniques on the liver and kidney function,
hospitalisation time and mobidity- mortality in geriatric patients who has hip fractures with surgical treatment.
Material and Methods: A total of 331 patients older than 65 who has surgical treatment for hip fractures elective
or urgency, classified in two groups; regional and general anesthesia. Age, sex, ASA score, co-morbid disease,
hospitalisation time of clinic and intensive care unit, mortality, morbidity, preoperative-postoperative
hemoglobine, hematocrit, BUN,creatine, SGOT, SGPT parameters, intraoperative loss of blood, necessity of blood
transfussion and type of fractures of both groups were recorded and evaluated retrospectively.
Results: In comparison to general anesthesia, in the group of regional anesthesia hospitalisation time in clinic and
intensive care unit, loss of blood, necessity blood transfussion was significantly lower (p<0,05). There were no
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significant differences in preoperative-postoperative hemodinamic and biochemical parameters between two
gorups (p>0,05). In the group of general anesthesia mortaility and morbidity rates are significantly higher than
regional anesthesia (p<0,05). This result was congruent with the rise of ASA score. We evaluated that rise of age
and containing co-morbid diseases increased the morbidity and mortatility rates significantly (p<0,05).
Conclusions: Choice of anesthesia techniques in surgery of hip fractures is currently controversial. But in this
study we evaluated that regional anesthesia has advantages like lower hemorrhage, shorter hospitalisation time
and lower morbidity-mortality rates. According to our results neuroaxial anesthesia is more prefereable but limited
datas prevents absolute results of mortality and the other parameters. Regional anesthesia can improve the
outcomes in appropriate indications and techniques.
Key Words: Geriatric, hip fractures, general anesthesia, reigonal anesthesia, mortality, morbidity, intensive care
Giriş ve Amaç
Kalça kırığı geriatrik hastalarda dünya genelinde 1.6 milyon kişiyi etkilemektedir. Yaşlı popülasyonun artması
nedeniyle bu oranın önümüzdeki 30 yıl içerisinde hızlı bir şekilde artacağı öngörülmektedir (Neuman MD 2012).
Geriyatrik hasta grubunda ortaya çıkan sistemik hastalıklar, reflekslerde azalma ve serebrovaskuler olaylar gibi,
ani gelişen durumlar yaşlı nüfusun çevresel travmalara daha cok maruz kalmasına ve bu nedenle kalça kırıklarının
daha fazla görülmesine neden olmaktadır. Ayrıca yaşlılardaki kemik kitlesinde azalma bu yaş grubundaki kırık
gelişme insidansını artıran diğer bir nedendir (Koç M 2014). Hastanın yaş, cinsiyet, operasyon süresi, cerrahi
bekleme süresi, hastanede kalma süresi, ek sistemik hastalıklar, cerrahi operasyonda kullanılan anestezi yöntemi
gibi faktörlerin kalça kırıklarında mortalite ve morbiditeyi etkilediğine dair bir çok çalışma bulunmaktadır. Genel
ve rejyonel anestezinin avantaj ve dezavantajları olmakla beraber, birçok çalışmada elde edilen verilerin çelişkili
olması tartışmalara neden olmaktadır (Patorno E 2014).
İlk kez yüz yıl önce cerrahi girişimlerde kullanılmaya başlanan Spinal ve epidural anestezinin en önemli avantajı,
basit bir enjeksiyon ile az miktarda lokal anestezik kullanarak vücudun büyük kısmında derin sinir bloğu
oluşturabilmesidir. Solunum sistemini etkilememesi, kas gevşetici ihtiyacının olmaması ve trombotik olayları
azaltması bazı avantajları vardır. Bununla beraber, tekniğin en büyük sorunu istenmeyen geniş yayılım
gösterebilmesi ve sempatik blokaj sonrasında hipotansiyon ve buna bağlı çeşitli komplikasyonların ortaya
çıkmasıdır (Koç M 2014). Genel anestezi; geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma ile karakterizedir. Bu
durum, genel anestezik etkili ilaçların santral sinir sisteminde (SSS) yaptığı, kortikal ve psişik merkezlerden
başlayıp, bazal gangliyonlar, serebellum, Medulla spinalis ve medüller merkezler sırasını izleyen inici bir
depresyonun sonucu oluşur. Genel anestezinin triadı bilinç kaybı ve reflekslerin baskılanması, kas gevşemesi olup,
kas gevşemesi de genel anestezinin önemli bir parçasıdır. Genel anestezi uygulanırken vital fonksiyonlarda
minimal değişiklikler olmalıdır (Kayhan Z. 2004).
Anestezi yönteminin seçimi, hastanın yaşı, komorbid özellikleri, cerrahi yöntem ve anestezi tekniğinin riski gibi
birçok medikal duruma bağlıdır. Anestezi tipinin riskleri değerlendirilirken rejyonel blok, invaziv monitorizasyon,
anestezik ajan toksisitesi, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar ve postoperatif ağrı gibi durumlar
gözönünde bulundurulmalıdır (O'Hara DA 2000).
Kalça kırığı operasyonlarında, seçilen anestezi yönteminin mortalite ve morbidite üzerine etkileri halen
tartışmalıdır (Patorno E 2014, O'Hara DA 2000, Kayhan Z. 2004). Bu tartışmalı konunun yeniden gözden
geçirilmesi amacıyla bu çalışmada, üniversite hastanemizde son beş yıl içerisinde kalça kırığı cerrahisinde
uygulanmış olan anestezi tekniklerinin, 65 yaş üstündeki (geriatrik) hastalarda böbrek ve karaciğer fonkiyonları,
hastanede kalma süreleri ve morbidite-mortalite üzerine olan etkileri, kanama miktarı ve kan transfüzyonu yapılıp
yapılmadığı karşılaştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem
Retrospektif olarak planlanan bu çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, 2015/196 sayılı
Etik Kurul onayı alındıktan sonra, 01/01/2010-01/03/2015 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Kliniği'ne başvuran 769 hastanın dosyaları taranarak
yapılmıştır.
Kalça kırığı nedeniyle 5 yıl içinde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Kliniği'ne başvuran 65 yaş ve üzeri
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geriatrik, 769 hasta dosyası taranmış, 331'i çalışmaya dahil edilmiştir. 438 hasta yetersiz veri, kronik böbrek
yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, kontrolsüz diyabet, dekompanse kalp yetmezliği, kanama diyatezi nedenleri
ile çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 331 hastanın yapılan dosya taramasında hastaların yaş,
cinsiyet gibi demografik verileriyle birlikte ASA skorları ve sahip oldukları ek hastalıklar kaydedildi.
Anestezi tipi genel anestezi ve rejyonel anestezi olarak iki gruba ayrıldı. Genel anestezi alan hasta grubu GA grubu
olarak adlandırıldı. Spinal, epidural, kombine, siyatik ve lomber pleksus (psoas) bloğu gibi rejyonel anestezi
uygulanan hasta grubu RA olarak adlandırıldı.
RA ve GA olarak ayrılan grupların 7 ve 30 günlük mortalite oranları ayrı ayrı kaydedildi.
Kırık tipine ve yapılan cerrahiye göre mortalite oranları genel ve rejyonel anestezi gruplarında hesaplandı.
RA ve GA'ya göre kırık tipi, uygulanan cerrahi yöntemleri, kanama miktarı, kan transfüzyonu yapılıp yapılmadığı,
hastanede kalma süresi, yoğun bakım ihtiyacı ve yoğun bakımda kalma süreleri kaydedilerek gruplar arası
karşılaştırma yapıldı.
Bununla birlikte hastaların ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin, hematokrit, üre, kreatinin, AST ve ALT
değerleri kaydedildi. GA ve RA arasında fark olup olmadığına bakıldı.
İstatistiksel Analiz
Çalışmanın tüm analizleri SPSS 20.0 paket programı ile gerçekleştirildi. Kategorik değişkenler sıklık ve yüzde,
sayısal değer alan değişkenler ise ortalama±standart sapma olarak sunuldu. Oransal ölçek değişkenleri arasındaki
ilişkinin tespit edilmesi için Pearson veya parametrik olmayan durumlar için Spearman’s Rho korelasyon analizleri
yapıldı.. Analizlerin tamamında yanılma payı %5 için p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 331 hastanın cinsiyet ve yaş değerlerini içeren demografik veriler değerlendirildi. Genel
anestezi grubunda 189 (%57,1) hasta mevcut iken, Rejyonal grubunda (RA) toplam 142 olgunun 110'una (%33,2)
Spinal, 29'una (%8,8) Epidural ve 3'üne (%0,9) lomber -siyatik sinir bloğu (psoas) uygulanmıştı.
GA grubunda erkek cinsiyette 93(%49,2) hasta varken, RA grubunda 67 (%47) idi. Kadın cinsiyette ise 96 (%50,8)
GA grubunda, 75 (%52,8) RA grubunda gözlendi. Gruplar arasında cinsiyetlerde istatistiksel fark gözlenmedi
(p>0,05) (Tablo 4.1).
Gruplar arası yaş değerlerine bakıldığında GA grubunda 78,50±7,679 iken, RA grubunda 78,75±8,048 idi.
Toplamda ise 78,60±7,828 olarak gözlendi. Gruplar arası yaş değerlerinde istatistiksel fark gözlenmedi (p>0,05)
(Tablo 4.1).
Tablo 4.1. Demografik verilerin değerlendirilmesi.

Erkek
Kadın
Yaş (yıl)

GA
N=189(%)
93(49,2)
96(50,8)
78,50±7,679

RA
N=142(%)
67(47)
75(52,8)
78,75±8,048

Toplam(%)
160(48,3)
171(51,7)
78,60±7,828

P
0,715
0,775

Gruplar arası yandaş hastalıklar tablo 4.2 verilmiştir.
Tablo 4.2.Gruplar arası yandaş hastalıkların değerlendirilmesi (%)

Hipertansiyon
Diyabet
KOAH
Koroner arter hastalığı
Kalp yetmezliği
Atriyal fibrilasyon

GA
N=189(%)
161(60,1)
96(50,8)
94(57,0)
111(58,7)
57(30,2)
25(13,2)

RA
N=142(%)
107(39,9)
59(41,5)
71(43,0)
56(39,4)
9(6,3)
13(9,2)
161

GA
N=189(%)
28(14,8)
30(15,9)
13(6,9)
5(2,6)
12(6,3)

Serebrovasküler olay
Alzheimer
Parkinson
Romatolojik hastalık
Malignite

RA
N=142(%)
8(5,6)
19(13,4)
5(3,5)
5(3,5)
10(7,0)

Genel ve Rejyonel anestezi alan hastaların ASA değerleri ve istatistiksel değerlendirmesi Tablo 4.3'de ASA
değerleri açısından gruplar arasında anlamlı fark belirtilmiştir gözlendi (p<0,05) (Tablo 4.3).
ASA ortalamaları GA grubunda 2,63±0,683 iken RA grubunda 2,30±0,607 idi. İstatistiksel anlamlı fark gözlendi
(p<0,001). ASA skoru yüksek hastalara daha çok GA grubunda genel anestezi uygulandığı görüldü.
Tablo 4.3. Grupların ASA değerleri (%)
ASA
I
II
III
IV

GA
N=189(%)
12(6,3)
55(29,1)
112(59,3)
10(5,3)

RA
N=142(%)
11(7,7)
77(54,2)
54(38,0)
0(0)

P

0,00*

*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.
Grupların 2010-2015 yılları arasında dağılımı tablo 4.4 verilmiştir.
Tablo 4.4. Grupların yıllara göre dağılımı (%)
YIL
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Toplam

GA
N=189(%)
53(28,0)
28(14,8)
17(9,0)
38(20,1)
40(21,2)
13(6,9)
189

RA
N=142(%)
31 (21,8)
39(27,5)
28(19,7)
20(14,1)
18(12,7)
6(4,2)
142

Toplam
N=331(%)
84(25,4)
67(20,2)
45(13,6)
58(17,5)
58(17,5)
19(5,7)
331

Gruplar arası kırık tipi dağılımı incelendiğinde istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05) (Tablo 4.5).
Tablo 4.5. Gruplar arası kırık tipi dağılımı (%).
KIRIK TİPİ
FEMUR BOYUN
RETROKONTER
SUBTROKONTER

GA
N=189(%)
110(58,2)
66(34,9)
13(6,9)

RA
N=142(%)
73(51,4)
58(40,8)
11(7,7)

P
0,468

Gruplar arası uygulanan cerrahi açısından değerlendirildiğinde GA grubunda Bipolar (parsiyel protez) 79'u(%41,8)
iken, RA grubunda ise 70'i (%49,3) idi. İstatistiksel anlamlı fark gözlendi (p<0,05) (Tablo 4.6).
Tablo 4.6. Gruplar arası cerrahi dağılımı (%).
CERRAHİ
Total kalça protezi
Bipolar (parsiyel protez)
IMN-çivi

GA
N=189(%)
44(23,3)
79(41,8)
66(34,9)

RA
N=142(%)
12(8,5)
70(49,3)
60(42,3)

P
0,02*
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*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.
Gruplar arası preop ve postop biyokimyasal parametreler değerlendirildiğinde istatistiksel anlamlı fark
gözlenmedi (p>0,05) (Tablo 4.7).
Tablo 4.7.Gruplar arası preop ve postop biyokimyasal parametre değerleri (ort±sd).

Preoperatif HBG
Postoperatif HBG
Preoperatif OPHTC
Postoperatif HTC
Preoperatif ÜRE
Postoperatif ÜRE
Preoperatif CREA
Postoperatif CREA
Preoperatif AST
Postoperatif AST
Preoperatif ALT
Postoperatif ALT

GA
N=189(ort±sd)
11,0910±1,88189
9,8641±1,38126
33,6910±5,29515
29,8910±4,10684
48,2265±19,61047
53,1884±27,21913
0,9119±,30644
1,0177±,55270
27,5132±15,43056
36,1429±26,98790
18,2646±10,66132
23,0582±52,64314

RA
N=142(ort±sd)
11,4130±1,85419
10,0507±1,38633
34,7845±5,28275
30,4246±4,10981
45,4345±17,96730
48,6331±21,03007
0,8661±,26956
0,9583±,30952
29,3169±16,30749
33,3803±34,28784
18,9296±11,33603
16,7676±12,30503

P
0,83
0,50
0,87
0,74
0,14
0,06
0,13
0,06
0,95
0,51
0,78
0,06

Gruplar arası kan transfüzyonu GA grubunda 427,78±420,528 iken RA grubunda 138,03±235,647 idi. İstatistiksel
anlamlı fark gözlendi (p<0,05) (Tablo 4.8).
Gruplar arası kanama GA grubunda 574,60±410,196 iken RA grubunda 202,46±148,315 idi. İstatistiksel anlamlı
fark gözlendi (p<0,05) (Tablo 4.8).
Total kalça protezi 925,89±477,588 (56 hasta),Bipolar (parsiyel protez) 347,65±244,903 (149 hasta),IMN-çivi
267,46±228,15 (126 hasta), Bipolar (parsiyel protez) ile IMN-çivi arasında anlamlı fark yok, fakat diğer
karşılaştırmalarda anlamlı fark gözlendi.
Tablo 4.8. Gruplar arası kan transfüzyon ve kanama değerleri (ort±sd).

Kan transfüzyon
KANAMA
Minimum
maksimum

GA
N=189(ort±sd)
427,78±420,528
574,60±410,196
516,86±347,00
634,12±470,248

RA
N=142(ort±sd)
138,03±235,647
202,46±148,315
179,65±110,648
227,53±188,166

P
0,00*
0,00*

*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.
Gruplar arası komplikasyonlar karşılaştırıldığında GA'da solumnum yetmezliği 29 (%15,3) hastada görülürken,
RA grubunda ise 5 (%3,5) hastada vardı. GA grubunda 89'unda (%47,5) solunum yetmezliği, kalp yetmezliği,
derin ven trombozu, pulmoner emboli gibi komplikasyonlardan biri ya da çoklu görülmüş, RA grubunda ise
solunum yetmezliği, kalp yetmezliği ve pulmoner emboli gibi komplikasyonlar 17 hastada (%11,9) görülmüştür.
Gruplar arası istatistiksel anlamlı fark gözlendi (p<0,05) (Tablo 4.9)
Tablo 4.9. Gruplar arası komplikasyonlar (%)
Komplikasyonlar
Derin ven trombozu
Pulmoner emboli
Solunum yetmezliği
Kalp yetmezliği
Derin ven trombozu+solunum yetmezliği

GA
N=189(%)
1(0,5)
3(1,6)
29(15,3)
14(7,4)
1(0,5)

RA
N=142(%)
0
0
5(3,5)
3(2,1)
0

P

0,00*
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Komplikasyonlar
Solunum+kalp yetmezliği
Derin ven trombozu+pulmoner emboli
Pulmoner emboli+solunum yetmezliği+kalp yetmezliği
Derin ven trombozu + solunum yetmezliği + kalp yetmezliği
Pulmoner emboli + kalp yetmezliği
Derin ven trombozu + pulmoner emboli + solunum yetmezliği
Derin ven trombozu + pulmoner emboli + solunum yetmezliği
+ kalp yetmezliği
Pulmoner emboli + solunum yetmezliği

GA
N=189(%)
28(14,8)
1(0,5)
5(2,6)
2(1,1)
1(0,5
2(1,1)
1(0,5)

RA
N=142(%)
6(4,2)
0
2(1,4)
0
0
0
0

2(1,1)

1(0,7)

P

*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.
Gruplar arası serviste kalış süresinde istatistiksel anlamlılık gözlenmezken, yoğun bakımda kalış süresi RA
grubunda 0,60±2,49 iken, GA grubunda 1,77±2,77 idi. İstatistiksel anlamlı fark gözlendi (p<0,05) (Tablo 4.10).
Tablo 4.10. Gruplar arası serviste ve yoğun bakımda kalış süreleri (ort±sd).

Serviste kalış (gün)
Yoğun bakımda kalış (gün)

GA
N=189(ort±sd)
10, 16±4,99
1,77±2,77

RA
N=142(ort±sd)
8,40±5,48
0,60±2,49

P
0,08
0,00*

*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.
Çalışmaya dahil edilen hastaların mortalitelerine bakıldığında 285'i (86,1) sağ ve 46 'sı (13,9) eksitus idi. Cinsiyete
göre mortalitelerine bakıldığında ise erkek cinsiyette 132 (82,5) sağ, 28 (17,5) eksitus, kadın cinsiyette ise 153
(89,5) sağ, 18 (10,5) eksitus vardı. 7. gün mortalitede 15 (4,5) ve 30. gün mortalitede 31 (9,4) eksitus tespit edildi
(Tablo 4.11).
Tablo 4.11. Gruplar arası serviste ve yoğun bakımda kalış süreleri (%).
Mortalite
(n=331)(%)

Cinsiyet
Erkek
Kadın

Sağ
132 (82,5)
153 (89,5)

P
Ex
28 (17,5)
18 (10,5)

0,067

Gruplar arası 7 günlük mortalite değerlendirildiğinde GA grubunda 15 (%7,9) eksitus iken RA grubunda eksitus
yok idi. İstatistiksel anlamlı fark gözlendi (p<0,05) (Tablo 4.12).
Tablo 4.12. Gruplar arası mortalite 7 değerleri (%)
MORTALİTE 7
SAĞ
EX
*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.

GA
N=189(%)
174(92,1)
15(7,9)

RA
N=142(%)
142(100)
0

P
0,001*

Gruplar arası 30 günlük mortalite değerlendirildiğinde GA grubunda 24 (%12,7) eksitus iken RA grubunda 7
(%4,9) eksitus var idi. Sağ kalım GA grubunda 165 (%87,3) iken RA grubunda 135 (%95,01) idi. İstatistiksel
anlamlı fark gözlendi (p<0,05) (Tablo 4.13).
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Tablo 4.13. Gruplar arası mortalite 30 değerleri (%)
MORTALİTE 30
SAĞ
EX
*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.

GA
N=189(%)
165(87,3)
24(12,7)

RA
N=142(%)
135(95,01)
7(4,9)

P
0,016*

Çalışmaya dahil edilen hastaların 227 hasta yoğun bakımda kalmamış 76,93±7,635, kalanlar ise 103 hasta
82,14±6,927 idi (p<0,05). Yoğun bakımda kalanların guruplar arasında GA'da 87 hastanın yaş ortalaması
81,74±6,934 iken RA'da 16 hasta 84,31±6,681 idi. İstatistiksel anlamlı fark vardı (p<0,05) (Tablo 4.14). yoğun
bakımda kalmayanlarda ise GA'da 102 hastanın yaş ortalaması 75,74±7,216 iken RA'da 125 hasta 77,91±7,854
idi. İstatistiksel anlamlı fark vardı (p<0,05) (Tablo 4.14).
Tablo 4.14. Gruplar arası yoğun bakım kalanların ve kalmayanların yaşları (ort±sd)

Yoğun bakımda kalanların yaşı
Yoğun bakımda kalmayanların yaşı
*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.

GA
N=87/102 (ort±sd)
81,74±6,934
75,74±7,216

RA
N=16/125 (ort±sd)
84,31±6,681
77,91±7,854

P
0,00*
0,00*

Gruplar arası hastanede kalış sürelerine bakıldığında GA grubunda 11,93±5,94 iken, RAgrubunda 9,00±6,03 idi.
İstatistiksel anlamlı fark vardı (p<0,05) (Tablo 4.14).
Tablo 4.15. Gruplar arası hastanede kalış süreleri (ort±sd)

Hastanede kalış süresi (gün)
*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.

GA
N=189(ort±sd)
11,93±5,94

RA
N=142(ort±sd)
9,00±6,03

P
0,001*

Hastanede kalış sürelerine yapılan cerrahiye göre bakıldığında; Total kalça protezi 11,88±7,244, Bipolar(parsiyel
protez) 10,21±6,20 ve IMN-çivi 10,25±5,33 idi. İstatistiksel anlamlı fark vardı (p<0,05) (Tablo 4.14).
Tablo 4.16. Yapılan cerrahi ile hastanede kalış ilişkisi

Hastanede kalış
*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.

Total kalça
protezi (N=56)
11,88±7,244

Bipolar (parsiyel
protez) (N=149)
10,21±6,20

IMN-çivi
(N=126)
10,25±5,33

0,05*

Çalışmaya dahil edilen hastaların ASA'ya göre mortalite dağılımı (Tablo 4.17).
Tablo 4.17. ASA mortalite dağılımı (%)
MORTALİTE
Sağ
Eksitus

ASA
I
23(8,1)
0

II
132(46,3)
0

III
129(45,3)
37(80,4)

IV
1(0,4)
9(19,6)

Toplam
285(86,1)
46(13,9)

GA grubunda hastanede kalış 11,93±5,94 iken, RA grubunda 9,00±6,03 idi. İstatistiksel olarakda anlamlı fark
görülmemiştir (p=0,001) (Tablo 4.18).
GA grubunda ASA 2,63±0,683 iken, RA grubunda 2,30±0,607 idi. İstatistiksel olarakda anlamlı fark görülmemiştir
(p=0,001) (Tablo 4.18).
GA grubunda; ASA ve hastanede kalış süresi korelasyonlarına bakıldığında korelasyon ilişkisi olmadığı (0,084),
istatistiksel olarakda anlamlı fark görülmemiştir (p=0,25).
RA grubunda ASA ve hastanede kalış süresi korelasyonlarına bakıldığında ise çok yüksek (0,192) pozitif yönlü,
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istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmüştür (p=0,02).
Tablo 4.18. Gruplar arası ASA ve hastanede kalış süresi değerleri.

HASTANEDE KALIŞ (GÜN)
ASA
*p<0,05 gruplar arası anlamlı fark.

GA
N=189(ort±sd)
11,93±5,94
2,63±0,683

RA
N=142(ort±sd)
9,00±6,03
2,30±0,607

P
0,001*
0,001*

GA grubunda; ASA ve mortalite korelasyonlarına bakıldığında pozitif yönlü zayıf korelasyon ilişkisi (r=0,442)
olduğu, istatistiksel olarakda anlamlı fark görülmüştür (p=0,000).
RA grubunda ASA ve mortalite korelasyonlarına bakıldığında pozitif yönlü zayıf korelasyon ilişkisi (r=0,262)
olduğu, istatistiksel olarakda anlamlı fark görülmüştür (p=0,002).
GA grubunda; ASA ve morbidite korelasyonlarına bakıldığında pozitif yönlü orta korelasyon ilişkisi (r=0,680)
olduğu, istatistiksel olarakda anlamlı fark görülmüştür (p=0,000).
RA grubunda ASA ve morbidite korelasyonlarına bakıldığında pozitif yönlü orta korelasyon ilişkisi (r=0,654)
olduğu, istatistiksel olarakda anlamlı fark görülmüştür (p=0,000).
Tartışma
Bu çalışmada; kalça kırığı nedeniyle opere olmuş geriatrik hastalarda genel anesteziyle karşılaştırdığımızda
rejyonel anestezi uygulanan grupta hastanede ve yoğun bakımda kalma süreleri, kanama miktarları, yapılan kan
transfüzyonu miktarlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük buldundu. Genel anestezi verilen hasta
grubunda mortalite ve morbidite oranları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Hem mortalite hem
de morbidite oranlarının ASA skorunun yüksekliği ile paralel olduğu görüldü. Ayrıca yaşın artması ve ek hastalık
varlığının da mortalite ve morbidite oranlarını anlamlı düzeyde arttırdığı tespit edildi. Çalışmamızın sonucunda
kalça cerrahisi uygulanan geriatrik hastalarda mortalite yönünden en önemli belirleyicilerinin uygulanan anestezi
yöntemi ile birlikte yaş, ASA skoru, hastanede yatış süreleri olduğunu görüldü.
Kalça kırığı tüm dünya genelinde ciddi bir sağlık sorunu olup, gelişmiş ülkelerde sağlık bütçelerine maliyeti
oldukça yüksektir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 1990 yılında tüm dünyada 1.7 milyon kalça kırığı
olgusu tespit edilmiştir. Bu sayının 2050 yılında 6.3 milyon olacağı tahmin edilmektedir (World Health Report
1997). Ülkemizde ise kalça kırığı olan hasta sayısının 2025 yılında 26000-39000 olacağı öngörülmektedir (Aktaş
I 2006).
Kalça kırığı olan hastaların %90'a yakını 65 yaş üzerindedir (Holt G., 2009, Hartholt KA 2011, Anna E. 2012). Bu
yaş grubundaki insanların fiziksel kapasitelerinde azalma, görme ve işitme kayıpları, yandaş hastalıklarının
mevcudiyeti ve reflekslerinin zayıflaması sonucu çevresel tehlikelerden korunma ve kaçma fonksiyonları
azalmaktadır. Kalça kırığının özellikle yaşlı popülasyonda sık görülmesi, yaşlı nüfusun hızlı bir şekilde artması ve
ortopedik travmalara maruziyetin fazla olması nedeniyledir. Bu durum kalça kırıklarını önemli bir toplum sağlığı
sorunu haline getirmektedir (Aharonoff GB 1997). Bununla birlikte yaşlılardaki fizyolojik adaptasyonlarının
azalması ile operasyon sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyon riski artmaktadır. Yaşlı hastalarda kalça
kırığı yaygın olarak görüldüğünden önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Yaşlılardaki kardiyovasküler
sistem değişikliklerine bağlı olarak anestezi indüksiyonu sonrasında hemodinamik instabilite oluşumu da
kaçınılmaz hale gelmektedir.
Anestezi sonrası morbidite ve mortalite riski birçok faktörden etkilenmektedir. İlerlemiş yaş, kardiyovasküler
hastalık, pulmoner hastalık, diyabetes mellitus ve kötü sağlık durumu anestezi tipi ne olursa olsun anestezi
esnasında mortalitenin artmasıyla birliktedir(Mangano DT 1990, Kopp L 2009).
Kalça kırıklarının çoğu yaşlı popülasyonda görülür ve osteoporoz ve basit travma ile ilişkilidir. Tüm kalça
kırıklarının %87-96'sını 65 yaş ve üzeri hastalar oluşturmaktadır. (Panula J. 2011). Buna karşılık genç erişkinlerde
kalça kırığı daha nadirdir ve genellikle yüksek enerjili travma sonucu meydana gelir. Kuzey Amerikada kalça
kırıklarının %10'undan daha azının 50-60 yaşından küçük genç erişkinlerde görüldüğü bildirilmiştir. Lin ve ark.
yaptığı bir çalışmada kalça kırığı sonrası tüm mortalite sebepleri için risk faktörü olarak ileri yaş, erkek cinsiyet,
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Charlson komorbidite indeksi (CCI)'nin fazla olmasını belirtmişlerdir ve 20-40 yaşları arasındaki genç erişkinlerde
görülen kalça kırığında 10 yıllık sağ kalım oranının %90'dan fazla olduğunu göstermişlerdir. (Lin JC. 2014)
Neuman ve ark. Tarafından 50 yaş üstü hastalarla ortalama yaş 81,2 olarak bulunmuş (Neuman MD 2012). Koç
ve ark.'nın anestezi yöntemleri üzerine yaptıkları başka bir çalışmada ortalama yaş 71 idi (Koç M 2014). Hepgüler
ve ark.‘nın 50 yaş üstü hastaları dahil ederek kalça kırığı tedavi masrafları üzerine yaptığı çalışmada, ortalama yaş
75.3 idi (Hepgüler S 2011). Brox ve ark.'nın yaşlı hastalardaki anestezi tekniklerini karşılaştırdıkları bir çalışmada
ortalama yaşı 80 idi (Brox WT 2016). Bizim yaptığımız çalışmada 65 yaş ve üstü hastalar dahil edildi ve yaş
ortalaması 78,6 idi. Bu sonuçlar kalça kırığının ileri yaşlarda ortaya çıktığını destekler nitelikte olup, hastalarımızın
yaşları ile yatış süreleri arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Yaşın artması ile yatış
süresinin de artması hastanın ek hastalıkları, genel durumlarındaki kırılganlık nedeniyle ameliyat sonrası dönemde
gelişebilen komplikasyonlara daha açık oluşları ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca ameliyat sonrası dönemde gelişen
YBÜ ihtiyacına göre hastaların yaş ortalamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu
sonuç doğrultusunda YBÜ‘de kalan olguların yaş ortalaması anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Yapılan çalışmalarda kadınlarda kırık oranı erkeklere göre daha yüksek olmakla birlikte bu durum kadınlarda
osteoporoz riskinin erkeklere oranla daha yüksek görülmesine bağlanabilir (Holt G., 2009, Hartholt KA 2011,
Anna E. 2012). Çalışmamızda istatistiksel olmasada kadınlarda kalça kırığı oranı erkeklere göre daha fazla
bulunmuştur. Kalça kırığı nedeniyle opere olan hastaların %51,7'si (n=171) kadın, %48,3'ü (n=160) erkek olarak
hesaplanmıştır. Erkek cinsiyette mortalite oranı kadın cinsiyete göre daha yüksekken istatistiksel olarak anlamlı
fark yoktu.
Çeşitli çalışmalarda kardiyovasküler ve pulmoner hastalık, DM, genel durum bozukluğunun anestezi tipinden
bağımsız olarak mortaliteyi artırdığı gösterilmiştir (Detsky AS 1986, Goldman L 1995). Mc Leod ve ark. kalça
kırığı nedeniyle opere olan yaşlı hastaları incelediklerinde mortalite oranlarının yaş, cinsiyet ve genel sağlık
durumuyla ilişkili olduğunu bulmuşlardır (McLeod K 2005). Bir çalışmada iki veya daha fazla kronik hastalığa
sahip olan kalça kırıklı hastalarda mortalitenin belirgin bir şekilde arttığı, tam tersi kronik hastalıkları olmayan
hastalarda mortalite oranlarının artmadığı belirlenmiştir (Meyer HE 2000). ASA skorunun yüksekliği ile
postoperatif mortalite ve morbidite arasında orantılı bir ilişki mevcuttur (Djocovic J 1979). ASA 3-4, zayıf
nutrisyon dengesi, kardiyak ve pulmoner hastalıklar, DM, karaciğer ve böbrek hastalıkları yaşlılarda postoperatif
riskleri ve mortalite oranlarını artırmaktadır(Jensen JE 1982). Donegan ve ark. ASA sınıflamasının hastanın genel
medikal durumunun kullanışlı bir değişkeni olduğunu ve kalça kırığı cerrahisi sonrası perioperatif tıbbi
komplikasyonların güçlü bir öngörücüsü olabileceğini göstermişlerdir (Donegan DJ 2010). Hamlet ve ark.
retrospektif olarak inceledikleri 168 hastada üç yıllık mortalite oranlarını ASA I ve II olan hastalarda %23, ASA
III ve IV olan hastalarda ise %39 bulmuşlardır (Hamlet WP 1997). Yaptığımız çalışmada ASA I ve II olan hasta
grubunda hem genel hemde rejyonel anestezi uygulanan hasta gruplarında mortalite hiç görülmezken, ASA III ve
IV hasta grubunda total mortalite oranı %13,9 bulundu ve önceki çalışmalara benzer olarak ASA skoru arttıkça
mortalite ve morbidite oranlarında anlamlı derecede artış olduğu tespit edildi. Düşük ASA skoru olan hastaların
anestezi teknikleri açısından anlamlı fark yokken yüksek ASA grubunda elde edilen veriler anlamlı bulunmuştur.
Aynı zamanda hastanede ve yoğun bakımda kalma süreleri de ek hastalıkların varlığı ile paralel olarak artış
göstermekteydi. Yaşın artmasıyla birlikte yoğun bakım ihtiyacı hem rejyonel hem genel anestezi alan grupta artış
gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu çalışmada Genel grubunda preoperatif değerlendirme de ASA daha yükek idi buda çalışmanın asıl
değerlendirme kriterlerinden mortalite oranını direkt olarak etkileyen bir faktördür. GA uygulamasının ASA
skorundan bağımsız olarak ve etkilenmeden mortalite üzerine etkisini belirleme amacıyla yapılan pearson
korelasyon testinde; ayrı ayrı değerlendirildiğinde her iki gruptada mortalite korelasyonlarına bakıldığında pozitif
yönlü zayıf korelasyon ilişkisi olduğu tespit edildi.
Çalışmaya dahil edilen 331 hastanın %55,2'si (n=183) femur boyun kırığı, %37,4'ü (n=124) pertrokanter
kırığı, %7,4'ü (n=24) subtrokanter kırığı nedeniyle operasyona alınmıştır. Chung-Jung Shao ve ark., kalça
kırıklarını servikal ve trokanterik kırıklar olarak sınıfladıkları çalışmalarında bu oranları sırasıyla %48,4 ve %51,6
olarak bulmuşlardır (Chung-Jung Shao 2009). Bizim yaptığımız çalışmanın sonucunda kırık tipinin, YBÜ ihtiyacı,
hastanede yatış süresi ve mortalite üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anestezinin karaciğer üzerine etkilerine baktığımızda spinal anestezide kan basıncındaki azalmaya paralel olarak
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hepatik kan akımı da azalır. Normal ya da önceden eşlik eden karaciğer hastalığı olan hastalarda, spinal veya genel
anestezi sonrasındaki postoperatif hepatik disfonksiyon sıklığı aynıdır. Spinal anestezinin karaciğer hastalığı olan
kişilerde avantaj ya da dezavantajları henüz kanıtlanmamıştır (Kayhan Z. 2004). Karaman ve ark. geriatrik
hastalarda yapılan anestezi tekniklerini karşılaştırdığı bir çalışmada preoperatif ve postoperatif karşılaştırılan üre,
kreatinin, AST ve ALT değerleri arasında genel ve rejyonel anestezinin bir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir
(Karaman S 2014). Bu sonuca paralel olarak bizim çalışmamızda genel ve rejyonel anestezi alan hastaların
preoperatif ve postoperatif üre, kreatinin, AST ve ALT değerlerinde anlamlı farklılık saptanmadı. Aynı şekilde
böbreklerde ciddi hipotansiyon oluşmamışsa, spinal anestezide renal kan akımı etkilenmez. Spinal anestezi
sırasında ortalama arter basıncının 50 mmHg’nın altına düşmesi durumunda, renal kan akımı ve idrar çıkışında
geçici azalmalar meydana gelir (Bridenbaugh PO 1998). Sonuçta üre ve kreatinin değerlerinde geçici veya kalıcı
yükselmeler meydana gelebilir. Hem karaciğer hem de böbreğin etkilenmesinde temel mekanizmanın hipotansiyon
olduğunu ve buna bağlı olarak hipoperfüzyonun bu sonuçlara sebep olabileceğini düşünmekteyiz.
Genel ve rejyonel anestezi tipinin kanama ve transfüzyon parametrelerinin farklı etkileği bilinmektedir. Rejyonel
anesteziyle stres yanıtın azaltılmasına bağlı olarak daha az hipertansif ataklar olacacağı, bu nedenle de daha az
kanama meydana geleceği düşünülmektedir (Kara I 2011). Sempatik bloğa bağlı vazodilatasyon, venöz göllenme
ve kalbe venöz dönüşün azalmasıyla hipotansiyon ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak cerrahi alanda lokal kan
akımı azalarak intraoperatif kan kaybı miktarı azalmaktadır (Gulur P 2006). Nöroaksiyal anestezi uygulanan kalça
kırığı cerrahilerinde daha az kanama olduğu ileri sürülmüştür (Gulur P 2006). Güner ve ark.'larının yaptığı bir
çalışmada kalça cerrahisi yapılan hastalarda genel ve rejyonel anestezide intraoperatif kanama miktarları
karşılaştırılmış. Genel anestezi verilen grupta kanama miktarı anlamlı olarak fazla bulunmuş (Güner Ö 2012). Yine
aynı çalışmada preoperatif ve postoperatif üre ve kreatinin, hemoglobin ve hematokrit (htc) değerlerinde anlamlı
farklılık bulunmadığı belirtilmiştir. Koç ve ark.'nın yaptığı çalışmada rejyonel anestezi yapılan hastalarda daha az
kanama olduğu belirlenmiştir (Koç M 2014). Parker ve ark. nöroaksiyel anestezi yapılan total kalça protezi (TKP)
ameliyatlarında kan kaybının anlamlı şekilde düştüğünü göstermişlerdir. (Parker MJ 2004). Bizim çalışmamızda
da rejyonel anestezi yapılan hasta grubunda kanama miktarı anlamlı şekilde düşük bulundu. Aynı şekilde
intraoperatif kan transfüzyonu miktarı da istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktü. Bu çalışmalarla paralel
olarak bizim çalışmamızda da hemoglobin ve htc değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Son
yıllarda cerrahi yöntemlerin değişmesiyle beraber kapalı yapılan cerrahi tedavilerin artması kanama miktarını
azaltmış olabileceğini, aynı zamanda hastaların kan transfüzyonu ihtiyacını da belirgin bir şekilde azalttığını
düşünmekteyiz.
Bazı spesifik hasta gruplarında özel anestezi tipleri önerilmektedir. Akciğer hastalıklarında spinal anestezinin
uygulanması genellikle ön planda düşünülürken (Parker MJ 2004), diğer yandan koagülasyon bozukluğu
olabilecek hastalarda genel anestezi tercih edilmektedir. Bazı çalışmalarda spinal anestezinin trombozu, deliryumu
ve erken mortaliteyi azalttığı belirtilmektedir (Rodgers A 2000, Luger TJ 2010).
Çoğu vakada olduğu gibi, kalça kırığı ameliyatlarında da anestezi tipinin seçimi öncelikle hasta tercihine, cerrahi
süreye, ek hastalıkların varlığına, anestezistin deneyimine ve cerrahın tercihine göre değişmektedir (Rodgers A
2000, Luger TJ 2010).
Kalça kırığı nedeniyle başvuran yaşlı hastalarda tedavi yöntemi olarak cerrahi işlemler sıkça kullanılmaktadır.
Buna bağlı olarak hem hasta hem de cerrahi nedenlerden dolayı yüksek morbidite ve mortaliteyle
sonuçlanabilmektedir (Mackey DC 1996). Geriatrik hastalarda nöroaksiyal anestezi stres yanıtı baskılar, solunum
depresyonu riskini ve hiperkoagülabiliteyi azaltarak DVT ve pulmoner emboli riskini azaltır (Önal SA. 2000).
Bununla beraber, yüksek riskli ve yaşlı hastalarda postoperatif mekanik ventilatör ihtiyacını azaltabildiğini
gösteren çalışmalar mevcuttur(Gelman S 1980, Weissman C 2000). Anestezi tipinin mortalite ve morbiditeyi
etkilediğini araştıran pek çok çalışma mevcuttur. Liu ve ark. son yıllarda yapılan cerrahilerde rejyonel tekniklere
yönelim olduğu ve uygulanan bu yöntemin daha ileri yaş, yandaş hastalıkları olan, düşkün hasta ve yüksek ASA
skoruna sahip hastalara uygulandığını bildirmiştir (Liu S2009). Rodgers ve ark.‘nın yaptığı çalışmada nöroaksiyel
blokların postoperatif mortalite ve derin ven trombozu, pulmoner emboli, pnömoni ve solunum depresyonu gibi
ciddi komplikasyonları azalttığı gösterilmiştir (Rodgers A 2000). Nöroaksiyal ve sinir bloğu yöntemleri uygulanan
hastalarda tüm nedenlere bağlı mortalite oranlarına bakıldığında genel anesteziden üstün olduğuna dair yeterli
kaynaklar bulunmamaktadır (Parker MJ 2004). Ancak literatürde nöroaksiyel blok tekniğinin genel anesteziye
göre mortaliteyi azalttığı saptanmıştır (Parker MJ 2006). Yaptığımız çalışmada yüksek ASA skoruna sahip, riskli
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hastalarda daha çok genel anestezi tercih edildiği görülmektedir. Bunun sebebi anestezistin tercihi ve deneyimi,
cerrahın tecrübesi, ek hastalıklara bağlı olarak rejyonel anestezi uygulamasının kontrendike olduğu durumlara
bağlı olabilir.
Hastanede kalma süresi ileri yaşla beraber de uzamıştır. Artmış yaşla hastanede kalma süresinin de artması,
hastanın ek hastalıkları, postoperatif komplikasyonlara duyarlı olmalarıyla ilişkili olabilir. Postoperatif yoğun
bakım ihtiyacı da ileri yaşla beraber artmaktadır. Kaufmann ve ark. yüksek riskli ve kalça cerrahisi yapılması
planlanan hastalarda nöroaksiyel anestezi uygulanması postopratif yoğun bakıma alınma ihtimalini
azaltabileceğini söylemektedir (Kaufmann SC 2002). Mark D. ve ark.'nın genel ve rejyonel anestezi yapılan kalça
kırığı hastalarında hastanede kalma sürelerini karşılaştırdıkları bir çalışmada rejyonel anestezi alan gruptaklerin
anlamlı şekilde daha az hastanede yattıklarını bulmuşlardır (Mark D 2014). Karaman ve ark.'nın geriartik
hastalarda yapılan ortopedik cerrahi uygulanan hastalarda yaptıkları bir çalışmada rejyonel anestezi alan grupta
yoğun bakımda kalma süresi genel anestezi grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olamasa da daha az bulunmuş,
hastanede kalma süresinde belirgin bir fark bulunamamıştır (Karaman S 2014). Koç ve ark.'nın çalışmalarında
genel anestezi alan hastaların yoğun bakım gereksinimi daha fazla, hastanede kalma sürelerinin anlamlı şekilde
daha fazla olduğunu, aynı şekilde spinal anestezi yapılan hastaların daha önce taburcu edildiği bulmuşlardır (Koç
M 2014). Yaptığımız çalışmada genel anestezi alan hastaların serviste kalma süresi ortalama10,16 gün iken;
rejynel anestezi alan hastalarda 8,4 gün olarak hesaplandı. Rejyonel anestezi alanların hastanede kalma süreleri
daha kısaydı. Yoğun bakımda kalma süreleri değerlendirildiğinde; genel anestezi alanlarda 1,77 gün iken; rejyonel
anestezi alanlarda 0,6 idi. Genel ve rejyonel anestezi alan hastaların serviste kalma süreleri arasında anlamlı fark
yokken, yoğun bakımda kalma süreleri arasında ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur.
Yapılan çalışmalarda yaşlı popülasyondaki kalça kırıklarında bir aylık mortalitenin %5-10, bir yıllık mortalitenin
ise % 20-30 olduğu gösterilmiştir (Castronuovo E. 2011). Anwar ve ark.'nın yaptığı bir çalışmada 55 yaş ve üzeri
hastalarda kalça kırığı ameliyatı sonrası total mortalite oranı %16,3 olarak bulunmuştur. Bu oran hastanede kalış
sırasındaki mortaliteye göre değerlendirildiğinde %5,6, 30 günlük mortaliteye göre değerlendirildiğinde ise %10,6
olarak bulunmuştur (Wasim A. 2012).
Novack ve ark.'nın 65 yaş üstü hastalarda yaptığı bir çalışmada ise hastane mortalitesi %4,5, 30 günlük mortalite
ise %6 olarak bulunmuştur (Novack V. 2007).
Yaptığımız çalışma sonucunda total mortalite oranı %13,9 iken, 7 günlük mortalite oranı % 4,5, 30 günlük
mortalite oranı ise %9,4 olarak bulundu.
Karaman ve ark.'nın 65 yaş ve üzeri hastalarda genel ve rejyonel anestezi tekniği ile mortalite-morbidite ilişkisini
araştırdığı bir çalışmada genel mortalite oranı %4,7 olarak bulunmuştur.
Kalça kırığı cerrahisi yaşlı hastalarda erken müdahale gerektirdiğinden bu hastaların yeterli ve geniş preoperatif
değerlendirmeleri için yeterli zaman yoktur. Anestezi öncesi hazırlığı için yeterli zamanı olmayan, ek hastalık
oranı yüksek ve diğer bir çok risk faktörü içeren bu populasyonda en uygun anestezi tekniğinin seçilmesi
önemlidir. Geriatrik hasta grubuna uygulanan cerrahinin ve operasyon öncesi ve sonrası bakımın yanında seçilen
anestezi tekniğinin de, hastanede kalma süresi, mortalite ve morbidite üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla
birçok çalışma yapılmıştır ancak tartışmalar ve araştırmalar devam etmesine rağmen kesin bir sonuca varılmamıştır
(O'Hara DA 2000, Kayhan Z 2004, Patorno E 2014).
Daha önce yapılan çalışmalardan bazılarında genel ve rejyonel anestezi arasında fark bulunmazken bazılarında ise
rejyonel anestezinin daha avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır (Panula J 2011, Brox WT 2016) . Bu çelişkinin
sebeblerden bazıları yaş, kırsal ve kentsel yaşam,çevresel faktörler, ek hastalıkların varlığı gibi hastaya bağlı
durumlara bağlanabilir.
Hekimoğlu Şahin ve ark.'nın yaptığı bir çalışmada kalça cerrahisi nedeniyle anestezi alan 187 hastaya genel, spinal
ve epidural anestezi uygulanmış ve mortalite oranları sırasıyla %14, %5,9 ve %5,8 olarak bulunmuştur (Hekimoğlu
SŞ 2012).
Genel ve rejyonel anestezi uygulanan hastalarda mortalite oranları ise sırasıyla %4,71 ve %4,69 olarak
belirtilmiştir (Karaman S 2014).
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O'Hara ve ark.'nın retrospektif olarak yaptığı bir çalışmada 7 günlük mortalitenin rejyonel anestezi alan hasta
grubunda %1,6, genel anestezi alan hasta grubunda %1,3 olduğu gösterilmiş. Aynı çalışmada 30 günlük mortalite
oranları ise rejyonel anestezi grubunda %5,4 iken genel anestezi grubunda %4,4 olarak tesbit edilmiştir (O'Hara
DA, 2000). Parker ve ark.'nın kalça kırıklarında anestezi adlı çalışmalarında 30 günlük mortalite oranlarını rejyonel
anestezi uygulanan grupta genel anestezi alan gruba göre istatistiksel olarak daha düşük oranda olduğunu
göstermişler fakat 90 gün ve bir yıllık mortalite oranlarında anlamlı fark bulamamışlardır. Bu çalışmanın
sonucunda spinal anestezinin erken dönem mortaliteyi azaltmasında küçük bir etkisinin olduğu görülmüştür. 30
günlük mortalite spinal anestezide daha düşükken 1 yıllık mortalitede fark olmamasının nedeni halen
açıklanamamıştır. Bunun sebebi Parker ve ark.'na göre rejyonel anestezi uygulanan hastalarda DVT oranının ve
buna bağlı çeşitli komplikasyonların daha az görülmesi olabilir (Parker MJ 2006). Radcliff ve ark.'nın kalça
kırıklarında risk faktörlerini araştırdıkları bir çalışmada rejyonel anestezi uygulanan hastalarda 30 günlük mortalite
oranını genel anestezi uygulanan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulmuşlardır (Radcliff TA
2008). Bu çalışmaların çoğu prospektif çalışmalar daha zor olduğundan retrospektif ve gözlemsel olarak
yapılmıştır.
Bizim çalışmamızda ise rejyonel anestezi uygulananlarda 7 günlük mortalite hiç gözlenmemişken, genel anestezi
yapılanlarda ise mortalite oranı %7,9 olarak bulundu . 30 günlük mortalite oranlarına baktığımızda rejyonel
anestezi grubunda %4,9 olup genel anestezi verilen hasta grubunda ise %12,7 tespit edildi . Hem 7 günlük, hem
de 30 günlük mortalite oranları rejyonel anestezi yapılan hasta grubunda anlamlı düzeyde düşük bulundu. Bu
çalışmalardaki farklı sonuçların ortaya çıkmasının sebebinin çalışmaya katılan hastaların demografik özelliklerinin
farklı olmasından kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz.
Pulmoner emboli, kalp yetmezliği, enfeksiyon ve operasyon sonrası düşmeyle oluşan yeni kırıklar uygulanan
cerrahi ile ilişkili komplikasyonlardır.
Kalça kırığı sonrası yüksek mortalitenin sebepleri arasında kırığı takiben gelişen pulmoner emboli, enfeksiyon,
kalp yetmezliği gibi komplikasyonlar sayılabilir (Panula J. 2011).
Venöz tromboemboli (VTE) riskinin kalça ameliyatlarından sonra oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Proflaksi
yapılmayan vakalarda %40-%60 oranında postoperatif derin ven trombozu ve %0.1-7.5 oranında fatal pulmoner
emboli tesbit edilmiştir (Anderson FA. 2003). Bazı çalışmalarda spinal anestezinin VTE, deliryum ve erken
mortaliteyi azalttığını gösteren bulgular mevcuttur (Rodgers A 2000, Luger TJ 2010). Gökalp'ın yaptığı kalça
kırıklı yaşlı hastalara uygulanan farklı anestezi tekniklerinin karşılaştırıldığı çalışmasında nöroaksiyel anestezi
yapılan hasta grubunda genel anestezi verilen hasta grubuna göre pulmoner emboli gelişiminde istatistiksel olarak
anlamlı azalma olduğu gösterilmiştir (Gökalp G. Uzm.Tezi 2014)
Modig ve ark.' nın epidural ve genel anestezi uygulanarak total kalça protezi cerrahisi yapılan hastalarda cerrahi
sonrası VTE gelişimin değerlendirdikleri çalışmada, epidural anestezi uygulanan hastalarada VTE insidansının
daha düşük olduğunu göstermişlerdir (Modig J 1983). Türe ark.'nın çalışmasında ise kalça protezi yapılan ileri yaş
hastalarda uygulanan anestezi yöntemi ile VTE sıklığı arasında herhangi bir ilişki gösterilememiştir (Türe H 2008).
Rodgers ve ark.nın yaptığı bir çalışmada postoperatif mortalite ve DVT, pulmoner emboli, pnömoni ve solunum
depresyonu gibi komplikasyonların nöroaksiyal bloklarla azaldığını göstermişlerdir (Rodgers A 2000). Chow ve
ark.'nın çalışmasında rejyonel anestezi uygulanan hastalarda postoperatif deliryum gelişmesinin genel anesteziye
göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Deliryumun rejyonel anestezi uygulanan hastalarda daha az görülmesi
aynı zamanda mortaliteyi de etkilemekte ve POCD oranını da azaltmaktadır (Chow W B 2012).
Yaptığımız çalışmada rejyonel anestezi uygulanan hastalarda genel anestezi uygulanan gruba göre DVT, pulmoner
emboli, kalp yetmezliği gibi hastalıkları da içeren diğer komplikasyonların istatistiksel olarak daha az olduğu
görüldü.
Bu çalışmanın retrospektif doğasından kaynaklanan kısıtlayıcı faktörleri mevcuttur. Birincisi gruplar arasında
hasta ASA skorları ortalamalarının farklı olması araştırılan sonuçları etkileyen bir unsurdur. Ancak karşılaştırma
amacıyla diğer bir çok parametre göz önünde bulunduruldu. İkincisi; farklı deneyimdeki anestezistlerin ve farklı
tecrübeye sahip cerrahi ekibin olması sonuçlarımızı etkileyebilir olması. Üçüncüsü; retrospektif olması nedeniyle
uygulanan ilaçlarda standart olmaması. Dördüncüsü; preoperatif hastanın beslenme, mental durum hareket
fonksiyonları gibi özelliklerin bilinmemesi. Beşincisi; komorbiditelerinde ve fiziksel özelliklerinde geniş
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çeşitliliğe ve farklı kırık tiplerine sahip olmalarıdır.
Cinsiyet, hasta komorbiditeleri, yaş ve diğer bir çok faktör cerrahi sonrası mortalite ile ilişkilidir. Sonuç olarak bu
çalışmada RA ve GA' nin cerrahi olarak tedavi edilen kalça kırığında özellikle yüksek ASA grubunda RA'da
hastanede kalma süresini azalttığı, mortalite oranlarını azalttığı ve kanama miktarlarını anlamlı düzeyde düşürdüğü
görülmüştür.
Ancak halen tartışmalı olan geriatrik hastalarda kalça kırıklarında anestezi tipinin belirlenmesi için daha geniş
hasta sayısına sahip prospektif randomize ve uygun subgrupları içeren, gruplar arasında benzer demografik ve
standart anestezi tekniklerini içeren daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Sonuç
Geriatrik hasta grubunu etkileyen ve önemli sağlık sorunlarından biri olan kalça kırıkları tedavi sürecinin zor ve
komplikasyonlarının ciddi olması nedeniyle yaşlı populasyonda ciddi mortalite ve morbidite sebepleri arasındadır.
Hasta yaşının ileri olması kalça kırığı sonrası mortalite riskini belirleyen en önemli faktör iken; preoperatif ASA
skoru, ek hastalık varlığı, anestezi uygulama şekli, yoğun bakım ihtiyacı diğer önemli faktörlerdir.
Kalça kırığı nedeniyle opere olan hastalarda artan yaş ile beraber operasyon sonrası yoğun bakım ve hastanede
kalış süresinin arttığı, dolayısıyla mortalite ve morbidite oranlarının istatistiksel olarak yüksek olduğu görülmüştür.
ASA skoru arttıkça genel anestezinin rejyonel anesteziye göre mortalite ve morbiditeyi daha fazla artırdığı
görülmektedir. Kırık tipinin uygulanan anestezi tipine göre mortalite ve morbidite üzerine herhangi bir etkisi
yoktur. Ancak uygulanacak cerrahinin seçiminde ise önemli bir belirleyicidir.
7 günlük ve 30 günlük mortalite oranlarına baktığımızda genel anestezi alan hastalarda daha yüksek moralite
oranlarına sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre eğer kontrendikasyon yoksa rejyonel anestezi öncelikle
tercih edilmelidir.
Morbidite oranlarında genel anestezinin önde olmasının nedeni hastanede ve yoğun bakımda kalma sürelerinin
daha uzun olasına bağlanabilir. Serviste kalma oranlarında anlamlı fark yokken yoğun bakımda kalma oranları
genel anestezide daha uzun bulunmuştur.
Preoperatif ve postoperatif Hgb, Hct, AST, ALT, üre ve kreatinin değerlerinde belirgin bir fark bulunamadı. Bunun
sebebi peroperatif sıkı kanama kontrolü ve kan basıncı takibine bağlıdır. Operasyon sırasında kanama ve kan
transfüzyonlarına baktığımızda rejyonel anestezi verilen hastaların daha az kanadığı ve daha az kan
transfüzyonuna ihtiyacı olduğu görülmüştür. Bunun nedeninin rejyonel anesteziye bağlı sempatik sistemin
baskılanması sonucu daha düşük kan basınçlarıyla karşılaşılmasına bağlanabilir.
Genel ve rejyonel anestezi alan hastalarda hastanede kalış sürelerine baktığımızda genel anestezi alan hastalar
daha uzun süre hastanede kaldıkları istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, aynı zamanda yoğun bakım ihtiyacı
da genel anestezi alan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur.
Geriatrik yaş grubunda kadın ve erkek cinsiyetin kalça kırığına maruz kalması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu
oran kadınlarda çeşitli kemik hastalıklarına bağlı olarak daha fazla görülmektedir.
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SS-091
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN 90 YAŞ ÜSTÜ
HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ.
Müge ARIKAN*
*Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı, Karabük
Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. Türk İstatistlik Kurumunun verilerine göre, 2012'de nüfusumuzun %0.11'i 90
yaş üstündedir. Bunun bir sonucu olarak Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ) izlenen yaşlı hasta sayısıda gün
geçtikçe artmaktadır. Bu hastalar ameliyat sonrası dönemde veya diğer medikal nedenler ile YBÜ'e ihtiyaç
duymaktadır. YBÜ' de izlenen hastaların küçük bir subgrubunu 90 yaş ve üstü nanogenerian olarak sınıflandırılan
hastalar oluşturmaktadır. Ancak bu hastaların var olan kronik hastalıkları nedeni ile yüksek mortalite riskleri
mevcuttur. Bu araştırmamızda hastanemiz YBÜ'lerine kabul edilmiş olan 90 yaş üstü hastaları retrospektif olarak
analiz ederek, bu hastaların epidemiyolojik özelliklerini, yatış nedenlerini, YBÜ tedavilerini ve klinik sonuçlarını
değerlendirmeyi amaçladık. Bu araştırmada, Ocak 2014 ve Ocak 2018 tarihleri arasında YBÜ' de yatan 90 yaş ve
üzerindeki hastaların verileri hastanemizin dijital veri bankası taranarak retrospektif olarak analiz edilmiştir.
Hastaların demografik verileri, YBÜ’ ne yatış nedenleri (dahili nedenler; solunumsal, kardiyovasküler, nörolojik,
gastrointestinal hastalıklar, post kardiyak arrest ve sepsis, veya cerrahi nedenler), APACHE II skorları, mekanik
ventilasyon (MV) ihtiyaçları ve süreleri, hemodializ gereksinimleri, vazopressör ihtiyaçları, YBÜ yatış süreleri ve
YBÜ mortalitesi kaydedilmiştir.Belirtilen zaman periyodunda 90 yaş üstü 107 hasta değerlendirilmeye alındı.
Hastaların yaş ortalaması 92.65±2.36 yıl idi ve bunların 72 si kadındı. Ortalama APACHE II skoru 23.6±7.2 idi.
Hastaların çoğu dahili nedenler ile YBÜ'ne yatırılmıştı (n=82, 76.63%).Bu hastaların 64'ü ve cerrahi nedenler ile
yatırılanların ise 4'ü YBÜ de öldü (n=68, 63.55%). Dahili ve cerrahi hastalar karşılaştırıldığında, YBÜ de yatış
sürelerinin daha uzun, YBÜ mortalitelerinin daha fazla, MV ve vazopressör ihtiyacının daha çok olduğu görüldü
(Tablo 1). 90 yaş ve üstü hastalar yaşlı populasyonunun küçük bir subgrubu olmakla birlikte, sayıları giderek
artmaktadır.Yaşlı hastaların YBÜ mortalitesi oldukça yüksektir, ancak sadece yaşın mortalite üzerinde etkisi
olmadığı çalışmalarda gösterilmiştir.Araştırmamızda dahili nedenler ile başvuran hastaların mortalitelerinin
yüksek olduğunu gördük, ancak cerrahi hastaların YBÜ takibinden fayda sağladıklarını düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler:Yaşlı hasta,Yoğun bakım ünitesi, Mortalite.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 90 YEARS AND OLDER PATIENTS
FOLLOWED IN INTENSIVE CARE UNIT
Introductıon: The world population is aging rapidly. According to the Turkey Statistical Institute data, 0.11% of
the total population is over 90 years of age in 2012. Along with the increase in the number of elderly population,
the number of elderly patients requiring ICU admission is seen on the rise. These patients with multiple
comorbidities or after the surgical procedure, they need follow-up in ICU. Although nonagenarians, namely
individuals aged 90 years and older, represent a small subgroup, they are at high risk of death. The aim of the study
was to investigated the epidemiologic characteristics, the diagnosis of ICU admission, treatment in ICU, and
outcomes of elderly patients aged 90 years or more admitted to the ICU.
Methods: In this study, from January 1st 2014 - January 1st 2018, the medical records of all consecutive patients
≥90 years admitted to ICUs were reviewed retrospectively. The demografic data, diagnosis of ICU admission
(medical reasons; respiratory, cardiovascular disease, sepsis, gastrointestinal, neurologic, renal, endocrine disease,
and emergency or scheduled surgery), Acute Physical and Chronic Healthy Evaluation II (APACHE II) score on
ICU admission, and need for mechanical ventilation (MV), the duration of MV use, vasopressors, renal
replacement therapy (RRT), the length of ICU stay, and mortality were recorded.
Results: During this period, a total of 107 nonagenarians were evaluated.The mean age of the patients was
92.65±2.36 years, and 72 of them were women. The mean score of APHACHE II was 23.6±7.2. Most patients
were admitted to the medical reasons (n=82, 76.63%). 64 of them and 4 of the surgical patients were died. Medical
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patients had a higher rate of requirement of MV and RRT, and the length of ICU stay, mortality rate (Table 1).
Dıscussıon and Conclusıon: Although 90 years and older patients are a small subgroup of the elderly population,
their numbers are increasing. Elderly patients have high ICU mortality,but studies have shown that only age has
no effect on mortality.In our study, we found that the mortality rates of the medical patients were high, however,
we believe that surgical patients benefit from ICU follow-up.
GİRİŞ:
Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. Türkiye istatistlik kurumunun verilerine göre, 2012’de total nüfusun %0.11’i
90 yaş üzerindedir (1). Yaşlı nüfusun artması ile birlikte, bu hastaların Yoğun Bakım Ünitelerindeki (YBÜ)
sayılarıda artmaktadır (2). Yaşlı hastalar YBÜ ‘de izlenen hastaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (3). Bu
hastalar çok sayıda yandaş hastalıklarının akut alevlenmeleri nedeni ile yada cerrahi işlemlerden sonra YBÜ
takibine ihtiyaç duymaktadırlar. Nanogenerians olarak tanımlanan 90 yaş ve üstündeki hastalar küçük bir grup
olmasına rağmen mortalite riski yüksektir. Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalarda 65 yaş veya 80 yaş üstü
hastalar sıklıkla değerlendirilmiş olup, 90 yaş üstü hastaları inceleyen sınırlı sayıda araştırma mevcuttur (4,5).Bu
çalışmamızda YBÜ’de takip ettiğimiz 90 yaş ve üstündeki hastaların epidemiyolojik özelliklerini ve sonuçlarını
araştırmayı planladık.
MATERYAL VE METOD:
Bu retrospektif çalışma Karbük Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ)
yapılmıştır. Ocak 2014 ve Ocak 2018 tarihleri arasında YBÜ’de izlenen 90 yaş ve üzerindeki hastaların verileri
tarandı. YBÜ’de 24 saatten az kalanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıkları,
YBÜ’e alınma nedenleri (dahili veya cerrahi nedenler), Acute Physical and Chronic Healthy Evaluation II
(APACHE II) skorları kaydedildi. YBÜ takibi sırasında Mekanik Ventilasyon (MV), inotropik ilaç veya
hemodiyaliz gereksinimleri değerlendirildi. MV uygulanma ve YBÜ’ de kalış süreleri kaydedildi. Hastaların klinik
sonuçları değerlendirildi.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA:
Belirtilen zaman periyodunda 90 yaş üstü 107 hasta değerlendirilmeye alındı. Hastaların yaş ortalaması
92.65±2.36 yıl idi ve bunların 72 si kadındı. Ortalama APACHE II skoru 23.6±7.2 idi. Hastaların çoğu dahili
nedenler ile YBÜ'ne yatırılmıştı (n=82, 76.63%).Bu hastaların 64'ü ve cerrahi nedenler ile yatırılanların ise 4'ü
YBÜ de öldü (n=68, 63.55%). Dahili ve cerrahi hastalar karşılaştırıldığında, YBÜ de yatış sürelerinin daha uzun,
YBÜ mortalitelerinin daha fazla, mekanik ventilasyon ve inotropik destek ihtiyacının daha çok olduğu görüldü
(Tablo 1).
Tablo 1.Dahili ve cerrahi hastaların demografik ve klinik verilerinin karşılaştırılması.
Dahili (n=82)

Cerrahi (n=25)

P

Yaş (yıl), ort±sd

93.68±2.8

91.54±3.2

0.13

Kadın Cinsiyet, n (%)

57 (69.51)

15 (60)

0.87

APACHE II skoru, ort±sd

28.48±6.1

19.22±8.5

<0.001*

YBÜ yatış süresi (gün), ort±sd

14.46±2.5

3.16±3.1

<0.001*

MV gereksinimi, n (%)

76 (92.68)

6 (24)

<0.001*

MV süresi (gün), ort±sd

11.64±2.8

1.45±1.1

<0.001*

Vazopressör gereksinimi, n (%)

68 (82.92)

5 (20)

<0.001*

Mortalite, n (%)

64 (78.04)

4 (16)

<0.001*

APACHE II: Akut fizyolojik ve kronik sağlık değerlendirme skoru, YBÜ: Yoğun bakım ünitesi, MV: Mekanik
ventilasyon.Veriler ortalama±standart sapma (ort±sd) veya hasta sayısı ve yüzde (n, %) olarak belirtilmiştir. *
Gruplar arasındaki fark istatistliksel olarak anlamlıdır.
90 yaş ve üstü hastalar yaşlı populasyonunun küçük bir subgrubu olmakla birlikte, sayıları giderek
artmaktadır.Yaşlı hastaların YBÜ mortalitesi oldukça yüksektir, ancak sadece yaşın mortalite üzerinde etkisi
olmadığı çalışmalarda gösterilmiştir.
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Araştırmamızda dahili nedenler ile başvuran hastaların mortalitelerinin yüksek olduğunu gördük, ancak cerrahi
hastaların YBÜ takibinden fayda sağladıklarını düşünüyoruz.
KAYNAKLAR:
1.Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do
2.Bozkurt D, Kilavuz A, Ov C, Köse T, Akçiçek F.Non-traditional mortality predictors for geriatric intensive care unit patients.
Turkish Journal of Geriatrics 2018; 21(3):323-332.
3.Karaveli A, Cerit GN, Özyurt E. Evaluation of admission causes and mortality rates of 65 years of age and older patients
admitted from the emergency department to the intensive care unit. Turkish Journal of Geriatrics 2018;21(4):515-521.
4. Dinkci MD, Yüce Y, Çevil B, Erkal KH. Retrospective analysis of factors affecting intensive care unit mortality in patients
over 75 years of age. Turkish Journal of Geriatrics 2017;20 (2):91-99.
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PEDİATRİK HASTALARİN KLİNİK ÖRNEKLERINDEN İZOLE
EDİLEN Staphylococcus aureus SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ
PATERNLERİ
Ali GÜNEŞ*, Nida ÖZCAN**
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD,
**
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

*

Amaç: Staphylococcus aureus, tüm dünyada toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyonlara yol açan en önemli
etkenlerden biridir. S. aureus, çocukluk çağı yaş grubunda menenjit, osteomiyelit, cilt enfeksiyonları, pnömoni,
sepsis gibi ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Özellikle metisilin dirençli izolatlara bağlı enfeksiyonlar pediatrik
hastalarda tedavi seçeneklerini kısıtlamakta, hastanede yatış süresi ve hastane maliyetlerinde artışa sebep
olmaktadır. Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine başvuran 1 ay-18 yaş arasındaki
hastaların klinik örneklerinden izole edilen S. aureus suşlarının antibiyotik direnç paternleri değerlendirildi.
Gereç ve yöntemler: Çalışmaya, klinik örneklerinde S. aureus üremesi saptanan 1 ay-18 yaş arasındaki 154 hasta
dahil edildi. Klinik örnekler %5 koyun kanlı agar (KKA) besiyerine ekildi, 35±2°C’de 16-24 saat inkübe edildi.
Üreyen Gram (+) etkenler BD Phoenix 100 (Becton Dickinson, A.B.D.) otomatize mikrobiyoloji sistemi ile
tanımlandı ve antibiyotik duyarlılık testleri çalıışıldı. Antibiyotik duyarlılık sonuçları EUCAST Clinical
breakpoints - bacteria v 5.0 kriterleri uyarınca yorumlandı. Hastaların başvurduğu klinikler, numune türleri ve
kültür antibiyogram sonuçları değerlendirildi.
Bulgular:Hastaların % 62,3’sı erkek, % 37,7’i bayanlardan oluşmaktaydı. Hastaların % 53.6’sı çocuk servisine, %
15.2’si ortopedi servisine, % 10.1 KBB servisine, % 7.2’si dermatoloji servisine, %5.8’i beyin cerrahi servisine
ve %7.9’i diğer servislere başvurmuştu. Numuneler% 26.1 yara akıntısı, % 23.9 kan, %22.5 apse, %10.8 boğaz
sürüntü örneği, %6.5 trekeal aspirat sıvısı, %3.6 beyin omurilik sıvısı ve %6.5 ise diğer materyallerden
oluşmaktaydı.
Örneklerden izole edilen S. aureus suşlarının tümü Ampisilin ve Penisiline dirençliydi. Suşların hiçbirinde
Vankomisin, Linezolid, Teikoplanin ve Quino/dalfopristin’e direnç saptanmadı. Suşların %26,6’sı metisiline
dirençliydi. Eritromisin, Klindamisin, Tetrasiklin, Trimetoprim/sulfametoksazol, Rifampisin, Levofloksasin,
Moksifloksasin ve Daptomisin direnci sırasıyla % 21, %18.8, %9.4, %8.7, %5.8, %5.1, % 4.3, ve %1.4 olarak
saptandı.
Sonuç: S. aureus izolatlarının yaklaşık dörtte üçü metisiline duyarlıdır. Dolayısıyla penisilin ve ampisilin dışındaki
beta-laktam antibiyotikler S. aureus enfeksiyonlarının ampirik tedavisinde ilk seçenek olmalıdır. Bakteriyel direnç
paternlerinin tespiti uygun tedavi için yol göstererek hastaların mortalite, morbidite ve hastanede kalış süresini
kısaltır, hastane maliyetlerini düşürür.
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, antibiyotik direnci, metisilin direnci

ANTİBİOTİC RESİSTANCE PATTERNS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS
STRAİNS ISOLATED FROM CLİNİCAL SAMPLES OF PEDİATRİC PATİENTS
Introduction:Staphylococcus aureus is one of the leading agents that cause community and hospital-acquired
infections worldwide. It may cause serious infections such as meningitis, osteomyelitis, skin infections, pneumonia
and sepsis in pediatric patients. In particular, infections due to methicillin-resistant isolates limit treatment options
in pediatric patients, leading to increase hospitalization time and hospital costs. Antibiotic resistance patterns of S.
aureus strains isolated from clinical samples of patients aging between 1-18 years old who were admitted to Dicle
University Medical Faculty Hospitals were evaluated in this study.
Methods: A total of 154 pediatric patients (1 month-18 years old), whose culture grew S. aureus were included in
the study. Clinical samples were cultured in 5% sheep blood agar (SBA) medium and incubated at 35 ± 2 ° C for
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16-24 hours. The growing Gram positive bacteria were identified and antibiotic susceptibility tests were studied
by BD Phoenix 100 (Becton Dickinson, USA) automated microbiology system. Antibiotic susceptibility results
were interpreted according to the EUCAST Clinical breakpoints - bacteria v 5.0 criteria. The clinics, sample types
and culture antibiogram results of the patients were evaluated.
Results: A total of 96 (62.3%) patients were male and 58 (37.7%) were female. Among all patients, 53.6% were
admitted to the pediatrics, 15.2% to the orthopedics, 10.1% to the otorhinolaringology, 7.2% to the dermatology,
5.8% to the neurosurgical and 7.9% to the other clinics. Clinical samples consisted of wound (26.1%), blood
(23.9%), abscess (22.5%), throat swab (10.8%), tracheal aspirate (6.5%), cerebrospinal fluid (3.6%) and other
samples (6.5%). All S. aureus strains isolated from the samples were resistant to ampicillin and penicillin. None
of the strains had resistance to vancomycin, linezolid, teicoplanin and quino / dalfopristin; while 26.6% of the
strains were found as methicillin resistant S. aureus (MRSA). Erythromycin, clindamycin, tetracycline,
trimethoprim / sulfamethoxazole, rifampicin, levofloxacin, moxifloxacin and daptomycin resistance were found
to be 21%, 18.8%, 9.4%, 8.7%, 5.8%, 5.1%, 4.3%, and 1.4%, respectively.
Conclusion: Nearly three quarters of S. aureus isolates were susceptible to methicillin. Thus, beta-lactam
antibiotics other than penicillin and ampicillin should be the first choice in empirical treatment of S. aureus
infections. Detection of the bacterial resistance patterns leads to proper treatment which reduces the mortality and
morbidity rates of the patients, shortens the length of hospital stay and decreases hospital costs.
Key Words: Staphylococcus aureus, antibiotic resistance, methicillin resistance
Introduction
Staphylococcus genus consists of Gram-positive cocci. S. aureus is the most important infectious species of this
genus. It causes a large variety of infections from skin infections to infective endocarditis and severe
bacteremia(1,2). Methicillin resistance is an important antibiotic resistance pattern indicating multiple drug
resistance among Staphylococci genus, especially S. aureus. MRSA isolates are resistant to all beta-lactam group
antibiotics and have a serious potential to develop resistance to linkozamides, macrolides and aminoglycosides(3).
Although MRSA isolates were usually associated with hospital infections, community associated MRSA infections
have emerged since the last decades(4). Glycopeptide antibiotics such as vancomycine and teicoplanin are the
main therapeutic agents in the treatment of MRSA infections. It is crucial to determine the antibiotic resistance
and use the proper antibiotics. It was aimed to evaluate antibiotic resistance patterns of S. aureus isolates which
were identified from various clinical samples of pediatric inpatients and outpatients in Dicle University Hospital.
Materials and Methods
This retrospective study was carried out inthe bacteriology laboratory of Dicle University Hospital. Various clinical
samples of 154 pediatric patients aging between1 month and 18 years old were included in the study. The blood
samples and body fluids such as cerebrospinal fluid (CSF), pleura or synovial fluid were put into BACTEC
mediums (Becton Dickinson, U.S.A) and incubated in BACTEC FX system(Becton Dickinson, U.S.A) for
approximately five days. The signaling BACTEC mediums subcultured to 5% sheep blood agar (SBA), EosinMetylen-Blue agar (EMB) and Sabouraud Dextrose Agar (SDA) (Oxoid, England) mediums and were incubated
at 35 ± 2 ° C for 16-24 hours. The other samples such as wound, abscess, tracheal aspirates were directly cultured
in 5% sheep blood agar (SBA) and Eosin-Metylen-Blue agar (EMB) (Oxoid, England) mediums and incubated at
35 ± 2 ° C for 16-24 hours. The growing Gram positive cocci were identified and antibiotic susceptibility tests
were determined by BD Phoenix 100 (Becton Dickinson, U.S.A) automated microbiology system. Antibiotic
susceptibility results were interpreted according to the European Committee on Antimicrobial Susceptibility
Testing (EUCAST) Clinical breakpoints - bacteria v 5.0 criteria(5). The isolates which were resistant to cefoxitin
and/or oxacillin were taken as MRSA. The clinics, sample types and antibiotic susceptibility testing results of the
patients were recorded.
Results
A total of 96 (62.3%) patients were male and 58 (37.7%) were female. Among all patients, 53.6% were admitted to the
pediatrics, 15.2% to the orthopedics, 10.1% to the otorhinolaringology, 7.2% to the dermatology, 5.8% to the
neurosurgical and 7.9% to the other clinics. Clinical samples consisted of wound (26.1%), blood (23.9%), abscess
(22.5%), throat swab (10.8%), tracheal aspirate (6.5%), cerebrospinal fluid (3.6%) and other samples (6.5%).
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All S. aureus strains isolated from the samples were resistant to ampicillin and penicillin. None of the strains were
resistant against vancomycin, linezolid, teicoplanin and quino / dalfopristin; while 26.6% of the strains were found
as methicillin resistant. Erythromycin, clindamycin, tetracycline, trimethoprim / sulfamethoxazole, rifampicin,
levofloxacin, moxifloxacin and daptomycin resistance were found to be 21%, 18.8%, 9.4%, 8.7%, 5.8%, 5.1%,
4.3%, and 1.4%, respectively.
Discussion
S.aureus is the leading infectious agent of skin and soft tissue infections. These infections changes from benign
infections to life-threatening ones(2). About a half of the clinical samples of our study consisted of wound (26.1%)
and abscess samples(22.5%). Bacteremia, infective endocarditis and meningitidis are among the serious infections
of S. aureus. About a quarter of the isolates were obtained from blood (23.9%) and CSF (3.6%) samples in our
study.
The prevalence of both health care-associated (HA) both community-associated (CA) MRSA strains has increased
in in the last decades. These resistant strains are most commonly seen in skin and soft tissue infections, but may
also cause other infections such as bacteremia, pneumonia, septic arthritis, osteomyelitis(2,6). A total of 41 isolates
(26,6 %) were found as MRSA in our study. Erythromycin and clindamycin resistance rates were detected as 21%,
18.8% respectively. Although these resistance rates are relatively low, MRSA isolates are known to develop
resistance to macrolides in a short time(3,6). Few vancomycin resistant S. aureus (VRSA) strains have been
reported worldwide. To our knowledge, there wasn't any report about VRSA strains from our country (2,6,7). In a
study conducted in our hospital five years ago, a total of 115 (45.3%) isolates were reported as MRSA among 254
S. aureus isolates. The study included both pediatric and adult age groups(8). The higher MRSA rates may be due
to higher nasal carriage rates among adults than pediatric patients.
As a limitation of this study; we couldn’t get the information whether the infections were hospital-associated or
community-associated. Although the hospital environments are suitable for proliferation of resistant strains, CA
MRSA strains have also been reported widely in the last decades(6,7,9–11).
The antibiotic susceptibility testing and proper usage of antibiotics are crucial in proper treatment of S.aureus
infections. Vancomycin and teicoplanin should be used carefully in order to avoid glycopeptide resistance.
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Abstract
In recent years, cases of neurodevelopmental disorder have rapidly increased and become a medical burden for
public health. Although the regulation and support of brain functions is the focus of researchers, progress in the
development of effective therapies for neurological diseases still needs more investigations. There is growing
evidence that microorganisms in the human gut are closely linked to neurodevelopmental processes. A wellbalanced microbial colonization in the prenatal and postnatal periods in the gut is necessary for maintaining healthy
neuronal development and brain functions. The gut microbial flora, the human body interacts with the natural
environment after the skin, is a very important part of the gut-brain axis. The gut-brain axis includes interactions
between the metabolic products produced by intestinal bacteria and the enteric, autonomic and central nervous
systems. The gut microbial flora matures simultaneously with almost neuronal development. The gut-brain axis
affects various normal mental processes and plays a role in the recovery of neuropathological processes. Although
the mechanisms by which the intestinal microbiota affects the physiological, behavioral and cognitive functions
of the brain is not yet fully understood, new findings on these mechanisms are increasing day by day in the
literature. The gut microbiota-brain axis, responsible for the provision of bi-directional communication between
the intestinal microbiota and the brain, may discover new pathways to improve neuronal defects in the near future.
Therefore, this review focused on the effects of intestinal microbiota on neurodevelopmental processes and the
brain functions and explained recent developments in the gut microbiota.
Key words: Gut microbiota, gut‑brain axis, brain health
Introduction
In spite of many comprehensive in vivo and in vitro investigations, the processes related to the etiology, treatment
and prognosis of neurological diseases are largely unknown. It also limits the treatment strategies of
neurodegenerative diseases as a result of multifactorial etiology. The microbial flora has been recommended as a
complementary tool in studies that have shown bidirectional interactions between the gut microbiota and the brain.
Recent researches have shown that alters in gut bacteria can affect the physiological, behavioral and cognitive
functions of the brain1. A special research was launched associated with the gut microbiota-brain axis in 2013.
Since then, it has become the focus of neuroscience due to the promising results of intestinal microbiota in brain
functions2. Although studies on the gut-brain axis have still continued, evidence from animals and human studies
has shown that the gut microbiota can play a crucial role in brain behavior and cognitive development by producing
a variety of mediators. It is also indicated that support of the gut microbiota with probiotics may even improve
brain diseases3. The gut microbiota and brain interact with each other through the mediators produced by bacteria,
and, as a matter of fact, the independent variable in this interaction is the intestinal microbiota, while the dependent
variable is the brain. Therefore, this article focused on the effect of gut microbiota in the brain and explained the
latest progress in gut microbiota.
Gut–Brain Connection
Gut microbiota is a complex environment that helps maintain a dynamic metabolic balance. An adult hosts about
ten times the estimated bacterial species in the human body4. The gut microbiota can be considered as a group of
bacteria, mainly associated with various processes in the intestine, such as susceptibility to disease, immune
response, and mental health. The gut microbiota changes with human development and is affected by various stress
factors. Gut microbiota compositions may vary with age. Babies receive the first microbiome from their mother
and form a complex gut microbiome after the one-age as well as adults. Some factors such as infection, medicine,
disease, and diet can negatively affect beneficial bacteria, which can significantly affect the health of individuals 5.
Some evidence reported that stress in the early stages of life can lead to microbiota change and these changes are
a risk factor for stress-related neurodegenerative disorders for later periods. Mice separated from their mothers
after three days may have a decrease in Lactobacillus levels in their feces and cause long-term changes in the gut
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microbiota6. Prenatal stress altered the microbiota composition, which led to a reduction in beneficial bacterial
strains such as Bifidobacterium and Lactobacillus in the rhesus monkey. These results showed that stress related
changes negatively affect the gut microbiota.
Gut microbiota has fulfilled various functions. First, the gut microbiota forms the intestinal barrier, supports the
continuous presence of intestinal microbiota, induces intestinal epithelial cell and feeds mucosa by generating
short-chain fatty acids (SCFAs). The gut microbiota plays a role in the maturation of the innate immune system
early in life. It takes place in the homeostasis of some nutrients, hormones and vitamins synthesized and
metabolized from the intestines. Under physiological conditions, the support of the intestinal microbiota to the
immune system leads to a faster and more effective response to defense against pathogens 7.
In order to understand the importance of the gut microbiota, it should be considered that the gut microbiota
communicates directly with the brain in the direction of an axis called the gut-brain axis. In particular, the bidirectional signal between the gut and the brain is considered necessary for homeostasis of neural, hormonal and
immunological signaling. Recent evidence suggests that bacteria in the gut have effects on brain development and
even function. It has been shown in studies conducted on mice that probiotic uptake promotes to the gut microbiota
and leads to mood improvement by reducing anxiety, serum cortisol levels and stress response8. In addition,
probiotics are widely used to evaluate the antidepressant properties of pharmacological agents.
The main role of gut microbiota can change the genetic message by controlling the synthesis of proteins. Thus,
microbial flora modulates hyperpolarization and neurotransmission of neurons by modifying messengers that can
actively affect central nervous system receptors such as GABAa (gamma-aminobutyric acid). In a study,
Lactobacillus reuteri, which is known to modulate the immune system by altering mRNA expression of GABA
receptors, was associated with reduced anxiety in mice under stress conditions.
Gut bacteria produce and deliver neuro active substances that act on the intestinal brain axis. The release of
neurotransmitters responsible for stress reactions such as corticosterone and adrenaline is regulated by the vagus
nerve responsible for communication on the gut-brain axis. It was evaluated the levels of brain-induced
neurotrophic factor (BDNF) in germ-free rodents that are more susceptible to stress, how stress affects gut bacteria
and bacteria respond to stress. As a result, stress was found to negatively affect brain development in these rodents.
In a study, mice grown in pathogen-free media showed that they had less anxiety-like behavior and increased
serotonin [5-hydroxytryptamine (5-HT)] synthesis compared to germ-free mice.
Influence of Gut Microbiota on Cognitive Process of Brain
The full mechanism of bi-directional communication between the gut microbiota and the brain has not yet been
fully understood and explained. In 2013, the National Institute of Mental Health (NIMH) started a remarkable
project to investigate mechanisms involved in the influence of gut microbiota on the brain in order to develop new
drugs or non-invasive treatments for mental diseases. Since then, studies have focused on the specific interaction
between the gut microbiota and the brain, and the gut microbiota-brain axis has become the focus of neuroscience.
In general, the gut microbiota impacts not only on the brain through neural network, but also the neuroendocrine
system and the immune system9.
The gut can communicate with the brain via two neuroanatomical ways. One of these is the autonomic nervous
system (ANS), which enables the exchange of information between the vagus nerve (VN) and the intestine and
brain directly; another one is the enteric nervous system (ENS), which provides two-way communication between
ANS and VN. The neural communication between the intestinal microbiota and the brain is actually mediated by
VN, such that the gut microbiota activates the afferent neurons of the ENS, and the vagal signal from the gut can
trigger the anti-inflammatory pathways. Other studies have also shown that gut microbiota plays a critical role in
postnatal neuronal development and brain function10.
The gut microbiota helps mature neuroendocrine response. It has been found in gut microbiota deficiency mice
that the neuroendocrine response to lipopolysaccharide (LPS) pathogen produced by gram-negative bacteria was
decreased11. Griseofulvin (GF) mice, one of the most appropriate models for studying the effects of
microorganisms on the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, were found to significantly increase in
corticosterone and adrenocorticotropic hormone levels in stressed GF mice compared to specific pathogen free
(SPF) mice and this situation was completely reversed by Bifidobacterium infantis supplementation12. The gut
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microbiota may affect pathways related to neural network and stress response. It was reported that the cortex and
hippocampus regions of GF mice were significantly altered mRNA expressions of BDNF, 5-HT and
N‑methyl‑D‑aspartic acid receptor (NMDA) receptor compared with SPF mice 13. Gut bacteria can synthesize
many metabolites such as gamma amino acid, butyric acid, 5-HT, dopamine and SCFAs which are effective on
brain cells. Therefore, many necessary neurotransmitters in the body are produced by the intestinal microbiota.
An interest has also arisen in recent years against the factors that can damage the microbial flora, disrupt the
balance in the axis of the intestinal-brain and reduce the diversity of bacteria. Zaura et al.14 formed an experimental
study consisting of four different antibiotics and placebo. The researchers collected feces samples before and after
antibiotic use and followed them for 12 months after finishing the antibiotics. According to the results, antibiotics
showed decreased microbial richness in the gut and increased genes associated with antibiotic resistance.
According to the results, antibiotics showed decreased species associated with prevention of stress in the gut.
Human and animal studies showed that gut microbiota composition and metabolic products could be acquired via
fecal analysis15.
Conclusion
In summary, the gut microbiota-brain axis refers to a bi-directional coordination network between the microbial
flora and the brain. This axis includes the metabolic products of the intestinal microbiota, intestinal mucosal barrier
and the ENS containing the sympathetic and parasympathetic branches, the immune system, the
neuroendocrine‑HPA axis and the central nervous system. In addition, the positive effects of intestinal microbial
metabolites and probiotics on brain function depend on vagal activity. We are believed that the gut microbiota‑brain
axis will provide more information about neurodevelopment processes and brain functions for people.
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RADYOFREKANS RADYASYONA PRENATAL MARUZİYETİNİN
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Amaç: Çalışmamızın amacı, 2450MHz radyofrekans-elektromanyetik alana (RF-EMA) prenatal maruziyetin; üç
nesil sıçan fetüsünde, ön ekstremite kemiklerinde kemikleşmeyi değerlendirmektir.
Materyal ve Method: Çalışmada Wistar Albino cinsi 12 adet dişi ve 4 adet erkek sıçan kullanıldı.1 erkek ve 3
dişi sıçandan oluşan dört gruba bölündü: Kontrol ve üç maruziyet grubu. Maruziyet gruplarına 2450MHz RFEMA deney boyunca 12 saat/gün uygulandı. Kontrol grubu RF-EMA’ ya maruz kalmadı, 1. grup erkek sıçan maruz
kaldı dişi sıçan maruz kalmadı, 2. grup hem erkek hem dişi sıçan maruz kaldı.3. grup erkek sıçan maruz kalmadı
dişi sıçan maruz kaldı. Döllemeden 30 gün önce 12 saat/gün RF uygulandı.30 günün sonunda tüm gruplar
döllendirildi. Gestasyonel dönemin 18. gününde her gruptan bir gebe sıçan genel anestezi altında dekapite edilerek
fetüsler alındı.İkili iskelet boyama yöntemi kullanılarak kemikleşme değerlendirildi.Diğer iki gebe sıçan normal
gebelik sürecini tamamlayarak nesil çalışmalarında kullanıldı.
Bulgular: Birinci ve ikinci nesil fetüslerde total kemik uzunluğu, kemikleşme sergileyen bölge uzunluğu ve
kemikleşme yüzde oranı kontrol grubuna göre maruziyet gruplarında kayda değer arttı.Üçüncü nesil fetüslerde,
calavicula ve scapulada kontrol grubu kemikleşme yüzde oranı maruziyet gruplarına göre kayda değer arttı ancak
humerus, radıus ve ulnada kemikleşme yüzde oranı kontrole göre maruziyet gruplarında kayda değer artış gösterdi
(p<0.001).
Tartışma: Verilerimiz, RF-EMA’nın primer kemikleşmeyi arttırdığını göstermektedir. RF sinyalleri kemik
mineralizasyonunu ve kemiğin yoğunluğunu değiştirmiştir.
Teşekkürler: Bu çalışma ERUBAP; Proje numarası: TCD-2017-7275 desteklenmiştir.
Anahtar Kelimler: RF-EMA, Kemikleşme, Nesil.

THE EFFECTS ON OSSIFICATION OF PRENATAL EXPOSURE TO
RADIOFREQUENCY RADIATION: 3-GENERATION STUDY
Aim:The aim of our study was to evaluate prenatal exposure to 2450MHz radiofrequency-electromagnetic field
(RF-EMF) which the ossification of the anterior extremities bones in three generation rat fetuses.
Material and Methods:Wistar Albino genus 12 female rats and 4 male rats were used this study.They were
divided into a control and three exposure groups including a male and three female rats.The exposure groups were
exposed by 2450 MHz RF-EMF 12h/day through experiment.Control group was not exposed.1st groups were
exposed male rat but not exposed female rats. 2nd groups were exposed both male rat and female rats. 3th groups
were not exposed male rat and were exposed female rats.Before 30 days from fertilization was exposed RF for 12
h/day.At the end of 30 days all groups were fertilized.On the 18th day of gestational period, one pregnant rat from
each group was decapitated under general anesthesia and the fetuses were taken.The ossification was evaluated by
using two skeletal staining method.Two other pregnant rats were used in the generation studies.
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Results:Total bone length, ossification area and ossification percentage were increased significantly in the
exposure groups compared to control group in the first and second generation fetuses.The ossification percentage
of clavicula and scapula was significantly increased in control compared to exposure groups in the third generation
fetuses.However the ossification percentage in the humerus, radius and ulna were showed a significant increase in
exposure groups compared to control group (p <0.001).
Conclusion: Our data suggest that RF-EMF increases primary ossification. RF signals have changed bone
mineralization and bone density.
Acknowledgments:This work was supported by ERUBAP; Project number:TCD-2017-7275.
Giriş
İletişim çağının son yıllarda inanılmaz bir hızla gelişimine paralel olarak yaşamımıza giren elektronik cihazlar;
telsiz, cep telefonu, internet ağları gibi teknoloji ürünleri yaşantımıza kolaylıklar sağlarken birtakım
olumsuzlukları da beraberinde getirmişlerdir. Bu etkiler, çoğu kişi tarafından önemsenmeyen ve etkisini uzun
zaman sonunda gösteren elektromanyetik alanın (EMA) zararlarıdır. Gelişmiş ülkelerde elektrik dağıtımı ve
kullanımının artması da EMA’lara maruziyeti arttırmaktadır. EMA’ nın insanlara, biyolojik sistemlere ve diğer
canlılara zararlı etkisi olduğu anlaşılmıştır. EMA etkisinde kalan canlılar, EMA enerjisini soğurmaktadır. Güç
yoğunluğuna bağlı olarak soğrulan EMA enerjisi vücutta ısınmaya yol açmakta ve bazı organlardaki elektrik
akımlarının değişmesine neden olmaktadır.
EMA ayrıca doku hücrelerinin kimyasal yapısını da bozmaktadır. Bu nedenle EMA’nın biyolojik sistemlerdeki
olası yan etkileri son yıllarda yoğun bir şekilde çalışılmaktadır (1-3). EMA maruziyeti ve kanser riski arasında
ilişki bulunması da konuyu toplumsal sorun haline getirmektedir (4).
Yaşamı kolaylaştıran cihazların son zamanlarda hayatımıza daha çok girmesi, beraberinde değişik etkileşimleri de
getirmektedir. Biz de fetüslerde kemikleşmeyi değerlendirmek için çalışmamızda 2450 MHz RF-EMA kullandık.
Gereç ve Yöntem
Deney Hayvanlarının Elde Edilmesi
Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı uyarınca alınan; Karar No:
16/111Etik Kurul Kararı esasına uygun olarak yürütüldü. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel ve Klinik
Araştırma Merkezinde (DEKAM) yetiştirilen, ağırlıkları 150-250 g, 12 adet Wistar Albino cinsi erişkin dişi ve
ağırlıkları 250-350 g, 4 adet Wistar Albino cinsi erişkin erkek sıçan kullanıldı. Sıçanların beslenmesi içme suyu
ve standart sıçan yemi adlibitum verilerek sağlandı.
Deney Gruplarının Oluşturulması
Çalışmamızda sıçanlar kontrol grubu, 1. grup, 2. grup ve 3. grup olmak üzere 4 gruba ayrıldı (Tablo 1).
Tablo 1. Deney grupları.
Gruplar
Erkek
Dişi
N
2450 MHz
2450 MHz
Erkek Dişi
Kontrol
13
1.Grup

+

-

13

2.Grup

+

+

13

3.Grup

-

+

13

Faraday Kafesleri
EMA uygulanacak deney hayvanlarının çevreden, baz istasyonlarından, cep telefonlarından veya radyo-TV
istasyonlarından gelen sinyallere maruz kalmaması gereklidir. Bu nedenle diğer EMA’lardan izole ortam da
çalışma yapılabilmesi için iki adet, boyutları 90 cm x 90 cm x 75 cm Faraday Kafesi temin edildi. Resim 1’de
verilen Faraday Kafesleri hem kontrol hem de deney grupları için kullanıldı.
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Resim1. RF uygulanan sıçanların yerleştirildiği kafes.
Elektromanyetik Alan (EMA) Uygulaması
Bu çalışmada EMA uygulaması içinErciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ABD tarafından yapılan; beslenme kaynağı 220V, çalışma sıcaklığı -40°C ~ +60°C, frekansı 2370-2450
MHz’de çalışan, gücü ayarlanabilir özellikte ve 0-4Watt çıkış verebilen (CW=ContinuousWave) radyofrekans
(RF) jeneratörü kullanıldı. Sıçanlara EMA uygulanmadan önce ölçüm cihazlarıyla (Yarı-izotropik Anten, Logperiyodik Anten) Faraday kafesinin iç ve dış yüzeyinden, kafes boş durumdayken güç ölçümü yapıldı (Resim 2 ab). RF jeneratörünün gücü 1Watt olarak ayarlandı.

Resim 2. Güç ölçüm cihazları,a) Yarı- izotropik anten, b)Log- periyodik anten.
Sıçanlar, DEKAM’da ayrılan özel odada sıcaklık ortalama 25 ± 2°C, nem değeri %40-50 ve 12 saatlik sabit
aydınlık – karanlık döngüsü sağlanarak 08:00-20:00 arası radyo frekans (RF) uygulanan düzenekte 12 saat
boyunca 2450 MHz’lik RF-EMA’ya maruz bırakıldı. Kafes içerisindeki hayvanların sağlıklı ve uzun süreli
yaşamları ve RF kaynağının yaydığı elektromanyetik alanın birçok doku üzerine etkisini tam olarak
gözlemleyebilmek için kafes boyutlarına ve hijyen kurallarına özen gösterildi. Uygulanan EMA’nın etkisinin
bozulmaması için, kafeslerin temizliği düzenli peryotlarla yapıldı. 2450 MHz yarım dalga dipol anten ile RF
jeneratör 1Watt güçte çalışırken sıçanlara EMA uygulandı (Resim 3).

Resim 3. a)Radyofrekans (RF) kaynağı, b) RF kaynağın kafese yerleştirilmesi.
Kontrol ve deney grupları Faraday Kafeslerine yerleştirildi. RF-EMA’ya maruz kalacak deney grupları; 30 gün
boyunca 12 saatlik aydınlık evrede RF-EMA’ya maruz kaldıktan sonra 12 saatlik karanlık evrede dişi sıçanlar
erkek sıçanların kafesine götürülüp deney planına göre gruplar şeklinde döllenmesi sağlandı. Sabah erken saatlerde
vaginal smearda spermiumlar tespit edilerek gebe dişiler belirlendi.
Döllenme tamamlandıktan sonra her gruptan 1 adetgebe dişi gestasyonel dönemin 18. günde intraperioteneal (i.p.)
olarak sıçanların vücut ağırlığı prosedürüne göre xylazin (mg/kg) ve ketamin (mg/kg)enjeksiyon uygulaması
yapıldı. Anestezi altındaki sıçanlar kesim tahtası üzerine yatırılarak abdominal bölgesi transvers bir kesi ile karın
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ön duvarları kaldırıldı, uterus içerisindeki fetüs ile birlikte sakrifiye edilerek fetüslerin alındı.
İkili İskelet Boyama Yöntemi
Fetüslerin iskelet sistemi, ikili iskelet boyama yöntemi ile boyandı. Boyama işlemi protokolüne geçmeden önce
tüm fetüsler, %70’lik etil alkol içinde 4-7 gün bekletilerek dokularındaki sıvının çekilmesi sağlandı. Bu işlem
sonrasında fetüsler saf asetonda 1-3 gün süreyle bekletilerek yağlarından arındırıldı. Sonrasında tüm fetüslerin
derileri soyulup, iç organları ve gözleri çıkarıldı (Resim 4). Bütün bu işlemler boyunca zarar gören fetüsler
çalışmadan çıkarıldı. Fetüslerin iskelet sistemi aşağıdaki tabloda belirtilen ikili iskelet boyama protokolü
çerçevesinde gerçekleştirildi (Tablo 2).

Resim 4. Derileri soyularak iç organları ve gözleri çıkarılan fetüsler.
Tablo 2. İkili iskelet sistemi boyama yöntemi.
Teknik Aşamalar
Solüsyonlar

Süre

Tespit

% 70’lik etil alkol

4-7 gün

Yağdan arındırma

Saf aseton

1-3 gün

Boyanın hazırlanışı
1. solüsyon:300mg Alcian Blue + 100ml %70’lik etilalkol
2. solüsyon:100mg Alizarin Red S + 100ml %95’liketil alkol
3. solüsyon:1. solüsyon + 2. Solüsyon + 100mlGlacial asetik asit
4. solüsyon:Hazırlanan ilk üç solüsyonun içerisine1700 ml %70’lik
etil alkol ilave edilerek hazırlanır.
1)%1’lik KOH
2)%1’lik KOH (80 ml)+%20’lik gliserin (20 ml)
3)%1’lik KOH (50 ml)+%50’lik gliserin (50 ml)
4)%1’lik KOH (20 ml)+%80’lik gliserin (80 ml)

7 gün
süreyle 38400C de
etüvde
bekletildi
1-3 gün
5-7 gün
5-7 gün
5-7 gün

Boyama

Şeffaflaştırma

Saklama

%100’lük gliserin

Boya Solüsyonunun Hazırlanması: Boya solüsyonu ayrı ayrı hazırlanan solüsyonların belirliyöntemlerle
birleştirilmesi ile elde edildi.Bu solüsyonların hazırlanması:
1. solüsyon: 300 mg AlcianBlue’nun 100 ml %70’lik etil alkol içerisinde sürekli karıştırılarak eritilmesi ile elde
edildi.
2. solüsyon: 100 mg Alizarin Red–S’in 100 ml %95’lik etil alkol içerisinde sürekli karıştırılarak eritilmesi ile elde
edildi.
3. solüsyon: Daha önce hazırlanmış olan birinci solüsyonun içine azar azar ikinci solüsyonun katılması ile elde
edildi. Bu iki solüsyonun tamamen karıştırılmasından sonra bu karışımın içine 100 ml Glacial Asetik Asit ilave
edildi.
4. solüsyon: Hazırlanan 3.solüsyonun içerisine 1700 ml %70’lik etil alkol ilave edilerekhazırlandı.
Boyama süreci: Boyama için hazır hale getirilen fetüsler, cam kaplarda yukarıda açıklanmış olan yönteme göre
hazırlanan boyasolüsyonu içine alındı. Solüsyonun bulunduğu cam kapların hava ile temasının engellenmesi için
streç film ile ağızları kapatıldı. Cam kaplar etüvde 38-40°C’de 7 gün süreyle bekletilerek dokuların ve kemiklerin
boyanmasısağlandı. 7. günün bitiminden sonra, fetüsler akan musluk suyu altında 2 saat süre ile yıkanarak su ile
tepkimeyegirmesi sağlandı. Sonrasında şeffaflaştırma aşamasına geçildi.
Şeffaflaştırma aşaması: Toplam 4 aşamadan oluşmaktadır.
1. aşama: Boyanmış olan fetüsler 1 gün süreyle %1’lik KOH içerisinde bekletildi.
2. aşama: 5 gün süreyle 80 ml %1’lik KOH ve 20 ml %20’lik gliserinden oluşan karışım içerisinde bekletildi.
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3. aşama: 5 gün süreyle 50 ml %1’lik KOH ve 50 ml %50’lik gliserinden oluşan karışımda bekletildi.
4.aşama: 20cc %1’lik KOH ve 80 ml %80’lik gliserinden oluşan solüsyon içinde 5-7 gün süreyle bekletildi.
Şeffaflaştırma aşamalarından sonra fetüslerin ikili iskelet boyama işlemleri tamamlandı ve üst ön ekstremite
kemiklerinin ayrılması sağlanarak kemiklerin ölçüm işlemlerine geçildi (Resim 5).

Resim 5. İkili iskelet boyama yöntemi, a) Fetüsün iskelet sistemi, b)Ön ekstremite kemikleri.
İkili İskelet Boyamaya Ait Morfolojik Ölçümler
İkili iskelet boyama yöntemi ile kemik ve kıkırdak yapıları fetüslerin morfometrik ölçümleri için ön ekstremite
kemiklerinin fotoğrafları alındı. Nikon E5700 marka fotoğraf makinasının montalandığı stereo mikroskop
aracılığıyla milimetrik kâğıt üzerine yerleştirilen kemiklerin görüntüleri kaydedildi. Elde edilen fotoğraflar
bilgisayar ortamına aktarılarak, ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/download.html) yazılım programı aracılığıyla
kemik ve kıkırdak alanlar üzerinde ölçümler alındı. Ölçüm işleminin doğru sonuç vermesi açısından orjinal
görüntü ile fotoğraf görüntüsü arasında kalibrasyon ayarı yapıldı. Bu kalibrasyon ayarının yapılması için sırasıyla
şu yol izlendi. Öncelikle ölçüm alınacak fotoğraf ImageJ programı ile açıldı. Fotoğraf üzerinde milimetrik kâğıtta
orjinali 1mm olan mesafe StraightLine aracılığıyla ölçüldü. Daha sonra ImageJ programının Analyze – Set Scala
– Knowndistance menüsü kullanılarak uygun kalibrasyon yapıldı (Resim 6).

Resim 6.ImageJ programının kalibrasyon ayarı.
Yapılan kalibrasyon sonucu ImageJ programının WandTool özelliği ile ölçüm yapılacak alan ve mesafe manuel
olarak belirlenerek sonuçlar mm olarak elde edildi. Kemikleşme yüzey alanının tüm kemik yüzey alanına oranını
bulmak için; (Kemikleşme Alanı / Tüm Kemik Alanı) x 100 formülü kullanıldı.
Bulgular
Tüm nesillerin alınan fetüslerinde sağ ön ekstremite kemikleri clavicula, scapula, humerus, radius ve ulnanın total
kemik uzunluğu (mm), kemikleşme sergileyen bölge (mm) ve kemikleşme yüzde oranı (%) ikili iskelet boyama
yöntemi kullanılarak değerlendirildi (Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5).
Tablo 3. Birinci nesil sağ ön ekstremitelere ait veriler
Gruplar
Değişkenler
Kontrol (n=5)
Clavicula
Total kemik uzunluğu (mm)
2.24±0.34a
Kemikleşme sergileyen bölge 1.22±0.03a
uzunluğu (mm)
Kemikleşme yüzde oranı (%)
48.33±3.45a
Scapula

P

1. Grup (n=5)

2. Grup (n=5)

3. Grup (n=5)

2.47±0.61bc
0.69±0.04b

2.31±0.22ac
1.14±0.03a

2.20±0.20a
1.05±0.20a

0.007
<0.001

34.80±3.54b

48.07±2.74a

31.17±3.51b

<0.001
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Total kemik uzunluğu(mm)
2.48±0.16a
Kemikleşme sergileyen bölge 0.48±0.13a
uzunluğu (mm)
Kemikleşme yüzde oranı (%)
13.67±1.31a
Humerus
Total kemik uzunluğu (mm)
Kemikleşme sergileyen bölge
uzunluğu (mm)
Kemikleşme yüzde oranı (%)
Radıus
Total kemik uzunluğu (mm)
Kemikleşme sergileyen bölge
uzunluğu (mm)
Kemikleşme yüzde oranı (%)
Ulna
Total kemik uzunluğu (mm)
Kemikleşme sergileyen bölge
uzunluğu (mm)
Kemikleşme yüzde oranı (%)

3.37±0.23bc
0.84±0.05b

2.95±0.45b
0.70±0.13b

3.49±0.13c
0.74±0.03b

<0.001
<0.001

19.34±2.03b

18.56±1.31b

18.30±1.05b

<0.001

3.44±0.23a
0.69±0.04a

4.04±0.24b
1.01±0.11b

3.67±0.42ab
0.79±0.14ac

3.76±0.19ab
0.96±0.09bc

0.031
<0.001

14.91±2.11a

20.59±2.30b

18.17±3.05ab

19.10±2.49ab

<0.001

2.58±0.18a
0.57±0.11a

2.80±0.94a
0.75±0.08b

2.67±0.12a
0.66±0.05ab

2.82±0.29a
0.61±0.06a

0.175
0.011

20.56±2.20a

23.60±2.74a

23.84±2.56a

22.41±5.38a

0.444

3.33±0.85a
0.64±0.10a

3.74±0.25b
0.85±0.07b

3.45±0.17ab
0.73±0.09ab

3.36±0.16a
0.67±0.06a

0.007
0.003

16.30±2.43a

19.16±2.10a

14.65±2.79a

17.41±5.81a

0.283

Veriler, ortalama ± standart sapma ve ortanca (1.çeyrek – 3.çeyrek) olarak ifade edilmiştir. Aynı satırda yer alan
aynı harfler gruplar arası benzerliği, farklı harfler gruplar arası farklılığı ifade etmektedir. p<0.05 değeri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Tablo 4. İkinci nesil sağ ön ekstremitelere ait veriler
Gruplar
Değişkenler
Kontrol (n=4)
Clavicula
Total kemik uzunluğu (mm)
2.41±0.01a
Kemikleşme sergileyen bölge 0.93±0.02c
uzunluğu (mm)
Kemikleşme yüzde oranı (%)
40.07±3.42b
Scapula
Total kemik uzunluğu(mm)
2.97±0.16a
Kemikleşme sergileyen bölge 0.62±0.14c
uzunluğu (mm)
Kemikleşme yüzde oranı (%)
13.24±1.68c
Humerus
Total kemik uzunluğu (mm)
3.88±0.15
Kemikleşme sergileyen bölge 0.86±0.15a
uzunluğu (mm)
Kemikleşme yüzde oranı (%)
14.25±1.66c
Radıus
Total kemik uzunluğu (mm)
2.84±0.10
Kemikleşme sergileyen bölge 0.71±0.04
uzunluğu (mm)
Kemikleşme yüzde oranı (%)
17.58±1.99a
Ulna
Total kemik uzunluğu (mm)
3.65±0.11
Kemikleşme sergileyen bölge 0.78±0.07ab
uzunluğu (mm)
Kemikleşme yüzde oranı (%)
20.60±3.78

P

1. Grup (n=5)

2. Grup (n=5)

3. Grup (n=5)

2.41±0.04a
1.03±0.07a

2.53±0.02b
1.25±0.01b

2.56±0.02b
1.28±0.01b

<0.001
<0.001

51.26±11.31a

40.65±4.32ab

44.38±1.88ab

0.049

3.19±0.26a
0.86±0.09a

3.60±0.18b
1.15±0.07b

3.31±0.20a
0.88±0.13a

0.001
<0.001

17.87±1.33a

24.77±2.94b

19.90±0.48a

<0.001

3.83±0.14
0.94±0.03a

4.06±0.26
1.30±0.15b

3.85±0.17
1.05±0.13a

0.225
<0.001

16.28±0.80ac

23.97±2.87b

18.89±3.10a

<0.001

2.65±0.08
0.68±0.08

2.83±0.18
0.85±0.14

2.67±0.16
0.73±0.22

0.114
0.298

19.28±2.20a

26.45±4.50b

21.10±4.11ab

0.006

3.53±0.32
0.74±0.06a

3.73±0.21
0.98±0.12b

3.72±0.11
0.83±0.15ab

0.545
0.026

16.42±1.45

19.76±4.87

15.97±3.47

0.172

Veriler, ortalama ± standart sapma ve ortanca (1.çeyrek – 3.çeyrek) olarak ifade edilmiştir. Aynı satırda yer alan
aynı harfler gruplar arası benzerliği, farklı harfler gruplar arası farklılığı ifade etmektedir. p<0.05 değeri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
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Tablo 5. Üçüncü nesil sağ ön ekstremitelere ait veriler
Gruplar
Değişkenler
Kontrol (n=5)
Clavicula
Total kemik uzunluğu (mm)
2.41±0.04b
Kemikleşme sergileyen bölge uzunluğu (mm)
0.96±0.02
Kemikleşme yüzde oranı (%)
46.52±5.30b
Scapula
Total kemik uzunluğu(mm)
3.02±0.09ab
Kemikleşme sergileyen bölge uzunluğu (mm)
0.82±0.07c
Kemikleşme yüzde oranı (%)
18.64±2.92b
Humerus
Total kemik uzunluğu (mm)
3.81±0.25
Kemikleşme sergileyen bölge uzunluğu (mm)
0.99±0.11b
Kemikleşme yüzde oranı (%)
19.41±3.50b
Radıus
Total kemik uzunluğu (mm)
2.62±0.30
Kemikleşme sergileyen bölge uzunluğu (mm)
0.61±0.13b
Kemikleşme yüzde oranı (%)
17.94±3.66b
Ulna
Total kemik uzunluğu (mm)
3.45±0.53
Kemikleşme sergileyen bölge uzunluğu (mm)
0.76±0.15b
Kemikleşme yüzde oranı (%)
15.97±3.90b

P

1. Grup (n=5)

3. Grup (n=6)

2.46±0.02a
0.95±0.02
37.21±1.76a

2.44±0.01ab
0.94±0.01
41.20±3.47b

0.037
0.243
0.006

3.07±0.29a
1.31±0.06a
32.37±2.69a

2.76±0.13b
0.67±0.12b
18.37±1.74b

0.032
<0.001
<0.001

3.75±0.35
1.49±0.16a
34.85±4.99a

3.50±0.11
0.87±0.08b
21.30±1.79b

0.131
<0.001
<0.001

2.73±0.24
1.12±0.09a
38.69±5.61a

2.47±0.13
0.62±0.18b
22.00±8.23b

0.200
<0.001
<0.001

3.42±0.60
1.27±0.23a
32.60±4.02a

3.31±0.17
0.65±0.14b
19.28±4.44b

0.856
<0.001
<0.001

Veriler, ortalama ± standart sapma ve ortanca (1.çeyrek – 3.çeyrek) olarak ifade edilmiştir. Aynı satırda yer alan
aynı harfler gruplar arası benzerliği, farklı harfler gruplar arası farklılığı ifade etmektedir. p<0.05 değeri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Tartışma ve Sonuç
Çalışmamızda 2450 MHz radyofrekans elektromanyetik alan etkisini 18. gestasyonel dönemde alınan fetüslerde;
ikili iskelet boyama yöntemi kullanılarak kemikleşmeyi değerlendirdik. Akdağ ve arkadaşlarının yapmış olduğu
uzun dönem aşırı düşük frekanslı manyetik alan (ELF-MF) çalışmasında sıçan kemiklerinin özellikle kortikal
kemik kalitesi ve kemik gücünün biyokimyasal özelliklerini etkileyebileceğini göstermişlerdir. Etkisi kemik
mineralizasyonu üzerinde olabileceğini, ancak ELF-MF'nin kemik yapısının içsel özelliklerini etkilemediğini
düşünmüşlerdir (5). Birkaç çalışmada EMA maruziyetinin bazı karakteristik bağlantılarla riski artırdığına dair
bulgular rapor edilmesine rağmen, epidemiyolojik çalışmalarda insan gebelik sonuçlarıyla bir bağlantı
kurulamadığı belirtilmiştir. Genel bir bakışla söylenecek olursa EMA’nın gebelikte yavru gelişimi üzerine güçlü
bir yan etki göstermediği, bununla birlikte, zayıf EMA etkisinin zor anlaşılan yanları ve organizmanın duyarlılığı
üzerine ek çalışmalar yapılması gerektiği belirtilmiştir (6). Bu doğrultudayapılan bir çalışmada, 60 Hz de seyreden
tek veya eklenmiş sinyaller, biyolojik açıdan gelişimsel toksisiteyi önemli oranda arttırmadığı, sıklığı açısından
EMA maruziyeti, fetal gelişme için önemli bir faktör olmadığı bildirilmiştir (7). Konu ile ilgili yapılan bir
çalışmada da EMA’ ya maruz kalan sıçanlarda klinik işaretlere bakılarak; vücut ağırlığı, yiyecek tüketimi, gebelik
süresi ve nekropsi bulgularında değişiklik gözlenememiş, bu sıçanlardan doğan yavrularda da embriyonik ve fetal
gelişim üzerine yan etkiler izlenememiştir (8). Berman ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada,
Suriye hamsterlerini hamileliklerinin 6–14. günleri arasında günde 100 dakika süreyle 2450 MHz frekanslı
mikrodalgalara maruz bıraktıklarında iskelet oluşumunda ve fetüs ağırlığında azalma, fetüs ölümlerinde ise artış
gözlemlemişlerdir (9).
18. gestasyonel dönemde alınan fetüslerde sağ-sol clavicula, sağ-sol scapula, sağ-sol humerus, sağ-sol radius ve
sağ-sol ulnanın total kemik uzunluğu (mm), kemikleşme sergileyen bölge (mm) ve kemikleşme yüzde oranı (%)
ikili iskelet boyama yöntemi kullanılarak değerlendirildi. Yaptığımız literatür araştırmasında, ikili iskelet boyama
yöntemi kullanılarak EMA’nın kemik gelişimi üzerine etkilerini değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır.
Bundan dolayı çalışmamız literatürde bir ilk olma özelliğine sahiptir. Çalışmamızda tüm gruplarda incelenen
fetüslerin ön ekstremite kemiklerinden; claviculaya ait total kemik uzunluğu 1.grupta en yüksek, kemikleşme
sergileyen bölge uzunluğu kontrolde en yüksekken, kemikleşme yüzde oranı 2. grupta en yüksekti. Scapulanın
total kemik uzunluğu 3.grupta en yüksek, kemikleşme sergileyen bölge ve kemikleşme yüzde oranı 1. grupta en
yüksekti. Scapulaya ait tüm ölçümler kontrol grubunda en düşüktü. Humerusa ait total kemik uzunluğu,
kemikleşme sergileyen bölge uzunluğu ve kemikleşme yüzde oranı 1. grupta en yüksekti. Humerusa ait tüm
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ölçümler kontrol grubunda en düşüktü. Radiusa ait tüm sağ taraf ölçümler kontrol grubunda en düşük, diğer gruplar
arasında kayda değer istatistiksel farklar mevcuttu. Ulnaya ait total kemik uzunluğu, kemikleşme sergileyen bölge
uzunluğu ve kemikleşme yüzde oranı 1. grupta en yüksekti. Diğer gruplar arasında kayda değer istatistiksel
farklılıklar mevcuttu. Çalışmamızda 2450 MHz EMA’nın sıçan fetüslerinin ön ekstremitelerindeki bütün
kemiklerin kemikleşme sergileyen bölgelerin uzunluk verileri kontrol ve diğer gruplar arasında
değerlendirildiğinde sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Total kemik uzunlukları kontrol
ve diğer gruplar arasında değerlendirildiğinde; sol humerus ve sağ-sol radius kemiklerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir fark saptanamamışken, sağ-sol clavicula, sağ-sol scapula, sağ humerus ve sağ-sol ulna kemik
uzunluklarındaki gelişimlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Kemikleşme yüzde oranları
verileri kontrol ve diğer gruplar arasında değerlendirildiğinde ise, sağ radius ve sağ-sol ulna kemiklerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamışken, sol radius, sağ-sol clavicula, sağ-sol scapula ve sağ-sol
humeruslar arasında değerlendirildiğinde sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Verilerimiz, RF-EMA’nın primer kemikleşmeyi arttırdığını göstermektedir. RF sinyalleri kemik
mineralizasyonunu ve kemiğin yoğunluğunu değiştirmiştir. Elektromanyetik alanların sağlık üzerindeki etkileri
konusunda, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmaların daha geniş
yelpazede hem deneysel hem de gözleme dayalı olarak yapılması konunun daha net anlaşılmasında etkili olacaktır.
Çalışılan alanlarda, elektrik ve manyetik alan ölçüm cihazları kullanılarak, yaşam alanlarındaki elektrik ve
manyetik alan değerlerinin bulunması ve değerlendirmelerin bu çerçevede yapılması dahas ağlıklı sonuçlar
verecektir. Ayrıca seçilen bir grup üzerinde, sağlık sorunlarının belirli periyodlarla sorgulanması ve ilgili
kuruluşlarda gerekli tetkiklerin yapılması şeklinde sürdürülen çalışmalardan daha anlamlı sonuçlar elde
edilebileceğini düşünmekteyiz.
Kaynaklar
1. Şeker S, Çerezci O. Elektromanyetik alanların biyolojik etkileri güvenlik standartları ve korunma yöntemleri. Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul 1991.
2. Polk C, Postow E. Handbook of biological effects of electromagnetic fields. CRC Pres, Inc. Florida 1986.
3. Gandhi OP, Lazzi G, Furse CM. Elecktromagnetic absorption in the human head and neek for mobile telephones at 835
and 1900 MHz. IEEE Trans. MicrowaveTheoryTeek 1996; 44 (10): 1884-1897.
4. Wolf FI, Torselloa A, Tedescoa B, et al. 50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation
and DNA damage: Possibleinvolvement of a redoxmechanism. Biochimica et BiophysicaActa. 2005; 1743: 120-129.
5. Akdağ MZ, Daşdağ S, Erdal N, et al. The effect of long-term extremely low-frequency magnetic field on geometric and
biomechanical properties of rats' bone. Electromagnetic Biology and Medicine 2010; 29:1-12, 9-18.
6. Juutilainen J. Developmental effects of extremely low frequency electric and magnetic fields. Radiat Prot Dosimetry 2003;
106(4):385-90.
7. Ryan BM, Polen M, Gauger JR, et al. Evaluation of the developmental toxicity of 60 Hz magnetic fields and harmonic
frequencies in Sprague-Dawley rats. Radiat Res 2000; 153(2): 637-41.
8. Chung MK, Kim JC, Myung SH. Lack of adverse effects in pregnant/lactating female rats and their offspring following
pre- and postnatal exposure to ELF magnetic fields. Bioelectromagnetics 2004; 25(4):236- 44.
9. Berman E, Carter HB, House D. Observations of Syrian hamster foetuses after exposure to 2450–MHz microwaves. J
Microwave Power 1982; 17: 107-112.

192

SS-098
PİLONİDAL SİNÜS HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN
SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Tülin ÖZTAŞ*, Muhammet ASENA**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi AD
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri AD
Amaç: Bu çalışmanın amacı adölesanlarda sık görülen cerrahi patolojilerden biri olan pilonidal sinüs hastalığı ile
ilişkili faktörlerin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 2017- 2019 yılları arasında pilonidal sinüs hastalığı tanısıyla opere edilen 19
olgunun sosyodemografik verileri retrospektif olarak incelendi. Aynı yaş grubundaki sağlıklı çocuklardan kontrol
grubu oluşturuldu. Olguların yaş, cinsiyet, boy, kilo, haftalık banyo yapma sayısı, günlük oturma süreleri, vücudun
fazla tüylü olup olmadığı, asırı terleme olup olmadığı, ailede pilonidal sinüs öyküsü gibi özellikleri değerlendirildi.
Bulgular: Yaşları 13 ile 17 yıl arasında değişen 19 olgunun 11’i (%57.9) kız çocuğu ve 8’i (%42.1) erkekti.
Cinsiyet farklılığı ile pilonidal sinüs hastalığı arasında ilişki yoktu.(p>0.05) Pilonidal sinüs hastalığı olan
çocuklarda pozitif aile öyküsü (%78.9) kontrol grubundan (%15.8) yüksekti (p<0,01). Fazla tüylü bir vücuda sahip
olma oranı hastalarda (%78.9) olan kontrol grubuna (%5.3) kıyasla daha fazlaydı. (p<0,01). Hastaların %84.2 ‘si
haftada iki veya daha az,%15.8’i haftada üç kez banyo yapıyordu. Kontrol grubundaysa %47.4’ü haftada iki
ve %52.6’sı haftada 3 veya daha fazla banyo yapıyordu. Banyo sıklığı arttıkça pilonidal sinüs hastalığı görülme
oranı azalıyordu. (p<0.01). Artmış vücut kitle indeksi(>25) olan olgu sayısı hastalarda (%42.1), kontrol grubundan
(%10.5) daha yüksekti. (p<0.01). Pilonidal sinüs hastalığı olan olguların %31.5’inde aşırı terleme vardı, %90’ı
gün içerisinde 6 saat veya uzun süreli oturuyordu. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında aşırı terleme (%21.5) ve
gün içerisinde uzun süreli oturma oranı (%100) benzerdi.
Sonuç: Cinsiyet, uzun süreli oturma ve aşırı terleme ile pilonidal sinüs hastalığı arasında ilişki yoktur. Pozitif aile
öyküsüne sahip olan, haftada iki veya daha az banyo yapan, artmış vücut kitle indeksi olan ve aşırı tüylü vücuda
sahip olanlarda pilonidal sinus hastalığı daha sık görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Pilonidal sinüs, çocuk, etiyoloji

SOCIODEMOGRAPHİC FEATURES OF CHİLDREN WITH
PILONIDAL SINUS DISEASE
Introduction: The purpose of this study is to examine the factors that are related to pilonidal sinüs disease, which
is one of the most frequently seen surgical pathology at adolescence.
Methods: In this study, sociodemographic datas of 19 cases, who were operated for pilonidal sinus diagnosis,
were examined retrospectively. Control group was formed from same age healty children. Age, sex, height, weight,
weekly bath count, daily sitting times, existence of excessive hair amount of body, existence of excessive sweating
and familial pilonidal sinüs history of the cases were evaluated.
Results: 11 of the 19 cases (%57.9) were female, whereas 8 of them (%42.1) was male. There was no relation
between sex and pilonidal sinüs disease (p>0.05). Positive family history raito of the children with pilonidal sinüs
disease (%78.9) was higher than control group (%15.8) data (p<0.01). The ratio of patients having excessive hair
amount of body (%78.9) was higher in comparison with control group (%5.3) data (p<0.01). %84.2 of the patients
were having bath 2 times in a week, whereas % 15.8 of them were having 3 times or more. As for control group,
the ratio of the children taking bath 2 times a week was %47.4, whereas ratio of 3 or more times bath takers
was %52.6. As bath taking count was increasing, pilonidal sinüs incedence ratio was decreasing (p<0.01). The
cases of increased body mass index (>25) was higher at patient group (%42.1) in comparison with control group
(%10.5) data (p<0.01). %31.5 of the cases with pilonidal sinüs disease had excessive sweating, and %90 of them
had 6 hours or more daily sitting time. In comparison with control group, excessive sweating (%21.5) and ratio of
long sitting times (%100) was similar for patient group.
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Conclusion: There was no relation between pilonidal sinüs disease and sex, excessive sitting time and excessive
seating. On the other hand, pilonidal sinüs disease incidence frequency was higher with the patients that have
positive familial history, two or less weekly bath takers, increased body mass index and excessive hair amount of
body.
KeyWords: Pilonidal disease,children, etiology,
Giriş
Pilonidal sinüs hastalığı genellikle sakrokoksigeal bölgede daha az oranda göbek çukurunda koltuk altı, ayak
tabanı, penis, klitoris ve parmak aralarında yerleşen kronik inflamatuar bir hastalıktır1. Pilonidal sinüs hastalığının
önceleri konjenital olduğu düşünülmüşse de günümüzde edinsel bir hastalık olduğu kabul edilmiştir.
Sakrokoksigeal bölgeye çevreden gelen kıllar yabancı cisim reaksiyonu oluşturarak inflamasyonu uyarır. Zamanla
kalçanın hareketi vakum etkisi yaparak kılların derine yerleşmesine ve sinüs oluşumuna neden olur1,2,3. Çocuklarda
insidansı 1.2-2/10000 olup genellikle 12- 18 yaş aralığında görülmektedir. Pilonidal sinüs hastalığı multifaktöriyel
patolojilerle oluşmaktadır4. Bu çalışmanın amacı adölesanlarda pilonidal sinüs hastalığı ile ilişkili faktörlerin
incelenmesidir.
Materyal ve Metod
Bu çalışmada 2017- 2019 yılları arasında pilonidal sinüs hastalığı tanısıyla opere edilen 19 olgunun
sosyodemografik verileri retrospektif olarak incelendi. Tekrarlayan pilonidal sinüs hastalığı olan olgular çalışma
dışı bırakıldı. Toplam 19 kişi olan kontrol grubu pilnidal sinüsden başka nedenlerle polikliniğe başvuran hastaların
sağlıklı refakatçilerinden oluşturuldu. Olguların yaş,cinsiyet, boy, kilo, haftalık banyo yapma sayısı, günlük
oturma süreleri, vücudun fazla tüylü olup olmadığı, asırı terleme olup olmadığı, ailede pilonidal sinüs öyküsü gibi
özellikleri değerlendirildi. Her iki grup arasında bu özellikler karşılaştırıldı.
İstatistiksel yöntem:
Verilerin analizi için SPSS (statistical for social sciences programme) istatistik programı kullanıldı. Kategorik
değişkenler sayı ve yüzde olarak hesaplandı. Hastalar ve kontrol grubu arasında kategorik değişkenler açısından
fark olup olmadığını belirlemek için ki kare testi kullanıldı. Tüm verilerde p<0.005 istatistiksel olarak anlamlı
kabul edildi.
Sonuçlar
Yaşları 13 ile 17 yıl arasında değişen 19 olgunun 11’i (%57.9) kız çocuğu ve 8’i (%42.1) erkekti. Cinsiyet farklılığı
ile pilonidal sinüs hastalığı arasında ilişki yoktu.(p>0.05) Pilonidal sinüs hastalığı olan çocuklarda pozitif aile
öyküsü (%78.9) kontrol grubundan (%15.8) yüksekti (p<0,01). Fazla tüylü bir vücuda sahip olma oranı hastalarda
(%78.9) olan kontrol grubuna (%5.3) kıyasla daha fazlaydı. (p<0,01). Hastaların %84.2 ‘si haftada iki veya daha
az,%15.8’i haftada üç kez banyo yapıyordu. Kontrol grubundaysa %47.4’ü haftada iki ve %52.6’sı haftada 3 veya
daha fazla banyo yapıyordu. Banyo sıklığı arttıkça pilonidal sinüs hastalığı görülme oranı azalıyordu. (p<0.01).
Artmış vücut kitle indeksi(>25 kg/m2) olan olgu sayısı hastalarda (%42.1), kontrol grubundan (%10.5) daha
yüksekti. (p<0.01). Pilonidal sinüs hastalığı olan olguların %31.5’inde aşırı terleme vardı, %90’ı gün içerisinde 6
saat veya uzun süreli oturuyordu. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında aşırı terleme (%21.5) ve gün içerisinde
uzun süreli oturma oranı (%100) benzerdi. İki grubun özellikleri tablo halinde sunuldu. (Tablo 1)
Tartışma
Pilonidal sinüs hastalığı genellikle puberteden sonra görülmektedir. Pubertede ki hormonal değişiklikler ve artmış
pilosabese bez aktivitesinin pilonidal sinüs hastalığı oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir 2,3.Çalışmamızdaki
olguların yaşları puberte sonrası ile uyumluydu. Erişkinlerde yapılan çalışmalarda erkeklerdeki kılların yapısı
nedeniyle, erkeklerde kadınlara oranla pilonidal sinüs hastalığının daha sık görüldüğü bildirilmiştir 1,2,4,5,6.
Adölesanlarda erişkinlerden farklı olarak çalışmamızda olduğu gibi pilonidal sinüs hastalığı ile cinsiyet arasında
ilişki olmadığı belirtilmiştir4.
Pilonidal sinüs hastalığının etiyolojisinde pozitif aile öyküsünün rolü olduğu bildirilmiştir 5. Bolandparvaz ve ark
yaptığı çalışmada Pilonidal sinüslü olguların %71.7 sinde aile öyküsü saptandığı bildirilmiştir 7. Çalışmamızın
sonuçları bu çalışma ile uyumlu olup pilonidal sinüslü olgularda %78.9 aile öyküsü saptandı. Pozitif aile öyküsü
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olanlarda pilonidal sinüs hastalığının daha erken yaşta görüldüğü belirtilmiştir. Kalıtımın erişkinlere nazaran
çocuklarda pilonidal sinüs oluşumunda daha fazla etkili olduğu ve hastalığın konjenital olabileceği belirtilmiştir4.
Harlak ve ark yaptığı çalışmada ise pilonidal sinüs hastalığı ile pozitif aile öyküsü arasında anlamlı ilişki olmadığı
raporlanmıştır8.
Pilonidal sinüs hastalığının patogenezinde dökülmüş tüylerin rolü olduğu ve aşırı tüylü olanlarda pilonidal sinüs
hastalığının daha sık görüldüğü raporlanmıştır9. Harlak ve ark yaptığı çalışmada artmış vücut tüy oranının yaklaşık
9 kat daha fazla pilonidal sinüs hastalığı gelişimine neden olduğu bildirilmiştir8. Çalışmamızda pilonidal sinüslü
olguların vücud yapısı kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha fazla tüylüydü. Aşırı terleme, kötü vucut
hijyeni ve infeksiyonun pilonidal sinüs hastalığı gelişimi riskini artırdığı raporlanmıştır3. Haftada iki veya daha az
banyo yapanlarda haftada üç veya daha fazla banyo yapanlara oranla pilonidal sinüs hastalığının daha sık
görüldüğü, intergluteal sulkusu temizlemenin hastalığı önleyebileceği belirtilmiştir4,6,7,8. Sinan ve ark yaptığı
çalışmadaysa banyo sıklığı ile pilonidal sinüs hastalığı arasında anlamlı birliktelik saptanmadığı bildirilmiştir10.
Çalışmamızda banyo yapma sıklığı ile pilonidal sinüs hastalığı arasında ilişki saptanırken, aşırı terleme ile
pilonidal sinüs hastalığı arasında ilişki saptanmadı.
Pilonidal sinüs hastalığı ile ilişkili olduğu düşünülen faktörlerden biride artmış vücut kitle indeksidir. Obeslerde
derin ve nemli intergluteal sulkusun irritasyona duyarlı olduğu ve bu nedenle pilonidal sinüs hastalığının daha sık
görüldüğü raporlanmıştır1,2,7,9. Çubukçu ve ark yaptığı çalışmada sadece obesitenin pilonidal sinüs hastalığına
neden olmadığı, lokal travma, kalın giysilere bağlı aşırı terleme, yorucu egzersiz, kötü kişisel hijyenle birlikte
pilonidal sinüs hastalığı gelişimini artırdığı belirtilmiştir11. Bazı çalışmalarda ise artmış vücut kitle indeksi ile
pilonidal sinüs hastalığı arasında ilişki saptanmamıştır4,8. Çalışmamızda pilonidal sinüs hastalığı olan olgular da
artmış vücut kitle indeksi görüldü.
Uzun süreli oturma ve sedanter yaşamın gluteal sulkusta negatif basınca neden olarak sinüs oluşumunu
kolaylaştırdığı bildirilmiştir3. Yapılan bir çalışmada 6 saatden daha uzun süre oturma ile pilonidal sinüs hastalığı
ilişkili bulunmuştur8. Bolandparvaz ve ark yaptığı çalışmada ise 4 saat veya daha uzun süre oturmanın
sakrokoksigeal bölgede travmaya neden olarak pilonidal sinüs gelişimi riskini artırdığı belirtilmiştir. Hastalığın
uzun süreli oturan şöforlerde ve öğrencilerde daha sık görüldüğü ifade edilmiştir7. Çalışmamızda pilonidal sinüslü
ve kontrol grubundaki çocukların öğrenciydi ve günde 6 saat ve daha fazla oturuyorlardı. Yıldız ve ark yaptığı
çalışmada çalışmamızda olduğu gibi adölesanlarda uzun süreli oturma ile pilonidal sinüs hastalığı arasında anlamlı
bir ilişki saptanmamıştır4.
Sonuç olarak cinsiyet, uzun süreli oturma ve aşırı terleme ile pilonidal sinüs hastalığı arasında ilişki yoktur. Pozitif
aile öyküsüne sahip olan, haftada iki veya daha az banyo yapan, artmış vücut kitle indeksi olan ve aşırı tüylü
vücuda sahip olanlarda pilonidal sinus hastalığı daha sık görülmektedir.
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Tablo 1. Pilonidal sinüs hastalığı olan çocuklar ile kontrol grubunun karşılaştırılması
Pilonidal Sinüs
Kontrol
Özellik
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Ortalama Yaş
15.1
±0.95
14.57
±1.38
Cinsiyet
Kız çocuğu
11
57.9
10
52.6
Erkek
8
42.1
9
47.3
Vücut Kitle İndeksi
Zayıf
2
10.5
9
47.3
Normal
9
47.3
8
42.1
Obes
8
42.1
2
10.5
Haftalık banyo sayısı
≤2
16
84.2
9
47.4
>3
3
15.8
10
52.6
Aile öyküsü
Pozitif
15
78.9
3
15.8
Negatif
4
21.5
16
84.2
Oturma süresi
<6
2
10.5
≥6
17
89.5
19
100
Aşırı terleme
Var
6
31.5
4
21.5
Yok
13
68.4
15
78.9
Vücut Tüy oranı
Çok
15
78.9
1
5.3
Normal
4
21.5
18
94.7
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ÖZET
Amaç: Tıbbi laboratuvarda yapılan analizlerde endojen veya ekzojen maddelerin yol açtığı interferans laboratuvar
tıbbı için ciddi bir sorun ve bazen de hasta güvenliği için bir tehdittir. İnterferans, numunenin içindeki her hangi
bir maddenin, gerçek analitin ölçümünü etkilemesi olarak tanımlanır. Lipemi (yüksek lipid seviyeleri) tarafından
yapılan interferans ölçülmesi, sayısal ifade edilmesi zor bir interferanstır. Bu çalışmanın amacı tiroid hormon
analizlerinde lipeminin etkilerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: İnterferansı ortaya koymak için bizim yaklaşımımız muhtemel interferan maddeyi aynı
numunenin alikotlarına artan konsantrasyonlarda eklemektir. Tiroid hormon analizleri kemiluminesans
immunassay yöntemiyle çalışan Ciba Corning ACS 180 Plus cihazında yapılmıştır. İki hipotiroid, bir ötirod ve bir
hipertiroid olmak üzere dört farklı serum havuzu hazırlandı. Her havuza farklı deneylerde çalışılmak üzere lipemi
yapmak için dört faklı material, %20 Intralipid, 500 mg/dL saf kolesterol, 200 mg/dL kolesterol standardı, 200
mg/dL ve trigliserid standard eklendi.Hazırlanan örneklerin trigliserid, kolesterol, total triiodotironin (TT3), total
tiroksin (TT4), serbest triiodotironin (FT3), serbest tiroksin (FT4) ve tiroid stimülan hormone (TSH) düzeyleri
saptandı. Rölatif ve mutlak hatalar hesaplandı.
Bulgular: Yüksek trigliserid düzeylerinde (<1500 mg/dL) FT3 ve FT4 düzeylerinde artış, TSH düzeylerinde düşüş
tespit edildi. Aynı etki, rutinde görülebilen yüksek kolesterol düzeylerinde (210-260 mg/dL) de görüldü.
Sonuç: Sonuç olarak, tiroid hormon analizleri açlık serumunda yapılmalıdır. Parenteral beslenme alan hastaların
tiroid hormon sonuçları da dikkatlice değerlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Lipemi, interferans, tiroid hormon analizi, hasta güvenliği

Giriş
İnterferans, katalitik aktivite veya konsantrasyon olarak ölçülen bir analitin tayininde, başka bir maddenin veya
maddelerin analizin her hangi bir basamağını etkileyerek sonucu değiştirmesi olayıdır.1 Kroll’un 1994 deki bu
tanımına günümüzde kullandığımız CLSI EP7-A2 dokümanı analitik sapmanın derecesini de hesaba katan bir
çerçeve çizmiştir:EP7-A2 standardına göre klinik kimyada interferans; bir başka bileşenin veya örneğin kendi
özelliğinin etkisi nedeniyle ölçülen analit konsantrasyonunda klinik olarak anlamlı sapmaya neden olan
durumdur.2 İnterferansın derecesi ve yönü interferans mekanizmasına, hem analiz yapılan maddenin hem de
interferan maddenin konsantrasyonuna göre değişmektedir. Eritrositlerin parçalanarak içeriğinin serum veya
plazmaya geçmesi demek olan hemoliz, yüksek bilirubin düzeyleri anlamında ikter, genellikle yüksek lipid
düzeylerinin yani lipeminin sebep olduğu numunenin turbiditesi, hastanın kullandığı ilâçlar, kan tüplerindeki jeller
ve ek maddeler, besin destekleri, hastaya dışardan erilen antikorlar, numunedeki floresan veya radyoaktif
maddeler, analite karşı otoantikorlar, heterofil antikorlar, insan anti hayvan antikorları, hormon bağlayıcı
proteinler, çeşitli çapraz reaksiyon veren maddeler immun assaylerde interferans yapıcı neden olarak
gösterilmiştir.3 Tiroid hormon ölçümleri de rutinde en sıklıkla istenen ama doğru yorumlanması en fazla özen
gerektiren analizlerdir.4 Serumda bulunan şilomikronlar, büyük ve intermediate VLDL partikülleri, ışığı dağıtarak
türbiditeye yol açar. Lipemik indeks 660 nm ile 700 nm lerdeki ışık absorbsiyon farkını ölçer. Trigliserid düzeyi
ile korele olmadığı görülür.5,6 Bu çalışmamızda tiroid hormon ölçümlerinde yüksek hormon düzeylerinin etkilerini
araştırmak amacıyla rutinde çalışılmış artan hasta serumlarından iki hipotiroid, hipertiroid ve ötiroid olan dört
serum havuzu hazırladık. Lipeminin etkilerini araştırmak için bu havuzlardan porsiyonladığımız numunelere %20
IntralipidR, triglierid standardı, kolesterol standardı ve propil alkolde çözerek hazırladığımız 500 mg/dL saf
kolesterol ekledik. Çalışmamız kolesterol eklenerek yapılan ilk interferans çalışmalarından biridir.

Yöntem
Interferansı tespit ve değerlendirmek için, aynı analizi referans bir metotla yapmak; örneğin kalsiyumu atomik
absorbsiyon spektrometre ile çalışmak, analizi iki farklı metotla veya iki farklı üreticinin analitik sistemi ile yapıp
sonuçları karşılaştırmak veya aynı numunenin bölünmüş parçalarına araştırılan interferan maddenin artan
konsantrasyonda eklenmesinden sonra analizi yapıp sonuçları student t testi ile değerlendirmek gibi farklı
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yöntemler kullanılabilir. Student t testinde eğim sıfırdan anlamlı derecede farklı ise bir interferansın varlığı söz
konusudur. Ayrıca Glick ve arkadaşları, eklenen interferan maddenin yoğunluğuna karşılık analiz edilen maddenin
sonucundaki yüzde değişikliğin grafiğini çizmişlerdir. Bu grafiklere Glick ve arkadaşları, interferograf adını
vermiştir7. Biz de deney sonuçlarımızı inteferograf haline getirdik.
Çalışmamızda total ve serbest T3 ve T4 düzeyleri Chiron Diagnostics ACS cihazında kemilüminesans kompetetif
immunassay, TSH ise aynı cihazda iki yönlü sandviç immunassay yöntemle çalışılmıştır. Aşağıdaki tablolarda
ölçüm sonuçları görülmektedir.

Sonuçlar ve Tartışma
X eksenine katılan madde miktarı, y eksenine yüzde değişim yerleştirilerek interferograflar çizildiğinde, TT 3 ve
TT4 düzeylerindeki değişim < +/- 10 olup anlamlı değildir. En belirgin interferans İntralipidR katılımı ile elde
edilmiştir. Lipemi ile FT3 ve FT4 düzeylerinde artış, TSH düzeyinde düşüş gözlenmiştir.
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Şekil 1. Serum Havuzlarına %20 İntralipidR katılımı, FT4 düzeylerinde elde
edilen interferograflar

Şekil 2. Serum Havuzlarına 500 mg/dL saf kolesterol katılımı, TSH
düzeylerinden elde edilen interfrograflar
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Şekil 3. Serum Havuzlarına 200 mg/dL kolesterol standardı
katılımı, TSH düzeylerinden elde edilen interferograf

Şekil 4. Serum Havuzlarına 200 mg7dL kolesterol standardı
katılımı, FT4 düzeylerinden elde edilen interferograflar

Sonuç

Trigliseridin çok yüksek konsantrasyonlarında (<1500 mg/dL) ve kolesterolün klinikte görülebilen
konsantrasyonlarında (210-260 mg/dL) FT3 ve FT4 düzeylerinde artma, TSH düzeyinde azalma şeklinde bir lipemi
interferansı tespit edilmiştir. Tiroid hormon analizleri açlık serumunda yapılmalıdır. Parenteral beslenme alan
hastaların, ağır fizyolojik stres altındaki hastaların (MI gibi), heparanize hastaların tiroid sonuçları yorumlanırken
olası bir lipemi interferansı akılda tutularak dikkatli olunmalıdır.
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ROMATOİD ARTRİTE SEKONDER AMİLOİD GUATR: OLGU
SUNUMU
Taşkın ERKİNÜRESİN*
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Bursa
Amaç: Amiloid guatr tiroidin belirgin büyümesi ve tiroid parenkiminde amiloid birikimi olarak tanımlanır.
Amiloid guatr ilk kez 1858 yılında Beckmann tarafından tanımlanmıştır. Amiloid guatrların çoğu kronik bir
hastalık sonrasında görülen sekonder amiloidoza bağlı gelişmiş olgulardır. Hastamızda romatoid artrit nedeniyle
gelişen ve bası semptomlarına yol açan guatr mevcut olup nadir görülen bu olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu: 20 yıldır romatoid artrit tedavisi gören ve son 7 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz
uygulanan 55 yaşında erkek hasta. Boyunda büyük bir şişkinlik, solunum zorluğu ve yutma güçlüğü şikayetiyle
hastanemize başvurdu. Muayenesi sonucunda tiroiddeki büyüme guatr veya malignite lehine yorumlandı. Bu
nedenle hastaya tiroidektomi yapıldı. Histolojk incelemede tiroid foliküllerinin ve kan damarlarının arasında diffuz
ekstraselüler eozinofilik amorf proteinöz materyel birikimi saptandı. Ayrıca foliküllerin arasında matür yağ dokusu
da dikkati çekmekteydi. Kristal Viyole ile boyanan kesitlerde ekstraselüler proteinöz materyelde metakromatik
boyanma saptandı. Kongo Red ile boyanan kesitlerde de bu materyel polarize ışıkta elma yeşili çift kırınım
göstermekteydi. Bu bulgular temelinde olgu amiloid guatr olarak teşhis edildi.
Tartışma: Amiloidoz dokularda ekstraselüler alanda çözünmeyen proteinlerin oluşumundan kaynaklanan bir
hastalıktır. Amiloidozun primer, sekonder ve kalıtsal olmak üzere 3 ana tipi vardır. Primer amiloidozun nedeni
bilinmemektedir ve genellikle AL amiloidin birikmesiyle ilişkilidir. AL amiloidozu genellikle multiple miyelomda
görülür. Sekonder amiloidoz genellikle AA amiloidin birikmesiyle ilişkili diyabet, tüberküloz, romatoid artrit ve
inflamatuar barsak hastalığı gibi kronik hastalıklardan kaynaklanır. Kalıtsal amiloidoz nadirdir ve nesilden nesile
geçebilir. En sık transtiretin proteini birikimiyle oluşur. Amiloid guatr varlığı tiroidin medüller karsinomu, multiple
miyelom, romatoid artrit, hyalinize trabeküler adenom, soliter plazmasitom, infeksiyonlar ve ailevi Akdeniz
ateşinin ayırıcı tanısını doğurur. Kesin tanı cerrahi numunenin histolojik incelenmesiyle konur. Sistemik
amiloidozun etkili bir tedavisi yoktur. Kolşisin ailevi Akdeniz ateşinde amiloid birikimini önleyebilir. Amiloid
guatr hastalarında tercih edilen tedavi bası semptomlarını ortadan kaldırmak için total tiroidektomidir.
Sonuç: Amiloidoza yol açabilecek kronik hastalıkları olan olgularda gelişen guatrda tanıda öncelikle amiloid guatr
akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Amiloid guatr, romatoid artrit, sekonder amiloidoz, tiroid

AMYLOID GOITRE SECONDARY TO RHEUMATOID ARTHRITIS:
CASE REPORT
Introduction: Amyloid goitre is defined as a pronounced growth of thyroid and amyloid deposition in thyroid
parenchyma. Amyloid goiter was first described by Beckmann in 1858. Most of the amyloid goiters are developed
due to secondary amyloidosis after a chronic disease. In our patient, we aimed to present a rare case of goiter
which developed due to rheumatoid arthritis and caused pressure symptoms.
Case: A 55-year-old male patient with rheumatoid arthritis for 20 years who had undergone hemodialysis for
chronic renal failure for the last 7 years. She was admitted to our hospital with big swelling of the neck, respiratory
difficulty and dysphagia. As a result of the examination, the growth in thyroid was interpreted in favor of goiter or
malignancy. Therefore, the patient underwent thyroidectomy. Histological examination revealed diffuse
extracellular eosinophilic amorphous proteinous material accumulation between the thyroid follicles and blood
vessels. In addition, mature adipose tissue was also noted among the follicles. Methacromatic staining was detected
in extracellular protein material in the stained sections crystal viola. Congo red stained sections in this material
201

showed an apple-green birefringence under the polarized light . Based on these findings, the case was diagnosed
as amyloid goiter.
Discussion: Amyloidosis is a disease caused by the formation of insoluble proteins in the extracellular space.
There are three main types of amyloidosis: primary, secondary and hereditary. The cause of primary amyloidosis
is unknown and is usually associated with the accumulation of AL amyloid. AL amyloidosis is usually seen in
multiple myeloma. Secondary amyloidosis is usually caused by chronic diseases such as diabetes, tuberculosis,
rheumatoid arthritis and inflammatory bowel disease associated with the accumulation of AA amyloid. Hereditary
amyloidosis is rare and can pass from generation to generation. It occurs most often with the accumulation of
transthyretin protein. The presence of amyloid goitre causes the differential diagnosis of thyroid medullary
carcinoma, multiple myeloma, rheumatoid arthritis, hyalinized trabecular adenoma, solitary plasmacytoma,
infections and familial Mediterranean fever. The definitive diagnosis is made by histological examination of the
surgical specimen. There is no effective treatment for systemic amyloidosis. Colchicine can prevent amyloid
accumulation in familial Mediterranean fever. The preferred treatment in amyloid goiter patients is total
thyroidectomy to eliminate the symptoms of compression.
Conclusion: Amyloid goiter should be considered in the diagnosis of goitre in patients with chronic diseases that
may cause amyloidosis.
Keywords: Amyloid goiter, rheumatoid arthritis, secondary amyloidosis, thyroid
Giriş:
Amiloid guatr tiroid parenkiminde amiloid birikimi nedeniyle tiroidin belirgin büyümesine denir. Amiloid guatr
ilk kez 1858 yılında Beckmann tarafından tanımlanmış1,2,3 ve 1904 yılında da Eiselberg tarafından ilk kez amiloid
guatr terimi kullanılmıştır3,4. Tiroidde amiloid birikimi aşırı derecede olursa bası semptomlarına yol açar 5. Amiloid
guatrların çoğu kronik bir hastalık sonrasında görülen sekonder amiloidoza bağlı gelişmiş olgulardır 5. Hastamızda
romatoid artrit nedeniyle gelişen ve bası semptomlarına yol açan guatr mevcut olup nadir görülen bu olguyu
sunmayı amaçladık.
Olgu:
20 yıldır romatoid artrit tedavisi gören ve son 7 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz uygulanan
55 yaşında erkek hasta. Boyunda büyük bir şişkinlik, solunum zorluğu ve yutma güçlüğü şikayetiyle hastanemizin
genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Muayenesi sonucunda tiroiddeki büyüme guatr veya malignite lehine
yorumlandı. Yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisi benign olarak değerlendirildi. Hastaya tiroidektomi yapıldı.
Makroskopide sağ lob 12x7,5x7 cm sol lob 9,6x6x5 cm ölçüsünde total tiroidektomi piyesi izlendi. Sağ lobun
kesitinde çevreden belirgin ve düzenli sınırla ayrılan 1 adet 4x3 cm ölçüsünde kısmen kistik nodül görüldü. Çevre
tiroid dokusu sertlemiş olup açık kahverenkte homojen görünümdeydi. Sol lobun kesitinde de 1 adet 4x4 cm
ölçüsünde kistik nodül izlendi. Çevre tiroid dokusu diğer lobdaki gibi sertleşmiş ve açık kahverenkte olup homojen
görünümdeydi. Mikroskobik incelemede rezidü tiroid foliküllerinin arasında yaygın ekstraselüler eozinofilik
amorf proteinöz materyel birikimi saptandı (Figür 1). Ayrıca foliküllerin arasında matür adipositlerden oluşan
stromal adipöz doku metaplazisi de dikkati çekmekteydi (Figür 2). Kongo Red ile boyanan kesitlerde bu proteinöz
materyel polarize ışıkta elma yeşili çift kırınım göstermekteydi. Bu bulgular ışığında olgu amiloid guatr olarak
rapor edildi (Figür 3).
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Figür 1: Mikroskobik incelemede rezidü birkaç adet tiroid folikülünün arasında yaygın ekstraselüler eozinofilik
amorf proteinöz materyel birikimi saptandı. (H&E 10X)
Tartışma:
Amiloidoz dokuda protein katlanma işleminin bozulması sonucu oluşan çözünmeyen fibril yapısında proteinlerin
doku ve organların işlevini bozacak derecede ekstraselüler alanda birikmesine denir 5,6. 31 farklı tipte amiloidoz
mevcuttur ancak esas olarak amiloidozun primer, sekonder ve kalıtsal olmak üzere 3 ana tipi vardır denir5,6. Primer
amiloidozda eşlik eden hastalık yoktur. Nedeni bilinmemektedir ve genellikle ‘’amyloid light chain’’ (AL)
birikmesiyle ilişkilidir. Bu durumda dokularda biriken amiloid proteinleri, kappa veya lambda hafif zincirleridir.
AL amiloidozu plazma hücrelerinin bir bozukluğundan kaynaklanır. AL amiloidozunda, hafif zincir proteinleri
şekilsizdir ve fazla miktarda üretilir. Dokularda birikirler ve bir veya daha fazla organa zarar verebilirler. Kalp,
böbrekler, sinirler ve gastrointestinal sistem en sık etkilenen organlardır. AL amiloidozu plazma hücre
proteinlerinin aşırı üretimi ile ilişkili olduğu için genellikle multipl miyelomda görülür 7.
Diyabet, tüberküloz, lepra, osteomiyelit, bronşiyektazi, romatoid artrit, ailevi Akdeniz ateşi, ve inflamatuar barsak
hastalığı ve bazı kanser türleri gibi eşlik eden bir kronik hastalık varsa sekonder amiloidoz denir. Genellikle
‘’amyloid associated’’ (AA) protein birikmesiyle oluşur. Ayrıca yaşlanma ile de bağlantılı olabilir. AA amiloidozu
dalak, karaciğer, böbrekler, adrenal bezler ve lenf bezleri ve tiroidi etkileyebilir 5.
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Figür 2: Ayrıca foliküllerin arasında matür adipositlerden oluşan stromal adipöz doku metaplazisi de dikkati
çekmekteydi. (H&E, 40X)

Figüre 3: Kongo Red ile boyanan kesitlerde bu ekstraselüler eozinofilik amorf proteinöz materyel polarize ışıkta
elma yeşili çift kırınım göstermekteydi. (Kongo Red 10X)
Kalıtsal amiloidoz herhangi bir hastalıkla ilişkisi yoktur. Nadirdir ve nesilden nesile geçebilir. Kalp ile ilgili
sorunlara, karpal tünel sendromu ve göz anormalliklerine neden olabilir. En sık transtiretin proteini birikimiyle
oluşur5.
Klinik olarak tiroidit ya da karsinomlarla karışabilir5. Tiroidde amiloid birikimi genelde yaygın olarak
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görüldüğünden şüphelenilen olgularda glandın nodüler olmayan bölgesinden de ince iğne aspirasyon sitolojisi
veya biyopsi alınması tanıda yardımcı ve tedavinin planlamasında yol gösterici olabilir 5. Kesin tanı cerrahi
numunenin histolojik incelenmesiyle konur. Histopatolojik incelemede dilate ve normal tiroid folikülleri arasında
yaygın ekstraselüler eozinofilik amorf proteinöz materyel birikimi ve arada adipöz metaplazi görülmesi amiloid
guatrı kuvvetle düşündürür8. Bu nedenle yapılan kristal viyole boyasıyla bu proteinöz materyelin metakromatik
olarak boyanması veya Kongo red boyasında polarize ışık altında elma yeşili renkte çift kırınım göstermesi amiloid
guatr tanısını doğrular8. Amiloid guatr varlığı tiroidin medüller karsinomu, multiple miyelom, romatoid artrit,
hyalinize trabeküler adenom, soliter plazmasitom, infeksiyonlar ve ailevi Akdeniz ateşinin ayırıcı tanısını doğurur.
Sistemik amiloidozun etkili bir tedavisi yoktur. Kolşisin ailevi Akdeniz ateşinde amiloid birikimini önleyebilir.
Amiloid guatr ancak bası semptomlarına yol açıyorsa tedavi olarak total tiroidektomi yapılır 5,9.
Sonuç:
Amiloidoza yol açabilecek kronik hastalıkları olan olgularda gelişen guatrda tanıda öncelikle amiloid guatr akla
gelmelidir. Şüphelenilen olgularda glandın nodüler olmayan bölgesinden de ince iğne aspirasyon sitolojisi veya
biyopsi alınması tanıda yardımcı ve tedavinin planlamasında yol gösterici olabilir.
Kaynaklar:
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SS-103
ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDAN ÖNCE UYGULANAN FENTANİL,
MİDAZOLAM VE DEKSMEDETOMİDİNİN, QT İNTERVALİ VE QT
DİSPERSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Alpay Ateş*,,Sinan Gürsoy**
*Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
**Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Amaç: genel anestezi alacak hastalarda anestezi indüksiyonundan önce verilen fentanil, midazolam ve
deksmedetomidinin QT intervali(QT) ve QT dispersiyonu(QTd) üzerine etkilerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma etik kurul ve hastaların onayı alındıktan sonra, batın operasyonu geçirecek 80 hasta
üzerinde gerçekleştirildi. QT mesafesini etkileyecek ilaç kullanan ve hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Ayrıca operasyon sırasında antikolinerjik, vasopressör, vasodilatatör, hipotansif ilaç kullanılan hastalar çalışmadan
çıkarıldı. Hastalar rastgele 20’şer kişilik 4 gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonundan 5 dakika önce; 1. Gruba(grup
D) 1 µgkg-1 deksmedetomidin, 2. Gruba(grup F) 2 µgkg-1 fentanil, 3. Gruba(grup M) 0,05 mgkg-1 midazolam, 4.
(Kontrol) gruba(grup S) serum fizyolojik uygulandı. Standart olarak bütün hastaların anestezi indüksiyonu 4-7
mgkg-1 tiyopental sodyum ile, kas gevşemesi 0,5 mgkg-1 roküronyum ile sağlandı. İdamede ise % 50 O2/N2O
karışım içinde % 1,5 – 2,5 sevofluran kullanıldı. Çalışma ilaçlarının uygulanmasından itibaren sekiz ayrı zamanda
sistolik kan basıncı(SKB), diastolik kan basıncı(DKB), ortalama kan basıncı(OKB), kalp atım hızı (KAH),
satürasyon O2(SpO2)değerleri ve QT, QTc(düzeltilmiş QT), QTd intervalleri kaydedildi.
Bulgular: Gruplar arasında yaş, ağırlık ve cinsiyet açısından fark yoktu (p>0,05). SKB, DKB, OKB, KAH,
değerlerinin midazolam, fentanil ve kontrol grupları arasındaki farklılığı önemsiz bulundu (p>0,05). Midazolam,
fentanil ve kontrol gruplarında SKB, DKB, OKB ve KAH değerleri entübasyondan sonra bazal değerlere göre
yükseldi (P<0.05). QTc ve QTd değerleri açısından gruplar arasında fark yoktu (P0.05). Tüm gruplarda
endotrakeal entübasyon sonrası bazal değerlere göre QT c ve QTd sürelerinde anlamlı uzama görüldü (P<0.05).
Sonuç: Sonuç olarak; laringoskopi, endotrakeal entübasyon ve cerrahi uyarının neden olduğu QT c ve QTd
sürelerindeki artış, anestezi indüksiyonu öncesi uygulanan deksmedetomidin, fentanil ve midazolam ile
azaltılamamıştır.
Anahtar kelimeler: Fentanil, midazolam, deksmedetomidin, QT intervali.

COMPARISON OF EFFECTS OF FENTANYL, MIDAZOLAM AND
DEKSMEDETOMIDINE APPLIED BEFORE ANESTHESIA
INDUCTION ON QT INTERVAL AND QT DISPERSION
Aim: The objective of this study is to investigate the effects of fentanyl, midazolam and dexmedetomidine used to
decrease the stres that administered before induction of general anaesthesia on the QT interval(QT) and QT
dispersion(QTd).
Methods: After the approval of the ethics committee and the patients, the study was carried out on 80 patients who
would undergo surgery. Patients who were on medications that used to affect the QT distance and who had disease
were excluded from the study. In addition, patients who used anticholinergic, vasopressor, vasodilator, hypotensive
medication during the operation were excluded from the study. The patients had divided four groups. These groups
are planned group I (group D) 1 µgkg-1 of dexmedetomidin, group 2(group F)2 µgkg-1 of fentanyl, group 3(group
M) 0,05 mg.kg-1 of midazolam and group 4 (group S)(control group) 0,9% saline solution. The values are recorded
different 8 times. Values of systolic blood pressure(SKB), diastolic blood pressure(DKB), mean blood
pressure(OKB),heart rate(KAH), saturation O2(SpO2) and intervals of QT, QT c(correct QT), QTd are recorded.
Result: There was no difference between groups in terms of age, weight and gender (p>0.05) Midazolam,fentanyl
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and control groups between values of SKB,DKB,OKB and KAH was insignificant difference (p0,05). In the
midazolam, fentanyl and control groups, SKB, DKB, OKB and KAH values were higher than baseline values after
intubation (p<0.05) There was no difference between the groups in terms of QTc and QTD values (p > 0.05) There
was a significant increase in QTc and QTd times in all groups after endotracheal intubation compared to baseline
values (p<0.05).
As a result, the increase in QTc and QTd periods caused by laryngoscopy, endotracheal intubation and surgical
stimulation was not reduced by dexmedetomidine, fentanyl and midazolam administered before induction of
anaesthesia.
Keywords: Fentanyl, midazolam, dexmedetomidin, QT interval.
Giriş ve Amaç:
Elektrokardiyogram miyokardial hücrelerinden yayılan elektrik potansiyelinin kaydedilmesi ile oluşur. Rutin
peroperatif kullanımı ile disritmiler miyokardial iskemi iletim anormallikleri pacemaker kusurları ve elektrot
boşluklarının saptanmasına imkân verir(1).
Kardiyak aritmiler, perioperatif dönemde sık rastlanılan ve mortaliteden sorumlu tutulan komplikasyonlardır.
Elektrolit dengesizlikleri, sempatik sinir sistemi aktivasyonu, uzamış konjenital ya da edinsel QT sendromu, genel
ve lokal anestezikler gibi pek çok etken aritmi yapabilir (2,3).
Edinsel QT uzaması, kalp veya sinir sistemi rahatsızlıkları, ısı, elektrolit, endokrin ve metabolik bozukluklar ve
kullanılan farmakolojik ajanlarla gelişebilir (4,5). Uzun QT intervalin ventriküler aritmiler ve anestezi altındaki
sebepsiz ani ölümlerinden sorumlu olabileceği bildirilmiştir (6). QT intervali elektrokardiyogram (EKG)’da
ventriküler repolarizasyon zamanını gösterir. QT intervalindeki uzamalar ventriküler repolarizasyon
anormallikleri ve aritmi riskinin belirlenmesinde bir yol gösterici olarak kullanılabilir (7). QT nin normal değerleri
20–50 ms arasında değişir ve bu sürenin uzamasının aritmi fizyopatolojisinde rol oynayan anormal myokard
repolarizasyonunun bir göstergesi olduğu söylenir (8). EKG; yaş, cinsiyet ve kalp hızına göre değişiklik gösterir.
Kalp hızına göre düzeltilerek değerlendirilmesi uygundur. Düzeltildikten sonra QT c olarak ifade edilir. Aritmi
riskinin ortaya konmasında QT c nin QT intervalinden daha spesifik olduğu yönünde raporlar vardır (9).
Anestezi indüksiyonu, laringoskopi, endotrakeal entübasyon ve cerrahi insizyon sempatoadarenal aktivitenin belirgin
stimülasyonuna yol açar. Sempatik stimülasyon sonucu olarak hipertansiyon, taşikardi ve aritmi gelişebilir. Bu
sempatik aktivasyon sırasında plazmada artan katekolamin düzeyleri ile QT intervali arasında direkt bağlantı olduğu
yönünde yayınlar mevcuttur (10). Laringoskopi ve cerrahinin neden olduğu strese karşı oluşan hemodinamik,
hormonal ve metabolik yanıtı azaltmak için opioidler, benzodiazepinler, alfa-2 agonistler, beta adrenerjik blokerler,
kalsiyum kanal blokerleri, magnezyum ve lidokain önerilmektedir(11-17).
Bu çalışmada genel anestezi alacak hastalarda anestezi indüksiyonu, laringoskopi, endotrakeal entübasyon ve cerrahi
insizyona karşı oluşabilecek stres yanıtı köreltmede anestezi patiğinde sıklıkla kullanılan fentanil, midazolam ve
deksmedetomidinin QT intervali üzerine etkilerinin karşılaştırılması 2
Gereç ve Yöntem:
Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında yapılmıştır. Bu
çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığının izniyle ve hastaların da izni alındıktan sonra
batın operasyonu geçirecek 80 hasta üzerinde yapıldı.
Koroner arter hastalığı, koroner by-pass cerrahisi geçiren, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, elektrolit dengesizliği,
diyabetus melitusu ve hipertansiyonu olan antiaritmik ve antihipertansif kullanan hastalar ile edinilmiş QT sendromu
ve uzun QT sendromu olan hastaların çalışmamıza alınmadı. Hastalardan operasyon sırasında antikolinerjik
vasopressör, vasodilatatör, hipotansif ilaç kullanan hastalar ve entübasyon güçlüğü çekilen hastalar çalışmadan
çıkarıldı. Hastaların hiçbirine premedikasyon uygulanmadı.
Hastalar rastgele 20 şer kişilik 4 gruba ayrıldı.
1. gruba (deksmedetomidin) anestezi indüksiyonundan 5 dk. önce intravenöz yoldan 1 µgkg -1 deksmedetomidin,
2. gruba(fentanil) anestezi indüksiyonundan 5 dk. önce intravenöz yoldan 2 µgkg-1 fentanil,
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3. gruba (midazolam)anestezi indüksiyonundan 5 dk. önce intravenöz yoldan 0,05 mgkg -1 midazolam,
4. gruba (kontrol) anestezi indüksiyonundan 5 dk önce 5 ml. serum fizyolojik uygulanarak bütün ilaçların toplam
volümü 5 ml olacak şekilde hazırlandı ve ilaçlar 3 dakika içerisinde eşit hızda verildi
Tüm hastalar ameliyathaneye alındığında elektrokardiyogram, nabız ve kan basınçları monitörize edildi. Çalışma
ilaçları uygulandıktan 5 dakika sonra anestezi indüksiyonu 4-7 mg/kg tiyopental sodyum ile, kas gevşemesi 0,5
mg/kg roküronyum ile sağlandı. İdamede ise % 50 O2/N2O karışım içinde % 1,5 – 2,5 sevofluran kullanıldı.
Grupların anksiyeteye, entübasyon ve cerrahi strese bağlı oluşabilecek yanıtları değerlendirebilmek için 12
derivasyon EKG, sistolik kan basıncı (SKB), diyastolik kan basıncı (DKB), ortalama kan basıncı (OKB), kalp
atım hızı (KAH) ve periferik oksijen satürasyonu (SpO2) değerleri kaydedildi.
t1; bazal değer,
t2; çalışma ilaçları uygulandıktan sonra ölçülen değer,
t3; endotrakeal entübasyon yapıldıktan sonra ölçülen değer,
t4; entübasyon yapıldıktan 3.dk sonra ölçülen değer,
t5; entübasyon yapıldıktan 15.dk sonra ölçülen değer,
t6; entübasyon yapıldıktan 30.dk sonra ölçülen değer,
t7; hasta ekstübe edildikten sonra ölçülen değer,
t8; operasyondan sonra hasta derlenme odasına alındıktan sonra ölçülen değer olarak kaydedildi. Postoperatif
dönemde derlenme odasına alınan hastalar monitorize edilerek SKB, DKB, OKB, KH, QT, QT c, QTd ve SpO2
değerleri kaydedildi
Kan basıncının bazal değere göre değişikliği, ışık refleksi, göz yaşarması, sekresyon artışı, yutkunma ve
hareketliliğe göre anestezi derinliği sevofluran konsantrasyonu arttırıldı ya da azaltılarak ayarlandı. Kapnografide
CO2 35-45 mmHg arasında tutuldu. Entübasyon işlemi bütün hastalara aynı hekim tarafından uygulandı.
Operasyon esnasında hiçbir hastaya ek narkotik uygulanmadı. Bütün hastaların anestezi indüksiyonu öncesi,
indüksiyon sonrası, entübasyon sonrası ve operasyon esnasında 5 dakikada bir SKB, DKB, KH ve SpO2 değerleri
kaydedildi.
Operasyon esnasında hemodinamiyi bozacak kanaması olanlar, operasyon süresi 1 saatin altında veya 3 saatin
üzerinde olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Ayrıca operasyon esnasında gelişen yan etkiler ve yapılan medikasyonlar ile tüm hastaların operasyon öncesi,
sırası ve sonrasında gelişen hipotansiyon, bradikardi ve aritmiler kaydedildi.
EKG kayıtları 1 mv. yüksekliğinde ve 25 mm/sn hızında gerçekleştirildi. EKG kayıtlarındaki tüm derivasyonlar
arasında en uzun QT mesafesi grupları bilmeyen iki anestezist tarafından ölçüldü. Aynı derivasyondaki RR
mesafesi ölçülerek QTc (düzeltilmiş QT) mesafesi Bazett formülüyle hesaplandı.(QTc = QT intervali / √RR
intervali) Hesaplanan QT ve QTc değerleri kaydedildi. QTd (dispersiyon QT) en büyük ve en küçük QT değerleri
arası fark olarak kaydedildi (QT d= QTen büyük – QTen küçük)
Çalışma süresince hastaların SKB değerlerinde infüzyon öncesi bazal değerlere göre % 20 den fazla azalma
hipotansiyon olarak kabul edildi. Hipotansiyon tespit edildiğinde ilk olarak sıvı replasmanı yapılması, cevap
alınamadığında ise 10 mg efedrin yapıldı. KH’nın 45 atım / dak altına düşmesi bradikardi olarak kabul edildi.
Bradikardinin 0.5 mg IV atropin ile tedavi edildi. Operasyon sırasında efedrin ve atropin yapılması gereken
hastalar çalışmadan çıkarıldı.
Çalışmanın verileri SPSS (ver.15.0) programında yüklenerek verilen değerlendirilmesinde iki ortalama arasındaki
farkın önemlilik testi tekrarlı ölçümlerde varyans analizi ve Bon ferroni testi, Khi kare testi ve Fisher kesin Khi
kare testi kullanıldı. P değeri 0,05 den küçük olduğunda anlamlı kabul edildi.
Bulgular:
Gruplardaki bireylerin yaş – kilo – cinsiyet yönünden karşılaştırıldığında farklılık önemsiz bulunmuştur (Tablo
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1). Sonradan midazolam grubundan 1, kontrol grubundan 4 olmak üzere toplam 5 hasta operasyon esnasında
hipotansiyon gelişmesi sebebiyle çalışmadan çıkarıldı
Tablo 1: Her bireyin yaş, kilo ve cinsiyete göre dağılımları
GRUPLAR

YAŞ
X±S

KİLO

CİNSİYET
EK
S%S%

HASTA SAYISI

1

47.2 ± 11.6

75.3 ± 17.3

10 50.0 10 50.0

20

2

46.2 ± 10.5

79.7 ± 11.3

17 81.0 4 19.0

20

3

46.0 ± 12.0

72.4 ± 15.8

11 57.9 8 42.1

19

4

45.0 ± 12.4

68.3± 10.0

7 43.7 9 56.3

16

KW = 0.14
P = 0.986

KW = 7.88
P = 0.047

X2 = 6.99
P = 0.039

OKB; deksmedetomidin grubunda değişik zamanlarda ölçülen OKB karşılaştırıldığında ölçümler arası farkı
önemli bulunmuştur (P<0,05). Gruplarda değişik zamanlarda ölçülen OKB karşılaştırılması ölçümler ikişerli
karşılaştırıldığında deksmedetomidin grubunda OKB da t1-t4, t1-t6 değerleri arasındaki fark bulunurken diğer
ölçümler arası fark bulunamamıştır. Fentanil grubunda OKB ikişerli karşılaştırıldığında değişiklik zamanlarda
anlamlı fark saptanamamıştır. Midazolam grubunda değişik zamanlarda yapılan ikişerli karşılaştırmalarda t1-t2,
t1-t3 önemli bulunmuştur. Kontrol grubunda OKB değişik zamanlarda ikişerli karşılaştırıldığında t1-t3 arasındaki
farklar anlamlı bulunmuştur (Grafik 1).
Grafik 1: Gruplarda değişik zamanlarda ölçülen ortalama kan basıncı karşılaştırma

Her dört gruptaki bireylerin QT yönünde karşılaştırıldığında t1, t2, t6, t7, t8 dışındaki diğer değerler önemli
sayılmıştır. t3 de QT değerinde ikişerli karşılaştırılmada deksmedetomidin-midazolam; deksmedetomidin–kontrol
önemli diğerleri önemsiz bulunmuştur. t4 de dekmedetomidin-kontrol arası fark önemli bulunmuştur. t5 de
deksmedetomidin-midazolam, fentanil-midazolam arasında ki fark önemli bulunmuştur (Grafik 2).
Bu ölçümler ikişerli karşılaştırıldığında deksmedetomidin grubunda QT de; t1-t2, t1-t4, t1-t5, t1-t6, t1-t7, t1-t8
arasında ki farklılık önemli olurken diğer değerler arası fark önemsiz bulunmuştur. Fentanil grubunda QT de t1t7 değerleri arası fark önemli diğer değerler arası fark önemsiz bulunmuştur. Midazolam grubunda QT de t5-t7
arası değer önemli diğer değerler önemsiz bulunmuştur. Kontrol grubundaki tüm değerler önemsiz bulunmuştur
(Grafik 2).
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Grafik 2: Gruplarda değişik zamanlarda ölçülen QT değerlerinin karşılaştırılması
Her dört gruptaki bireylerin QT c yönünden karşılaştırıldığında t4 de deksmedetomidin-midazolam arasındaki
ikişerli karşılaştırmadaki fark önemli diğerleri önemsiz bulunmuştur.QT c ölçümleri ikişerli karşılaştırıldığında
deksmedetomidin grubunda t1-t3, t1-t5, t1-t6, t1-t7, t1-t8 arasındaki farklılık önemli iken diğer değerler arası fark
önemsiz bulunmuştur. Fentanil grubunda t1-t3, t1-t4, t1-t5, t1-t6, t1-t7, t1-t8 arasındaki fark önemli diğerleri
önemsiz bulunmuştur. Midazolam grubunda t1-t3, t1-t5, t1-t6, t1-t8 anlamlı bulunurken diğerleri önemsiz
bulunmuştur. Kontrol grubunda t1-t4, t1-t7 arasındaki fark önemli iken diğerleri önemsiz bulunmuştur (Grafik 3).

Grafik 3: Gruplarda değişik zamanlarda ölçülen QT c değerlerinin karşılaştırılması
Her dört gruptaki bireylerin QT d yönünden karşılaştırıldığında gruplar arasında t3 zamanında QT d de ikişerli
karşılaştırılmada midazolam- kontrol arasında fark vardır. QT d ölçümleri ikişerli karşılaştırıldığında
deksmedetomidin, fentanil, midazolam ve SF kontrol gruplarında değişik zamanlarda ölçülen QT d ölçümleri
karşılaştırıldığında ölçümler önemsiz bulunmuştur (Grafik 4).

Grafik 4: Gruplarda değişik zamanlarda ölçülen QT d değerlerinin karşılaştırılması.
Tartışma:
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Kardiyak aritmiler, perioperatif dönemde sık rastlanılan ve mortaliteden sorumlu tutulan komplikasyonlardır.
Elektrolit dengesizlikleri, sempatik sinir sistemi aktivasyonu, uzamış konjenital ya da edinsel QT sendromu genel
ve lokal anestezikler gibi pek çok etken aritmi yapabilir (2,3)
QT intervalindeki uzamalar ventriküler repolarizasyon anormallikleri ve aritmi riskinin belirlenmesinde yol
gösterici olarak kullanılabileceği bildirilmektedir (7). Kalp hızı değişikliklerinin QT intervali üzerindeki etkisini
ortadan kaldırmak için düzeltilmiş QT (QTc) kullanılmaktadır.
Uzamış QTc intervalinin kardiyak sorunu olmayan hastalar için önemi bilinmemektedir. Anestezi altında uzamış QTc
‘nin en azından miyokardiyal patolojiye sahip hastalar için tehlikeli bir durum olduğu söylenebilir (11). Çünkü QT
dispersiyonunda endotrakeal entübasyon periyodunda koroner arter hastalığı olan hastalarda olmayanlara göre artış
oluştuğu tespit edilmiştir (12).
Anestezi indüksiyonu, laringoskopi, endotrakeal entübasyon ve cerrahi insizyon sempatoadarenal aktivitenin
belirgin stimülasyonuna yol açar. Bu sempatik aktivasyon sırasında plazmada artan katekolamin düzeyleri ile QT
intervali arasında direkt bağlantı olduğu gösterilmiştir (10). Dolayısıyla sempatik aktivasyonun aritmi insidansıyla
direkt ilişkili olduğu söylenebilir.
Anestezi ve cerrahi strese bağlı katekolamin reaksiyonunun önlenmesi klinik olarak önemlidir, çünkü perioperatif
kardiyak komplikasyonlar ile sempatik stimülasyonun yoğunluğu arasında oldukça sıkı ilişki vardır (13).
İnhalasyon anestezisinin stresi baskılamada yetersiz kalması diğer ajanların bu konudaki etkilerinin
araştırılmasına neden olmuştur. Son yıllarda yapılan çalışmalar doğrultusunda laringoskopi ve cerrahinin neden
olduğu strese karşı oluşan hemodinamik, hormonal ve metabolik yanıtı köreltmek için opioidler, benzodiazepinler,
alfa-2 agonistler, beta adrenerjik blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, magnezyum ve lidokain önerilmektedir
(14,15,17)
Aho ve arkadaşları deksmedetomidinin trakeal entübasyon ve cerrahi strese karşı oluşan hemodinamik yanıta
etkisini araştırmak için elektif abdominal histerektomi geçiren 48 hastada yaptıkları çift kör çalışmada iki grup
oluşturmuşlar. Premedikasyonda i.v infüzyon şeklinde bir gruba 0,6 gr.kg-1 dozunda deksmedetomidin, diğer
gruba ise sadece serum fizyolojik vermişler. Bu dozda trakeal entübasyon ve cerrahi stres sırasında oluşan taşikardi
ve hipertansiyonu önlediğini bildirmişlerdir (21).
Plazmada artan katekolamin düzeyleri ile QT intervali arasında bir bağlantı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla
uygulanan medikasyonların stres sırasında plazma katekolamin düzeylerine etkisi önemlidir. Bazı raporlarda
indüksiyondan önce uygulanan 0,6 veya 0,8 g.kg-1 deksmedetomidinin plazma noradrenalin düzeylerindeki artışı
azalttığı bildirilmiştir (18,19).
Bir benzodizepin olan midazolam sedatif, amnestik ve ankisiyolitik özelliklere sahiptir. Premedikasyonda sıklıkla
kullanılmakta olan midazolam anestezi derinliğini artırarak, sempatik deşarjı azalttığı buna bağlı olarak
laringoskopi ve cerrahiya olan hemodinamik yanıtı baskıladığı düşünülmektedir. Schmidt ve arkadaşları yaptıkları
çalışmada anestezi öncesi uygulanan midazolam, klonidin ve deksmedetomidinin anksiyete, sedasyon ve
peroperatif hemodinami üzerine yaptıkları çalışmada midazolamın kardiyovasküler yanıtı baskılayabildiğini
göstermişlerdir (20).
Sempatik aktivasyon sırasında plazmada artan katekolamin düzeyleri ile QT intervali arasında direkt bağlantı
olduğu bilinmektedir (10). Dolayıyla laringoskopi, kateter uygulaması ve cerrahi uyaranlar gibi nedenler de
dolaylı olarak QT intervali üzerinde etkili olmaktadır. Preoperatif anksiyetenin de sempatik aktiviteye yol
açabileceği ve peroperatif dönemdeki muhtemel QT süresindeki uzamayla ilişkili olabileceği bildirilmektedir
(11).Böylece anestezi indüksiyonundan önce uygulanan midazolam, deksmedetomidin ve fentanil gibi ajanların
QT intervalinde oluşabilecek uzamaları azaltması beklenir. Sadece anestezi ve cerrahi işlemler esnasında ki
girişimlerin ve anksiyetenin değil peroperatif dönemde hem anestezik hem de anestezik olmayan farmakolojik
ajanlar QT süresini etkileyebilir.
Bu çalışmada bütün vakalarda standart olarak aynı inhalasyon anesteziği ve aynı kas gevşetici ajan kullanılmıştır.
Ayrıca diyabeti olan, üremisi olan, zor entübasyon görülen olgular ile kan basıncını ve kalp atım hızını değiştirecek
ilaç kullanılan vakalar çalışma dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla QT c süresinde görülecek değişiklikler anestezi
indüksiyonundan önce uygulanan midazolam, deksmedetomidin ve fentanilin etkilerini yansıtacaktır. Bu
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çalışmada anestezi indüksiyonundan önce uygulanan midazolam, deksmedetomidin ve fentanil QT c süreleri
açısından karşılaştırıldığında kontrol grubuyla benzer etkiye neden olmuştur. Kullanılan ilaçların kontrol grubuna
göre avantaj sağlamaması kullanılan dozların düşük olmasına bağlanabilir. Hem kontrol hem de çalışma ilaçlarının
uygulandığı gruplarda QTc süresinde laringoskopi ve cerrahi inzisyon esnasına denk gelen zaman dilimlerinde
uzama görülmüştür. Bu durumu laringoskopi ve cerrahi inzisyona sekonder gelişen adrenerjik aktivasyona
bağlamak mümkündür. Neticede; kullanılan dozlarla adrenerjik aktivasyonun engellenemediği söylenebilir.
Laringoskopi, endotrakeal entübasyon ve cerrahi uyarının neden olduğu adrenerjik aktivasyona sekonder gelişen
QTc ve QTd sürelerindeki artış, anestezi indüksiyonu öncesi uygulanan 1g.kg-1deksmedetomidin, 2 g.kg-1
fentanil ve 0,05 mg.kg-1midazolam ile azaltılamamıştır. Deksmedetomidin, fentanil ve midazolam daha yüksek
dozlarda uygulandığında QTc ve QTd sürelerindeki artışın baskılanabileceği kanaatine varılmıştır.
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SS-106
YAŞLILARDA KANITA DAYALI TIP DIŞI UYGULAMALARIN
KULLANIM SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Senem Şaş*, Mustafa Yemliha Ayhan*
*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Kırşehir
Amaç: Yaşlılarda kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanım sıklığının değerlendirilmesi ve tercih edilen
yöntemlerin belirlenmesidir.
Gereç ve yöntemler: Bu araştırmaya hastanemize 30.01.18-30.04.18 tarihleri arasında başvuran hastalar alındı.
Çalışmaya 65 yaş üstü kronik kas iskelet sistem hastalığı olan soruları cevaplayabilecek olan 219 kadın (162) ve
erkek (57) olgu alındı. Olguların tercih ettiği yöntemlerin kullanımı anket yoluyla sağlandı.
Sonuç: Araştırmaya katılan olguların yaş ortalaması 69,52±4,73, 162 (%74) kadın, 57 (%26) erkek idi. Çalışmaya
katılanların %91,3 komorbid hastalığı vardı. %88.6 kanıta dayalı tıp dışı kullanımı mevcuttu. Kanıta dayalı tıp dışı
uygulamaların %14.9’sı doktor,%13.8 fizyoterapist, %5.6 hemşire, %10.3 din görevlisi,%54.9 diğer kişiler
tarafından yapılmıştır. En çok tercih edilen yöntem şifalı su (%79,4) idi. Kanıta dayalı tıp dışı yöntemlerinden
olguların %85,5’i fayda görürken,%1.5’u zarar gördüğünü ifade etmiştir.
Sonuç: Modern tıpta gelişmeler olmasına rağmen, kas iskelet sistem hastalığı olanlar sıklıkla kanıta dayalı tıp dışı
yöntemlere başvurmaktadır. Ancak başvuranların çoğu hekim önerisi dışında aile, çevre gibi yakın kişilerin
etkisiyle olmaktadır. Ayrıca, bu çalışmada hastaların yarıdan fazlasına alanında eğitilmemiş kişiler tarafından
uygulandığı tespit edilmiştir. Bunun yanında, komorbid hastalıklarda kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların
kullanımın arttığı belirlenmiştir. Kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların yöntemlerinin yan etkilerinin modern tıp
tedavilerinden daha az yan etkisi olduğu düşünülmektedir. Hekimlerin kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların
yöntemleri konusunda bilgisinin artması ve hastalarını olası komplikasyonlardan koruması için gereklidir. Bu
uygulamaların alanında eğitimli kişiler tarafından yapılması sağlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: yaşlı, modern tıp yöntemleri, lökomotor sistem hastalıkları, kanıta dayalı tıp

SS-106
EVALUATION OF THE FREQUENCY OF NON-EVİDENCE BASED
MEDİCİNE IN THE ELDERLY
Introduction: To determine the frequency of use of non-evidence based medicine and the most preferred method
Methods: Patients who applied to the hospital between 30.01.18-30.04.18 were included in this study. A total of
219 (57 male and 162 female ) patients with chronic musculoskeletal disease over the age of 65 who were able to
answer questions were included in the study. The form of using non-evidence based medicine methods and data
were collected.
Results: The mean age of the participants was 69,52 ± 4,73, 162 (74 %) were female and 57 (26 %) were male.
91.3 % of those participating in the study had comorbid disease. 88.6 % non-evidence based medicine usage were
recorded. Practitioners of the applications are 14.9 % physicians, 13.8 % physiotherapists, 5.6 % nurses, 10.3 %
religious officers and 54.9% others. The most preferred method was 79.4 % of mineral spring. While 85.5% of the
cases were benefiting from the evidence-based non-medical methods, 1.5% stated that they suffered damage.
Conclusion: Although developments in modern medicine are common, those with musculoskeletal disease often
refer to non-evidence-based methods. However, most of the applicants are not affected by the doctor's
recommendation, but by the influence of close relatives such as the family and the environment. In addition, more
than half of the patients in this study were found to be administered by untrained people. Besides, it has been
determined that the use of non-evidence-based medicine in comorbid diseases increases. Side effects of the
methods of evidence-based non-medical applications are considered to have fewer side effects than modern
medical therapies. It is necessary for the physicians to increase their knowledge about methods of non-medical
applications and to protect their patients from possible complications. These practices should be provided by
trained people.
Key words: Elderly, Modern Medical Methods, Locomotor system disease, evidence based medicine
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1.GİRİŞ
Kas iskelet sistemi hastalıkları toplumda oldukça sık görülen klinik durumdur. En sık semptom bel ağrısı, boyun
ağrısı ve en yaygın tanı ise osteoartrittir. Tedavi için başvuran hasta oranı kadınlarda %45, erkeklerde % 39 olarak
raporlanmıştır. Kas iskelet sistemi hastalıkları, ağrı ve fiziksel engelilik oluşturarak yaşam kalitesini bozmakta ve
iş gücü kayıplarına yol açabilmektedir1,2 .Bu hastalıkların tedavisinde non steroid anti inflamatuar ilaçlar (NSAİİ),
fizik tedavi yöntemleri, cerrahi yöntemler tercih edilmektedir3 . Bununla birlikte, bu yöntemler her zaman başarılı
olamamaktadır. Bu nedenle, hastalarda kanıta dayalı tıp dışı yöntemlerine başvuru olmaktadır 4. Kanıta dayalı tıp
dışı uygulamalar, halen etkinliği ve güvenirliği konusunda yetersiz olan uygulamalardan oluşmaktadır. Modern
tıbbın gelişmesine rağmen, kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanımı dünya çapında giderek artmaktadır.
Medya ve internet kullanımının artması, popüler bitkisel kitaplar, bitkisel ürünlere ulaşımın kolaylaşması gibi
nedenlerle yaygınlaşmaktadır.
Araştırmalar İngiltere’de halkın üçte birinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise %42,1, Avustralya’da %48,2,
Fransa’da % %49,3, Kanada’da %70,4 iken gelişmekte olan ülkelerden Şili’de %71, Çin’de %70,
Kolombiya’da %40 ve Afrika ülkelerinde ise % 80’e varan kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanım sıklığı
bildirilmiştir5. Türkiye’de kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanımı ile ilgili literatür bilgisi azdır. Ülkemizde
yapılan bir çalışmada geriatrik bireylerin % 92,9’unun hekim önerisi dışında ilaç kullandığı ve %89,3’ünün bitkisel
kaynaklı ilaç kullandığı bildirilmiştir6. Kırsal kesimde yapılan bir çalışmada ise geriatrik bireylerde kanıta dayalı
tıp dışı uygulamaların kullanımının %98.3 olduğu raporlanmıştır 7. Çok merkezli bir çalışmada ise romatizmal
hastalığı olanlarda kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanım sıklığının %46,2 olduğunu ve inflamatuar
hastalığı olanlarda kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanımının daha az olduğunu yayınlanmıştır 8,9 . Bu
çalışmada amacımız öncelikle, geriatrik bireylerde kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanım sıklığının ve en
sık kullanılan yöntemin belirlenmesidir. İkincil olarak kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların etkinliğinin
değerlendirilmesi, bu yöntemleri öneren ve uygulayan kimselerin belirlenmesidir.
2.MATERYAL METOD
Bu çalışmaya, hastanemize 30 Eylül 2017 ila 30 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuran hastalar dahil edildi. Yerel
etik kurul onayı alındı (2017-14/153). Çalışma, tanımlayıcı ve gözlemsel olarak tasarlandı. Çalışmaya 65 yaş üstü
kronik kas iskelet sistem hastalığı olan soruları cevaplayabilecek kadın ve erkek hastalar alındı. İnflamatuar
romatizmal hastalığı olanlar, artriti olanlar, serebrovasküler hastalık öyküsü, epilepsi, spor yaralanmaları,
Parkinson ve demans hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastalara çalışma tanıtılarak yazılı onam alındı.
Hastaların anket formu içerisindeki sorulara cevap vermesi istendi ve hekim tarafından not edildi. Anket
formlarının tamamı aynı hekim tarafından dolduruldu. Anket formunda yaş, cinsiyet, kullanılan yöntem, fayda
görme düzeyi, uygulayan kişi bilgileri sorgulandı. Elde edilen veriler SPSS 20.00 kullanılarak analiz edildi.
2.1 İSKANITA DAYALI TIP DIŞI UYGULAMALARİKSEL ANALİZ
İskanıta dayalı tıp dışı uygulamalaristiksel Analiz İskanıta dayalı tıp dışı uygulamalaristiksel analiz SPSS (version
21.0; SPSS, Inc, Chicago, IL, USA) programı ile yapılmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerini test
etmek için tanımlayıcı iskanıta dayalı tıp dışı uygulamalaristik kullanılarak ortalama ±standard sapma veya yüzde
olarak verilmiştir. Korelasyon analizi için Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Bu çalışmanın istatiksel
anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak belirlenmiştir.
3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
3.1 SONUÇLAR
Araştırmaya katılan olguların yaş ortalaması 69,52±4,73, 162 (%74) kadın, 57 (%26) erkek idi. Çalışmaya
katılanların %91,3 komorbid hastalığı vardı. %88.6 kanıta dayalı tıp dışı kullanımı mevcuttu. Kanıta dayalı tıp dışı
uygulamaların %14.9’sı doktor,%13.8 fizyoterapist, %5.6 hemşire, %10.3 din görevlisi,%54.9 diğer kişiler
tarafından yapılmıştır. En çok tercih edilen yöntem şifalı su (%79,4) idi. Çalışmaya dahil edilen olguların kanıta
dayalı tıp dışı yöntemleri kullanma oranları Tablo 1’de verilmiştir. Kanıta dayalı tıp dışı yöntemlerinden
olguların %85,5’i fayda görürken,%1.5’u zarar gördüğünü ifade etmiştir.
Tablo 1: Çalışmaya dahil edilen olguların kanıta dayalı tıp dışı yöntemleri kullanma oranları
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Hacamat
Şifalı su
Kırık çıkıkçı
Yoga
Masaj
Masaj cihazı
İp bağlama
Sülük
Balık sarma
Türbe okutma
Kurşun dökme
Vitamin Mineral
Bitkisel
Akupunktur
Ozon
Nöralterapi

38 (%19.6)
154 (%79,4)
22 (%11.3)
1 (%0.05)
86(%44.3)
8 (%4.1)
31 (%16)
12(%6.2)
4 (%2.1)
56 (%28.9)
13 (%6.5)
149 (%74.1)
135 (%67.2)
4 (%2.1)
3(%1.5)
0(%0)

3.2 TARTIŞMA
Bu araştırmaya katılan hastalarda %88,6 oranında kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanımı mevcuttu. Bu
çalışmada, ilerleyen yaşla kronik hastalık ve kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların yöntemlerini kullanma sıklığı
arttığı tespit edilmiştir. Araştırmalar, ilerleyen yaşla kronik hastalığın arttığına, tedaviye cevap verme oranının
azaldığına ve yaşlıların bakım oranlarının arttığına işaret etmektedir. Kanıta dayalı tıp dışı yöntemlerine
yönelmenin nedenlerinden biri olarak da tedavisi olmayan hastalıkların artması görülmektedir. Dünyada herhangi
bir kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların yöntemi kullanım sıklığı % 80’in üzerinde olduğu raporlanmıştır9.
Ülkemizde Dedeli ve ark8 yaşlılarda kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanımının %54,3, Sağkal ve ark7 ise
yaşlılarda kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanımın %98.3 olduğunu raporlamışlardır. Bizim çalışmamız da
bu sonuçları doğrular niteliktedir.
Yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak kronik kas iskelet sistemleri artmaktadır. Modern tedavi yöntemlerin
pahalı ve ulaşılması zor olması, malign hastalıkların artması, modern tedavilerin yan etkilerinden korkulması,
insanların uzun ve sağlıklı yaşam isteği, umutsuzluk düşüncesinden kurtulma, immün sistemi güçlendirme, medya
ve internet gibi iletişim ağlarının yaygınlaşması nedeniyle kanıta dayalı tıp dışı yöntemlerine başvuru oranı
artmaktadır. Kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların kullanım sıklığı sosyoekonomik durum, inanç ve kültür yapısına
göre değişiklik göstermektedir10,11.Kanıta dayalı tıp dışı uygulamalar kullanıcıların akraba, arkadaş, medya ve
iletişim ağlarından etkilenerek sağlık personelinin kontrolü olmadan başladığı düşünülmektedir. Bu nedenle kronik
ağrılı hastaların muayenelerinde kanıta dayalı tıp dışı uygulamalar kullanımının sorgulanması gerekmektedir. Bu
kullanıcılarının çoğunun gençler ve kadınlar olduğu yayınlanmıştır.
Yaşlılarda polifarmasiye ek olarak yaşla ilişkili fizyolojik değişiklikler, hastalıklar, genetik gibi faktörler ilaç
etkileşimine zemin hazırlamaktadır12,13. Bu durum, çalışmamızda kronik hastalıklarda kanıta dayalı tıp dışı
uygulamaların kullanımının artışını açıklamaktadır. Bu araştırmada en çok kullanılan yöntem şifalı su, bitkisel
terapiler, hacamat ve vitamin minerallerdir. Akupunktur, ozon ve nöralterapi uygulamaları bu çalışmada en az
başvurulan yöntemdir. Batı ülkelerinde en sık multivitaminler, meditasyon, hipnoterapi, homeopati, gevşeme
egzersizleri iken doğu ülkelerinde ise bitkisel terapiler öne çıkmaktadır14,15. Araştırma yapılan bölgede kaplıca
olmasından dolayı, çalışmamamızda en çok tercih edilen yöntem şifalı su uygulamasıdır. Araz ve ark, kanıta dayalı
tıp dışı yöntemlerine en sık kas iskelet sistem kaynaklı hastalıklar nedeniyle başvurulduğunu yayınlamışlardır.
Yapılan bu çalışmada başvuru en sık lomber disk hernisi nedeniyle olmaktadır. Bu çalışmada kanıta dayalı tıp dışı
yöntemlerini uygulayan kimselerin yarıdan fazlası sağlık personeli dışındadır.
TABLO 3.3 SONUÇ
Modern tıpta gelişmeler olmasına rağmen, kas iskelet sistem hastalığı olanlar sıklıkla kanıta dayalı tıp dışı
yöntemlere başvurmaktadır. Ancak başvuranların çoğu hekim önerisi dışında aile, çevre gibi yakın kişilerin
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etkisiyle olmaktadır. Ayrıca, bu çalışmada hastaların yarıdan fazlasına alanında eğitilmemiş kişiler tarafından
uygulandığı tespit edilmiştir. Bunun yanında, komorbid hastalıklarda kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların
kullanımın arttığı belirlenmiştir. Kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların yöntemlerinin yan etkilerinin modern tıp
tedavilerinden daha az yan etkisi olduğu düşünülmektedir. Hekimlerin kanıta dayalı tıp dışı uygulamaların
yöntemleri konusunda bilgisinin artması ve hastalarını olası komplikasyonlardan koruması için gereklidir. Bu
uygulamaların alanında eğitimli kişiler tarafından yapılması sağlanmalıdır.
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SS-109
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KRONİZM, NEPOTİZM VE İŞE
BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Musa ÖZATA*, Evren ALTUN**, İbrahim Ahmet HASIRCI***
*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme AD, Kırşehir
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, sağlık çalışanlarının nepotizm, kronizm ve işe bağlılığa yönelik düşüncelerinin
belirlenmesi ve nepotizm ve kronizmin işe bağlılık üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Literatürde kronizm eşdost kayırmacılığı tanımıyla yer alırken, nepotizm ise kan bağından dolayı kayırma tanımıyla yer alır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup; Kırşehir ve Nevşehir il merkezleri ile ilçelerde faaliyet
gösteren hastanelerde görev yapan sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada rastgele örnekleme
yöntemine başvurulmuş olup; araştırmaya katılmayı kabul eden 304 kişiye anket uygulanmıştır. Verilerin
toplanmasında Asunakutlu ve Avcı’nın (2010), Abdalla vd. (1998) ile Ford ve McLaughin’in (1985)
çalışmalarından yararlanarak geliştirdiği nepotizm ölçeği; Asunakutlu ve Avcı (2010) ile Büte ve Tekarslan’ın
(2010) Abdalla vd. (1998) ile Ford ve McLaughin’in (1985) çalışmalarından yararlanarak geliştirdiği kronizm
ölçeği ve Schaufeli Bakker ve Salanova (2006) tarafından geliştirilen Eryılmaz ve Doğan (2012) tarafından
uyarlanan Utrecht işe bağlılık ölçeğinden faydalanılmıştır. Toplanan veriler üzerinden SPSS 21.0 paket program
kullanılarak analizler yapılmıştır. Bu bağlamda tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar arası t-testi, tek yönlü
varyans analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Araştırma sonucunda nepotizm ve kronizm arasında r=87.7’lik bir korelasyon olduğu görülmüştür
(p<0.01). Ayrıca nepotizmle işe bağlılık arasında negatif yönlü istatistiksel açıdan anlamlı (r=-0.126; p<0.05) ilişki
olduğu görülmüştür. Aynı şekilde kronizmle işe bağlılık arasında negatif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların nepotizm ölçeği puan ortalaması 3,65, kronizm puan
ortalaması 3,47 ve işe bağlılık puan ortalaması 3,40 olarak hesaplanmıştır.
Sonuç: İşe bağlılık üzerinde nepotizm ve kronizmin etkisini gözlemlemek üzere yapılan çalışmamızın sonucunda
ise; nepotizm ve kronizmin korelasyon gösterdiği, işe bağlılık üzerine nepotizm ve kronizmin negatif yönlü
etkilerinin olduğu ve sağlık çalışanlarının işe bağlılık seviyelerini azalttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kronizm, Nepotizm, İşe Bağlılık, Sağlık Çalışanları

THE İNVESTİGATİONS OF THE RELATIONSHIP'S BETWEEN
CRONYİSM, NEPOTISM AND BUSINESS RELATIONSHIP IN
HEALTH EMPLOYEES
Introduction: The main aim of this study is to determine the thoughts of nepotism, cronyism and commitment to
health workers and to investigate the effect of nepotism and cronyism on work commitment. In the literature, while
cronyism is defined as co-favoritism, nepotism is defined by favoritism due to blood ties.
Material and Method: The research was descriptive and it was carried out on the health personnel in the
provincial and district centers of Kırşehir and Nevşehir. Random sampling method was used in the study a
questionnaire was applied to 304 people who accepted to participate in the study. In the collection of data
Asunakutlu and Avcı’s (2010), Abdalla et all. (1998) ile Ford and McLaughin’s (1985) the nepotism scale
developed by studies; Asunakutlu and Avcı’s (2010) and Büte and Tekarslan’s (2010) Abdalla et all. (1998) and
Ford and McLaughin’s (1985) the cronyism scale developed by studies and the Utrecht work commitment scale
adapted by Eryılmaz and Dogan (2012), which was developed by Schaufeli Bakker and Salanova (2006), was
used. SPSS 21.0 package program was used to analyze the data. Descriptive statistics, independent group t-test,
one-way analysis of variance, correlation analysis and regression analysis were performed in this context.
Results: As a result of the research, there was a correlation between nepotism and cronyism with r= 87.7 (p<0.01).
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In addition, it has been seen there was a statistically significant negative correlation between nepotism and work
commitment (r = -0.126; p <0.05). Likewise, a negative and statistically significant relationship was detected
between cronyism and commitment to work. The mean score of the nepotism scale of the participants was
calculated as 3.65, the mean of cronyism was 3.47 and the mean of work commitment was 3.40.
Conclusion: As a result of our study on the effect of nepotism and cronyism on adherence to work; It was
determined that nepotism and cronyism were correlated, nepotism and cronyism had negative effects on work
commitment, and health workers decreased their commitment to work.
Key Words: Cronyism, Nepotism, Commitment, Health Workers
Giriş
İnsan ömrünün önemli bir bölümünü kapsayan iş hayatı bireylere sadece maddi yönden katkı sağlamakla kalmayıp
aynı zamanda ruhsal ve sosyal yönden de önemli katkılar sağlamaktadır. Gerek özel sektörde gerekse kamuda,
çalışma hayatındaki önemli sorunlardan birisi çalışanın işe bağlılığını arttırmak ve onları motive edebilmektir.
Yapılan araştırmalara göre kayırmacılık, çalışanların işe bağlılığını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.
Literatür incelendiğinde bugüne kadar olan süreçte kayırmacılık kavramının kronizm, nepotizm, ve favorizm gibi
türlerinin olduğu görülmektedir. Çalışanların başarı sağlamaları ve işe bağlılıklarını sağlamak için olumsuz
uygulamaların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, sağlık çalışanlarının nepotizm,
kronizm ve işe bağlılığa yönelik düşüncelerinin belirlenmesi ve nepotizm ile kronizmin işe bağlılık üzerindeki
etkisinin araştırılmasıdır. Literatürde kronizm, nepotizm ve işe bağlılık ile ilgili araştırmalar olmasına rağmen
sağlık çalışanlarının düşünceleri ile ilgili araştırmalar pek fazla yer almamaktadır. Çalışma temel olarak kavramsal
çerçeve ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kavramsal çerçevede kronizm, nepotizm ve işe
bağlılık kavramları açıklanmaktadır. Araştırma bölümünde ise sağlık çalışanlarına uygulanan anket çalışması
sonuçları yer almaktadır.
Kavramsal Çerçeve
Kronizm, bazı kişilerin yetenekleri ve üstünlükleri yüzünden değil, sadece kilit noktalardaki kişilere yakınlıkları
sayesinde olumlu yönde farklı muamele görmeleri, yani kayrılmalarıdır. Kelimenin kökü, 17. yüzyılda Cambridge
Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında kullandıkları “uzun sürecek olan yakın arkadaşlık” anlamına gelen
“crony” kelimesinden gelmektedir.1
Nepotizm ilk olarak Rönesans döneminde yaşayan papaların yetenek ve liyakata bakmaksızın yeğen ve
akrabalarını üst düzey işlere getirmeleri olayı ile başlamıştır.2 İnsanın fıtratı gereği bir gruba veya bir yere, bir
yerlere ait olma güdüsü vardır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de bahsettiği gibi insanın başkaları tarafından
kabul görme ve bir gruba ait olma isteği vardır ve bunu ihtiyaç olarak tanımlamıştır. İnsan ait olmak istediği
gruplarda bazı özellikler arar; bunlar aynı dil, aynı din, aynı ırk, aynı soy, aynı düşüncelere sahip olma gibi. Bir
örgütte de yönetici konumunda olan insanların da bu sosyal yaşamda duyduğu aidiyet duygularını işe alım
sürecinde ön plana çıkarırsa liyakata bakmaksızın kendisiyle ortak özellikleri olan daha çok kan bağı olan bu
kişileri bu özellikleri olduğundan dolayı işe alır ve nepotizm davranışı sergilemiş olur. 3
İşe bağlılık pozitif psikoloji konuları içerisinde ele alınmakta olup hem psikoloji bilimi hem de örgütsel davranış
bilimi açısından oldukça önemli bir konudur. Literatürde geçen bağlılık tanımları incelendiğinde, yapılan
araştırmaların değişkenleri açısından tanımlama yapıldığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında işe bağlılık,
kişinin işiyle psikolojik bütünleşmesinden kaynaklanan bilişsel inanç durumudur. 4 İşe bağlılık kavramını tersten
ele alan yaklaşım ise, işe bağlılık kavramını tükenmişlik kavramından yola çıkarak izah etmeye çalışır. Bu
yaklaşımda Maslach ve arkadaşları işe bağlılığı tükenmişliğin zıddı olarak ele alır ve tükenmişliği de işe bağlılığın
erozyona uğraması olarak tanımlar.5
Yöntem
Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup; Kırşehir ve Nevşehir il merkezleri ile ilçelerde faaliyet gösteren hastanelerde
görev yapan sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada rastgele örnekleme yöntemine başvurulmuş
olup; araştırmaya katılmayı kabul eden 304 kişiye anket uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında Asunakutlu ve
Avcı’nın (2010), Abdalla vd. (1998) ile Ford ve McLaughin’in (1985) çalışmalarından yararlanarak geliştirdiği
nepotizm ölçeği; Asunakutlu ve Avcı (2010) ile Büte ve Tekarslan’ın (2010) Abdalla vd. (1998) ile Ford ve
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McLaughin’in (1985) çalışmalarından yararlanarak geliştirdiği kronizm ölçeği ve Schaufeli Bakker ve Salanova
(2006) tarafından geliştirilen Eryılmaz ve Doğan (2012) tarafından uyarlanan Utrecht işe bağlılık ölçeğinden
faydalanılmıştır. Sorulara verilen cevaplar; 1- Tamamen katılıyorum / 5- Kesinlikle katılmıyorum şeklinde 5’li
Likert tipi olarak derecelendirilmiştir. Toplanan veriler üzerinden SPSS 21.0 paket program kullanılarak analizler
yapılmıştır. Bu bağlamda tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar arası t-testi, tek yönlü varyans analizi,
korelasyon analizi ve regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırmada Kronizm Ölçeğinin Cronbah’s Alpha katsayısı
0,956; Nepotizm ölçeğinin 0,972 ve İşe Bağlılık Ölçeğinin Cronbah’s Alpha katsayısı 0,938 olarak hesaplanmıştır.
Bulgular
Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda tablolarda sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
Sayı
Yüzde
Sayı
Cinsiyet
Çalışma
Süresi
Kadın
220
72,4
1-5 Yıl
76
Erkek
84
27,6
6-10 Yıl
74
11-15 Yıl 52
Medeni Durum
16-20 Yıl 34
Bekar
61
20,1
20+
68
Evli
243
79,9

Yüzde

Sayı

Yüzde

23
13
187
33
48

7,6
4,2
61,5
10,9
15,8

Görev
25
24,3
17,1
11,2
22,4

Hekim
Hemşire vb.
Teknisyen vb.
İdari Personel
Destek hiz. Per.

Eğitim
Sayı
Yüzde Statü
Sayı
Yüzde
Yaş
Sayı
Yüzde
İlköğretim
11
3,6
İşçi
64
21,1
18-30
71
23,3
Lise
57
18,8
Memur
240
78,9
31-40
134
44,1
Önlisans
71
23,4
41-50
76
25
Lisans
127
41,8
51+
23
7,6
Y. Lisans
30
9,9
Doktora
8
2,6
Toplam
304
100
Toplam
304
100
Toplam
304
100
Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların % 72,4’ü kadın, % 79’9’ evli, % 41,8’i lisans programı mezunu, % 24,3’ü
6-10 yıl arası çalışan, % 78,9’u memur statüsünde, % 61,5’i teknisyen vb. görevlerde ve % 44’1’i 31-40 yaş
aralığındadır.
Tablo 2. Kronizm Sorularına Verilen Cevapların Ortalamaları
Sorular
Bu kurumda yöneticilerle akrabalık ilişkisi içinde bulunanların terfi etmesi daha kolaydır.
Bu kurumda çalışmak üzere personel alımında yönetim kadrosunda yer alan kişilerin
referansı aranır.
Bu kurumda, işin gerektirdiği nitelikler ve beceriler dışındaki kayırmacılık vb. etkenler iş
görenlerin terfisinde öne çıkmaktadır.
Bu kurumdaki alt ve orta düzey yöneticiler, üst yönetimde akrabası bulunan çalışanlara karşı
ayrıcalıklı davranışlar göstermektedirler.
Bu kurumun yönetim kadrosunda akrabası bulunan iş görenler diğer çalışanlardan daha fazla
itibar ve değer görmektedirler.
Bu kuruma çalışmak üzere personel alınırken işletmede akrabası olanlara öncelik
verilmektedir.
Bu kurumda çalışan personelin terfi etmesinde yöneticilerle akrabalık ilişkisi olanların
yeterlilik, beceri ve bilgi düzeyi daha az dikkate alınmaktadır.
Bu kurumda, personelin işlerinde başarılı olsalar bile mevcut akrabalık ilişkileri nedeniyle
bekledikleri ve arzu ettikleri konuma gelemeyecekleri düşüncesi hâkimdir.
Bu kurumda yöneticilerle akrabalık bağı bulunanların işten çıkarılması ve ceza verilmesi
çok zordur.
Bu kuruma personel alınırken daha nitelikli ve yeterli adayların bulunmasına rağmen

Ort.

Std. S.

3,7

1,13

3,7

1,11

3,65

1,14

3,64

1,17

3,63

1,17

3,62

1,15

3,61

1,13

3,6

1,18

3,6

1,14

3,56

1,20
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Sorular
işletmede akrabası olan adaylar işe alınmaktadır.
Kurumda yetki devrinin söz konusu olduğu durumlarda öncelik yetki devrinin gereklerini
yerine getirebilecek yöneticilere değil, akrabalara tanınır.

Ort.

Std. S.

3,43

1,16

Bu kurumda yönetici akrabalarının başarıları haddinden fazla itibar görür.

3,38

1,17

Bu kurumda, diğer çalışanlar, üst yönetici ile akraba olan çalışanlardan çekinmektedirler.

3,32

1,21

Bu kurumda, ödüllendirme söz konusu olduğunda yöneticilerin akrabaları hak etmedikleri
3,31
1,22
ödülleri elde ederler.
Bu kurumda, performans değerlendirmesi yapılırken yöneticilerin akrabaları ayrıcalıklı
3,24
1,26
işleme tabi tutulurlar.
Bu kurumun performans değerlendirme sistemi yazılı kuralların dikkate alınmadığı
3,24
1,22
yöntemlerle gerçekleştirilir.
Bu kurumda akrabası olanlar diğer çalışanlara göre daha fazla ücret elde etmektedirler.
2,80
1,24
Genel ortalama
3,47
0,97
Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların kronizm ölçeğine verdiği en yüksek puanın ‘Bu kurumda çalışmak üzere
personel alımında yönetim kadrosunda yer alan kişilerin referansı aranır.’ Ve ‘Bu kurumda yöneticilerle akrabalık
ilişkisi içinde bulunanların terfi etmesi daha kolaydır.’(ort.= 3,70), en düşük puanın ise, ‘Bu kurumda akrabası
olanlar diğer çalışanlara göre daha fazla ücret elde etmektedirler. ‘(ort.= 2,80) sorularına verildiği görülmüştür.
Tablo 3. Nepotizm Sorularına Verilen Cevapların Ortalamaları
Sorular
Ort.
Std. S.
Bu işletmede ne kadar başarılı olayım işletme yöneticilerinin tanıdıklarının önüne geçemem. 3,87
1,16
Bu işletmede işletme yöneticilerinin tanıdıklarının terfi etmesi daha kolaydır.
3,82
1,16
Bu işletmede çalışanların terfi etmesinde bilgi, beceri ve kabiliyetleri ikinci planda
1,21
kalmaktadır.
3,78
Bu işletmede çalışanların terfi ettirilmesinde işin gerektirdiği nitelikler dışındaki faktörler ön
1,19
planda tutulmaktadır.
3,78
Bu işletmedeki alt ve orta kademedeki yöneticiler, tanıdığı olan çalışanlara daha farklı
1,09
davranmaktadır.
3,77
Bu işletmenin yönetim kadrosunda tanıdığı olan çalışanlar, diğer çalışanlardan itibar
1,11
görmektedir.
3,76
Bu işletmede personel alımında tanıdıklara öncelik verilmektedir.
3,71
1,19
Bu işletmede çalışanların terfi ettirilmesinde akrabalık ve yakınlık ilişkileri öncelikle dikkate
1,21
alınır.
3,70
Bu işletmede yöneticilerin tanıdığı olanlar işletmenin kaynaklarından daha kolay
1,12
yararlanmaktadır.
3,68
Bu işletmede yetki, öncelikle tanıdıklara devredilmektedir.
3,61
1,20
Bu işletmede yöneticilerin tanıdıklarını işten çıkarmaları veya onlara ceza vermeleri oldukça
1,18
zordur.
3,51
Bu işletmede yöneticilerin tanıdığı olan çalışanlardan çekinirim.
2,83
1,27
Genel Ortalama
3,65
0,96
Tablo 3’te görüldüğü gibi katılımcıların nepotizm ölçeğine verdiği en yüksek puanın ‘Bu işletmede ne kadar
başarılı olayım işletme yöneticilerinin tanıdıklarının önüne geçemem.’(Ort.=3,87), en düşük puanın ise, ‘Bu
işletmede yöneticilerin tanıdığı olan çalışanlardan çekinirim.’(Ort.=2,83) sorularına verildiği görülmüştür.
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Tablo 4. İşe Bağlılık Sorularına Verilen Cevapların Ortalamaları
Sorular
Ort.
Std. S.
Yaptığım işi anlamlı ve bir amaca hizmet ediyor buluyorum.
4,03
0,94
Yaptığım işle gurur duyuyorum.
3,83
1,02
Çalışırken kendimi işime kaptırırım.
3,65
1,02
İşime karşı istekli ve hevesliyim.
3,60
1,07
Çalışırken tamamen işime konsantre olur dalar giderim.
3,60
1,05
Çalışırken zaman su gibi akıp gider.
3,59
1,03
İşimde kendimi enerji dolu hissederim.
3,48
1,11
İşimde kendimi güçlü ve dinç hissederim.
3,39
1,08
Çalışırken işler yolunda gitmese bile azimle çalışmaya devam ederim.
3,37
1,13
İşim bana çalışma şevki verir.
3,37
1,09
İşimi ilginç ve özel bulurum.
3,36
1,09
İşimde kendimi zihinsel olarak oldukça dinç hissederim.
3,27
1,10
Çalışırken etrafımdaki her şeyi unuturum.
3,27
1,08
Ara vermeden uzun süre çalışabilirim.
3,24
1,19
Yoğun bir şekilde çalışırken kendimi mutlu hissederim.
3,14
1,14
Sabah kalktığımda işe gitmek için istekliyimdir.
3,03
1,16
Çalışırken bunun hiç bitmemesini isterim.
2,62
1,09
Genel ortalama
3,40
0,76
Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcıların işe bağlılık ölçeğine verdiği en yüksek puanın ‘Yaptığım işi anlamlı ve bir
amaca hizmet ediyor buluyorum.’(Ort.=4,03), en düşük puanın ise ‘Çalışırken bunun hiç bitmemesini
isterim.’(Ort.=2,62) sorularına verildiği görülmüştür.
Tablo 5. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Eğitim-Nepotizm
karşılaştırması
Görev-Nepotizm
Karşılaştırması
Çalışma
SüresiNepotizm
Karşılaştırması
Yaş-Nepotizm
Karşılaştırması

F

p

5,386

0,000

5,488

0,000

1,944

0,103

3,002

0,031

Eğitim-Kronizm
karşılaştırması
Görev-Kronizm
karşılaştırması
Çalışma
SüresiKronizm
Karşılaştırması
Yaş-Kronizm
Karşılaştırması

F

p

3,848

0,02

4,549

0,02

2,530

0,41

3,204

0,24

t
-2,749

p
0,06

1,257

0,210

-5,149

0,000

Eğitim-İşe Bağlılık
karşılaştırması
Görev-İşe Bağlılık
karşılaştırması
Çalışma Süresi-İşe
Bağlılık
karşılaştırması
Yaş-İşe
Bağlılık
karşılaştırması

F

p

1,254

0,284

1,004

0,406

0,596

0,666

0,538

0,656

Tablo 6. Bağımsız Gruplar Arası t-Testi
Medeni
DurumNepotizm
Karşılaştırması
Cinsiyet- Nepotizm
Karşılaştırması
Statü-Nepotizm
Karşılaştırması

t
-3,362

p
0,01

1,813

0,071

-5,995

0,000

Medeni
DurumKronizm
Karşılaştırması
Cinsiyet- Kronizm
Karşılaştırması
Statü-Kronizm
Karşılaştırması

Medeni Durum-İşe
Bağlılık
karşılaştırması
Cinsiyet-İşe
Bağlılık
karşılaştırması
Statü-İşe Bağlılık
karşılaştırması

t
0,796

p
0,427

-0,144

0,886

1,610

0,108

Tablo 5 ve Tablo 6’ da% 95 güven aralığında yapılan tek yönlü farklılık testi ve Anova sonuçlarında görüldüğü
gibi, eğitim durumuyla nepotizm ve kronizm algısı arasında anlamlı bir farklılık varken, eğitim ile işe bağlılık
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Yine tablo 5’ te görüldüğü gibi statü (işçi-memur) ile kronizm
ve nepotizm arasında anlamlı bir farklılık varken, işe bağlılık ve statü arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
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Tablo 7. Nepotizm, Kronizm ve İşe Bağlılık Arasındaki İlişki
Korelasyonlar
Nepotizm
Nepotizm
r
1
p
Kronizm
r
0,877**
p
0
İşe bağlılık
r
-0,126*
p
0,028

Kronizm
0,877**
0
1
-0,116*
0,043

Araştırma sonucunda nepotizm ve kronizm arasında r=87.7’lik bir korelasyon olduğu görülmüştür(p<0.01). Ayrıca
nepotizmle işe bağlılık arasında negatif yönlü istatistiksel açıdan anlamlı (r=-0.126; p<0.05) ilişki olduğu
görülmüştür. Aynı şekilde kronizmle işe bağlılık arasında negatif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin
olduğu tespit edilmiştir (r=-0.116; p<0.05).
Sonuç
İşe bağlılık üzerinde nepotizm ve kronizmin etkisini gözlemlemek üzere yapılan bu çalışma sonucunda; nepotizm
ve kronizmin korelasyon gösterdiği, işe bağlılık üzerine nepotizm ve kronizmin negatif yönlü etkilerinin olduğu
ve sağlık çalışanlarının işe bağlılık seviyelerini azalttığı belirlenmiştir. İşe bağlılık düzeyi yüksek olan çalışanların,
işine bağlı hissetmeyenlere göre; işlerinden daha memnun, kurumuna daha sadık oldukları görülmüştür. Kronist
ve nepotist yönetsel yaklaşımların çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı, çalışanlarda stresi arttırdığı,
kuruma güven ve adalete olan inancı azalttığı; bu nedenle de çalışma arzusunun kaybolduğu ve işten ayrılma
eğilimin artmasına neden olduğu görülmüştür. Hayatımızın her döneminde ihtiyaç duyduğumuz ve görevlerinin
kutsallığının bilincinde olduğumuz sağlık çalışanlarının, araştırmamız sonucunda kendilerinin de mesleğinin
değerinin ve anlamının bilincinde olduğu ve buna rağmen kayırmacı yaklaşımları hissettikçe veya yaşadıkça işe
olan bağlılıkları biraz zayıflamış; buna rağmen söz konusu insan sağlığı olduğu için ve mesleğine olan saygıları
nedeniyle çalışmalarına yirmi dört saat devam edecekleri görülmüştür. İşi ehline emanet etmenin, dinimizin
buyruklarından birisi olduğu bilincinde olan sağlık çalışanlarının, kendilerini yeterli gördükleri halde yapılan
liyakatsiz terfi veya atamaların, işe bağlılık düzeylerini etkiledikleri ve bunun sonucunda ise çalışma hayatına
isteksizce devam ettikleri görülmüştür. Bu araştırma sonuçlarına dayanarak kronizm ve nepotizmin olumsuz
etkileri konusunda yetkililere şu önerilerde bulunmak mümkündür: Yöneticiler ve karar vericiler liyakate önem
vermeli, dinimizin buyruğunda denildiği gibi iş ehline verilmelidir; ancak bu durumda kurumun performansı ve
verimliliği olumlu yönde ilerler ve tüm çalışanların kurumuna ve adalete güvenleri sağlanır. Bu da işe bağlılığı
önemli ölçüde arttıracaktır.
Kaynaklar
1. Darman, G., Kurumsal Yönetimin Uluslararası Finansal Piyasalar Ve Kurumsal Yatırımcılar Açısından Önemi Ve Etkisi.
Geleneksel Finans Sempozyumu. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Ve
Sigortacılık Yüksekokulu, 2004
2. Khatri, N. and Tsang, E. W. (2003). Antecedents and Consequences of Cronysim in Organizations. Journal of Business
Ethics (43), 289 - 303.
3. Lawler E. E. and Hall D. T. (1970) Relations of characteristics to jobinvolvement, satisfaction and intrinsicmotivation.
Journal of Applied Psychology 54 (4): 305-312.
4. Maslach C., Schaufeli W. B. and Leiter M. P. (2001) JobBurnout. AnnualReviewsPsychology 52: 397-422.
5. Özüren, Ü. (2017). Tekstil işletmelerinde nepotizm uygulamalarına bağlı olarak üretkenlik karşıtı davranışlar ve sonuçları,
İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.

222

SS-111
RADYASYON RETİNOPATİLİ BİR OLGUDA MAKULER ÖDEMİN
TEDAVİSİ
Murat Serkan Songur*
*

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Radyoterapinin en sık kullanıldığı alanlar kanser cerrahisi sonrası adjuvan tedavi ve metastatik hastalıkların
tedavisindedir. Ancak radyoterapi, tedavi süresi boyunca kanser hücrelerine olduğu gibi sağlıklı hücrelere de zarar
verebildiği için beklenmedik yan etkiler görülebilmektedir. Radyasyon retinopatisi, radyasyon tedavisini takiben,
geç başlangıçlı, yavaş ilerleyen, tıkayıcı bir vaskülopatidir. Bu çalışmada radyasyon retinopatili bir hastanın
makuler ödeminin itravitrealtriamsinolon ile tedavisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Olgu: Meme kanseri nedeniyle 18 ay önce radyoterapi görmüş olan 62 yaşındaki bayan hasta sol gözde giderek
artan görme azalması şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Sağ gözde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK)
10/10, sol gözde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği 2 metreden parmak sayma düzeyindeydi. Yapılan
muayenesinde ön segmentin her iki gözde doğal olduğu, yine sağ gözde fundusun doğal olduğu ve sol göz fundusta
ise yaygın hemoraji ve eksudasyonun mevcut olduğu tespit edildi. Optik koherenstomografi (OKT)’de sağ gözün
normal olduğu, sol gözde kistoid tarzda maküler ödemin olduğu saptandı. Yapılan fundusfloreseinanjiografi
(FFA)’da sağ göz normal, sol gözde makulada sızıntı ve periferdeneovaskülarizasyon tespit edildi. Hastaya daha
sonra intravitrealtriamsinolon(ozurdex) tedavisi uygulandı. Tedaviden 1 ay sonra yapılan muayenede, hastada en
iyi düzeltilmiş görme keskinliğinin 0,2 ye çıktığı, OKT’demakula kalınlığının azaldığı ve FFA’da sızıntıda azalma
görüldüğü tespit edilmiştir.
Tartışma: Radyasyon retinopatisi, uygulanan radyasyon dozuna bağlıdır. Genellikle 45 Gy’den fazla dozda
uygulanan hastalarda ortaya çıkar. Diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar ve önceden kemoterapi alan
hastalarda risk daha fazla artar. Bizim hastamızda 60Gy’lik bir radyoterapi dozu aldığı ve kemoterapi tedavisi
gördüğü için risk grubunda yer alıyordu. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda intravitrealtriamsinolon tedavisinin
en iyi düzeltilmiş görme keskinliğini arttırmada ve makula ödeminin azaltılmasında faydalı olduğu bildirilmiştir.
Sonuç: Radyasyon retinopatisi olan olgulardaki makula ödeminin tedavisinde intravitrealtriamsinolonbir tedavi
seçeneği olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Radyasyonretinopatisi,makulaödemi,intravitrealtriamsinolon.

TREATMENT OF MACULAR EDEMA İN A CASE WİTH RADİATİON
RETİNOPATHY
Introduction: The most commonly used are as of radiotherapy are in the treatment of adjuvant treatment and
metastatic diseases after cancer surgery. However, unexpected side effects can be observed because radiotherapy
may damage healthy cells as well as cancer cells during the treatment period. Radiation retinopathy is a late-onset,
slow-progressing, obstructive vasculopathy following radiation therapy. The aim of this study was to evaluate the
treatment of macular edema of a patient with radiation retinopathy with intravitreal triamcinolone.
Case: A 62-year-old woman who had recevied radioteraphy 18 months ago for breast cancer was admitted too ur
clinic with the complaint of decreased vision in her left eye. Best corrected visual acuity in the right eye was 10/10,
and the best corrected visual acuity in the left eye was counting fingers from 2 meters. In the examination, it was
found that the anterior segment was natural in botheyes, and the fundus was normal in the right eye and wide
spread hemorrhage and exudation were present in the left eye fundus. Optical coherence tomography (OCT)
showed normal right eye, cystoid macular edema in the left eye. Fundus fluorescein angiography (FFA) showed
normal right eye, macular leak and peripheral neovascularization in the left eye. The patient was then treated with
intravitreal triamcinolone (ozurdex). In the examination performed 1 month after the treatment, it was determined
that the best corrected visual acuity was increased to 0.2 in the patient, macular thickness was decreased in OCT
and there was a decrease in leakage in FFA.
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Discussion: Radiation retinopathy depends on the radiation dose applied. It usually occurs in patients who are
administered more than 45 Gy. The risk of systemic diseases such as diabetes, hypertension, and patients receiving
prior chemotherapy increases. In our patient, sh ewas in the risk group becauses her eceived a dose of 60
Gyradiotherapy and was receiving chemotherapy treatment. In some previous studies, intravitreal triamcinolone
therapy has been reported to be useful in increasing the best corrected visual acuity and in reducing macular edema.
Result: Intravitreal triamcinolone may be used as a treatment option in the treatment of macular edema in patients
with radiation retinopathy.
Key Words:Radiation retinopathy,macular edema,intravitreal triamcinolone.
Giriş
Radyoterapinin en sık kullanıldığı alanlar kanser cerrahisi sonrası adjuvan tedavi ve metastatik hastalıkların
tedavisindedir. Hastalığın lokal kontrolü ve uzun dönem sağ kalım üzerinde etkilidir. Ancak radyoterapi, tedavi
süresi boyunca kanser hücrelerine olduğu gibi sağlıklı hücrelere de zarar verebildiği için beklenmedik yan etkiler
görülebilmektedir.
Radyasyon retinopatisi, radyasyon tedavisini takiben, geç başlangıçlı, yavaş ilerleyen, tıkayıcı bir
vaskülopatidir1.2. Bu durum baş, boyun ve total vücut radyasyonundan sonra ortaya çıkabilir. Radyasyon
retinopatisinde, mikroanevrizmalar, intraretinal ödem, eksüdasyon, hemorajiler, neovaskülarizasyon ve nadir
olarakta koroid neovasküler membran görülebilir2-4.
Radyasyon retinopatisi görülmesinde en büyük risk, alınan radyasyon miktarının 45 Gy’nin üstüne çıkması ve
radyoterapinin baş-boyun bölgesine alınmasıdır. Hastada bulunan hipertansiyon ve diabetus mellitus gibi ek
hastalıklarda bu riski arttırmaktadır. Radyasyon retinopatisi genellikle radyoterapiden ortalama 6 ay ile 3 yılllık
bir süre sonrasında ortaya çıkmaktadır3.5.6.
Bu olgu sunumunun amacı radyasyon retinopatisi geçiren hastalarda intravitreal deksametazon tedavisinin etkili
olabileceğinin anlatılmasıdır.
Olgu Sunumu
Altmış iki yaşında bayan hasta kliniğimize on gündür meydana gelen ve gittikçe artan görme kaybı şikayetiyle
başvurdu. Hastaya 2014’de meme kanseri teşhisi konmuş, cerrahi tedavi yapılmış ve sonrasında kemoterapi
verilmiştir. Bize başvurusundan 18 ay öncede 60 gy dozunda radyoterapi tedavisi almıştır. Hastanın oftalmolojik
muayenesinde, en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EDGK) sırası ile sağ gözde 10/10, sol gözde 2 metreden
parmak sayma düzeyindeydi. Biomikroskopik muayenede ön segment yapılarının her iki gözde doğal ve göz içi
basınçlarının bilateral normal olduğu tespit edildi. Yapılan fundus muayenesinde, sağ gözün doğal olduğu, sol
gözde ise yaygın hemoraji ve eksudasyonun mevcut olduğu tespit edildi (Resim 1). OKT’de sağ gözün doğal
olduğu, sol gözde ise makulada yoğun ödem olduğu görüldü (Resim 2). Yapılan FFA’da, sağ gözün normal olduğu,
sol gözde ise makulada sızıntılar ve ödemle beraber periferde neovaskülarizasyon tespit edildi (Resim 3). Hastanın
diyabet,hipertansiyon ve meme kanseri dışında ek hastalığı yoktu, kan ve idrar tetkikleri normal çıktı. Hastanın
inflamasyon ve enfeksiyona yönelik serolojik testleri negatif olarak bulundu.
Hastaya ameliyathanede topikal %0.5'lik proparacaine HC1 ile anestezi sağlandıktan sonra, %5'lik povidone
iodine (Baticon) göze damlatıldı. Daha sonra üst temporal kadranda limbustan 3.5 mm geriden intravitreal
deksametazon (ozurdex) implantasyonu uygulandı. Hastanın birinci gün, birinci hafta ve birinci ay kontrolleri
yapıldı. Kontrollerde intravitreal enjeksiyona ait herhangi bir komplikasyon saptanmadı. Birinci ayın sonunda sol
gözde en iyi düzeltilmiş görme keskinliğinin 0.2 düzeyine ulaştığı tespit edildi. OKT’de makula ödeminin anlamlı
düzeyde azaldığı görüldü (Resim 4). Yapılan FFA’da da sızıntıların azaldığı neovaskülarizasyonun gerilediği ve
makulada ödemin azaldığı görüldü (Resim 5).
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Resim 1: Hastanın Renkli Fundus Fotoğrafı (Sağ göz doğal,sol gözde arka kutupta yaygın yumuşak
eksüdasyonlar, hemorajiler ve maküler ödem izlenmektedir)

Resim 2: OCT (Sağ göz normal,sol gözde kistoid tarzda maküla ödemi izlenmektedir)

Resim 3: FFA (Sağ göz normal,sol gözde makulada sızıntı ve hiperflöresans alanlar izlenmektedir)

Resim4: Tedavi Sonrası OCT (Tedaviden bir ay sonra yapılan OKT’de sol gözde maküla ödeminin anlamlı
ölçüde azaldığı tespit edilmiştir)
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Resim 5: Tedavi Sonrası FFA (Tedaviden bir ay sonra yapılan kontrol FFA incelemesinde sızıntı ve kanamada
azalma olduğu gözlenmiştir)
Tartışma
Radyasyon retinopatisi, uygulanan radyasyon dozuna bağlıdır. Genellikle 45 Gy’den fazla dozda uygulanan
hastalarda ortaya çıkar. Diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar ve önceden kemoterapi alan hastalarda risk
daha fazla artar1.7. Bizim hastamızda 60 Gy’lik bir radyoterapi dozu aldığı ve kemoterapi tedavisi gördüğü için
risk grubunda yer alıyordu. Hastalarda genelde radyasyon retinopatisi, radyoterapi sonrasında 12 ile 36 ay arasında
meydana gelmektedir5. Bizim olgumuzda ise bu süre 18 aydır.
Radyasyon oküler dokularda özelliklede retinal damarlarda hasara yol açar. Histolojik olarak retinal kapiller damar
duvarlarında kalınlaşma, endotel ve perisit hücre kaybına yol açarak geniş alanlarda kapiller nonperfüzyon alanları
ve iskemi gelişimine neden olur. Özelikle arka kutup ve fovea etkilenir. Yaygın retinal lezyonlar,
mikroanevrizmalar, eksüdasyon, hemorajiler, maküler ödem, retinal neovaskülarizasyon ve vasküler kılıflanmalar
oluşabilir2.8. Bizim vakamızda da retinada yaygın hemoraji ve eksudasyon, makulada yoğun ödem ve retinal
neovaskülarizasyon mevcuttu.
Kinyoun ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada laser fotokoagülasyonun radyasyon retinopatili olgularda kısa
dönemde görme düzeyinde etkili olduğunu bildirmişlerdir 9. Buna karşın Hykin ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada, laser fotokoagülasyondan 6 ay sonrasında görme düzeyinin eski haline döndüğü ve laser
fotokoagülasyonun uzun dönemde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği üzerine faydasının olmadığını
belirtmişlerdir10.
Shieds ve arkadaşlarının yaptuğı çalışmada radyasyon retinopatisi olan hastalara intravitreal triamsinolon tedavisi
yapılmıştır. Yapılan tedavi sonrası makula ödeminde azalma ve görmede artış olduğunu bildirmişlerdir. Ancak bu
etkinin cok uzun süre devam etmediğini bildirmişlerdir11. Bizim olgumuzda da hastaya intravitreal deksametazon
tedavisi uygulanmış ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliği sol gözde 2 metreden parmak sayma düzeyinden 0.2
düzeyine ulaşmıştır. Ancak tedavinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, bizim olgumuzda görme düzeyi aynı
seviyede kalmıştır.
Sonuç olarak intravitreal deksametazon tedavisi, radyasyon retinopatisine bağlı makuler ödemi olan olgularda iyi
bir tedavi seçeneği olarak gözükmektedir.
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SS-112
İŞ ORANI VE OKSİJEN ALIMI PARAMETRELERİNİN FİTNES
UYGUNLUĞU BELİRLEMEDEKİ ETKİNLİĞİ
Seda UĞRAŞ* Oğuz ÖZÇELİK**
*Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD
**Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD
Amaç: Bireylerin istirahat ve egzersiz sırasında oksijen alım (VO2) seviyelerinin belirlenmesi önemli bir fitnes
değerlendirme kriteridir. Bu çalışmada incremental ve sabit yük egzersiz testlerinde oksijen alımının vücut
ağırlığına oranı ve uygulanan iş gücünün vücut ağırlığına oranı parametrelerinin etkin fitnes uygunluk ölçümleri
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Toplamda 10 sağlıklı, sedanter erkek deneğe (18-25 yaş arası) ulaşabilecekleri en son noktaya
kadar (Wmax) devam eden incremental egzersiz testi (15 W\dk) uygulandı. Tüm deneklerden lokal etik komite
onaylı form imzalatılarak alındı. Daha sonra her denek farklı günlerde, anaerobik eşikte (WAE) ve solunum
kompanzasyon noktasında (WSKN) 30 dakika boyunca 2 sabit yük egzersiz testine tabi tutuldu. Ventilatör ve
pulmoner gaz değişim parametreleri metabolik gaz analizörü kullanılarak nefesten nefese ölçüldü. Veriler
arasındaki anlamlılığı karşılaştırmak için doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır (p <0.05).
Bulgular: Vücut ağırlığının her kg'ı için sırasıyla VO2 ve Wmax 38,96 ± 1,7 ml / dak / kg ve Wmax için 2,90 ±
0,1 W / kg, WAT için 28,45 ± 1,1 ml / dak / kg ve 1,76 ± 0,1 W / kg, WAT ve 33,03. WRCP için ± 1.4 ml / dak /
kg ve 2.11 ± 0.1 W / kg olarak bulundu. Her üç testte de vücut ağırlığının her kg'ı için VO2 ve Wmax arasında
anlamlı bir korelasyon bulundu: incremental egzersiz testi için R = 0.78634 (p = 0.006), WAE için R = 0.71654 (p
= 0.01) ve WSKN testi için R = 0.83366 (p =0.002).
Sonuç: Normal, hasta veya sporcu bireylerin fitnes durumlarının belirlenmesinde vücut ağırlığı için oksijen alımı
ölçülmesi klinik ve spor bilimlerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak, pahalı laboratuvar aletlerine
ihtiyaç duymadan vücut ağırlığına göre iş üretim kapasitesinin, deneklerin fitnes seviyelerini değerlendirmek için
kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Anaerobik eşik, oksijen alımı, incremental egzersiz

COMPARATIVELY EVALUATION OF FITNESS MEASUREMENTS
USING WORK RATE AND OXYGEN UPTAKE PARAMETRES
Introduction: Measurements of oxygen uptake (VO2) at rest and exercise is an important criterion to evaluate
subject’s fitness status. In this study, it was purposed to comparatively evaluate oxygen uptake to body weight
ratio and work rate to body ratio during incremental and constant loads exercise tests to understand the effective
fitness measurements.
Methods: Total of 10 heathy sedentary (age between 18 to 25 year) male subjects performed an incremental
exercise /15 W/min) until the maximal exercise performance (Wmax). All subjects gave signed informed contents
that were approved by the local ethical committee. Then each subject performed 2 constant load exercise test for
30 min at the anaerobic threshold (AT) and at respiratory compensation point (RCP) on different days. Ventilatory
and pulmonary gas exchange parameters were evaluated breathy-by-breath using metabolic gas analyser. Linear
regression analysis was use to compare significance between data (p<0.05).
Results: VO2 and Wmax for each kg of body weight were found to be 38.96±1.7 ml/min/kg and 2.90±0.1 W/kg
for Wmax, 28.45±1.1 ml/min/kg and 1.76±0.1 W/kg for WAT and 33.03±1.4 ml/min/kg and 2.11±0.1 W/kg for
WRCP, respectively. There was significant correlation between VO2 and Wmax for each kg of body weight in all
three tests: R=0.78634 (p=0.006) for the incremental ramp test, R=0.71654 (p=0.01) for WAT and R=0.83366
(p=0.002) for WRCP test.
Conclusion: Measurements of oxygen uptake for each kg of body weight to evaluate fitness status of normal
subjects, patients or highly fit subjects is widely used fitness criteria in clinical and sports science. However, we
showed that work production capacity y with regarding body weight could also be use to evaluate fitness levels of
the subjects that no need expensive equipment.
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Giriş
Kardiyopulmoner fonksiyon testleri belirli oran ve sürede uygulanan egzersiz iş gücü stresi altında kalp, dolaşım,
solunum ve metabolik sistemlerinin verdiği cevaplara bakarak organ ve sistemlerin çalışma durumunu yani vücut
fitnes seviyesini belirlemek için kullanılan önemli bir yöntemdir 1. Bireylerin iş yapabilme kapasitesi ile ilişkili
olan aerobik fitnesin belirlenmesi klinik ve spor bilimlerinin üzerinde durduğu önemli konuların başında
gelmektedir2. Egzersiz sırasında kaslarının artan metabolik ihtiyacının karşılanabilmesi için solunum ve
kardiyovasküler sistemin uygun oranlarda fonksiyonlarında artış göstererek vücut için gerekli olan O2 yi sağlaması
gerekmektedir3.
O2 alımının (VO2) egzersiz sırasında verdiği cevapların kardiyopulmoner fitnes belirlenmesinde kullanılması ilk
1950 li yıllarda ilk olarak tanımlanmıştır3. O2 alımı kardiak output ile arter ve venöz O 2 farkına eşitti4. O2 alımı
kalp, solunum dolaşım ve metabolik sistemlerin fonksiyonel durumunu gösteren ve sık kullanılan önemli bir
parametredir5. Sağlıklı bir vücut sistemleri yüksek seviyede O2 alınması ve kullanılmasına neden olmakta ve sonuç
olarak her bir kg vücut ağırlığı için O2 alım değer yüksek seviyelere çıkmaktadır. Bununla birlikte O 2 alım
ölçümünün zorluğu ve pahalılığı laboratuvar aletleri gerektirmektedir. Bireylerin üretebildikleri iş gücü
seviyeleride fitnes değerlendirilmesinde kullanılabilen bir parametre olarak sunulmuştur 6. Artan yüke karşı yapılan
egzersiz sırasında metabolizmanın aerobikten anaerobiğe geçtiği noktayı tanımlayan anaerobik eşik (AE) ve
egzersiz hiperventilasyonunun başlangıcını tanımlayan solunum kompanzasyon noktası (SKN) ve maksimal
egzersiz noktası 3 önemli fitnes değerlendirme kriterleri olarak bilinmektedir. Bu çalışmadaki amacımız yaygın
kullanılan fitnes ölçüm kriteri olan O2 alımının (VO2) vücut ağırlığına oranı ve iş oranının vücut oranını
parametreleri AE de SKN de ve maksimal egzersizdeki değerlerini artan yüke karşı ve sabit yük egzersiz
testlerinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal ve Metod
Bu çalışmaya 10 sağlıklı genç erkek denek (20.5±1.7 yıl; 76.3 ± 4.2 kg) lokal etik kuruldan alınan onay belgesini
okuyup imzaladıktan sonra katıldılar. Deneklerin herhangi bir metabolik kardiyak veya respiratuvar hastalığı
olmamasına dikkat edildi. Deneklerden alkol sigara veya herhangi bir ilaç kullananlar çalışmaya dahil edilmediler.
Denekler akşam açlığını takiben sabah saat 08:00-09:00 arasında egzersiz laboratuvarında elektromanyetik bisiklet
ergometre ile iş gücü şiddeti düzenli olarak artan yüke karşı yapılan egzersiz testine tabi tutuldular7. Egzersiz test
protokolü 4 dk lık 20 W ısınma dönemi ile başladı, ve bunu takiben iş gücü 15 W/dk olarak bilgisayar kontrollü
artırıldı ve deneklerin pedal çeviremeyecekleri maksimal seviyelerine kadar devam ettirildi 8. Deneklerin 12’li
göğüs derivasyonları ile kardiyak parametreleri test sırasında takip edildi. Deneklerin solunum ve akciğer gaz
değişim parametreleri solunumdan-solunuma metabolik gaz analizörü ile ölçüldü.
AE ölçümü egzersiz sırasında CO2 atılımı (VCO2) ve O2 alımı (VO2) arasındaki ilişkiye dayanan standart V-slope
yöntemi (VCO2/ VO2) ile ölçüldü9 . SKN hesaplanmasında CO2 atılımı için solunum eşitliği (VE/VCO2) ve tidal
sonu parsiyel CO2 (PETCO2 mmHg) atılımı kullanılarak yapıldı10. Denekler 3 gün ara ile randomize olarak bir
tanesi AE de diğeri SKN de olmak üzere 2 tane sabit yük egzersiz testine katıldılar. Egzersiz iş gücü 4 dk lık 20
W ısınma dönemini takiben her bir deneğin kendi AE ve SKN’deki iş güçlerine yükseltildi ve 30 dk süre ile test
devam ettirildi. Lineer regresyon analiz yöntemi sonuçlar arasındaki korelasyoun istatistiksel olarak
değerlendirilmesinde kullanıldı (p<0.05).
Sonuç ve Tartişma
Maksimal egzersizdeki O2 alımının ve iş gücü üretimininin vücut ağırlığının her kg'ı için sırasıyla 38,96 ± 1,7 ml
/ dak / kg ve Wmax için 2,90 ± 0,1 W / dk / kg olarak bulundular. Anaerobik eşikte O 2 alımı 28,45 ± 1,1 ml / dak
/ kg ve iş üretimi 1,76 ± 0,1 W / dk / kg bulundular. Solunum kompanzasyon noktasında O2 alımı 33,03± 1.4 ml /
dak / kg ve iş üretimi 2.11 ± 0.1 W /dk /kg olarak bulundular. Her üç testte de vücut ağırlığının her kg'ı için VO2
ve Wmax arasında anlamlı bir korelasyon vardı: incremental rampa testi için R = 0.78634 (p = 0.006), WAE için R
= 0.71654 (p = 0.01) ve R = 0.83366 (p = W SKN testi için 0.002).
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Şekil 1: Her Bir Kg Vücut Ağırlığı İçin Maksimal İş Üretim Kapasitesi (Wmax/VA) ve Maksimal O 2 Alım
Miktarı (VO2max/VA)
VO2max, maksimal egzersizdeki kas aktiviteleri sırasında deneklerin çıkabilecekleri en üst O 2 alım miktarını
yansıtmaktadır2. Bu değer kalp dolaşım ve metabolik sistemlerin gücü ve sağlamlığı oranında artışlar gösterirken
bu organ ve sistemlerin çalışma zayıflığı durumunda ise bu değer azalmalar göstermektedir. Bu ise genel olarak
fitnes durumunu yansıtan önemli bir parametre olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte O 2 alım değerinin kg
vücut ağırlığı başına değeri ile standart hale getirilerek deneklerin fitnes durumu net olarak yansıtılmaktadır. Buna
karşılık iş gücünün düzenli olarak arttığı egzersiz kişilerin en üst noktasına kadar devam ettirildiği için şiddetli
yoğunluk içeren bir testtir. Buna karşılık aerobik metabolizmanın baskın olduğu hafif orta yoğunluk içeren AE
deki egzersiz, ve kan laktik asidinin artmayıp baskılandığı orta ağır yoğunluk içeren SKN deki egzersizler zorluk
açısından maksimal egzersize göre avantaj saylamaktadırlar12. Önemli bir fitnes göstergesi olan vücut ağırlığı için
O2 alım değerlerinin AE SKN ve VO2max’daki değerlerininim her bir kg vücut ağırlığı için iş üretim kapasiteleri
ile istatistiksel olarak anlamlı korelasyonu deneklerin fitnes kapasitelerini ölçerken hafif orta veya ağır
egzersizlerle de yapılabileceğini göstermektedir.
Böylece AE ve SKN deki her bir kg vücut ağırlığı için iş üretim değerleri de önemli ve güvenli fitnes ölçüm değeri
olarak görünmektedir. Buna karşılık daha yüksek sayıda ve farklı fitnes seviyesine sahip deneklerle bu çalışmanın
desteklenmesi ileriki çalışmalarda yapılması gereken önemli konudur.
Sonuç
Vücut ağırlığı için O2 alımı ölçülmesi klinik ve spor bilimlerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak,
pahalı ekipmana ihtiyaç duymadan vücut ağırlığına göre iş üretim kapasitesinin, deneklerin uygunluk seviyelerini
değerlendirmek için kullanılabileceğini gösterdik.
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SS-113
İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI
HASTA GÜVENLİĞİ RİSKLERİ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ
Ülkü ÖZDEMİR*
* Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri
Amaç: İntörn hemşirelik öğrencilerinin karşılaştıkları hasta güvenliği risk uygulamalarını ve bu durumla baş etme
yöntemlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
Gereç ve Yöntem::Araştırma bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıfında
okuyan, en az bir intörnlük dersini tamamlamış olan dokuz intörn öğrenciyle yürütülmüştür. Veriler yarı
yapılandırılmış anket formu kullanılarak, derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Etik Kurul izni, kurum
izni, bireylerden bilgilendirilmiş gönüllü olur alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz yöntemleri
kullanılmıştır.
Bulgular: Bulgular “riskli uygulamalar” ve “baş etme yöntemleri” temaları altında incelenmiştir. İntörn
hemşirelik öğrencileri klinik uygulama sırasında kendileri, çalışma arkadaşları ve diğer ekip üyeleri tarafından
bazı riskli uygulamalar yapıldığını belirtmektedir. İntörn öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları hasta güvenliği
risklerinin; enfeksiyon risk uygulaması, ilaç güvenliği, sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliği, hasta
düşmelerinin önlenmesi, engelli hastalara yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması, kan ve kan ürünlerinin
transfüzyon güvenliğinin sağlanmaması olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğrenciler aseptik koşulların
sağlanmaması, uygun koruyucu önlemlerin alınmaması, eksik doz ilaç hazırlama, eksik doz ilaç verme, yanlış ilaç
verme, hastayla ilgili notları kontrol etmeme, düşme riski bulunan ve engelli hastalara yönelik gerekli önlem
almama, yanlış hastadan kan alma gibi risklerle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin riskli uygulamayla
karşılaştıklarında; durumu klinik hemşireleri ve doktorlarına bildirerek çözüm bulmaya çalıştıkları belirlenmiştir.
Ayrıca hatayı kabul etmeme, alt sınıf öğrencileri suçlama gibi baş etme yöntemi kullandıklarını ifade ettikleri
belirlenmiştir. Klinikte uygulanılan riskli bir uygulamayı klinik hemşirelerine söyleseler de aynı uygulamaya
devam etmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir.
Sonuç: Öğrencilerin sıklıkla; enfeksiyon risk uygulaması, ilaç güvenliği, iletişim güvenliği, hasta düşmeleri,
engelli hastalara yönelik tedbirlerin alınması, kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliği konusunda risklerle
karşılaştığı belirlenmiştir. Baş etmede; durumu hemşire ve doktora bildirme, hatayı kabul etmeme, alt sınıf
öğrencileri suçlama davranışında bulunabildikleri, ayrıca klinikte uygulanılan riskli bir uygulamaya devam etmek
zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, İntörn Hemşirelik Öğrencileri, Riskli Uygulamalar

THE RISKS OF PATIENT SAFETY AND THE COPING METHODS OF
INTERN NURSING STUDENTS
Objectıve:This study was conducted in order to determine the patient safety risk practices of the intern nursing
students and coping with this situation.
Material And Method:The study was carried out with nine interns who had completed at least one internship
course in the last year of nursing department of the Faculty of Health Sciences of a university. The data were
collected by using a semi-structured questionnaire. Ethics Committee permission, institution permit, informed
volunteer consent was obtained from individuals. Descriptive and content analysis methods were used to analyze
the data.
Results: The findings were examined under the themes of “risky applications” and “coping methods Intern
students indicate that during the clinical practice, some risky practices have been carried out by themselves,
colleagues and other team members. The risk of patient safety often encountered by intern students; Infection risk
application, drug safety, communication security in health service delivery, prevention of patient falls, not taking
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necessary measures for disabled patients, blood and blood products are stated that the safety of transfusion is not
stated. The students stated that they faced risks such as not providing aseptic conditions, not taking appropriate
preventive measures, missing dose drug preparation, lacking dose of medication, giving false medication, not
checking patient notes, risk of falling and not taking necessary precautions for disabled patients, taking blood from
the wrong patient. When students encounter risky practice; determined to try to find a solution by notifying clinical
nurses and doctors. In addition, it was determined that they use coping methods such as not accept the mistake, to
blame lower grade students. They stated that they had to continue with the same practice even if they told the clinic
nurses a risky practice in the clinic.
Conclusion: It was determined that students frequently encountered that infection risk application, drug safety,
communication safety, patient falls, taking measures for disabled patients, and blood and blood products are at risk
of transfusion safety. In coping; reported that they had to report to the nurse and the doctor, not to accept the
missing, to blame the lower class students, and to continue with a risky practice in the clinic.
Key Words: Patient Safety, Intern Nursing Students, Risky Practices
Giriş
Hasta güvenliği sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu
kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamını içermektedir (1-4).
Sağlık personelleri sağlık hizmetini sunarken, hatalarla karşı karşıya gelebilmektedir. Bu nedenle hasta güvenliği
kurumsal kültürün en önemli parçalarından biridir. Hasta güvenliğinin sağlanabilmesinde yüksek riskli aktivitelerin
belirlenmesi önemlidir. Hasta güvenliğine ilişkin ortaya çıkan sorunların kaynaklarını ve nedenlerini tam ve açık
olarak tanımlama, riskli süreç ve uygulamaları belirleme, hasta güvenliğinin gelişmesi için gereklidir (2,5).
Hasta güvenliği, hemşirelik bakımının da temel unsurlarındandır (2). Bakımın her alanında hasta güvenliğini tehdit
eden pek çok riskli durumla karşılaşan hemşireler, hizmet sundukları her ortamda olası tehlikelerden hastalarını
korumak, hastaya uygulanacak işlem ve tedavilerin istenmeyen sonuçlarını önleme veya en aza indirmekten
sorumludurlar. Riskin erken aşamada tespit edilmesi hasta yaralanmalarının önlenmesinde son derece önemlidir
Bu nedenle hasta güvenliği kavramı hemşirelik bakımında önemli bir yere sahiptir (2,6).
Bu çalışma, lisans eğitimlerinin son sınıfını yoğun olarak klinik uygulamada geçiren intörn hemşirelik
öğrencilerinin klinik uygulamada karşılaştıkları hasta güvenliği risk uygulamalarını ve bu durumla baş etme
yöntemlerini belirlemek amacıyla bireysel derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak kalitatif bir araştırma
olarak planlanmıştır. İntörn hemşirelik öğrencilerinin karşılaştıkları hasta güvenliği risk uygulamalarını ve bu
durumla baş etme yöntemlerini belirlemek, mesleğe atılma yolunda olan intörn hemşirelerin konu ile ilgili
farkındalıklarını artırarak etkin baş etme yollarını keşfetmelerine katkı sağlayabilir.
Gereç ve Yöntem
1.1. Araştırmanın Şekli
İntörn hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamada karşılaştıkları hasta güvenliği risk uygulamalarını ve bu
durumla baş etme yöntemlerini belirlemek amacıyla bireysel derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak kalitatif
bir araştırma olarak planlanmıştır.
1.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri
Araştırma, Bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan ve son sınıfını yoğun klinik
uygulama olarak geçiren dördüncü sınıf intörn öğrencileriyle yapılması planlanmıştır.
1.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü dördüncü sınıf intörn öğrencilerinden 10 kişi ile
yürütülmesi planlanmıştır.
1.4. Araştırmaya Alınma Kriterleri
•
Hemşirelik bölümü son sınıf intörn öğrenci olmak,
•
En az bir intörnlük dersini tamamlamış olmak.
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1.5. Veri Toplama Formları
Veriler Aralık-Ocak 2018 tarihleri arasında araştırmacı tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış anket formu
kullanılarak kalitatif araştırmanın derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanacaktır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla
kaydedilecektir.
Görüşmeye başlamadan önce, görüşülen bireye güven kazandırmak ve görüşmenin birey açısından daha rahat
geçmesini sağlamak amacıyla, görüşme nedeniyle görüşülen bireye herhangi bir zarar gelmeyeceği, görüşmenin
kaydedilmesinin tamamen görüşülen bireyin iznine bağlı olacağı, görüşme sonunda bireyin verdiği bilgilerden
rahatsız olması durumunda yapılan kayıtların tümünün kendisine geri verilebileceği ve araştırmada
kullanılmayacağı açıklaması yapılacaktır.
Derinlemesine görüşme yönteminde dokuz maddelik yarı yapılandırılmış anket formu kullanılacaktır. Yarı
yapılandırılmış anket formu; “Klinik uygulamanız sırasında hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve
doğrulanması konusunda karşılaştığınız hasta güvenliği için riskli uygulamalar nelerdi ve bu durumla nasıl bir baş
etme yöntemi kullandınız?”, “Klinik uygulamanız sırasında hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın
rızasının alınması konusunda karşılaştığınız hasta güvenliği için riskli uygulamalar nelerdi ve bu durumla nasıl bir
baş etme yöntemi kullandınız?”, “Klinik uygulamanız sırasında sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin
sağlanması konusunda karşılaştığınız hasta güvenliği için riskli uygulamalar nelerdi ve bu durumla nasıl bir baş
etme yöntemi kullandınız?”, “Klinik uygulamanız sırasında ilaç güvenliğinin sağlanması konusunda
karşılaştığınız hasta güvenliği için riskli uygulamalar nelerdi ve bu durumla nasıl bir baş etme yöntemi
kullandınız?”, “Klinik uygulamanız sırasında kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması
konusunda karşılaştığınız hasta güvenliği için riskli uygulamalar nelerdi ve bu durumla nasıl bir baş etme yöntemi
kullandınız?”, “Klinik uygulamanız sırasında cerrahi güvenliğin sağlanması konusunda karşılaştığınız hasta
güvenliği için riskli uygulamalar nelerdi ve bu durumla nasıl bir baş etme yöntemi kullandınız?, “Klinik
uygulamanız sırasında hasta düşmelerinin önlenmesi konusunda karşılaştığınız hasta güvenliği için riskli
uygulamalar nelerdi ve bu durumla nasıl bir baş etme yöntemi kullandınız?”, “Klinik uygulamanız sırasında
radyasyon güvenliğinin sağlanması konusunda karşılaştığınız hasta güvenliği için riskli uygulamalar nelerdi ve bu
durumla nasıl bir baş etme yöntemi kullandınız?”, “Klinik uygulamanız sırasında engelli hastalara yönelik gerekli
tedbirlerin alınması konusunda karşılaştığınız hasta güvenliği için riskli uygulamalar nelerdi ve bu durumla nasıl
bir baş etme yöntemi kullandınız?” başlıklarını içermektedir.
1.6. Araştırmanın Etik Boyutu
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul İzni ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul izni
alınacaktır. İntörn öğrencilerin çalışmaya başlamadan önce Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu aracılığı ile
bilgilendirilmiş gönüllü olurları alınacaktır.
1.7. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde betimsel ve içerik analiz yöntemleri kullanılacaktır.
Bulgular ve Tartışma
Bulgular “riskli uygulamalar” ve “baş etme yöntemleri” temaları altında incelenmiştir.
İntörn hemşirelik öğrencileri klinik uygulama sırasında kendileri, çalışma arkadaşları ve diğer ekip üyeleri
tarafından bazı riskli uygulamalar yapıldığını belirtmektedir.
Tema 1. Riskli uygulamalar ve örnek ifadeler: İntörn öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları hasta güvenliği
risklerinin; enfeksiyon risk uygulaması konusunda [“Enfeksiyon çok fazla ama enfeksiyondan korunma yeteri
kadar olmuyor. Mesela bir box önlüğü ile tüm hastalara bakım veriliyordu. Mesela ben formamla bir hastaya bakım
verdikten sonra başka hastaya da gidiyordum. Belki benim kolum bir hastadan öbürüne dokunuyordu. Kaç kere
söylememe rağmen bir şey olmadı” (İ.B.)], ilaç güvenliği konusunda [“İlaçların açılmasıyla ilgili bir sorun
yaşamıştım. İlaç tabletleri çıkartılıp hastaların dosyalarının üzerine bırakılıyor ondan sonra hastaya veriliyor. Bu
enfeksiyon kaynağıydı benim için” (P.T.). “Yanlış serum takmıştım. %5 lik dektroz takmamı istemişti hemşire.
Tedavi odasında 5% lik dekstroz alırken bir arkadaşım bir serum gösterdi %5 lik serum bu diye. Ve baktım
üzerinde %5 yazıyor. Aldım ve hazırladım. Götürdüm taktım. Aynı serumdan başka hastaya arkadaşımda hazırladı
ve taktı. Yanlış serum takmışız. Serum üzerinde %5 in altında başka şeylerde yazıyormuş. Biz onu hiç fark
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etmemişiz. Hastada herhangi bir sorun olmadığını söylediler”(Ç.Y.). ” Bir antibiyotik eksik doz verildi. Bir
antibiyotiğin dozunun eksik hazırlanmış olduğunu farkettik. 40 tane ilacı atmamak için o gün hastalardan birine
eksik doz verildi. Başka bir durum da, bir antibiyotik (duosit) hazırladık, hazırladığımız bu ilacı başka bir toz
flakonun içine verip ikinci ilacı bununla sulandırıp hazırladık. Servis hemşiresi böyle yapmamızı istedi. İki ilacın
etkileşime girip girmediğini bilmiyoruz. Bir ilaçla başka bir ilaç sulandırıldığını ilk defa gördüm. Biz abi aynı
enjektöre çekilmez ayrı yapalım dedik ama. Bize yok yok dedi. Hep yapıyoruz bir şey olmadı dedi. Biz de onlar
bizim üstümüz diye” (F.A.)], sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliği konusunda [“Mesela hastamızın bir gün
öncesinden aç olması gerekiyordu dosyaya aç yazılıyordu. Bir sonraki insülin dozunun atlanması yapılmaması
gerekiyordu. İntörn doktor arkadaşlar da bu nota dikkat etmeden hastaya insülin uyguluyorlar ve hasta
hipoglisemiye giriyor” (R.G.)], hasta düşmelerinin önlenmesi konusunda [“Yoğun bakımda diyabetik ayaklı bir
hasta kendi ayağa kalkamıyordu. Bir keresinde biz yokken kendisi kalkmış, hatta diyaliz alırken kalkmış ve
düşmüş olduğu yere. Doktora bildirildi, başka bir yere bildirilmedi”(A.T.)], engelli hastalara yönelik gerekli
tedbirlerin alınması konusunda [“Görme engelli hastalara yönelik tek yapabildiğimiz tek kişilik bir odaya almaktı.
Başka bir önlem yoktu. Ama daha farklı şeyler yapılabilirdi. Mesela açıklama yapılabilirdi. Dolap yeri vb
hakkında, hiç açıklama yapılmadı. Mesela oturacağı koltuğu yatağı, çekmecesi nerde bunlar tarif edilebilirdi. Ben
çekmecesini tarif ettim. Ama işim bitince servis yoğun olduğu için benim gitmem gerekiyordu. Ve gittim. Yeterli
bilgi verilmedi. Bu durumu sorumlu hemşireye ben söyledim. Oda hastayı daha sık gözleyelim dedi”(D.E.)], kan
ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanmaması konusunda [“Bir hastanın kimlik bilgileri kontrol
edilmeden başka bir hastanın kan tüplerine başka bir hastanın kanı konuldu ve bu kan tüpleri laboratuvara gitti.
Diğer hemşire arkadaş bunu fark etti ve doktora söyledi” (A.T.)] olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir.
Öğrencilerin ifadelerine benzer şekilde yapılan çalışmalarda karşılaşılan hasta güvenliği ile ilgili riskli
uygulamaların en çok; aseptik teknikten sapma (7), ilaç hataları (8) ve hastane enfeksiyonları (4) olduğu
belirtilmektedir.
Tema 2. Baş etme yöntemleri ve örnek ifadeler: durumu klinik hemşireleri ve doktorlarına bildirerek çözüm
bulmaya çalıştıkları belirlenmiştir [“Bu durumu sadece hemşireler biliyor” (Ç.Y.). “Diğer hemşire arkadaş bunu
fark etti ve doktora söyledi” (A.T.)). Ayrıca hatayı kabul etmeme, alt sınıf öğrencileri suçlama [“Biz bunu kabul
etmemeye, yapmadığımızı söylemeye çalıştık, hatta bir alt sınıf öğrenciye suç attık” (A.T.)) gibi etkisiz baş etme
yöntemi kullandıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda da benzer olarak hataların çoğunlukla
rapor edilmediği belirtilmektedir (8-10).
Klinikte uygulanılan riskli bir uygulamayı klinik hemşirelerine söyleseler de aynı uygulamaya devam etmek
zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir.
Sonuç ve Öneriler
Öğrencilerin sıklıkla; enfeksiyon risk uygulaması, ilaç güvenliği, iletişim güvenliği, hasta düşmeleri, engelli
hastalara yönelik tedbirlerin alınması, kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliği konusunda risklerle
karşılaştığı belirlenmiştir.
Baş etmede; durumu hemşire ve doktora bildirdikleri; hatayı kabul etmeme, alt sınıf öğrencileri suçlama
davranışında bulunma gibi etkisiz baş etme yöntemi kullandıkları belirlenmiştir.
Konu ile ilgili müfredattın gözden geçirilmesi ve klinik uygulama öncesinde konuyla ilgili hatırlatmalar yapılması
faydalı olabilir.
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SS-114
İSHAL NEDENİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN ÇOCUK
HASTALARDA ROTAVİRÜS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Fatma Esenkaya Taşbent*
*Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Konya
ÖZET
Amaç: Rotavirüs çocuk gastroenteritlerinde önemli bir etken olmasına rağmen, ülkemizde epidemiyolojisi çok iyi
bilinmemektedir. Çalışmada bir üniversite hastanesi çocuk acil servisinden ishal nedeniyle mikrobiyoloji
laboratuvarına gönderilen gaita örneklerindeki rotavirüs sıklığının retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2017- Ocak 2019 tarihlerini içeren iki yıllık periyotta, akut gastroenterit ön tanısı ile
laboratuvarımıza gönderilen 0-18 yaş arası çocuklara ait 4302 olgunun dışkı örnekleri incelenmiştir. Rotavirüs
antijen varlığının araştırılmasında, kalitatif immünkromatografik yöntemle çalışan hazır ticari kit (Lungene rapid
test, China) kullanılmıştır.
Bulgular: Dışkı örneklerinin %16.8’inde (722 örnekte) rotavirüs antijeni pozitif olarak saptanmıştır. Pozitif
hastaların %45’i kız, % 55’i erkek hastalardan oluşmaktadır. İshal nedeniyle rotavirüs antijen testi istenilen
hastaların %42'sinin (1807 hasta) 0-2 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Yaş gruplarına göre hasta pozitifliklerine
bakıldığında; pozitif hastaların %58.9’u 0-2 yaş aralığında olmak üzere % 85.2’si 0-5 yaş aralığında, %10.7'si 610 yaşta, %4.1'i ise 11-18 yaş aralığında bulunmuştur. Rotavirüs pozitifliğinin Ekim ve Kasım aylarında en yüksek
düzeye ulaştığı ayrıca, sonbahar ve kış aylarında diğer mevsimlere göre olgu sayılarının arttığı görülmüştür.
Sonuç: Çocukluk çağı gastroenteritleri yüksek morbidite ve mortalite ile seyretmektedir. Rotaviruslar bütün
dünyada çocuklarda görülen ciddi gastroenteritlerin en yaygın sebebi olarak bildirilmektedir. Özellikle 0-5 yaş
grubundaki çocuklarda etken olarak Rotavirüsün akılda tutulmasının; hem gereksiz ampirik antibiyotik
kullanımını engelleyeceği hem de kliniğin öngörülmesi ve takibi açısından fayda sağlayacağı kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rotavirüs, Çocuk, Viral Gastroenterit, İmmunokromatografi

INVESTIGATION OF ROTAVIRUS FREQUENCY IN CHILDREN
PATIENTS ADMITTED TO EMERGENCY SERVICE
ABSTRACT
Aim: Although rotavirus is an important cause in child gastroenteritis, its epidemiology is not well known in
Turkey. The aim of this retrospective study is to investigate the frequency of rotavirus in the stool samples sent
from the pediatric emergency department of an university hospital to the microbiology laboratory with diarrhea.
Materials and Methods: In the two-year period, which includes January 2017 January 2019, stool samples of
4302 children aged 0-18 years who were referred to our laboratory with the diagnosis of acute gastroenteritis were
examined. In the investigation of the presence of rotavirus antigen, a ready commercially kit with qualitative
immunochromatographic method (Lungene rapid test, China) was used in this study.
Results: In 16.8% (722 samples) of the stool samples, the rotavirus antigen was positive. 45% of the positive
patients are female and 55% are male. It was observed that 42% (1807 patients) of patients who were investigated
for rotavirus antigen test due to diarrhea were in the 0-2 age range. According to age groups; 58.9% of the positive
patients were in the 0-2 age range, 85.2% were in the 0-5 age group, 10.7% were in the 6-10 years old and 4.1%
were in the 11-18 age range. Rotavirus positivity increased to the highest level in October and November, and the
number of cases increased in autumn and winter compared to other seasons.
Conclusion: Childhood gastroenteritis is associated with high morbidity and mortality. Rotaviruses have been
reported as the most common cause of severe gastroenteritis in children all over the world. Especially in children
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0-5 years of age, rotavirus should be kept in mind as a cause of diarrhea. It was concluded that this approach would
prevent unnecessary empirical antibiotic use and would benefit from predicting and following up the clinic.
Key words: Rotavirus, Child, Viral Gastroenteritis, Immunochromatography.
GİRİŞ
Rotavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, bebeklik ve çocukluk çağı gastroenteritlerinin en önemli
sebeplerinden biri olarak bildirilmektedir1. Rotavirüslerin etken olduğu gastroenteritlerde, birkaç günlük
inkübasyon süresinin sonunda yüksek ateş, ishal, karın ağrısı, bulantı-kusma ve solunum sistemi bulgularının
olduğu bir klinik tablo görülür. Çocuk hastaların bir kısmının şiddetli dehidratasyon nedeniyle hastane yatışı
gerekebilirken, bazı hastalarda özellikle 5 yaş altı çocuklarda mortaliteye sebep olabilmektedir 2. Dünya genelinde
2008 yılında 453.000 beş yaş altı çocuğun rotavirüs ishali nedeniyle öldüğü raporlanırken, 2015 yılında 5 yaş altı
yaklaşık 146.000 çocukta ölüme yol açtığı bildirilmiştir. Hastalık gelişmekte olan ülkelerde daha ciddi
seyretmekte, hem hastaneye yatış hem de mortalite oranları bu ülkelerde yükselmektedir. Enfeksiyona bağlı
mortalitenin yaklaşık %22'si tek başına Hindistan'a aitken, tüm ölümlerin yarısından fazlası Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Etiyopya, Hindistan, Nijerya ve Pakistan gibi ülkelerden rapor edilmiştir 3,4.
2000'lerin başında rotavirüslere karşı aşı geliştirilmiş ve 2017 yılına kadar dünya genelinde 90'dan fazla ülkede
tanıtılmıştır5. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), rotavirüs aşılarının tüm ülkelerin ulusal aşılama programlarına dahil
edilmesini önermiştir; bununla birlikte, rotavirüs aşılarının kapsama oranı tüm dünyada % 25 civarındadır1.
Türkiye'de bu aşı 2006 yılından beri bulunmasına rağmen, ulusal aşılama programına henüz dahil edilmemiştir.
Özellikle 5 yaş altı çocuklarda ağır seyreden, hastaneye yatış ve ölüme neden olabilen rotavirüs
gastroenteritlerinden aşı ile korunmak akılcı görünmektedir. Bu çalışmada bölgemizde ishal nedeniyle çocuk acil
servisine başvuran çocuk hastalarda rotavirüs sıklığının ve yaş grupları arasındaki dağılımın araştırılması
amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOD
Ocak 2017- Ocak 2019 tarihlerini içeren iki yıllık süreçte akut gastroenterit nedeniyle Necmettin Erbakan
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisinden Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen ve
Rotavirüs sıklığı araştırılan çocuk hastalara ait sonuçlar retrospektif olarak analiz edilmiştir. Çalışmada 0-18 yaş
grubunda çocuklara ait toplam 4302 dışkı örneği incelenmiştir. Hastalara ait demografik veriler hastane veri kayıt
sisteminden alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen dışkı örneklerindeki Rotavirüs antijen varlığı kalitatif sonuç veren
immünokromatografik yöntemle (Lungune rapid test, China) araştırılmıştır. Veri sisteminden elde edilen
sonuçların 0-5 yaş, 6-10 yaş ve 11-18 yaş grupları olmak üzere farklı yaş gruplarındaki dağılımı analiz edilmiştir.
Ayrıca rotavirüs pozitifliğinin mevsimsel dağılımı da araştırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
İki yıllık periyotta toplam 4302 dışkı örneği rotavirüs antijen varlığı araştırılmak üzere mikrobiyoloji laboratuarına
gönderilmiştir. Çalışmaya dahil edilen olguların 2460’ı (%57.2) erkek, 1842’si (%42.8) kadın hastalardır.
Gönderilen örneklerden 722’sinde (%16.8) pozitiflik saptanmıştır. Rotavirüs pozitif bulunan hastaların 325
(%45)’i kız, 397 (%55)’si erkek hastalardan oluşmaktadır. İshal nedeniyle rotavirüs antijen testi istenilen
hastalardan 1807 hastanın (%42), 0-2 yaş aralığında olduğu görülmüştür.
Yaş gruplarına göre hasta pozitifliklerine bakıldığında; pozitif hastaların % 85.2’si (n=615) 0-5 yaş
aralığında; %10.7'si (n=77) 6-10 yaş aralığında; %4.1'i (n=30) ise 11-18 yaş aralığında bulunmuştur. Rotavirüs
pozitifliği bulunan hastaların %58.9’u (n=425) 0-2 yaş aralığındadır. Yaş grupları arasındaki farklılık istatiksel
olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0.005). Rotavirüs pozitifliğinin mevsimsel dağılımına bakıldığında, Ekim ve
Kasım aylarında en yüksek düzeye ulaştığı ayrıca, sonbahar ve kış aylarında diğer mevsimlere göre olgu
sayılarının arttığı görülmüştür. Rotavirüs antijen pozitif olguların demografik parametrelere göre dağılımı Tablo
1’de özetlenmiştir.
Literatür verilerine bakıldığında ülkemizde yapılan farklı çalışmalarda çocuklardaki rotavirüs pozitifliği %9.839.8 oranlarında değişmektedir6. Bu çalışmada tüm yaş grupları için toplam rotavirüs pozitiflik oranı %16.8
bulunmuştur. Bölgemizde yapılan benzer bir çalışmada rotavirüs sıklığı %17. 1 olarak rapor edilmiştir 7. Rotavirüse
bağlı gastroenterit kliniği, özellikle küçük yaş gruplarında gürültülü seyretmektedir. Aşı uygulamalarının
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artırılmasının; rotavirüs pozitiflik oranlarını düşüreceği, dolayısıyla hem hastaneye yatış hem de mortalite
oranlarının düşmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Mevsimsel dağılım olarak, hem çalışmamızda hem de tüm dünyadaki çalışmalarda kış mevsiminde rotavirüse
bağlı hastalık insidansının arttığı belirtilmektedir. Ayrıca ülkemizde ilkbahar aylarında da yüksek pozitiflik
saptanmıştır. Bu durumun ilkbahar mevsiminin de ülkemizde serin geçmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tablo 1. Rotavirüs antijen pozitif olguların cinsiyet, yaş ve mevsimlere göre dağılımı
Demografik
Parametreler
Cinsiyet
Erkek
Kız
Yaş grupları
0-5 yaş
6-10 yaş
11-18 yaş
Mevsimler
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
Kış
Toplam

Olgu sayısı

Pozitif olgu sayısı

Sayı

%

Sayı

%

2460
1842

57.2
42.8

397
325

55
45

3090
772
440

71.8
18
10.2

615
77
30

85.2
10.7
4.1

1068
1192
1254
788

24.8
27.7
29.2
18.3

196
88
231
207

27.1
12.2
32
28.7

4302

100

722

16.8

SONUÇ
Özellikle 0-5 yaş grubundaki çocuklarda etken olarak rotavirüsün akılda tutulmasının; hem gereksiz ampirik
antibiyotik kullanımını engelleyeceği hem de kliniğin öngörülmesi ve takibi açısından fayda sağlayacağı kanısına
varılmıştır.
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TEK MERKEZ SEREBRAL DIJITAL SUBSTRAKSIYON
ANJIYOGRAFI BULGULARIMIZ
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**
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Amaç:Tanısal amaçlı dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) önemli nororadyolojik incelemelerden biridir.
Anevrizma ve arteriovenoz malformasyonlar (AVM) gibi serebrovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde sıklıkla
DSA tercih edilir. Çalışmamızda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi radyoloji kliniğinde son 1 yıl içinde tanı
ve-veya tedavi amaçlı serebral DSA yapılan hastaların bulgularını sunmayı amaçladık.
Gereç ve yöntemler: Klinik arşivi Şubat 2018 ile Şubat 2019 aralığında taranarak serebral DSA çekilen 86 hasta
incelendi. Çalışmamızda vertebral -karotid ve serebral arteryel sistemle ilişkili patolojiler, DSA sırasında
uygulanan tedaviler, komplikasyonlar, işlem başarıları değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 26’sı (% 30,2) erkek, 60’ı (% 69,8) bayan olup yaş ortalamaları 56,3 (SD ± 18,1) idi. DSA’da
saptadığımız lezyonlar sıklık sırasına göre anevrizma (n:39, % 45,3), intrakarinal arteriyel tromboz (n:12 %14,0),
boyun karotid-vertebral arteriyel sistemde darlık (n:8, %9,3), AVM (n:5, %5,8) arteriyel varyasyon (n:4 %4,7),
arteriovenöz fistül (n:1, %1,2) ve vasküler kitle lezyon (n:1, %1,2) idi. Onaltı hastada (% 18,6) patoloji yoktu. 86
hastanın 32’sine endovasküler tedavi uygulanmıştı. Tedavi uygulanan 32 hastanın 18’i anevrizma diğerleri ise
intrakranial tromboz (n:11) ve karotis stenozu (n:3) idi. Tedavi uygulanan hastalarda işlem 2 hastada başarısız, 4
hastada kısmi başarılı, 26 hastada tam başarılıydı. En sık başarısızlık-kısmi başarı intrakaranial trombozlu
hastalardaydı (n:5). Komplikasyon 3 hastada gelişti (% 3,5). En sık anevrizma yeri anterior komminikan arterde
idi (n:12, %14). Anevrizma 6 erkek 33 kadın hastada vardı. Kadınlarda anevrizma oranı istatiksel olarak anlamlı
yüksekti.
Sonuç: Serebral DSA güvenli bir tanı ve tedavi yöntemidir. Serebral DSA’da nörolojik komplikasyonlar ve %
0,6’ya ulaşan mortalite oranları bildirilmiştir. Bizim hasta grubumuzda komplikasyon trombektomi yapılan 3
olguda vardı ve işleme bağlı mortalite yoktu.
Anevrizma saptanan hastalarda literatür ile uyumlu olarak kadınların oranı yüksekti. Çalışmamızdan ortaya çıkan
sonuç intrakaranial trombozlu hastalarda komplikasyonlar ve işlem başarısızlığı diğer patolojilere göre yükstektir.
DSA vasküler serebral hastalıkların tanı ve tedavisinde oldukça başarılıdır.
Anahtar kelimler: Anevrizma, serebral arter, serebral anjiografi, patoloji, tedavi

SINGLE CENTER CEREBRAL DIGITAL SUBTRACTION
ANGIOGRAPHY FINDINGS
Introduction: Digital subtraction angiography (DSA) is an important diagnostic neuroradiological examination
frequently employed in the diagnosis and treatment of cerebrovascular diseases such as aneurysm and
arteriovenous malformation (AVM). We present findings from patients undergoing cerebral DSA in the previous
year at Van Yüzüncü Yıl University Hospital Radiology Clinic.
Methods: Eighty-six patients undergoing cerebral DSA between February 2018 and February 2019 were
investigated. Vertebral-carotid and cerebral arterial system-related pathologies, treatments applied, complications,
and procedure success rates were evaluated.
Results: Twenty-six men (30.2%) and sixty (69.8%) women, with a mean age of 56.3 (SD ± 18.1), were enrolled.
Lesions detected at DSA were aneurysm (n:39, 45.3%), intracranial artery thrombosis (n:12 14.0%), stenosis in
the carotid-vertebral arterial system in the neck (n:8, 9.3%), AVM (n:5, 5.8%), arterial variation (n:4 4.7%),
arteriovenous fistula (n:1, 1.2%) and vascular mass lesion (n:1, 1.2%). Sixteen patients (18.6%) had no pathology.
Thirty-two patients received endovascular treatment. Aneurysm was present in 18 of these, and intracranial
thrombosis (n:11) and carotid stenosis (n:3) in the others. Procedures were unsuccessful in two treated patients,
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partially successful in four, and completely successful in 26. Failure/partial success was most common in
intracranial thrombosis (n:5). Three (3.5%) patients developed complications. Aneurysm was most common in the
anterior communicating artery (n:12, 14%). Aneurysm was present in 6 men and 33 women.
Conclusion: Cerebral DSA is a reliable diagnostic and therapeutic technique. Neurological complications and
mortality rates up to 0.6% have been reported in cerebral DSA. In our study complications occurred in three
patients undergoing thrombectomy, but no procedure-related mortality. In agreement with the literature, the
prevalence of aneurysm was significantly higher in women. Our study shows that complications and procedural
failure are higher in patients with intracranial thrombosis compared to other pathologies. DSA is useful in the
diagnosis and treatment of vascular cerebral diseases.
Keywords: Aneurysm, cerebral artery,cerebral angiography,patholgy, treatment
Amaç
Tanısal amaçlı dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) önemli nöroradyolojik incelemelerden biridir.
Anevrizma ve arteriovenöz malformasyonlar (AVM) gibi serebrovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde
sıklıkla DSA tercih edilir (1). Çalışmamızda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi Radyoloji kliniğinde son
1 yıl içinde tanı ve-veya tedavi amaçlı serebral DSA yapılan hastaların bulgularını, başarı/komplikasyon
oranlarını sunmayı amaçladık.
Gereç ve yöntemler
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi Radyoloji klinik arşivi Şubat 2018 ile Şubat 2019 aralığında taranarak
serebral DSA çekilen 86 hasta incelendi. Çalışmamızda vertebral -karotid ve serebral arteryel sistemle ilişkili
patolojiler, DSA sırasında uygulanan tedaviler, komplikasyonlar, işlem başarıları değerlendirildi.
Bulgular
Hastaların 26’sı (% 30,2) erkek, 60’ı (% 69,8) bayan olup yaş ortalamaları 56,3 (SD ± 18,1) idi.
Cinsiyet

N

(%)

Erkek

26

(30,2)

Kadın

60

(69,8)

Tablo 1:Hastaların domografik verileri.
DSA’da saptadığımız lezyonlar sıklık sırasına göre anevrizma (n:39, % 45,3), intrakarinal arteriyel tromboz
(n:12 %14,0), boyun karotid-vertebral arteriyel sistemde darlık (n:8, %9,3), AVM (n:5, %5,8) arteriyel varyasyon
(n:4 %4,7), arteriovenöz fistül (n:1, %1,2) ve vasküler kitle lezyon (n:1, %1,2) idi (Tablo2).
DSA bulguları

N

(%)

Anevrizma

39

(45,3)

Normal

16

(18,6)

İntrakarinal tromboz

12

(14,0)

Boyun karotid darlık- tromboz

8

(9,3)

AVM

5

(5,8)

Varyasyon

4

(4,7)

AVF

1

(1,2)

Intrakrinal vasküler lezyon

1

(1,2)
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Tablo 2
Klinik ön tanı ve DSA yapılma nedenleri
Anevrizma Öntanılı/ Başağrısı
Sak
SVO/ bilinç kapalı
Tia
Kontrol çekim
Kitle
Tablo 3: Klinik ön tanı ve DSA yapılma nedenleri.

N

(%)

42
19
13
7
4
1

(48,8)
(22,1)
(15,1)
(8,1)
(4,7)
(1,2)

Anevrizma 6 erkek 33 kadın hastada vardı. Kadınlarda anevrizma oranı istatiksel olarak anlamlı yüksekti
(Tablo 3).
Fisher testi
Tablo 3: En sık anevrizma yeri anterior komminikan arterde idi (n:12, %14).

Anterior Komunikan Arter
Basiler Arter
Sağ İCA
Sağ MCA
Sağ ASA*
Sol İCA
Sol MCA**
Sol ASA
Sol Posterior Serebral Arter*
* Bir vakada iki adet anevrizma saptanmıştır.

N

(%)

12
4
8
9
3
5
6
3
3

(14,0)
(4,7)
(9,3)
(10,5)
(3,5)
(5,8)
(7,0)
(3,5)
(3,5)

** Bir vakada 3 adet anevrizma saptanmıştır.
Tablo 4
86 hastanın 32’sine endovasküler tedavi uygulanmıştı. Major komplikasyon intrakarinal trombozo olan ve tedavi
uygulanan 12 hastanın 3 ünde gelişti (% 25). Bu 3 hastadada tedavi sonrasında intraparankimal hematom gelişti
(Tablo 5).
N

(%)

Angio esnasında tedavi

32

(37,2)

Komplikasyon

3

(3,5) *

Başarılı

26

(81,3)

Kısmi başarılı

4

(12,5)

Başarısız

2

(6,3)

Tedavi başarısı

*86 hastaya göre %3,5

Tablo 5
Tedavi uygulanan 32 hastanın 18’i anevrizma diğerleri ise intrakranial tromboz (n:11) ve karotis stenozu (n:3)
idi. Tedavi uygulanan hastalarda işlem 2 hastada başarısız, 4 hastada kısmi başarılı, 26 hastada tam
başarılıydı. En sık başarısızlıkkısmi başarı intrakaranial trombozlu hastalardaydı (n:5) (Tablo 6).
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Tedavi başarısı*
DSA bulguları

Başarılı

Kısmi başarılı

Başarısız

N

(%)

N

(%)

N

(%)

Anevrizma

17

(94,4)

0

(,0)

1

(5,6)

Boyun Karotid darlık- tromboz

3

(100,0)

0

(,0)

0

(,0)

İntrakarinal tromboz

6

(54,5)

4

(36,4)

1

(9,1)

Tablo 6
Vaka Örnekleri
Vaka 1
62 yaşında kadın hasta.
Baş ağrısı nedeni ile çekilien beyin MR de anterior komminikan arter anevrizması şüphesi.
DSA’da AComA’de sağdan dolan yaklaşık 8,5x6 mm ebatlı sakküler anevrizma.

Resim 1: DSA da Anterior komminikan arterde sakküler anevrizma.
Vaka 2
55 yaşında erkek Hasta
Yaygın başağrısı nedeni ile çekilen BT de SAK mevcut.
DSA’da; Baziller tepede 6.5x4 mm ebatlı sakküler anevrizma.
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Resim 2: DSA da baziller tepede sakküler anevrizma.

Resim 3: Coil işlemi sonrası anevrizmada kontrast
dolumunun kaybolduğu izlenmekte

Vaka 3
30 yaşında 8 aylık gebe hasta
Ani gelişen sol alt-üst ekstremitede kuvvet kaybı ve konuşma bozukluğu nedeni ile acile başvuran hastanın
Difüzyon MR’de sağ insular kortekste akut enfarkt mevcut.
Gebelik nedeniye tPA yapılamadı.
Ulusal İnme Sağlık Ölçeği Skalası (NIHSS) 8

Resim 4: DSA da sağ İCA supraklinoid segment, sağ
MCA ve ACA total okülde

Resim 5: Stent retriever işlemi sonrası AP plandaki DSA da total
açıklığın sağlandığı izleniyor.

Sonuç
DSA’da nörolojik komplikasyonlar ve % 0,6’ya ulaşan mortalite oranları bildirilmiştir (1). Çalışmalarda
anevrizma coil tedavisinde mortalite oranları % 1,7 ve morbidite oranları % 8.6 e kadar bildirilmiştir (2,3).
Endovasküler anevrizma tedavisinin en sık iki komplikasyon olan tromboemboli ve rüptürü araştıran iki büyük
çalışma yapılmıştır. Rüptüre olmamış anevrizmalarda, koille ilişkili tromboembolik komplikasyon ve intraoperatif
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rüptür oranları sırasıyla % 7.3 ve % 2.0 olarak bildirilmiştir (4). Rüptüre anevrizmalarda, tromboembolik
komplikasyon ve intraoperatif rüptür oranları sırasıyla % 13.3 ve % 3.7 olup daha fazladır (5). Endovasküler
mekanik trombektomi büyük damar oklüzyonu nedenli gelişen strokların tedavisinde hem güvenilir hem de
etkindir.
Mekanik trombektomi intraop. yada postop. komplikasyonları vardır. İntraop komplikasyonlar :
Damar/sinir hasarı, hematom ve kasık enfeksiyonu
Vazospazm, arteryel perforasyon ve disseksiyon
Semptomatik intraserebral kanama, subaraknoid kanama
Anestezik/kontrast madde bağımlı, postop hemoraji, extrakranial kanama ve psödoanevrizmadır.
Genel olarak çalışmalar ışığında mekanik trombektomi komplikasyon riski % 15'tir (6). Bizim hasta grubumuzda
komplikasyon trombektomi yapılan 3 olguda vardı ve işleme bağlı mortalite yoktu.Çalışma grubumuzda en sık
gelişen major komplikasyon oransal olarak trombektomi hastalarında idi.
Çalışmamızdan ortaya çıkan sonuç intrakaranial trombozlu hastalarda komplikasyonlar ve işlem başarısızlığı diğer
patolojilere göre yükstektir. DSA vasküler serebral hastalıkların tanı ve tedavisinde oldukça başarılıdır.
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SS-121
SPONTAN ARAKNOİD KİST RÜPTÜRÜNE BAĞLI GELİŞEN KİST İÇİ
KANAMA VE BİLATERAL SUBDURAL HEMATOMA VAKASININ
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS
GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİKLERİ
*

Sercan Özkaçmaz*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Kırşehir

Amaç: Bu yazımızda,, herhangi bir travma ile ilişkisi olmayan orta kranial fossa yerleşimli araknoid kist rüptürüne
bağlı olarak gelişen, kist içi kanama ve bilateral subdural hematom olgusunu Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik
Rezonans görüntüleme bulguları ile sunuyoruz.
Olgu: 42 yaşında önceki medikal anamnezi özelliksiz olan hasta, başağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastada herhangi
bir travma öyküsü yoktu. Çekilen bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntülemelerinde orta kranial
fossa yerleşimli araknoid kist rüptürüne bağlı olarak gelişen, kist içi kanama ve bilateral subdural hematom izlendi.
Tartışma: Araknoid kistler, sıklıkla santral sinir sistemi görüntülemelerinde rastlantısal olarak saptanan ve beyin
(intrakranial) veya spinal kordu (spinal) çevreleyen araknoid membranlar üzerinde gelişen sıvı dolu keselerdir.
Tüm intrakranial yer kaplayan lezyonların % 1 ini oluşturmakla birlikte santral sinir sisteminde hemen hemen her
lokalizasyonda extraaksiel mesafede bulunabilirler. Ancak en sık saptandıkları yerler; orta kranial fossa, serebellar
konveksite çevresi, perisellar alanlar, retroserebellar bölge, pontoserebellar köşe ve kuadrigeminal veya ambient
gibi bazal sisternalardır. Genellikle asemptomatik olup rüptüre veya bası bulgularına bağlı olarak çok nadiren
semptomlara yol açarlar. Kist içi kanama veya subdural hematom ve subdural higromalar, araknoid kistin nadir
komplikasyonları olup, tipik olarak travma sonrası meydana gelirler. Araknoid kistler rüptüre olduklarında kist
içine ve/ veya o taraf subdural mesafeye açılmakta ve hem kist içi hem de subdural hematoma neden
olabilmektedir. Ancak büyük boyutlu kistlerde meydana gelen özellikle fazla miktardaki kanamalar subdural
mesafede karşı tarafa da geçebilmekte ve kontralateral subdural hematoma yol açabilmektedir. Literatürde, kist içi
kanama ve bilateral subdural hematom ile komplike, travmaya bağlı olmayan araknoid kist rüptür vakaları oldukça
nadir görülmektedir.
Sonuç: Subdural hematomların ayırıcı tanısında araknoid kist rüptürlerine bağlı kanama da akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Araknoid kist, Kist içi kanama, Kronik subdural kanama

COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING
FINDINGS OF BILATERAL SUBDURAL HEMATOMA AND INTRACYSTIC
HEMORRHAGE IN AN SPONTANEOUS ARACHNOID CYST RUPTURE
Aim: In this report, we present a case of nontraumatic intracystic hemorrhage into middle cranial fossa arachnoid
cyst associated with bilateral subacute subdural hematoma with Computed Tomography and Magnetic Resonance
Imaging findings.
Case: A 42 years old male who has an remarkable medical history, admitted with a complaint of headache. He
denied any recent trauma history.Computed Tomography and Magnetic Resonance examination revealed
intracystic hemorrhage into a middle cranial fossa associated with a bilateral subacute subdural hematoma.
Discussion: Arachnoid cysts are fluid-filled sacs, that occur on the arachnoid membrane that covers the brain
(intracranial) and the spinal cord (spinal) which are frequently detected incidentally during neuroimaging.
Arachnoid cysts constitute approximately 1% of all intracranial space-occupying lesions .The middle cranial fossa,
cerebral convexity, perisellar, retrocerebellar, cerebellopontine angle, and quadrigeminal plate cisterns are the most
common locations. Arachnoid cyst are usually asymptomatic. But rarely they may become symptomatic when
marked compression to the neighbor tissues or rupture to subdural space occur. Intracystic hemorrhage or subdural
hematomas and subdural hygromas are rare complications of arachnoid cysts, typically occur after head trauma.
When an arachnoid cyst ruptured, intracystic bleeding and ipsilateral subdural hematoma may be seen. But
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bilateral subdural hematoma associated with arachnoid cyst rupture is seen in case of larger arachnoid cysts
because of high amount of blood must be passed to subdural space to result in also contralateral subdural
hematoma. In the literature there are a few cases of non-traumatic arachnoid cyst with complicating intracystic
hemorrhage and bilateral subdural hematomas.
Conclusion: Bleeding secondary to the rupture of an arachnoid cyst must be kept mind for the differential
diagnosis of subdural hematoma.
Key words: Arachnoid cyst, Chronic subdural hematoma, Intracystic hemorrhage
INTRODUCTION
Chronic subdural hematoma (SDH), has generally been believed to develop in elderly people several weeks after
a head trauma (1). Also, in young people arachnoid cysts were identified as a cause of SDH after head trauma and
are considered a risk factor for chronic SDH in this population (2). Arachnoid cysts with bilateral SDH in the
absence of head injury are rare, and intracystic hemorrhage associated with SDH is even rarer (3). In this report,
we present computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) findings of a case of arachnoid
cyst with spontaneous intracystic hemorrhage and a bilateral subdural hematoma.
CASE
A 42-years-old male presented with a 5 day history of headache and nausea. There was no history of preceding
head trauma and his medical history was unremarkable. A non-contrast head CT showed a hyperdense extraaxial
collection consistent with a bilateral subdural hematoma (Figure 1a). A lobulated mass-like appearance of extraaxial hemorrhage within the anterior aspect of the right middle cranial fossa was also noted (Figure 1b). There was
also focal thinning with periosteal scalloping of both the squamous portion of the left temporal bone and of the
adjacent greater wing of sphenoid bone (Figure 1c). On T2-weighted MR imaging (Figure 2a) the subdural
collection had a hyperintense signal to adjacent brain parenchyma while on T1-weighted MR imaging (Figure 2b)
the collection demonstrated increased signal intensity. These findings were consistent with late subacute
hemorrhage. Also on T2-weighted MR imaging hypointense bands consistent with hemosiderin deposits were also
detected at the center of hemorrhagic cyst in the middle cranial fossa (Figure 2c,d).The hemorrhagic cyst was
mildly hyperintense to adjacent brain parenchyma andbilateral subdural hematoma was hyperintense to adjacent
brain parenchyma on T1 weighted image (Figure 2e). With radiological findings, a diagnosis of intracystic
hemorrhage and bilateral subdural hematoma secondary to arachnoid cyst rupture was made and a frontotemporal
craniotomy with subdural hematoma evacuation and arachnoid cyst fenestration was performed.
FIGURES

Figure 1A:Non-contrast axial head CT shows a bilateral
subdural hematoma (arrows) that is hyperdense to the
adjacent brain parenchyma

Figure 1B: A haemorrhagic, round, extra-axial mass (long
arrows) located in the anterior aspect of the left middle
cranial fossa on non-contrast axial head CT.Also a
contralateral thin subdural hematoma is seen (short arrows)
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Figure 1C: CT bone window image at the same level as
Fig. 1B demonstrates scalloping of the inner table of the
calvarium (Arrows).

Figure 2A: Axial T2-weighted MR image shows bilateral
subdural hematoma that is hyperintense to adjacent brain
parenchyma

Figure 2B: Axial T1-weighted MR image shows bilateral
subdural hematoma that is hyperintense to adjacent brain
parenchyma

Figure 2C:Axial T2 weighted image demonstrates
hemosiderin band at the center of hemorrhagic cyst (Long
arrows). Also a contralateral thin subdural haematoma is
seen.(Short arrows)
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Figure 2D: Sagittal T2 weighted image demonstrates
hemosiderin bands at the center of haemorrhagic cyst. Also
an ipsilateral thick subdural haematoma is seen.

Figure 2E:Coronal T2 weighted image shows a
hemorrhagic cyst which is mildly hyperintense to adjacent
brain parenchyma located at enlarged right middle cranial
fossa.(Long arrows).Also bilateral subdural hematoma that
is hyperintense to adjacent brain parenchyma is seen.

Discussion
Arachnoid cysts constitute approximately 1% of all intracranial space-occupying lesions (4). The middle cranial
fossa, cerebral convexity, perisellar, retrocerebellar, cerebellopontine angle, and quadrigeminal plate cisterns are
the most common locations (5). It is believed that these cysts form from an aberration in arachnoid development
which results in splitting or duplication of the membrane, from a defect in condensation of the mesenchyme, or
from abnormalities of cerebrospinal fluid (CSF) flow (5,6) . Arachnoid cysts are non-enhancing, wellcircumscribed extra-axial lesions with the same attenuation (on CT) or signal (on all MRI pulse sequences) as that
of CSF on both CT and MRI scans (5). They do not communicate with the ventricular system and have no
identifiable internal architecture. Bony erosion and remodeling, features suggestive of a longstanding process, are
commonly associated with arachnoid cysts. These findings are seen in nearly half of the cases and are thought to
be secondary to chronic fluid accumulation with transmitted pulsations (5,7). Although, most arachnoid cysts are
asymptomatic, symptoms may due to an increase of intracystic fluid or more rarely hemorrhage into the cyst itself
and/or adjacent subdural space. Such hemorrhagic events may be commonly post-traumatic or rarely spontaneous.
Rupture of the outer arachnoid cyst wall and surrounding fragile veins leads blood accumulation within the cyst
and/or subdural compartment (8). Intracystic hemorrhage can also be due to interruption of the highly vascular
arachnoid cyst membrane or of the bridging veins traversing the cyst cavity. Fluid production by flat arachnoid
cells lining the cyst walls may explain spontaneous cyst enlargement and hemorrhage if sufficient intracystic
pressure is attained to breech the wall and disrupt the vasculature (8).
Iaconetta et al. reviewed the literature that reported the very rare combination of intracystic bleeding with
contralateral or bilateral subdural or extradural hematoma. They documented 37 such cases in the literature. In 21
cases (56.7%), there was ipsilateral subdural hematoma. Also, fourteen patients had a history of a previous head
injury, whereas others did not (9). Mori et al. reviewed twelve cases of subdural hematoma with arachnoid cyst
which were surgically treated in their instution. Arachnoid cysts were located in the middle fossa (eight cases),
convexity (two cases), and posterior fossa (two cases) in their patients. Ten of the 12 patients had a prior head
trauma while two patients had spontaneous arachnoid cyst rupture leading to subdural hematoma. Five patients
had right-sided, five patients had left-sided and two patients had bilateral subdural hematomas. Six of 12 patients
had no radiologically demonstrated intracystic hematomas. All the radiologically demonstrated intracystic
hematomas were demontrated on MRI. The most common clinical symptom was headache. Hematoma evacuation
through burr holes improved the symptoms in all patients with arachnoid cyst (2)
Patel et al., presented CT and MRI features of a case with a spontaneous subdural hematoma and intracystic
hemorrhage in an arachnoid cyst. They well demonstrated enhanced dural membrane, not enhanced arachnoid cyst
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and the arachnoid membrane which separates hemorrhage in the subdural compartment from hemorrhage inside
the arachnoid cyst on contrast enhanced T1-weighted MR images (5).
Our patient also had a bilateral subdural hematoma which was associated with spontaneous arachnoid cyst
hemorrhage. He had no head trauma or surgery history prior to presentation. He had a radiologically demonstrated
intracystic hematoma on both CT and MRI. The low detection rates of intracytic hematoma on CT, can be
attributed to the later phases of hematoma at the presentation. Also, hyperdenseintracystic hematoma, relatively
large and bilateral subdural hematoma which was seen in our patient may be secondary to an active bleeding.
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AND ABEMACICLIB ON HUMAN BCL-2, BAD AND AKT1 PROTEINS
Fatma Kübra Ata1, Serap Yalçın2, Fahriye Ercan3
Department of Genetics and Bioengineering, Kırşehir Ahi Evran University, TR-40100 Kırsehir, Turkey
2
Department of Molecular Biology and Genetics, Kırşehir Ahi Evran University, TR-40100 Kırsehir, Turkey
3
Department of Plant Production, Kırşehir Ahi Evran University, TR-40100 Kırsehir, Turkey
1

ABSTRACT
Objective: Chemotherapy drugs have been used in cancer treatment but they show toxic effects on healthy cells
and cause many side effects. On the whole, Annona muricata has been found to be effective against a number of
human cancers in many recent studies, suggesting that it could be a useful chemotherapeutic agent. The present
work describes the molecular interaction of Isoquercetin, Roseoside, Coreximine, Anonaine and Arianacin
metabolite of A. muricata with Bcl-2, Bad and Akt1 using an molecular docking analysis softwares, Autodock
Vina and VMD. Meterial and Methods: The 3D molecular structure of Isoquercetin (ID:5280804), Roseoside
(ID:9930064)
, Coreximine (ID:601259), Anonaine (ID:160597), Arianacin (ID:10698768) and Abemaciclib (ID:46220502) were retrieved
from chemical databases namely PubChem. The crystal structure of Bcl-2 (ID:1g5m), Bad (ID:1g5j) and Akt1 (ID:1gv1)
were retrieved from RCSB Protein Data Bank. Abemaciclib (Verzenio) molecule, which was approved by the FDA
(Food and Drug Admisnistration) in 2017, was used as a control group in this study. In determining the energy
level of the bond; AutoDock 1.5.6. softwares was used and visualized by the VMD softwares. Results: The
binding energy of Abemaciclib molecule with the Bcl-2 protein was -8.0 kcal/mol, the binding energy with the
Akt1 protein was -9.4 kcal/mol and the binding energy with Bad protein was -6.9 kcal/mol. The residual and
binding energy levels of the Isoquercetin, Roseoside, Coreximine, Anonaine and Arianacin acetogenins were
analysed with human Bcl-2, Akt1 and Bad protein. The binding energy of Isoquercetin (Ligand 1) molecule with
the Bcl-2 protein was -8.8 kcal/mol, the binding energy with the Akt1 protein was -10.0 kcal/mol and the binding
energy with Bad protein was -7.2 kcal/mol. Conclusion: Results displayed that Isoquercetin showed a high affinity
towards Bcl-2, Bad and Akt1 thus it can be used a potential inhibitor of Bcl-2, Bad and Akt1 and a novel and
natural chemotherapy molecule.
KeyWords: Annona muricata, Abemaciclib, Moleküler docking

1. INTRODUCTION
Chemotherapy drugs used in cancer treatment show toxic effects on healthy cells and cause many side effects.
Therefore, the effort for finding new anticancer drugs with better effectiveness and lesser side effects has been
maintained. Annona muricata , known as Graviola, have antiproliferative effect on cancer cells, is promoted as an
alternative cancer treatment and lots of studies have shown that kill several types of cancer cells such as breast
cancer, colon, prostate, liver and lungs1. The plant has been determined to be a rich acetogenin sources1 and more
than 200 annonaceous components have been identified 2. Molecular docking method is used to predict the best
matching binding mode of a ligand to macromolecules. There are a lot of articles explaining the relationship of
Annona muricata and proteins with molecular docing analysis3,4. In this study, molecular docking were performed
to investigate the inhibitory potential of Isoquercetin, Roseoside, Coreximine, Anonaine and Arianacin metabolite
of Annona muricata against antiapoptotic proteins including Bcl-2, Bad and Akt1 using an molecular docking
analysis methods.

2. METERIAL AND METHODS
Test versions of the programs were downloaded to the notebook (Lenovo intel core i5 (64Bit)). 5 The docking
calculation process took place in three main steps;
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2.1. PREPARATION OF LIGAND
The 3D molecular structure of Isoquercetin (PubChem ID:5280804), Roseoside (PubChem ID: 9930064),
Coreximine (PubChem ID: 601259), Anonaine (PubChem ID: 160597), Arianacin (PubChem ID: 10698768) and
Abemaciclib (PubChem ID: 46220502) were retrieved from chemical databases namely PubChem. 6

2.2. PREPARATION OF RECEPTORS
The crystal structure of human Bcl-2 (PDB ID: 1g5m), Bad (PDB ID: 1g5j) and Akt1 (PDB ID: 1gv1) were
retrieved from RCSB Protein Data Bank. Three-dimensional structure downloaded in [.pdb] file format.7

2.3. DOCKING CALCULATION AND DETERMINATION OF INTERACTION
These structures were cleared in the AutoDock program to purify the receptor and ligand then saved in [.pdbqt]
format. In Girid Box, Spacing (angstrom) and X-Y-Z coordinates were determined. The specified coordinates were
saved in the Config file and the cmd program was commanded. Bond energy scores were observed and visualized
in the VMD program.8,9

3. RESULTS AND DISCUSSION
The binding energy of Abemaciclib molecule with the Bcl-2 protein was -8.0 kcal/mol, the binding energy with
the Akt1 protein was -9.4 kcal/mol and the binding energy with Bad protein was -6.9 kcal/mol. The residual and
binding energy levels of the Isoquercetin, Roseoside, Coreximine, Anonaine and Arianacin acetogenins were
analysed with human Bcl-2, Akt1 and Bad protein. [Table 1.]

Table 1. Protein-Ligand Molecular Docking Results
Receptors

Ligand

Binding Energy
(kcal.mol-1)

Interacting Residues (Amino Acids)

Bcl-2

Isoquercetin
Roseoside
Coreximine
Anonaine
Arianacin

-8.8
-8.5
-7.9
-7.6
-7.3

Asp10, Glu13, Glu48
His3, Asn11
Asn182, Tyr9, Trp195, Gly8, Gly193
Trp195, Thr7, His186, Asn11
-

Akt-1

Isoquercetin
Anonaine
Roseoside
Coreximine
Arianacin

-10.0
-8.8
-8.4
-8.0
-7.3

Gly311, Asp274, Leu295, Glu191, Phe161, Asp292, Glu278,Thr312
Glu191, Phe161, Lys179, Asp292, Thr195
Glu341, Leu347, Arg243, Tyr350, Arg346
Lys276, Met281, Ala177, Thr291, Val164
-

Bad

Isoquercetin
Roseoside
Arianacin
Anonaine
Coreximine

-7.2
-6.3
-6.2
-5.9
-5.7

Ala305, Arg310, Arg313, Gly309
Leu312, Ala305, Gly309
Trp303, Gln306
Glu318, Met315, Phe319

Ala: Alanin, Arg: Arjinin, Asn: Asparajin, Asp: Aspartat, Gln: Glutamin, Glu: Glutamat, Gly: Glisin, His: Histidin, Leu: Lösin, Lys:
Lizin, Met: Metiyonin, Phe: Fenilalanin, Thr: Treonin, Trp: Triptofan, Tyr: Tirozin, Val: Valin

The binding energy of Isoquercetin (Ligand 1) molecule with the Bcl-2 protein was -8.8 kcal/mol, the binding
energy with the Akt1 protein was -10.0 kcal/mol and the binding energy with Bad protein was -7.2 kcal/mol.
According to the results obtained, Isoquercetin showed a high affinity towards Bcl-2, Bad and Akt1 proteins. Thus
it can be used a potential inhibitor of Bcl-2, Bad and Akt1 and a novel and natural chemotherapy molecule.
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Figure 1. Isoquercetin and Bcl-2 Molecular
Docking Interaction

Figure 2. Isoquercetin and Akt1 Molecular
Docking Interaction
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SS-129
TREATMENT OF IMPERFORATE HYMEN: PROTECTIVE
SURGICAL APPROACH
Mustafa KURT, MD
Hitit University Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, Çorum
SUMMARY
Imperforate hymen is a congenital disorder of adolesceint girls. Its symptoms are mostly primer amenorrhea,
urinary retention and lower abdominal pain. Diagnosis is made with anamnesis and visual inspection as well. In
the case of urinary retention, ultrasound will show a bladder filled with urine and a vagina filled with large amounts
of fluid. The hymen was stretched and above from the surface. In this operation hymenotomy was performed with
harmonic har9F scalpel, in order to protect natural view of hymen. There was neither need of stitching nor
catheterization through the hymenal orifice so as to ptotect wound’s edges from sticking with one another.
Keywords: Hymenoplasty, imperforate hymen, hymenotomy, hymenectomy
İmperfore hymen, ergen kızların doğuştan gelen bir rahatsızlığıdır. Belirtileri çoğunlukla primer amenore, idrar
retansiyonu ve alt abdominal ağrıdır. Teşhis anamnez ve görsel muayene ile yapılır. Üriner retansiyon durumunda,
ultrasonik inceleme idrarla dolu mesane ve çok miktarda mai dolu bir vajinayı gösterecektir. Muayenede, hymen
gergin ve kabarıktır. Bu operasyonda kızlık zarı doğal görünümünü korumak için harmonik har9F neşter ile
perforasyon uygulandı. Yara kenarlarının yapışmasını önlemek için dikiş veya kateterizasyona gerek görülmedi.
Anahtar Sözcükler: Hymenoplasti, imperfore hymen, hymenotomi, hymenektomi
INTRODUCTION:Although the diagnosis of imperforate hymen can be made by the swelling caused by
secretions related to the maternal estradiol in the neonatal period, undiagnosed imperforate hymen in this period
will remain asymptomatic until the menarche, due to the reabsorbability of the secretions. It is a rare congenital
anomaly and its incidence is 0.1% in infants1. In the embriologic period, vagina is separated from urogenital sinus
by himenal membrane. Before birth, due to the loss of epithelial cells , the openning occurs. However, sometimes
a thin membrane can remain and may cause accumulation of obstructed material behind 2.
In addition to being amenorrheic, these patients may apply to the doctor with back pain, defecation problems,
and urinary problems.
Differential diagnosis
• Imperforate hymen
• Transverse vaginal septum
• Lower vaginal agenesis should be suspected.
The best times for treatment are the newborn or menarcheal age when estrogen is effective 3.
It's treatment is surgical and given the realities of our country, virginity (first coitus) is a source of concern. That’s
why we tried to protect maiden structure of hymen. We searched to find out if we could maintain the ability of
himenal hemorrhage during the first coitus if we make the patient's hymenotomy with energy modality.
MANAGEMENT:Our patient was adolescent, primary amenorrheic. The reason she applied to the emergency
room was the urinary retention. Pediatric surgery is contacted for the patient 4. It was recommended to refer the
patient to gynecologist.
She had complaints of inguinal pain and urinary retention. Her symptoms included suprapubic fullness. Pelvic
ultrasonographic examination showed approximately 300cc of hematocolpos in the vaginal region. The diagnosis
was made by inspection of the external genitalia.
This type of scalpel is a device that produces heat by vibration and makes protein denaturation. It is a device that
coagulates as it cuts. An important advantage is that it eliminates the need for stitching thanks to its function of
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coagulation.
We performed the hymenotomy of our case with the active end of the scalpel. We menaged to sculp an orifice
which is large enough to drain the menstrual blood. Our first observation was that the introitus was narrowing.
Due to the fact that the liquid under the last layer prevents the propagation of heat and vibration effect, mechanical
intervention may be required to make a hole at this stage. After the orifice was made, we drained the accumulated
blood. The perforation site was 0.5-0.7 cm in diameter(figure 1).

Figure 1 Hymen before treatment, active tip of the harmonic scalpel touches aimed area of imperforate
hymen, final view, respectively
The impact of the energy modality can reach the base of the vagina due to the decrease in tension of the hymenal
structure. Care should be taken at this stage. Heat can cause to shrinkage. However, this seems to be due to the
small age of the patient rather than the energy modality. Another observation is that after the operation, the hymen
was thick, borders of the hole were far from base of the vagina and was suitable for bleeding after coitus. Any
catheter was not inserted through the hymenal orifice in order to prevent the wound’s edges from sticking with
one another5. At the one-week follow-up, the patient's hymenal patency was confirmed. After six months, we
learned that the patient had regular menstruations.
DISCUSSION:Imperforate hymen is one of the rare congenital genital problems. It’s treatment is surgical and the
virginity is a taboo in our country. It is accepted that every physician does not want to treat it and it may not bleed
at the first night. To date, almost every treatment has been performed with a sharp surgical scalpel. For this purpose,
we used a scalpel which produces energy with vibration. This type of scalpel(harmonic har9F) generates a vibration
in the range of 55.000 hz. It produces less smoke than electrosurgery. But it coagulates the tissue only when it’s
cutting. And it is not as easily maneuvarable as electrocautery.
Concerns of the patients and the family regarding the first night were somewhat underestimated. In our case, we
aimed to create an orifice that mimics the natural one by predicting that our patient will bleed at the first coitus.
Thus, the patient would have less pain and greater satisfaction. We predicted that the concerns about the first night
would decrease. In fact, as accepted, once the hymen is deflowered, the wound’s edges do not stick with one
another.
CONCLUSION: It was concluded that the energy modality scalpel which we used is suitable for this purpose
because of its coagulation function. There was no need for suture nor catheterization. In order to avoid thermal
spread, it would be wise to not bring our surgical probe closer to the urethra and vagina base more than necessary.
As note, this technic may not be appropriate for infants. When this operation is performed carefully, it is a safe
option to use such energy modality.
ACKNOWLEDGEMENT: I would like to express my gratitude to Miss Hilal Nur Er for her dedication of time
and effort that cannot be matched with anything else for the paintings. And I should state that scientific
contributions of Mr Murat Alan and Ümit Görkem were very important for me.
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PANKREAS KANSERİNİN TANISINDA MİKRORNALARIN YERİ
Gamze DULKADİR*, Akın TEKCAN**, Harun ÇİFTÇİ***
*Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Kırşehir,
**Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kırşehir
***Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kırşehir
Giriş: Pankreas kanseri (PK) pankreasın duktal adenokarsinomudur. Çoğunlukla erkeklerde görülen 40-85 yaşları
arasında görülme sıklığı artan ölümcül kanserlerden biridir. Tanı ve tedavideki güçlükler nedeniyle hastalığın 5 yıllık
sağ kalım oranı %5’in altındadır ve batıda en çok görülen ikinci kanser türüdür. PK prognozunda K-Ras2 mutasyonu,
HER2/Neu gen ekspresyonu artışı, CDKN2A/p16 gen delesyonu, mutasyonu ve hipermetilasyonu, BRCA2,
MADH4/SMAD4/DPC4 genlerinin inaktivasyonu, STK11 ve p53 gen ekspresyon değişiklikleri görülmektedir.
Tartışma: Epigenetik mekanizmalar arasında önemli bir yere sahip olan mikroRNA’lar hücresel savunmada,
gelişimsel süreçlerde, farklılaşmada, DNA replikasyonunda, transkripsiyonde ve post-transkripsiyonel gen
ifadesinin susturulmasında görev alırlar. PK gelişiminde miRNA’lar hedefledikleri genin karakterine göre tümör
süpresör miRNA veya onkogenik miRNA olarak fonsiyon göstermektedirler. Literatürde pankreas kanseri ile
ilişkilendirilmiş 44 tane miRNA bulunmaktadır. Plazma sıvısında miR-155, miR-196a, miR-210 ekspresyon artışı
ve pankreatik dokuda miR216 ekspresyon azalışı pankreas adenokarsinomun erken tanısında birer biyomarker
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak; PK gelişimi ile alakalı tüm miRNA hedeflerinin ve miRNA ifade profillerinin belirlenmesi
hususunda yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Elde edilen bilgiler sonucunda yeni tanı ve tedavi stratejilerinin
geliştirilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pankreas kanseri (PK), miRNA, Biyomarker, Epigenetik

THE PLACE OF MICRORNAES IN THE DIAGNOSIS OF PANCREAS
CANCER
Introduction: Pancreatic cancer (PC) is the ductal adenocarcinoma of the pancreas. It is one of the deadly cancers
seen in men, mostly seen in men males, between the ages of 40-85 and increasing in incidence. with a high
incidence in the 40-85 years of age. The 5-year survival rate of the disease is below 5% due to difficulties in
diagnosis and treatment, and PK is the second most common type of gastrointestinal cancer in the west. In PK
prognosis, K-Ras2 mutation, increase in HER2 / Neu gene expression, CDKN2A / p16 gene deletion, mutation
and hy-permethylation, inactivation of BRCA2, MADH4 / SMAD4 / DPC4 genes, STK11 and p53 gene
expression changes are seen. For early diagnosis and treatment of PC, identifying the molecular changes and
functions involved in the onset and progression of pancreatic cancer is one of the most important goals.
Discussion: MicroRNAs (miRNAs) that have an important role in epigenetic mechanisms are involved in cellular
defense, developmental processes, differentiation, DNA replication, transcription, and silencing of posttranscriptional gene expression. In the development of PC, miRNAs function as a tumor suppressor miRNA or
oncogenic miRNA according to the character of the gene they target. There are 44 miRNAs associated with
pancreatic cancer in the literature. Increased expression of miR-155, miR-196a, miR-210 in plasma fluid and
decreased expression of miR-216 in pancreatic tissue have been used as biomarkers in the early diagnosis of
pancreatic adenocarcinoma.
Conclusion: As a result; İntensive studies have been carried out to determine all miRNA targets and miRNA
expression profiles associated with PC development. It is thought that new diagnosis and treatment strategies can
be developed as a result of the information obtained.
Keywords: Pancreatic cancer (PC), miRNA, Biomarker, Epigenetic

257

Giriş:
Pankreas kanseri (PK); pankreasın duktal adenokarsinomudur. Çoğunlukla erkeklerde görülen, 40-85 yaşları
arasında görülme sıklığı artan, agresif prognozlu ölümcül kanserlerden birisidir. Tanı ve tedavideki güçlükler
nedeniyle hastalığın 5 yıllık sağ kalım oranı %5’in altındadır ve batıda en çok görülen ikinci gastrointestinal kanser
türüdür. PK prognozunda; K-Ras2 mutasyonu, HER2/Neu gen ekspresyonu artışı, CDKN2A/p16 gen delesyonu,
mutasyonu ve hipermetilasyonu, BRCA2, MADH4/SMAD4/DPC4 genlerinin inaktivasyonu, STK11 ve p53 gen
ekspresyon değişiklikleri görülmektedir. PK erken tanı ve tedavisi için, pankreatik kanserin başlangıcında ve
progresyonunda rol alan moleküler değişikliklerin ve fonksiyonlarının tanımlanması önemli hedefler arasında yer
almaktadır.
1.1 miRNA:
MikroRNA’lar yaklaşık 20-23 nükleotid uzunluğunda kodlayıcı olmayan RNA molekülleridir. İlk miRNA1993
yılında Lee ve arkadaşları tarafından V.Ambros laboratuarında C.Elegans’tan keşfedilmiş olup lin-4 olarak
adlandırılmıştır. Lin-4 görev olarak lin-14 mRNA’sının 3’UTR bölgesinin tamamlayıcısıdır. Lin-14 RNA-RNA
etkileşimi lin-4 tarafından baskılanır ve lin-14’ün mRNA seviyesi sabit kalırken protein seviyesinde önemli oranda
azalışa sebep olur. 2000 yılında ilk tümör baskılayıcı miRNA olan let-7’nin keşfi ile miRNA terimi literatürde
önemli ilgi odağı olmaya başlamıştır(1,2).
İnsan genomunda yaklaşık olarak 706 tane miRNA geni tespit edilmiştir ve insan genomunun %30’unu kontrol
ettiği bilinmektedir (3). Epigenetik mekanizmalar arasında önemli bir yere sahip olan mikroRNA’lar; hücresel
savunmada, gelişimsel süreçlerde, farklılaşmada, DNA replikasyonunda, transkripsiyonda ve posttranskripsiyonel gen ifadesinin susturulmasında görev alırlar. PK gelişiminde hedefledikleri genin karakterine göre
tümör süpresör miRNA veya onkogenik miRNA gibi fonksiyon göstermektedirler.(3)
1.2 miRNA Biyogenezi
Çekirdekte RNA Polimeraz II ile transkripsiyon başlar ve hairpin yapıda pri-miRNA’lar oluşur. Hairpin yapı
Drosha ve DGCR8 (insanda) ile 60-70 nt uzunluğunda pre-miRNA oluşturur. Exportin-5 (nüklear transport
reseptör) aracılığı ile pre-miRNA sitoplazmaya taşınır. RNAaz III ailesinden Dicer enzimi ile 21-24 nt
uzunluğunda çift iplikli olgun miRNA’ya kesilir. Çift iplikli miRNA’ların bir ipliği Argonuate-2 (Ago-2) bağlı
RISC (RNA-induced silencing complex) enzim kompleksine bağlanarak hedef mRNA’nın 3'UTR, 5'UTR, ORF
bölgelerine ya da promotör bölgelerine bağlanarak translasyonu ya mRNA’yı baskılayarak ya da mRNA’yı
parçalayarak engeller.(4)

Şekil 1:miRNA Biyogenezi (14 -5)
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1.3 miRNA’ların Tümör Baskılayıcı ve Onkogenik Özellikleri
Kanserde miRNA'lar, kanserojen süreçteki işlevlerine göre onkojenik veya tümör baskılayıcı olarak
sınıflandırılabilir. Ekspresyon seviyelerindeki farklılıklarla onkogen veya tümör baskılayıcı özellik kazanırlar.
Kanserde ekspresyonları artan miRNA’lar onkomir miRNA olarak adlandırılırlar (6). Onkogenik miRNA’lar
tümör baskılayıcı genlerin ekspresyonlarında azalışa neden olarak ya da hücre farklılaşmasını kontrol eden
genlerdeki işlev değişiklikleri ile tümör oluşumuna neden olabilirler. Bcl-2, RAS vs gibi onkogen miRNA’ların
sayısında artış meydana gelir. Sonuçta hücrede proliferasyon, anjiyogenez, invazyon ve genetik kararsızlıklar
artarken apoptozis azalır. Tümör baskılayıcı miRNA’lar ise onkogenleri baskılarlar ve hücrede tümör oluşumunu
engellerler. Sonuçta hücrede proliferasyon, anjiyogenez, invazyon ve genetik kararsızlık azalırken apoptozis sayısı
artar.
1.4 miRNA’ların Kanser ile İlişkisi
mRNA ekspresyonundaki gen değişimlerinin karsinogenezde etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda rapor
edilmiştir. miRNA'larapoptoz, metabolizma, hücre büyümesi ve farklılaşma gibi biyolojik süreçlerde önemli bir
role sahiptir. Son zamanlarda solid tümörler ile normal dokulardaki miRNA ekspresyon farklılıkları mikrodizin
yöntemiyle karşılaştırıldığında karsinogenezde etkili olan bir çok miRNA profili tanımlanmıştır.(7,8,9)
Kanserleşme sürecine mikroRNA’ların katkıda bulunduğunun ilk kanıtı, Calin ve arkadaşlarının 2001 yılında
Kronik Lenfositik Lösemili (KLL) hastalarda yaptıkları moleküler çalışmayla ortaya konulmuştur.KLL
hastalarının yaklaşık %50’sinde 13q14 bölgesi delesyona uğramaktadır. Detaylı delesyon analizleri sonucunda bu
bölgede yalnızca mir-15-a ve mir-16-1 genlerinin bulunduğu tespit edildi.KLL hastalarının %68’inde bu
miRNAların ekspresyonlarının azaldığı ya da olmadığı ortaya konmuştur.(10)
Epigenetik çalışmalarda; kanser hücre hatlarına DNA metilasyonu inhibitörü ve histondeasetilasyonu inhibitörü
olan 4-fenil bütirik asit içeren 5-AzaCdR ilave edildiğinde özellikle miR-127 ekspresyon seviyesinin kayda değer
biçimde arttığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra solid tümörler üzerinde yapılan bir çalışmada bir solid tümörün farklı
prognostik evrelerinde farklı miRNA ekspresyonu meydana geldiği rapor edilmiştir.(11)

Şekil 2: Gen Ekspresyonunun Düzenlenmesinde Epigenetik Metabolizmanın ve miRNA’ların İşlevi (12)
1.5 miRNAların Tıpta Kullanım Alanları
Memeli hücrelerin DNA yazılımlarının %60’ından fazlası miRNA’ların kontrolünde gerçekleşir. Her hücrede
birbirinden farklı miRNA ekspresyonu gerçekleşir. Günümüzde başta kanser olmak üzere birçok hastalığın
prognozunda, tanısında ve tedavisinde miRNA’ların kullanımları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda,
miRNA’larla hastalıkların tanısı için; serum,plazma, pankreas özsuyu, beyin-omurilik sıvısı, göz sıvısı, süt, safra,
karın zarı sıvısı, ovaryenfolikül sıvısı, idrar, tam kan, nazal sekresyon, tükürük, plevralefüzyon ve gaita gibi
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biyolojik sıvı ve doku örneklerinde bulunan miRNA ekspresyon değişiklikleri rapor edilerek bir biobelirteç bulma
çalışmaları yapılmaktadır.(13,14)

Şekil 3: Bazı Hastalıklara Özgü miRNA Tipleri(12)
1.6 PK ve miRNA
Şu anda PK için klinik olarak kullanılan tek belirteç, yaklaşık olarak 30 yıl önce keşfedilmiş bir biyobelirteç olan
karbonhidrat antijen 19.9’dur (CA 19.9). CA 19.9, esas olarak PK hastalarının serumlarındaki müsinlerin
yüzeyinde bulunan siyalikleşmiş bir Lewis A-aktif pentasakkarittir.CA 19.9’un erken evre hastalık için düşük
tanısal özgüllüğü ve duyarlılığı(yaklaşık %50) ve Lewisgenotip negatif olan popülasyonun yaklaşık %10’unda
antijenin bulunmaması, bu hastalık için yeni kanser biyobelirteçlerinin keşfinin gerekliliğini vurgulamaktadır.(14)
Son yıllarda solid tümörler ile normal dokulardaki miRNA ekspresyon profillerinin mikrodizin yöntemiyle
karşılaştırılması sonucunda karsinogenez süreci ile ilişkili bir çok miRNA geni tanımlanmıştır.
Loosen ve arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmada pankreas adenokarsinoma (PDAC) erken tanısında
belirgin biyobelirteçler rapor edilmiştir. Bu çalışmada miR-21, miR-155 ve miR-196a’nın artan regülasyon
göstermesi özellikle kötü huylu potansiyele sahip öncü lezyonların erken saptanması için önemli ve umut verici
bir biyobelirteç olacağı düşünülmektedir. Şimdiye kadar bu prokürsör lezyonu olan hastaların serum veya dışkı
örneklerinde bu miRNA’ların varlıklarına dair tutarlı bir veri bulunamamıştır.(7)
Volinia ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir başka çalışmada ise 6 solid tümör ile kendi normal dokularda oluşan
540 örneğin miRNA ekspresyon profillerininmikrodizin ile karşılaştırılması sonucunda en az üç solid tümör
tipinde regülasyonu artan 21 tane miRNA genini rapor etmişlerdir. miR-155 hariç diğer 20 miRNA geni pankreas
kanseri hastalarında regülasyonu artan genler olduğu rapor edilmiştir.(8)
Wei ve arkadaşları tarafından yürütülen bir diğer çalışmada ise pankreas kanseri olan hastaların serum plazma
seviyeleri ile pankreas kanseri olmayan hastaların serum plazma seviyeleri kontrollerle kıyaslanmıştır. Çalışma 1)
tek miRNA düzensizliği, 2) iki miRNA düzensizliği, 3) üç ve üzeri miRNA düzensizliği, 4) CA 19.9 ile birlikte
görülen miRNA düzensizliği ve 5) serum ekzomlardan elde edilen miRNA düzensizlikleri olmak üzere beş grupta
rapor edilmiştir. Tek miRNA düzensizliği karşılaştırılırken PK olmayan veya kontrollere kıyasla PK olan
hastalarda 32 miRNA geninin ekspresyonu artan regülasyon gösterdiği ve 5 miRNA (miR-let7a, miR-122, miR373, miR-492 ve miR-663a) geninin azalan ekspresyon gösterdiği rapor edilmiştir. 11 tane miRNA belirsizliği
birden fazla çalışmada tespit edilmiş ve en fazla düzensizlik gösteren gen miR-21 olduğu rapor edilmiştir.(9)
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Sonuç
Son yıllarda plazma, serum, idrar, gaita, tükürük, göz yaşı sıvısı, karın zarı sıvısı, pankreas özsuyu, doku örnekleri
gibi biyolojik örneklerde bulunan miRNA diyagnostik biobelirteçler olarak kullanılmaktadır.Yapılan bir çok
çalışmada aynı tümöre ilişkin miRNA’lar da birbiri ile çelişen bulgular saptanmıştır. Bu bulgular bize daha iyi
planlanmış, kontrol analizleri de yapılmış, hem sağlıklı hem de hasta bireylerde geniş vaka serilerinde yapılacak
yeni çalışmalarla miRNA ekspresyonunu daha iyi anlayarak; kanser biyolojisi ve bağışıklığı konusunda
bilgilerimizi geliştirerek çeşitli malignitelerde klinik seyir ve tedavi başarıları artırma olanağının sağlanacağını
göstermektedir.
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Amaç: Yenidoğanda perinatal asfiksi, kas hipoksisi-travması, myopati, fazla kas aktivitesi ve myokard iskemisi
gibi patolojik durumlarda doku hasarının göstergesi olarak CK ve izoenzim düzeyleri artar. Pediatri pratiğinde
rutin olan K vitamini uygulamasının CK düzeyi üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmada
intramüsküler K vitamin enjeksiyonunun CK düzeyleri üzerine etkisi araştırılmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya prenatal dönemlerinde normal gebelik geçiren annelerin sağlıklı yenidoğan
bebekleri dahil edildi. Birinci gruba intramüsküler K vitamini uygulanan bebekler, ikinci gruba ise K vitaminini
oral alan bebekler dahil edildi. CK düzeylerinin postnatal dönemde oluşabilecek farklılıklarını belirlemek amacı
ile kan örnekleri kord kanı, doğumun 24 ve 72. saatinde alındı.
Bulgular: Doğum şekli, (sezaryen/vajinal doğum) ve doğum haftasına (term/preterm) göre CK, CKMB izoenzim
düzeylerinin dağılımında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Sezaryen veya vajinal yolla doğan
term ve preterm bebeklerde K vit kullanım şeklinin kord kanı CK, CKMB düzeylerine etkisi yoktu. Ancak 2.
gruptaki vajinal yolla doğan pretermlerin 24 ve 72.sa CK düzeyleri daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlı
idi (p<0.05). Bununla birlikte 1. gruptaki sezaryenla doğan pretermlerde 2.sa CKMB düzeyleri daha düşüktü ve
istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). 2. grupta vajinal yol ile miadında doğan bebeklerde 24.sa CKMB düzeyleri
daha yüksekti ve istatistiksel anlamlı idi (p<0.05). Bununla birlikte aynı gruptaki sezaryenle miadında doğan
bebeklerde 24 ve 72. sa CKMB düzeyleri daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05).
Sonuç: İntrauterin yaşamdan ekstrauterin hayata geçişte meydana gelen stresler serum CK düzeylerini
etkilemekdir. Literatürde intramüsküler ilaç enjeksiyonunun, serumda CK aktivitesinin artmasına neden olduğu
gösterilmiştir. Oysa ki bizim çalışmamızda im K vitamini uygulaması ile ortaya çıkan kas hasarının CK, CKMB
düzeyleri üzerine etkisi gösterilememiştir. Bu çalışmayla CK düzeylerinin birçok faktörün etkisi ile değişebileceği,
bu faktörlerin toplam etkilerinin CK düzeyinin oluşmasına neden olduğu ve erişkin değerlerine göre daha yüksek
değerler olmasına rağmen farklı özellikteki sağlıklı yenidoğanlarda CK düzeylerinin benzer olduğu sonucuna
varıldı.
Anahtar kelimeler: Yenidoğan, K vitamin, kreatin fosfokinaz

SERUM CREATINE PHOSPHOKINASE ENZYME LEVELS IN THE
NEWBORN PERIOD
Introduction: Levels of CK and isoenzymes increase as an indicator of tissue injury in pathological conditions
including perinatal asphyxia, muscular hypoxia-trauma, myopathy, increased muscular activity and myocardial
ischemia in neonates. Whether vitamin K administration, which is routine in pediatric practice, has effects on CK
level remains unknown. In this study, effect of intramuscular vitamin K injection on CK levels is investigated.
Material and Method:Healthy newborn infants born to mothers with normal gestation during their prenatal
periods were included in the study. In the first group, infants who were administered intramuscular vitamin K were
included; in the second group, however, infants who received vitamin K via oral route were included. In order to
determine the potential differences in CK levels which may arise during postnatal period, blood samples were
collected from the cord blood at 24th and 72nd hours after birth.
Results: No statistically significant difference was determined in distribution of levels of CK and CK-MB
isoenzyme by mode of delivery (Cesarean Section/vaginal birth) and gestational age (term/preterm) (p>0.05).
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Among term and preterm infants born through Cesarean Section or vaginal delivery, way of administration of
vitamin K did not have any effect on cord blood levels of CK and CK-MB. However, CK levels at 24th and 72nd
hours of preterm infants born through vaginal delivery in the 2 nd group were higher and this was statistically
significant (p<0.05). Furthermore, CK-MB levels at 2nd hour of preterm infants born through Cesarean Section in
the 1st group were lower and this was statistically significant (p<0.05). CK-MB levels at 24th hour of term infant
born through vaginal delivery in the 2nd group were higher and this was statistically significant (p<0.05).
Additionally, CK-MB levels at 24th and 72nd hours of term infants born through Cesarean Section in the same
group were higher and this was statistically significant (p<0.05).
Conclusion: Stressful conditions that arise during transition from intrauterine life to extrauterine life affect serum
CK levels. In the literature, intramuscular drug injections have been shown to cause increased CK activity in
serum. However, in our study, effect of muscular injury induced by intramuscular vitamin K administration on
levels of CK and CK-MB could not be demonstrated. As a result of this study; it was concluded that CK levels
may be altered under influence of a variety of factors, total effects of these factor lead to formation of CK levels
and that, although the values are higher than adult values, CK levels in healthy neonates, which have different
characteristics, are similar.
KeyWords: Newborn, vitamin K, creatıne phosphokınase
Giriş:
Yenidoğanda perinatal asfiksi, kas hipoksisi veya travması, myopati, fazla kas aktivitesi ve myokard iskemisi gibi
çeşitli patolojik durumlarda doku hasarının bir göstergesi olarak Kreatin fosfokinaz (CK) ve izoenzimlerinin [CKBB (beyne özel fraksiyon), CK-MB (myokarda özel fraksiyon) ve CK-MM (kasa özel fraksiyon)] düzeyleri
serumda artar1. Bundan dolayı CK ve izoenzimleri doku hasarı belirleyicileri olarak klinik uygulamada
kullanılmaktadır2. Ancak bu kullanım sırasında CK düzeyini etkileyebilecek bazı uygulamaların göz ardı edildiği
görülmektedir.
Rudolph ve Gross ilk kez, acil sezeryan, uzamış doğum, oksitosin infüzyonu ve zor doğumlardan sonra ilk 24 saat
içinde bu yenidoğanlarda CK değerinin arttığını göstermişlerdir 3. CK ve izoenzimleri kas hasarlanması ile giden
hastalıklarda ve bazı nöropatolojik durumlarda artış göstermektedir. Son yıllarda ise yenidoğan hipoksik iskemik
ensefalopati hastalarında iskemi ağırlığının belirlenmesinde ve takipte belirteç olarak kullanılmaktadır. Ancak bu
enzim aktivitesini etkileyebileceği düşünülen kas hastalıkları, kas travması, doğum şekli, doğum haftası gibi
durumlar göz önüne alınarak bir standardizasyon çalışması yapılmamıştır. CK değerleri doğum şekli ve
intramüsküler enjeksiyon ayırt edilmeksizin belirlenmiş olan normal CK aralıkları ile değerlendirilmektedir.
Çalışmamızda; sağlıklı çocuklarda doğum şeklinin (normal vajinal yol veya sezaryen), K vitamini uygulama
biçiminin (intramüsküler (im), oral) serum CK değerleri üzerine etkisinin olup olmadığının araştırılması
amaçlandı.
Materyal ve Metod
Çalışma Ocak 2004 ile Nisan 2005 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Doğum Servisine doğum nedeniyle başvuran hastalardan doğan yenidoğanlarda yapıldı. Çalışma için
yenidoğan bebeklerin ebeveynlerinden izin alınarak ve Sütçü İmam Üniversitesi etik kurulundan onay alındı.
Çalışmaya prenatal dönemlerinde sağlıklı gebelik geçiren annelerin 160 yenidoğan bebeği dahil edildi. Nörolojik
problemi, koroner arter hastalığı, eklampsi-preeklampsisi, kas distrofisi ve gebelik öncesi obezitesi olan annelerin
yenidoğanları çalışma dışı bırakıldı. Hastalar normal vajinal yolla veya sezeryan ile 37 haftadan önce doğan
prematüreler ve miadında (37-42 hafta) doğan hastalardan oluşmakta idi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Her iki grup
hastalardan CK düzeylerinin doğumdan sonraki dönemde oluşabilecek farklılıklarını belirlemek amacı ile kan
örnekleri kord kanı, doğumun 24.saati ve 72. saati olarak farklı zamanlarda alındı. Gruplar preterm veya term
olmasına ve normal vajinal yol veya sezeryan ile doğmalarına göre 4’er gruba ayrıldı ve her grup 20 hastadan
oluşturuldu.
Birinci grup olgulardan doğum sırasında 1cc kord kanı alındı. Ardından rutin alması gereken K vitamini 1 mg im
olarak uygulandı.
İkinci grub olgulara ise K vitamini oral olarak verildi. Yenidoğanlara ilk beslenme sonrası 2 mg oral k vitamini
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verildi.
İstatistik Yöntemleri:
Verilerin istatistik analizi SPSS 9.05 programı kullanılarak her aşamada normal dağılım testi yapıldı. Test sonucuna
göre hem parametrik hem nonparametrik istatistik testler uygulandı. Parametrik test olarak t testi, nonparametrik
test olarak Mann-Whitney U testi kullanıldı.
Bulgular
Ocak 2004 ile Nisan 2005 tarihleri arasında doğan 160 sağlıklı bebek çalışmaya kabul edildi. Hastaların
demografik özelliklerinin gruplara göre dağılımı Tablo 1’de sunuldu. Doğum şekli, (sezaryen/vajinal doğum) ve
doğum haftasına (term/preterm) göre gruplar arasında istatistiksel fark yoktu (p>0.05).
Normal vajinal yolla doğan prematür bebeklerin gruplar arasındaki CK ve CK-MB düzeyleri karşılaştırıldığında 2.
gruptaki pretermlerin 24 ve 72.sa CK düzeyleri daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05) (Tablo 2).
C/S ile doğan prematür bebeklerin gruplar arasındaki CK ve CK-MB düzeyleri karşılaştırıldığında 1. gruptaki
pretermlerde 72.sa CK düzeyleri daha düşüktü ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05) (Tablo 3).
Normal vajinal yolla doğan miad bebeklerin gruplar arasındaki CK ve CK-MB düzeyleri karşılaştırıldığında 2.
grupta miadında doğan bebeklerde 24.sa CKMB düzeyleri daha yüksekti ve istatistiksel anlamlı idi (p<0.05)
(Tablo 4).
C/S ile doğan miad bebeklerin gruplar arasındaki CK ve CK-MB düzeyleri karşılaştırıldığında 2. grupta miadında
doğan bebeklerde 24. ve 72. sa CKMB düzeyleri daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05) (Tablo 5).
Tartışma
İntrauterin evreden ekstrauterin yaşama geçiş; fetüste anlamlı derecede metabolik değişikliklere yol açan stresli
bir durumdur4,5. Bodensteiner doğumdan 24 saat sonra yaptığı incelemelerde NVY ile doğan yenidoğanlarda, C/S
ile doğanlara göre CK aktivitesinin belirgin derecede yüksek olduğunu gösterdi 6. Bu durum bebeğin doğum
kanalından geçerken yaşadığı stresin (travma veya hipoksi) sonucu olduğu düşünülmüştür 7. Çalışmamızda normal
doğan bebeklerin CK düzeylerinin sezeryanla doğan bebeklerle karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık
saptanmadı (p>0.05). Malamitsi ve ark. çalışmasında normal yolla doğan bebeklerin CK-MM ve CK-MB
düzeylerinin CK-BB izoenzimine göre daha değişken olduğunu göstermiş ve CKMB aktivitesinin NVY ile doğan
yenidoğanlarda daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir8. Ancak çalışmamızda kord kanı CKMB düzeyi C/S ile
doğanlarda istatistiksel olarak daha yüksek saptanmıştır. (p<0.05). Bu durum sezeryan sırasında taktil uyarının
normal doğuma kıyasla daha fazla olması ve annelerin doğum eylemi başladıktan sonra sancılar nedeniyle
sezeryan ile doğum istemelerine bağlandı.
Total CK değerleri doğumda erişkin değerlerine ulaşamamıştır. Gebeliğin 28-40. haftalarında iskelet kas kitlesinin
gelişmesi ile CKMM izoenzimindeki artış, total CK yüksekliğine neden olmaktadır. Smeitink ve arkadaşlarının
prematür yenidoğanların iskelet kasındaki CK ve izoenzimleri üzerine yaptıkları araştırmada kuadriseps kası başta
olmak üzere kas kitlesinin 28-40. haftalar arasında geliştiği ve bu süreden önce doğanlarda total CK düzeyinin
matür doğanlara göre daha düşük olduğunu göstermişlerdir 9. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde miadında
doğan bebeklerde 24. saat değerlerinde anlamlı yükseklik saptandı (p<0.05). Olgularımızın kord kanlarında doğum
haftasına göre farklılık tespit edilememesi, CK düzeyinin sadece kas kitlesi ile ilişkili olmayıp aynı zamanda uterus
ve plesentadan da salınabilmesi ile açıklanmıştır8. İlk günden sonraki zamanlarda bakılan CK değerlerinin matür
ve prematürlerde farklılık göstermemesi ise prematürelerin dokularının hassas olması ve her manüplasyondan
kolay etkilenebilmesi, sonuç olarak daha düşük olması beklenen değerin matür bebekler düzeyine ulaşması ile
yorumlandı.
İntrauterin yaşamdan ekstrauterin hayata geçişte meydana gelen stresler serum CK düzeylerini etkilemekle birlikte
yapılan çalışmada intramüsküler ilaç enjeksiyonunun, serumda CK aktivitesinin artmasına neden olduğu
gösterilmiştir10-14. Biz de çalışmamızda im K vitamin enjeksiyonu ile oluşturduğumuz kas travmasının CK düzeyi
üzerine etkisini, oral K vitamini verdiğimiz yenidoğanlarla karşılaştırdık. NVY ile doğan, im K vitamini enjekte
edilen matür ve prematür bebekler, oral K vitamini uygulananlarla karşılaştırıldı. Bu gruptaki prematürelerin 24.
ve 72. sa CK değerleri ile 24. sa CKMB değerleri oral K vitamini alanlar lehine idi (p<0.05). Oral K vitamininin
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tadının acı olması bebeklerde bulantıya neden olup aileleri telaşlandırmaktadır. Bu durumda aile, sırta vurma,
kucakta sallama şeklinde minimal kas travmasına neden olan tavırlar içerisine girmektedirler. Oral K vitamini alan
bebeklerde im alanlara kıyasla daha yüksek CK değerleri olması bu durum ile açıklanabilir.
Sonuç
Bu çalışmayla CK düzeylerinin birçok faktörün etkisi ile değişebileceği, bu faktörlerin toplam etkilerinin CK
düzeyinin oluşmasına neden olduğu ve erişkin değerlerine göre daha yüksek değerler olmasına rağmen farklı
özellikteki sağlıklı yenidoğanlarda CK düzeylerinin benzer olduğu sonucuna varıldı.
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Tablo 1. Hastaların demografik özelliklerinin gruplara göre dağılımı
Grup 1 (n=80)
Grup 2 (n=80)
Gebelik haftası (hafta)
34.5±3.5
33.8±4.2
Doğum ağırlığı (gr)
2840±811
3031±828
Doğum şekli (C/S) (%)
68.4
72.2
Cinsiyet (erkek) (%)
47.5
52.8
5. dk APGAR
7 (5-9)
8 (6-9)
Tablo 2. Normal vajinal yolla doğan prematür bebeklerin K vitamini
düzeylerinin tanımlayıcı istatistikleri
Kord kanı CK
Kord kanı CKMB
24. st CK
(ort ± SS)
(ort ± SS)
(ort ± SS)
Grup 1
272.1±116.6
7.4±3.1
317.1±123.6
Grup 2
332.8±138.1
8.4±3.5
431.9±172.9
P değer
>0.05
>0.05
<0.05

P değeri
>0.05
>0.05

>0.05

uygulama yöntemine göre bulunan CK ve CK-MB
24. st CKMB
(ort ± SS)
9.8±2.4
9.3±9.3
>0.05

72. st CK
(ort ± SS)
270.7±99.1
351.9±108.4
<0.05

72.st CKMB
(ort ± SS)
9.1±2.7
8.14±2.9
>0.05

265

Tablo 3. C/S ile doğan prematür bebeklerin K vitamini uygulama yöntemine göre bulunan CK ve CK-MB
düzeylerinin tanımlayıcı istatistikleri
Kord kanı CK
(ort ± SS)
Grup 1 321.3±187.4
Grup 2 298.0±130.4
P değer >0.05

Kord kanı CKMB
(ort ± SS)
7.9±5.2
9.5±4.1
>0.05

24. st CK
(ort ± SS)
287.9±89.5
9.5±198.1
>0.05

24. St C KMB
(ort ± SS)
8.3±3.9
9.6±2.8
>0.05

72. st CK
(ort ± SS)
285.6±78.7
343.3±131.7
<0.05

72.st CKMB
(ort ± SS)
8.1±4.1
10.4±2.7
>0.05

Tablo 4. Normal vajinal yolla doğan miad bebeklerin K vitamini uygulama yöntemine göre bulunan CK ve CK-MB
düzeylerinin tanımlayıcı istatistikleri
Kord kanı CK Kord kanı CKMB
24. st CK
(ort ± SS)
(ort ± SS)
(ort ± SS)
Grup 1 295,8±141,3
10,9±5,4
374,1±189,6
Grup 2 341,8±90,3
11,6±4,9
407,5±134,5
P değer >0.05
>0.05
>0.05

24. st CKMB
(ort ± SS)
10,9±7,2
13,3±4,3
<0.05

72. st CK
(ort ± SS)
362,9±98,5
320,2±114,0
>0.05

72.st CKMB
(ort ± SS)
10,5±3,9
10,2±3,1
>0.05

Tablo 5. C/S ile doğan miad bebeklerin K vitamini uygulama yöntemine göre bulunan CK ve CK-MB düzeylerinin
tanımlayıcı istatistikleri
Kord kanı CK
(ort ± SS)
Grup 1 361,3±232,6
Grup 2 336.2±11,8
P değer >0.05

Kord kanı CKMB
24. st CK
(ort ± SS)
(ort ± SS)
8,00±8,5
388,6±211,2
7,12±2,21
389,8±131,7
>0.05
>0.05

24. st CKMB
(ort ± SS)
9,2±7,5
11,4±4,1
<0.05

72. st CK
(ort ± SS)
309,2±186,1
356,0±121,6
>0.05

72.st CKMB
(ort ± SS)
6,9±4,9
11,7±2,7
<0.05
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LENFOMA TANILI HASTALARDA İNTERİM PET/BT’NİN DEĞERİ:
GÖRSEL VE KANTİTATİF DEĞERLENDİRME
Özlem Şahin*, Mustafa Serdengeçti*
*
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Konya
Amaç: Bu çalışmanın amacı, lenfoma hastalarında 2-4 kür kemoterapinin ardından yapılan interim FDGPET/BT görüntülemenin tedaviye metabolik yanıtı erken dönemde öngörmedeki değerininin görsel ve kantitatif
olarak araştırılması ve karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Tedavi öncesi bazal (PET0), kemoterapinin 2-4. kürlerinden sonra interim (PET1) ve tedavi
sonrası yanıt değerlendirmesi amacı ile (PET2) PET/BT çekimleri yapılmış olan 34 lenfoma hastası (23 Non
Hodgkin Lenfoma, 11 Hodgkin Lenfoma) çalışmaya dahil edildi. Hastalar görsel olarak PET1 sonuçlarına
göre pozitif, negatif ve minimal rezidüel uptake (MRU); PET2 sonuçlarına göre tam yanıt, kısmi yanıt, stabil
hastalık ve progressif hastalık olarak değerlendirildi. Ayrıca tüm çalışmalarda SUVmax değerleri ve PET0-PET1
SUV max değişim oranları hesaplandı. PET1’in PET2’yi öngörmedeki değeri; FDG tutulumları görsel olarak
değerlendirilerek, PET0-PET1 SUVmax değişim oranlarının cut-off değeri %66 alınarak ve PET1 SUVmax’ın
cut-off değeri 4 alınarak hesaplandı. Metabolik yanıtı tahmin etmede görsel ve kantitatif yöntemlerin değeri
karşılaştırıldı.
Bulgular: PET1’in PET2’yi öngörmede, PET1 sonuçları görsel olarak yorumlanarak değerlendirildiğinde %80
sensitivite, %83 spesifite, %67 PPD ve %91 NPD’ye; PET0- PET1 SUVmax değişim oranının cut-off
değeri %66 alınarak değerlendirildiğinde %60 sensitivite, %100 spesifite, %100 PPD ve %86 NPD’ye; ayrıca
PET1 SUVmax’ının cut-off değeri 4 alınarak değerlendirildiğinde %60 sensitivite, %96 spesifite, %86 PPD
ve %85 NPD’ye sahip olduğu tespit edildi.
Sonuç: Lenfoma hastalarında tedaviye metabolik yanıtın erken dönemde öngörülmesinde ve tedavi planının
düzenlenmesinde interim-PET/BT oldukça başarılı bir yöntemdir. İnterim-PET/BT’nin görsel
değerlendirmesine ek olarak uygulanacak kantitatif yöntemlerle yalancı pozitiflik oranları önemli ölçüde
azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: İnterim-PET/BT, Lenfoma, FDG-PET/BT

THE VALUE OF INTERIM-PET/CT IN LYMPHOMA PATIENTS:
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE EVALUATION
Introduction: The aim of this study was to evaluate the value of visual interpretation of interim FDG-PET/CT
imaging performed after 2-4 cycles of chemotherapy in prediction of metabolic response in lymphoma patients
and to compare with quantitative assessment.
Methods: 34 patients with lymphoma (23 Non Hodgkin Lymphoma, 11 Hodgkin Lymphoma) were included in
this study who underwent basal PET/CT (PET0) scanning before the treatment, interim-PET/CT (PET1) scanning
after 2-4 cycles of chemotherapy, PET/CT (PET2) scanning to evaluate the response after the therapy. Patients
were visually evaluated according to PET 1 results as positive, negative and minimal residuel uptake (MRU) and
according to PET 2 results as complete response, partial response, stable disease and progressive disease. In
addition, SUVmax values and PET0-PET1 SUVmax values change rates were calculated in all studies. The value
of PET1 in predicting PET2 was evaluated by visual assessment of FDG uptake, by taking the cut-off values of
ratios of changes of PET0-PET1 SUVmax values as 66% and cut-off values of PET1 SUVmax as 4. The values
of qualitative and quantitative methods were compared to predict metabolic response.
Results: According to visual qualitative interpretation of PET1 results, 80% of sensitivity, 83% of specifity, 67%
of PPV and 91 % of NPV were found. According to quantitative assessment by taking cut-off value of ratio of
change of PET0 – PET1 SUVmax as 66%, 60% of sensitivity, 100% of specifity, 100% of PPV and 86% of NPV
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and further more by taking the cut-off value of PET1 SUVmax as 4, 60% of sensitivity, 96% of specifity, 86% of
PPV and 85% of NPV were concluded for prediction of metabolic response.
Conclusion: Visual interpretation method of interim-PET/CT is considerably successful for prediction of
metabolic response to the therapy in lymphoma patients. With additional quantitative methods to interimPET/CT’s visual interpretation, ratios of false positivity can be reduced significantly.
Keywords: Interim-PET/CT, Lymphoma, FDG-PET/CT
Giriş
Lenfomalar yüksek oranlarda kür elde edilebilen malignitelerden olmasına rağmen, tedavi stratejisi ile ilgili
bazı karanlık noktalar mortalite ve morbidite oranlarının artmasına sebep olmaktadır. Bazı iyi prognozlu
hastalar, daha ılımlı tedaviler ile kür olabilecekken, gereksiz yere yüksek doz ve agresif tedavilere ve bu
tedavilerin toksik etkilerine maruz kalmaktadırlar. Diğer yandan tedaviye cevap vermeyecek kötü prognozlu
bazı hastalar ise agresif kemoterapiler ve alternatif tedaviler yerine standart kemoterapilerle tedavi
edilmektedir. Erken yanıt değerlendirmesi, iyi prognozlu hastalarda tedavi dozunu en aza indirmeyi, kötü
prognozlu hastalarda da yoğunlaştırmayı hedefleyen bir stratejiye ‘Riske Dayalı Tedaviye’ imkan tanır1.
Morfolojik görüntüleme yöntemleri ile tedavi yanıtının belirlenmesi, tümörün boyutunda azalma ile
değerlendirilmekte olup aktif tümör ve fibrozis ayırımı yapılamaz, rezidüel tümör kitlesi skar dokusundan
ayrılamaz. Fluoro deoksi glukoz/ Pozitron Emisyon Tomografi (FDG-PET) ise tümörün metabolik durumunu
gösterdiğinden konvansiyonel görüntüleme yöntemlerinin aksine erken dönemde henüz tümör boyutunda
küçülme olmadan metabolik değişimleri tespit edebilmekte ve tedavi sonrası yanıtı öngörebilmektedir.
Günümüzde FDG-PET ile tedavi yanıtının erken dönemde görüntülenmesinin riske dayalı lenfoma
tedavisinde en iyi araç olduğu ileri sürülmektedir2.
İnterim-PET değerlendirmesinde esas alınacak kriterler son yıllarda üzerinde en çok çalışılan konulardandır.
Genellikle interim-PET değerlendirmesinde en az bir lenfatik odakta mevcut aktivite, mediasten kan havuzu
aktivitesinden daha yoğun ise veya ekstranodal bir organda kendi fizyolojik background aktivitesinin üzerinde
ise pozitif olarak kabul edilir. Negatif sonuç ise, önceden tutulum gösteren bölgeler dahil olmak üzere hiçbir
bölgede patolojik tutulum saptanmaması olarak tanımlanmıştır. Negatif interim-PET’in uzun dönem
remisyonu, pozitif interim-PET’in ise hemen her zaman nüks hastalığı gösterdiği bildirilmiştir.
İnterim-PET’de düşük düzeyde rezidüel FDG tutulumu bulunması ise minimal residual uptake (MRU) olarak
adlandırılmıştır3. MRU büyük ihtimalle kemoterapi sonrası inflamatuar cevabı gösterir ancak çok küçük
volümlü tümör ekarte edilemez. MRU tanımlaması özellikle yanlış pozitif değerlendirmeleri önlemek için
çok önemlidir. Yanlış pozitifliklerin başında inflamatuar reaksiyon gelmektedir. Kendine özgü histopatolojisi
nedeniyle, inflamasyon HL’de özellikle önem kazanmaktadır. HL’de tümörün %1’inden azını ReedSternberg hücreleri oluştururken, tümörün geri kalanını ise FDG tutulumundan sorumlu olan çok sayıda
benign mononükleer hücre meydana getirir. Bu görünüm neoplastik hücreleri tümörün %90’ından sorumlu
olan NHL’de gözlenenden oldukça farklıdır. Bu nedenle erken evre HL’de interim-PET’deki MRU, düşük
olasılıkla hastalığa işaret eder ve iyi prognozu öngörürken3; ileri evre NHL’de ise tam tersi kötü prognozu
öngörmektedir4.
Güncel kılavuzlar interim-PET yorumlanmasında görsel değerlendirmenin yeterli ve uygun olduğunu öne
sürse de bazı çalışmalarda kantitatif yöntemlerin de faydalı olduğu gösterilmiştir5,6,7. Eğer bazal PET
yapılmışsa Standardized Uptake Value max azalma oranı (ΔSUVmax) hesaplanabilir ve %66’dan daha fazla
olan azalmalar olumlu bir yanıt olarak kabul edilir. Bu hesaplama için bazal ve interim-PET’te en yoğun
FDG tutan lezyonların (bunlar aynı lezyon olmak zorunda değildir) SUVmax değerinin farkı bazal PET
SUVmax’ına bölünür. Bazal PET’te düşük SUVmax’a sahip hastaların ΔSUVmax’ı %66’dan daha az olabilir
ve eğer interim-PET’leri görsel olarak negatif ise olumlu kabul edilir. ΔSUVmax’ı %66’dan daha yüksek
olduğu halde interim-PET’i görsel olarak pozitif olan hastalar da olumlu kabul edilir5.
Bu çalışmanın amacı lenfoma tanılı hastalarda kemoterapinin 2-4. kürlerinden sonra yapılan interimPET/BT’nin tedaviye metabolik yanıtı erken dönemde öngörmedeki değerini araştırmak ve görsel yöntemle
kantitatif yöntemlerin etkinliğini karşılaştırmaktır.
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Materyal ve Metod
2.1. Hastalar
Retrospektif olarak planlanan bu çalışma; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik Kurul
onayı (2012/108) alınarak, Haziran 2008-Ekim 2012 tarihleri arasında bölümümüzde PET/BT çalışması
yapılan lenfoma tanılı hasta dosyaları taranarak gerçekleştirildi.
Çalışma için lenfoma tanısı histopatolojik olarak kanıtlanmış hastalardan tedavi öncesi evreleme (PET0), 2-4
kür kemoterapi sonrası kemosensitivitenin belirlenmesi (PET1) ve kemoterapinin tamamlanmasının ardından
tedaviye yanıtın değerlendirilmesi (PET2) amacı ile FDG-PET/BT tetkikleri yapılmış olan 34 hasta
çalışmaya dahil edildi. Tedavi öncesinde veya tedavi sırasında radyoterapi alan, tedavi sırasında kemoterapi
rejimi değiştirilen ve tedavi sırasında ex olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
2.2. PET/BT görüntüleme
Çalışmaya dahil edilen hastaların PET/BT görüntülemesi anabilim dalımızda mevcut olan ‘Siemens
Biograph 6 HIRES PET/BT’ cihazı ile yapılmıştır. Hastalar son bir gün içerisinde ağır fiziksel aktiviteden
kaçınmış ve en az 6 saat aç olarak randevularına gelmişlerdir. Kan glukoz düzeyleri 150 mg/dL’nin altında olan
hastalara 10-15 mCi 18F-FDG enjeksiyonu yapıldı. Kafa tabanından uyluk 1/3 proksimaline kadar olan vücut
bölümlerinin I.V. kontrastsız BT görüntüleri ve takiben PET görüntüleri alındı.
2.3. Görüntülerin analizi
34 hastadan elde edilen toplam 102 PET/BT görüntüsü iki nükleer tıp uzmanı tarafından değerlendirildi.
FDG-PET/BT görüntüleri tüm vücut projeksiyonu (MIP) ve üç ortogonal planda (aksiyel, koronal ve sagittal)
2 mm’lik kesitler halinde görsel ve kantitatif olarak incelendi.
2.3.1. Görsel Değerlendirme
Lezyonların görsel değerlendirilmesinde, fizyolojik FDG uptake alanları dışındaki en az bir lenfatik odakta
mevcut aktivite, mediasten kan havuzu aktivitesinden daha yoğun ise veya ekstranodal bir organda kendi
fizyolojik background aktivitesinin üzerinde ise pozitif olarak kabul edildi. Negatif sonuç ise, önceden
patolojik tutulum gösteren bölgeler dahil olmak üzere hiçbir bölgede patolojik tutulum saptanmaması
durumu olarak tanımlanmıştır. İnterim-PET değerlendirmesinde daha önce tutulum olan alanlarda, tedavi
sonrası görüntülerde inflamasyon ile küçük volümlü canlı tümör arasında ayırım yapılamayan düşük dereceli
tutulumlar Hutchings tanımlamasına göre 8 MRU olarak değerlendirildi. PET2 değerlendirmesinde hastalar,
IHP yanıt kriterlerine göre tam yanıt (TY), kısmi yanıt (KY), stabil hastalık (SH), progresif hastalık (PH)
olarak sınıflandırılmıştır9.
2.3.2. Kantitatif Değerlendirme
Kantitatif değerlendirmelerde ise SUVmax değerleri kullanıldı. SUVmax değeri ilgi alanı (ROI) tekniğine
göre ölçüldü ve standart formüllere göre hesaplandı. SUVmax değerleri, tüm pozitif lezyonlar arasında en
yüksek FDG tutulumu olan lezyondan ölçüldü. PET0 ile PET1 arasındaki SUVmax değişim oranları aşağıdaki
formüle göre hesaplandı:
SUVmax Değişimi (%) = 100 x PET0 SUVmax – PET1 SUVmax
PET0 SUVmax
2.4. İstatistiksel Analiz
Verilerin istatistiksel analizi SPSS 16.0 yazılımı kullanılarak yapıldı. P değeri 0,05’in (%95 CI ile) altında
olan sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Yaş ve SUVmax tanımlayıcı istatistiklerinde veriler
ortalama±SD (standart deviasyon) olarak gösterildi. Değerlendirme Kruskal-Wallis Testi ile yapıldı. Analiz
deskriptif crosstabs ile (Chi-Square Test) yapıldı. PET1’in görsel değerlendirmesi yapılarak, ayrıca PET1
SUVmax değeri ve PET0-PET1 SUVmax değişim oranları belirlenerek interim-PET/BT’nin tedavi sonrası
metabolik yanıtı öngörebilme kapasitesi ROC analizi ile değerlendirildi.
Bulgular ve Tartışma
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Görsel değerlendirme ile 34 lenfomalı hastanın 12’si PET1 pozitif, 20’si PET1 negatif, 2’si ise MRU olarak
değerlendirildi. MRU olarak değerlendirilen iki hasta HL tanılı idi ve literatürle uyumlu olarak PET1 negatif
gruba dahil edildi10. 6-8 kür kemoterapinin ardından uygulanan PET2 sonuçları değerlendirildiğinde; 34
hastanın 10’unda PET2’de patolojik düzeyde FDG tutulumu mevcutken (IHP kriterlerine göre 3’ü PH, 6’sı
KY, 1’i SH); 24’ünde PET2’de tüm tutulumlar kaybolmuştu (IHP kriterlerine göre TY). Görsel
değerlendirme ile PET1’in tedavi sonu metabolik yanıtı öngörmedeki sensitivitesi %80, spesifitesi %83,
PPD’i %67, NPD’i %91 olarak hesaplanmıştır. PET1 görsel değerlendirme ile PET2’yi öngörmede 4 hastada
yalancı pozitif, 2 hastada yalancı negatif sonuç vermiştir. Şekil 1’de 66 yaşında NHL hastasının PET/BT
görüntüleri verilmiştir.
PET0 : Sol alt servikal ve supraklavikuler bölgede artmış metabolik aktivite gösteren kitle lezyon, sol aksilla
ve paraçölyak alanda artmış metabolik aktivite gösteren lenf nodları izleniyor.
PET1 : 3 kür KT’nin ardından yapılan interim PET/BT’de sol alt servikaldeki artmış metabolik aktivite
gösteren kitlenin boyutunun küçüldüğü ancak patolojik FDG tutulumunun halen mevcut olduğu izleniyor.
PET2 : Tedavinin tamamlanmasının ardından yapılan PET/BT’de sol servikal kitlenin boyut ve SUVmax
değerlerinde artış olduğu izleniyor.

Şekil 1. 66 yaşında NHL hastasına ait PET/BT görüntüleri
Kantitatif değerlendirmede PET0-PET1 SUVmax değişim oranında cut-off değeri %66 alındığında PET1’in
tedavi sonrası metabolik yanıtı öngörmedeki sensitivitesi %60, spesifitesi %100, PPD’I %100, NPD’i %86
olarak hesaplanmıştır. Bu yöntemle PET1, PET2’yi öngörmede 4 hastada yalancı negatif sonuç vermiştir,
ancak hastaların hiçbirinde yalancı pozitif sonuca ulaşılmamıştır.
Kantitatif değerlendirmede ikinci yöntem olarak PET1’de saptanan SUVmax’ın cut-off değeri 4 g/ml
alındığında PET1’in tedavi sonrası metabolik yanıtı öngörmedeki sensitivitesi %60, spesifitesi %96 PPD’i
%86, NPD’i %85 olarak hesaplanmıştır. Bu yöntemle PET1, PET2’yi öngörmede 1 hastada yalancı pozitif,
4 hastada yalancı negatif sonuç vermiştir.
Her üç yöntemle (görsel değerlendirme, PET0-PET1 SUVmax değişim oranı ve PET1 SUVmax değeri) elde
edilen sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Görsel ve kantitatif yöntemlerle PET1’in PET2’yi öngörmedeki değerleri
Sensitivite
Spesifite
PPV
NPV
Görsel Değerlendirme
80
83
67
91
PET0-PET1 SUVmax değişim oranı (cut-off %66)
60
100
100
86
PET1 SUVmax (cut-off 4g/ml)
60
96
86
85
İnterim PET’in tedavi yanıtını erken dönemde öngörme veya sağkalıma katkısını araştıran çok sayıda çalışma
yapılmış ve mevcut olan en değerli yöntem olduğu gösterilmiştir4,10,11. Ancak interim PET’in görsel olarak
değerlendirilmesinde standardize edilmiş yöntemlerin kullanılmaması nedeni ile çalışmalarda geniş
aralıklarda sensitivite spesifite orankları bildirilmektedir.
İnterim PET’in kantitatif olarak değerlendirilmesinin tedavi yanıtını ve prognozu öngörmede katkısını
araştıran çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
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Lin ve arkadaşları 92 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma hastasında 2 kür kemoterapinin ardından yapılan
interim PET/BT nin prognozu öngörmedeki değerlerini görsel ve kantitatif olarak araştırdılar. Kantitatif
değerlendirmede SUVmax değişim oranının cut-off değerini %65,7; interim PET SUVmax cut-off değerini
5 g/ml olarak aldıklarında görsel değerlendirmeden daha yüksek prediktif değerlere ulaştıklarını ve yanlış
pozitif çalışmaların sayısında önemli bir azalma tespit ettiklerini bildirdiler 5.
Pilkington ve arkadaşları ise görsel değerlendirmede 5 skorlu görsel skala kullandıklarında, görsel ve
kantitatif değerlendirme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit emediklerini bildirdiler 12.
Çalışmamızda interim-PET’in görsel yorumlanması ile daha yüksek sensitivite ve NPD bulunurken,
kantitatif yöntemler kullanıldığında daha yüksek spesifite ve PPD bulunmuştur. Görsel değerlendirmede
yanlış pozitiflik gösteren 4 hastanın 3’ünün PET1 SUVmax değerleri kullanıldığında gerçek negatif grupta
yer aldığı, PET0-PET1 SUVmax değişim oranı kullanıldığında ise 4 yanlış pozitifliğin dördününde gerçek
negatif olarak değerlendirildiği görüldü.
Sonuç
Sonuç olarak literatürden ve çalışmamızdan elde ettiğimiz bilgilere göre; interim-PET, lenfomalı hastalarda
metabolik tedavi yanıtını öngörmede mevcut olan en değerli yöntemdir. İnterim-PET’e göre daha agresif
tedavilere geçilmesine karar vermede görsel değerlendirmenin yanında yapılacak kantitatif değerlendirmenin
yanlış pozitiflikleri azaltarak daha doğru bir öngörü sağlayacağı sonucuna varıldı. İnterim-PET’in kantitatif
yöntemlerle değerlendirilmesi ile ilgili, daha çok hasta ile yapılan, homojen düzenlenmiş, kanıta dayalı
kriterlerlerle yorumlanan, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
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PROSTAT KANSERİ: FOLATE VE B12 SEVİYELERİ İLE İLGİLİ
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Bölümü
Amaç: Prostat kanseri (PCa), akciğer ve meme kanserinden sonra dünyada en yaygın görülen kanser türüdür. Her
yıl yaklaşık bir milyon kişiye bu hastalık tanısı konmakta ve her beş erkekten biri kaybedilmektedir. Prostat
spesifik antijen (PSA) ölçümü ve muayenesi, 45 yaşından sonra yıllık olarak yapılmalıdır. Cerrahi, radyasyon ve
hormon tedavisi en yaygın prostat kanseri tedavi yöntemleridir. İnsidans oranını azaltmak ve prostat kanserine
yakalanmamak için neler yapılması gerektiği epidemiyolojik çalışmalarla gösterilmiştir. Çalışmalar tutarsız veriler
içermesine rağmen, DNA sentezi ve tek bir karbon metabolizmasında rol oynayan folat ve B12 vitamini düzeyleri
arasındaki ilişki, batıdaki dünyanın doğu bölgelerinde prostat kanseri riski ile ilgili olarak incelenmiştir. Ancak
hala bazı alanlarda araştırma yapılmamaktadır. Bu çalışmanın amacı PCa tanılı hastalarda folat ve B12 vitamin
düzeylerini belirlemektir.
Gereç ve yöntemler: 192 PCa hastası ve 211 sağlıklı bireyin folat ve B12 vitamin düzeyleri referans aralıklarına
göre retrospektif olarak incelendi. Her iki grupta da B12 vitamin düzeyleri için 0-191 arası düşük, 192-663 arası
normal ve 664 pg/ml'nin üzerindeki değerleri yüksek, folat seviyeleri için ise 0-4.6 arası düşük, 4.61-18.7 arası
normal ve 18.71 ng/ml'nin üzerindeki değerleri yüksek olarak değerlendirdik. Grupların değerlendirilmesinde iki
oranlı Z ve Ki-kare Testi uygulanmıştır. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testi yapıldı. Veriler
Mann-Whitney Testine göre yapıldı. Sonuçlar% 25-75 ortanca değerleri ve yüzdelik ile gösterilmiştir. P<0.05
değerleri anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Her iki grupta da B12 vitamin düzeyini değerlendirdiğimizde, 211 kontrolde 8 kişinin (% 3,8) düşük,
191 kişinin (% 90,5) normal ve 12 kişinin (% 5,7) yüksek olduğunu tespit ettik. PCa'da 37 kişinin (% 19,3) referans
aralıklarında yüksek değerlere sahip olduğunu gözlemledik. Her iki grupta da folat düzeyini değerlendirdiğimizde,
211 kontrol grubunda 50 kişinin (% 23,7) düşük, 155 kişinin (% 73,5) normal ve 6 kişinin (% 2,8) yüksek olduğunu
gözlemledik. PCa'da 6 kişinin (% 3,1) referans aralıklarında yüksek değerlere sahip olduğunu gözlemledik (% 95
CI: -0,199; -0,071, Z = -4,16). B12 vitamini düzeylerinin prostat kanseri hastalarında kontrol grubuna göre 3 kat
yüksek olduğunu bulduk (p<0.001). Ancak, folat seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p>
0.05).
Sonuç: B12 Vitamini PCa'da klinik olarak potansiyel bir rol oynayabilir ve popülasyon tabanlı vaka kontrol
çalışmaları için daha fazla araştırma yapılması gerektirmektedir
Anahtar Kelimeler: Folat, B12 vitamini, prostat kanseri riski, populasyon tabanlı vaka kontrol çalışması

PROSTATE CANCER: A POPULATION-BASED CASE CONTROL
STUDY IN RELATION TO FOLATE AND B12 LEVELS
Introduction: Prostate cancer (PCa) is the most common type of cancer in the world after lung and breast cancer.
About one million people are diagnosed with this disease annually and one out of five men is lost. Prostate-specific
antigen (PSA) measurement and examination should be performed annually after 45 years of age. Surgery,
radiation and hormone therapy are the most common prostate cancer treatment methods. What to do to reduce
incidence rate and not get prostate cancer is shown by epidemiological studies. Although the studies contain
inconsistent data, the relationship between folate and vitamin B12 levels, which play a role in DNA synthesis and
single carbon metabolism, are investigated in relation to prostate cancer risk in western to eastern parts of the
world. But there are still no researches in some areas. The aim of this study was to determine folate and vitamin
B12 levels in patients diagnosed with PCa.
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Methods: The folate and B12 vitamin levels of 192 PCa patients and 211 healthy individuals were examined
retrospectively according to reference intervals. In both groups, we evaluated the values between 0-191 for vitamin
B12 as low, 192-663 as normal, and levels above 664 pg/ml as increased and values between 0-4.6 for folate levels
as low, 4.61-18.7 as normal and levels above 18.71 ng/ml as increased. Two Proportions Z and Chi-square Tests
were applied to the evaluation of groups. Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk normality test performed. The
data were performed according to Mann-Whitney Test. Results are shown by %25-75 median values and
percentile. p<0.05 values were considered significant.
Results: When we evaluated the levels of vitamin B12 in both groups, we found that 8 individuals (3,8%) were
low, 191 individuals (90,5%) were normal and 12 individuals (5,7%) were high in 211 control groups. In PCa, we
observed that 37 individuals (19,3%) have high values in reference intervals. When we evaluated the levels of
folate in both groups, we found that 50 individuals (23,7%) were low, 155 individuals (73,5%) were normal and 6
individuals (2,8%) were high in 211 control groups. In PCa, we observed that 6 individuals (3,1%) have high
values in reference intervals (95% CI: -0,199; -0,071, Z=-4,16) We found that vitamin B12 levels increased 3 times
in prostate cancer patients compared to the control group (p<0.001). However, no statistically significant difference
was observed in folate levels (p>0.05).
Conclusion: Vitamin B12 may play a potential role in the PCa clinically, and population-based case control studies
require further investigation
KeyWords: Folate, vitamin B12, prostate cancer risk, population-based case–control study
Introduction
Prostate cancer (PCa) is the second leading cause of cancer diagnosis and is the sixth most common cause of
cancer among men in the world 1. Research suggests that PCa has been the cause of male cancer incidence or new
diagnoses in 96 countries since 2012 and is the most common cause of death among men in 51 countries 2.
Comparison of rates in different countries, differences in treatment and improvements need to be investigated.
Men over the age of 45 with a family diagnosed with prostate cancer and over 50 years of age with no prostate
cancer in the family should know that they have a risk of developing prostate cancer at any time in their lives.
Early stage prostate cancer may cause no symptoms. Diagnosis can only be made during routine controls.
Therefore, every man with life expectancy of more than 10 years should have prostate examination and serum
PSA level control once a year from the age of 50 years. Surgery, radiation and hormone therapy are the most
common prostate cancer treatment methods. However, studies are still underway to reduce the incidence of cancer
and to investigate the underlying mechanisms.
Folate and vitamin B12 are required to be involved in DNA synthesis and repair mechanisms and to perform
methylation reactions 3 and changes in the levels of these vitamins can affect cancer development through the
methylation pathway 4. However, in a meta-analysis of prospective studies, high folate and vitamin B12
concentrations were associated with an increased risk of PCa 5. Several large population-based studies have been
conducted on the association of risk of PCa with circulating folate and vitamin B12 6. Although not generally
associated with individual studies, it was observed that high folate concentration was associated with an increased
risk of prostate cancer in prospective cohort studies 7, 8. In some studies, there was no relation between vitamin
B12 concentration and increased risk of PCa, but an inverse relationship with methylmalonic acid levels was
reported 8. In addition, the study on vitamin B12 intake was associated with an increased risk of PCa 9.
The aim of this study was to retrospectively compare folate and B12 vitamin levels in patients with PCa
malignancy who were excluded from other prostate diseases compared to healthy control group without any
disease diagnosis.
Material And Methods
The data of the patients who were diagnosed with prostate malignancy between 2015 and 2019 at Eskişehir
Osmangazi University Hospital were used.
The folate and B12 vitamin levels of 192 PCa patients and 211 healthy individuals were examined retrospectively
according to reference intervals. In both groups, we evaluated the values between 0-191 for vitamin B12 as low,
192-663 as normal, and levels above 664 pg/ml as increased and values between 0-4.6 for folate levels as low,
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4.61-18.7 as normal and levels above 18.71 ng/ml as increased. Two Proportions Z and Chi-square Tests were
applied to the evaluation of groups. Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk normality test performed. The data
were performed according to Mann-Whitney Test. Results are shown by %25-75 median values and percentile.
p<0.05 values were considered significant.
Results And Discussion
Controls were on average 38 years of age at serum sampling, and mean age at prostate cancer diagnosis was 69
years. When we evaluated the levels of vitamin B12 in both groups, we found that 8 individuals (3,8%) were low,
191 individuals (90,5%) were normal and 12 individuals (5,7%) were high in 211 control groups. In PCa, we
observed that 37 individuals (19,3%) have high values in reference intervals. These results are shown Table 1.
Table 1. Distribution of B12 Levels According to Groups
Groups
B12 reference intervals
Total
0-191
192-663
664+
Control
Count
8
191
12
211
% within GRUP
3,8%
90,5%
5,7%
100,0%
% within B12
42,1%
57,0%
24,5%
52,4%
PCa Patients
Count
11
144
37
192
% within GRUP
5,7%
75,0%
19,3%
100,0%
% within B12
57,9%
43,0%
75,5%
47,6%
Two Proportions Z Test: Sample X N Sample p 1 12 211 0,056872 2 37 192 0,192708 Difference = p (1) - p (2)
Estimate for difference: -0,135836 95% CI for difference: (-0,199783; -0,0718899) Test for difference = 0 (vs not
= 0): Z = -4,16 P-Value = 0,000 Fisher's exact test: P-Value = 0,000
When we evaluated the levels of folate in both groups, we found that 50 individuals (23,7%) were low, 155
individuals (73,5%) were normal and 6 individuals (2,8%) were high in 211 control groups. In PCa, we observed
that 6 individuals (3,1%) have high values in reference intervals. These results are shown Table 2. Results are
based on Pearson chi-square test
Table 2. Distribution of Folate Levels According to Groups
Folate reference intervals
0-4,6
4,61-18,7
18,71+
Count
50
155
6
% within GRUP
23,7%
73,5%
2,8%
% within Folate
55,6%
51,5%
50,0%
Count
40
146
6
% within GRUP
20,8%
76,0%
3,1%
% within Folate
44,4%
48,5%
50,0%

Groups
Control

PCa
Patients

Total
211
100,0%
52,4%
192
100,0%
47,6%

We found that vitamin B12 levels increased 3 times in prostate cancer patients compared to the control group
(p<0.001). However, no statistically significant difference was observed in folate levels (p>0.05). Result are shown
Table 3.

B12
Folate
Age

Table 3. Comparison of Folate and B12 Levels Between Groups
GRUP
N
Mean±Std. Deviation
Median (%25-%75)
Control
211
389,28 ± 187,11
344,30 (271,2-455,1)
PCa
192
523,85 ± 430,57
378,70 (271,9-578,02)
Control
211
7,55 ± 3,81
6,61 (4,96-9,43)
PCa
192
7,85 ± 4,25
6,8500 (5,245-9,445)
Control
211
38,00 ± 16,52
33 (23-48)
PCa
192
69,28 ± 11,12
71 (62-76,75)

P
<0.05
0.558
<0.001
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According to current observational data obtained from cohort studies with 6875 cases and 8104 controls, there
was a weak positive association between circulating concentrations of folate and vitamin B12 and PCa risk 10. To
better understand the potential role of folate and B12 vitamin in the pathogenesis of PCa, more data are needed
than large observational studies. Although the folate concentration was moderately correlated with an increased
risk of prostate cancer in a meta-analysis, the results of individual studies were inconsistent 5. One reason for
inconsistencies may be the comparison of study populations and different reference values. For example, folate
concentration was significantly higher in the British cohort (15.8 nmol/l) and significantly lower in Swedish and
Finnish studies (9 nmol/l). The study provided some evidence for a relationship with increased risk of prostate
cancer 6. Vogel et al. concluded that vitamin B12 concentrations were not associated with increased prostate cancer
risk 11. According to them, the reason for this is that old age can reduce the vitamin B12. We observed the opposite
results, and the B12 levels were higher, even though the age of patients with prostate cancer was higher. Weinstein
and colleagues observed in 224 cases and 454 controlled studies that circulating folate and vitamin B12
concentrations were not associated with risk of prostate cancer 12. However, it cannot be said that the cohort
represents the general population in terms of evaluation due to smoking in all the subjects in this study. In our
study, we did not have enough power to determine the potential effects of smoking even retrospectively.
According to our results, the positive association of B12 with the risk of prostate cancer and the fact that it is
approximately 3 times higher than the control group may be causal or inverse causal or random. The causal
relationship will be consistent with the epigenetic mechanisms of prostatic carcinogenesis, with high levels of B12
independent of folate and homocysteine. Although B12 vitamin is known to be involved in DNA methylation,
such a procedure that causes prostate cancer has not been fully investigated. Vitamin B12 is an important cofactor
of methionine synthase, and in a previous meta-analysis it was observed that the A2756G polymorphism of this
enzyme was associated with an increased risk of PCa 13. A possible inverse causation mechanism may be prostate
tumor cells with increasing demand for B12 due to an increase in the biosynthesis of polyamines that regulate the
activity of methionine synthase 14. Another mechanism may be that high plasma B12 levels are due to increased
haptocorrin production by prostate tumor cells, an effect that can explain the high levels of B12 observed in
myeloid leukemias and metastatic cancers 15.
Conclusion
In conclusion, this study supported the hypothesis that circulating vitamin B12 vitamins were associated with
prostate cancer risk, but failed to provide support for folate levels. Further research is needed on population-based
case control studies and to reveal possible mechanisms.
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Amaç:. Yaşlı ayrımcılığı bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tavır, ön yargı, davranış ve eylemleri
içinde barındıran çok boyutlu bir terimdir. Yaşlı bireye bakım veren sağlık profesyonellerinin yaşlılara ilişkin kendi
tutumlarının farkında olması bakımlarını etkileyebilmektedir. Bu çalışma, lisans hemşirelik öğrencilerinin yaşlı
ayrımcılığına ilişkin tutum ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve durum saptaması niteliğinde olup, nicel ve nitel araştırma yöntemi
(karma yöntem) kullanılarak yapılmıştır. Araştırma hemşirelik lisans programı geriatri hemşireliği seçmeli dersini
alan 3. Sınıf öğrencilerinde yapılmıştır. Araştırmada akademik kurul izni, katılımcılardan sözlü ve yazılı onamları
alınmıştır. Araştırmanın nicel kısmında çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin tamamı alınmış (n=30), nitel
kısmında bu öğrencilerle üç oturumda derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırmanın verileri Tanıtıcı Bilgi
Formu, Pozitif Ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde
edilmiştir. Veriler Şubat-Mart 2019 tarihleri arasında araştırmacı tarafından toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.33±3.60 olduğu, %86,7’sinin kız, %10’unun
ailesinde yaşlı bir birey olduğu ve %13.3’ünün kırsal bölgede yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin pozitif
ayrımcılık puan ortalamasının 48.30±3.41 olduğu ve yaşlılara yönelik pozitif yönlü tutum düzeylerinin yüksek
olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin negatif ayrımcılık puan ortalamasının 41.60±4.21 olduğu ve yaşlılara yönelik
negatif yönlü tutum düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir.
Yapılan derinlemesine görüşmede öğrenciler yaşlanmayı “doğal bir süreç”, “fiziksel ve psikolojik olarak
değişmelerin olduğu bir dönem” ve “insan olmanın bir parçası” olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Yaşlılara
“toplumda iyi yönde bir ayrım olduğu”, “doğuya gidildikçe yaşlılara saygının artığı” ve “toplum tarafından zaman
zaman pozitif zaman zaman negatif ayrımcılık yapıldığını” düşündüklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler yaşlı
bireyler ile ilgili “yaşlılar hareket etmede zorlandıkları için özgürce hareket edemezler”, “akıl sağlıkları herhangi
bir hastalık olmadığı sürece iyidir” ve “yaşlılara akıl danışılabilir” şeklinde ifade etmişleridir.
Sonuç: Lisans hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara yönelik pozitif ayrımcılıklarının yüksek, negatif
ayrımcılıklarının düşük düzeyde olduğu, nitel verilerin ise pozitif ayrımcılığı destekler nitelikte bulunduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, yaşlılık, yaşlı ayrımcılığı

NURSING STUDENTS 'OVERVIEW OF ELDERLY DISCRIMINATION
Objective: Elderly discrimination is a multidimensional term that involves a person in different attitudes,
prejudices, behaviors, and actions which are shown due to his or her age. Health professionals who care for the
elderly can be aware of their own attitudes towards the elderly and may affect their care. The aim of this study was
to determine the attitudes and opinions of undergraduate nursing students on elderly discrimination.
Materials and Methods :The study was a descriptive and a case study and was conducted using a quantitative
and qualitative research method (mixed method). The research nursing undergraduate program was made in the
3rd-grade students who took the elective course of geriatric nursing. In the study, academic board permission,
verbal and written consent were obtained from the participants. In the quantitative part of the study, all of the
students who accepted to participate in the study were taken (n = 30) and in the qualitative part of the study, three
students were interviewed in depth. The data of the study was obtained by using the Introductory Information
Form, Positive and Negative Discrimination Scale, and semi-structured interview form. Data were collected by
the researcher between February and March 2019.
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Results: The mean age of the students was 20.33 ± 3.60, 86.7% were girls, 10% were elderly and 13.3% were
living in rural areas. The mean positive discrimination score of the students was 48.30 ± 3.41 and the positive
attitude towards the elderly was found to be high. The mean negative discrimination score of the students was
found to be 41.60 ± 4.21 and the negative attitude towards the elderly was low.
Made in-depth interviews aging students “natural process”, “a period in which the change in the physical and
psychological” and “a part of being human” stated that they saw. Elderly "is a distinction for the better in society",
"no longer respected hinterland east of the elderly" and "society that from time to time by occasional negative
positive discrimination" that they had thought. Student-related to older individuals "cannot move freely because
they are forced to move in the elderly", "mental health is good as long as there is no disease" and "mind may be
consulted for the elderly" are a form of expression.
Conclusion: It is determined that the positive discrimination of the nursing students towards the elderly is high,
the negative discrimination is low and the qualitative data support the positive discrimination.
Keywords: Nursing students, old age, elderly discrimination
Giriş
Günümüzde teknolojik ilerlemeler ve beraberinde getirdiği değişimler ile insan hayatında sosyal, kültürel,
ekonomik, fiziksel ve tıbbi olarak pek çok konuda etkilenmeler olmaktadır. Bu ilerlemelerin olumlu sonuçlarından
biride insan yaşam süresinin uzamasıdır.1 Dünyada yaşlı nüfusun artış hızı %2,1 ile genel nüfus artış hızından %1,2
daha fazladır. Dünya nüfusu son 100 yıl içerisinde (1950-2050) 4 kat artarken, yaşlı nüfusun 10 kat artacak olması
dikkate alınması gereken önemli bir noktadır.2,3 Nüfus göstergelerine göre Türkiye çoğunlukla genç nüfusa sahip
olmakla birlikte hızla yaşlanmaktadır. Yapılan tahminlere göre 2023 yılında Türkiye’de yaşlı nüfus oranı %10,2’ye
yükselerek çok yaşlı nüfusu olan ülkeler arasına girecektir ve birçok sorun ile baş etmek zorunda kalacaktır.1
Dünya genelinde ve ülkemizde hızla artan yaşlı nüfus sorun olarak algılanmaya başlamış ve yaşlı ayrımcılığı
kavramı ortaya çıkmıştır.4 Yaşlı ayrımcılığı bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tavır, ön yargı,
davranış ve eylemleri içinde barındıran çok boyutlu bir terimdir. 5 Yaşlılara yönelik ayrımcılık olumlu ve olumsuz
tutumları birlikte getirebilmektedir.6,7. Olumlu tutumlar; sevecenlik, bilgelik, güvenilirlik, politik güç, özgürlük ve
mutluluk gibi öğeleri; olumsuz tutumlar ise, hastalık, üretimden çekilme, toplum açısından sosyal ve ekonomik
bir yük, bakım sorunu, maliyete neden olmadan istismara kadar giden tutumları içerebilmektedir. 8 Bu nedenle yaşlı
ayrımcılığına ilişkin veriler incelenirken, olumlu ve olumsuz tutumlar birlikte ele alınmalıdır.9
Son yıllarda sağlık bakım hizmetinin sunulduğu tüm alanlarda da yaşlı bireylere yönelik ayrımcılık yapıldığı
konuşulmaktadır. Yaşlı bireylerin hastalıkları ve sağlık sorunlarının yaşa bağlı beklenen bir durum olduğu hatta
“normal” kabul edildiği, önemsenmediği belirtilmektedir.7 Bakım alan yaşlılara yönelik olumsuz tutumların,
sadece bakım kalitesini değil aynı zamanda yaşlı bireylerin benlik saygılarını da etkilediği bildirilmektedir. 10
Bunun için yaşlı bireye bakım veren sağlık profesyonellerinin yaşlılara ilişkin kendi tutumlarının farkında olması
bakımlarını planlamaları açısından önemlidir. Hemşirelik mesleğine adım atacak bireylerin yaşlı ayrımcılığına
ilişkin görüş ve tutumlarını belirlemek meslek gelişimlerinin sağlanması açısından önem taşımaktadır.11,12
Bu çalışma, lisans hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutum ve görüşlerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
Materyal ve Metod
Çalışma tanımlayıcı ve durum saptaması niteliğinde olup, karma yöntem (nicel ve nitel araştırma yöntemi)
kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada akademik kurul izni, etik kurul izni ve katılımcılardan sözlü ve yazılı
onamları alınmıştır.
Araştırmanın nicel kısmında hemşirelik lisans programı geriatri hemşireliği seçmeli dersini alan, yaşlı sağlığı
modülü dersini almış ve başarıyla tamamlamış olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin tamamı
alınmıştır (n=30). Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak oluşturulan3-7 Tanıtıcı Bilgi
Formu ve Yurttaş ve Sarıkoca tarafından6 Türk toplumunda geliştirilen Pozitif Ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği
kullanılarak toplanmıştır.
Pozitif ve negatif yaşlı ayrımcılığı ölçeği 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Pozitif yaşlı ayrımcılığı alt boyutu
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öğrencilerin yaşlılara yönelik pozitif yönlü ayrımcı tutumlarını ölçmektedir. Ölçeğin bu alt boyutunda 13 madde
bulunmaktadır. Ölçekte bu alt boyuttan en düşük13, en yüksek ise 65 puan alınmaktadır. Elde edilecek yüksek
puan yaşlılara yönelik pozitif yönlü tutum düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Negatif yaşlı ayrımcılığı alt boyutu
öğrencilerin yaşlılara yönelik negatif yönlü ayrımcı tutumlarını ölçmektedir. Bu alt boyutta10 madde
bulunmaktadır. Bu alt boyuttan elde edilecek en yüksek puan 50, en düşük puan ise 10’dur. Elde edilen yüksek
puan yaşlılara yönelik negatif yönlü tutum düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. 6
Araştırmanın nitel kısmında bu öğrencilerle üç oturumda 5 ana tema üzerinden derinlemesine görüşme yapılmıştır.
Temalar, “Yaşlanmayla ilgili düşünceleri”, “Türk toplumunda yaşlı ayrımcılığına bakış”, “Yaşlı bireylerin hareket
özgürlükleri”, “Yaşlı bireylerin akıl ve mental sağlıkları hakkındaki düşünceleri” ve “Yaşlı bireylere öncelik
tanınması” başlıklarında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile oluşturulmuştur. Veriler Şubat-Mart 2019 tarihleri
arasında araştırmacı tarafından toplanmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına
ilişkin görüş ve tutumlarında değişiklik oluşturmak amacıyla öğrencilere değişik öğretim metotları uygulanarak
çalışma yapılması planlanmaktadır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.33±3.60 olduğu, %86,7’sinin kız, %10’unun ailesinde yaşlı
bir birey olduğu ve %13.3’ünün kırsal bölgede yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin pozitif ayrımcılık puan
ortalamasının 48.30±3.41 olduğu ve yaşlılara yönelik pozitif yönlü tutum düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır.
Öğrencilerin negatif ayrımcılık puan ortalamasının 41.60±4.21 olduğu ve yaşlılara yönelik negatif yönlü tutum
düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir.
Yapılan derinlemesine görüşmede öğrenciler
“Yaşlanmayla ilgili düşünceleri” hakkında,
Öğrenci Eİ
-“Ölümün yaklaştığı, hastalıkların arttığı, toplumdan ve sosyallikten uzaklaşıldığı bununla birlikte tecrübe
kazanıldığı, birçok ayrıcalığın olduğu, el üstünde tutulduğu bir dönem”
Öğrenci NE.
-“Doğum ve ölüm ne kadar doğalsa yaşlanmada o kadar doğaldır.”
Öğrenci HŞ
-“İnsanların hem fiziksel hem psikolojik olarak değişmelerin olduğu bir dönem. Başkalarına belki de en ihtiyaç
duydukları bir dönem.”
Öğrenci İK
-“ Yaşlılığın insanlığın, insan olmanın bir parçasıdır. Tecrübe birikimi, anılar, yaşanılan zorluklardır.” şeklinde
ifade etmişlerdir.
“Türk toplumunda yaşlı ayrımcılığına bakış” başlığında öğrencilerin;
Öğrenci ZA
-“Türk toplumu genelde yaşlıya saygı duyulan ve el üstünde tutan bir toplum. Toplumda genelde pozitif iyi yönde
bir ayrım olduğunu düşünüyorum.”
Öğrenci FA
- “Her bölgeye göre değişmektedir. Doğuya gidildikçe yaşlılara saygı artar.”
Öğrenci BD
- “Toplum tarafından zaman zaman pozitif zaman zaman negatif ayrımcılık yapıldığını düşünüyorum”
Öğrenci FN
-“Ayrımcılık yapılıyor. Yaşlıların topluma ayak uyduramayacağı düşünülerek ikinci plana atılıyor” şeklinde
ifadeleri olmuştur.
Türk toplumu gibi geleneksel toplumlarda statü; yaş, cinsiyet ve soya göre belirlendiğinden bu toplumlarda yaşlı
bireyler çoğunlukla avantajlı konumdadır. Yaşlıya saygı, yaşlının sözüne itibar etme ve yaşlısına sahip çıkma
geleneksel ve değişmez bir beklenti iken yaşlının toplum içindeki statüsü ve saygınlığı günümüzde değişmektedir. 7
Öğrencilerin ifadelerine bakıldığında çoğunlukla saygı ifadeleri bulunurken günümüzdeki değişimlerin yansıması
olarak zıt ifadelerinde olduğu literatürle benzerlik göstermektedir. Ancak öğrencilerin genel pozitif ayrımcılık
puanlarının yüksek olması öğrencilerin genel geleneksel yapıdan çoğunlukla etkilendiklerini düşündürmektedir.
“Yaşlı bireylerin hareket özgürlükleri” başlığında öğrenciler;
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Öğrenci KT
-“Yaşlılar hareket etmede zorlandıkları için özgürce hareket edemezler.”
Öğrenci Eİ
-“Yaşlılar eğlenmeyi istiyorlar ama sağlık durumları el vermediği için yapamıyorlar. Bazen de üzerlerinde bir
toplum baskısı oluyor, istedikleri şeyleri rahatça yapamıyorlar.”
Öğrenci BT
-“Gerek fizyolojik rahatsızlıklarından gerekse toplumun baskı yapmasıyla rahat hareket edemediklerini
düşünüyorum.”
Öğrenci EE
-“En başta ailesi onu kısıtlıyor. Aile ve toplum tarafından dayatıldığı için bir süre sonra yaşlıda bunu benimsiyor”
şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır.
Yaşlıların bağımlı ve bakıma muhtaç olarak algılanması toplumda genelde var olan bir algıdır. Ancak 60 yaş üstü
bağımsız şekilde kendi yaşamlarını sürdüren ve çocuklarına maddi ve manevi destek sunan yaşlılar oran olarak
daha fazladır. Yatağa bağlı yaşlıların oranı % 8 civarındadır. 8 Öğrencilerin genel ifadelerinde yaşlıların fiziksel
hastalıklarına bağlı kısıtlamalar yaşadıkları düşüncesi toplumun genel algısı ile benzerlik göstermesine karşın
literatür verileri ile ayrışmaktadır.
“Yaşlı bireylerin akıl ve mental sağlıkları hakkındaki düşünceleri” başlığında öğrencilerin;
Öğrenci İE
-“Akıl sağlıkları herhangi bir hastalık olmadığı sürece iyidir.”
Öğrenci AE
-“Her yaşlı birey birbirinden farklıdır. Kimileri tek başına sağlıklı karar veremeyebilir ama kimileri verebilir.”
Öğrenci EA
-“Yaşlılar yaşadıkları hayattan edindikleri tecrübeler ile bizden bilgili olabilirler. Ancak sahip oldukları bir takım
rahatsızlıklardan dolayı yanlış karar verebilirler. Bu yüzden tek başlarına karar vermemelidirler.”
Öğrenci SA
-“Yaşlı bireylerle gençler arasında kuşak çatışması olduğu için doğru bildiği günümüzde yanlış algılanabilir. Aile
üyeleriyle birlikte karar vermeliler bence şeklinde ifade etmişlerdir.
Yaşlılığın bunama ile eş anlamlı görülmesi, yaşlıların huylarının sabit ve değişmez olduğunun düşünülmesi ve
günümüze ayak uydurmakta zorlandıkları gibi yanlış inanışlar yaşlıları muhatap almamayı beraberinde
getirmektedir.13 Bu düşüncelerin toplumda yaygınlığı yaşlıların karar verme özgürlüklerinin de kısıtlanmasına
neden olabilmektedir. Öğrencilerin ifadelerine bakıldığında benzer düşüncelerin olduğu görülmektedir. Ancak bu
yanlış algıların aksine düşünen öğrencilerin olması bu konuda olumlu tutum oluşturmak için öğrencilerin
eğitimlerinde yaşlılık hakkında doğru ve güveni destekler nitelikte vurguların yapılması düşünülebilir.
“Yaşlı bireylere öncelik tanınması” hakkında;
Öğrenci SE
-“Yaşlılara öncelik verilmelidir. Onlar daha çabuk yoruluyor.”
Öğrenci AE
-“Yaşlanmayla beraber fizyolojik gerilemeler olacağından dolayı belirli yerlerde (otobüs, hastane vb.) öncelik
verilmesi gerektiğini düşünüyorum.”
Öğrenci Eİ
-“Bence yaşlının fiziksel ve psikolojik durumuna göre değişebilir. Eğer genel durumu iyi ise verilmeyebilir ama
değilse verilmelidir.” şeklinde ifade etmişlerdir.
Sonuç ve Öneriler
Çalışma sonucunda lisans hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara yönelik pozitif ayrımcılıklarının yüksek, negatif
ayrımcılıklarının düşük düzeyde olduğu, nitel verilerin ise çoğunlukla pozitif ayrımcılığı destekler nitelikte
bulunduğu belirlenmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda, toplumun yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutum kazanmasında hemşirelerin kritik
role sahip oldukları için yaşlı ayrımcılığına ilişkin kendi tutumlarının farkında olmaları gerektiği bir kez daha
görülmüştür. Bu nedenle yaşlıya bakım veren hemşirelerin eşitlikçi bakış açısı kazanması, ön yargıdan uzak
düşünce ve tutum geliştirmesi için eğitimleri esnasında bu değerlerin kazandırılması önerilmektedir. Bu değerlerin
kazandırılması için farklı öğretim tekniklerinin kullanılması ve deneysel çalışmalarla bunların etkinliğinin
incelenmesi önerilir.
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SS-141
REKÜRREN PANKREATİTİN NADİR BİR NEDENİ: AKREP SOKMASI
Songül Araç, Nazlı Görmeli Kurt
SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM
Amaç: Akut pankreatit pankreasın inflamatuar sürecidir. İnsidansı 5–35/100.000dir. İlk atak sonrası %17-35 tekrar
etme riski taşır. Etyolojide %60-90 safra taşı ve alkol yer alırken, hiperlipidemi, hiperkalsemi, neoplazi, ilaç ve
akrep sokması daha az sıklıkla karşılaşılan nedenler arasındadır. Acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran
hastamızda akrep sokmasına bağlı rekürren pankreatit tanısı koyduk.
Olgu: 40 yaşında erkek hasta, bulantı, kusma, karın ağrısı şikâyeti ile acil servisimize başvurdu. Öz geçmişinde 5
ay önce pankreatit öyküsü mevcuttu. Bilinen kronik hastalığı, alkol ve ilaç kullanımı yoktu. Hastanın genel durumu
iyi, vitalleri stabil, batın muayenesinde epigastrik bölgede hassasiyet mevcut, defans- rebound: yok, murphy
negatifti. Diğer tüm sistem muayenesi doğaldı.Yapılan tetkiklerde; lökosit: 12660mm3, amilaz: 860 U/L, CRP:
1mg/L, totalbilirubin:0.9mg/dl, aspartataminotransferaz: 103 U/L, alaninaminotransferaz: 72 U/L, kalsiyum:
10,03 mg/dl. Batın ultrasonografisinde safra kesesi duvarı normal kalınlıkta olup lümen içerisinde taş ya da çamur
ekosu saptanmadı. Koledok ve intrahepatik safra yolları normal. Hastamızın 5 ay önceki başvurusunda lipaz :955
U/L, Amilaz:1800 U/L idi. Etyolojiye yönelik yapılan, trigliserid:50mg/dl, total kolesterol:140mg/dl, hepatit
paneli: negatif, batın ultrasonografisinde safra kesesi duvarı normal kalınlıkta olup lümen içerisinde taş ya da
çamur ekosu saptanmadı. Koledok ve intrahepatik safra yolları normal. MR Kolanjio Pankreatikografisinde:
karaciğer normal, safra kesesi duvar kalınlığı normal olup lümeni homojendir, koledok ve intrahepatik yollar
normaldir. Mevcut bulgularla akrep sokmasına bağlı rekürren akut pankreatit tanısını koyduk.
Tartışma: Akut pankreatit etyolojisinde sık olmayan bir neden varsa bu hastalarında rekürren gelebilecekleri
unutulmamalıdır. Akrep sokma sonrası akut pankreatit gelişme insidansını kaynaklarda saptayamadık. Literatürde
akrep sokmasına bağlı rekürren pankreatit vaka bildirimi rastlamadık.
Sonuç: Rekürren pankreatit için ortalama süre ilk ataktan sonra 7 aydır. Bu süre gözönüne alındığında ilk
pankreatit atağında anamnezi ayrıntılı almak önemlidir aksi halde ilerleyen zaman hastanın maruz kaldığı risk
faktörünü doğru biçimde hatırlamasına engel olabilir. Akrep sokması gibi sık rastlanılmayan nedenler hem akut
hem de rekürren pankreatit için akılda bulundurulması gereklidir.

A RARE CAUSE OF RECURRENT PANCREATITIS:SCORPION
STREAM
Aim: Acute pancreatitis is the pancreas’s inflammatory process. Its incidence is 5-35/100.000. After the first
attack, there is a recurrence risk of %17-35. Etiologically, its causes are %60-90 bile stones and alcohol, and causes
like hyperlipidemia, hypercalcemia, neoplasia drugs and scorpion stings are less frequent. Patients who referred
to the emergency service with a stomachache complaint are diagnosed with recurrent pancreatitis due to scorpion
sting.
Case: 40 year old male patient referred to our emergency service with nausea, vomiting, stomachache complains.
In his history, there was a pancreatitis incident. He had no known chronic diseases and no alcohol or drug use.
General status of the patient was fine, his vitals were stable, and a sensitivity was present on his epigastric region
found on abdominal exam, defense-rebound: none, murphy was negative. All other system exams were natural.
Results of the examinations were; leucocyte: 12660 mm3, amylasis 860 U/L, CRP: 1mg/L, totalbilirubin:
0.9mg/dl, aspartataminotransferase: 103 U/L, alaninaminotransferase: 72 U/L, calcium: 10,03 mg/dl. In his
abdominal ultrasonography, gall bladder walls were of normal thickness and there is no presence of stone or gravel
echo inside lumen. Choledoch and intrahepatic bile tracts were normal. In our patient’s referral 5 months ago,
lipasis was 955 U/L and Amilasis was 1800 U/L. Etiologically, trigliceride:50mg/dl, total cholesterol:140mg/dl,
hepatitis panel: negative and there is no presence of stone or gravel echo inside lumen. Choledoch and intrahepatic
bile tracts were normal. In MR choiangiopancreaticography: liver normal and bile duct wall thickness were normal
and also lumen was homogenous and intrahepatic tracts were normal. We diagnosed the existing findings recurrent
acute pancreatitis due to scorpion sting.
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Dıscussıon: If there is a less frequent reason for acute pancreatitis etiology, recurrence of these diseases are
common. We couldn’t find the incidence of acute pancreatitis after scorpion bite. We couldn’t find a case with
acute pancreatitis due to a scorpion bite in the literature.
Conclusıon: The average time for recurrent pancreatitis is 7 months after first attack. Considering this time it is
important to take anamnesis detailed on the first pancreatitis attack or it may compromise the remembrance of the
risk factor that the patient subjected on later times. It is to be on the mind to remember less frequent occurrences
like scorpion stings for both acute and recurrent pancreatitis.
Amaç: Akut Pankreatit pankreasın inflamatuar sürecidir(1). İnsidansı 5–35/100.000 olduğu kabul edilir(2). Akut
pankreatit tanısını acilde koymak sıklıkla zor değildir. Tanının üç basamağı vardır. Bunlar 1.karakteristik karın
ağrısı, 2. Laboratuar (yani, normalin üst sınırının> 3 katı yüksek amilaz veya lipaz); değerleri ve 3.radyolojik
görüntüleme yöntemleridir. Eğer bu üç durumdan ikisi pozitifse akut pankreatit tanısı konulur. Etyolojide % 6090 safra taşı ve alkol kullanımı bulunmaktadır (3). Ancak % 10 ila% 30 hastada neden bulunamamaktadır ve bu
grup idiyopatik pankreatit olarak sınıflandırılmaktadır (3). Etyolojide alkol ve safra taşı yoksa hiperlipidemi,
hiperkalsemi, neoplazi, genetik nedenler, ilaçlar, travma, akrep sokması gibi daha az sıklıkla karşılaşılan nedenleri
araştırmak gereklidir. Akut pankreatit ilk atak sonrası %17-35 tekrar etme riski taşır(3). iki veya daha fazla atak
geçirilmişse rekürren pankreatit denilmektedir (3).Başlangıçta akut pankreatit ataklarına neden olabilecek
herhangi bir faktör, tekrarlayan ataklar başlatma potansiyeline sahiptir [4].
Acil serviste akut pankreatit etyolojisinde ilk aklımıza gelmesi gereken safra taşı ve alkol iken rekürren
pankreatitte idiyopatik ve nadir bulunan nedenler orantısal olarak daha sık rastlanıldığından önemi artmaktadır
(5). Daha öncesinde acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastamızda akrep sokmasına bağlı akut pankreatit
tanısı koyduktan 5 ay sonra rekürren pankreatit ile başvurdu. Anamnez ve laboratuvar parametreleri ile akrep
sokmasına bağlı rekürren pankreatit tanısı koyduk.
Olgu:40 yaşında erkek hasta, bulantı, kusma, Karın ağrısı şikayeti ile acil servisimize başvurdu. bilinen kronik
hastalık öyküsü yoktu. Öz geçmişinde 5 ay önce pankreatit nedeniyle hastanede yatış öyküsü olduğunu belirtti.
Soygeçmişte özellik yoktu. Sigara, alkol ve düzenli kullandığı, yakın zamanlı aldığı ilaç öyküsü yoktu.
Hastanın genel durumu iyi, Şuur açık, oryante koopere idi. Arteryal Tansiyon :100/60mmHg, Nabız sayısı:
100/dakika, Ateş: 370C, Baş-boyun muayenesi: Doğal, Cilt doğal görünümde . Solunum sistemi muayenesinde
dinlemekle her iki hemitorakstan eşit ses alınıyor. Belirgin ral-ronkus yok. Batın muayenesinde Epigastrik bölgede
derin palpasyonla hassasiyet mevcut, defans: yok, rebound: yok murphy negatif, palpasyonda organomegali yok,
Barsak sesleri normoaktifti. genitoüriner sistem muayenesinde, kostavertebral açı hassasiyeti bilateral yok.
Nörolojik sistem muayenesi doğaldı.
Yapılan tetkiklerde; lökosit: 12660mm3 (4000-11000 mm3), hemoglobin: 14,9 gr/dL (12-15 gr/dL),
hematokrit: %43,6 (%34,8-45), trombosit: 214.000mm3 (150.000-400.000), amilaz: 860 U/L (25-125U/L), CRP:
1mg/L (0-0.35mg/dl), Direkt Bilirubin: 0.57 mg/dl (0-1), İndirekt Bilirubin: 0.35mg/dl (0-0,3), aspartat
aminotransferaz: 103 U/L (0-34 U/L), alanin aminotransferaz: 72 U/L (0-55U/L), LDH:232 U/L (135-225), Üre:
44 mg/dl (16-48), kreatinin: 0.80 mg/dl (0,7-1,2), kalsiyum: 10,03 mg/dl (8.8- 10.6 mg/dl), glukoz:109 mg/dl (60100 mg/dl), gama-glutamil transferaz:35 IU/L (0-55 IU/L). INR: 1.17. İdrar tetkiki dansite: 1025 pH: 5,5
Lökosit:negatif, Eritrosit: +, Protein: negatif Glukoz: Negatif Keton: Negatif, Nitrit: Negatif
Çekilen akciğer grafisinde parenkim doğal görünümdedir. Elektrokardiyografisinde sinüs taşikardisi mevcuttu.
Batın ultrasonografisinde karaciğer dalak normal boyutta. Parankim ekosu doğal. Hepatik venöz sistem ve portal
venler tabii. Safra kesesi duvarı normal kalınlıkta olup lümen içerisinde taş ya da çamur ekosu saptanmadı.
Koledok ve intrahepatik safra yolları normal genişliktedir. Panreas yoğun gaz nedeniyle değerlendirilememiştir.
Dalak normal boyutta olup parankimi homojendir. Splenik ven normal genişliktedir. Bilateral böbrekler parankim
kalınlıkları ve pelvikaliksiyel sistemleri doğal görünümdedir.
Hastamız bir önceki başvurusunda lipaz :955 U/L, Amilaz:1800 U/L den yüksek saptanmıştı. Etyolojiye yönelik
batın usg, lipit profili, hepatit paneli, ve MR kolanjio pankreatikografisi yapılmıştır. Yapılan HDL: 53,6 mg/dl
(>35), LDL: 73 mg/dl (0-130), VLDL: 14 mg/dl (5-40), Trigliserid: 50 mg/dl (0-200), Total Kolesterol: 140 mg/dl
(0-200), Anti HIV: negatif, HbsAg: negatif, Anti HCV: negatif saptanmıştır. Akut pankreatit tanısıyla 8. Gününde
taburcu edilmiştir. Çekilen Batın Ultrasonografisinde karaciğer dalak normal boyuttadır. Parankim ekosu doğal.
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Hepatik venöz sistem ve portal venler tabii. Safra kesesi duvarı normal kalınlıkta olup lümen içerisinde taş ya da
çamur ekosu saptanmadı. Koledok ve intrahepatik safra yolları normal genişliktedir. Panreas yoğun gaz nedeniyle
değerlendirilememiştir. Dalak normal boyutta olup parankimi homojendir. Splenik ven normal genişliktedir.
Bilateral böbrekler parankim kalınlıkları ve pelvikaliksiyel sistemleri doğal görünümdedir.MR Kolanjio
Pankreatikografisinde: karaciğer normal, safra kesesi distansiyonu ve duvar kalınlığı normal olup lümeni
homojendir. Koledok ve intra hepatik yollar normaldir.
Hastamızı mevcut bulgularla akrep sokmasına bağlı rekürren akut pankreatit ön tanısıyla ilgili kliniğe konsulte
ettik. Gastroenterolji servisine yatırıldı. Hastamız oral stoplanıp, parenteral sıvı desteği ve semptomatik analjezik
ile takibe alındı. Üç gün içinde kliniği ve laboratuvar değerleri düzelen hasta ilgili klinik tarafından taburcu edildi.
Tartışma:Akut pankreatit sonrası rekürren gelişme insidansı %17-34 olarak saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada
(5) ; akut pankreatit gelişen 669 hasta prospektif incelenmiş ve etyolojik açıdan 384 hastada safra taşı, 153 hastada
alkol alımı, 132 hasta ise idiopatik ve diğer nedenlere bağlanmıştır. Yine aynı çalışmada bu 669 hastanın 117 sinde
rekürren pankreatit gelişmiştir. Bu 117 hastanın 47(%12)si safra taşına bağlı, 37(%24) si alkole bağlı, 33(%25)ü
ise idiopatik ve diğer nedenlere bağlanmıştır.Akrep sokma sonrası akut pankreatit gelişme hemen tüm konu
anlatımı ve yayınlarda bahsedilse de insidansını kaynaklarda saptayamadık. Literatürde akrep sokmasına bağlı
rekürren vaka bildirimi saptanmamıştır.
Rekürren pankreatit olgularında nadir nedenlerle orantısal olarak daha sık karşılabilineceğini unutmamalıyız. İlk
ataktan sonra ortalama süre 7 ay olarak belirtilen çalışmalar mevcuttur. Bu süre göz önüne alındığında ilk
pankreatit atağında anamnez öykü derinlemesine alınmalıdır ki etyoloji belirlenebilsin aksi halde ilerleyen zaman
hastanın maruz kaldığı risk faktörünü doğru biçimde hatırlamasına engel olabilir.
Sonuç: Akut pankreatit ilk başvurusunda etyolojik açıdan iyi sorgulanmalı. Aksi halde tekrarlayan pankreatitler
de etyolojiye dönük çalışmak çok geniş bir yelpazeyi içerdiğinden güç olabilmektedir. Hasta tarafından etken
maruziyetini hatırlamak zaman açısından güç olabilmektedir. akrep sokması gibi sık rastlanılmayan nedenler hem
akut hem de rekürren pankreatit için akılda bulundurulması gereklidir
Anahtar kelime: Pankreatit, Rekürren, Akrep
Kaynaklar
1. Ali Tüzün,İnce Kemal Yıldız,Birol Baysal, Akut Pankreatit 2012 Derleme/Rewiev, Akut Pankreatit Kocaeli Tıp Dergisi
2012;3:50-58 Medical Journal of Kocaeli 2012;3:50-58
2. Vege SS, Yadav D, Chari ST. Pancreatitis. In: GI Epidemiology, 1st ed, Talley NJ, Locke GR, Saito YA (Eds), Blackwell
Publishing, Malden, MA 2007.
3. Ihab I. El Hajj and Stuart Sherman, Unexplained Acute Pancreatitis and Acute Recurrent Pancreatitis, OCTOBER 19,
2018, Gastroenterology and endoskopi News, chapter 52
4. Somogyi L, Martin SP, Venkatesan T, Ulrich CD 2nd. Recurrent acute pancreatitis: An algorithmic approach to
identification and elimination of inciting factors. Gastroenterology 2001;120:708–17.
5. Ahmed Ali, U., Issa, Y., Hagenaars, J. C., Bakker, O. J., van Goor, H., Nieuwenhuijs, V. B., Boermeester, M. A. (2016).
Risk of Recurrent Pancreatitis and Progression to Chronic Pancreatitis After a
FirstEpisodeofAcutePancreatitis.ClinicalGastroenterologyandHepatology,14(5),738746.doi:10.1016/j.cgh.2015.12.040

284

SS-144
SPORCU SAĞLIĞINDA MİKROBİYOTANIN ÖNEMİ
Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ1, Mikail YENİÇERİ2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Mikrobiyoloji AD, Kırşehir
2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yüksek Biyolog, Kırşehir

1

Özet
İnsan vücudunun deri, ağız, vajina ve bağırsak gibi organlarında çok sayıda mikroorganizma yaşamaktadır.
Bunların % 90’nı, mikrobiyota olarak isimlendirilen mikroorganizmal hücrelerdir. Mikrobiyota ökaryot, bakteri
ve virüsler gibi kompleks bir ekosistemi içeren mikroorganizmaların bulunduğu yer olarak tanımlanmaktadır.
Mikrobiyota kavramı içinde insan sağlığı için yararlı olduğu bilinen bakteri grubu ise probiyotikler olarak
bilinmektedir. Probiyotiklerin, bağırsak mikrobiyatasında yaratılan olumlu değişimlerle ilişkili olduğu, bağışıklık
sistemi modülasyonu ve metabolik etkileri aracılığıyla pek çok diğer fonksiyonda da gelişme sağladığı bununla
birlikte Probiyotiklerin, bağırsak florası üzerinde düzenleyici işlevlere sahip olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla
ortaya koyulmuştur. Bağırsak mikrobiyotasının kompozisyonu ve aktivitesi, insan metabolik, immünolojik ve
gelişimsel süreçlerini de etkilemektedir. Sporcularda beslenme tarzı, sportif başarıya da tesir etmektedir. Bazı
probiyotiklerin kesinlikle sporcunun genel sağlık ve performansına katkıda bulunacak olan bağırsak mikrobiyom
topluluğunu güçlendirdiği bilinmektedir. Bu nedenle sindirim sisteminde yeterli probiyotiklerin bulunması sporcu
sağlığını doğrudan olumlu olarak etkilemektedir. Probiyotiklerin sporcu sağlığına faydalı olma potansiyeline sahip
olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Özellikle egzersiz süresinin uzun ve yoğun olduğu dayanıklılık sporlarında
sporcunun sağlıklı barsak florasına sahip olmasının, enerji metabolizması, oksidatif stres ve hidrasyon durumu
gibi kritik öneme sahip metabolizmaları olumlu etkilediği bildirilmiştir. Aynı zamanda, yorucu ve uzun süreli
egzersize bağlı sporcuların sıklıkla yaşadıkları immün sistem baskılanmasında da iyileştirici etkilerinin olduğu
belirtilmiştir. Bu şekilde sporcuların üst solunum yolu enfeksiyonu ve gastrointestinal sistem rahatsızlıklarının
sıklık ve süresini azalttığına dair kuvvetli bilimsel veriler bulunmaktadır. Probiyotik kullanılması ile oluşan
mikrobiyota değişiminin, inflamasyon ve redoks düzeylerini kontrol edebileceği, egzersiz yapan kişiler ve
sporcuların; genel sağlık, performans ve enerji kullanılabilirliğini iyileştirmek için önemli bir beslenme stratejisi
olabileceği belirtilmiştir. Başarılı profesyonel sporcularda, probiyotik ve probiyotik suşlara sahip ürünlerin
kullanımıyla, yapılan yorucu egzersiz ve antrenmanlarda görülebilecek stres etkisine, solunum yolu
rahatsızlıklarının semptomlarına ve mide–bağırsak sistemi rahatsızlıklarının semptomlarına karşı, sindirim sistemi
daha güçlü korunmaktadır. Aksi takdirde bağırsaktaki dengenin bozulması tüm vücudu olumsuz etkilemekte ve
çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Bu çalışmada mikrobiyota işlevselliği/metabolik aktivitesinin sporcu sağlığı
üzerindeki etkisi üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, Probiyotik, Sporcu Sağlığı

THE IMPORTANCE OF MICROBIOTA IN ATHLETE'S HEALTH
Introduction: Human body, skin, mouth, vagina and intestine organs, such as living in a large number of
microorganisms. 90% of these are microorganismal cells called microbiota. Microbiota is defined as the location of
microorganisms containing a complex ecosystem such as eukaryotes, bacteria and viruses. The group of bacteria known
to be useful for human health within the concept of microbiota is known as probiotics. Probiotics have been associated
with positive changes in intestinal microbiology, and many other functions have been developed through immune system
modulation and metabolic effects. However, it has been demonstrated that probiotics have regulatory functions on the
intestinal flora. The composition and activity of the intestinal microbiota also affect human metabolic, immunological
and developmental processes. Nutritional style in athletes also affects sporting success. Some probiotics are known to
strengthen the intestinal microbiome community, which will certainly contribute to the overall health and performance
of the athlete. Therefore, the presence of sufficient probiotics in the digestive system directly affects the health of athletes.
There is evidence that probiotics have the potential to benefit athlete health. In successful professional athletes, the
digestive system is protected more strongly against the effects of stress, which can be seen in strenuous exercises and
training, the symptoms of respiratory diseases and the symptoms of gastrointestinal disorders, in the use of products with
probiotic and probiotic strains. Otherwise, the disruption of the balance in the intestine negatively affects the whole body
and leads to various diseases. In this study, the effect of microbiota functionality / metabolic activity on athlete health is
emphasized.
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Methods: In this study; The keywords used in the screening were carried out with various combinations. Three
keywords in English used during browsing; ”Microbiota, Probiotic, Athletotics Health“. Turkish equivalents of Turkish
keywords used in screening; Ir Microbiota, Probiotic, Athlete Health “. The data obtained by scanning articles published
in English and / or Turkish in this field was the basis of our study.
Results: Research articles were examined in this study. Studies have shown that the effects of probiotic use on the
immune system and the frequency, duration and importance of infection have been investigated. The benefits of
microorganisms that make up microbiology in our bodies are known. However, there is no evidence that probiotic use
has a direct ergogenic contribution to sportive performance. In the study, it has been reported that probiotic consumption
is beneficial in strengthening the immunity of athletes in intensive physical exercise program. In another study, it was
reported that the use of probiotics could indirectly benefit in preventing immunosuppressive effects of exercise and
reducing disease sensitivity (Imamli et al., 2018).
Lactobacillus fermentum (PCC) supplementation of the gastro-intestinal system in the study for the effect, PCC
supplementation in men with intense exercise in the stomach and bowel disease symptoms are significantly reduced in
female athletes at a higher rate of this supplement and in the period of moderate gastro-intestinal disease symptoms seen
(West et al., 2014).
It is reported that some probiotic species increase the resistance to upper respiratory tract diseases and reduce the
symptoms of upper respiratory tract diseases which may adversely affect performance in athletes and competitions
(Smarkusz et al., 2017). In a study conducted with rugby players, it was reported that probiotic supplements reduce the
duration of disease symptoms among elite rugby players and that a daily intake of 3.0 x 109 cfu reduces the incidence
of an infectious symptom in rugby players (Haywood et al., 2014).
Conclusion: Microbiology contains very important microorganisms for human body. Probiotics, especially in the
microbiology of the gut, are the most effective microorganisms in the regulation of microbiota. Most studies have shown
that probiotic intake positively affects intestinal microbiota. It has been shown to be effective in intestinal epithelial cell
proliferation as well as immune function. Studies have shown the potential role of probiotics in sports nutrition. In
general, athletes suffer from respiratory, allergic and gastrointestinal symptoms. Therefore, the use of probiotics known
to be beneficial for health use in athletes strengthened the immune system on the performance of the exercise, the
regulation of the immune system, reduce the symptoms of diseases that may occur during training and competitions,
and thus the incidence of diseases has been seen to decrease. This situation; athletes indicate that the use of probiotics
may be beneficial. In conclusion, it should be taken into consideration that the gastrointestinal system is positively
affected by the use of probiotic in athletes and this may be an important factor that may affect the operation of all other
systems in the body.
Keywords: Microbiota, Probiotic, Athlet’s Health
Giriş
İnsan vücudunda 100 trilyondan fazla simbiyotik mikroorganizma yaşamaktadır ve bu mikroorganizmalar insan
sağlığı ve hastalıklarında önemli bir rol oynamaktadırlar. İnsan mikrobiyotası, özellikle de bağırsak mikrobiyotası,
tüm insan genomunda bulunan genlerden yaklaşık 150 kat daha fazla gen taşıyan bir “temel organ” olarak bile
kabul edilmektedir. Bağırsak mikrobiyotasında, metabolik fenotipin modülasyonu, bağırsak epitelinin
düzenlenmesi, doğuştan gelen bağışıklığın gelişimi de dahil olmak üzere temel insan biyolojik proseslerinde rol
oynadığı gösterilmiştir. Obezite, inflamatuar barsak hastalığı (IBD), diyabet, siroz ve hepatoselüler karsinom gibi
hastalıklar insan mikrobiyotasıyla ilişkilendirilmiştir. Son yıllarda, çok miktarda kanıt, çeşitli mekanizmalar
yoluyla insan mikrobiyotasının insan sağlığı ve hastalıklarında çok önemli bir rol oynadığını göstermiştir 1.
Hipokrat’ın ‘Bütün hastalıklar bağırsakta başlar’ sözü günümüzde bağırsak ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi
anlatmaktadır. Probiyotiklerin babası kabul edilen Eli Metchnnikoff kolonik bakterilerin yaşlanmada ve sağlıkta
önemli roller oynadığını, ekşi sütün ve laktik asit üreten bakterilerin tüketilmesinin yararlı mikroorganizma
sağlayacağını ve bağırsak florasının değiştirilebileceği belirtmiştir. Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda ve Tarım
Örgütü’ne göre, probiyotikler; yeterli miktarda tüketildiğinde konağa yarar sağlayan canlı organizmalardır.
Probiyotikler, cins, tür ve suşlarına göre tanımlanmakta olup, birçok mikroorganizma probiyotik amaçlı
kullanılmaktadır2. Seçkin sporcularda probiyotik kullanımıyla ilgili olarak, müdahale çalışmalarından, enerji
dengesinin korunmasında, bağışıklık fonksiyonunun arttırılmasında ve stres yönetiminde faydalı etkilerinin
olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Benzer şekilde, antioksidan etki ve bağışıklık fonksiyonunu artırarak ve
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zihinsel ve fiziksel stresin azalmasını sağlayarak genel sağlık durumunun korunmasına yardımcı olmak için,
özellikle sporcularda probiyotiklerin kullanımı artmaktadır3. Bu bilgiler ışığında, çalışmada, bağırsak
mikrobiyotası içinde önemli bir yeri olan probiyotiklerin sporcu sağlığına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda bağırsak mikrobiyotasının enerji metabolizması, antioksidasyon mekanizmaları ve birçok
yöndeki işlevi ile ilgili bulgular sunulmaktadır.
Materyal ve Metod
Bu çalışmada; taramada kullanılan anahtar sözcükler, çeşitli kombinasyonlar yapılarak yürütülmüştür. Tarama
sırasında kullanılan İngilizce üç anahtar kelime; “Microbiota, Probiotic, Athlet’s Health”dır. Taramada kullanılan
Türkçe anahtar sözcüklerin Türkçe karşılıkları; “Mikrobiyota, Probiyotik, Sporcu Sağlığı” dır. Bu alanda İngilizce
ve/veya Türkçe dillerinde yayımlanmış makalelerin taranması ile elde edilen veriler çalışmamızın temelini
oluşturmuştur.
Sonuçlar ve Tartışma
Bu çalışmada araştırma makaleleri incelenmiştir. Yapılan çalışmalar daha çok sporcularda yarışma ve antrenman
durumlarında probiyotik kullanımının bağışıklık sistemine olan faydaları ile enfeksiyon görülme sıklığı, süresi ve
öneminde azalma durumu araştırılmıştır. Vücudumuzda mikrobiyatayı oluşturan mikroorganizmaların faydaları
bilinmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda probiyotik kullanımının sportif performansa doğrudan ergojenik katkısı
olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Yapılan çalışmada, yoğun fiziksel egzersiz programında
sporcuların bağışıklıklarını güçlendirmek için probiyotik tüketiminin fayda sağladığı rapor edilmiştir. Bir başka
çalışmada probiyotik kullanımının, yapılan egzersizin bağışıklık baskılayıcı etkilerini önlemede ve hastalık
duyarlılığını azaltmada dolaylı olarak fayda sağlayabileceği bildirilmiştir 4. Lactobacillus fermentum (PCC)
takviyesinin mide-bağırsak sistemine olan etkisine yönelik yapılan çalışmada, PCC takviyesi ile yoğun egzersizde
erkek sporcularda mide ve bağırsak hastalık belirtilerinin önemli ölçüde azaldığı buna karşın bayan sporcularda
bu takviyenin daha yüksek oranda ve zaman diliminde orta şiddette mide-bağırsak hastalık belirtileri görüldüğü
rapor edilmiştir5.
Bazı probiyotik türlerinin ise üst solunum yolu hastalıklarına karşı direnci arttırdığı, egzersiz ve yarışmalarda
sporcularda performansı olumsuz etkileyebilecek üst solunum yolu hastalıklarının belirtilerini azaltacağı
bildirilmektedir6. Ragbi oyuncuları ile yapılan bir çalışmada, probiyotik takviyesinin elit ragbi oyuncuları
arasındaki hastalık belirtilerinin süresini azalttığı ve 3,0 x 109 cfu doz oranında günlük olarak alınan probiyotik
takviyenin, ragbi oyuncularında bulaşıcı bir semptom insidansı azalttığı rapor edilmiştir 7.
Mikrobiyata insan vücudu için çok önemli mikroorganizmaları barındırmaktadır. Özellikle bağırsak mikrobiyatası
içerisinde yer alan Probiyotiklerin, mikrobiyotanın düzenlemesinde en etkili mikroorganizmalardır. Yapılan çoğu
çalışma, probiyotik alımının bağırsak mikrobiyotasını pozitif olarak etkilediğini göstermiştir. Sonuçta yapılan
çalışmalar sporcularda Probiyotik kullanımı ile mide-bağırsak sisteminin olumlu yönde etkilendiği ve bununla
beraber vücuttaki diğer bütün sistemlerin çalışmasını da etkileyebilen önemli bir faktör olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
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GEBE OLMAYAN BİR KADINDA KALÇANIN BİLATERAL GEÇİCİ
OSTEOPOROZU
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Amaç: Kalça ağrısının ender nedenlerinden olan kalçanın geçici osteoporozu (KGO), sıklıkla genç erişkinlerde
görülmektedir. Olguların 2/3’ü erkek ve 1/3’ü ise gebeliğin üçüncü trimesterindeki kadınlardır. Bu yazıda
ibuprofen ile başarılı bir şekilde tedavi edilen gebe olmayan bir kadında KGO örneği sunulmaktadır.
Olgu: 28 yaşındaki kadın hasta hastanemize bir buçuk ay önce aniden başlayan sağ ve sol kalçada ağrısı ile
başvurdu. Kalçadaki ağrının hareket ve yük verme ile arttığını, istirahat ile azaldığını belirtti. İlk ve tek çocuğunun
8 yıl önce doğduğu bilgine ulaşıldı.Yapılan fizik muayenede sağ ve sol kalça rotasyonları ve abdüksiyonu ağrılı
ve limitliydi. Antaljik yürüyüş mevcuttu. Çekilen pelvis grafisinde röntgeninde ve MRG’de kalçanın osteoporozu
tespit edildi (Resim 1). Osteoporoza yönelik gerçekleştirilen kemik mineral yoğunluğunda L1-L4 T skoru -1.2,
femur boyun T skoru -1.3 olarak tespit edildi. Hastaya mevcut bulgularla KGO tanısı konularak, ibuprufen 1600
mg/gün tedavisi başlandı aynı zamanda yatak istirahati ve çift destekle yürüme önerildi. Kemik mineral yoğunluğu
osteopeni ile uyumlu olması nedeni ile hastaya 1000 mg kalsiyum ve 880 IU D3 vitamini başlandı. Hastanın üç
ay sonrası kontrolünde EHA tam ve ağrısızdı, ayrıca bağımsız olarak ambule olabildiği gözlendi.
Tartışma: Geçici osteoporoz benign seyirli olan klinik bir hadisedir. Kalça kaynaklı ağrının sık olmayan
sebeplerinden olan KGO’ya kadınlarda genellikle çift taraflı rastlanmaktadır. Ağır destrüktif bir hastalık olan AVN
ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Radyolojik yöntemlerle erken tanı konulabilmektedir.
Sonuç: Akut başlangıçlı spontan kalça ağrılarında KGO akılda tutulmalıdır. Kendi kendini sınırlayan bu hastalığın
tedavisi istirahat, yük vermeme, basit analjezikler ve eklem çevresi kasları güçlendirme egzersizlerini içeren
konservatif tedavi yaklaşımlarıdır.
Anahtar kelimeler: Kalça, gebelik, geçici osteoporoz, kemik iliği ödemi, kadın

SS-145
BILATERAL TRANSIENT OSTEOPOROSIS OF HIP IN A NONPREGNANT WOMAN
Introduction: Transient osteoporosis of the hip (TOH), which is one of the rare causes of hip pain, is often seen
in young adults. Two thirds of cases are men and one third is female in the last trimester of pregnancy. In this
article, transient osteoporosis of the hip in a non-pregnant woman successfully treated with ibuprofen is presented.
Case report: A 28-year-old female patient was admitted to our hospital with pain in her right and left thigh which
started abruptly a month ago. She stated that the pain in the hips was increased by movement and loadings and
decreased with resting. The first and only child was born 8 years ago. On physical examination, right and left hip
rotations and abduction were painful and limited. There was an antalgic gait. Diagnosis of TOH was made by
pelvic X-ray and MRI (Figure 1). L1-L4 T score was found to be -1.2 and femoral neck T score was -1.3 in bone
mineral density for osteoporosis. The patient was diagnosed with TOH by presenting findings and ibuprufen 1600
mg / day treatment was started and bed rest and double support were recommended. Since bone mineral density
was consistent with osteopenia, 1000 mg of calcium and 880 IU of vitamin D3 were started. After three months of
follow-up, the patient was painless and could be ambulatory independently.
Discussion: TOH is a clinical event with a benign course. TOH, one of the most common causes of hip-induced
pain, is usually found in women. Differential diagnosis should be made with AVN, a heavily destructive disease.
Early diagnosis can be made by radiological methods.
Conclusion; TOH should be kept in mind in acute onset spontaneous hip pain. The treatment of this self-limiting
disease is conservative treatment including resting, non-weighting, simple analgesics and strengthening of the
muscles around the joints.
Key words: Hip, pregnancy transient osteoporosis, bone marrow edema, woman
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1. GİRİŞ
KGO (Kalçanın geçici osteoporozu) kalça kaynaklı ağrının sık olmayan nedenlerindendir. KGO’nun
etyopatogenezi bilinmemektedir. Bu klinik durumda kalça ekleminde yoğun ağrı ve dizabilite ile kalça ekleminde
osteopeni ve kemik ili ödemi rastlanmaktadır. KGO radyolojisi her zaman tipik değildir 1. Bu klinik durum
genellikle, erişkin erkeklerde ve hamileliğin son dönemindeki kadınlarda görülmektedir. KGO’nun başlangıç
bulgusu şiddetli ağrı ve yürüme güçlüğüdür. Bununla birlikte, etkilenen eklemde ciddi sakatlığa ve yürüme
güçlüğüne neden olmaktadır. KGO, klinik ve radyolojik olarak birkaç ayda (6-8 ay) düzelebilen bir bozukluktur2.
Burada hamile olmayan bir kadında bilateral KGO örneği sunulmaktadır.
2. MATERYAL VE METOD
28 yaşındaki kadın hasta, hastanemize bir buçuk ay önce aniden başlayan sağ ve sol kalçada ağrısı ile başvurdu.
Kalçadaki ağrının hareket ve yük verme ile arttığını, istirahat ile azaldığını belirtti. İlk ve tek çocuğunun 8 yıl önce
doğduğu bilgine ulaşıldı. Yapılan fizik muayenede sağ ve sol kalça rotasyonları ve abdüksiyonu ağrılı ve limitliydi.
Antaljik yürüyüş mevcuttu. Çekilen pelvis grafisinde röntgeninde ve MRG’de kalçanın osteoporozu tespit edildi
(Resim 1). Osteoporoza yönelik gerçekleştirilen kemik mineral yoğunluğunda L1-L4 T skoru -1.2, femur boyun
T skoru -1.3 olarak tespit edildi. Hastaya mevcut bulgularla KGO tanısı konularak, ibuprufen 1600 mg/gün tedavisi
başlandı aynı zamanda yatak istirahati ve çift destekle yürüme önerildi. Kemik mineral yoğunluğu osteopeni ile
uyumlu olması nedeni ile hastaya 1000 mg kalsiyum ve 880 IU D3 vitamini başlandı. Hastanın üç ay sonrası
kontrolünde EHA tam ve ağrısızdı, ayrıca bağımsız olarak ambule olabildiği gözlendi.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Geçici osteoporoz, ilk defa üç hamile kadında 1959 yılında bildirilmiştir. Belirtilen olgularda gebeliğin üçüncü
trimesterinde yürümekle artan şiddetli ağrı ve MRG’de osteopeni ve kemik iliği ödemi gösterilmiştir2. Kadınlarda
gebeliğin üçüncü trimesterinde ve postpartum dönemde görülmesi beklenir. Gebelik KGO için bilinen tek risk
faktörü olmasına rağmen olguların 2/3’ü erkektir. En sık kalça eklemi etkilenir. Kadınlarda sol kalça tutulumu sık
olarak bildirilmesine rağmen erkeklerde her iki kalça da tutulabilir 1.
KGO etyolojisinde genetik yatkınlık, geçici sinovit, AVN’nin erken fazı, C vitamini yetersizliği, gebelikle ilişkili
hormonal ve kimyasal faktörler, venöz dolaşım bozukluğu, refleks sempatik distrofi ve obturator sinire bası
suçlanmaktadır3. Bununla birlikte, Ankilozan Spondiliti olan bir erkek hastada da KGO tanımlanmıştır 4. Burada
sunulan olgunun ise inflamatuar bir hastalığı bulunmamaktaydı.
Proksimal femur ve femur başı en çok etkilenen bölge olmakla birlikte, diğer alt ekstremite bölgelerinin
tutulumları da yayınlanmıştır1. KGO' nun bilateral görülmesi oldukça nadir bir durumdur. Bilateral kalça
tutulumuna kadınlarda erkeklerden daha sık rastlanır1,5. Reddy ve ark konservatif olarak bilateral KGO’lu gebe
olmayan bir kadını tedavi etmişlerdir6. Bizim olgumuz da benzer olarak eş zamanlı bilateral kalça tutulumu
mevcuttu.
KGO tanısında konvansiyonel grafiler ilk olarak kullanılmalıdır. KGO’da lezyon homojendir. KGO’da eklem
hareket açıklığı rotasyon ve abdüksiyon dışında korunurken, kemik erozyonu ve subkondral kollaps (yarım ay
bulgusu) yoktur. AVN’nin lezyonu ise homojen değildir ve femur başının antero-superior bölgesinde segmental
veya fokaldir. Ayrıca, subkondral kollapsın AVN için patognomotik olduğu bildirilmiştir 1. KGO tanısında MRG
ve sintigrafinden yararlanılmaktadır2. Olgumuzun tanısı için AVN ön tanısı ile MRG çekilmiştir, sintigrafi
kullanılmamıştır. Radyolojik olarak kalçada kemik iliği ödemi, eklem efüzyonu ve femur başında osteopeni
saptanmıştır.
Ayırıcı tanıda başta AVN olmak üzere osteomiyelit, inflamatuar hastalıklar, septik artrit, osteokondromatozis, orak
hücreli anemi, tümör, romatoidartrit, refleks sempatik distrofi, osteoartrit düşünülmelidir. KGO tanısı için MRG
ve sintigrafi önerilmektedir. KGO’nun ayırıcı tanısı AVN ile mutlaka yapılmalıdır. Klinik ve radyolojik
bulgulardan ayırıcı tanıda faydalanılır. KGO’da ağrının ekleme yük binmesi ile aniden artması ve istirahatle
azalması, antaljik yürüyüş ve MRG’de kemik iliği ödemi görülmesi tipiktir. KGO kendini sınırlayan bir seyir
gösterirken, AVN’nin seyri progresiftir. AVN’de ağrının istirahatle azalmadığı gibi tutulan ekleme yük binmesi ile
ağrının artması beklenir. KGO’da antaljik yürüyüş erken dönemde görülürken, AVN’de antaljik yürüyüş geç
dönemde ortaya çıkar. AVN’de kortikosteroid kullanımı, alkolizm, travma gibi tetikleyici faktör öyküsü bulunur 1.
Olgumuzda AVN için predispoze faktör yoktu. Burada sunulan olgu erken dönemde olduğundan KGO tanısını
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MRG ile almıştır.
KGO tedavisinde tedavi konservatif olarak yapılmaktadır. Tedavide primer olarak; ekleme verilen mekanik
yüklemenin azaltılması, ağrının azaltılması ile fraktürlerin engellenmesi hedeflenmektedir. Medikal tedavi ile ilgili
veriler sınırlıdır. Non steroid anti inflamatuar ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte kalsitonin,
oral ve intravenöz bifosfonat, prednizolon kullanımının yararlı olduğu bildirilmiştir. Bifosfonat ve kalsitonin
kemik rezorbsiyonunu önleme amaçlı kullanılmasına rağmen; ancak bildirilmiş kontrollü çalışma yoktur 7,8.
Bu hasta grubunda fizik tedavi modalitelerinden ağrı ve hareket kısıtlığının azaltılması için yararlanılabilir. Ancak;
literatürde fizik tedavi yöntemlerinin etkinliği ile ilgili randomize kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Medikal ve
fiziksel ajanlarla (hotpack, TENS) analjezinin sağlanmasına ek olarak uygulanacak egzersizler hem doku kaybını
önlemek hem de eklem hareket açıklığını korumak için faydalı olabilir. Ancak, egzersiz programında ekleme binen
yükü arttıracak aktiviteler kısıtlanmalıdır. Divanji ve ark. konservatif tedavi uyguladıkları KGO’lu iki kadın hasta
ile ilgili olgu sunumunda; egzersizlerin önemini vurgulamışlardır 9. Olgumuzu ibuprofen, kalsiyum ve D vitamini
ile tedavi ettik. Kalça ağrısına yönelik fizik tedavi modalitelerinden yararlanmadık, eklem hareket açıklığı ve
güçlendirme egzersizleri uyguladık. Üç ay sonraki kontrolündeki ağrı ve hareket kısıtlılığı kaybolduğundan olgu
tarafından kontrol radyolojik yöntemlerin uygulanması kabul edilmedi.
3.1 Resim 1: Kalçada bilateral kemik iliği ödemi

4. SONUÇ CÜMLESİ
Sonuç olarak; geçici osteoporoz benign seyirli olan klinik bir hadisedir. Erken ve ayırıcı tanı uygun tedavi
modalitelerinin uygulanması için gereklidir. Kalça kaynaklı ağrının sık olmayan sebeplerinden olan KGO’ya
kadınlarda genellikle çift taraflı rastlanmaktadır. Ağır destrüktif bir hastalık olan AVN ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
Radyolojik yöntemlerle erken tanı konulabilmektedir. Akut başlangıçlı spontan kalça ağrılarında KGO akılda
tutulmalıdır. Kendi kendini sınırlayan bu hastalığın tedavisi istirahat, yük vermeme, basit analjezikler ve eklem
çevresi kasları güçlendirme egzersizlerini içeren konservatif tedavi yaklaşımlarıdır.
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STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARIN
KARACİĞER DOKUSU ÜZERİNE CURCUMİNİN KORUYUCU
ETKİSİ
Dr.Öğrt.Üyesi Mustafa NİSARİ*
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri
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Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalar serbest oksijen radikallerinin ve lipid peroksidasyondaki artışın birçok
hastalığın patogenezinde rol aldığını göstermektedir. Diabetes mellitus kardiyolojik ve nörolojik hastalıklar, kanser
gibi birçok hastalığın oksidatif stres ile ilişkisi gösterilmiştir. Curcumin (CUR) antienflamatuar, hipoglisemik,
antioksidan, yara iyileştirici ve antimikrobiyal aktivitelere sahiptir. Bu çalışmada, streptozotosinle diyabet
oluşturulmuş sıçan karaciğer dokularında MDA seviyesi ve antioksidan enzim aktivitesi üzerine curcuminin
koruyucu etkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada ağırlıkları yaklaşık 250-300 gr erkek Wistar albino hayvanlar kullanıldı. Kontrol
grubu (K), Curcumin grubu (CUR), Diyabet grubu (D) ve curcuminle tedavi edilen diyabet grubu (CUR+D) olmak
üzere 4 gruba ayrıldı. Diyabet streptozotosin (60 mg/kg/STZ) enjeksiyonu ile yapıldı. 16 hafta süre ile 200
mg/kg/gün Curcumin intraperitoneal (i.p.) olarak verildi. Deneyin sonunda bütün hayvanlar sakrifiye edilerek
karaciğer dokuları alındı.Tüm parametreler spektrofotometrik olarak çalışıldı.
Bulgular: Çalışmamız sonucunda streptozotosinle diyabet oluşturulmuş sıçanlarda kontrol grubu ile
karşılaştırıldıklarında malondialdehit (MDA) seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı derecede artarken (p<0.05),
Glutatyon S Transferaz (GST), katalaz (CAT) ve süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktiviteleri anlamlı derecede
azaldı (p<0.05). Bununla birlikte diyabetik sıçanlarda 16 hafta CUR tedavisi sonrası, doku MDA seviyelerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlenirken, GST, CAT ve SOD enzim aktivitelerinde anlamlı bir artış
gözlendi (p<0.05).
Sonuç: CUR’nin antioksidan enzim aktivitelerinde artış göstermesi, diyabet durumunda antioksidan maddelerin
kullanımının koruyucu etkilerinin olabileceğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Curcumin, STZ, Sıçan, Diyabet

THE PROTECTIVE EFFECT OF CURCUMİN ON LIVER TISSUE OF
STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS
Objective: Recent studies have shown that free oxygen radicals and lipid peroxidation play a role in the
pathogenesis of many diseases. Diabetes mellitus cardiological and neurological diseases, cancer, as well as many
diseases associated with oxidative stress has been shown.Curcumin (CUR) has anti-inflammatory, hypoglycemic,
antioxidant, wound healing and antimicrobial activities. In this study, the protective effect of curcumin on MDA
level and antioxidant enzyme activity was investigated in streptozotocin-induced rat liver tissues.
Material-method: Approximately 250-300 g of male Wistar albino animals were used in the study. The control
group (K), Curcumin group (CUR), Diabetes group (D) and curcumin treated diabetes group (CUR+D) were
divided into 4 groups. Diabetes was performed by injection of streptozotocin (60 mg / kg). For 16 weeks, 200
mg/kg/day Curcumin was given intraperitoneally (i.p.). At the end of the experiment all animals were sacrificed
and the liver tissues were taken. All parameters were studied spectrophotometrically.
Results: As a result of our study, malondialdehyde (MDA) levels increased statistically significantly (p<0.05) and
Glutathione S Transferase (GST), catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) enzyme activities decreased
significantly compared to control group in streptozotocin-induced rats (p <0.05). However, there was a statistically
significant decrease in tissue MDA levels after 16 days of cure treatment in diabetic rats, while GST, CAT and
SOD enzyme activities increased significantly (p<0.05).
Conclusions: As a result, the increase in antioxidant enzyme activity of CUR shows that the use of antioxidant
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agents may have protective effects in the case of diabetes.
Key words: Curcumin, STZ, Rat, Diabetes
Giriş
Son yıllarda yapılan çalışmalar serbest oksijen radikallerinin ve lipid peroksidasyondaki artışın birçok hastalığın
patogenezinde rol aldığını göstermektedir. Diabetes mellitus (DM) kardiyolojik ve nörolojik hastalıklar, kanser
gibi birçok hastalığın oksidatif stres ile ilişkisi gösterilmiştir. Diyabetes Mellitus (DM), karbonhidrat, protein ve
yağ metabolizmasını etkileyen klinik ve biyokimyasal bulgularla karakterize kronik bir hastalıktır 1. DM insülin
hormon salgısının veya insülin etkisinin azlığı sonucu olışan hiperglisemik bir grup metabolizma hastalığıdır 2.
Kanda artan glikoz otooksidasyona uğrayarak radikal özellik kazanmaktadır. Ayrıca proteinlerin glikolizasyonuna
sebep olarak onları denatüre ettiği ve oksidan strese yol açtığı belirtilmektedir. Serbest radikaller vücuttaki
fizyolojik aktivitenin doğal bir ürünüdür. Serbest radikaller organizmanın doğuştan kazandığı oksidan-antioksidan
denge olarak tanımlanabilecek bir seviyede tutulur. Bu dengenin bozulması oksidatif strese yol açar 3. Serbest
radikal, eşlenmemiş elektron içeren atom veya moleküldür. Genelde elektronlar atom veya molekülde eşlenik
olarak bulunmaları nedeniyle molekül stabildir ve reaktif değildir. Ancak, moleküle bir elektron ilavesi ya da bir
elektron kaybı onu reaktif hale getirir4.
Serbest radikallerin lipid peroksidasyonunu etkileyerek oksidatif stresi artırmaktadır. Reaktif oksijen türevlerinin
oluşumunu önlemek veya etkilerini azaltabilmek için antioksidanlar kullanılmaktadır. Vücutta serbest radikallerin
normalin üzerinde oluşumunun engellenmesi ve bu radikaller nedeniyle oluşan hasarların önlenmesi amacıyla
gelişmiş savunma sistemine antioksidan savunma sistemi ya da antioksidanlar denir 5.
Son zamanlarda pek çok hastalığın tedavisinde bitki ekstrelerinin kullanımı gün geçtikçe artmakta olup bu bitki
ekstrelerinden biri de curcumin’dir. Curcumin (curcuma longa), zencefil ailesine ait çok yıllık otsu bir bitkidir ve
yaygın olarak güney ve güneydoğu tropikal Asya’da yetiştirilmektedir.
Turmeric, Zerdeçal ve Hint safranı olarak da bilinir. Çin ve Hindistan'da yaygın olarak yetiştirilen sarıçiçekli,
büyük yapraklı ve yumrulu bir bitki olup Zerdeçal içinde doğal sarı bir pigment olan curcumin, bitkinin
yumrularından elde edilir. Zerdeçal kullanımı çeşitli hastalıklar için tedavi edici etkisinden dolayı daha popüler bir
hale gelmiştir. Curcumin’nin anti-oksidan, anti-kanserojen, anti-inflamatuar, anti-alerjik, anti-demans etkileri ve
serbest radikal toplayıcısı olduğu yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir. Curcumin’nin anti-oksidan, antikanserojen, anti-inflamatuar, anti-alerjik, anti-demans etkileri ve serbest radikal toplayıcısı olduğu yapılan birçok
çalışmayla gösterilmiştir 6,7.
Yapılan çalışmalarda Curcumin’in serbest radikallere ve reaktif oksijen türlerine karşı güçlü bir antioksidan olduğu
gösterilmiştir. Curcumin (CUR) antienflamatuar, hipoglisemik, antioksidan, yara iyileştirici ve antimikrobiyal
aktivitelere sahiptir. Bu çalışmada, streptozotosinle diyabet oluşturulmuş sıçan karaciğer dokularında MDA
seviyesi ve antioksidan enzim aktivitesi üzerine curcuminin koruyucu etkisi araştırıldı.
Materyal Ve Metod
Bu çalışmada Wistar albino türü erkek sıçanlar kullanıldı. Kafesler içinde tutulan sıçanlara günün normal
düzeninde 21ºC ve 12 saatlik aydınlık/karanlık ortamında su ve besin ihtiyaçları sağlandı. Glukometre ile kuyruk
kanında başlangıç açlık kan şekerleri ve vücut ağırlıkları hassas tartıyla ölçüldü. Gruplar aşağıda belirtildiği şekilde
oluşturuldu.
1-Kontrol grubu (K) (n:15): Bu gruptaki sıçanların kan glikoz değerleri normal sınırlar içinde olup, ağırlıkları
belirlendikten sonra 6 hafta boyunca ayrı kafeslerde bekletildi.
2-Diyabet Grubu (D) (n:15): Diyabet, tek doz intraperitoneal streptozotosin (STZ, 60 mg/kg) injeksiyonu ile
oluşturuldu.
Enjeksiyondan 48 saat sonra deneklerin kuyruklarından alınan kan örneklerine göre kan glukoz konsantrasyonları
ölçüldü. Kan şekerleri 300 mg/dl üzerinde olan hayvanlar diyabetik kabul edildi.
3-Curcumin Grubu (CUR) (n:15): 6 hafta süre ile 200 mg/kg/gün Curcumin intraperitoneal olarak verildi.
Curcumin ekstraktı %1 DMSO içerisinde çözündükten sonra filtrelerden geçirilerek steril hale getirildi. Her
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enjeksiyon gününde Curcumin taze olarak hazırlandı.
4-Diyabet+Curcumin Grubu (D+CUR) (n:15): Diyabet oluşturulan sıçanlara 3. günden itibaren 6 hafta süre ile
200 mg/kg/gün Curcumin intraperitoneal olarak verildi.
Son uygulamadan 24 saat sonra sıçanlara anestezi uygulanarak karaciğer dokuları çıkarıldı. Dokular, soğuk serum
fizyolojik ile yıkandıktan sonra analiz gününe kadar – 80 ºC’ de saklandı.
2.1.Karaciğer doku hücrelerinin homojenize edilmesi
Karaciğer dokuları 500 mg doku 1/10 oranında (w/v) serum fizyolojik ile cam-cam homojenizatör kullanılarak
homojenize edildi. Homojenat soğutmalı santrifüjde 12.000 rpm‘de 20 dakika santrifüj edildi. Supernatantların bir
kısmı MDA analizi ve protein tayini için ayrıldı. Kalan supernatantlar 5/3 (v/v) etanol/kloroform karışımı ile 1/1
oranında karıştırıldı. Soğutmalı santrifüjde 12.000 rpm‘de 20 dakika tekrar santrifüj edildi. Üst tabaka CAT, SOD
ve GST enzim aktivitesi için ayrıldı.
2.2.Sıçan karaciğer doku örneklerinde Malondialdehit (MDA) tayini
Malondialdehit tayini Van Ye TM ve arkadaşlarının tarif ettiği metoda göre çalışıldı8.
Metodun prensibi: İki mol TBA asidik ortamda ve 85-100 ºC sıcaklıkta bir mol MDA ile birleşerek mor renkli
TBA-MDA kompleksini oluşturur. Bu kompleksin verdiği absorbans 532 nm‘de spektrofotometrik olarak ölçülür
Reaktifler
1. Fosfat Tamponu: 100 mM, pH:6 izotonik Na2HPO4/KH2PO4
2. % 20‘lik TCA çözeltisi
3. % 1‘lik TBA çözeltisi
4. MDA standardı: 1,1,3,3-Tetraetoksi propan standart çözelti olarak kullanıldı. 1,1,3,3-Tetraetoksi propandan
önce10 mM‘lık stok çözelti hazırlandı. Stok çözeltiden uygun seyreltmelerle 10, 25, 50, 75 ve 100 μM‘lık standart
çözeltiler hazırlanarak standart grafik çizildi. Absorbans = f(Konsantrasyon) grafiğinin eğiminden numunelerdeki
MDA miktarları μM olarak olarak hesaplandı.
Deneyin Yapılışı:
Doku örneklerinde MDA miktarları ölçümü için daha önce hazırlanan ham homojenat 5000xg de 20 dakika
santrifüj edilerek süpernatantlar alındı. Her bir örnek numune için kör çalışıldı. Numune tüplerine tampon çözelti,
etanol, TBA,TCA ve numune eklenirken, kör tüplerine TBA hariç diğerleri eklenerek hazırlandı. 60 dakika kaynar
su banyosunda (85-100ºC) bekletildikten sonra çeşme suyu altında soğutuldu, 5000 g‘de 20 dakika santrifüj edildi.
Süpernatantları ayrıldı. Daha sonra kör tüplerine TBA eklendi iyice karıştırıldı ve 532 nm.‘de her bir tüpün
absorbansı distile suya karşı okundu
2.3.Sıçan karaciğer doku örneklerinde Katalaz (CAT) aktivitesinin ölçümü
Metodun prensibi: CAT katalitik aktivitesiyle H2O2, bozunarak su ve oksijene yıkılmaktadır. H2O2 ultraviole
spektrumunda absorbsiyon veren bir maddedir. Maksimum absorbans 240 nm‘de meydana gelmektedir. Deney
ortamına ilave edilen H2O2‘nin CAT tarafından su ve oksijene parçalanması 240 nm‘de absorbans azalması ile
kendini gösterir (ε: 0.04098 mM-1.cm-1). Absorbansta gözlenen bu azalma ortamdaki CAT enzim aktivitesi ile
doğru orantılı bir eğilim göstermektedir9.
Kullanılan reaktifler
1.Fosfat tamponu (50 mM, pH=7.0)
2.Tamponlanmış H2O2 çözeltisi
Çözeltilerin hazırlanışı
Fosfat tamponu (50 mM, pH=7.0): a) 6.81 g KH 2PO4 ve b) 8.90 g Na2HPO4 x2H2O tartılıp ayrı ayrı distile suda
çözüldükten sonra hacimleri ayrı ayrı distile su ile 1000 ml‘ye tamamlandı. Kullanılacağı vakit a‘dan 1 hacim
b‘den 1.5 hacim alınarak karıştırıldı (pH=7.0 olmalı) (2ºC de saklanır) (fosfat tamponu bakteriyal kontaminasyon
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olmadığı sürece stabildir, kullanılabilir). H2O2 çözeltisi (30 mM) + Fosfat tamponu: Yoğunluğu d=1.11 g/ml olan %
30 g‘lık H2O2 çözeltisinden 0.31 ml alınır ve 50 mM‘lık fosfat tamponu (pH=7.0) ile 100 ml‘ye seyreltildi.
Deneyin yapılışı
Numune ve kör olarak işaretlenmiş 2 ayrı deney tüpüne alındı. Numune tüpünde doku süpernatantı tamponlanmış
H2O2 çözeltisi ilave edilerek daha önce 240 nm‘de A=0 ayarı yapılıp saniyede 0.,1.,2. ve 3. Dk‘da absorbans
okundu. Kör tüpünde fosfat tamponu ve doku süpernatantı ilave edilerek karıştırıldı. 30 saniye sonra 240 nm‘de
absorbansları okunarak kaydedildi. Kör tüpü H2O2 içermemektedir. Sonuçlar bu deney için ekstinksiyon katsayısı
0.004 (0.00394) mM-1/mm-1‗dır. CAT
aktivitesi doku için IU/mg protein cinsinden hesaplandı.
2.4. Sıçan karaciğer doku örneklerinde Süperoksid Dismutaz (SOD)aktivitesinin ölçümü
Durak İ ve ark. tarafından tanımlanan yöntem kullanıldı10.
Metodun prensibi: Bu yöntem, ksantin/ksantin oksidaz enzimatik reaksiyonu ile oluşan süperoksit radikallerinin
ortamda bulunan (nitroblue tetrazolium) NBT‘yi indirgemesi esasına dayanır. Renksiz NBT iyonu, süperoksit
radikali ile indirgendiginde 560 nm‘de maksimum absorbans veren mavi renkli formazona dönüşür.
Kullanılan reaktifler
1.Stok ksantin: 3 mmol/L
2.NBT: 150 μmol/L
3.Na2CO3: 400 mmol/L
4.BSA: 1 g/L
5.CuCl2: 0.8 mmol/L
6.XO enzim çözeltisi: 1/100 (v/v) 2 M‘lık amonyum sülfat çözeltisi ile dilüe edildi.
7.Kloroform/etanol: 3/5 (v/v)
Reaktif karışımı
40 ml 10 kat dilüe edilmiş stok ksantin çözeltisi
+ 20 ml NBT
+12 ml Na2CO3
+ 6 ml BSA karıştırıldı. 250 ml‘ye tamamlandı.
Deneyin yapılısı
2.9 ml reaktif karışımına 50 μl süpernatan ve 50 μl XO çözeltisi eklendi. 25ºC‘de 20 dakika inkübasyondan sonra
tüplere 0,8 mM CuCl2‘den 1 ml eklendi ve 560 nm‘de örneklerin absorbansları okundu. % 50 inhibisyonu 1Ü
aktivite kabul edilerek hesap yapıldı. SOD enzim aktivitesi ölçümünde, elde edilen sonuçlar Ü/mg protein seklinde
ifade edildi.
2.5. Sıçan karaciğer doku örneklerinde Glutatyon-S-Transferaz (GST) aktivitesinin ölçümü
Metodun prensibi: 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB)+ GSH→S-2,4-dinitrophenylglutathione (DNPG)+H+
+Cl- Reaksiyonu gereği oluşan DNPG‘nin 340 nm‘de maksimum absorbans vermesi esasına dayanır11 (DNPG ε:
10 M-1.cm-1). Her bir numune ve kör için gerekli çözeltiler eklenip karıştırıldıktan sonra, 340 nm de distile suya
karşı absorbans‘ın sıfır ayarı yapılır. Daha sonra kör‘ün absorbansı okunarak, numunelerin absorbansları 0., 1., 2.,
3., 4. Ve 5. dakikalarda okunur, hesaplamada lineer bölge dikkate alınır ve absorbans farklarından 1 dakikadaki
absorbans değişimi (ΔAbs/dak) bulunur.
Kullanılan reaktifler
1. Tampon çözelti: 100 mM, pH: 6.5 Na2HPO4/KH2PO4 (sırası ile 2.13 gr.Na2HPO4 ve 11.56 gr KH2PO4 tartılıp
1L lik çözelti hazırlanır.)
2. CDNB(1-Kloro2,4-Dinitrobenzen): 25 mM, absolu etanolde çözünür (Mw: 202.6 g/mol). 506.5 mg/ 100 mL saf
etanol (Final konsantrasyon:2.5.mM)
3. GSH: 50 mM (Tamponda çözülür, 307.3 g/mol). 1.5365 g/100 mL
tampon (final kons. 5 mM)
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Aktivite (IU/mL): ΔAbs. Ve DNP‘nin ε değerinden yararlanılarak hesaplandı (ε:10 M-1.Cu-1 DNPG
için).Spesifik aktivite ise: IU/mg protein olarak verildi.
İstatistiksel Analiz
Elde edilen verilerin istatistiksel analizi IBM SPSS Statictics 21 istatistik paket programında değerlendirildi.
Kruskal-Wallis varyans analizi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak anlamlılık testi yapıldı ve p<0,05 istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi. Sonuçlar ortalama ± SD (standart deviasyon) olarak verildi ve p<0.05 değeri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Sonuçlar Ve Tartışma
Çalışmamız sonucunda kontrol grubu ile diyabet grubu ile karşılaştırıldıklarında MDA seviyeleri istatistiksel
olarak anlamlı derecede artış gösterdi (p<0.05).
Diyabetik sıçanlara CUR uygulanan grupta ise MDA seviyeleri anlamlı derecede azaldı (p<0.05). Kontrol grubuna
göre GST, CAT ve SOD enzim aktiviteleri anlamlı derecede azaldı (p<0.05). Bununla birlikte D+CUR grubunda
doku GST, CAT ve SOD enzim aktivitelerinde anlamlı bir artış gözlendi (p<0.05). STZ-diyabetik sıçanların CAT,
SOD ve GSH-Px gibi antioksidan enzim düzeyleri üzerine belirlenmiş bir fikirde uzlaşılmamış, ancak diyabetin
bu enzim düzeylerinde çeşitli değişikliklere neden olduğu saptanmıştır. Meydana gelen serbest radikallerin
antioksidan enzimlerin aktivitelerini inhibe edip etmediğine veya bu enzimlere ait değerlerin yükseldiğini gösteren
çeşitli çalışmalar mevcuttur 12-15. Yapmış olduğumuz çalışmada STZ'nin, karaciğer dokusunda antioksidan enzim
aktivitelerini azalttığı ve CUR'nin, bu enzim aktivitelerini normal değere doğru koruduğunu göstermektedir
Güçlü bir antioksidan olduğu bilinen CUR, karaciğer dokusunda oksidatif stresin oluşturduğu hasara karşı
ortamdaki serbest oksijen radikallerini uzaklaştırmak suretiyle koruma sağlayabileceğini ve diyabet durumunda
antioksidan maddelerin kullanımının koruyucu etkilerinin olabileceğini göstermektedir.
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SS-154
UZMANLAŞMA VE BRANŞLAŞMAYA YÖNELİK HEMŞİRE
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Sevil Biçer*, Gülsüm Kehribar*, Sevda Korkut Bayındır*
*Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı/Kayseri
*Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı/Kayseri
*Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı/Kayseri
Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin uzmanlaşma ve branşlaşmaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen bu çalışma 232 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmada veriler
“Tanıtıcı Özellikler Formu” ve “Hemşirelerin Uzmanlaşma ve Branşlaşmaya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Formu” ile toplanmıştır. Çalışmanın verileri Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan ve
kurumdan yazılı izin; örnekleme seçilen bireylerden ise yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş gönüllü olurları alınarak
toplanmıştır. Anket formları araştırmacılar tarafından araştırmayı kabul eden hemşirelere dağıtılmış, bireysel
olarak doldurmaları istenmiştir.
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 26.42±3.48 ve meslekte çalışma yılı ortalaması 8.44±4.58 olup, %77.6’sı
kadın, %56.5’i evli ve %87.9’unun lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin %72.8’inin uzmanlaşma ve
branşlaşmayı düşündükleri; uzmanlaşma ve branşlaşmayı düşünen hemşirelerin %27.0’ının Hemşirelikte
Yönetim, %19.8’inin İş Sağlığı Hemşireliği alanında uzmanlaşmayı düşündükleri saptanmıştır.
Hemşirelerin %62.5’inin 08.03.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Hemşirelik Yönetmenliği’nde ilk kez
‘Uzman Hemşire’ tanımı yapıldığını bildikleri, hemşirelerin %86.6’sının hemşirelikte uzmanlaşma/branşlaşmanın
gerektiğini düşündüğü ve %90.9’unun uzmanlaşma/branşlaşmanın hemşireliğe katkı sağlayacağını düşündükleri,
hemşirelikte uzmanlaşma/branşlaşmanın ise en çok bakım hizmeti kalitesini artıracağını (%86.7) ve mesleki
bilginin kliniğe yansımasını sağlayacağını (%84.4) düşündükleri belirlenmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak hemşirelerin çoğunlukla hemşirelikte uzmanlaşma/branşlaşmanın gerekli olduğunu,
uzmanlaşma/branşlaşmanın mesleğe katkı sağlayacağını, uzmanlaşmanın bakım kalitesini artacağını düşündükleri
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Uzmanlaşma, Branşlaşma, Hemşirelik Yönetmeliği.
Giriş
Tüm dünyada sürekli olarak nüfusun ve buna paralel olarak toplum beklentilerinin artması bu beklentilere yanıt
vermeye çalışan iş alanlarında uzmanlık dallarınının da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özellikle sağlık bakım
sektöründeki değişiklikler profesyonel ve alanında özelleşmiş hemşirelere gereksinimi artırmıştır.1 Bu
nedenlerden dolayı birçok hemşire alanı gittikçe genişleyen, uzmanlaşmış ya da ileri düzey uygulayıcı rollerde
çalışmayı talep etmektedir.2 Toplumsal, teknolojik, yasal, ekonomik vb. değişimlerden en fazla etkilenen meslek
gruplarından biri olan hemşirelikte de bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürmesinde tartışılmaz bir yere sahip olan
mesleki profesyonellik her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. 3 Hemşirelik hizmetleri artık yalnızca klinik
hemşireliği, yönetici hemşirelik, eğitici hemşirelik ya da birinci basamakta ve tedavi edici hizmetlerde hemşirelik
gibi genel sınıflandırmalarla tanımlanamayacak kadar özelleşmiştir.4
Gelişmiş meslekler statüsüne ulaşmak için çaba gösteren uğraş alanlarının meslekleşme sürecinde ilerleyebilmesi
için, meslek ideolojisini ve mesleki kimliğini benimsemiş, yeterli mesleki bilgi ve beceri ile donanmış, alanında
uzman, mesleki uygulamalarda otonomi sahibi, yasal düzenlemelerle belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluklarının
bilincinde olan meslek üyelerine gereksinim vardır.5 Sağlık hizmetlerindeki teknolojik gelişmeler ve sağlık
sistemlerinde yapılan yenilikler neticesinde hemşireliğe yönelik ilk uzmanlaşma adımları olarak 2010 yılı
Hemşirelik Yönetmeliği’nde ilk kez uzman hemşire tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre uzman hemşire; mesleğiyle
ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşire şeklinde tanımlanmıştır. 6
2011 yılında 27910 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
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Yönetmelik”te ise çalışılan birime göre hemşirelere adlandırılma yapılmış ve uzman hemşireler için, “temel
hemşirelik rollerinin yanı sıra uzmanlığını yaptığı alana yönelik klinik bilgi, beceri, sağlık araştırmaları,
danışmanlık hizmetleri, sağlık eğitim hizmetlerinin programlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde
sorumluluk alır, uygular ve değerlendirir” şeklinde görev tanımı yapılmıştır.7 Profesyonel statünün ve gücün ancak
temel eğitimin ardından mezuniyet sonrası eğitimle kazanılacağı vurgulanmaktadır. Tüm mesleklerde olduğu gibi
hemşirelikte de meslek üyelerinin en iyi bakımı sunabilmeleri için kendilerini sürekli geliştirmeleri
gerekmektedir.8
Bu çalışma, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak için, hemşirelerin uzmanlaşma ve
branşlaşmaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve sonuçların hemşire işgücünün planlanmasında yol göstermesi
amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntemler
Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın evrenini, Kayseri ilinde bulunan bir hastanede çalışan toplam 336 hemşire
oluşturmuştur. Örneklem için ise herhangi bir hesaplama yapılmamış olup Mart 2019’da çalışmaya katılma
kriterlerine uyan ve araştırmayı kabul eden 232 hemşire ile çalışma tamamlanmıştır.
Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu ile toplanmıştır. Veri toplama formu
litaratürden yararlanılarak oluşturulan 2 bölüm ve toplam 21 sorudan oluşmaktadır. 5,9,10,11
Formun birinci bölümü (Tanıtıcı Özellikler Formu); Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışılan
kurum, bölüm, toplam çalışma süresi, çalışılan bölümde ki konumu ve çalışma yılı bilgilerini içeren toplam 12
sorudan oluşmaktadır.
İkinci bölüm (Hemşirelerin Uzmanlaşma ve Branşlaşmaya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Formu);
Literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulan form hemşirelerin hemşirelik mesleğini seçme
nedenleri, hemşirelik mesleğinde uzmanlaşma/branşlaşmayı düşünme durumları, uzmanlaşma/branşlaşmayı
düşündükleri alanlar, 08.03.2010 tarihli resmi gazete‘de yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliği’nde ilk kez ‘Uzman
Hemşire’ tanımı yapıldığını bilme durumları ve uzmanlaşma/branşlaşmanın önünde ki engeller hakkında ki
görüşlerini içeren toplam 9 sorudan oluşmaktadır.
Çalışmanın verileri Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan ve kurumdan yazılı izin; örnekleme
seçilen bireylerden ise yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş gönüllü olurları alınarak toplanmıştır. Katılımcılara
öncelikle araştırmanın amacı açıklanmış, araştırma hakkında bilgi verilmiş ve olurları alınmıştır. Anket formları
araştırmacılar tarafından araştırmayı kabul eden hemşirelere dağıtılmış, bireysel olarak doldurmaları istenmiştir.
Araştırmadan elde edilen veriler IBM-SPSS 21 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı
istatistikler için birim sayısı (n), yüzde değer (%), ortalama±standart sapma (Ort±SS) değerleri kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalaması 26.42±3.48 ve toplam çalışma yılı ortalaması 8.44±4.58
olup, %77.6’sı kadın, %56.5’i evli, %87.9’u lisans mezunu, %26.7’sinin kurumda 6-9 yıl arasında
çalıştığı, %97.8’inin haftada ortalama 40-48 saat arasında çalıştığı ve %65.9’unun gece-gündüz vardiya şeklinde
çalıştığı belirlenmiştir. Hemşirelerin %14.7’si Kadın Doğum, %14.7’si Genel Cerrahi, %10.3’ünün Genel Yoğun
Bakım Servisinde; %70.7’sinin Servis Hemşiresi olarak çalıştığı, %34.1’inin ise bölümde çalışma süresinin 2-6
yıl olduğu saptanmıştır (Tablo 1).
Sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan hemşirelik bakımına olan gereksinim sürekli artmaktadır.
Hemşirelerin uygun olmayan istihdamı hasta bakım kalitesinin düşmesine neden olmakta ve tıbbi hatalara yol
açarak ölüm oranlarını arttırmaktadır.12 Hemşireler sağlık kurumlarında birçok birimde çalışmak zorunda
kaldıkları için uzmanlık yapacakları bir alan seçememektedirler. Bir hemşire uzunca süre belli bir alanda çalışmış
olsa da daha sonra farklı bir alanda çalıştırılması hiç kaçınılmaz değildir. Halbuki uzunca süre çalıştığı alanda
uzmanlaşmış ve becerilerini çok iyi geliştirmiştir. Farklı bir bölüme geçirildiğinde hem elde ettiği bilgi ve
deneyimi körelecek, hem de hiç bilmediği bir bölümde birçok tıbbi hataya neden olabilecektir. 10 Bu çalışmada
hemşirelerin çoğunluğunun (%72.8) uzmanlaşmayı düşündüğü, uzmanlaşmayı düşünen hemşirelerin %27.0’ının
Hemşirelikte Yönetim, %19.8’inin İş Sağlığı Hemşireliği ve %18.0’ının Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
alanlarında uzmanlaşmayı istedikleri belirlenmiştir (Tablo 2). Hemşirelik öğrencileri ile yürütülen başka bir
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çalışmada katılımcıların %79.3’ü meslekte branşlaşmanın gerekli olduğunu bildirmiştir. Öğrencilerin branşlaşmak
istedikleri alanların ise sırası ile cerrahi, dahiliye, ameliyathane, acil, kadın doğum, pediyatri ve diğer hemşirelik
alanları olduğu belirlenmiştir.11 Çalışma sonuçlarından hemşirelerin büyük çoğunluğunun meslekte branşlaşmayı
istedikleri görülmektedir. Çünkü mümkün olduğunca yeni güncel gelişmeleri takip etsek de, belli bir alanda
çalışmadan donanımlı hale gelemeyiz. Ancak hemşirelikte uzmanlaşma ve branşlaşma yasal olarak
tanımlanmasına ve uzman hemşirelerin alanda çalışma gereksinimi artmasına karşın, hemşireler görevleri
süresince, sağlık kuruluşlarının bir çok farklı biriminde (Ambulans, Acil Servis, Yoğun Bakım, Dahiliye, Klinikler
vb.) çalışmalarına karşın bu birimlere özgü herhangi bir branş ya da uzmanlık unvanı alamamaları hemşirelerin
uzmanlaşmalarını engellemektedir. Yüksek lisans ve doktora programları ile uzman hemşireler yetiştirilmesine
rağmen; uzmanlık alanlarına göre sağlık hizmetlerinde istihdamı sağlanamamaktadır.10
Tablo 1. Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı
n
%
Özellikler
Çalıştığı Bölüm
Ortopedi ve Travmatoloji
180
77.6
KBB
52
22.4
Göz
Dermatoloji
131
56.5
Kadın Doğum
101
43.5
Genel Cerrahi
Nöroloji ve Beyin Omurilik
Sinir Cerrahi
Lise
23
9.9
Göğüs Cerrahi
Lisans
204
87.9
Psikiyatri
Yüksek lisans
5
2.2
Endokrin
Toplam Hizmet Yılı
Gastroenteroloji
1-5 yıl
63
27.2
Enfeksiyon
6-10 yıl
40
17.2
Plastik Cerrahi
11-15 yıl
68
29.3
Göğüs Hastalıkları
16 ve üstü
61
26.3
Üroloji
Kurumda Çalışma Süresi
Genel Yoğun Bakım
0-1yıl
41
17.7
Fizik Tedavi
2-5 yıl
46
19.8
Çalıştığı Konum
6-9 yıl
62
26.7
Servis sorumlu hemşiresi
10 ve üstü
83
35.8
Servis hemşiresi
Bulunduğu Pozisyonda Çalışma Süresi
Ameliyathane hemşiresi
0-1
59
25.4
Yoğun bakım hemşiresi
2-5
33
14.2
Poliklinik hemşiresi
6-9
44
19.0
Bölümde Çalışma Yılı
10 ve üzeri
96
41.4
0-1 yıl
Haftalık Ortalama Çalışma Saati
2-6 yıl
40-48
227
97.8
6-9 yıl
48 ve üzeri
5
2.2
10 ve üstü
Çalıştığı Vardiya
Toplam Çalışma Yılı
Gündüz
79
34.1
X± SS
Gece-Gündüz karma
153
65.9
Min-Max
Özellikler
Yaş (X± SS) 26.42±3.48
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni Durum
Evli
Bekar
Eğitim Durumu

n

%

11
7
6
5
34
34
25

4.7
3.0
2.6
2.2
14.7
14.7
10.8

6
6
7
13
6
6
12
12
24
18

2.6
2.6
3.0
5.4
2.6
2.6
5.2
5.2
10.3
7.8

19
164
10
29
10

8.2
70.7
4.3
12.5
4.3

59
79
40
54

25.4
34.1
17.2
23.3

8.44±4.58
1-17

Adibelli et al. (2017) araştırmasında, hemşirelerin çoğunluğunun, uzmanlık alanlarında çalıştıkça, hemşirelik
mesleğinin hizmet kalitesinin artacağını ve hataların azalması açısından hemşirelik mesleğine olumlu katkılar
sağlayacağını düşündüklerini belirtmişlerdir. Peşmen et al. (2016) ise hemşirelik öğrencilerinin %90.7’sinin
branşlaşmanın mesleğe yarar sağlayacağını söylediklerini belirtmiştir. Aynı çalışmada öğrencilerin %93.1’i
branşlaşmanın verilen hizmetin kalitesini artıracağını, %94.3’ü branşlaşmanın mesleği severek ve daha öz güvenle
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yapmaya teşvik edeceğini, %90.1’i branşlaşmanın ülkemizde çağdaş hemşireliğin gelişmesine katkı
sağlayacağını, %82.3’ü mesleğin ön plana çıkacağını, %72.8’i meslekte örgütlenmeyi sağlayabileceğini, %89.8’i
hasta memnuniyetini artıracağını belirtmiştir. Literatür ile uyumlu olarak bu çalışmada da katılımcıların
çoğunluğunun (%86.6) hemşirelerin uzmanlaşma/branşlaşması gerektiğini düşündükleri ve (%90.9)
uzmanlaşma/branşlaşmanın hemşirelik meleğine katkısı olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Hemşirelikte
uzmanlaşmanın mesleğe katkıları olduğunu düşünen hemşirelerin %86.7’si uzmanlaşmanın bakım kalitesini
artıracağını, %84.4’ü uzmanlaşma ile mesleki bilginin kliniğe yansıyacağını, %80.6’sı hatalı uygulamaların
azalacağını düşündükleri saptanmıştır (Tablo 2). Hemşirelikte branşlaşma ve sürekli güncel gelişmelerin takip
edilmesi ile yetkin hale gelen hemşirelerin hastalarını doğru bir şekilde değerlendirecekleri, etkin klinik kararlar
verecekleri, uygun bakım ve girişimleri planlayıp uygulayacakları düşünülmektedir. Buna bağlı olarak da bakımın
kalitesi artacak, hasta ile olumlu iletişim kurulacak ve hasta memnuniyeti artacaktır.
Tablo 2. Uzmanlaşma ve Branşlaşmaya Yönelik Hemşire Görüşlerinin Dağılımı
Özellikler
n
Uzmanlaşma/Branşlaşmayı Düşünmesi
Evet
169
Hayır
63
Uzmanlaşma/ Branşlaşmayı Düşündüğü Alan(n=169)
Yoğun Bakım Hemşireliği
13
Diyaliz Hemşireliği
20
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
30
Hemşirelikte Yönetim
45
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
13
İç Hastalıkları Hemşireliği
17
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
14
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
18
Okul Sağlığı Hemşireliği
20
İş Sağlığı Hemşireliği
33
Halk Sağlığı Hemşireliği
29
Diğer*
22
Hemşirelik Yönetmeliği’nde İlk Kez “Uzman Hemşire”Tanımı Yapıldığını Bilmesi
Evet
145
Hayır
87
Hemşirelerin Uzmanlaşma/Branşlaşması Gerektiğini Düşünmesi
Evet
201
Hayır
31
Uzmanlaşma/Branşlaşmanın Hemşirelik Meleğine Katkısı Olduğunu Düşünmesi
Evet
211
Hayır
21
Hemşirelikte Uzmanlaşmanın Mesleğe Katkılarının Ne Olduğu **
Bakım hizmet kalitesini arttırır
183
Hatalı uygulamaları azaltır
170
Mesleki bilginin kliniğe yansımasını sağlar
178
İş doyumunu ve memnuniyetini arttırır
166
Alana özel verilen hizmet toplumun hemşireliğe bakış açısının olumlu etkiler
133
Hasta/aile hemşire arasındaki güven ilişkisinin kurulmasını destekler
112
Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarının verimliliğinin artmasına katkı sağlar
128
Profesyonel sağlık ekibi içerisinde hemşirelere olan güveni arttırır.
166
Hemşirelerin otonomisinin artmasını sağlar
143
Hemşirelerin Uzmanlaşma/Branşlaşma İle İlgili Sorun Yaşadığını Düşünmesi
Evet
181

%
72.8
27.2
7.8
12.0
18.0
27.0
7.8
10.2
8.4
10.8
12.0
19.8
17.4
13.2
62.5
37.5
86.6
13.4
90.9
9.1
86.7
80.6
84.4
78.7
63.0
53.1
60.7
78.7
67.8
78.0
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Hayır
51
22.0
Uzmanlaşma/Branşlaşma İle İlgili Hemşirelerin Karşılaştığı Sorunlar** (n=181)
Hemşirelerin sınırlı yetki ve sorumluluklara sahip olması
162
89.5
Uzmanlık eğitiminin iş alanında uygulanamaması
141
77.9
Hemşirelerin uzmanlık alanına göre istihdamının yapılmaması
127
70.1
Hemşirelerin lisans eğitimini yeterli görmesi
55
30.4
Hemşireleri destekleyen politikaların yetersizliği
169
93.4
Akademik hemşirelerin klinik uygulamalara katılmaması
63
34.8
Hekimlerin iş yüklerinin hafifletmek için hemşirelerin hemşirelik dışı görevleri üstlenmesi
106
58.6
Hemşirelikte Uzmanlaşma/Branşlaşma Nasıl Sağlanacağı
Hemşirelik yönetmeliğince belirlenen lisansüstü programlar ile
136
58.6
Bakanlık onaylı sertifika programları ile
113
48.7
Lisans mezuniyeti sonrası uzmanlık sınavları ile
132
56.9
* Ameliyathane Hemşireliği, Hemşirelikte Öğretim, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Yeni Doğan Hemşireliği,
Hemşirelik Esasları
** Birden fazla cevap verilmiştir.
Klinik uzmanlık alanlarının ve mesleki branşların olmaması hemşirelik mesleğinin profesyonelleşmesinin
önündeki en önemli engellerden biridir. Belirli bir alanda uzun süre çalışıp bir uzmanlık edinmiş olsa bile bir
hemşire yönetimin isteği üzerine deneyim sahibi olmadığı bir alanda çalışmaya başlayabilmektedir. Mesleki
deneyimin birikmesini sınırlayan bu durumu, bir hemşire şu şekilde ifade etmiştir: “Bugün nörolojide çalışıyorum,
yarın bir gün cerrahiye verse aynı hizmeti yine bekler. Ama cerrahinin hasta takibi çok farklıdır... Gidersin işte
orda daha önce çalışmış hemşirelerden, onlardan ne yapacağını öğrenirsin, usta çıraklık ilişkisi olur. Ben 15 yıldır
nörolojide çalıştığım halde mesela nöroloji hemşiresi olarak geçmiyorum. Hemşire olarak geçiyorum çünkü
branşlaşma yok. Öyle bir vasfım yok yani, sadece böyle sicilde nerde çalıştığımız kayıtlıdır ama yerimiz her an
değişir, ha isteğe bağlı değişebilir, idareye bağlı değişebilir, şikâyete bağlı değişebilir.”13 Bu çalışmada
hemşirelerin %78.0’ının uzmanlaşma/branşlaşma ile ilgili hemşirelerin sorun yaşadığını düşündükleri,
uzmanlaşma/branşlaşma ile ilgili hemşirelerin yaşadıkları sorunların ise en çok (%93.4) hemşireleri destekleyen
politikaların yetersizliği, (%89.5) hemşirelerin sınırlı yetki ve sorumluluklara sahip olması ve (77.9) uzmanlık
eğitiminin iş alanında uygulanamamasından kaynaklandığı belirtilmiştir (Tablo 2).
Hemşirelerin %58.6’sı uzmanlaşma/branşlaşmanın Hemşirelik Yönetmeliği’nce belirlenen lisansüstü
programlarla sağlanacağını, %56.9’u lisans mezuniyeti sonrası uzmanlık sınavları ve %48.7’si Bakanlık onaylı
sertifika programları ile sağlanacağını belirtmişlerdir (Tablo 2). Adibelli et al. (2017) çalışmalarında çoğu
hemşirenin uzmanlaşmanın sertifika programları, hizmet içi eğitim, mezuniyet sonrası veya lisansüstü eğitim
sonrası uzmanlık eğitimleri yoluyla sağlanabileceğini belirtmiştir. Bazı ülkelerde farklı modeller uygulanmaktadır.
Hemşirelik lisans programı Finlandiya'da 3,5 yılda tamamlanmaktadır. İlk 2,5 yılda tüm öğrenciler aynı temel
eğitimi alırken, sonra kendi alanlarında uzmanlık eğitimi almaktadır. Bu nedenle uzmanlık alanında eğitim alarak
mezun olmaktadırlar.14 Slovakya'da ise hemşireler 3 yıl lisans eğitimi almaktadır. Palyatif bakım, toplum
hemşireliği ve hemşirelikte yönetim gibi farklı alanlardaki kurslara katılıp, 1-2 yıllık pratik tecrübenin ardından
uzman hemşire olarak çalışmaktadırlar.15
Sonuç
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre hemşirelerin çoğunlukla hemşirelikte uzmanlaşma/branşlaşmanın
gerektiğini, uzmanlaşma/branşlaşmanın mesleğe katkısı olacağını, meslekte uzmanlaşarak bakım kalitesinin
artacağını düşündükleri, uzmanlaşma/branşlaşmada yaşanan sorunların çoğunluğunun hemşirelerin sınırlı yetki ve
sorumluluklara sahip olmasından kaynaklandığı ve hemşirelik yönetmenliğince belirlenen lisansüstü programlar
ile uzmanlaşma ve branşlaşmanın sağlanacağı söylenebilir.
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Amaç: Araştırma sağlık yüksekokulunda öğrenim gören kız öğrencilerin fiziksel aktivite ve bazı beslenme
davranışlarının menstural düzenlerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda 11 Şubat-1 Mart 2019
tarihleri arasında tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini hemşirelik bölümünde öğrenim
gören 518 kız öğrenci oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmayıp öğrencilerin tamamı araştırma kapsamına
alınmış 344 gönüllü öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan
kişisel veri formu ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Envanteri (IPAQ) aracılığı ile elde edilmiştir. Veriler IBM SPSS
Statistics 25.0 (IBM Corp., Armonk, New York, ABD) istatistik paket programında değerlendirildi. Veriler yüzde,
ortalama, bağımsız gruplarda t testi ve One Way Anova testleri ile değerlendirilmiştir. p<0.05 değeri istatistiksel
olarak önemli kabul edildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,58±2,84 ve BKİ ortancası 21’dir. %8,7’sinin kronik
bir hastalığı ve sürekli kullandığı bir ilaç olduğu, %11,6’sı sigara ve %4.6 alkol kullandığını belirlenmiştir. Kız
öğrencilerin ilk adet yaş ortancasının 13 olduğu, yaklaşık %10’unun her ay düzenli adet olmadığı, %3,4’ünde
hipermenore ve %6,6’sında hipomenore olduğu, yaklaşık %35’inin ise adet kanaması döneminde şiddetli ağrı
yaşadıkları saptanmıştır. Sağlıklı ve dengeli besleniyor musunuz sorusuna yalnızca %25’i evet demiş, ayrıca
yaklaşık %23’ü öğlen ve %45’i sabah kahvaltısını atladığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %88’inin haftada 3 gün
ve daha az ve yaklaşık % 10’unun ise 4 gün ve üzerinde fastfood tükettiği belirlenmiştir. Öğrencilerin %30’unun
yetersiz fiziksel aktivite şiddetine sahip oldukları saptanmıştır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin kahvaltı, öğlen ve akşam yemeğini düzenli yeme davranışları ve düzenli adet görme
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin fiziksel aktivite envanterinden aldıkları puan ile
düzenli adet görme durumları arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.001).
Sonuç :Bu çalışmanın sonucuna göre kız öğrencilerin öğün atlama ve fast food tüketiminin fazla olduğu, fiziksel
aktivitelerinin düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca fiziksel aktivitenin menstural siklusta değişimlere sebep
olabileceği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, beslenme davranışları, menstural siklus

EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY AND NUTRITIONAL HABITS ON
MENSTRUAL CYCLE IN THE FEMALE STUDENTS
Introduction: The aim of this study was to determine the effect of physical activity and some nutritional habits
on menstrual cycle in the female students are studying at the health school.
Methods: The study was conducted as descriptive research between 11 February and 1 March 2019 at the School
of Health of Kirşehir Ahi Evran University. The research consisted of 518 female students who are studying in the
Department of Nursing. All 344 students who were volunteer, were included in the study without sample selection.
The data were obtained via the personel data form prepared by the researchers and International Physical Activity
Inventory (IPAQ). The data were evaluated in IBM SPSS 25.0 (IBM Corp., Armonk, New York, USA) statistical
program and analyzed with percentage, mean, independent samples t test and One Way Anova test. p<0.05 was
regarded as statistically significant.
Results: The mean age of the students was 20,58 ± 2,84 and the median Body Mass Index was 21. It was
determined that 8,7% of the students had a chronic disease and received a medication regularly, 11,6% of them
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used cigarettes and 4,6% used alcohol. The mean age of first menstrual period in female students was 13 years,
approximately 10%of those had regular menstrual period, 3,4% had hypermenorrhea and 6,6% had
hypomenorrhea, and 35% experienced severe pain during menstrual period.
Only 25% of students said yes to the question of ‘ do you get healthy and balanced diet ’, and almost 23% answered
they skipped their lunch and 45% said they skipped their breakfast. It was determined that 88% of the students
consumed fast food 3 days or less a week and 10% consumed it 4 days or more a week 30% of the students had
inadequate physical activity intensity.
No statistically significant relationship was found between regular menstrual period and the behavior of regularly
eating breakfast, lunch and dinner.(p> 0.05). There was a statistically significant correlation between the score
received from physical activity inventory and regular menstrual period. (p <0.001).
Conclusion: According to the result of this study, skipping meal and fast food consumption in female students
were high and their physical activities were low. It has also been identified that physical activity may cause
changing in the menstrual period.
Key Words: Physical activity, nutritional habits, menstrual cycle
Giriş
Yumurtalığın steroid üretimindeki değişiklikler adet döngüsünün uzunluğu ve düzenliliği yansıtır1. Bu alanda
meydana gelebilecek değişiklikler siklus düzeni, uzunluğu ve kanama miktarı gibi özellikleri etkileyebilmektedir 2.
Siklustaki uzama, kısalmaya bağlı değişkenliği olarak tanımlanan menstrual düzensizliklerin üreme çağındaki
kadınlarda %10-38 oranında görülmektedir3. Adölesanlar arasında yapılan çalışmalarda menstrual düzensizlik
sıklığı Pakistan’da %24’tür.4 Hindistan’da %16,7 olarak belirlenmiştir. Türk adölesan kızlar üzerinde yapılan bir
çalışmada ise menstrual düzensizlik sıklığı %33 olarak saptanmıştır5.
Literatürde yaş, ilk adet yaşı, BKİ, fiziksel aktivite, sigara, kafein ve alkol kullanımı, beslenme durumu, stresli
yaşam koşulları ile psikolojik etkenlerin menstrual düzensizliklerle ilişkili olduğu belirtilmektedir 2,3,6.Yoğun stres
kadar ağır egzersiz ile ortaya çıkan metabolik yükünde over-hipotalamus ilişkisinde değişimlere sebep olabileceği
bildirilmektedir7.
Materyal ve Metod
Araştırma, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde öğrenim gören kız
öğrencilerde menstrual düzensizlik durumunu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini Sağlık Yüksekokulu’nda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde
öğrenim gören 518 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip ve evrenin
tamamına ulaşılmak hedeflendi. Öğrencilerden 32’si formu eksik doldurduğu için değerlendirme kapsamına
alınmadı. Ayrıca 139 öğrenci araştırmanın yapıldığı tarihlerde derslerde bulunmadığı ve ulaşılamadığı için
çalışmaya dâhil edilmedi. Çalışmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 344 öğrenci oluşturdu.
Çalışmada evrenin %66.4’üne ulaşıldı.
Veriler 11 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasında toplandı. Veriler literatürden yararlanılarak geliştirilen Kişisel Bilgi
Formu ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Envanteri (IPAQ) aracılığı ile toplandı 4,6. Kişisel Bilgi Formunun
anlaşılırlığını değerlendirmek üzere 10 öğrenci üzerinde ön uygulama yapıldı sonuçlar örnekleme dahil edilmedi.
Kişisel Bilgi Formunda yaş, sınıf, BKİ, kronik hastalığın olup olmadığı, sürekli kullanılan ilaç kullanımı, alkol ve
sigara kullanımının yanı sıra ilk adet yaşı, son bir yıldaki adet sıklığı, şiddetli adet sancısı varlığı, oral kontraseptif
kullanımını, yeme davranışları bölümünde ise öğün atlama, öğün içerikleri ve yemek yenilen yerleri de içeren 8
açık uçlu, 27 çoktan seçmeli toplam 35 soru bulunmaktadır. BKİ<18,5 kg/m2 olanlar zayıf, 18,5-24,9 kg/m2
olanlar normal, BKİ>25 kg/m2 ve üzerinde olanlar şişman olarak tanımlandı8.Sigara içme günde en az 1 ya da
daha fazla içme olarak kabul edilmiştir3,6. Araştırmada menstrual düzensizlik aylık ve düzenli giden sikluslarda
ani ve belirgin düzensizlikler oluşmuş ise; 22 günden kısa ve 35 günden uzun süren sikluslar; 3 günden az, 7
günden uzun süren kanama durumlarından birisi var ise bu durum menstrual düzensizlik olarak değerlendirildi.
Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla
geliştirilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin kendi kendine uygulanabilen son 7 gün kısa formu (IPAQ Short-Form)
kullanılmıştır. IPAQ kısa formu oturma, yürüme, orta düzeyde şiddetli aktiviteler ve şiddetli aktivitelerde harcanan
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zaman hakkında bilgi sağlamaktadır. IPAQ puanlarının hesaplanmasında metabolik eşdeğer (MET) kullanılmıştır9.
MET istirahat metabolik hızının katlarıdır. Ortalama bir kişi için spesifik bir aktivitenin metabolik hızının istirahat
metabolik hızına bölünmesine eşittir. 1 MET istirahat oksijen tüketimine eşittir. 1 MET=3.5 ml/kg/dk’dır 10. Bir
MET vücudun kg başına yaklaşık 3.5 ml oksijen tüketimine eşittir 1 MET, kitap okurken, telefonda konuşurken
veya otururken vücut tarafından kullanılan enerjidir. Vücut aktivite sırasında ne kadar çok çalışırsa, MET değeri
o kadar yüksek olur 11.
Tablo 2.1. Puanlama İşlemseli
MET-Yürüyüş-dakika/hafta

3.3 X Yürüyüş Dakika X Yürüyüş Gün Sayısı (5 ve 6. Soru)

Orta Düzeyde MET-dakika/hafta

4.0 X Orta-Düzeyde Aktivite Dakika X Orta-Düzey Gün Sayısı (3 ve 4.
Soru)
Yüksek Düzey MET-dakika/hafta 8.0 X Yüksek-Düzey Dakika X Yüksek Düzey Gün Sayısı (1 ve 2. Soru)
Toplam Fiziksel Aktivite MET- Toplam Yürüyüş + Orta Düzey + Yüksek Düzey-Dakika/Hafta Değerleri.
dakika/hafta
Uluslararası Fiziksel Aktivite Envanterinin manüel puanlama sistemine göre fiziksel aktivite şiddeti için eğer elde
edilen rakam haftada 600 MET-dk dan az ise düşük, 600-3000 aralığında ise orta, 3000’den fazla ise yüksek olarak
değerlendirilmiştir 12.
Araştırmaya başlamadan önce, araştırmanın yapılacağı okuldan yazılı izin ayrıca öğrencilerden sözlü onam
alınmıştır. Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde SPSS for Windows 25.0 paket programı kullanıldı.
İstatistiksel analizlerde ki-kare, Fisher’s Exact test ve bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. Ölçülebilir veriler
ortalama (X) ve standart sapma (SS) ile birlikte verildi. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 kabul edildi.
Bulgular
Tablo 3.1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri Ve Menstural Düzenlerine İlişkin Durumları
Tanıtıcı Özellikler
Yaş Ortalama ( X ± Sd)
BKİ
Zayıf (<18,5 kg/m2)
Normal (18,5-24,9 kg/m2)
Şişman (>25 kg/m2 ve üzerinde)
Kronik Hastalık
Var
Yok
Sürekli İlaç Kullanımı
Var
Yok
Sigara Kullanımı
Var
Yok
İlk Adet Yaşı Ortalama X ± Sd
Adet Sıklığı
Hipomenore
Normal
Hipermenore
Düzensiz Adet
Var
Yok
Şiddetli Adet Sancısı
Var
Yok
Oral Kontraseptif Kullanımı
Var
Yok

20,41±1.38
Sayı
62
224
58

%
18.2
65.7
16.1

31
313

8.7
91.3

32
312

9.1
90.9

40
304

11.6
88.4
13,31±1.47

23
302
19

6.61
88
5.42

42
302

12
88

120
224

34.9
65.1

12
331

3,5
96,5

Katılımcı öğrencilerin yaş ortalaması 20,41±1.38, %65 normal bedne kitle indeksinde, %91’inin herhengi bir
kronik hastalığı olmadığı, %11’inin kronik bir hastalığının olduğu, menarş yaş ortalamasının 13,31±1.47
olduğu, %88’inin düzenli adet gördüğü, %35’inin şiddetli adet sancısı olduğu ve %3.5’inin oral kontraseptif
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kullandığı saptanmıştır (Tablo 3.1).
Tablo 3.2. Öğrencilerin Yeme Davranışlarına İlişkin Durum
Davranış
Ana Öğün Atlama
Sayı
%
Evet
84
24.5
Hayır
89
25.9
Bazen
174
50.6
En Çok Atlanan Öğün
Sabah
79
23.2
Öğlen
154
44.8
Akşam
14
4.1
Ana Öğün Atlama Nedeni*
Zamanım yok
89
26.1
Param Yok
17
5.1
Alışkanlığım yok
44
12.9
Canım istemiyor/iştahsızım
124
36.1
Kurs, spor vb. faaliyetlerim nedeniyle
18
5.4
Hazırda bir şey olmadığı için
91
26,6
Düzenli Kahvaltı Yapma
Evet
191
55.52
Hayır
153
44.48
Genellikle Kahvaltı Yaptığı Yer
Evde/Yurtta
238
69,2
İşyerinde/Okulda
9
2.5
Kahvaltı İçeriği
Çay, peynir, zeytin, yumurta
169
49.2
Çay, poğaça, tost, simit vb.
73
21.4
Sadece içecek
3
0.8
Süt (tahıl gevreği ile birlikte olabilir)
1
0.4
Düzenli Öğlen Yemeği Yeme
Evet
86
24.1
Hayır
258
75.9
Genellikle Öğlen Yemeği Yediği Yer
Okul yemekhanesinde
43
12.7
Evimde/yurt
29
8.4
Ayaküstü restoranda
4
1.2
Öğlen Yemeği Türü
Tabldot Türü
60
17.4
Fastfood
27
7.9
Düzenli Akşam Yemeği Yeme
Evet
302
87.9
Hayır
41
12.1
Genellikle Akşam Yemeği Yediği Yer
Okul yemekhanesinde
36
10.5
Evimde/Yurt
282
82.2
Ayaküstü restoranda
4
1.2
Akşam Yemeği Türü
Tabldot Türü
294
85.5
Fastfood
40
11.5
Ara Öğün/Atıştırma Yeme Durumu
Evet
322
93.8
Hayır
22
6.8
Haftalık Fastfood Yeme Sayısı
1-3 gün
304
88,4
3 günden fazla
40
11.6
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Kız öğrencilerin %76.1’inin ana öğün bazen veya sürekli olarak atladığı, en çok atlanan öğünün %44 ie öğlen
olduğu, öğün atlama ile ilgili en çok %36 ile canım istemiyor/iştahsızım belirtildiği, %55’inin düzenli sabah
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kahvaltısı yaptığı, %69’unun kahvaltıyı evde/yurtta yaptığı, %49’unun çay, peynir, zeytin, yumurta ile kahvaltı
yaptığı, %76’sının öğlen yemeğini düzenli yemediği, %12’sinin öğlen yemeklerini okul yemekhanesinde tabldot
türü yediği, %88’inin düzenli akşam yemeği yediği, %85’inin akşam tabldot türü yediği, %93’ünün ara
öğün/atıştırma yediği ve %88’inin 1-3 gün fast food tükettiği belirlenmiştir (Tablo 3.2).
Tablo 3.3. Menstural Düzensizlik Yaşama Durumu ve Yeme Alışkanlıkları
Değişken
Menstural Düzensizlik
İstatistiksel analiz
Var
Yok
Ana Öğün Atlama
Evet
105 (30.52)
18 (5.2)
χ²=0.244
Hayır
121 (35.17)
9 (2.61)
P=0.123
Bazen
75 (21.80)
7(2.03)
Düzenli Kahvaltı Yapma
Evet
226 (65.69)
23 (6.68)
χ²=0.766
Hayır
92 (26.74)
11 (3.19)
P=0.927
Düzenli Öğlen Yemeği Yeme
Evet
83 (24.12)
12 (3.48)
χ²=0.189
Hayır
199 (57.84)
44(12.79)
P=0.070
Düzenli Akşam Yemeği Yeme
Evet
262 7(6.16)
22 (6.39)
χ²=0.877
Hayır
35 (10.17)
5 (1.45)
P=0.979
Ara Öğün/Atıştırma Yeme Durumu
Evet
295(84.88)
26(7.55)
χ²=0.069
Hayır
19 (5.52)
2 (0.58)
P=0.775
Haftalık Fastfood Yeme Sayısı
1-3 gün
271 (78.77)
31 (9.01)
χ²=0.566
3 günden fazla
35 (10.17)
2 (0.58)
P=0.288
Öğrencilerin menstural düzensizlik yaşama durumu ve yeme alışkanlıkları arasındaki ilişkiye bakıldığında düzenli
sabah, öğlen, akşam yemeği yeme, ara öğün yeme ve haftalık fast food gün sayısı ile anlamlı bir ilişki
saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 3.3).
Tablo 3.4. Menstural Düzensizlik Yaşama ve Fiziksel Aktivite Durumları
Değişken
Menstural Düzensizlik
IPAQ puanları
Yaşayan Yaşamayan
Sayı (%)
Sayı (%)
<600 MET
21(6.2)
127 (37.4)
600-3000 MET
10 (3.1)
63 (18.3)
>3000 MET
3(0.8)
117 (34)

İstatistiksel analiz

χ²=0.954
p<0.001

Öğrencilerin menstural düzensizlik yaşama ve fiziksel aktivite durumları incelendiğinde istatistiksel olarak ileri
derecede anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.001) (Tablo 3.4).
Tartışma
Genç erişkin grupta yapılan bu çalışmada kız öğrencilerin menstural düzenlerine etki edebileceği düşünülen yeme
davranışları ile fiziksel aktivite durumları araştırılmıştır. Araştırma grubumuzdaki katılımcıların % 12’sinin
menstural düzensizlik yaşadığı saptanmıştır. Fertilite çağındaki kadınlarda menstural düzensizlikler %10-38
arasında olmakla birlikte bu oran adölesan kızlarda bir miktar daha artabilmektedir 4. Üniversitede öğrencileri ile
yapılan bir çalışmada menstural düzensizlik oranı % 23.8 olarak saptanmıştır 13. Bu çalışmadaki menstural düzene
ilişkin bulgular literatürdeki çalışmalardan düşük çıkmakla birlikte genel sıklık miktarı ile paralellik
göstermektedir.
Bu çalışmanın hipotezlerinden olan yeme davranışları ve menstural düzene ilişkin bulgulara bakılacak olursa; kız
öğrencilerin dörtte üçünün ana bir öğünü atladığı saptanmıştır. Ancak ana bir öğün atlama ile menstural düzen
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arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Literatürde sabah kahvaltısının yapılmaması durumunda,
beyin tarafından kullanılan enerji miktarında bir düşüş meydana geldiği bildirilmektedir 14. Sabah kahvaltısı ve
menstural aktivite arasındaki ilişkiye dair net bir bilgi bulunmasa da metabolizma için önemli bir öğün olan sabah
kahvaltısının etkisi beklenmektedir15. Katılımcıların en çok öğlen öğününü atladığı ve öğlen öğünü atlama durumu
ile menstural düzensizlik yaşama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır (p>0.05).
Literatürede oruç tutan ve tutmayan 12-24 yaş bireylerle ilişkili bir çalışmada kan trigliserit değerleri arasında
önemli bir fark bulunamamıştır. Bununla ilişkili olarak söz konusu çalışmada öğlen yemeği yemenin yağ ve enerji
metabolizmasını etkilememesiyle ilişkili olarak menstural düzende etkili olmadığı sonucuna ulaşılabilir 16.
Çalışmaya katılan kız öğrencilerin sabah ve akşam öğünleri arasında ana bir öğün almasalar da günde 1-3 kez ara
atıştırma yaptığı saptanmıştır. Dolayısı ile uzun açlık dönemi söz konusu olmamaktadır. Çalışmaya katılan kız
öğrencilerin % 90’a yakının her gün akşam yemeği yediklerini bildirmişlerdir. Düzenli akşam yemeği ve menstural
siklus düzeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Yalçın’ın yaptığı çalışmada
katılımcıların %81’inin düzenli akşam yemeği yediği saptanmıştır14. Yetişkin bir insanın akşam yemeğini uygun
vakitlerde yemesi konusundaki tavsiyelerin yanı sıra akşam yemeğinin endokrin sistem veya menstural düzene
ilişkin bir etkisinin olup olmadığına rastlanmamıştır. Ara öğün alma ve haftalık tüketilen fast-food sayısı ile
menstural düzensizlik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Sporcular üzerinde
yapılan bir araştırmada profesyonel sporcuların akşam yemeğinin % 81 oranında atlamadığı saptanmıştır 14. Bu
bulgu çalışmamızla paralellik göstermektedir.
Fiziksel aktivite ve menstural düzene ilişkin katılımcıların IPAQ puanları düşük, normal ve yüksek aktive olarak
kategorize edilerek karşılaştırıldığında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.001).
Literatürde düzenli fiziksel aktivitenin menstural düzen ile arasındaki pozitif ilişkisinden bahsedilmektedir 17,18. Bu
sonuçların tam tersi şekilde profesyonel sporcu kadınlarda yoğun fiziksel aktivitenin mensturasyonu olumsuz
etkilediği de bildirilmektedir 19,20. Öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışmada 3 gün ve üzerinde fiziksel aktivite
yapan kız öğrencilerin daha az menstural düzensizlik yaşadığı saptanmıştır 4. Bu bulgu bizim çalışmamız ki ile
benzerlik göstermesine rağmen söz konusu çalışmada fiziksel aktivitenin tanımlanmamış olması dikkat
çekmektedir. Ağır fiziksel egzersiz harici düzenli yapılan ve kardiyak ritimde orta derecede artış sağlayan ve vücut
ısısını attıran egzersizlerin hipotalamusun çalışması üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir 7. Bu nedenle sedanter
hayatın menstural düzene olumsuz etkisine ilişkin bulgular literatür ile benzerlik taşımaktadır.
Sonuç olarak; Kız öğrencilerin öğün atlama ve fast-food tüketiminin fazla olduğu ve yarıdan fazlasının öğlen
yemeklerini atladığı, fiziksel aktivitelerinin düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca fiziksel aktivitenin menstural
siklusta değişimlere sebep olabileceği ortaya konmuştur.
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SS-157
THE EFFECT OF BALNEOTHERAPY ON OXIDANT / ANTIOXIDANT
STATUS IN PATIENTS WITH FIBROMYALGIA
Feyza Nur ÇETİNKAYA, Fatmanur Aybala KOÇAK, Emine Eda KURT, Kenan GÜÇLÜ, Figen TUNCAY,
Senem ŞAŞ, Hatice Rana ERDEM
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Introduction and Objective: Fibromiyalgia syndrome (FMS) is a chronic syndrome accompanied by chronic
diffuse pain, fatigue, sleep disorders and somatic-cognitive complaints and its cause is unknown. Oxidative stress
is thought to play a role in the etiopathogenesis. There are many pharmacological and non-pharmacological
treatment methods and balneotherapy is widely used. The aim of this study was to determine whether there is a
difference in oxidant / antioxidant status balance in patients with fibromyalgia syndrome compared to healthy
controls and to investigate the effect of balneotherapy on oxidative stress.
Material and Methods: In our study, 35 women newly diagnosed with primary fibromyalgia and 35 healthy
women compatible with control group in terms of their ages who applied to the clinic of the Physical Medicine
and Rehabilitation of Kırsehir Ahi Evran University Training and Research Hospital were included in the study.
Initially, total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and oxidative stress index (OSI) of FM patients
were measured by a fully automated calorimetric method developed by Erel before the spa treatment based on
healthy controls and presence of oxidative stress disorder in the patients was evaluated. Severity of disease was
evaluated by fibromyalgia impact questionnairy (FIQ), pain level was evaluated by visual analog scale (VAS),
mood was evaluated by Beck depression inventory (BDI) and quality of life was evaluated by short form-36 (SF36) questionnairy. FM patients were given 15 sessions of balneotherapy treatment. After the treatment, TAS, TOS,
OSI levels and values of clinical parameters of the patients were reevaluated.
Results: While TAS level of FM patients before the balneotheraphy was not significantly different from that of
control group (p=0.114), TOS and OSI levels of FM patients were statistically and significantly higher than those
of control group (p<0.001). VAS, BDI and SF-36 parameters scores of FM patients before the balneotheraphy
were significantly higher than those of control group (p<0.001). While a statistically significant decrease (p<0.001)
in TOS and OSI levels of FM patients was detected from pre-treatment stage to post-treatment (balneotheraphy)
stage, TAS level of FM patients did not change significantly (p=0.538). All of the clinical parameters showed
significant improvement with balneotherapy (p<0.001).
Conclusion: Oxidative disorder was detected in FM patients compared to control group. Balneotherapy showed
antioxidant activity and decreased oxidative stress. Also, balneotheraphy has been thought to be an effective
treatment method about clinical symptoms and quality of life.
GİRİŞ VE AMAÇ
Fibromiyalji sendromu (FMS) kronik yaygın vücut ağrısı, hassasiyet, uyku bozukluğu, yorgunluk gibi somatikbilişsel yakınmaların eşlik ettiği kronik bir sendromudur. Osteoartritten sonra en sık görülen romatizmal
hastalıktır. Kullanılan tanı kriterlerine göre değişmekle birlikte prevelansı %2-8 arasındadır. Hastalık her yaş ve
cinsiyette görülmekle birlikte en sık 40-60 yaş arasında ve kadınlarda görülmektedir.
FMS etyolojisi ve patogenez mekanizmaları hala net olarak bilinememekle birlikte genetik, çevresel faktörler, kas
işlevlerinde bozukluklar, nöroendokrin bozukluklar, biyokimyasal faktörler, otonom sinir sistemi, periferik ve
santral sinir sistemi bozuklukları, uyku bozuklukları, immünolojik ve psikolojik faktörlerin rol oynadığı
gösterilmiştir. Özellikle son yıllarda birçok hastalığın patogenezinde yer alan oksidan/antioksidan imbalansı da
FMS gelişiminde sorumlu tutulmaktadır. Serbest radikallere bağlı oksidatif hasar, azalmış antioksidan kapasite
hastalığın başlangıcında ve ağrının yaygınlaşmasında etkili bulunmuştur.
FMS ağrı ve eşlik eden yorgunluk, dinlendirmeyen uyku, duygudurum ve kognitif işlev bozuklukları ile yaşam
kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Hastalığın tanısının zorluğunun yanı sıra fizyopatolojisinin de net olarak
anlaşılamaması nedeniyle spesifik tek bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavide analjezikler, antidepresanlar ve
antiepileptikleri içeren farmakolojik ajanların yanında egzersizler, kognitif ve davranışsal terapiler, fizik tedavi
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yöntemleri, balneoterapi ve nöral terapi gibi çeşitli tamamlayıcı tıp yöntemleri tek başına ya da kombine olarak
kullanılmaktadır. Balneoterapi uzun yıllardır FMS başta olmak üzere birçok romatizmal hastalık ve kas iskelet
sistemi ağrılı durumlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Etkisini mekanik, kimyasal, immünolojik,
antiinflamatuvar yollardan göstermektedir. Yapılan bazı çalışmalarda balneoterapinin romatoid artrit, osteoartrit
gibi farklı romatizmal hastalıklarda antioksidan sistem üzerine olumlu etkileri rapor edilmiştir.
Bu çalışmanın amacı FM hastaları ile sağlıklı kontroller arasında total oksidan seviye (TOS), total antioksidan
seviye (TAS), oksidatif stres indeksi (OSİ), arasında fark olup olmadığını değerlendirmek ve balneoterapinin FM
hastalarında TAS, TOS, OSİ değerleri ve klinik semptomlar üzerine etkisini göstermektir.
MATERYAL VE METOD
Çalışmaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
polikliniğine başvuran 18-50 yaş aralığında 35 kadın fibromiyalji (FM) hastası ve 35 sağlıklı kontrol alındı.
Hasta gruba ACR 2016 FMS tanı kriterlerine göre tanı almış primer FM hastaları dahil edildi. Sistemik herhangi
bir hastalığı (hematolojik, endokrin, romatolojik, renal, kardiyovasküler, gastrointestinal hastalık) aktif
enfeksiyonu, malignite öyküsü olan, son 1 yıl içinde cerrahi ya da majör travma geçirmiş, son 3 ay içinde
fibromiyaljiye yönelik herhangi bir tedavi (kaplıca, egzersiz, medikal tedavi vs.) almış, postmenapozal, laktasyon
ve gebelik döneminde olan, sigara kullanan, D vitamini düzeyi düşük olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kontrol
grubu olarak ise FMS tanısı olmayan, herhangi bir sistemik hastalığı, ilaç kullanım öyküsü, malignite ve son 1 yıl
içinde cerrahi geçirme öyküsü olmayan, sigara kullanmayan premenapozal sağlıklı kadınlar alındı.
Çalışmaya katılanların sosyodemografik bilgileri kaydedildi. Hastaların ve kontrol grubundaki kadınların tümüne
rutin kan tetkikleri (hemogram, karaciğer-böbrek fonksiyon testleri, tiroit fonksiyon testleri, D vitamini düzeyi,
sedim, CRP) bakıldı. Çalışma kriterlerine uymayanlar dahil edilmedi. 35 FM hastasına Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren Kırşehir Terme
Kaplıcaları’nda hafta içi 5 gün, 3 hafta boyunca toplamda 15 seans tüm vücut banyosu şeklinde balneoterapi
tedavisi verildi. Kontrol grubundaki kadınlarda ve tedavi öncesi ile sonrası hasta grupta TAS, TOS, OSİ ölçümleri
yapıldı. Kontrol grubu ve FM hastalarının başlangıçta görsel analog ağrı skalası (VAS), Beck Depresyon Ölçeği
(BDÖ), kısa form-36 (SF-36) skorları kaydedildi; her iki grup arasında karşılaştırma yapıldı. Bunlara ek olarak
FM hastalarında hastalık şiddetini gösteren fibromiyalji etki sorgulaması (FES) fibromiyalji şiddet ölçeği (FŞÖ)
hesaplaması yapıldı; tedavi sonrası VAS, BDÖ, SF-36 parametreleriyle birlikte değişimleri incelendi.
Kan örnekleri bir gece açlık sonrası sabah aynı saatlerde (09.00-10.00) periferik venöz kandan alındı. Serumu
ayırmak üzere 1500 G’de 10 dakika santrifüj edildi. Ayrılan serum örnekleri analiz gününe kadar -80 °C
buzdolabında bekletildi. Toplanan örneklerin analizi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyokimya Laboratuvarında Rel Assay Diagnostics kitleri ile yapıldı. Otomatik olarak TOS ve TAS ölçülerek OSİ
hesaplandı.
BULGULAR
Çalışmamıza 35 FM hastası 35 kontrol olmak üzere toplam 70 kadın alındı. Hasta grubun yaş ortalaması
39.89±5.84 iken kontrol grubun 37.91±6.58 idi. Vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması hasta grubun 25.34±2.66
iken kontrol grubunda 25.79±2.27 olarak hesaplandı. Her iki grubun yaş dağılımı ve VKİ arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Boy, kilo, medeni durum, eğitim durumu, meslek gibi demografik
özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir. İki grup arasında sosyodemografik özellikler açısından istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmadı. FMS olan kadınlarda hastalık süresi ortalam 5.9 yıl olarak hesaplandı.
Tablo 1: Fibromiyalji Hastaları ve Kontrol Grubunun Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması
HASTA (n:35)
KONTROL (n:35) P
Yaş (yıl) (ortalama±SS)
39.89±5.84
37.91±6.58
p=0.189
Kilo (kg)
67.94±9.51
70.66±8.16
p=0.205
Boy (metre)
1.63±0.05
1.65±0.07
p=0.190
VKİ (kg/m²)
25.34±2.66
25.79±2.27
p=0.450
Medeni durum (n) (%)
evli
34 (97.1)
33 (94.3)
p=0.55
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bekar
1 (2.9)
2 (5.7)
Eğitim durumu (n) (%)
okuryazar değil
3 (8.6)
ilköğretim
14 (40)
13 (37.1)
lise
17 (48.6)
13 (37.1)
yüksekokul
4 (11.4)
6 (17.1)
Meslek (n) (%)
ev hanımı
29 (82.9)
22 (62.9)
çalışan
6 (17.1)
13 (37.1)
Hastalık süresi (yıl ort±SS)
5.94± 4.97
VKİ: vücut kitle indeksi, kg/m²: kilogram/metre², %: yüzde, SS: standart sapma

p=0.162

p=0.107

Kontrol grubu ve FM hastalarının tedavi öncesi VAS, BDÖ, SF-36 ölçekleri açısından değerlendirildi. VAS skoru
hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekken; BDÖ ve SF-36 skorlarında kontrol grubunda
istatistiksel olarak anlamlı düşük değerler saptandı. Bulgular Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2: Fibromiyalji Hastaları ve Kontrol Grubunun Vizüel Analog Skala, Beck Depresyon Ölçeği, Kısa
Form-36 Parametrelerinin Karşılaştırılması
HASTA
KONTROL
P DEĞERİ
VAS
8.11±1.18
2.57±1.39
p<0.001
BDÖ
19.94±6.74
6.28±3.22
p<0.001
SF-36 fiziksel fonksiyon
62.65±11.79
74.71±14.51
p<0.001
SF-36 fiziksel rol limitasyon
1.42±8.45
72.85±27.36
p<0.001
SF-36 ağrı
30.42±15.01
75.92±13.51
p<0.001
SF-36 sosyal fonksiyon
43.18±16.17
71.11±17.17
p<0.001
SF-36 mental sağlık
46.05±11.03
74.01±14.80
p<0.001
SF-36 emosyonel rol limitasyon
8.56±20.34
85.69±20.29
p<0.001
SF-36 enerji-canlılık
26.85±9.16
67.71±12.68
p<0.001
SF-36 genel sağlık algısı
32.14±16.81
64.42±10.20
p<0.001
VAS: Vizüel Analog Skala, BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, SF-36: Kısa Form-36
FM hastalarının tedavi öncesi TAS, TOS, OSİ değerleri ile kontrol grubu karşılaştırıldı. Kontrol grubu ve FM
hastalarında balneoterapi öncesi bakılan TAS değerinde anlamlı fark yokken; TOS ve OSİ değerleri FM
hastalarında anlamlı olarak yüksek bulundu (Tablo 3).
Tablo 3: Fibromiyalji Hastaları ve Kontrol Grubunun Total Antioksidan Seviye, Total Oksidan Seviye ve
Oksidatif Stres İndeksi Değerlerinin Karşılaştırılması
HASTA
KONTROL
P DEĞERİ
Ort±SS
Ort±SS
TAS*
1.19±0.10
1.15±0.91
p=0.114
TOS*
10.54±3.64
7.13±2.18
p<0.001
OSİ
0.88±0.29
0.62±0.18
p<0.001
TAS: Total Antioksidan Seviye, TOS: Total Oksidan Seviye, OSİ: Oksidatif Stres İndeksi
*TAS Birimi: mmol Trolox Equiv. /L, TOS Birimi: μmol H2O2 Equiv./L
Tablo 4: Fibromiyalji Hastalarında Balneoterapi Öncesi ve Sonrası Klinik ve Labarotuvar
Değerlendirmelerin Karşılaştırılması
TEDAVİ ÖNCESİ
TEDAVİ SONRASI
P DEĞERİ
TAS*
1.19±0.10
1.17±0.12
P=0.538
TOS*
10.54±3.64
7.43±2.56
P<0.001
OSİ
0.88±0.29
0.60±0.21
P<0.001
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VAS
8,11±1,18
5.42±1.88
P<0.001
FES
61.92±10.50
41.13±14.76
P<0.001
BDÖ
19.94±6.74
10.68±5.10
P<0.001
SF-36 fiziksel fonksiyon
62.65±11.79
74.23±10.26
P<0.001
SF-36 fiziksel rol limitasyon
1.42±8.45
15.00±32.76
P=0,017
SF-36 ağrı
30.42±15.01
52.64±15.44
P <0.001
SF-36 sosyal fonksiyon
43.18±16.17
53.57±15.62
P <0.001
SF-36 mental sağlık
46.05±11.03
59.74±9.83
P <0.001
SF-36 emosyonel rol limitasyon
8.56±20.34
39.00±37.41
P <0.001
SF-36 enerji-canlılık
26.85±9.16
43.42±13.92
P <0.001
SF-36 genel sağlık algısı
32.14±16.81
49.57±14.72
P <0.001
FŞÖ
22.31±3.93
13.68±4.67
P <0.001
TAS: Total Antioksidan Seviye, TOS: Total Oksidan Seviye, OSİ: Oksidatif Stres İndeksi
VAS: Vizüel Analog Skala, BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, SF-36: Kısa Form-36, FES: Fibromiyalji Etki
Sorgulaması, FŞÖ: Fibromiyalji Şiddet Ölçeği
*TAS Birimi: mmol Trolox Equiv. /L, TOS Birimi: μmol H2O2 Equiv./L
Hastaların balneoterapi tedavisi sonrası klinik, laboratuvar değerlendirmeleri tekrarlandı. Laboratuvar
değerlendirmelerinde TOS ve OSİ değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptanırken (p<0.001); TAS
değerlerinde anlamlı bir değişim olmadı (p=0.538). Ağrı şiddeti değerlendirmesinde VAS değerinde istatistiksel
olarak kuvvetli derecede anlamlı düşüş elde edildi (p<0.001). SF-36 alt parametreleri ile BDÖ skorlarında
balneoterapi sonrası istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler saptandı. FŞÖ ve FES’de tedavi ile anlamlı düzelmeler
saptanmış olup tüm parametrelerdeki değişimler Tablo 4’te gösterilmiştir.
SONUÇ
Çalışmamızda FM hastalarında balneoterapi tedavisi verilmeden önce bakılan TOS ve OSİ düzeylerinde kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptanmıştır (p<0.001). TAS değeri ise kontrol gurubuna göre
daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0.114). Bu sonuçlar FM hastalarında artmış oksidan
durum ve oksidatif stresin varlığını göstermektedir. TAS düzeyindeki yüksekliğin anlamlı olmasa da artmış
oksidan duruma karşı reaktif bir artıştan kaynaklandığı düşünülmüştür. Balneoterapi sonrası FM hastalarında TOS
ve OSİ düzeylerinde istatistiksel olarak kuvvetli derecede anlamlı düzelme elde edilmiştir (p<0.001). TAS
düzeyinde ise anlamlı değişiklik elde edilmemiştir. Bu da balneoterapinin antioksidan etkinlik göstererek oksidan
aktiviteyi azaltıp dengeyi oksidatif streste azalma yönünde değiştirdiğini yansıtmaktadır. 3 haftalık balneoterapi
tedavisi ile hastaların VAS, BDÖ, SF-36, FES ve FŞÖ skorlarında anlamlı düzelmeler elde edilmiştir.
Balneoterapinin biyokimyasal etkinin yanında hastalık semptomları, yaşam kalitesi ve fonksiyonlar üzerine
belirgin derece etkili olduğunu işaret eder. Sonuç olarak fibromiyalji hastalarına verilen 15 seans balneoterapi ile
klinik düzelmenin yanı sıra etyopatogenezde rol oynadığı düşünülen oksidan-antioksidan sistemde de düzelme
sağlanarak etkili bir tedavi seçeneği olduğu ve kombinasyonlarda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. FMS
patogenezinde oksidan ve antioksidan sistemin rolünün daha iyi aydınlatılabilmesi, balneoterapinin bu konuda
etkinliğini gösteren daha yüksek hasta sayılı, daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı
zamanda balneoterapinin etkinliğinin sürdürülebilirliğini değerlendirmek için daha uzun takip süreli çalışmalar
gerekmektedir.
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SS-159
ÇOKLU FAKTÖRLERİN NEDEN OLDUĞU PNÖMATOZİS SİSTOİDES
İNTESTİNALİS: NADİR BİR OLGU SUNUMU
Servet Kocaöz*, Ömer Parlak**
*Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi AD, Bilkent, Ankara, Türkiye,
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Bilkent, Ankara, Türkiye.
Amaç: Pnömatozis sistoides intestinalis (PCI), bağırsak duvarında birden fazla intramural gazla dolu kistten
oluşan nadir bir hastalıktır. Apandisit, eroin ve alkolün neden olduğu düşünülen yeni bir olguyu sunmayı
amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Acil servisimize başvuran 32 yaşındaki erkek hasta, 10 gündür bulantı, kusma, karın ağrısı,
kilo kaybı, kabızlık ve ilerleyici karın şişkinliği şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede karın belirgin şekilde
distandü, yaygın hassasiyet, rebound ağrı, kas sertliği ve azalmış barsak seslerini içeren peritonit belirtilerini
göstermekteydi. Abdominal bilgisayarlı tomografide belirgin bağırsak distansiyonu, proksimal ince barsakta
yaygın kabarcık benzeri intramural gaz ve karın sağ alt kadranda lokalize sıvı birikimi görüldü.
Bulgular: Karın içerisine cerrahi olarak girildiğinde, yaklaşık olarak 3 L asit sıvısı aspire edildi ve flegmone akut
apandisit bulundu. İnce barsak ve kolon siyanotik değildi ve canlı görünüyordu. Bu nedenle, bağırsak rezeksiyonu
gerekli görülmedi. Çekum etrafındaki yapışkanlıklar dikkatlice ayrıldı. Bu operasyonda apendektomi ve eksternal
drenaj yapıldı. Ayrıca lenf nodu biyopsisi yapıldı. Medikal tedavi sonrasında hasta sorunsuz olarak iyileşti. Daha
sonra, ameliyat sonrası 8. günde taburcu edildi.
Sonuç: PCI, bir hastalık değil, radyografik bir işarettir. Literatürde uzun süreli eroin kullanımına bağlı PCI gelişimi
bulunamamıştır. PCI her zaman bağırsak enfarktüsünü belirten bir işaret olmayabilir. PCI prognozu altta yatan
hastalığın ciddiyetine ve cerrahi operasyona karar vermek için geçen süreye bağlıdır.
Anahtar Kelimeler: Apandisit, Pnömatozis intestinalis, Karın ağrısı, Eroin, Alkol.

PNEUMATOSIS CYSTOIDES INTESTINALIS CAUSED BY MULTIPLE
FACTORS: A RARE CASE REPORT
Introduction: Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) is a rare disorder consisting of multiple intramural gasfilled cysts in the bowel wall. We aimed to present a new case thought to be caused by appendicitis, heroin and
alcohol.
Methods: A 32-year-old male patient admitted to our emergency department have been a complaint to nausea,
vomiting, abdominal pain, weight loss, constipation and progressive abdominal distention for 10 days. In physical
examination, the abdomen was markedly distended and showed signs of peritonitis that included diffuse
tenderness, rebound pain, muscle rigidity and decreased bowel sounds. Abdominal computed tomography scan
revealed marked bowel distension, bubble-like intramural gas scattered in the proximal small bowel, and localized
fluid accumulation in the right lower quadrant of the abdomen.
Results: When the abdomen was surgically entered, approximately 3 L of acid fluid was aspirated and the nonperforated was found to be acute appendicitis. The small bowel and colon were not cyanotic and seemed alive.
Thus, no bowel resection was deemed necessary. Adhesions around the cecum were carefully separated.
Appendectomy and external drainage were performed in this operation. In addition, lymph node biopsy was
performed. After medical treatment, the patient recovered without any problems. Subsequently, he was discharged
on the 8th-day post-surgery.
Conclusion: PCI is a radiographic sign, not a disease. In the literature, PCI development due to long-term heroin
use could not be found. PCI may not always be a sign of intestinal infarction. The PCI prognosis depends on the
severity of the underlying disease and the time it takes to decide on the surgical operation.
Keywords: Appendicitis, Pneumatosis intestinalis, Acute pain, Heroin, Alcohol.
Introduction

313

Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) is a rare disorder consisting of multiple intramural gas-filled cysts in the
bowel wall [1]. Patients are either asymptomatic or present with nausea, vomiting, diarrhea, flatulence, tenderness,
and pain. The pathogenesis of this abnormality is still unknown. In 85% of the cases, PCI is seen secondary to
another pathology. These secondary pathologies are pyloric stenosis, peptic ulcer, appendicitis, ischemic and
inflammatory intestinal diseases, diverticular disease, sigmoid volvulus, obstructive pulmonary disease,
connective tissue diseases, various parasitic diseases of the intestine, immunodeficiency such as AIDS, bacterial
or viral infection, surgical or endoscopic trauma [2]. PCI may usually be found in a subserosal or submucosal
location, and bowel distention and/or intraperitoneal free air can appear when the PCI is sufficiently extensive.
However, PCI showing massive intraperitoneal free air and/or retroperitoneal air is extremely uncommon [3]. PCI
can occur anywhere within the gastrointestinal tract from the esophagus to the rectum. It was previously reported
that mainly involve PCI localized to large intestine in 46% of the cases, the small intestine in 27% of the cases,
the stomach in 5% of the cases and the large intestine combined with small intestine in 7% of the cases [4].
Generally, treatment includes the removal of the concomitant secondary pathology and includes resection of the
involved segment of the intestine. Although it can lead to serious complications, finding usually resolves
spontaneously [5]. This case report, we present a new case PCI thought to cause of appendicitis, heroin, and
alcohol.
Case Report
A 32-year-old male unemployed patient was admitted to complaints about our emergency department with nausea,
vomiting, abdominal pain, weight loss, constipation, and progressive abdominal distention one day ago. Two days
before, he has begun to suffer lower abdominal pain, fever, vomiting. He has been abdominal pain persistent,
accompanied by progressive abdominal distention and constipation for 10 days. The patient had no history of
medical disease or trauma. However, heroin, cannabis, ecstasy, marijuana and alcohol use for 4 years. When the
patient arrives, his vital signs were: temperature 37.6°C, pulse rate 112 beats/min, respiratory rate 20 breaths/min,
and blood pressure 115/70 mm Hg. He was conscious in verbal communication and his place and time orientation
was complete. The abdomen was markedly distended and showed signs of peritonitis that included diffuse
tenderness, rebound pain, muscle guarding and rigidity and decreased bowel sounds. Laboratory findings indicated
mild anemia: white blood cell count 9400/uL (neutrophils 72.1%, lymphocytes 12.8%, monocytes 13.1%,
eosinophils 2.0%), red blood cell count 3.75 million/ uL, and hemoglobin level 11.5 g/dL. In biochemistry studies,
serum BUN increase (90.5 mg / dL; 10-48.5), decrease in serum calcium level (6.7 mg / dL; 8.6-10.0), decrease
in serum albumin level (2.47 g / dL; 3.5-5.2), decrease in serum protein level (4.2 g). / dL; 6.4-8.3) decreased in
serum potassium level (2.6 mmol / L; 3.5-5.1). Serum CRP level increased (8.17 mg / L; 0-5). The patient
underwent exploratory laparoscopy. Because of widespread acid and pneumatosis cystoides intestinalis,
laparotomy was performed. When the abdomen was surgically entered, approximately 3 L of acid fluid was
aspirated. The small bowel and colon were not cyanotic and seemed alive. Thus, no bowel resection was deemed
necessary. After the careful departure of the adhesions around the cecum, non-perforated and appendiceal
phlegmon was found. Appendectomy and external drainage were performed in this operation. Ceftriaxone and
metronidazole were used to control sepsis in the perioperative period. The patient recovered dramatically in the
Surgical Intensive Care Unit. He was transferred to an ordinary ward the next day, and he was able to resume oral
food from the 3rd postoperative day. Her drains were removed on the third day postoperative. There was no wound
infection. Subsequently, he was discharged on the 8th-day post-surgery.
Discussion
Patients with PCI can be asymptomatic or present with nonspecific gastrointestinal symptoms such as abdominal
distention, diarrhea, constipation, abdominal pain, and weight loss. PCI is a radiographic sign, not a disease.
Morphology can be classified as follows: 1) bubble-like or cystic if consisting mainly of isolated bubbles of air in
the bowel wall; and 2) band-like or linear, if consisting of continuous bands of air in the bowel wall [6]. Bubblelike pneumatosis may be asymptomatic or harmless, whereas band-like pneumatosis is more characteristic of
bowel infarction (7). Portomesenteric venous gas may be occasionally identified from an abdominal CT scan in
cases involving PCI, with similar formative mechanisms. The combination of pneumatosis and portomesenteric
venous gas usually indicates the presence of mesenteric infarction, and emergency laparotomy is indicated [7,8].
In the presented case, there was only bubble-like pneumatosis in the proximal small bowel, without
portomesenteric gas. The image findings in our case suggest non-ischemic nature of PCI.
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Patients with both peritoneal irritation and decreased or absent enhancement of bowel wall on CT should be
observed, and we should establish a simple and novel risk score that predicted mortality in patients with PCI [9].
Treatment must focus on the underlying disease rather than the PCI itself. A surgical operation is usually not
necessary in asymptomatic patients with PCI. Aggressive resuscitation and early surgical intervention are
warranted where there are signs of perforation, peritonitis, or abdominal sepsis in patients with PCI. PCI
endoscopic manifestations were varied, and radiology combined with endoscopy could avoid misdiagnosis. Thus,
PCI usually can be managed conservatively with good outcome [10].
In the literature, PCI 14 studies developed secondary to acute appendicitis are included. However, it is mentioned
in a publication from the PCI based on alcoholism [10]. PCI development due to long-term heroin use has not been
found in the literature. Therefore, our case is an interesting multi-factor PCI case caused by appendicitis with longterm alcohol and heroin use.
PCI may not always be a sign that indicates bowel infarction. The prognosis of PCI depends on the severity of the
underlying disease and the length of time take to decide on the surgical operation.
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SOLİD BÖBREK TÜMÖRLERİNDE DİNAMİK BT'İN MALİGNBENİGN AYRIMINDAKİ YERİ
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Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim dalı, Van
Amaç: Solid böbrek kitlelerinde morfolojik ve kontrastlanma kriterlerinine göre Dinamik Çok kesitli BT'in malign
ve benign ayrımında tanıya katkısını araştırmaktır.
Gereç ve yöntemler: 2007-2015 yılları arasında renal kitle ön tanısı ile başvuran hastalarda Dinamik Multifazik
Kontrastlı BT incelemesi ve patoloji sonucu olan hastalar incelendi. 64 hastada saptanan 67 lezyon radyolojik
olarak değerlendirilip patoloji ile korele edildi. Çalışmada değerlendirilen parametreler, hasta yaşı, cinsiyeti, kitle
boyutu, lezyondaki kalsifikasyon ve kistik- nekrotik dejenerasyon, komşu organ ilişkisi, histopatolojik tip, ve
Dinamik BT’de prekontrast, kortikomedüller ve nefrogram fazlarında elde edilen lezyon dansiteleri, Erken
kontrastlanma indeksi (EKİ) ve geç kontrastlanma indeksi (GKİ), kortikomedüller (KM), nefrografik (NG) fazda
tümör/ aorta ve tümör/ parankim dansite oranlarıdır.
Bulgular: 64 hastanın 29’u erkek, 35’i kadındı. Toplam 67 lezyon saptanmış olup 53'ü malign 14 'ü benign
lezyondu. Lezyoların patolojik dağılımı ise 48 RHK(3THK,1 Wilm's tümoru,1 Lenfoma,1 Kist hidatik,4
pyelonefrit-abse,3 AML,5 onkositom ve 1 multilokule nefroma lezyonuydu. Malign ve benign lezyonların
prekontrast, KM ve NG ortalama değerlerine bakıldığında malign lezyonların prekontrast, KM ve NG ortalama
dansiteleri benign lezyonlara göre daha yüksek izlenmiştir. İstatiksel olarak malign ve benign lezyonların
kortikomedüller ve nefrogram fazında tümör/ aorta ve tümör / parankim kontrastlanma oranları karşılaştırıldığında
sadece kortikomeduller fazda tümor/parankim oranında anlamlı fark izlendi
Sonuç: Çalışmamızda benign lezyonlar küçük çaplı olup homojen kontrast tutmaktaydı. Lezyonların çapı artıkça
malign olma potansiyeli ise artmaktadır. Ayrıca bu lezyonlar daha agresiv ve ileri evre tümorlerdir.
Anahtar kelimeler: Çok kesitli Dinamik Renal BT, Böbrek kitleleri, Lezyon dansitesi, Morfolojik özellikler

EFFECTIVENESS OF DYNAMIC CT IN DISCRIMINATING BETWEEN
MALIGNANT AND BENIGN RENAL TUMORS
Introduction and Aim: The aim of our study is to investigate the contribution of computed tomography in the
differentiation of malignant and benign solid renal masses according to morphologic and enhancement criteria.
Materials and methods: Patients who were admitted with a diagnosis of renal mass between 2007-2015, who had
underwent Dynamic Multiphasic Contrast CT and had pathological reports were reviewed. Sixty-seven lesions
found in 64 patients were radiologically evaluated and correlated with pathological reports. The parameters
assessed in the study were patient age, gender, dimensions of the mass, lesional calcification and cystic necrotic
degeneration, relation with neighboring organs, histopathological type, and lesional density scores found in
precontrast-corticomedullary phase and nephrogram phases on CT, Early Contrasting Index(ECI) and Late
Contrasting Index(LCI), tumor/aorta and tumor/parenchyme density rates in KM and NG phases. Statistically
significant differences in tumor / parenchyma ratio in corticomedullary phase were observed in comparison of
tumor / aorta and tumor / parenchymal enhancement rates in corticomedullary and nephrogram phase of malignant
and benign lesions
Results: Of the 64 patients, 29 were males and 35 were females. A total of 67 lesions were found, of which 53
were malignant and 14 were benign. The pathological typing of the lesions were as follows: 48 RCC (3 TCC, 1
Wilm’s tumor, 1 lymphoma, 1 hydatic cyst, 4 pyelonephritis-abscess, 3 AML, 5 oncocytoma and 1 multiloculated
nephroma. When precontrast, CM and NG mean values of malignant and benign lesions were examined,
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precontrast, BM and NG mean densities of malignant lesions were higher than benign lesions.
Conclusion: The benign lesions in our study were of small diameter and held contrast homogenously. As the
diameter of the lesions increase, malignancy potential increases. In addition, these lesions are agressive and high
stage tumors.
Differentiation of malignant and benign lesions can be done by firstly looking at morphological characteristics.
Keywords: Multidetector Dynamic renal CT, Renal masses, Lesion density, Morphological features
Giriş
Böbrek tümörlerinin %90’ı parankimden (primer böbrek tümörü), %5-10’u ise kaliks ve renal pelvisten
kaynaklanır. Parankimden gelişen primer böbrek tümörleri benign ve malign olarak ikiye ayrılır. En sık benign
tümörler; adenom, hemanjiom, mezoblastik nefrom ve anjiomiyolipomdur. Malign tümörlerden en sık görüleni
adenokarsinomdur(%80). Daha sonra renal pelvisin epitelyal tümörleri (%10), nefroblastom (Wilms tümörü) ve
sarkom gelir (1).
Böbrekler spesifik kontrastlanma karakterleri nedeni ile Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile günümüzde mükemmel
şekilde değerlendirilebilmektedir. Renal konturlar, boyut, parankim yapıları, renal fonksiyon, toplayıcı sistemleri,
vasküler yapıları, renal patolojiler ve çevre oluşumlar hakkında optimal yorum yapılabilmektedir (2).
Solid renal kitle lezyonları ÇKBT’de kontrastlanma paternlerindeki karakteristiklerine göre değerlendirilirler.
İncelemede prekontrast ve Dinamik kontrastlı fazlar lezyonun karakterizasyonu için mutlaka alınmalı ve
lezyondaki dansite değişimleri her fazda ölçülerek yorumlanmalıdır. Dinamik incelemedeki arteriyal fazda anlamlı
dansite değişimi (>10 HÜ) son derece değerlidir ve lezyonun renal hücreli karsinom (RCC) olabilme olasılığını
belirgin derecede güçlendirir. Nadiren adenomlar ve anjiomyolipomlar da hipervasküler yapıda olmakla beraber
kontrast kayıpları (wash-out fenomeni) RCC’ya oranla çok daha hızlıdır. Yaklaşık >100sn. tüm hipervasküler
lezyonlar renal parankim ile izodens yapıya gelirler (2-4). Hipovasküler lezyonlar genelde benign tümoral
lezyonlardır. Nadiren lenfoma, metastatik lezyonlar ya da çok nadiren RCC karşımıza hipovasküler yapıda olarak
gelebilir. Bu lezyonların arterial fazda renal korteks ile demarkasyon hatları net izlenirken, renal medulla ile
sınırları net olarak seçilememektedir. Bu lezyonlarda net yorum yapabilmek için dinamik incelemede nefrogram
fazı mutlaka gereklidir. Bununla beraber toplayıcı sistem yerleşimli bir kitle şüphesi olan hastalarda, pelvikalisyel
sisteme yerleşen transizyonel hücreli karsinomaların yine hipovasküler yapıda olmaları dolayısı ile inceleme
mutlaka trifazik dinamik yapıda gerçekleştirilmeli ve ekskretuar faz incelemeye dahil edilmelidir.
Çalışmamızın temel hedefi Renal Hücreli Kanserlerin (RCC) Çok kesitli BT’de kontrastsız görüntüleri takiben
trifazik (kortikomedüller, nefrografik ve ürografik faz) protokol uygulayarak RCC lerin; morfolojik ve
kontrastlanma kriterlerinine göre malign ve benign ayrımı açısından tanıya katkısını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem
2007-2015 yılları arasında RCC tanısı ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı'nda
Dinamik Multifazik Kontrastlı BT incelemesi ve patoloji sonucu olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Dinamik
Batın BT si gerçekleştirilen ve patoloji sonucu olan 46 hastada saptanan 48 lezyon radyolojik olarak
değerlendirildi. 48 RCC, Patolojik sınıflandırma için 2002 TNM ölçütleri ve Fuhrman dereceleme sistemi
kullanıldı.
RCC’ların Nükleer Derecelendirilmesi (gradeleme)
Derecelendirme sistemleri içinde en yaygın olarak kullanılan Fuhrman ve arkadaşlarının önerdikleri
derecelendirme sistemidir (Tablo 1). Fuhrman sistemi derecelendirmede nükleer boyut, kontur ve nükleol
belirginliğini kullanır ve birden dörde kadardır. En yüksek nükleer derece tümörün derecesi olarak kabul edilir
(26,27,56,57,58).
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Tablo 1: Fuhrman Derecelendirme Sistemi (58)
Nükleer Derece
Özellikleri
Derece 1
Yuvarlak, yaklaşık olarak 10 mm çapında uniform nükleus, nükleolus yok ya da çok küçük.
Derece 2
Yaklaşık olarak 15 mm çapında, hafif düzensiz konturlara ve x400 büyütme ile görünen
nükleollere sahip nükleus.
Derece 3
Yaklaşık olarak 20 mm çapında, orta-belirgin derecede düzensiz konturlara ve x100
büyütme ile görünen büyük nükleollere sahip nükleus.
Derece 4
Nükleus, derece 3’te görülen nükleusa benzer, multilobuler ya da multipl nükleus ya da
bizaar nükleus ve kromatin kabalaşması olabilir.
Çalışmaya alınan hastalarımızın batın pelvik BT çekimleri 64 dedektörlü multislice Philips Brillance V2.6.1
(2007) ve 16 dedektörlü Toshiba Activion V3.00 (2010) cihazlarıyla yapıldı. Alınan görüntüler, iş istasyonunda
(Philips Extented Brilliance Workspace Philips Medical systems, Best The Netherlands) batın pelvik BT
konusunda deneyimli iki uzman radyolog ile birlikte değerlendirildi.
Çekim öncesi tüm hastalara antekübital yoldan intravenöz yolla otomatik enjektör aracılığıyla, saniyede 2- 3 ml
gidecek şekilde 350 mgI/ml noniyonik kontrast maddeden 100-120 mililitre uygulandı. Kontrast madde
enjeksiyonundan önce diyafragma kubbesinden pelvis girimine kadar olan üst abdominal bölge, böbrekler ve
sürrenal lojlar görüntü dahilinde kalacak şekilde tarandıktan sonra, aynı tarama alanına, kontrast enjeksiyonunu
takiben 25 sn sonra kortikomedüller (arteriyel) faz görüntüler, 60 sn sonra nefrografik faz görüntüler ve 300 sn (5
dk) sonra ürografik faz görüntüler alındı. Her hasta için tomografi çekimi kraniyokaudal yönde nefes tutturularak
gerçekleştirildi.
Her hasta için yaş, cinsiyet, tutulan taraf, lezyonların aksiyel düzlemde en uzun çapı, prekontrast, kortikomedüller
faz ve nefrogram fazı dansiteleri, bunlara göre saptanan erken (EKİ) ve geç boyanma indeksleri (GKİ), her faz
için normal parankim ve aorta lümenindeki kanın dansitesi, tümörün Kortikomedüller (KM) ve Nefrogram (NG)
fazlarındaki dansitesinin parankim ve aorta dansitelerine oranını, kistik-nekrotik komponent ve kalsifikasyon
içermesi, perirenal değişiklikler ve komşu organ ilişkisi gibi radyolojik veriler elde edildi.
Değerlendirmede lezyonun en uzun çapı alındı. Prekontrast, kortikomedüller ve nefrogram fazlarında olabilecek
en küçük ROI’ler ile kistik nekrotik komponent ve kalsifikasyon olan kısımlarından uzak olacak şekilde solid
kısımlarından alınan üç dansite ölçümünün ortalaması alınarak dansite ölçümleri yapıldı. Ayrıca bu fazlarda
normal renal parankim ve aorta dansiteleri de kaydedilip, tümör / parankim ve tümör/ aorta dansite oranları
hesaplandı. Dinamik serilerde KM ve NG fazlarında elde edilen mutlak dansitelerden prekontrast dansiteler
çıkartılarak erken ve geç kontrastlanma (“wash-in”) indeksleri hesaplandı. Lezyonların perirenal yağ doku içindeki
dansite artımına göre (yok, minimal, var) lezyonlar 3 kategoride incelendi. Ayrıca lezyonlarda kalsifikasyon varlığı
ve kistik nekrotik dejenerasyon varlığı değerlendirildi. Son olarak lezyonların komşu organ, vasküler yapı
ilişkisine bakıldı.
İstatistiksel Analiz
Verilerin analizinde Excel ve MedCalc programları kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik olarak sayımla elde edilen
veriler için frekans (yüzde), ölçümle elde edilen veriler için ortalama ± standart sapma ve ortanca (Min-Max)
verilmiştir.
Kategorik veriler açısından bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında veya ilişki incelemesinde ki-kare analizi
yapılmıştır. Ölçümle elde edilen değişkenler açısından bağımsız grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U
testi kullanılmıştır. Ölçümle elde edilen değişkenler arası ilişkilerin incelenmesinde Spearman ilişki katsayısı
hesaplanmıştır.
Lezyonların üç fazdaki dansite ölçümünün, erken ve geç boyanma indekslerinin ve tümör/aorta ve tümör /
parankim kontrastlanma oranlarının berrak hücreli ve berrak hücreli dışı lezyonların ayrımında kullanılıp
kullanılamayacağına karar vermede ROC (Reciever Operating Characteristics) Curve analizinden yararlanılmıştır.
Eğri altında kalan alan (Area-under ROC curve) normal referans eğrinin üzerinde ise istatistiksel olarak anlamlı
bulunup, bu parametrenin analiz edilen grupları birbirinden ayırmada kullanılabileceği söylenir. Buna uygun
durumlarda uygun eşik değerinin (“cut-off”) belirlenmesinde “Youden” indeksi (Duyarlılık + Seçicilik)
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hesaplanmıştır. Tanı performansları bakımından parametrelerin birbirine üstün olup olmadığının incelenmesinde
eğri altında kalan alan değerleri karşılaştırılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular
Lezyonların değerlendirilmesi
Çalışmada 46 hastada tespit edilen 48 RCC incelendi. RCC 'lardan 28'i berrak hücreli RCC (%41.8) 20 tanesi ise
berrak hücreli dışı RCC (%29,9) idi. 2 kadın hastada biri ipsilateral diğeri ise kontralateral olmak üzere patoloji
sonucu berrak hücreli RCC olan lezyon mevcuttu.
Tablo 2: Tüm lezyonların patoloji sonuçlarına göre dağılımı
Olguların patolojik dağiılımı Lezyon sayısı (n:48) Yüzde(%)
Berrak hücreli RCC
28
58,3
Papiller hücreli RCC
10
20,8
Kromofob hücreli RCC
6
12,5
Multilokuler kistik RCC
3
6,2
Sarkomatoid hücreli RCC
1
2
Hastaların 23'ü erkek (%50),23' ü kadın (%54,6) hasta olup erkek/kadın oranı 0,5 idi. Hastaların yaş aralığı 20-85
olup ortalama hasta yaşı± SD 52,5 ± 14,4 idi. Lezyonların 33 tanesi sağ (%67,2), 15 tanesi ise sol böbrek(%32,8)
yerleşimliydi.
Kitle lezyonları 19-141 mm aralığında olup ortalama kitle çapı ± SD = 61,1mm ± 36,1 idi. Çalışmada saptanan en
büyük ve en küçük çaplı tümörlerin her ikisi de berrak hücreli RCC 'ye aitti. RCC 'lar berrak hücreli RCC ve berrak
hücreli dışı RCC olarak gruplandırıldıklarında ise çap açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır
(p>0,05).
48 RCC lezyonundan 26 lezyonun hastane bilgi işletim sisteminden Furhman derecesine ulaşıldı. Furhman
derecesi saptanan RCC ' ların subtipleri berrak hücreli, papiller, multilokuler kistik ve kromofob hücreli RCC idi.
Furhman evresine göre 4 olguda evre 1, 14 olguda evre 2, 8 olguda evre 3 olarak saptanmıştır.Evre 4 lezyon
saptanmadı.1 bayan hastada kontralateral iki berrak hücreli RCC izlenmiş olup sağdaki lezyonun Furhman
derecesi grade 1 soldakinin ise grade 3 olarak saptandı.
Tablo 3:Lezyonların Furhman evresine göre dağılımı
Furhman derecesi Lezyon sayısı (n:26) Yüzde(%)
Evre 1
4
%15,3
Evre 2
14
%53,8
Evre 3
8
%30.7
Evre 4
0
%0
Lezyon boyutları ile RCC ’ lardaki Fuhrman derecesi karşılaştırıldığında bu iki parametre arasında istatistiksel
olarak anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir (P>0,05).
Prekontrast, KM ve NG faz dansiteleri karşılaştırıldığında; 5 RCC subtipinden berrak hücreli RCC tüm fazlarda
en yüksek dansiteye sahipti.
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Grafik 1: RCC subtiplerinin prekontrast, KM ve NG fazlarındaki ortalama dansiteleri gösteren grafik
Berrak hücreli RCC (28/48) ile berrak hücreli dışı RCC lezyonların (20/48) prekontrast, kortikomedüller ve
nefrogram faz dansiteleri arasındaki karşılaştırmada, prekontrast dansiteler arasında istatistiksel anlamlı fark
saptanırken (p=0,020) kortikomedüller ve nefrografik faz ile erken ve geç kontrastlanma indekslerinde (p>0,05)
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.
Tablo 4: BHRCC VE BHDRCC lezyonlarının prekontrast,KM ve NG fazlarındaki ortalama,
minimum dansiteleri ve erken ve geç kontrastlanma indekslerini gösteren tablo
Tüm RCC Lezyonları
Prekontrast (HÜ) KM faz (HÜ)
NG faz (HÜ) EKİ (HÜ)
Berrak
Ortalama
36,6
126,4
107,2
89,8
hücreli
Ortanca
33
110
109
72
RCC
Minimum
17
45
51
6
N:28
Maximum
77
296
182
251
Ss sapma
14,9
62,0
38,09
62,9
Berrak
Ortalama
26,3
94,9
92,2
69,6
hücreli
Ortanca
24
74
83
73
Dışı RCC Minimum
9
20
49
24
N:20
Maximum
75
333
200
139
Ss sapma
14,5
71,7
40,2
33,7

maksimum,
GKİ (HÜ)
68,6
49
2
258
63,3
65,9
58,5
17
128
33,8

RCC lar BHRCC ve BHDRCC olarak sınıflandırıldıklarında sadece prekontrast fazdaki dansite ölçümü anlamlı
bulunmuştur. Prekontrast fazda lezyon dansitesi diğer RCC subtiplerine göre BHRCC'da daha yüksek
bulunmuştur.
Normal renal parankimin prekontrast çalışmalardaki ortalama dansitesi 30,76 HÜ (±14,52), KM fazdaki ortalama
parankim dansitesi 128,78 HÜ (±44,82), NG fazında ise 154, 04 HÜ (±41,08) olarak bulunmuştur. Prekontrast
çalışmalarda aortanın ortalama dansitesi 43,99HÜ(±37,24), kortikomedüller fazda 351,3 HÜ(±93,07) ve
nefrogram fazında ortalama aorta dansitesi 137 HÜ (±27,8) olarak bulunmuştur.
Tablo 5: Dinamik BT incelemede prekontrast, KM ve NG fazında normal renal parankim ve aorta dansiteleri
ortalama ve ortanca değerleri
Parankim ve aorta dansiteleri
Ortalama±Ss
Ortanca(Minimum-Maximum)
Prekontrast -parankim
30,76 (±14,52)
28 (12-88)
KM faz- parankim
128,78 (±44,82)
138 (32-216)
NG faz- parankim
154, 04 (±41,08)
153 (53-262)
Prekontrast -aorta
43,99 (±37,24)
39(13-323)
KM faz - aorta
351,3 (±93,07)
348(188-923)
NG faz – aorta
141 (±27,8)
137(105-279)
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Dinamik BT incelemede doğrudan lezyondan elde edilen dansite ölçümleri ve bunlardan hesaplanan erken ve geç
boyanma indekslerinden daha objektif olması açısından kortikomedüller ve nefrogram fazlarında lezyon
dansitesinin aortaya ve normal renal parankime oranları hesaplandı.
4 RCC subtipinin kortikomeduller ve nefrogram fazında tümor/aorta ve tümor /parankim oranları
karşılaştırıldığında; KM ve NG fazında tm/aorta ve tm/parankim oranı BHRCC 'da en yüksek saptandı.
Sarkomatoid tip RCC tek lezyon olmasından kaynaklı değerlendirilmeye alınmadı. Papiller hücreli RCC 'de ise en
düşük oranlara sahipti.

Grafik 2: RCC subtiplerin kortikomedüller faz ve nefrogram faz tümör/aorta ve tümör/ parankim dansiteleri
oranlarının karşılaştırılması
BHRCC ve BHDRCC lezyonların kortikomedüller ve nefrogram fazında tümör/ aorta ve tümör / parankim
kontrastlanma oranları karşılaştırıldığında istatiksel olarak kortikomeduller ve nefrogram fazında tümor/aorta
oranında anlamlı fark izlendi (p<0,05). Kortikomeduller ve nefrogram fazında tümor/parankim oranında ise
anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
46 hastada saptanan 48 lezyonun 41 tanesinde (%85,4) kistik dejenere alan mevcut olup 7 tanede ise (%14,5) ise
kistik dejenere alan saptanmadı. Çalışmada BT bulguları ile değerlendirilen lezyondaki kistik-nekrotik komponent
varlığı, patolojik tiplere göre şu dağılımı göstermekteydi.28 berrak hücreli RCC 'dan 26'ında(%92,9) kistik
dejenere alan varken 2 hastada (%7,1) saptanmadı.10 papiller hücreli RCC ve 6 kromofob hücreli RCC den sırayla
7(%70) ve 4 (%66,7) hastada kistik-dejenere alan varken; sırayla 3(%30) ve 2(%33,3) lezyonda dejenerasyon
izlenmedi.
İncelenen 48 lezyonun 10(%20,8) tanesinde kalsifikasyon saptanmış olup 38 (%79,1) lezyonda kalsifikasyon
saptanmamıştır. Kalsifikasyon saptanan 11 lezyonun patoloji sonucu 6 berrak(%21,4),2 papiller (%20) ve 2
kromofob (%33,3) hücreli RCC ile. 48 RCC lezyonundan 10 tanesinde kalsifikasyon saptanmıştır. RCC alt
tiplerinden multilokuler ve sarkomatoid tipte kalsifikasyon izlenmemiştir.
48 RCC lezyondan 13 tanesinde perirenal dansite artışı varken 13 tanede minimal, 22 tanede ise dansite artışı
yoktu. 2 multilokuler RCC, 7 berrak hücreli RCC ve 4 papiller hücreli RCC de dansite değişikliği vardı. Kromofob
hücreli RCC (6/67) den 1 tanesinde minimal dansite artışı varken 5 tanesinde dansite artışı yoktu.
Komsu organ ilişkisinde karaciğer, dalak, VKI ve paraoartik alanlar değerlendirildi. Komşu organ ilişkisi olan
RCC lardan 5 tanesi berrak hücreli, 1 tanesi sarkomatoid tip RCC idi.
Komşu organ ilişkisi bulunan 5 BHRCC den 2 tanesinde karaciğer ile arasındaki yağlı planlar silinmiştir. 2
tanesinde ise renal ven invazyonu izlenmiş olup renal ven invazyonu bulunan lezyonlardan bir tanesinde dalak
321

invazyonu saptanmıştır. 1 tanesinde ise paraaortik alanda üreterde basıya yol açan solid komponentleri bulunan
kistik dejenere multiple LAP vardı. 1 Sarkomatoid tip RCC de sağ renal ven içerisinde trombüs mevcut olup,
trombüs VKI ye uzanmaktaydı.
Lezyonların ROC Eğrisi Analizi
RCC lezyonun prekontrast, kortikomedüller faz, nefrogram fazı, erken ve geç boyanma indeksleri,
kortikomedüller fazda tm/ aorta dansitesi oranı, nefrogram fazında tm/ aorta dansitesi oranı, kortikomedüller fazda
tm/ parankim dansitesi oranı ve nefrogram fazında tm / parankim dansitesi oranı arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir sonuç bulunmadı. Bu nedenle benign- malign ayrımında bu kriterlere göre elde edilen ROC
analizlerinde de belirli eşik değerleri saptanamadı.
Berrak hücreli RCC (28/67) ve berrak hücreli dışı RCC (20/67) lezyonların ROC egri analizleri karşılaştırıldığında
bu lezyonların prekontrast, erken boyanma indeksleri ve kortikomeduller fazda tümor/aorta dansitesi oranı
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulundu. Kortikomeduller ve nefrogram faz dansiteleri ile GKİ ve
NG fazında tümor/aorta ve tümor/parankim, KM fazında tümor/ parankim oranları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir sonuç elde edilemedi.
Prekontrast imajlardaki tümör dansitesinin berrak hücreli RCC ile berrak hücreli olmayan RCC 'leri ayırmak için
ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan prekontrast fazda 0,74 (±0,75) (%95 güven
aralığı [GA]:0,60 -0,89) (p<0,05) bulunmuştur. Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik değeri 26,5
HÜ olarak bulunmuştur (Duyarlılık = %75,0, Özgüllük =%56,4).
Erken kontrastlanma (kortikomedüller faz dansitesi – prekontrast dansite) indeksleri karşılaştırıldığında berrak
hücreli RCC ile berrak hücreli olmayan RCC ’ları ayırmak için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri
altında kalan alan 0,63 (±0,084) (%95 güven aralığı [GA]:0,466-0,795) (p<0,01) bulunmuştur. Buna göre en
yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik değeri 45,5 HÜ olarak bulunmuştur (Duyarlılık = %75,0, Özgüllük
=%48,7).
Kortikomeduller fazda tümor/aorta oranları karşılaştırıldığında berrak hücreli RCC ile berrak hücreli olmayan
RCC ’lerı ayırmak için ROC eğrileri ile yapılan analizi sonucunda eğri altında kalan alan 0,69 (±0,079) (%95
güven aralığı [GA]:0,536-0,846) (p<0,01) bulunmuştur . Buna göre en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip eşik
değeri 0,2950olarak bulunmuştur.(Duyarlılık = %64,3, Özgüllük =%67,7) .

Tartışma
Böbrek parankim tümörleri benign lezyonlardan son derece agresif tümorlere kadar heterojen bir gruptan oluşur
(5). Tümörün morfolojik özellikleri ve kontrastlanma derecesi tümörün subtipine bağlı değişik oranlarda örtüşme
göstermektedir. Bu yüzden görüntüleme yöntemleri kullanılarak renal parankim tümorlerin karakterizasyonu
önemli güçlükler oluşturabilir (5). Ancak böbrekler spesifik kontrastlanma karakterleri nedeni ile ÇKBT ile
günümüzde mükemmel şekilde değerlendirilebilmektedir.
Solid renal tümorler kistik nekrotik komponent içeriğine bağlı ÇKBT 'de heterojen kontrastlanmaktadır. Çoğu
çalışmada berrak hücreli RCC heterojen kontrast tutulumu gösterirken papiller ve kromofob hücreli RCC homojen
kontrast tutar (6). Herts ve arkadaşları (6,7) papiller RCC 'ın diğer renal tümorlere göre göreceli hipovaskuler ve
homojen kontrastlandığını bulmuştur. Bunu yanında Kim ve ark. da lezyonları heterojen ve homojen olarak
sınıfladıklarında berrak hücreli RCC ’ların papiller ve kromofob hücreli tümörlere göre anlamlı şekilde heterojen
iç yapısında olduklarını, diğer iki tipteki lezyonun ise homojen ve genellikle solid iç yapısına sahip olduğunu
göstermiştir (8). Bizim çalışmamızda ise berrak hücreli RCC ve berrak hücreli dışı RCC olarak gruplandırıldığında
istatiksel olarak anlamlı sonuç elde edilememekle beraber çoğu çalışmaya benzer şekilde berrak hücreli RCC
heterojen kontrastlanmaktaydı. Sheir ve ark. ise bizim çalışmayla uyumlu olarak hem berrak hücreli ve hem
papiller hücreli RCC 'de daha çok heterojen ve ağırlıklı olarak periferal tipte kontrastlanma saptamıştır, ancak
kromofob tipte ise homojen kontrastlanma saptamıştır (9). Sonuç olarak çalışmamızda berrak hücreli dışı RCC
sayısının az olması nedeniyle anlamlı istatiksel veriler elde edilememiş olabilir.
Literatürlere göre RCC ’da %20 oranında santral ya da periferal kalsifikasyonlar izlenir ve boyutla beraber artış
gösterir (2). Sheir ve ark. da kalsifikasyonun RCC subtipleri arasında örtüşme olabileceğini bildirmiştir (9). Bizim
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çalışmamızda ise Didim ve ark çalışmasıyla uyumlu olarak istatiksel olarak lezyonların ayrımında kalsifikasyon
açsısından anlamlı sonuç bulunamadı (p>0,05) (10).
Perirenal yağ dokusu tutulumu tedavi planlamasında önemli bir noktayı temsil eder (11,12). Perinefritik invazyonu
az veya çok belirtmek BT'de evrelemede en genel hatadır. T3a evre hastalıklarda en spesifik bulgu perinefritik
alanda kontrastlanan bir nodulun varlığıdır (11,13). Ancak halen yapılan çalışmalarda yanlış pozitif
değerlendirmeler olabilmektedir. Bunun nedeni ise perinefrik yayılımının spesifik belirtisi olan nodül oluşumunun
nadir görülmesi ve perinefrik değişikliklerin diğer bir kriteri olan lineer çizgilenmelerin nonspesifik olmasıdır.
Birçok benign inflamatuar olayda da perinefrik çizgilenme görülebilmektedir (14-17). Ancak bazı literatürlere
göre ÇKBT sonrası tümorun yanlış evrelendirilmesinin klinik öneminin az olduğu ve tümör boyutu> 7 cm
olmasının yanlış evreleme açısından bir risk faktörü ve bununda altı çizilen bir durum olduğu belirtilmiştir (14,18).
BT kitle ve yayılımı hakkında detaylı bilgiler sağladığından yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Çevre
organlara direkt yayılımın değerlendirilmesinde sadece perirenal yağ dokusunun silinmesi (obliterasyonu) tanıda
yetersiz kalabilir, parankimal organlara direkt invazyonun da BT’de gösterilmesi gerekmektedir (2).
RCC sıklıkla lokal agresif davranış gösterir. Olguların yaklaşık % 10’unda renal vende tümöral trombüs görülür.
Bazı olgularda trombüs vena kava inferiora, hatta atriuma kadar uzanabilir (19-21). Renal vende tümör trombüsü
ÇKBT ’de en iyi kortikomedüller fazda izlenirken VKI trombüsü ise nefrografik fazda gözlenir (2). Ancak uzun
süre renal ven invazyonun kötü prognozu gösterdiği düşünülmüşse de bazı çalışmalar bunu kabul etmemektedir.
Pek çok geniş serili çalışmada tümör trombüsü tamamen çıkarılabildiği için vena kava invazyonunun sağ kalım
süresini çok az etkilediği bildirilmektedir (15,22,23). Evreleme açısından da komşu organ ilişkisi varlığı evreyi
değiştirebilmektedir. BHRCC ve sarkomatoid tip RCC diğer subtiplere kıyasla daha kötü prognoza sahip olup ileri
evre tümorlerdir. Bizim çalışmamızda bu bulgu desteklenmiştir.
Renal tümorlerin kontrastlanma paterni önemlidir ve tümorun vaskülaritesi hakkında önemli bilgiler verir. Değişik
çalışmalar RCC 'lerde subtiplerinin belirlenmesi için BT'in etkinliği araştırmışlardır (3,6,7). Kim ve arkadaşları
RCC subtiplerinin ayrımında kontrastlanma paterninin en faydalı parametre olduğunu ve berrak hücreli RCC 'in
diğer RCC subtiplerine göre yoğun kontrastlandığını bulmuşlar (6,7). Ayrıca berrak hücreli RCC 'un KM fazda
100 HÜ üzerinde kontrastlandığını rapor etmişler.
Jinzaki ve arkadaşları (24) 3.5 cm altındaki 40 renal tümorde KM ve NG kontrastlanma derecesi paternlerini
karşılaştırmıştır. Çalışmalarında tüm berrak hücreli RCC 'larda pik atenuasyon değeri >100 HÜ (165±45.8) dir ve
diğer renal tümorlerden önemli ölçüde yüksek bulunmuştur. Kromofob ve papiller hücreli RCC KM fazda <100
HÜ altında atenuasyon değeri gösterirken papiller hücreli RCC kademeli kontrastlanma göstermekteydi.
Bizim çalışmamızda ise prekontrast, KM, NG ve EK faz dansiteleri karşılaştırıldığında 5 RCC subtipinden berrak
hücreli RCC tüm fazlarda en yüksek dansiteye sahipti. Berrak hücreli RCC'un ortalama dansitesi KM fazda 128
HÜ ölçülmüş olup Kim ve ark. ile Jinzaki ve ark. çalışmasıyla uyumlu bulunmuştur. Ayrıca Jinzaki ve ark.
çalışmalarında papiller ve kromofob RCC 'un KM fazda dansitesi <100 HÜ' dür. Bizim çalışmamızda ise papiller
RCC 77 HÜ olup çalışmayla uyumlu iken kromofob hücreli RCC'da 124 HÜ olup çalışmayla uyumsuz
bulunmuştur. Bird ve arkadaşları (25) da tüm RCC subtipleri arasında berrak hücreli RCC 'un en yüksek, kromofob
hücreli RCC 'un orta dereceli ve papiller hücreli RCC 'un ise en düşük dansitede olduğunu bulmuştur. Bu bulgu
bizim çalışmamızda da diğer benzer çalışmalarla da uyumlu olarak kromofob hücreli karsinomlarda orta dereceli
kontrastlanmayı desteklemektedir (7,8,26).
G. Alshumrani ve arkadaşları da papiller RCC 'un berrak hücreli RCC 'dan önemli ölçüde düşük dansitede
olduğunu bulmuşlar. Aslında çalışmalarında nefrografik fazda tüm RCC olguları ve 2 kromofob hücreli RCC 'dan
biri 32 HÜ veya daha az, berrak hücreli RCC 'ların tümü ise 34 HÜ veya daha fazla kontrastlanmaktaydı (6). Bu
çalışmayla uyumsuz olarak bizim çalışmamızda nefrogram fazında papiller ve kromofob hücreli RCC 'un dansitesi
32 HÜ üzerindedir. Çalışmayla uyumlu olarak berrak hücreli RCC 'un dansitesi 34 HÜ üzerindedir. Ayrıca
çalışmalarında EKİ (KM-Prekontrast) ve GKİ (NG-prekontrast) lerini hesaplamışlar. Papiller RCC 'ın berrak
hücreli RCC 'ya göre GKİ'ni önemli ölçüde düşük bulmuşlar. Bizim çalışmamızda ise papiller ve berrak hücreli
RCC 'un GKİ sırayla 63,6 HÜ ve 69,09 HÜ ölçülmüş olup birbirine yakın değerlerdedir. EKİ ise tüm RCC'lar
içerisinde berrak hücreli RCC 'da en yüksek değere sahipken (92,6 HÜ),papiller hücreli RCC' da en düşüktü (51,8
HÜ). Çalışmamızda EKİ ve prekontrast değerleri için anlamlı eşik değerler elde edilmiş olup berrak hücreli RCC

323

'yı diğer subtiplerden ayırmada sırasıyla 45,5 HÜ (Duyarlılık:%75,0, Özgüllük:%48,7) ve 26.5 HÜ
(Duyarlılık:%75,0, Özgüllük:%56,4) eşik değeri kullanılabilir.
Bizim çalışmamızda, Wahba ve ark. çalışmasına benzer olarak berrak hücreli RCC 'da KM fazda yoğun
kontratlanma izlenirken, NG fazında kontrast yıkanmasına bağlı lezyon wash-out göstermekteydi. Papiller
subtipinde ise KM fazda minimal kontrastlanma ve NG fazında ise homojen zayıf kontrastlanma
göstermekteydi.(11). Bu bulguda literatürle uyumlu olarak papiller hücreli RCC 'un hipovaskuler ve daha yavaş
seyirli tümor olguğunu desteklemektedir (9,11).
Kitle lezyonlarındaki kontrastlanma miktarları hastadan kaynaklanan internal faktörlerden, kontrast verilme
hızından, kontrast madde miktarından etkilendiğini için ve Dinamik BT incelemede doğrudan lezyondan elde
edilen dansite ölçümleri ve bunlardan hesaplanan erken ve geç boyanma indekslerinden daha objektif bir bulgu
olmasından dolayı Hert's ve ark'nın çalışmasına benzer şekilde KM ve NG fazlarında tümör / aorta ve tümör /
parankim dansitesi oranlarını hesapladık. Hert's ve arkadaşlarının çalışmasında KM fazda düşük tm/aorta ve
tm/parankim oranları önemli ölçüde papiller hücreli RCC ile koreledir. Aynı zamanda NG fazında homojenite ve
düşük tm/parankim oranları da önemli ölçüde papiller hücreli RCC ile uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak
çalışmalarında yüksek tm/parankim oranlarının (> veya = 25%) büyük olasılıkla papiller hücreli RCC 'yı
dışladığını ve düşük tm/aorta ve tm/parankim oranları ise papiller hücreli RCC lehine bir bulgu olduğunu
belirtmişler (7). Bizim çalışmamızda 4 RCC subtipinin kortikomeduller ve nefrogram fazında tümor/aorta ve
tümor /parankim oranları karşılaştırıldığında KM ve NG fazında tm/aorta ve tm/parankim oranı BHRCC 'de en
yüksek saptandı. Papiller hücreli RCC 'de ise Hert' ve ark. çalışmasıyla uyumlu olarak KM ve NG fazda tm/aorta
ve tm/parankim oranları diğer subtiplere en düşük izlenmiştir. Berrak hücreli RCC 'de yüksek bulunması da RCC
subtiplerinin arasında berrak hücreli RCC 'in çoğu literatürde belirtildiği gibi diğer subtiplere yoğun
kontrastlanması, papiller ve kromofob hücreli RCC 'lerın hipovasküler özellikte olması nedeniyle aorta ve sağlam
renal dokuya göre daha az opaklaşmaları ile ilgili olabilir (5,6,11). Bizim çalışmamızda berrak hücreli RCC 'yı
diğer subtiplerinden ayırmada en önemli parametre KM fazda tm/ao olup 0,295 eşik değeri kullanılabilir
(Duyarlılık = %64,3, Özgüllük =%67,7).
Bizim çalışmamızda berrak hücreli RCC'yı ise berrak hücreli dışı RCC 'dan ayırmada ise en önemli parametre
prekontrast faz dansitesidir.EKİ ve KM fazda tm/ao oranı ise yakın başarı oranı göstermektedir. Benzer
çalışmalarda ise tümörün tespiti ve karakterizasyonunda en yüksek özgüllük ve duyarlılık değerlerine sahip faz
NG faz ve parametre ise NG fazdaki tümör/ aorta dansitesi oranıdır (7,27,28,29).
RCC daha çok yaşlı populasyonda görülmektedir. Bu nedenle komorbid hastalıklar nedeniyle hastaların
operasyona gidememesi veya başka merkezde opere olmalarından kaynaklı yeterli patoloji sonucuna ulaşılamamış
olması çalışmamızın başlıca kısıtlılığıdır. RCC 'larda bazı subtiplerinde sadece birkaç olgu saptanmasından dolayı
istatiksel analizinde subtipler arasında karşılaştırma yetersiz yapılmıştır. RCC 'lar berrak hücreli RCC ve berrak
hücreli dışı RCC olarak gruplandırılıp istatiksel analiz yapılabilmiştir. Ayrıca; patolojik korelasyonda lezyonların
evrelemesinin yetersiz olmasından dolayı BT'de evreleme açısından değerlendirme yapılamamış olmasıdır. Ayrıca
48 RCC lezyonunun sadece 26'sında Furhman derecesine ulaşılmış olup agresitive açısından anlamlı sonuçlar elde
edilemedi.
SONUÇ
Hastanın tedavi planlanması ve prognuzu açısından RCC'ların subtiplerine non-invaziv yöntemle ayrımı son
derece önemlidir. Multifazik BT ile RCC tanısı, karakterizasyonu ve evrelemesi doğru bir şeklide yapılabilir.
Sonuç olarak; Berrak hücreli RCC'yı diğer subtiplerden ayrımında karekteristik kontrastlama değerlerine bakılarak
ayrım yapılabilir. Prekontrast fazda yüksek dansiteli ve kortikomedüller fazda yoğun kontrastlanma gösteren
kitlelerin büyük oranda berrak hücreli RCC olduğunu söyleyebiliriz. BT kriterleri ile erken evre renal kitle yüksek
ihtimalle kromofob veya papiller RCC olduğu söylenebilir.
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Nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemini veya periferik sinir sistemlerini etkileyen bozukluklardır. Bu
bozukluklar; beyni, omuriliği, periferik sinir sistemini veya nöromüsküler fonksiyonu bozabilir. Yapılan
araştırmalar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 600’den fazla nörolojik bozukluk bulunmaktadır. Bu
bozuklar, sinir hücrelerinin hasarlanması veya ölmesiyle meydana gelen nörodejeneratif hastalıklardan Parkinson
(PH) ve Alzheimer hastalığı (AH), inme, bir nöbet bozukluğu olan epilepsi hastalığı ve multipl skleroz (MS)’dir.
Bu bağlamda, son dönemde yapılan araştırmalara göre nörolojik bozuklukların halk sağlığı için artan bir tehdit
oluşturduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, bu hastalıkların tanı ve tedavisi için geliştirilen metodolojiler büyük önem
arz etmektedir. Epilepside olduğu gibi hastalığın sınıflandırılmasına ve lokalizasyonunun belirlenmesine, PH
patolojisinin anlaşılmasına, inme ve MS’de yeniden yapılanma mekanizmalarının incelenmesine ve ALS gibi
hastalıkların klinik tanı öncesi gözlemlenmesine imkan tanımıştır.
Son yıllarda klinik uygulamalarda güçlü görüntüleme yöntemlerinden olan difüzyon tensör görüntüleme (DTG)
üzerine odaklanılmıştır. DTG, su moleküllerinin dokudaki hareketliliğini ölçerek beyindeki mikro yapısal
değişiklikleri değerlendirmek için kullanılan nispeten yeni bir manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniğidir.
Özellikle de fiber traktografi ile yapılan DTG nörolojik hastalıklarda aksonlarda ve beynin beyaz maddesindeki
miyelinlerde meydana gelen patolojiye özgü değişiklerin ve merkezi sinir sistemindeki nöral lif yolaklarının
detaylı görüntülenmesine olanak sağlamıştır. Bu sayede DTG, hastalıkların patolojik mekanizmalarını ve
alanlarını anlamayı kolaylaştırmaktadır ve yeni terapötik stratejilerin geliştirilmesini kolaylaştıracağı
öngörülmektedir. Ayrıca klinik olarak test edilebilen nörobiyolojik hipotezlerin formülasyonunu mümkün
kılmaktadır.
Bu posterde, geçmişten günümüze DTG’nin nörolojik hastalıkların teşhisinin, seyir ve tedavi sürecindeki
etiyolojisinin önemi vurgulanmıştır. DTG ve klasik MRG arasındaki fark örnek araştırmalar üzerinden
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: difüzyon tensör görüntüleme, traktografi, nörolojik bozukluklar, etiyoloji

ETIOLOGY OF DIFFUSION TENSOR IMAGING IN NEUROLOGICAL
DISEASES
Neurological disorders affect the central nervous system or peripheral nervous systems. These disorders may
disrupt the brain, spinal cord, peripheral nervous system, or neuromuscular function. Considered the studies, there
are more than 600 neurological disorders. These disorders include neurodegenerative diseases caused by damage
or death of nerve cells, such as Parkinson disease (PD), Alzheimer's disease (AD), stroke, epilepsy with a seizure
disorder, and multiple sclerosis (MS).
In this context, recent studies have shown that neurological disorders constitute an increasing threat to public
health. Therefore, the methodologies developed for the diagnosis and treatment of these diseases are of great
importance. It might be listed as in the case of epilepsy, it has allowed the classification and localization of the
disease; understanding of the pathology of the PD; examination of the mechanism of stroke and also MS
restructuring and the pre-clinical observation of diseases such as ALS.
In recent years, it has been focused on diffusion tensor imaging (DTI) which is one of the powerful imaging
methods in clinical applications. Specifically, DTI with fiber tractography has enabled detailed visualization of
pathological changes in axons and white matter of the brain. DTI is a relatively new magnetic resonance imaging
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(MRI) technique used to assess microstructural changes in the brain by measuring the mobility of water molecules
in tissue. In this way, DTI facilitates understanding of the pathological mechanisms and areas of diseases and is
expected to facilitate the development of new therapeutic strategies. It also makes possible the formulation of
neurobiological hypotheses that can be clinically tested.
In this study, it was emphasized the importance of DTI from the previous studies to the present by the diagnosis
and the prognosis of neurological diseases and the etiology in the treatment process. The difference between DTI
and classic MRI will be discussed through original articles.
Key Words: diffusion tensor imaging, tractography, neurological disorders, etiology
Giriş
Nörolojik bozukluklar, vücudun sağlığını ciddi derecede etkileyen hastalıklardandır. Sinir sistemi içinde beyin,
beyincik, omurilik, kafa sinirleri ve çevre sinirleri bulunmaktadır. Bu bölgeyi etkileyen tüm faktörler nörolojik
bozukluklar olarak bilinmektedir. Bu bozukluklar yapısal veya fonksiyonel olarak ortaya çıkabilmektedir. Sinir
sistemi, vücutta iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler omurilik ve beynin sistemidir. Çevresel sinir sistemi,
bünyedeki tüm hareket ve kabiliyet sistemlerinin merkezi sisteme bağlı olarak oluşturduğu sinir sistemlerinin
birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmasından oluşmaktadır. Sinir sisteminde meydana gelebilecek en ufak sorun
ve bozulmalar birçok hastalığa sebep olabilmektedir.
Nörolojik hastalıklar sinir sisteminin çok çeşitli ve farklı yerlerini etkileyebilmektedir. Hareket sistemi sorunları
görülebilmekte, beynin bazı kısımlarına etki ettiğinde unutkanlık hastalığına yol açabilmekte veya kaslara etki
ettiğinde ise çabuk yorulma, kasılma gibi durumlara sebep olabilmektedir.
Literatürdeki mevcut çalışmalar incelendiğinde nörolojik rahatsızlıkların hastalar, hasta yakınları ve sağlık
çalışanları için en fazla sağlık yükü oluşturan hastalık gruplarından olduğu ve yaşlanan dünya nüfusu ile bu
durumun giderek arttığı saptanmıştır. Her geçen gün bizi daha da etkileyen bu bozuklukların başlıcaları; sinir
hücrelerinde meydana gelen hasarlanmadan kaynaklanan nörodejeneratif hastalıklardan Parkinson (PH) ve
Alzheimer hastalığı, demans, hatalı genlerden kaynaklanan Huntington hastalığı ve kas distrofisi, bir nöbet
bozukluğu olan epilepsi hastalığı, beyni besleyen kan damarlarının hasarlanmasıyla gelişen inme, beyin ve
omurilik hasarı, menenjit gibi çeşitli enfeksiyonlar, multipl skleroz (MS) ve amiyotrofik lateral skleroz (ALS)
olarak sıralanabilir.1
Dünya çapında her geçen gün milyonlarca insan nörolojik bozukluklardan etkilenmektedir. Nörolojik hastalıklar
global ölçekte ölümlerin yüzde 16,8’inin nedenini oluşturmakta, her yıl dünyada 9,4 milyon kişi hayatını
kaybetmektedir. En yaygın nörolojik hastalıklar ise baş ağrısı 2,5 milyon, Alzheimer ve diğer demanslar 46 milyon,
inme 42 milyon, epilepsi 23,4 milyon, menenjit 8,7 milyon, Parkinson 6,2 milyon ve son olarak beyin tümörleri
1,21 milyon olarak bildirilmektedir. Bu hastalıkların toplumda artan görülme sıklığı da dikkate alındığında,
hastalıkların tanısı, ilerleyişi, tedavisi ve çeşitli patogenez mekanizmalarının incelenmesi hususunda yapılan
çalışmalara ağırlık verilmesi ve literatüre bu bağlamda katkıda bulunulması gerekmektedir.
Genellikle beyin yapısındaki sinir yolaklarındaki lezyonlar eşliğinde ortaya çıkan nörolojik hastalıkların
incelenmesinde beyin görüntüleme çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Son dönemde görüntüleme
tekniklerindeki ilerlemelerle hastalıkların tanı, tedavi ve seyrinin incelenmesinde önemli gelişmeler görülmüştür.
Beynin beyaz cevher yapısını araştırmak için kullanılan etkili yöntemlerden biri de noninvaziv bir tıbbi
görüntüleme aracı olan difüzyon tensör görüntüleme (DTG)’dir. DTG, su moleküllerinin dokudaki hareketliliğini
ölçerek beyindeki mikroyapısal değişiklikleri değerlendirmek için çoğunlukla kullanılan nispeten yeni bir
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniğidir. Görüntüleme yetenekleri, beyaz maddenin oryantasyonunu ve
yayılma özelliklerini belirleme yeteneğine dayanmaktadır. DTG'deki sinyal kontrastı, beyin dokusundaki su
moleküllerinin Brown hareketindeki farklılıklardan kaynaklanır. DTG'nin çözülmesindeki son gelişmeler ve işlem
sonrası DTG skalerleri, aksonlardaki ve beynin beyaz maddesinde bulunan miyelinlerdeki mikroyapısal
değişikliklerin, beraberinde nörolojik bozuklukları getiren lezyonların tespit edilmesini mümkün kılmıştır. Bu
bağlamda hastalık, hastalık ilerlemesi ve tedavi yanıtlarının beyin dokusunda oluşturduğu değişiklikleri
değerlendirmek için kullanılabilmektedir. DTG araştırmasının ana odak noktası, merkezi sinir sistemindeki nöral
lif yolaklarını izlemektir. Gelişmiş DTG teknikleri, beyin hasarı ve klinik tedavilerle ilişkili çeşitli sinir
kanallarındaki potansiyel değişiklikleri görmeyi mümkün kılmıştır. 2
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DTG tekniğinde çeşitli işlem sonrası araçlar ve skalerler kullanılmaktadır. Fraksiyonel anizotropi (FA) en sık
kullanılan DTG skaleri olmasına rağmen, son zamanlarda klinik araştırmalarda eksenel yayınım (EY), radyal
yayınım (RY), ortalama yayınım (OY) ve mod (M) kullanımda da belirgin bir artış söz konudur. FA,
dejenerasyonun difüzyon elipsoidinin şeklini değiştirebileceğini varsayan bir aksonal bütünlük belirtecidir ve bu
durum onu beynin mikroyapısal bütünlüğüne karşı oldukça duyarlı hale getirmektedir. EY doğumdan sonra beyin
olgunlaşmasıyla birlikte artmasına rağmen, aksonal yaralanma ile ilişkilidir ve bu nedenle aksonal hasar
durumunda azalmaktadır. RY, beyaz madde dokusunda miyelin hasarı ile birlikte artttığı varsayılan bir miyelin
belirtecidir. Ayrıca aksonların çapı ve yoğunluğundan da etkilenebilmektedir. OY değeri, membran yoğunluğunun
ters bir ölçüsüdür ve hücresel yapıya, ödeme ve nekroza karşı hassas olmasına rağmen, yönüne bağımsızdır.3 FA,
mikroyapısal değişiklikleri saptama konusunda oldukça hassas olmasına rağmen, değişikliklerin tipine spesifik
değildir. FA, teorik olarak EY'deki bir azalma, RY'deki artış veya bu ikisinin bir kombinasyonu ile bağlantılı
olarak azalabilir ve bu nedenle, beyaz maddenin mikro yapısının daha iyi karakterize edilmesi için EY, RY, OY
ve M gibi çoklu DTI skalerlerinin kullanılması önerilmektedir. Azalan belirgin difüzyon katsayısı (BDK)
değerlerinin, tümörler, immün hücre infiltrasyonu, sitotoksik ödem ve kanama ile ilgili olduğu bilinirken, artan
BDK’nın vazojenik ödem ile ilişkili olduğu saptanmıştır.
Gereç ve Yöntem
DTG’nin nörodejenatif hastalıklardaki klinik rolünün ortaya konulması adına literatürdeki mevcut çalışmalar
incelenmiştir. Bu bağlamda çeşitli hastalıklarda DTG skalerlerinde belirgin değişimler saptanmıştır (Şekil 1).
ALS gibi ak madde yolaklarındaki yapısal hasarla ilişkili hastalıklarda FA'de bir azalma saptanmıştır. Bu nedenle
yapılan meta-analizlerin de ışığında FA’nın ALS için umut vaat eden bir DTG biyobelirteci olduğu
düşünülmektedir. ALS'li 143 hasta ve 145 sağlıklı kontrol katılımcısını kapsayan 8 çalışmanın bir meta-analizi,
bilateral frontal beyaz cevher, singulat korteks ve bilateral internal kapsülün posterior bacağında FA'de belirgin
azalma olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, ALS'nin motor fonksiyon bozukluğunan fazlasını içeren
multisistemik bir hastalık olduğu ileri sürülmüştür. Diğer bir meta-analizde ise, FA'nin kortikospinal yolaktaki
(KSY) en faydalı parametre olduğu, ancak ALS’nın bağımsız bir biyobelirteci olarak tanısal doğruluğunun yetersiz
olduğu ortaya koyulmuştur. 8 farklı klinikten ALS'li 253 hasta ve 189 kontrol katılımcısını içeren yakın zamanda
yapılan retrospektif bir çalışmada da FA’nın ALS tanısında önemli bir biyobelirteç olduğunu destekler nitelikte
veriler elde edilmiştir. Her ne kadar çalışmanın katılımcı merkezler arasında değişen ekipman ve DTG protokolleri
nedeniyle sınırlılıkları olsa da bu çalışmayla KSY’lerdeki önemli değişimleri ve ilaveten ALS'deki frontal lob,
beyin sapı ve hipokampal bölgelerde beyaz cevher yolaklarında önemli değişiklikler olduğunu gösteren FA
haritaları oluşturulmuştur.4 Birkaç çalışmada ALS’yi değerlendirmek için FA’ye ek olarak EY, RY, OY ve M
parametreleri de kullanılmıştır. ALS’li 24 heterojen hasta ve iyi eşleşmiş kontrolleri içeren bir çalışmada RY’deki
değişim ile FA azalması gösteren bölgeler yakından eşleştirilmiştir. Ancak EY ve OY parametrelerinin ise aksonal
yapının göreceli korunmasını gösterebilecek olan değişiklikleri saptama konusunda duyarlı olmadığı saptanmıştır.
Bu durumun çalışmada seçilen hasta gruplarının hastalığın erken evrelerinde olmalarından kaynaklanabileceği
düşünülmektedir. Önceki çalışmanın aksine bir başkasında ise, EY ve OY’deki artışların FA’daki düşüşlerden
daha yaygın olduğu ve bu artışların sadece korpus kallosumun korona radiata ve genusunda belirgin olduğu
saptanmıştır.5
Literatür taraması da göz önünde bulundurulduğunda EY, RY ve OY kullanılarak elde edilen sonuçlar tartışmalı
kalırken, FA'nin ALS ve diğer nörodejeneratif hastalıkları araştırmak için yararlı bir araç olabileceği gösterilmiştir.
DTG tekniği MS hastalığının tanı, tedavi ve takibinde kullanılabilecek en etkin yöntemlerden biridir. MS
lezyonları aksonların yapısal bozulmasına işaret eden düşük FA değerleriyle ilişkilidir. MS plakları, miyelin yıkımı
ve aksonal zedelenmeye bağlı olarak, normal beyaz cevhere göre daha yüksek BDK ve daha düşük FA gösterir.
Bu değişiklik akut (opaklaşan) lezyonlarda kroniklere (opaklaşmayan) göre daha belirgindir. Yine opaklaşmayan
hipointens olarak izlenen lezyonlar, izointens lezyonlara göre daha yüksek BDK ve daha düşük FA gösterirler.
BDK ilerleyici olgularda durağanlara göre daha yüksektir. Beyaz cevher değişikliklerinin gösterilmesinde FA,
BDK ye göre daha duyarlıdır. MS’de izlenen bu değişiklikler suyun moleküler hareketini engelleyen özellikle
miyelin yapısındaki yapısal bozukluklara bağlıdır. Mevcut çalışmaların bulguları arasında bazı farklılıklar olsa da,
DTG'nin akut gelişim gösteren lezyonların ve dolayısıyla hastalık aktivitesinin biyobelirteçleri olarak FA'deki
düşüşleri tespit etmek için kullanılabileceği öne sürülmüştür. 6
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OY, EY ve RY gibi diğer DTG parametreleri de MS'i incelemek için kullanılmıştır. RY demiyelinizasyon ve
remiyelinizasyon ile önemli ölçüde ilişkilidir. İncelenen çalışmalar öncülüğünde artan RY değerlerinin fokal T2
ağırlıklı lezyonlar ve lezyonel miyelin kaybı ile potansiyel olarak ilişkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte,
DTG ile konvansiyonel MRG kullanılarak ak maddede tespit edilemeyen lezyonların da tespiti sağlanmıştır.
Wallerien dejenerasyonu ile tutarlı lezyon liflerinde EY değerlerinde nispi bir yükselme gözlenmiştir. 7
Azalan FA ve artmış OY, optik nöritte optik sinir hasarını tespit etmek için kullanılan, konvansiyonel MRG'den
daha duyarlı olan belirteçlerdir. Azalan EY değerlerinin de klinik sonucun tahmini bir faktörü olduğu öne
sürülmüştür. Bu bulgu, görsel uyarılmış potansiyeller tarafından belirtilen fizyolojik fonksiyonel durum ile güçlü
bir şekilde ilişkiliydi. Ayrıca, optik radyasyondaki DTG parametrelerindeki değişiklikler, optik nörit sonrası
kronik durumdaki dejeneratif değişikliklerin bir taşıyıcı belirteci olabileceği düşünülmektedir.
Literatür bilgisi de dikkate alındığında DTG‘nin MS hastalığı için uygun bir biyobelirteç olduğu saptanmıştır.
Bununla birlikte, görüntülerin işlenmesindeki son teknik gelişmeler, DTG traktografisinin, MS için konvansiyonel
MRG'den daha yüksek bir duyarlılıkla sinirsel lif bağlantılarını değerlendirmedeki güvenilirliğini arttırmıştır.8
DTG, Parkinson hastalığı tanısı koymak veya klinik şiddetini değerlendirmek yerine; motor belirtileri, bilişsel
işlev bozukluğu ve çeşitli davranış belirtileri dahil olmak üzere çeşitli klinik belirtilerin patomekanizmalarını
anlamak amacıyla PH'de bağlantı analizi için uygulanmıştır. Yürütme işlevindeki işlev bozukluğu, dikkat
kapasitesi ve dil ile ilgili semptomlar, geniş beyaz madde alanındaki anormal yayılma ile ilişkilendirilmiştir.
Bununla birlikte, bazı semptomlar benzersiz bir yayılma düzeniyle ilişkilendirilmiştir. Örneğin, kısa süreli hafıza
fornix'teki OY ile ters korelasyon gösterirken, uzun süreli hafıza sağ anterior korona radiate’deki OY ile ters
korelasyon göstermiştir.9
Bazı araştırmalar, DTG’nin PH veya Parkinson sendromlu hastaları sağlıklı katılımcılardan ayırmak için beyaz
madde fiber bağlantılarındaki değişiklikleri analiz ederek bir tanı aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Substantia nigra'daki FA ile klinik motor semptomlar arasındaki korelasyonun araştırılmasına dayanan bir çalışma,
DTG’nin hastalığın klinik ciddiyeti değerlendirmek için yararlı olduğunu göstermiştir. 43 çalışmadaki 958 hasta
ve 764 kontrolden elde edilen verilerin son zamanlarda yapılan meta analizinde ise DTG'nin PH klinik belirtileri
için ümit verici biyobelirteçler sağladığı ortaya koyulmuştur. Ek olarak, dokuz çalışmadan elde edilen verileri
kullanan bir alt analizde, PH hastalarının substantia nigra'sında FA'nin kontrol grubundakilere göre belirgin bir
şekilde düşük olduğu gösterilmiştir.10 PH’li 36 hastanın yakın zamandaki bir başka çalışmasında da putamen,
globus pallidus ve talamusta OY düzeylerinin artmasının, PH’nın semptomlarının artması ve ilerlemesi ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir.
Beyaz cevher mikroyapısındaki değişikliklerin, Alzheimer demansının patofizyolojisi ile doğrudan ilişkili
olabileceğini araştırmak için gelişmiş MRG tekniklerinin kullanılması, DTI'nin umut verici Alzheimer demans
biyobelirteçlerini tanımlamak için kullanılmasına neden olmuştur. DTG, beyaz maddenin bütünlüğünün AH’nin
daha preklinik evresinden bozulduğunu göstermiştir.11 DTG ile incelen bu beyaz madde değişiklikleri başlangıçta
medial temporal limbik ile ilişkili yolaklara lokalize olmaktadır ve klinik hastalık ilerledikçe temporal ve parietal
beyaz maddeye yayılma eğilimi göstermektedir. AH’de anatomik olarak bu yolaklardaki değişimleri, gri madde
nörodejenerasyonu, atrofi ve metabolik bozulmanın topografik ilerlemesini takip eder. DTG skalerlerini 1 yıllık
aralıklarla karşılaştıran uzunlamasına bir çalışmada, hastalığın ilerleyişi ile FA ve OY'de belirgin, yaygın
düşüşlerin görülmesinin ilişkili olduğu saptanmıştır. 12 Beynin ak maddesindeki değişiklikleri araştırmak için DTG
tekniği kullanan yeni çalışmalarda, Tau proteinlerinin artan beyin omurilik sıvısı seviyelerinin, devam eden
aksonal hasarı temsil eden Alzheimer demansının başlangıcından önce mikroyapısal beyaz maddenin
etkilenmesiyle ilişkili olduğunu öne sürülmüştür. DTG'nin Alzheimer demansının biyobelirteçlerini tespit etmek
için gelecekteki validasyonunun, erken tanı ve hafif bilişsel bozulmanın erken Alzheimer hastalığından ayırt
edilmesine olanak tanıyacağı öngörülmektedir. Ayrıca DTG’nin hastalığın ilerleyişini izlemek için de yararlı bir
görüntüleme tekniği olduğu düşünülmektedir.
DTG tekniği bir çeşit nöbet bozukluğu olan epilepsi hastalığının incelenmesinde de önemli rol üstlenmektedir.
Refrakter temporal lob epilepsisi olan hastalar, sklerotik hipokampal alanda artmış yayılma gücü ve azalmış FA
göstermektedirler. Bu durum epilepsi görülen bireylerin beyin dokusunda yapısal düzensizliğin varlığının
göstergesidir. DTG ile konvansiyonel MRG taramalarının normal bulgular ürettiği kortikal malformasyonlu
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bölgelerde de benzer bulgular saptanmıştır.13 Bu bulgular, DTG'nin refrakter epilepsili hastalarda lokalize
epileptojenik lezyonları incelemek için umut verici olduğunu göstermektedir.
Temporal lob epilepsisinin hastalık mekanizmasını anlamaya yönelik yapılan yeni çalışmalarda, beyaz maddenin
bütünlüğüne odaklanmıştır. 13 çalışmadan elde edilen verileri kullanarak yapılan bir meta-analizde, her iki yarım
küredeki beyaz maddedeki FA'nin, tek taraflı hipokampal sklerozu olan temporal lob epilepsili hastalarda sağlıklı
katılımcılardan daha düşük olduğu gösterilmiştir. Her iki tarafta da artmış OY değerleri saptanmıştır. Ancak bu
değişikliklerin etkilenen temporal loba bağlı beyaz maddede daha büyük olduğu görülmüştür. Bu bulgular,
ipsilateral yarım kürede yapısal bütünlüğün bozulduğunu ve şiddet derecesinin epileptojenik odaklara olan
mesafeye göre değiştiğini göstermektedir.14 Her ne kadar DTI'nin epilepsiyi değerlendirmedeki rolünü doğrulamak
için daha fazla çalışmanın gerekmesine rağmen, araştırmacılar arasında DTG’nin epileptojenik odakların
belirlenmesinde faydalı olduğu konusunda genel bir anlaşma vardır.
İncelenmesinde DTG tekniği kullanılan bir diğer nörolojik bozukluk da travmatik beyin hasarı (TBH)’dır. Hafif
TBH'da, mikroskobik travmatik aksonal yaralanma konvansiyonel beyin görüntülemede her zaman
saptanamamaktadır. Beyaz maddeye tanınmamış bir hasarın uzun vadeli bilişsel ve fonksiyonel bozulma risklerini
arttırması muhtemel olarak görülmektedir. Bu nedenle DTG sadece gizli lezyonları tespit etmek için değil, aynı
zamanda hafif TBH patofizyolojisini anlamak için de yararlı olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca, DTG, anterior
korona radiata, uncinate fasciculus, superior longitudinal fasciculus ve corpus callosum gibi TBH'da yaygın olarak
hasar gören bölgelerdeki lezyonları saptamanın en iyi yöntemlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Prefrontal
korteksi içeren hemisferlerin içindeki ve arasındaki anormal yapısal bağlantı, hafif TBH'nin önemli bir
patofizyolojisidir. Bu alanlardaki azalmış FA'nin yürütme, dikkat ve hafıza fonksiyonlarındaki açıklarla güçlü bir
şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur.15

Şekil 1: Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTG)
Tartışma ve Sonuç
DTG nörodejeneratif bir hastalık eşliğinde seyreden beyin beyaz cevher yolaklarında oluşan bir anormalliğin
olduğu klinik vakalarda beyin yapısında meydana gelen mikroyapısal değişiklikleri incelemek amacıyla
kullanılmaktadır. FA, EY, RY, OY ve M gibi çeşitli DTG skalarleri, nörolojik hastalıklarla ilişkili anormallikleri
ortaya çıkarmak için klinik bilgilerle ilişkilendirilebilmektedir. Beyaz cevher yolaklarındaki yer değiştirme veya
zarar gören trakların gösterilmesinde daha önceki MR tekniklerine göre çok önemli bir üstünlüğü vardır.
Konvansiyonel manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemleriyle net olarak izlenemeyen yapısal lezyonlar,
belli yönlerde kısıtladıkları difüzyon özellikleri ile görünür hale gelmektedir. Bu şekilde hem bu beyindeki beyaz
maddedeki sinir yolaklarının değişimleri hakkında daha fazla bilgi elde edilebilir, hem de bu değişimlerin patoloji
ile olan ilişkisi gösterilerek hastalıkların erken tanısı ve yeni terapötik yöntemlerin geliştirilmesi sağlanabilir. Aynı
zamanda DTG ile hastalıkların tedavi sürecinde izlenmesi sağlanarak tedavinin beyin yapısında oluşturduğu
yanıtlar gözlemlenebilmektedir. Bu bağlamda tedaviye yön verilmesi sağlanabilmektedir. Bunlara ek olarak
niceliksel beyin haritalarının incelenmesi ALS, Alzheimer, epilepsi ve MS gibi nörodejeneratif hastalıkların
teşhisinde ve gelişimin incelenmesinde altın standart haline gelmiştir. DTG ile beyaz cevher yolaklarının birbiri
ile ve gri cevher ile ne ölçüde bağlantılı olduğu gösterilebilmektedir.
DTG, çeşitli klinik koşullara geniş çapta uygulanmış olsa da, DTG veri analizinin yarı niceliksel niteliği, bu teknik
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için önemli bir sınırlama olmaya devam etmektedir. Daha kesin nicel sonuçlar üretmek için görüntü verilerinin
ölçüm protokolü ve işlenmesi standartlaştırılmalıdır. Daha kısa tarama süreleri, yüksek uzamsal ve gradyan yönü
çözünürlükleri, daha yüksek sinyal-gürültü oranları ve işlem sonrası yöntemlerinin standardizasyonu gibi DTG
toplama tekniklerinde yapılan iyileştirmeler, DTG'nin klinik araştırmalarda ve hatta bir tanı aracı olarak
kullanılmasını garanti edeceği öngörülmektedir.
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Amaç: Sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT-2) inhibitörleri, diyabet tedavisinde son birkaç yıldır kullanımda
olan yeni kuşak oral antidiyabetik ilaçlardır. Glukoretikler veya gliflozinler olarak adlandırılan bu ilaçlar, renal
proksimal tübüllerde glukoz reabsorbsiyonunu %30-50 azaltır ve insülin aracılı mekanizmalardan bağımsız olarak
kan glukoz seviyelerini düşürürler.
SGLT2 inhibitörleri ile hem tip 1 (daha fazla sayıda) hemde tip 2 diyabetli hastalarda öglisemik (KŞ değeri sıklıkla
< 250 mg/dl olan) diyabetik ketoasidoz vakaları bildirilmiştir [1, 2]. SGLT2 inhibitörü kullananlarda üriner glukoz
kaybı, osmotik diürez, glukozla uyarılan insulin salınımının azalması ve glukagon sentezinin artması sebebiyle
karaciğerde artmış glukoneogenez ve adipoz dokuda artmış lipogenez “euglisemik ketoasidoz” gelişiminden
sorumlu olabilir.
Olgu: 10 yıldır Tip 2 DM tanısı olan 54 yaşında kadın hasta acil servise genel durum bozukluğu nedeniyle dış
merkezden entübe olarak sevk geldi. Diyabet nedeniyle dörtlü insülin tedavisi kullanan hastanın tedavisinin
değiştirilerek son 10 aydır günde 2 doz karışım insülin ile beraber sglt-2 inhibitörlerinden dapaglifozini kullandığı
öğrenildi. Bu 10 aylık süreçte yaklaşık 5-6 kez idrarda yanma ve karın ağrısı şikayetleriyle acil servislere ve
polikliniklere başvuran hastaya idrar yolu enfeksiyonu tanısı konulup tedavisinin düzenlendiği öğrenildi. Hasta
son olarak gittiği dış merkezde karın ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, halsizlik ve ağızda kötü koku
şikayetleriyle başvurunca durumunun kötüleşmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi açısından hastanemize kabul edildi.
Hastanemiz acil servisinde yapılan tetkiklerinde Ph: 6,93 kan glukozu: 165 HCO3: 5,8 K: 6,83 İdrarda keton: 3+
idrarda glukoz: 3+ olarak saptandı. (Tablo1) Hasta dahiliye yoğun bakım ünitesine öglisemik ketoasidoz tanısıyla
entübe olarak yatırıldı. Sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak insülin tedavisi başlandı, eksik elektrolitler replase
edildi. 48 saat sonra extübe edildi. Yoğun bakıma yatışının 7. Gününde idrarda ketonu negatifleşen ve asidozu
düzelen hastanın orali açıldı. Sıvı-elektrolit tedavisine devam edilen hastada subkutan insülin dozuna geçildi.
Yoğun bakım yatışının 9. Günde hasta kan glukozu regüle olmasına rağmen bikarbonat düzeyinin düşmesi ve ph
nın 7.2 olması ve idrarda ketonun yeniden pozitifleşmesi üzerine yeniden ketoasidoz protokolü uygulandı. Bu
durum, dapagliflozin'in klinik etkilerinin 12.9 saat olarak bildirilen yarı ömür süresinden çok daha uzun sürdüğünü
göstermektedir. 12. Gününde kan gazı parametreleri düzelip idarda keton negatif olunca kliniğe devredilen hasta
serviste 2 gün takip edildikten sonra dapaglifozin kesilerek 4’lü insülin tedavi dozları ayarlanıp taburcu edildi.
pH

Na

K

HCO3

Serum Glukoz

İdrar glukoz

1.Gün

6,93

136

5,42

5,8

165

+++

2.Gün

7,09

135

4,6

6,8

119

++++

3.Gün

7,25

128

4,37

12,9

245

++++

7. gün

7,39

130

3,69

20

140

++++

9. Gün

7,24

131

4,24

8

228

++++

12. gün

7,42

123

3,78

23,4

239

+

28

224

Negatif

Taburcu (14. Gün
7,38
134
4,78
Tablo1: Hastanın yatış sırasındaki laboratuar değerleri

Tartışma: SGLT2 inhibitörleri ile tedaviye başlanmadan önce, hastanın öyküsünde onu ketoasidoza yatkın hale
getirebilecek olan faktörler değerlendirilmelidir. Beta-hücre fonksiyonu rezervinin düşük olması (örn. Tip 2
diyabet hastalarında düşük C-peptit düzeyleri, erişkinlerde görülen latent otoimmün hastalık (LADA) ya da
pankreatit öyküsü olan hastalar), kısıtlı gıda alımına ya da şiddetli dehidratasyona yol açan hastalıklar, insülinde
ani düşüş, akut tıbbi hastalık nedeniyle insülin ihtiyacının artması, cerrahi,alkol suistimali durumlarında SGLT2
inhibitörleri bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Daha önce DKA yaşamış hastalarda, kesin olarak başka bir
tetikleyici faktör saptanmış ve çözülmemişse, SGLT2 inhibitörü tedavisine yeniden başlanması tavsiye
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edilmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Dapagliflozin, Öglisemi, Ketoasidoz

PROLONGED DİABETİC KETOACİDOSİS ASSOCİATED WİTH
DAPAGLİFLOZİN: A CASE REPORT
Introduction: Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT-2) inhibitors are new generation oral antidiabetic drugs for
the treatment of diabetes that have been in use for the last few years. Known as glucuretics or glyphosines, these
drugs reduce glucose reabsorption in renal proximal tubules by 30-50% and reduce blood glucose levels
independently of insulin-mediated mechanisms.
With SGLT2 inhibitors, euglycemic (BG value frequently <250 mg/dl) diabetic ketoacidosis cases have been
reported in patients with type 1 (more in number) and type 2 diabetes [1, 2]. Increased gluconeogenesis in the liver
and increased lipogenesis in adipose tissue due to urinary glucose loss, osmotic diuresis, decreased glucoseinduced insulin release and increased glucagon synthesis may be responsible for the development of "euglycemic
ketoacidosis" in patients using a SGLT2 inhibitor.
Case: A 54-year-old female patient who was diagnosed with type 2 diabetes 10 years ago was referred to the
emergency department from the external center as intubated due to poor general condition. It was learned that she
had been receiving quadruple insulin treatment due to diabetes, and her treatment was changed, and she had been
using dapagliflozin of the sglt-2 inhibitors with 2 doses/daily insulin mixture over the last 10 months. It was learned
that the patient had admitted to emergency departments and polyclinics with complaints of burning in urine and
abdominal pain about 5-6 times during this 10-month period and she was diagnosed with urinary tract infection
and her treatment was arranged. After she presented to the external center with abdominal pain, nausea, vomiting,
clouding of consciousness, weakness and bad breath, she was admitted to our hospital for further examination and
treatment upon her worsening condition. In her examinations performed in the emergency department of our
hospital, the following determinations were obtained: Ph: 6.93 blood glucose: 165 HCO3: 5.8 K: 6.83 Ketone in
urine: 3+ Glucose in urine: 3+. (Table 1) The patient was admitted to the intensive care unit in internal medicine
department as intubated and with the diagnosis of euglycemic ketoacidosis. In addition to fluid and electrolyte
treatment, insulin treatment was started, and missing electrolytes were replaced. She was extubated after 48 hours.
The patient's urine ketone became negative and acidosis improved on the 7th day after admission to the intensive
care unit, and her oral pathway was opened. Fluid-electrolyte treatment was continued, and subcutaneous insulin
dose was started. Although her blood glucose was regulated on the 9th day after admission to the intensive care
unit, ketoacidosis protocol was applied on the patient again upon her bicarbonate level dropped, pH was at 7.2 and
ketone in urine became positive again. This suggests that the clinical effects of dapagliflozin last much longer than
its half-life reported as 12.9 hours. On the 12th day after admission, when blood gas parameters improved and
ketone in urine became negative, the patient was followed up for 2 days in the department, then dapagliflozin was
stopped, quadruple insulin treatment doses were adjusted, and she was discharged.
pH
Na
K(3.6-5.1 mmol/L)
(7.35-7.45) (136-144 mmol/L)
Day 1 6,93
136
5,42
Day 2 7,09
135
4,6
Day 3 7,25
128
4,37
Day 7 7,39
130
3,69
Day 9 7,24
131
4,24
Day 12 7,42
123
3,78
Day 14 7,38
134
4,78
Table 1. Laboratory Data During Hospital Course.

HCO3
(22-26 mEq/L)
5,8
6,8
12,9
20
8
23,4
28

Serum Glucose
(mg/dL)
165
119
245
140
228
239
224

Urine Glucose
+++
++++
++++
++++
++++
+
negative

Discussion: Before starting treatment with SGLT2 inhibitors, the factors in the history of the patient that may
make them susceptible to ketoacidosis should be evaluated. (e.g. low beta-cell function reserve) In cases of low
C-peptide levels in type 2 diabetic patients, patients with a history of latent autoimmune disease in adults (LADA)
or pancreatitis, diseases causing limited food intake or severe dehydration, sudden decrease in insulin, increased
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need for insulin due to an acute medical condition, surgery and alcohol abuse, SGLT2 inhibitors should be used
with caution in these patients. In patients who previously had DKA, if another triggering factor was identified and
not resolved, restarting SGLT2 inhibitor therapy is not recommended.
KeyWords: Dapagliflozin, Euglycemic, Ketoasidosis
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Inwardly rectifying potassium (Kir) channels have role at the end of the action potential in excitable cells, such
as neuronal and cardiac muscle cells, and carry K+ ion into the cell and control cell excitability. Expressions of
the genes encoding the Kir channels (KCNJ subfamily) were determined in studies by using rats and human
cells. Accordingly, human Kir genes have been identified leading to a change in expression and/or biophysical
properties.
Kir channels have role as the membrane fulfills many functions such as regulating the resting membrane
potential, stimulating the heart muscle cells and neurons, making insulin secretions, and acting on the balance
of renal potassium. It is also included in the repolarization of the action potential in the heart and the protection
of the electrical barrier along the cell membrane. Therefore, mutations in Kir channels are the cause of
hereditary ion channel diseases known as channelopathies and affect the function of multiple organ systems.
Increasingly, spontaneous mutations are defined in the Kir channel genes. Various diseases are directly linked
to mutations in the Kir channel subunits. For example; Kir6.2 regulates the electrical signal transmission in
various cell types, including the neuron, cardiomyocytes, skeletal muscle cells and pancreatic cells, and
assumes the role of K+ movement in metabolic activities. In the brain, Kir6.2 responds to serum glucose
concentration and takes part in the mechanism providing protection against seizures. Kir6.2 channels trigger
insulin secretion in pancreatic cells as blood glucose levels rise. The skeletal muscle regulates muscle tone and
protects the heart against ischemic damage. Gene mutations leading to disruption of all these tasks can cause
neurological diseases such as epilepsy, hyperinsulinemia, diabetes, heart rhythm disorders, and Parkinson's
disease.
In this study, the increasing evidence that Kir channels play important roles in diseases and their development
in diagnostic therapy are targeted.
Anahtar Kelimeler: İçeri doğrultucu potasyum kanalı (Kir), kanalopatiler, KCNJ
Giriş
Çok hücreli organizmalarda hücreler potasyumu hücre içinden hücre dışına taşıyan gradyanla karakterizedir.
KCNJ gen ailesi tarafından kodlanan Kir kanalları,aktif bir rol üstlenerek potasyumu hücre içine akışını hücre
dışına akışından daha kolay bir şekilde destekler ve böylece potasyum homeostazını muhafaza eder. On yedi farklı
Kir kanalının oluşmasına yol açan on beş memeli KCNJ gen ürünü tanımlanmıştır. Bu kanallar, zar potansiyelini
ve potasyum homeostazisini düzenledikleri çoğu hücre tipinin plazma zarı içinde bulunur. Kir kanalları, kardiyak
aksiyon potansiyellerinin repolarizasyonu, trans-epitelyal taşınma ve hücre zarı boyunca voltaj gradyanının
korunması gibi fonksiyonlara katkıda bulunur. Bu fonksiyonlar Kir kanallarının açılıp kapanmasını
düzenlenmesiyle oluşur. Bu nedenle, Kir kanallarındaki genetik değişiklikler, kanalopatiler olarak bilinen ve çoklu
organ sistemlerinin işlevini etkileyen kalıtsal iyon kanalı hastalıklarına sebep olmaktadır1.
Kir kanal yapısı ve hücre içi düzenleyici ‘sıcak nokta’
Kir kanallarının yapısı, protein alt birimlerinin bir N-terminal sitoplazmik alandan, bir trans-membran alandan,
daha sonra selektivite filtresini içeren bir gözenek oluşturucu P-döngü dizisinden, ardından sırasıyla ikinci bir trans
membran alan ve son olarak bir C-terminal sitoplazmik alandan oluşmaktadır. Bu tür dört alt birim, tek gözenekli
bir kanal oluşturan bir tetramer oluşturmak üzere etkileşime girer. Kanal homo veya hetero-tetramerik
olabilir.2Çeşitli genetik mutasyonların Kir kanal iletkenliğini, fonksiyon kazanımı veya fonksiyon kaybı yoluyla
etkilediği bilinmektedir. Böylece potasyum iletkenliğini etkilenmekte ve bu durum, hücresel fizyolojiyi etkileyen
akım-gerilim ilişkisinde değişikliklere neden olmaktadır. Fosfoinosititler, örneğin PIP 2, Kir kanalı fonksiyonunun
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önemli düzenleyicileridir. PIP 2, plazma zarının sitoplazmik kısmında bulunur. Bu inositol fosfatın dağılımı
dinamik olmakla birlikte lipidkinazlar, fosfolipazlar ve fosfatazlar tarafından kontrol edilir 3. C-terminal
sitoplazmik alanda pozitif yüklü amino asit kalıntıları kümesi, Kir kanalı ve PIP 2grubuarasında elektrostatik
etkileşimi destekleyen bir alan yaratır. Bu sitoplazmik 'sıcak nokta', bPbbb kümesi olarak bilinen bir bazik amino
asit kümesi ile tanımlanır. Burada b, bir bazik amino asit kalıntısını temsil eder ve P, polar olmayan bir
tortuyu(tortusu olan prolin'i) temsil eder. Bu 'sıcak nokta', C-terminal sitoplazmik alanın başlangıcında, ikinci
trans membran alanını hemen takip eden iç plazma membran broşürünün yakınında bulunur. Protein yapısının
herhangi bir yönündeki mutasyonlar kanal fonksiyon bozukluğuna yol açabilse de, bu derlemede bPbbb sıcak
noktasında veya yakınında bulunan bildirilen mutasyonlara odaklanılacaktır.
Bu derlemede, pozitif yüklü tortuların sitoplazmik 'sıcak nokta' kümesinin içinde ve çevresinde bulunan genetik
değişikliklerile ortaya çıkan Kir-ilişkili kanalopatilerin metabolik sonuçları arasındaki korelasyona
odaklanılacaktır.
Gereç ve Yöntem
Kir kanalında 'sıcak nokta' içindeki mutasyonlar nedeniyle meydana gelen hatalar
Kir1.1 (KCNJ1)
KCNJ1 geni tarafından kodlanan Kir1.1 kanalı, renal dış medüller potasyum kanalı (ROMK) olarak bilinir. Kir1.1
böbrek epitel hücrelerine yerleşmiştir ve Henle döngüsünün kalın çıkan kolu (TAL) seviyesinde bulunur. Böbreğin
potasyum geri dönüşümü ile tuzun yeniden emilmesinde çok önemli bir rol oynar.4 Kir1.1 bir Na+ -K+ -2Cl kanalı
(NKCC2) ile birlikte çalışarak hücreler ve renal tübül lümeni arasında uygun tuz ve su taşınmasını sağlamaya
yardımcı olur. NKCC2 ve Kir1.1'i kodlayan genlerdeki mutasyonlar, bu iyon kanallarının fonksiyonlarının
değiştirerek Bartter sendromu olarak da bilinen otozomal resesif bir hastalık olan Hiperprostaglandin E
sendromunu oluşturur. Bartter sendromu hipokalemik alkaloz, hiperprostaglandinüri ve nefrokalsinoz ile ilişkili
hiperkalsiüri ile karakterizedir. Yenidoğan formu erken doğuma yol açabilecek polihidramniyos ile ilişkilidir.
Etkilenen bebekler hayati tehlike arz eden dehidratasyona neden olabilecek ciddi postnatal tuz ve su kayıplarına
maruz kalmaktadır.5
Kir2.1 (KCNJ2)
KCNJ2 geni tarafından kodlanan Kir2.1 kanalı, nöral dokuya ek olarak kalp ve iskelet kaslarında da yüksek oranda
eksprese edilir. İstirahat membran potansiyelinin belirlenmesinde ve uyarılabilir hücrelerde aksiyon
potansiyellerinin süresinin kontrolünde kritik bir rol oynar. Kir2.1 akımının kaybı, ventriküler aksiyon
potansiyelini uzatır ve QT aralığını uzatarak etkilenen bireylerde ventriküler taşiaritm riski oluşturur.6 KCNJ2
genindeki "sıcak nokta" içindeki mutasyonlar, kardiyak aritmi, periyodik paraliz, kısa boy ve distalfik özellikler
ile karakterize nadir görülen otozomal dominant bir hastalık olan Andersen-Tawil sendromu (ATS) ile ilişkilidir.
KCNJ2 geninde üç fonksiyon kaybı mutasyonu tanımlanmıştır. Üçü de yüksek oranda korunmuş PIP2 bağlanma
bölgesi içinde ve çevresinde meydana gelir. Kanal ve PIP 2 arasındaki değiştirilmiş elektrostatik etkileşimler
anormal kanal işlevi ile sonuçlanır.
Kir2.1 kanal aktivitesinin tamamen kaybı olduğunda, Na+/Ca2+ değiştiricinsin değiştirilmiş fonksiyonu
tarafından tetiklenen aksiyon potansiyeli sıklığı görülür. Ventriküler miyositlerde potasyum akımında azalma,
spontan ventriküler aktiviteye yol açar. ATS'de gözlenen kardiyak aritmi, normalde Kir2.1 aktivitesine atfedilen
repolarize edici akımın azalması veya yokluğu nedeniyle kardiyak aksiyon potansiyeli uzadığında ortaya çıkar.
İskelet kası, Kir2.1 aktivitesinin azalması, Na + 'nın inaktivasyonu yoluyla dinlenme zar potansiyelini depolarize
eder. KCNJ2mutasyonları olan bazı bireylerdebu durum, periyodik paraliziyle sonuçlanır.7
Kir3.1 (KCNJ3)
KCNJ3 geni tarafından kodlanan Kir3.1 kanalı G proteinine bağlı içe doğrultucu potasyum kanalı (GIRK1) olarak
bilinmektedir.Bu kanallar, G protein alt birimlerinin serotonerjik, muskarinik ve opioid reseptörleri ile etkileşmesi
sonucu aktifleşmektedir. Kir3.1 kanalları diğer Kir3 kanalları ile heteromerik bir kompleks oluşturur ve beyin,
kalp, göz ve kas dokusu gibi çeşitli dokularda bulunur.8
Kir4.1 (KCNJ10)
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KCNJ10 geni Kir4.1 kanal alt birimini kodlar. Kir4.1 merkezi sinir sisteminin glial hücrelerinde, retinanın Müller
hücrelerinde ve kokleada eksprese edilir. Kir4.1 ayrıca, böbreğin distal kıvrımlı tübülünde tuzun yeniden
emiliminin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynar.Sodyum potasyum pompasıyla birlikte çalışarak potasyumu
tübül lümeninden hücre içine aktarır.9
Fonksiyon kaybı mutasyonları, otozomal resesif SeSAME (Seizures, Sensorineuraldeafness, Ataxia,
Mentalretardation, and Electrolyteimbalance) sendromu ile ilişkilendirilmektedir. Beyin veya omurilikte Kir4.1
kanal fonksiyonunun kaybı astrosit depolarizasyonuna ve K+ kaybına neden olur. Buna karşın, epitelyal taşınma
anormallikleri, böbreklerde veya kokleada Kir4.1 fonksiyonu kaybolduğunda meydana gelir. Koklear fonksiyon
kaybı, anormal endokoklear potansiyelinin ve buna bağlı işitme kaybının oluşmasına katkıda bulunur. Böbreklerde
Kir4.1 fonksiyonunun kaybı, distal kıvrımlı tübülde anormal tuz yeniden emilimine yol açar ve bu da serum
elektrolit anormalliklerine yol açar. Kir kanal ailesinin birkaç üyesi retinada eksprese edilir ve açıklanan klinik
olarak anlamlı görme bozukluğu olmamasına rağmen, SeSAME / EAST sendromu ile ilişkili mutasyonlar
değişmiş retina fizyolojisine neden olur.10
Kir5.1 (KCNJ16)
KCNJ16 geni Kir5.1 kanalınıkodlamaktadır. Kir5.1 kanalları,Kir4.1 veya Kir4.2 kanallarının işlevini etkiler.
Kir5.1'deki mutasyonlar büyük olasılıkla toplandıkları diğer Kir alt birimlerini etkileyerek genel K+ iletkenliğini
düzenlerler. Sıcak nokta bölgesinde, bir kanalopati ile ilişkili spesifik bir mutasyon tanımlanmamıştır.
Kir6.2 (KCNJ11)
KCNJ11 geni aynı zamanda bir ATP'ye duyarlı potasyum kanalı (KATP)olarak da bilinen Kir6.2 kanalını
kodlamaktadır. Kir6.2; beyin, kalp, iskelet kası ve pankreas dahil olmak üzere çeşitli hücre tiplerinde elektriksel
sinyalleşmeyi düzenler ve K+ hareketini hücresel metabolik aktivitenin çeşitli yönleriyle birleştirerek hareket eder.
KATP kanalları, hücrede ATP ve ADP'nin mutlak konsantrasyonlarına karşılık veren dört gözenek oluşturucu
Kir6.2 alt birimi ve dört sülfonilüre reseptörü (SUR) alt biriminden oluşur. Kir6.2 kanalları ADP tarafından aktive
edilir ve ATP tarafından inhibe edilir.
Beyinde, Kir6.2 serum glukoz konsantrasyonuna tepki verir ve nöbetlere karşı koruma sağlayan mekanizmalara
katkıda bulunur. İskelet kasında kas tonusunu etkiler. Kir6.2, kalpteki iskemik strese karşı korur. Pankreas beta
hücrelerinde, Kir6.2 kanalları kandaki yüksek glikoz seviyeleri hücre içi ATP konsantrasyonunu arttırdığında
insülin sekresyonunu tetikler. Yüksek ATP konsantrasyonu, sitozolik Ca2+'da bir artışı uyaran ve insülin
salınımına yol açan KATP kanal aktivitesini inhibe eder. Buna karşılık, glukoz seviyeleri düşük olduğunda, ADP
konsantrasyonları artar, sitozolik Ca2+'da azalma ile sonuçlanan Kir6.2 kanal aktivasyonuna yol açar ve bir insülin
salınımının inhibisyonu meydana gelir.11
Yenidoğan döneminde var olan insülin sekresyonundaki anormallikler, Kir6.2 fonksiyonundaki bozukluklarla
ilişkilidir. Mutasyonlar iki fonksiyonel kategoriye girer: 1-kanal işlevinin kaybı ve 2-hücresel zarda kanalın
bulunmaması veya azalmasıyla sonuçlanan Kir6.2 kanallarının anormal biyosentezi olarak sıralanabilir. Fonksiyon
kazancı mutasyonları Kalıcı veya Geçici YenidoğanDiabetesMellitus'a (PNDM veya TNDM) yol açar.12
Kir 7.1 (KCNJ13)
Kir7.1 kanal alt birimi kodlayan KCNJ13 geni retinada önemli bir rol üstlenmektedir. Kir7.1 kanalları böbrek,
bağırsak, mide, tiroid, omurilik, beyin ve göz gibi birçok dokuda eksprese edilir. NKCC taşıyıcıları ve retina
pigment epiteli (RPE) apikal membranındaki Na+ -K+ -ATPase ile ortaklaşan, Kir7.1 kanalları, trans-epitelyal
sıvı taşınımını sağlamak için gerekli elektrik potansiyelini korumaya yardımcı olur. RPE hücrelerinin apikal
yönlerinde, Kir7.1 kanalları fazla sayıda bulunmaktadır ve fotoreseptör dış bölümleri etrafında potasyum
homeostazının korunmasına yardımcı olur. Bu kanalların membran PIP2 tarafından sıkı şekilde düzenlenmesi,
RPE hücrelerinin aracılık ettiği ışık tepkisine katkıda bulunabilir. Örneğin, PIP2‘nin reseptörle aktifleştirilen
(P2Y) tükenmesi apikal zardaki Kir7.1 kanal aktivitesini azaltır. Aynı sinyal yolu ayrıca IP3 aracılı salımın
aktivasyonu boyunca hücre içi Ca2+konsantrasyonunu arttırır. Hücre içi Ca2+ konsantrasyonundaki bir artış, bazal
membranın Cl aktivasyonuna yol açar, iletkenlik ve RPE hücresinin net depolarizasyonu ile sonuçlanır. Bu etki
tipik olarak RPE hücresinden kaynaklanan gecikmeli bir ışık tepkisi olarak kaydedilir. Böylece, Kir7.1 kanal
fonksiyonunun apikal zardaki düzenlenmesi, bazal zar iletkenliğine bağlanır ve RPE hücre fizyolojisini etkiler.
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Tartışma ve Sonuç
Kir kanal fonksiyonunun bozukluğu, Kir kanalopatileri ile ilişkili, karmaşık çoklu organ bulgularına yol açan en
eski hücresel olaylardan biridir. Kir kanalları tipik olarak,sitoplazmik alandaki genetik değişikliklere karşı oldukça
hassas olan homo veya heterotetramerik yapılardan oluşur. Herhangi bir bölgedeki mutasyonlar kanal
fonksiyonunu etkileyebilse de bu derlemede sadece bPbbb küme sıcak noktasında veya yakınında bulunan
mutasyonlara odaklanılmıştır. 'Sıcak nokta'nın önemi, PIP2 gibi hücre içi metabolitlerininKir kanal
düzenlenmesinde bir reseptör olarak rol oynamasıdır. Sitoplazmik ‘sıcak nokta’nın Kir kanalı düzenlemesine
katkısı göz önüne alındığında, Kir kanalı ve onun metabolik düzenleyicileri arasındaki herhangi bir etkileşim, Kir
kanalopatileri için yeni terapötik müdahalelerin geliştirilmesinde önemli bir hedef haline gelmektedir.
Kir kanallarının potasyum homeostazındaki önemi bu derlemede özetlenmiştir. Kir1.1 (ROMK) ve Kir4.1/Kir5.1
kanalları sırasıyla, K+iyonunun renaltübülünapikal ve bazolateral membranları aracılığıyla geri alımını sağlar ve
böbrek Na+ yeniden emiliminde ve K+sekresyonunda kritik rol oynar. Kir2.1/Kir2.6 ve Kir3.1/Kir3.4, sırasıyla
iskelet kası ve adrenal glomerulosa hücrelerinde membran potansiyeli regülatörleri olarak işlev görür. Bu Kir
kanallarının tümü, diğer iyon taşıyıcılar veya zardaki kanallar ile fonksiyonel bir etkileşim sağlayarak fizyolojik
veya patojenik etkiler oluşturur. Kir kanalopatileri sonucu oluşan hastalıkların mekanizmalarını anlamak; doğru
tanı, geliştirilmiş tedavi stratejisi ve ilaç gelişimi açısından büyük öneme sahiptir.13
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SS-169
ÇOCUKLARDA AKUT APANDİSİT TANISINDA LÖKOSİT SAYISI VE
ULTRASONOGRAFİ BULGULARININ ETKİNLİĞİ
Yasemin DERE GÜNAL
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Kırıkkale
Amaç: Çocuklarda akut apandisit tanısında ultrasonografi (USG) bulguları ve lökosit sayısının tanı değerini ortaya
koymak ve birlikte kullanıldığında elde edilen sonuçları değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Akut karın şüphesi ile yatırılarak takip ve tedavi edilen 198 hastanın yaş, cinsiyet, başvuru
şikayetleri, fizik muayene bulguları, lökosit sayısı ve USG verileri geriye dönük olarak incelendi. Histopatolojik
tanı ile USG bulguları ve lökosit sayısı karşılaştırıldı; tanıdaki etkinlikleri incelendi.
Bulgular: Hastaların 123’ü erkek 75’i kızdı. Akut apandisit ön tanısıyla 151 hastaya (E/K : 99/52) apendektomi
uygulandı. Histopatolojik incelemede bu hastaların 125’inde (%82,8) akut apandisit, 23’ünde (%15,2) perfore
apandisit, 3’ünde (%2) ise normal apendiks izlendi. Yatırılan hastaların 47‘si ise (E/K:24/23) izlem sonrası taburcu
edildi. Ameliyat edilenlerde yaş ortalaması 10,77±3,10 yıl, edilmeyenlerde 10,85±3,02 yıldı. Apendektomi yapılıp
akut apandisit tanısı alan hastaların semptomların başlangıcından itibaren kliniğe başvuru süresi ortalama
1,39±0,94 gün, perfore olan hastalarda ise 5,14±2,90 gündü. Perforasyon ile hastaneye başvuru süresinin uzunluğu
arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Apendektomi uygulananların ortalama lökosit sayıları (15,441 ±
4,97/uL) uygulanmayanlara (11,691 ± 4,13/ uL) göre anlamlı oranda yüksekti (p<0,05). Perfore apandisitlerde
ortalama lökosit sayıları (17,462 ± 5,04/uL) akut apandisitlere (15,040 ± 4,89/uL) göre anlamlı olarak yüksekti
(p<0,05). Apandisit tanısında USG ve lökositoz (≥10,000/ uL) ayrı ayrı ve ikisinin birlikte duyarlılık ve
seçicilikleri Tablo 1’de belirtildi. Binary lojistik regresyon analizine göre USG bulguları ve lökosit sayısının her
ikisinin de tanıyı belirlemede anlamlı bir etkiye sahip olduğu, ancak USG bulgularının lökosit sayısına göre daha
kuvvetli bir belirleyici olduğu saptandı (P USG<0,001, USG=2,39; Plökosit sayısı=0,005, lökosit sayısı=0,83).
Tablo 1: Akut apandisit tanısında US, lökositoz (≥10,000/mm3) ve USG+lökositoz’un birlikte değerlendirildiği
grupta duyarlılık, seçicilik, pozitif kestirim değeri (PKD), negatif kestirim değeri (NKD), yalancı pozitiflik (YP),
yalancı negatiflik (YN) ve doğruluk oranları (Prevelans: %75,26)

Duyarlılık
Seçicilik
PKD
NKD
YN
YP
Doğruluk oranı

Lökositoz (≥10,000/ uL)
% 83,33
% 40,42
% 81,69
% 43,18
% 16,66
% 59,57
% 73,09

USG
% 78,57
% 82,60
% 93,22
% 55,88
% 21,42
% 17,39
% 79,56

USG + Lökositoz
% 67,14
% 93,47
% 96,90
% 48,31
% 32,85
% 6,52
% 73,65

Sonuç: Akut apandisit tanısında lökositoz USG’ye göre daha duyarlı görünmekle birlikte USG lökositoza göre
anlamlı oranda daha seçicidir. Buna göre klinik olarak akut apandisit tanısında USG ve lökosit sayısının birlikte
kullanımı negatif laparotomi riskini azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: Apandisit, Ultrasonografi, lökosit sayısı

THE EFFICIENCY OF LEUCOCYTE COUNT AND
ULTRASONOGRAPHY FINDINGNS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE
APPENDICITES IN CHILDREN
Aim: To determine the diagnostic value of leukocyte count and ultrasonography (USG) findings in the diagnosis
of acute appendicitis in children and also evaluate the results when used in conjunction.
Material and Method: The age, gender, initial complaints, physical examination findings, leukocyte count and
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ultrasonographic findings of 198 patients who were hospitalized and followed-up with suspicion of acute abdomen,
were reviewed retrospectively. The histopathological diagnosis was compared with USG findings and leukocyte
count; efficacy in diagnosis were examined.
Results: Male/Female ratio was 123/75. Appendectomy was performed to 151 patients (M/F:99/52) with the
diagnosis of acute appendicitis. Histopathological results showed acute appendicitis in 125 (82.8%), perforated
appendicitis in 23 (15.2%) and normal appendix in 3 (2%) of the patients. The remaining 47 patients (M/F: 24/23)
were not operated and discharged after follow-up. The mean age of the patients who underwent surgery was 10.77
± 3.10 years, and was 10.85 ± 3.02 years in the follow-up group. The mean duration of symptoms before admission
in the patients who underwent appendectomy and diagnosed with acute apendicitis was 1.39±0.94 days; whereas
it was 5.14 ± 2.90 days in the patients with perforated appendecitis. There was a significant association between
perforation and delay in the hospital admission time (p<0.05). The mean number of leukocytes was significantly
higher in the operated patients (15.441±4.97/uL) than in patients who were discharged after medical follow-up
(11.691±4.13/uL)(p<0.05). The mean number of leukocytes was significantly higher in perforated appendicitis
group (17.462 ± 5.04/uL) than acute appendicitis group (12.504±4.89/uL) (p<0.05). In the diagnosis of
appendicitis, the sensitivity and specificity of USG, leukocytosis (≥10.000 uL) seperately and together were
specified in Table 1. Binary logistic regression analysis showed that both USG findings and leukocyte count had
a significant effect on the diagnosis,but USG was a stronger marker than the leukocyte count (P USG<0.001,
USG=2.39; Pleukocyte count=0.005,leukocyte count=0.83).
Table 1: The sensitivity, specificity, positive predictive value(PPV),negative predictive value(NPV), false
positivity(FP),false negativity(FN) and accuracy rate of USG, leukocytosis and USG+ leukocytosis in the
diagnosis of acute appendicitis. (Prevelance: 75.26%)

Sensitivity
Specificity
PPV
NPV
FN
FP
Accuracy rate

Leukocytosis (≥10.000/ uL)
83.33 %
40.42 %
81.69 %
43.18 %
16.66 %
59.57 %
73.09 %

USG
78.57 %
82.60 %
93.22 %
55.88 %
21.42 %
17.39 %
79.56 %

USG+ Leukocytosis
67.14 %
93.47 %
96.90%
48.31%
32.85 %
6.52 %
73.65%

Conclusion: Leukocytosis was found to be more sensitive in the diagnosis of acute appendicitis than USG,
however, USG was significantly selective than leukocytosis Accordingly, the combined use of USG and leukocyte
counts in the clinical diagnosis of acute appendicitis may help to reduce the risk of negative laparotomy.
Key Words: Appendicites, Ultrasonography, leukocyte count
Giriş
Akut apandisit (AA), çocuklarda en sık acil cerrahi tedavi gerektiren patolojilerden biridir. Mortalitesi ve
morbiditesi geçmiş yıllara göre oldukça azalmış olmasına rağmen, şüpheli olgularda ayırıcı tanısında güçlük
yaşanmaktadır. AA tanısında öykü ve fizik muayene bulguları hala en önemli rolü oynamaktadır. Ancak bazı
vakalarda tek başına öykü ve fizik muayene bulguları ile doğru ve erken tanı koymak zordur. Klinik olarak tanı
konulan ve ameliyat edilen hastaların %13-36’sında negatif laparotomi bulguları veya %12-21 arasında komplike
apandisit ile karşılaşıldığı bildirilmektedir.1-4
Doğru tanı oranı, yapılabilecek bazı ek testler ile artırılabilir ve negatif laparotomi ihtimalini azaltabilir. Tanıda sık
olarak kullanılan kanda lökosit sayısındaki artış ise sadece AA’e özgü değildir. 2017 yılında yayınlanan bir metaanaliz, fizik muayene veya klinik karar algoritmalarının tek başına akut apandisiti ekarte etmek için yeterli
olmadığını ve pediatrik hastalarda durumdan şüphelenildiğinde görüntülemenin gerekli olduğunu göstermektedir. 5
Uzun süreli radyasyona maruz kalma riski nedeniyle ultrasonografi (USG) ve manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) kullanımı, bilgisayarlı tomografiye (BT) tercih edilmektedir. 6,7
AA şüphesi olan hastalar için ideal tanı yaklaşımı konusunda hala çok fazla tartışma vardır. Bu nedenle bu
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çalışmada, akut apandisit tanısında ultrasonografi bulguları ve lökosit sayısının tanı değerini ortaya koymak ve
birlikte kullanıldığında elde edilen sonuçların etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
2.1. Hastalar ve Çalışma Protokolü
Çalışmaya Ocak 2011-Mart 2012 yıllarında Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne karın ağrısı
şikayeti ile başvuran ve akut karın şüphesiyle Çocuk Cerrahisi Kliniği’ne yatırılarak takip veya AA ön tanısı ile
ameliyat edilen 18 yaş altı 198 çocuk hasta dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, fizik muayene
bulguları, lökosit sayıları, USG yapılıp yapılmadığı ve USG yapıldı ise bulguları, ameliyat yapılıp yapılmadığı ve
ameliyat yapıldı ise apendiksin histopatolojik tanı bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Histopatolojik tanı
bilgileri kaydedilerek özellikle lökosit sayısı ve USG’nin AA tanısındaki etkinlikleri incelendi.
Kan sayımında lökosit sayısı, 10x103/uL ve üzeri AA açısından pozitif kabul edildi. USG’de apendiks çapının
6mm üzerinde ölçülmesi, nonkomprese olması, periapendiküler anekoik sıvı, periapendiküler hipoekoik
enflamasyon, apendiks duvarında hiperemi ve apendikolit varlığı gibi primer kriterler ile sağ alt kadranda
mezenterik yağ dokuda enflamasyon ve sağ alt kadranda sıvı gibi sekonder kriterlerin varlığı AA açısından pozitif
olarak yorumlandı. USG’de apendiksin hiç görülememesi veya normal olarak görülmesi ve/veya periçekal
mezenterik lenf bezelerinin görülmesi AA açısından negatif olarak yorumlandı.
2.2. İstatistiksel Yöntem
Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Sürekli ölçümler ise ortalama  standart sapma olarak
özetlendi. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki kare Test veya Fisher Test kullanıldı. Gruplar arasında
sürekli ölçümlerin karşılaştırılmasında dağılımlar kontrol edildi, değişken sayısına göre normal dağılım gösteren
parametreler için Student T testi, normal dağılım göstermeyen parametrelere de Mann-Whitney U testi yapıldı,
p<0,05 anlamlı kabul edildi. USG ve lökosit sayılarının tanıyı belirlemedeki etkisi Binary lojistik regresyon
analizine göre irdelendi. Histopatolojik sonuçlara göre USG’nin ve lökosit sayılarının tanısal performansını
belirlemek amacıyla duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif tahmini değerler ve tanısal doğruluk oranları ayrı olarak
hesaplandı. Elde edilen performans ölçümleri (duyarlılık, seçicilik) Mc Nemar testi ile Bonferroni düzeltmesi
yapılarak karşılaştırıldı, p< 0,016 anlamlı kabul edildi.
Tartışma ve Sonuç
Akut karın ön tanısıyla yatırılan 198 hastanın %62,12’si (n= 123) erkek, %37,88’i (n= 75) kızdı. Yatırılan
hastaların 151’i (E/K:99/52) akut apandisit ön tanısıyla opere edildi ve bu hastaların histopatolojik verileri
incelendiğinde 125’inde (%82,8) akut apandisit, 23’ünde (%15,2) perfore apandisit, 3’ünde (%2) ise apendiks
normal izlendi. Yatırılan hastaların 47‘si (E:K:24/23) ise izlem sonrası taburcu edildi. Apendektomi yapılan
hastalarda istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde erkek hastalar çoğunluktaydı (p<0,05). Ameliyat edilenlerde
yaş ortalaması 10.77 ± 3.10 yıl (4-18yıl), izlenerek taburcu edilenlerde 10,85±3,02 yıldı (5-17yıl). Apendektomi
yapılan 151 hastanın 137’sinde (%91) bulantı-kusma, 20’sinde (%13.3) ateş, 29’unda (%19.2) iştahsızlık
şikayetleri mevcuttu. Sadece izlem yapılıp taburcu edilen hastalarda başvuru süresi ortalama 1,70 ± 1.14 gün (1-7
gün), apendektomi yapılan hastalarda ise ortalama 2,04 ± 2,22 gündü (1-15 gün). Apendektomi yapılıp akut
apandisit tanısı alan hastaların semptomlarının başlangıcından itibaren kliniğimize başvuru süresi ortalama
1,39±0,94 gün (1-7 gün), perfore olan hastalarda ise 5,14±2,90 gün (1-10 gün) olarak saptandı. Perforasyon ile
hastaneye başvuru süresinin uzaması arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Apendektomi yapılan hastaların
fizik muayenesinde %98.6 ‘sında (147/149) sağ alt kadran hassasiyeti, %97.3’ünde (145/149) defans ve %96.4’
ünde (144/149) rebound mevcuttu.
İzlem sonrası taburcu edilenlerin ortalama lökosit sayıları ortalama 11,691±4,13 /uL (4600-19,720 /uL),
apendektomi yapılan hastaların ise ortalama lökosit sayıları 15.441±4.97 /uL (4100-27,780 /uL) idi. Apendektomi
olanlarda lökosit sayısı anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Akut apandisitlerde ortalama lökosit sayıları
15,040±4897 /uL (4100-26,200 /uL), perfore apandisitlerde 17,462±5048 /uL (7100-27,780 /uL). Perfore
apandisitlerde anlamlı olarak lökosit sayısı yüksekti (p<0.05). Hastanede kalış süresi akut apandisitlerde 3,04±0,82
gün (1-5gün), perfore apandisitlerde 6,28±2,61 gündü (2-14 gün). Perfore apandisitlerde anlamlı olarak hastanede
kalış süresi uzundu (p<0.05).
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Takip edilip ameliyat edilmeden taburcu edilen 47 hastanın 46’sına USG yapılmıştı, apendektomi yapılan 151
hastanın ise 140’ına USG yapılmıştı. USG bulguları ve löksosit sayılarına göre gruplar arasındaki hasta sayıları
Tablo 1’de ayrıntılı olarak verildi.
Binary lojistik regresyon analizine göre USG bulguları ve lökosit sayısının her ikisinin de tanıyı belirlemede
anlamlı bir etkiye sahip olduğu, ancak USG bulgularının lökosit sayısına göre daha kuvvetli bir belirleyici olduğu
saptandı (PUSG <0.001, USG = 2.39; Plökosit sayısı=0.005, lökosit sayısı= 0.83).
Tablo 1. USG sonuçlarının ve lökosit sayılarının karşılaştırılması
Tedavi

USG (n:186)

Takip edilen
Apendektomi yapılan
Toplam

+
38
30
68

8
110
118

Histopatolojik tanı
Normal apendiks
Akut apandisit
Perfore apandisit
Toplam

25
5
30

3
90
17
110

Lökosit sayısı (n:197)
< 10,000 /uL
10,000/uL
19
28
25
125
47
153

24
1
44

3
100
22
143

Akut apandisit tanısında USG ve lökositoz (≥10,000/ mm3) ayrı ayrı ve ikisinin birlikte kullanıldığı grup da
duyarlılık, seçicilik, pozitif kestirim değerleri ve negatif kestirim değerleri hesaplandı ve Tablo 2’de belirtildi.
USG ile lökositozun performans sonuçlarının (duyalılık ve seçicilik) karşılaştırılmasında lökositozun akut
apandisit teşhisinde USG’ye göre daha duyarlı olduğu bulundu, ancak aradaki fark anlamlı bulunmadı (p=0.14).
USG’nin ise lökositoza göre daha seçici olduğu bulundu ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu
(p=0.001). (Tablo 2, Tablo 3).
Tablo 2. Akut Apandisit Tanısında USG, Lökositoz (≥10,000/mm3) ve USG + Lökositoz’un Birlikte
Değerlendirildiği Grupta Duyarlılık, Seçicilik, Pozitif Kestirim Değeri (PKD), Negatif Kestirim Değeri (NKD),
Yalancı Pozitiflik (YP), Yalancı Negatiflik (YN) ve Doğruluk Oranları (Prevelans: %75,26)
Duyarlılık
Seçicilik
PKD
NKD
YN
YP
Doğruluk oranı

Lökositoz (≥10,000/ uL)
% 83,33
% 40,42
% 81,69
% 43,18
% 16,66
% 59,57
% 73,09

USG
% 78,57
% 82,60
% 93,22
% 55,88
% 21,42
% 17,39
% 79,56

USG + Lökositoz
% 67,14
% 93,47
% 96,90
% 48,31
% 32,85
% 6,52
% 73,65

Tablo 3. Lökositoz ve USG Sonuçlarının Performans Değerlerinin Anlamlılık Durumunun Mc Nemar Testi ile
Karşılaştırılması. Duyarlılığın Karşılaştırılmasında Hasta Grubu, Seçiciliğin Karşılaştırmasında ise Sağlıklı Grup
Alınmıştır.
Duyarlılık açısından p değeri
Lökositoz-USG
0,14
Lökositoz- GRUP
< 0,001*
USG- GRUP
< 0,001*
* Bonferroni düzeltmesi (p< 0.016) sonrası istatistiksel olarak anlamlılık

Seçicilik açısından p değeri
0,001*
< 0,001*
0,02

Akut apandisitte doğru ve erken tanı, perfore apandisite bağlı mortalite ve morbiditeyi en aza indirmek için
önemlidir. Dikkatli bir öykü ve ayrıntılı bir fizik muayene tanıda oldukça önemlidir. Ayrıca laboratuvar
incelemelerinde yüksek lökosit sayısı tanıyı destekleyen bir bulgudur. Fakat atipik klinik durumlar veya başka
patolojileri taklit eden durumlar olabilir. Tanı güçlüğü yaşanan olgularda radyolojik görüntülemenin kullanılması
negatif laparotomi oranlarını azaltabilmekte veya tanıda gecikmeye bağlı perforasyon gibi mortalite ve
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morbiditeye neden olabilecek durumların oranını azaltabilmektedir. 8 Yapılan çalışmalarda USG’nin
duyarlılığı %75-90; seçiciliği %86-100 arasında değişmektedir.9,10 Bizim çalışmamızda da duyarlılık ve seçicilik
literatürle uyumlu bulundu.
Lökosit sayısı, AA tanısında birçok klinikte rutin bir test olarak kullanılmaktadır. Ancak tanısal önemi tartışmalıdır.
Yayımlanan çalışmalarda lökosit sayısının AA tanısındaki duyarlılığı %60 ile %90; seçiciliği ise %41 ile 84
arasında değişmektedir.11,12 Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak duyarlılık %83,3 oranı ile yüksek; seçicilik
ise literatürde belirtildiği gibi %40,4 oranı ile düşük bulundu. Literatürde duyarlılık ve seçicilik oranlarının bu
kadar değişken olması lökosit değerlerinin normal sınırlarının farklı değerlendirilmesi ile ilişkili olabilir.
Sonuç
Lökosit sayısının yüksekliği, akut apandisit şüphesi olan çocuk hastalarda klinik tanının desteklenmesinde
yardımcıdır. USG; özellikle pediatrik yaş grubunda, iyonizan radyasyon içermeyen, intravenöz ya da oral kontrast
madde kullanımına gerek duyulmayan, ucuz ve kolay ulaşılabilir olması sebebi ile akut apandisit tanısında
öncelikle tercih edilmesi gereken radyolojik bir yöntemdir. Akut apandisit tanısında lökositoz, USG’ye göre daha
duyarlı görünmekle birlikte USG lökositoza göre anlamlı oranda daha seçicidir. Buna göre klinik olarak akut
apandisit tanısında USG ve lökosit sayısının birlikte kullanımı negatif laparotomi riskini azaltabilir.
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Epilepsy is characterized by neuronal discharges caused by disruption of the excitatory and inhibitory balance of
the brain due to functional and structural changes and its underlying mechanism is not fully known. Abnormal
neuron discharge is known to cause cardiovascular problems. Accordingly, postictal depression, central and
peripheral autonomic function, cardiorespiratory control or other physiological systems are affected. The
frequency of seizures, seizure duration, and its severity depend on genetic disorders causing epileptic
encephalopathy and drug-resistant epilepsy are dependent on SCN1A, SCN2A and SCN8A mutations; it is thought
to increase the risk of SUDEP and fatal status epilepticus. Because epilepsy is a chronic neurological disease that
is 24 times more to be a sudden death risk than the normal population, the relationship between the heart and the
brain should be clarified. Although there is significant development in the treatment, the reason for the drugresistance has not been clarified yet.
In drug-resistant for young-adult cases, sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is one of the leading causes
of mortality. Approximately 40% of these patients have been reported to have one or more abnormalities in cardiac
function. In addition, heart rate variability is a crucial indicator of autonomic function abnormalities, and several
epilepsy patient studies show autonomic changes in chronic epilepsy. It also affects autonomic function in ictal,
postictal or interictal processes of tonic-clonic seizures. This has been shown to cause cardiac arrhythmias and is
a major approach for the SUDEP mechanism.
Previous research has attempted to explain the molecular mechanism of SUDEP, but evidence for specific risk
factors is still unclear. Because approximately 40% of the cardiac pathology associated with epilepsy and the
widespread prevalence of epilepsy in our country, it is essential to inform the patients and their relatives about
SUDEP and possible cardiac/respiratory research.
Giriş
Epilepsi, sinir hücrelerinde aşırı yük boşalması sonucu beynin normal aktivitesinin bozulduğu merkezi sinir
sisteminde oluşan yaygın görülen nörolojik bir hastalıktır. Fonksiyonel ve yapısal değişikliklere bağlı olarak
beynin eksitatör ve inhibitör dengesinin bozulması sonucu meydana gelen nöronal deşarjlarla karakterizedir ve
hastalığın temelinde yatan mekanizma tam olarak bilinmemektedir.
Epilepside nöbet, genel anlamda beyinde gerçekleşen ani elektrik aktivitesi olarak tanımlanır. Bu durum, beyindeki
mesajların karışmasına veya geçici olarak durmasına sebep olmaktadır. Anormal nöron deşarjının ise,
kardiyovasküler problemlere yol açtığı bilinmektedir. Epilepsinin normal popülasyondan 24 kat daha fazla
beklenmedik ani ölüm riski taşıyan kronik nörolojik bir hastalık olması sebebiyle epilepsiye bağlı ölümlere ait
farkındalığın arttırılması gerekmektedir. 1 2 3
Dünya nüfusunun yaklaşık %2’sinin epilepsi hastası olduğu bilinmektedir. Günümüzde tedavisinde önemli
gelişmeler olmasına rağmen, ilaçlara ciddi oranda direnç görülmesinin sebebi henüz aydınlatılmamıştır. İlaca
dirençli genç-yetişkin hastalarda, epilepside beklenmedik ani ölüm (SUDEP) önde gelen mortalite sebeplerinden
birisidir ve bu hastaların yaklaşık % 40'ında kardiyak fonksiyonda bir veya daha fazla anormalliğin olduğu
bildirilmiştir. 4
SUDEP, epilepsili hastalarda erken yaşta ve epilepsi ile doğrudan ilişkili en sık ölüm nedenidir. İnsidans oranı
yaşa bağlıdır ve epilepsili çocuklarda 1000 hastada (hasta başına) 0.22; genç hastalarda ise 1000 hastada 1.2’dir.
20-40 yaş arasındaki epilepsi hastalarının ise, SUDEP için en yüksek risk grubunda olduğu bildirilmiştir.
SUDEP riskinin kontrolünü ele almak; SUDEP kavramı ve risk faktörleri hakkında iyi bilgi sahibi olmayı
gerektirmektedir.

344

Bu nedenle, Amerikan Epilepsi Derneği ve diğer yan kurumlar, epilepsi hastalığının klinik seyrinin erken
aşamalarında hastaların, hasta yakınlarının ve bakıcılarının SUDEP kavramı ve risk faktörleri hakkında
bilgilendirilmesini önermektedir. Bu amaç doğrultusunda, önleyici tedbirler alınabileceğini düşünerek SUDEP’in
hastalarla ve aileleri ile tartışılması savunulmaktadır.
Epidemiyolojik tahminlere göre, SUDEP tek başına Amerika'da her yıl yaklaşık olarak 100.000 insanın ölümüne
neden olmaktadır. Vakaların önemli bir kısmında, tonik-klonik nöbet sonrası SUDEP’in ölümcül bir komplikasyon
olarak gerçekleştiği görülmüştür. Bu nedenle, SUDEP riskini azaltmak için geliştirilmiş bir yöntem veya nöbet
kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Etkili yardımcı bir anti-epileptik tedavi veya başarılı epileptik cerrahi buna
örnek olarak verilebilir. Ayrıca, epilepsili hastaların gece gözetimi, hastanın yatak odasında bir kişinin eşlik etmesi
veya uyarıcı ikaz cihazlarının kullanılması da SUDEP riskinin azaltılmasını sağlar. 5 Buna bağlı olarak, epilepsili
hastaların ve hasta yakınlarının SUDEP konusunda bilgi sahibi olmaları ve SUDEP’i tayin edecek klinik testlerin
aday hasta grubuna uygulanması büyük önem taşımaktadır.
Genel tonik klonik nöbet sonrasında; beyin sapı fonksiyonlarının post iktal baskılanması, merkezi apne ve ikincil
terminal asistole eşlik eden ölümcül kaskadlar görülebilir. Bu durumlarda, temel hayata döndürme
uygulamalarından olan erken kardiyopulmoner resusitasyonun (canlandırma) SUDEP’i önlediği görülür. Ancak
bu her durumda başarılı olmayabilir. Genellikle, anti-epileptik tedaviyi düzenleyerek ve diğer önlemleri alarak
SUDEP riskinin aktif olarak azaltılacağına dair önemli çalışmalar bulunmaktadır. 6 Bu çalışmalar göz önüne
alındığında, SUDEP ihtimalini değerlendirmek için yalnızca elektrokardiyografik testler değil aynı zamanda uyku
testlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.
Temporal lob epilepsisi olan 5 vakanın 4'ünde uykuya bağlı nöbetlerle birlikte iktal asistol ortaya çıkmış ve bu
durum bir kardiyorespiratuar problem olarak yorumlanmıştır. Post-iktal kardiyorespiratuar fonksiyon bozukluğu,
uyku bozukluğu ve nöroendokrin durumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca SUDEP riski
yüksek veya nöroendokrin fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tüm polisomnografiler uyku bozukluğuna bağlı
nefes alma problemine işaret etmiştir. 7 Bu nedenle, epilepsi hastalarında SUDEP araştırması yapılırken aynı
zamanda uyku bozukluğu testleri de uygulanmalıdır.
Honduras’ta yapılan bir çalışmada, SUDEP kavramının yaygınlığı epilepsili hastalarda belirlenmiştir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu epilepsi ile ilgili ölüm riskini bilirken, SUDEP kavramı hakkında fikirleri
olmadığı görülmüştür. Bir başka çalışmada; SUDEP insidansı, video kameralar, nabız oksimetreler ve nöbet tespit
sistemleri kullanılarak epilepsi hastalarında azaltılmıştır, ayrıca ebeveynlerin gece denetiminde bulunmasının da
rolü olduğu düşünülmektedir. Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'de yapılan SUDEP ile alakalı anketlerde,
hekimlerin SUDEP kavramını hastalarla veya akrabalarıyla görüşme durumu araştırılmıştır. Buna göre, SUDEP
kavramını hastalarla veya ebeveynlerle tartışan hekimlerin oranı %12 ila %30 arasında değişmiştir. 8 9 Ayrıca,
SUDEP hakkında doktorlara danışmaya yönelik tutumlar da kültürel farklılıkların rol oynayabileceğini
düşündürmektedir. Bu durum, epilepsi hastaları veya aileleriyle ilgili önemli SUDEP bilgisi eksikliğini ortaya
çıkarmaktadır. 10 11 2017 yılında yapılan bir başka çalışmada ise, Almanya'da bir epilepsi merkezine katılan 372
hastada SUDEP kavramı sorgulanmış ve %87’den fazlası daha önce SUDEP’i duymadığını ifade etmiştir.
Katılımcıların %50‘si SUDEP hakkında daha fazla bilgi almak isterken %40’ı ise bilgi almaktan kaçınmıştır.
Hastaların, akrabalarının ve hasta bakıcılarının eğitimi düzeyini geliştirmek için ihtiyaç ve stratejileri belirleyen
faktörler araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet, okul eğitimi veya epilepsi şiddetine bakılmaksızın,
epilepsili insanlar arasında SUDEP hakkındaki bilgi düzeyinin Almanya'da zayıf olduğu gösterilmiştir. Ek olarak,
epilepsili kişilerin önemli bir bölümünün SUDEP hakkında ayrıntılı bilgi almamayı tercih ettiği görülmüştür. Buna
göre, SUDEP riskini azaltma hedefi ile hasta ve yakınlarının beklenmedik ani ölüm üzerindeki eğitimlerinin
arttırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.
Materyal ve Metod
Kalp atış hızı değişkenliği otonomik fonksiyon anormallikleri açısından önemli bir göstergedir ve kronik
epilepside otonom değişiklikler gösteren birçok epilepsi hastası çalışması vardır. 12 Ayrıca, jeneralize nöbet
çeşitlerinden biri olan tonik-klonik nöbetin iktal, postiktal veya interiktal süreçlerde otonomik fonksiyonu
etkileyerek kardiyak aritmilere neden olabileceği ve bunun da SUDEP mekanizması için önemli bir yaklaşım
olduğu gösterilmiştir. 13 14 Diğer araştırmalar da SUDEP moleküler mekanizmasını açıklamaya çalışmıştır ancak
spesifik risk faktörleri ve patofizyolojisi ile ilgili kanıtlar hala net olarak mevcut değildir. 15
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Sonuç
Son çalışmalar risk altındaki hastanın tanımlanmasında yardımcı olmuş ve bu nedenle SUDEP'in arkasındaki
mekanizmalar hakkında ipuçları vermiş olsa da, tüm vakalarda ortak olan birden fazla mekanizma veya tetikleyici
faktör öneren tek bir risk faktörü yoktur. Elde edilen bilgiler, etkili tedavinin SUDEP'nin önlenmesinde büyük
öneme sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Gelecekteki çalışmaların SUDEP'in potansiyel nedenlerini
incelemesi gerekir ve epilepsili hastaları izlenerek SUDEP için spesifik faktörleri bulmaya yönelik olmalıdır. Bu
şekilde de beklenmedik ani ölümlerin önüne geçilebilir.
Kaynakça
1) Leestma, J. E. (1997). "Forensic considerations in sudden unexpected death in epilepsy." Epilepsia 38(11 Suppl): S63-66.
2) Ficker, D. M., E. L. So, W. K. Shen, J. F. Annegers, P. C. O'Brien, G. D. Cascino and P. G. Belau (1998). "Population-based
study of the incidence of sudden unexplained death in epilepsy." Neurology 51(5): 1270-1274.
3) Lhatoo, S. D. and J. W. Sander (2002). "Sudden unexpected death in epilepsy." Hong Kong Med J 8(5): 354-358.
4) Nei, M., R. T. Ho and M. R. Sperling (2000). hessEpilepsia 41(5): 542-548.
5) Langan Y, Nashef L, Sander JW. Case-control study of SUDEP. Neurology 2005;64:
1131–3.
6) Shankar R, Walker M, McLean B, Laugharne R, Ferrand F, Hanna J, et al. Steps to
prevent SUDEP: the validity of risk factors in the SUDEP and seizure safety checklist:
a case control study. J Neurol 2016; 263: 1840–6.
7) Billakota S, Odom N, Westwood A, Hanna E, Pack A, Bateman L. Sleep-disordered breathing, neuroendocrine function, and
clinical SUDEP risk in patients with epilepsy. Epilepsy & Behavior 87 (2018) 78–82
8) Morton B, Richardson A, Duncan S. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP):
don't ask, don't tell. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77:199–202.
9) Vegni E, Leone D, Canevini MP, Tinuper P, Moja EA. Sudden unexpected death in
epilepsy (SUDEP): a pilot study on truth telling among Italian epileptologists. Neurol
Sci 2011;32:331–5
10) Gayatri NA, Morrall MC, Jain V, Kashyape P, Pysden K, Ferrie C. Parental and physician
beliefs regarding the provision and content of written sudden unexpected
death in epilepsy (SUDEP) information. Epilepsia 2010;51:777–82.
11) Kroner BL, Wright C, Friedman D, Macher K, Preiss L, Misajon J, et al. Characteristics
of epilepsy patients and caregivers who either have or have not heard of SUDEP.
Epilepsia 2014;55:1486–94
12) Lotufo, P. A., L. Valiengo, I. M. Bensenor and A. R. Brunoni (2012). "A systematic review and meta-analysis of heart rate
variability in epilepsy and antiepileptic drugs." Epilepsia 53(2): 272-282.
13) Moseley, B., L. Bateman, J. J. Millichap, E. Wirrell and C. P. Panayiotopoulos (2013). "Autonomic epileptic seizures,
autonomic effects of seizures, and SUDEP." Epilepsy Behav 26(3): 375-385.
14) Devinsky, O. (2004). "Effects of Seizures on Autonomic and Cardiovascular Function." Epilepsy Curr 4(2): 43-46
15) Dlouhy, B. J., B. K. Gehlbach and G. B. Richerson (2016). "Sudden unexpected death in epilepsy: basic mechanisms and
clinical implications for prevention." J Neurol Neurosurg Psychiatry 87(4): 402-413

346

SS-175
P. AERUGINOSA VE A. BAUMANNII İZOLATLARINDA METALLO
BETA-LAKTAMAZ ARAŞTIRILMASI
Hatice ÇINAR*, Merih ŞİMŞEK*
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
Afyonkarahisar, Türkiye
Amaç: Metallo beta-laktamaz (MBL)’lar aztreonam dışında karbapenemler de dahil olmak üzere tüm betalaktam
grubu antibiyotikleri hidrolize ederler. Antibiyotiklerdeki direncin yayılmasını sınırlamak ve tedaviye yön vermek
amacıyla karbapenem direnç tiplerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, giderek artan
imipenem ve meropenem dirençli Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii klinik izolatlarında MBL
üretimini iki farklı fenotipik yöntem kullanarak incelenmesidir.
*

Gereç ve Yöntem: Karbapenem dirençli 51 A.baumannii ve 40 P.aeruginosa klinik suşlarına MBL tespiti için
Kombine disk difüzyon testi(KDDT) ve Modifiye Hodge testi(MHT) uygulanmıştır. KDDT: 0.5 McFarland
bakteri süspansiyonu müller hinton agara ekildi. İki imipenem diski (10μg) aralarında en az 22 mm olacak şekilde
besiyeri yüzeyine yerleştirildi, imipenem disklerinden bir tanesinin üzerine 10 μl EDTA eklendi. Aynı yöntem
meropenem/EDTA için de uygulandı. İmipenem ve meropenem diskleri zon çapları, EDTA’lı disklerin zon
çaplarından 7 mm’den daha az ise pozitif kabul edildi. MHT: Müller Hinton Agar besiyerine E.coli ATCC 25922
standart suşu yayıldı, meropenem 10 μg diski plağın ortasına yerleştirildi. İzolatlar imipenem diskinden perifere
doğru ekildi. Duyarlılık zon çapının yonca yaprağı şeklinde bozulması durumunda test pozitif kabul edildi.
Bulgular: Bu çalışmada, 40 P.aeruginosa suşunun 5 (%12.5)’i MHT ile, 21 (%52.5)’i imipenem/EDTA disk testi
ile 23 (% 57.5)’ü meropenem/EDTA disk testi ile pozitiflik verdi. 54 A.baumannii suşunun 43 (% 84.3)’ü MHT
ile, 35 (% 68.6)’i imipenem/EDTA disk testi ile 46 (% 90.2)’sı meropenem/EDTA disk testi ile pozitiflik olarak
tespit edildi.
Sonuç: Çalışmamızdaki KDDT ve MHT ile elde edilen MBL oranları ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmalar
ile uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak, antibiyotiklere karşı hızla gelişen direnç probleminin önüne geçebilmek
için yöresel olarak antibiyotik duyarlılık profilleri belirlenmeli ve direnç yayılımını önlemek için MBL varlığı
birden farklı yöntemle taranmalıdır. A.baumannii ve P.aeruginosa’nın etken olduğu enfeksiyonların tedavisinde
antibiyotik duyarlılık test sonuçlarına göre antibiyotik reçete edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Metallo beta-laktamaz

THE INVESTIGATION OF METALLO BETA-LACTAMASE IN
P. AERUGINOSA AND A. BAUMANNII ISOLATES
Objectıve: Metallo-beta-lactamase (MBL) hydrolyzes all betalactam group antibiotics, including carbapenems,
except for aztreonam. In order to prevent the spread of antibiotic resistance and to guide the treatment, carbapenem
resistance types should be determined. The aim of this study is to investigate MBL production by using two
different phenotypic methods in increasing imipenem and meropenem resistant Pseudomonas aeruginosa and
Acinetobacter baumannii clinical isolates.
Materials and Methods: Combined disk diffusion(CDT) test and Modified Hodge test (MHT) were performed
to detect MBL of 51 A.baumannii and 40 P.aeruginosa clinical strains with resistant to carbapenem.The CDT:0.5
McFarland bacteria suspension was plated into the Muller Hinton Agar.The two imipenem discs (10μg) were
placed on the medium surface with a minimum of 22 mm between them, 10 μl of EDTA was added onto one of
the imipenem discs. The same method was applied for meropenem/EDTA.The results were considered to be
positive if zone diameters of imipenem and meropenem discs were less than 7 mm from the zone diameters of
EDTA discs.MHT:E.coli ATCC 25922 standard strain was spread on Müller Hinton Agar medium,10 μg of
meropenem was placed in the center of the plate.Isolates were plated from the imipenem disk to the periphery. The
deterioration of sensitivity zone clover leaf accepted as positive.
Results: In this study,5(12.5%) of 40 strains of P.aeruginosa were positive by MHT,and 21(52.5%) were positive
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by imipenem/EDTA disc test and 23(57.5%) by meropenem/EDTA disc test.43(84.3%) of 54 A.baumannii strains
were detected by MHT,35(68.6%) were by imipenem/EDTA disc test and 46(90.2%) were positive by
meropenem/EDTA disc test.
Conclusion: In our study, we found that MBL rates obtained with CDT and MHT were consistent with the studies
performed in our country and abroad. In conclusion, antibiotic susceptibility profiles should be determined in order
to prevent the rapidly growing resistance problem against antibiotics and MBL should be screened by different
methods to prevent resistance spread.Antibiotics should be prescribed in according to antibiotic susceptibility test
results for the treatment of A.baumannii and P.aeruginosa infections.
Key Words: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Metallo beta-lactamase
Giriş
Karbapenem grubu antibiyotikler uzun yıllar dirençli gram-negatif basillerin etken olduğu nozokomiyal
enfeksiyonların tedavisi için klinisyenlerin elindeki en güçlü antimikrobiyal ajan olma özelliğini korumuştur 1,2.
Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii, birçok antibiyotiğe karşı direnç geliştirebilmektedir. Bu
direnç mekanizmalarının başında antibiyotiği hücre dışına pompalayan efluks sistemleri ve antibiyotikler için giriş
kapısı olabilecek por proteinlerinin sentezinin azaltılması veya tamamen durdurulması bulunmaktadır 3,4. Klinikte
en fazla karşılaşılan direnç beta-laktamaz enzimlerinin yol açtığı dirençtir. Bu iki Non-fermentatif bakteri türüne
ait suşlarda hızla yayılan ve geniş antibakteriyel direnç spektrumuna neden olan metallo beta laktamazlar (MBL)
enfeksiyonların tedavisi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır 5. MBL’ler diğer beta-laktamazlardan farklı olarak
serin beta-laktamaz inhibitörlerinden etkilenmezken EDTA (etilendiamintetraasetikasit) gibi bir metal şelatörü ile
inaktive olurlar. Bu enzimler monobaktamlar hariç tüm beta-laktamları ve karbapenemleri hidroliz edebilirler.
Dolayısıyla, MBL üreten organizmalar söz konusu olduğunda beta-laktam antibiyotiklerin kullanılabilirliği ciddi
olarak sınırlanmış olur6. Non-fermentatif Gram negatif basiller son yıllarda hastane enfeksiyonlarından sıklıkla
izole edilmektedirler. Acinetobacter ve Pseudomonas türlerine ait suşlarda hızla yayılan ve geniş antibakteriyel
direnç spektrumuna neden olan metallo enzimler enfeksiyonların tedavisi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır4,5.
Metallo beta laktamaz (MBL) enzim üretimini saptamak için çeşitli fenotipik yöntemler kullanılmaktadır. Bu
çalışmada, Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa suşlarında MBL enzim üretiminin iki farklı
fenotipik yöntem kullanılarak saptanması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına 2017-2018 yılları
arasında çeşitli servislerdeki hastalardan gönderilen ve klinik örneklerden izole edilen, imipenem (IMP) ve/veya
meropenem (MEM)’e dirençli toplam 54 A.baumannii, 40 P. aeruginosa suşu bu çalışmaya dahil edildi.
Laboratuvara gönderilen kan, beyin omirilik sıvısı (BOS), idrar, balgam, yara yeri sürüntüsü gibi örnekler kültürü
yapılmak üzere kanlı agar (BioMérieux, Fransa), çikolatamsı agar (BioMérieux, Fransa) ve Eosin Methylene Blue
(EMB) (BioMérieux, Fransa) agar besiyerlerine ekildi. 35-37°C’lik etüvde 24 saat boyunca inkübasyona bırakıldı.
Her hastadan tek bir örnek çalışmaya dahil edildi. İzolatların tür düzeyinde tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık
testleri konvansiyonel kültür yöntemlerinin yanısıra VITEK 2 Compact® (BioMérieux, ABD) otomatize sistemi
ve gradient strip testi ile The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterlerine
göre değerlendirildi. Bu çalışmada; amikasin, piperasilin/tazobaktam, piperasilin, trimetoprim/sülfametaksazol,
seftazidim, gentamisin, aztreonam, tobramisin, siprofloksasin, levofloksasin, imipenem, meropenem, sefepim,
kolistin ve tigesiklin antimikrobiyal ajan olarak kullanıldı. Duyarlılık testleri çalışılıncaya kadar suşlar gliserol
eklenmiş triptik soy broth içeren steril ependorf tüplerinde -80°C’de muhafaza edildi. Tıbbi mikrobiyoloji
Laboratuvarında izole edilen toplam 94 adet Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumanii suşları üzerinde
çalışılmıştır. Bu bakterilerin Metallo-beta laktamaz aktivitesini belirlemek için imipenem-EDTA/meropenemEDTA disk testi ve Modifiye Hodge Testi yapılmıştır. İmipenem-EDTA/Meropenem-EDTA disk testi: Suşlar
EUCAST’in önerdiği disk difüzyon yöntemine uygun olarak Mueller-Hinton agar besiyerine ekilmiştir. Besiyerine
2’şer tane IPM diski (10 μg) birbirlerinden 10 mm uzaklıkta yerleştirilmiştir. Disklerin birinin üzerine 10 μl 0.5 M
EDTA solüsyonu eklenerek plaklar 35˚ C’de 16-18 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası küçük bir sinerjistik
inhibisyon zonunun bile bulunması durumunda MBL pozitif olarak değerlendirilmiştir. Testin çalışıp çalışmadığını
kontrol etmek amacıyla E.coli’ye ait bir standart suş bakterisi kullanılmıştır. Modifiye Hodge Testi: E. coli
bakterisi 0.5 McFarland süspansiyon hazırlanarak Mueller-Hinton agar besiyerinin yüzeyine yayılmıştır. Plağın
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merkezine imipenem (10 μg) diski yerleştirildi. Test suşları, bu diskin dört bir tarafına merkezden perifere doğru
çizgi ekimi şeklinde steril eküvyon ile yayılmıştır. İnkübasyondan sonrası diskin etrafındaki inhibisyon zonunda
çizgi ekimi yapılan bakteri kısımlarında yonca yaprağı şeklinde görüntü oluşması ve bu bölgede E. coli üremesi
pozitif test sonucu olarak kabul edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Çalışmaya bir yıllık süre içerisinde toplanan ve belirtilen koşullara uygun olan 40 P. aeruginosa ve 54 A.baumannii
suşu dahil edilmiştir. Çalışmamızda 40 P.aeruginosa suşunun 5 (%12.5)’i MHT ile, 21 (%52.5)’i imipenem-EDTA
disk testi ile 23 (% 57.5)’ü meropenem-EDTA disk testi ile pozitif olarak tespit edilmiştir. 54 A.baumannii suşunun
43 (% 84.3)’ü MHT ile, 35 (% 68.6)’i imipenem-EDTA disk testi ile 46 (% 90.2)’sı meropenem-EDTA disk testi
ile pozitif olarak bulunmuştur. Fenotipik testler içinde en yüksek pozitiflik oranı A.baumannii’de imipenem-EDTA
disk testi (% 90.2) ve P.aeruginosa’da meropenem-EDTA disk testi 23 (% 57.5) yönteminde görülmüştür. En az
pozitiflik oranı A.baumannii için imipenem-EDTA disk testi (% 68.6) iken P.aeruginosa için MHT (%12.5)
olmuştur. Testlerin pozitiflik oranları Tablo 3.1’de gösterilmiştir.
Tablo 3.1. Fenotipik testlerin pozitiflik oranları.
P.aeruginosa

Pozitif
Negatif

MHT
(%)
12,5
87,5

İmipenemEDTA (%)
52,5
47,5

A.baumannii
MeropenemEDTA
57,5
42,5

İmipenemEDTA (%)
68,6
31,4

MHT (%)
84,3
15,7

MeropenemEDTA
90,2
9,8

A. baumannii ve P.aeruginosa suşlarının duyarlılıkları VITEK 2 (BioMérieux, ABD) otomatize sistemi ile
saptanmıştır. Dirençli suşlar E test metodu ile doğrulanmıştır. Çalışmaya alınan A. baumannii izolatlarının
antibiyotik direnç profili Tablo 3.2’de verilmiştir.
Tablo 3.2. A.baumannii suşlarının antibiyotik direnç profilleri
Antibiyotik
Dirençli Suş Sayısı
İmipenem
44
Meropenem
42
Amikasin
36
Gentamisin
40
Levofloksasin
52
Siprofloksasin
49
Kolistin
0
Piperasilin
51
Piperasilin/Tazobaktam
54
Tigesiklin
12
Trimetoprim/Sulfametoksazol
41
Sefepim
49
Seftazidim
50
P.aeruginosa izolatlarının antibiyotik direnç profili Tablo 3.3’te verilmiştir.

%
81,5
77,7
66,6
74
96,3
90,7
0
94,4
100
22,2
75,9
90,7
92,6
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Tablo 3.3. P.aeruginosa suşlarının antibiyotik direnç profilleri
Antibiyotik
Dirençli Suş Sayısı
İmipenem
Meropenem
Amikasin
Gentamisin
Levofloksasin
Siprofloksasin
Kolistin
Piperasilin
Piperasilin/Tazobaktam
Sefepim
Seftazidim
Aztreonam
Tobramisin

24
23
23
25
27
24
0
28
36
27
39
34
6

%
60
57,5
57,5
62,5
67,5
60
0
70
90
67,5
97,5
85
15

Dünyada A. baumannii ve P.aeruginosa türü bakterilerde karbapenemlere karşı giderek artan oranlarda antibiyotik
direnci görülmektedir7. Metallo beta-laktamaz enziminin tespitinde uygulanan fenotipik testler sıklıkla enzimin
metal şelatörü tarafından inhibisyonu temeline dayanarak çalışmaktadır. Bu prensibe dayanan fenotipik testlerden
bir tanesi KDDT’dir. Oh ve ark.8 P.aeruginosa ve A.baumannii izolatlarında MBL enzimini göstermek için
kombine disk testini çalışmışlardır. Çalışmalarında sonuçlarını PCR doğrulamışlardır. Buna göre VIM benzeri
enzim üreten izolatların fenotipik tanısındaki duyarlılığının % 93.9 olduğunu belirtirken, IMP benzeri enzim üreten
izolatların fenotipik tanısında başarısız olduğunu tespit etmişlerdir. Yan ve ark.9 yaptıkları çalışmada kombine disk
diffüzyon testinin P.aeruginosa ve A.baumannii izolatlarında MBL’nin fenotipik tanısındaki duyarlılığının % 87,
özgüllüğünün ise % 96.7 olduğunu raporlamışlardır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda kombine disk difüzyon
metodu ile Metallo beta-laktamaz pozitiflik oranını Fidan ve ark.10 P.aeruginosa’da % 5, Altoparlak ve ark.11
P.aeruginosa ve A.baumannii için % 55 olarak tespit etmişlerdir. Bu çalışmada P.aeruginosa suşlarının 21
(%52.5)’i imipenem-EDTA disk testi ile 23 (% 57.5)’ü meropenem-EDTA disk testi ile pozitif olarak tespit
edilmiştir. 54 A.baumannii suşlarının 35 (% 68.6)’i imipenem-EDTA disk testi ile 46 (% 90.2)’sı meropenemEDTA disk testi ile pozitif olarak bulunmuştur.
Metallo beta-laktamaz enzimlerinin fenotipik olarak belirlenmesinde kullanılan başka bir test ise Modifiye Hodge
Testidir. Jesudason ve ark.12 MHT ile imipenem dirençli Non-fermentatif Gram negatif bakterilerde % 56 oranında
MBL varlığı pozitif olarak tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda MHT ile Metallo beta-laktamaz
pozitifliğini Demirdağ ve ark.13 Pseudomonas spp. suşlarında % 37, Sesli Çetin ve ark.14 A.baumannii ve
P.aeruginosa suşlarında sırasıyla % 74 ve % 58, Fidan ve ark.10 P.aeruginosa suşlarında % 5 olarak saptamışlardır.
Bu çalışmada 40 P.aeruginosa suşunun 5 (%12.5)’i MHT testi ile pozitif olarak tespit edilmiştir. 54 A.baumannii
suşunun ise 43 (% 84.3)’ü MHT testi ile pozitif olarak bulunmuştur. Fenotipik testler içinde en yüksek pozitiflik
oranı A.baumannii’de imipenem-EDTA disk testi (% 90.2) ve P.aeruginosa’da meropenem-EDTA disk testi 23 (%
57.5) yönteminde görülmüştür. En az pozitiflik oranı A.baumannii için imipenem-EDTA disk testi (% 68.6) iken
P.aeruginosa için MHT (%12.5) olmuştur. Testlerin pozitiflik oranları Tablo 3.1’de gösterilmiştir.
Sonuç
Metallo-beta-laktamaz üreten bakterilerde gelişen infeksiyonların tedavisinin oldukça sınırlı olması sebebiyle, bu
enzimi üreten izolatların özellikle hastane ortamında yayılmasını önlemek önem arz etmektedir. Metallo-betalaktamaz enziminin erken tanısı çok önemlidir. Karbapenem kullanımının gerekli ve zorunlu olduğu durumlarda
hızlı, uygulaması kolay, duyarlılık ve özgüllüğü yüksek olan iyi bir fenotipik tarama metoduna ihtiyaç vardır.
Günümüzde var olan tarama metodları tek başına yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Dolayısıyla tarama
sonuçlarının moleküler yöntemlerle doğrulanmalıdır. Yaptığımız bu çalışma bir ön çalışma niteliğindedir ve daha
ileri moleküler araştırmaların yapılması gereklidir.
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SS-179
METFORMİN İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI LAKTİK
ASİDOZ; OLGU SUNUMU
Onur HANBEYOĞLU*, Fatma ÇELİK**
*Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, ELAZIĞ
**Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. KIRŞEHİR
Otuz dokuz yaşında kadın hasta suisit amaçlı yüksek doz ilaç alımı sonucunda gelişen şuur bulanıklığı ve solunum
sıkıntısı nedeniyle acil serviste değerlendirildi. Nazogastrik sonda takılıp mide lavajı yapılarak aktif kömür
uygulandı. Hastanın kan tetkikleri, alkol ve madde düzeyleri normal olarak değerlendirildi. Bilinç bulanıklığı
nedeniyle çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde patoloji saptanmadı. Hastanın kan gazı analizinde; pH: 6.9,
pCO2 :25,8 mmHg, pO2:58 mmHg, HCO3: 6.4 mmol/L, laktat: 20 mmol/L, baz açığı:-24.5 mmol/lt olup artmış
anyon gaplı metabolik asidoz mevcuttu. Yoğun bakım ünitesine alınan hasta konvülziyonları olması sebebiyle
entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanarak IV midazolam (1µg/kg/dk) ile sedasyon başlandı. Hastanın ailesi
ile tekrar görüşüldüğünde hastanın bir yıl önce sleeve gastrektomi operasyonu geçirdiği ve polikistik over
sendromu nedeniyle metformin kullandığı ve 60 adet 850 mg metformin suisit amaçlı aldığı öğrenildi. Kan glukoz
düzeyi 79 mg/dl olarak ölçüldü. Hastaya asidoz nedeniyle formülize edilerek tamamlayıcı NaHCO 3 infüzyonu
yapıldı. Hipotansiyon ve bradikardi gelişmesi nedeniyle dopamin (2µ/kg/dk) infüzyonu başlandı. Takiplerinde
genel durumu düzelen hastanın 12. saatteki kan gazında pH: 7.25, pCO 2:33 mmHg, pO2:202 mmHg, HCO3: 19,2
mmol/L, laktat: 8.3 mmol/L, baz açığı:-11.3 mmol/L olarak ölçüldü. Yatışının 2. gününde mekanik ventilatörden
ayrılarak ekstübe edildi. Hastanın tedavisinin 1.haftasında genel durumu tamamen düzeldi, arteriyel kan gazı
analizinde; ph:7.43, pCO2: 42 mmHg, pO2:97 mmHg, HCO3: 24.3 mmol/L ve laktat:1.7 mmol /L olup, şifa ile
taburcu edildi. Sık kullanılan oral antidiyabetiklerden biri olan metformin intoksikasyonunda gelişen laktik asidoz
olgularında mortalite oranının yüksek olduğu bildirilmiştir.1՚2 Bu olguda; metformin intoksikasyonuna bağlı
gelişen laktik asidoz nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan hasta, erken tanı konularak başarı ile tedavi edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Metformin intoksikasyonu, Laktik asidoz, Laktat

A CASE OF LACTIC ACIDOSIS DUE TO METFORMIN
Thirty-nine years old female patient was evaluated in an emergency room due to increased consciousness and
respiratory distress as a result of high doses of drug abuse. Activated charcoal was applied by inserting a
nasogastric probe and performing gastric lavage. Blood tests, alcohol and substance levels of the patient were
evaluated as normal. No pathology was detected in a computerized brain tomography taken due to confusion. In
the blood gas analysis of the patient; ph:6.9, pCO2:25.8 mmHg, PO2:58 mmHg, HCO3: 6.4 mmol/l, lactate: 20
mmol/l, baseline deficit:-24.5 mmol/l, increased anion gap metabolic acidosis was present. Because of the patient
convulsions taken to the intensive care unit, sedation was started with IV midazolam (1 µg/kg/min) by using
intubated mechanical ventilation. It was found that the patient underwent sleeve gastrectomy one year ago and had
metformin and 60pcs 850 mg metformin for suicides due to Polycystic Ovarian Syndrome. The blood glucose
level was measured as 79 mg/dL. Intubating to the mechanical ventilator because of the patient's convulsions taken
to the intensive care unit. The patient was given supplemental NaHCO3 infusion by Formula due to acidosis.
Dopamine (2µ/kg/min) infusion was started due to hypotension and bradycardia. General condition of the patient
in the follow-up 12. blood pressure was measured as PH: 7.25, pCO2:33 mmHg, pO2:202 mmHg, HCO3: 19.2
mmol/L, lactate: 8.3 mmol/l, baseline deficit:-11.3 mmol/L.the blood pressure was measured as PH: 7.25, pCO2:33
mmHg, pO2: 202 mmHg, HCO3:19.2 mmol/L, baseline deficit:-11.3 mmol/ L. Second of hospitalization. he was
extubated from mechanical ventilation on his day. Patient treatment 1.his general condition was improved
completely during the week, in arterial blood gas analysis; ph:7.43, pCO2: 42mmHg, pO2:97 mmHg, HCO3: 24.3
mmol/l and lactate:1.7 mmol/l were discharged with healing. The incidence of lactic acidosis in metformin
intoxication, one of the commonly used oral antidiabetics, has been reported to be high.1՚2 In this case, the patient
who was taken to intensive care unit due to lactic acidosis due to intoxication of metformin was diagnosed early
and treated successfully.
Key words: Metformin intoxication, lactic acidosis, lactate Formun Üstü, Formun Altı
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Giriş
Metformin, diyabet tedavisinde kullanılan bir antiyabetik ilaçtır, hepatik glukoz üretimini ve glukozun intestinal
emilimini azaltırken, periferde hücrelere glukoz alınımını ve kullanımını arttırarak etki göstermektedir. 1՚2
Glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla böbreklerden değişmeden atılmakta olan metforminin yarılanma
ömrü yaklaşık 6,5 saattir. 2՚3 Sık kullanılan oral antidiyabetiklerden biri olan metforminin intoksikasyonunda
gelişen laktik asidoz olgularında mortalite oranının yüksek olduğu bildirilmiştir.3,4,5 Laktik asidoz bir tür metabolik
asidozdur ve metabolik asidoz vakalarının çoğunluğunu açıklar. Bu durum dokuların yetersiz oksijenlenmesinden
kaynaklanır ve artan anaerobik metabolizma sonucu laktat üretimi artar.6 Bu olguda; metformin intoksikasyonuna
bağlı gelişen laktik asidoz nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan hasta, erken tanı konularak başarı ile tedavi
edilmiştir.
Olgu
Otuz dokuz yaşında kadın hasta suisit amaçlı yüksek doz ilaç alımı sonucunda gelişen şuur bulanıklığı ve solunum
sıkıntısı nedeniyle getirildiği acil serviste değerlendirildi. Fizik muayenesinde hasta oryante-koopere ve bilinç
uykuya meyilli durumdaydı. Bununla birlikte karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikâyetleri mevcuttu. Acil
servis kliniğimizde nazogastrik sonda takılıp 2000 cc çeşme suyu ile gastrik lavaj yapılıp 1 g/kg’dan aktif kömür
uygulandı. Hastanın kan tetkikleri, alkol ve madde düzeyleri normal olarak değerlendirildi. Bilinç bulanıklığı
nedeniyle çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde patoloji saptanmadı. Hastanın arteriyel kan gazı analizinde;
pH: 6.9, pCO2:25,8 mmHg, pO2:58 mmHg, HCO3:6.4 mmol/L, laktat:20 mmol/L, baz açığı:-24.5 mmol/lt olup
artmış anyon gaplı metabolik asidoz mevcuttu. Kan glukoz düzeyi 79 mg/dl olarak ölçüldü. Yoğun bakım ünitesine
alınan hastaya rutin hemodinamik monitörizasyon yapıldı. Noninvaziv kan basıncı:105/64 mmHg, kalp tepe
atımı:94 atım/dk, solunum sayısı: 18 dk, vücut sıcaklığı: 36,5°C olduğu gözlendi. İdrar sondası takılan olgunun
diürezi mevcuttu. Konvülziyonları olması sebebiyle entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanarak İV midazolam
(1µg/kg/dk) ile sedasyon başlandı. Hastanın ailesi ile tekrar görüşüldüğünde; hastanın bir yıl önce sleeve
gastrektomi operasyonu geçirdiği ve polikistik over sendromu nedeniyle metformin kullandığı öğrenildi. Hastanın
60 adet 850 mg metformin suisit amaçlı içtiği öğrenildi. Hastaya asidoz nedeniyle formülize edilerek tamamlayıcı
NaHCO3 infüzyonu yapıldı. Hipotansiyon ve bradikardi gelişmesi nedeniyle dopamin (2µ/kg/dk) infüzyonu
başlandı. Takiplerinde genel durumu düzelen hastanın 12.saatteki kan gazında pH:7.25, pCO 2:33 mmHg, pO2:202
mmHg, HCO3:19,2 mmol/L, laktat:8.3 mmol/L, baz açığı:-11.3 mmol/L olarak ölçüldü. Yatışının 2.gününde
mekanik ventilatörden ayrılarak ekstübe edildi. Hemodinamik stabilitesini koruyan olgu, tedavisinin 1.haftasında
genel durumu tamamen düzeldi, arteriyel kan gazı analizinde; ph:7.43, pCO2: 42 mmHg, pO2: 97 mmHg,
HCO3:24.3 mmol/L ve laktat:1.7 mmol/L olup, komplikasyonsuz olarak eve taburcu edildi. Olgu taburcu
edilmeden önce olgu sunumu için bilgilendirilmiş ve yazılı onam alınmıştır.
Tartışma
Metformin diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılır ve genelikle güvenli olduğu düşünülür. Bununla birlikte,
metformin ilişkili laktik asidoz, metformin kullanımının nadir ve en tehlikeli komplikasyonu olarak bilinir. 3,4
Laktik asidoz, serum laktat seviyesinin 4-5 mmol/L seviyesinin üstüne çıkması olarak tanımlanır ve artmış anyon
açıklı metabolik asidoz nedenidir. Laktik asidozun gelişmesinin birçok nedeni olabilmektedir. Laktik asidoz iki
grupta sınıflandırılmaktadır: Tip A doku perfüzyon bozukluklarında, Tip B ise; ilaçlar, toksinler, metabolik
hastalıklar ve maligniteler gibi nedenlerle oluşabilmektedir. Tip B laktik asidoz nedenlerinden biride metformin
intoksikasyonudur.6 Metformine bağlı laktik asidoz tedavisi semptomatiktir, hasta bazlıdır ve spesifik bir antidotu
yoktur. Yapılan bir meta-analizin bulguları ile kronik böbrek hastalığı olan hastalarda, metformin ilişkili laktik
asidozun, metformin ile güçlü bir ilişkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. 7 Bu çalışmayı diğer bazı araştırmalarda
desteklemiştir.8 Bu olguda hastanın kronik renal yetmezliği ya da sistemik bir hastalığı yoktu. Metformin
intoksikasyonuna bağlı gelişen laktik asidoz vakalarında, bikarbonat tedavisi oldukça önemlidir. Bikarbonat,
Henderson-Hasselbalch denklemi kullanılarak pH ve pCO2’den hesaplanır.9 Tedavinin temelleri erken tanı, laktik
asidozun düzeltilmesi, kardiyovasküler sistem desteği ve vücut ısısının normalizasyonudur. En önemli ve etkin
tedavi hemodiyafiltrasyon uygulamasıdır. Özellikle şiddetli asidemi vakalarında hemodiyaliz veya sürekli venovenöz hemofiltrasyon [continuous veno-venous hemofiltration (CVVH)] gibi renal replasman tedavileri
yapılmaktadır.5,10,11 Literatürde tansiyon düşüklüğü nedeniyle bazı olgularda renal replasman tedavilerinin
yapılamadığı belirtilmiştir.12 Bu olguda hemodinamik parametreler stabil olduğundan hemodiyaliz düşünülmedi.
Metforminin yüksek dozda kullanımı derin laktik asidoz, hipotansiyon, taşikardi, taşipne, renal yetmezlik, koma
ve kardiyak arrest gibi ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır. 11 Bu yan etkilerden laktik asidoz; terapötik dozların
(2.000-3.000 mg) üzerindeki dozlarda, renal yetmezlik veya karaciğer yetmezliği gibi durumlarda daha kolay
ortaya çıkabilmektedir.12՚13 Ortaya çıktığında ise ölümcül seyredebilmektedir. Literatürde, ne kadar metformin
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kullanıldığında bu yan etkilerin gelişeceğine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Laktik asidoza şiddetli bulantı
ve kusma gibi gastrointestinal semptomların eşlik ettiği durumlarda, klinisyenleri yanlış tanıya ve ardından
metformin ilişkili laktik asidozu belirleyemeden hastaları ölüme kadar götürebilen ciddi sonuçlara neden olabildiği
bilinmektedir. Metformin toksisitesinin teşhisi erken konulmazsa, klinisyenler tedavinin hayat kurtarıcı olabileceği
kritik pencereyi kaçırabilir. Metformin ilişkili laktik asidozun gerçek sıklığı tartışmalı olmuştur. Salpeter ve
ark.’nın çalışmasında, 70.490 hastada yıllık metformin kullanımına bağlı ölümcül ya da ölümcül olmayan laktik
asidoz vakalarının görülme insidansı incelenmiştir ancak ayırım net olarak yapılamamıştır. 4 Haloob ve ark.'nın
yaptığı metformin ilişkili laktik asidoz insidansını inceleyen başka bir çalışmada, metformine maruz kalan
hastaların normal popülasyona göre laktik asidoz gelişme insidansının 13.53 olduğu tespit edilmiştir. 14 Lalau ve
ark.nın yaptığı bir çalışmada; metformine bağlı laktik asidoz gelişen hastalarda, hayatta kalanlar ile ölenler
arasında plazma metformin konsantrasyonları incelenmiştir ve hayatta kalanlarda daha yüksek olduğu
gözlemlenmiştir.1 Yine diğer bir çalışmada, serum laktat ve metformin düzeyinin, mortalite açısından prognostik
değerinin olmadığını gösterilmiştir.15 İki ayrı çalışmada mortalite daha çok komorbiditeler ile
ilişkilendirilmiştir.1,12 Olgumuzda da teröpatik dozun çok üstünde metformin kullanımı olmuştur. Ancak, ciddi
laktik asidoz gelişmesiyle beraber renal yetmezlik gelişmemiştir. Hastanemiz koşullarının teknik yetersizliği
nedeni ile olguda metformin düzeyi bakılamamıştır.
Sonuç: Biz bu olguda erken tanı ve erken müdahale ile laktik asidozun tedavisini hemodiyaliz ya da CVVH
yapılmadan sağladık. Olgunun bilinen komorbid bir hastalığının olmaması, böbrek fonksiyonlarının iyi olması,
yaşının genç olması sayesinde mortalite/morbiditeye neden olmadan medikal tedavi ve yakın klinik gözlem ile
diyalize gerek kalmadan hasta tedavi edilmiştir. Metformin ilişkili laktik asidoz nadir görülen, fakat hızlı ve
dikkatli bir biçimde tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen bir asidemidir. Sonuç olarak; metformin
zehirlenmesinde erken tanı ve agresif tedavi yaklaşımları morbidite ve mortaliteyi ciddi oranda azaltabilmektedir.
Bu olguların erken dönemde deneyimli merkezlere yönlendirilmesinin mortalite ve morbiditeyi azaltacağı
kanaatindeyiz.
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GLOKOM HASTALARIMIZIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE
TEDAVİYE YANITLARI
Orkun Muhsinoğlu*, Özlem Cam*
*Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, İstanbul
Amaç: Glokom dünyada kalıcı körlüğün en önemli nedenlerindendir. Bu hastalık kronik ilerleyici bir optik
nöropatidir. Başlangıçta semptom göstermemesi ve hastalığın sinsi bir şekilde kronik seyir göstermesi nedeniyle
tanı ve tedavilerde gecikme yaşanabilir. Düzenli göz muayenesinin her yaş grubuna yapılması, glokom risk
faktörlerinin belirlenmesi ve gerekli tedavilerin uygulanması ile glokomun ilerleyişi önlenebilmektedir. Bu
çalışmadaki amacımız, son bir yıl içerisinde glokom tanısı almış olan hastalarımızın epidemiyolojik özelliklerini,
risk faktörlerini ve tedavi yöntemlerini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: 2018 yılı içerisinde kliniğimize başvurup glokom tanısı ile tedavi uyguladığımız 120
hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Göz içi basınç (GIB) değerinin 21 mm Hg ve üzeri olması, aile
hikayesi, psödoeksfoliasyon sendromu (PEX), yüksek miyopi, açıda neovaskülarizasyon travma ve göz cerrahisi
hikayesi, eşlik eden üveit, gözde pigmentasyon artışı ve sistemik hastalık, glokom için risk faktörleri olarak
belirlendi.
Bulgular: Hastalarımızın 43’ü erkek, 77’si kadın olup, yaş ortalaması 60,5 (20 – 87) bulunmuştur. 99 hastanın
(%82,5) GIB değeri 21 mmHg ve üzerinde bulunmuştur. 22 hastanın (%18,3) bilinen aile öyküsü mevcuttur.
Ortalama kornea kalınlığı ise 537 µ (420 – 650) bulunmuştur. PEX, 29 hastada (%24,2), yüksek miyopi 8 hastada
(%6,7), neovasküler glokom 8 hastada (%6,7), post travmatik ve cerrahi sonrası glokom 3 hastada (%2,5), üveitik
glokom 6 hastada (%5) pigmenter glokom 7 hastada (%5.8), eşlik eden Diabetes Mellitus 25 hastada (%20,8) ve
sistemik hipertansiyon 56 hastada (%46,7) tespit edilmiştir.
100 (%83) hastamızda sadece topikal tedavi ile glokom progresyonu kontrol altına alınmışken, 20 hastamızda
(%16,7) ise medikal tedavi ile yeterli yanıt alınamaması nedeniyle ek lazer uygulamaları veya cerrahi yöntemleri
uygulandı. Sadece 4 hastamızda (%3,3) tedaviye direnç nedeniyle klasik glokom cerrahisine ek olarak glokom
drenaj implantları uygulandı.
Sonuç: Bilinen risk faktörleri incelendiğinde halen GİB yüksekliğinin en önemli risk faktörü olarak yerini
koruduğu görülmektedir. Glokom hastalarının büyük çoğunluğunda sadece medikal tedavi ile kalıcı körlük
önlenebilmektedir. Bu nedenle her yaş grubuna düzenli göz kontrolleri önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Glokom, körlük, göz içi basıncı

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND TREATMENT RESULTS OF
OUR GLAUCOMA PATIENTS
Aim: Glaucoma is one of the most important causes of permanent blindness in the world. This disease is a chronic
progressive optic neuropathy. Diagnosis and treatment may be delayed due to the absence of symptoms at the
beginning and the insidious chronic course of the disease. Progression of glaucoma can be prevented by regular
eye examination for all age groups, determining of risk factors and applying necessary treatments. The aim of this
study was to investigate the epidemiological characteristics, risk factors and treatment modalities of our patients
with glaucoma diagnosis in the last year.
Materials and Methods: The records of 120 patients who visited our clinic with the diagnosis of glaucoma in
2018 were reviewed retrospectively. Intraocular pressure (IOP) of 21 mm Hg and above, family history,
pseudoexfoliation syndrome (PEX), high myopia, neovascularization trauma and eye surgery history,
accompanying uveitis, increased pigmentation in the eyes and systemic disease, are determined as risk factors for
glaucoma.
Results: 43 of our patients were male and 77 were female and the mean age was 60.5 years (20 - 87). The IOP
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level of 99 patients (82.5%) was 21 mmHg and above. 22 patients (18.3%) had a known family history. The mean
corneal thickness was 537 µ (420 - 650). PEX in 29 patients (24.2%), high myopia in 8 patients (6.7%),
neovascular glaucoma in 8 patients (6.7%), post-traumatic and postoperative glaucoma in 3 patients (2.5%), uveitic
glaucoma In 6 patients (5%), pigmentary glaucoma was detected in 7 patients (5.8%), concomitant Diabetes
Mellitus in 25 patients (20.8%) and systemic hypertension in 56 patients (46.7%).
In 100 (83%) patients, glaucoma progression was controlled by only topical treatment, whereas in 20 patients
(16.7%), additional laser applications or surgical methods were applied due to inadequate response to medical
treatment. In only 4 of our patients (3.3%), glaucoma drainage implants were applied in addition to classical
glaucoma surgery due to resistance to treatment.
Conclusion: Among the known risk factors, the IOP level increase is still the most important risk factor. In the
majority of patients with glaucoma, permanent blindness can only be prevented by medical treatment. Regular eye
examinations are therefore recommended for all age groups.
Keywords: glaucoma, blindness, intra-ocular pressure.
Giriş
Glokom terimi sadece göz içi basıncı (GIB) artışı anlamına gelmemektedir. Glokom; GIB’in 21mmHg’nın
üzerinde olması, glokomatöz optik disk hasarı, retina sinir lifi tabakası hasarı, ve ilerleyici görme alanı kaybı ile
karakterize kompleks bir tanımı ifade eder.1 Amerika Birleşik Devletleri’nde en sık kalıcı körlük sebeplerindendir.2
Glokom dünya çapında 70 milyon insanı etkiler, bunların yaklaşık %10’u bilateral kör olmuştur.3 Bu oran glokomu
dünya çapında kalıcı körlüğün en önemli sebebi yapmaktadır. En sık görülen alt tip Primer Açık Açılı Glokomdur
(PAAG).2 Bu hastalar çoğunlukla hastalık şiddetini arttırmadan önce asemptomatiktir. Farklı coğrafyalarda
yapılmış olan anketlere göre hastalığından haberdar glokomlu hastaların oranı sadece %10 ile %50 arasında
değişmektedir. GİB artışı en önemli risk faktörü olmakla birlikte ileri yaş, aile öyküsü, pseudoeksfoliasyon
sendromu, geçirilmiş göz içi cerrahi ve travma hikayesi, inflamatuar hastalıklar, diyabet, miyopi gibi çeşitli risk
faktörleri tanımlanmıştır. Göz içi basıncı halen tek modifiye edilebilen risk faktörü olarak kabul edilmektedir ve
topikal tedavi, lazer ya da girişimsel cerrahi yöntemleri ile müdahele edilmektedir.3,4 Hastaların halen bu tedavi
yöntemlerine yanıtları ve ne kadar daha invazif tedaviye ilerleyecekleri belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmanın
amacı hastanemize başvuran glokom tanısı almış hastaların epidemiyolojik yapılarını ve tedaviye yanıt oranlarını
belirlemektir.
Materyal ve Metod
2018 yılı içerisinde kliniğimize başvurup glokom tanısı ile tedavi uyguladığımız 120 hastanın kayıtları retrospektif
olarak değerlendirilmiştir. Göz içi basınç (GIB) değerinin 21 mm Hg ve üzeri olması, aile hikayesi,
psödoeksfoliasyon sendromu (PEX), yüksek miyopi, açıda neovaskülarizasyon travma ve göz cerrahisi hikayesi,
eşlik eden üveit, gözde pigmentasyon artışı ve sistemik hastalık, glokom için risk faktörleri olarak belirlenmiştir.
Tüm hastaların glokom aile öyküsü, düzeltilmiş en iyi görme keskinlikleri, GIB değerleri, biomikroskopik
muayeneleri, kornea kalınlıkları (pakimetre), Retina sinir lifi analizi (OCT), bilgisayarlı görme alanı, Gonyoskopik
açı değerlendirmesi yapıldı.
Bulgular
Çalışmaya 120 hastada toplam 190 göz dahil edilmiştir. Hastalarımızın 43’ü erkek, 77’si kadın olup, yaş ortalaması
60,5 yıl (20 – 87) bulunmuştur. Yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde görülme sıklığının en yüksek 6069 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1). Ortalama kornea kalınlığı ise 537 µ (420 – 650) bulunmuştur.
Hastaların risk faktörlerine göre dağılımına bakıldığında en sık tespit edilen GIB yüksekliği olmuştur. 99 hastanın
(%82,5) GIB değeri 21 mmHg ve üzerinde bulunmuştur. 22 hastanın (%18,3) bilinen aile öyküsü mevcuttur. PEX,
29 hastada (%24,2), yüksek miyopi 8 hastada (%6,7), neovasküler glokom 8 hastada (%6,7), post travmatik ve
cerrahi sonrası glokom 3 hastada (%2,5), üveitik glokom 6 hastada (%5) pigmenter glokom 7 hastada (%5.8), eşlik
eden Diabetes Mellitus 25 hastada (%20,8) ve sistemik hipertansiyon 56 hastada (%46,7) tespit edilmiştir (Şekil
2). 100 (%83) hastamızda sadece topikal tedavi ile glokom progresyonu kontrol altına alınmışken, 20 hastamızda
(%16,7) ise medikal tedavi ile yeterli yanıt alınamaması nedeniyle ek lazer uygulamaları veya cerrahi yöntemleri
uygulandı. Sadece 4 hastamızda (%3,3) tedaviye direnç nedeniyle klasik glokom cerrahisine ek olarak glokom
drenaj implantları uygulandı.
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Şekil 1. Yaş Gruplarına Göre Dağılım
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Şekil 2. Risk Faktörlerine Göre Hasta Dağılımı

Sonuç
Bilinen risk faktörleri incelendiğinde halen GİB yüksekliğinin en önemli risk faktörü olarak yerini koruduğu
görülmektedir. Glokom hastalarının büyük çoğunluğunda sadece medikal tedavi ile kalıcı körlük önlenebilmesi ve
bu hastalarda erken tanının tedavideki önemi nedeniyle birinci basamak sağlık kuruluşlarına ve koruyucu
hekimlere de büyük görev düşmektedir. Risk faktörleri mevcut olan, her yaş grubundaki hastanın düzenli göz
kontrolleri ve tedaviye devamlılıkları sağlanmalıdır.
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LAPAROSKOPİK TRANSABDOMİNAL PREPERİTONEAL (TAPP)
HERNİ ONARIMINDA PERİTONEAL KAPATMA TEKNİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Samet Şahin*, Ahmet ERDOĞAN2, Cengiz CEYLAN***
*Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
**Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
***SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
Amaç: Herni onarımında laparoskopik yaklaşımlar günümüzde sıklıkla uygulanmaktadır ve transabdominal
preperitoneal (TAPP) herni onarımı da bu yöntemlerden biridir. TAPP herni onarımında periton kapatılması
sırasında sütür, stapler ve tacker kullanımı gibi farklı yöntemler tercih edilmektedir. Bu çalışmada, TAPP herni
onarımında sütur ve tacker ile peritoneal kapatma yöntemlerini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ankara Polatlı Devlet Hastanesinde Mart 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında TAPP herni
onarımı yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Bilateral herni onarımı yapılan, nüks herni nedeniyle opere
olan, geçirilmiş batın operasyonu öyküsü olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalara ait veriler hasta
dosyalarından ve hastane bilgi yönetim sisteminden temin edildi. Hastalar peritonu tackerla kapatılan grup (TK)
ve süturla kapatılan grup (SK) olarak iki gruba ayrılarak değerlendirmeye alındı. Grupların dağılımını
değerlendirmek için Kolmogorow-Smirnov, grup parametrelerinin karşılaştırılması için ki kare testi kullanıldı.
P0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
Bulgular: TAPP herniorafi yapılan toplam 51 hastanın 17’si (%33.3) kadın 34’ü (%66.6) erkek idi, yaş ortanca
değeri 36 (IQR 25-75: 31-52) olarak izlendi. TK grubunda 26(%51), SK grubunda 25 (%49) hasta izlendi. Her iki
grupta yaş, cinsiyet ve herni tipi dağılımı açısından anlamlı fark saptanmadı (p> 0,05) (Tablo 1). Ameliyat süreleri
karşılaştırıldığında, TK grubunda ortalama 39.5(6.62) dakika, SK grubunda 55.36(9.55)dakika olup, (p<0.001)
(Tablo 1). TK grubunda, SK grubuna göre sürenin anlamlı olarak kısa olduğu saptandı. Her iki grupta da erken
dönem komplikasyon ve nüks saptanmadığı görüldü.
Sonuç: TAPP herni onarımı günümüzde sıklıkla kullanılan laparoskopik herni onarımı metodlarından biridir.
Çalışmamızda periton kapatması tacker ile yapılan grupta, vaka sürelerinin kısa olduğu görülmüş olup bu sonuç
literatürle benzerlik göstermektedir. Hastalarda erken dönem komplikasyon sonuçları arasında fark gözlenmemiş
olması tacker ile periton kapatmanın süturle kıyaslanabilir ve tercih edilebilir bir teknik olduğunu göstermektedir.
Peritona aralıklı olarak 3 adet tacker konulması peritonun kapanması için yeterli olduğundan sütürle kapatmaya
benzer maliyet oluşturmaktadır. Sonuç olarak laparoskopik TAPP herni onarımında periton kapatmada tacker
kullanımı uygulanabilir bir metottur.
Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, Periton kapatma, Transabdominal Preperitoneal Onarım, Sütur, Tacker
Tablo 1. Süturla ve tackerla periton kapatılan grupların karşılaştırılması
SK grubu
TK grubu
Cinsiyet
Kadın
9 (%36)
8 (%30.8)
Erkek
16 (%64)
18 (%69.2)

P değeri
0,460

Yaş (IQR 25-75)

34 (31.5-53)

38 (29.05-52.5)

0,642

Herni Tipi
Direkt
İndirekt
Femoral

11 (%44)
9 (%36)
5 (20)

13 (%50)
9 (%34.6)
4 (15.4)

0,879

Ameliyat süresi (dk)

55.36 (±9.55)

39.5 (±6.62)

<0.001
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(SK: Süturla kapama, TK: Tackerla kapama, IQR: interquartile range, dk: dakika

COMPARISON OF PERITONEAL CLOSURE TECHNIQUES IN
LAPAROSCOPIC TRANSABDOMINAL PREPERITONEALHERNIA
REPAIR (TAPP)
Aim: Laparoscopic approaches are commonly implemented today in hernia repair and laparoscopic
transabdominal preperitoneal hernia repair (TAPP) is one of these methods. Different methods such as using suture,
stapler and tacker are preferred during peritoneum closure in hernia repair of TAPP. This study aims to compare
the peritoneal closure methods with suture and tacker in TAPP hernia repair.
Material and Method: The patients who underwent TAPP hernia repair in Ankara Polatlı State Hospital between
March 2018 – January 2019 were examined retrospectively. The patients who underwent bilateral hernia repair,
were operated due to recurrent hernia, and have a history of abdominal operation were not included in the study.
Data of the patients were collected from the patient files and hospital’s information management system. The
patients were considered in two groups as the group whose peritoneum is closed with tacker (TC) and the group
whose peritoneum is closed with suture (SC). The Kolmogorov-Smirnov test was employed to evaluate the
distribution of the groups and the chi-square test was employed to compare the group parameters. P < 0.05 was
considered significant.
Results: Of the 51 patients to whom TAPP herniorrhaphy was applied 17 (33.3%) were female and 34(66.6%)
were male, mean age was 36 (IQR 25-75: 31-52). 26 (51%) patients in the TC groups and 25 (49%) patients in the
SC group were followed-up. No significant difference was determined in either of the groups in terms of age, sex
and hernia type (p> 0.05) (Table 1). When the surgery durations were compared, the duration in TC group was
found significantly shorter than SC group with average 39.5(6.62) minutes in TC groups and 55.36(9.55)
minutes in SC group (p<0.001) (Table 1). No early complications and recurrence was observed in either of the
groups.
Conclusion: TAPP hernia repair is one of the laparoscopic hernia repair methods that is frequently used today. In
our study, case durations were shorter in the group whose peritoneum closure was carried out with tacker and this
result is similar to the literature. The fact that there is no difference in the results of early complications of the
patients shows that the peritoneum closure with tacker can be compared with suture and it is a preferable technique.
Its cost is close to the closure with suture since 3 tackers placed at intervals are enough to close the peritoneum.
In conclusion, using tacker in peritoneum closure in laparoscopic TAPP hernia repair is a practicable method.
Keywords: Inguinal hernia, Peritoneum closure, Transabdominal Preperitoneal Repair, Suture, Tacker
Table 1. Comparison of the groups whose peritoneum was closed with suture and tacker
SC group
TC group
P value
Sex
Female
9 (36%)
8 (30.8%)
0.460
Male
16 (64%)
18 (%69.2)
Age (IQR 25-75)

34 (31.5-53)

38 (29.05-52.5)

0.642

Hernia Type
Direct
Indirect
Femoral

11 (44%)
9 (36%)
5 (20)

13 (50%)
9 (34.6%)
4 (15.4)

0.879

Surgery duration (min) 55.36 (±9.55)
39.5 (±6.62)
<0.001
(SC: Closure with Suture, TC: Closure with Tacker, IQR: interquartile range, min: minute)
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KRONİK SPONTAN VE İNDÜKLENEBİLİR (FİZİKSEL) ÜRTİKERLİ
10 HASTADA OMALİZUMAB’IN ETKİNLİĞİ
Öner ÖZDEMİR*
*Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji-İmmünoloji Bölümü, Eğitim-Araştırma Hastanesi, Sakarya
Amaç: Ürtiker genel popülasyonun yaklaşık %20’ sinde görülebilen yaygın bir hastalıktır. Lezyonları ciltten
kabarık, eritematöz plaklar şeklinde olup kaşıntılıdır ve genellikle 24 saat içerisinde kaybolur. Altı haftadan uzun
süren şekline kronik ürtiker denilir. Kronik ürtiker tanılı vakalarda değişik ve çoklu ilaç alımına rağmen tedaviye
yanıtsızlık sıklıkla görülebilir. Çalışmamızda kronik spontan ve indüklenebilir (fiziksel) ürtiker tanılı 10
hastamızın omalizumab tedavisine yanıtı araştırılmıştır.
Gereç ve yöntemler: Toplamda 10 kronik ürtiker tanısıyla takipli hastaya, başka tedavilerle kontrol altına
alınamadığından, 300 mg/ay olacak şekilde subkutan omalizumab tedavisi başlandı. Yedi hasta kadın ve 3 hasta
erkekti. Yaş ortalaması: 15,7 (13-19 yaş) idi. Bu hastalarda ortalama 24 aydır kronik ürtiker problemi devam
etmekteydi. Anjiyoödem 2/10 hastada vardı. Ailede kronik ürtiker öyküsü 2 hastada vardı. Ek alerjik hastalığı olan
1 hasta vardı. 3 hastada basınç, soğuk ve banyo yapma (kolinerjik) tetikleyici idi. Dermografizm üçünde vardı. Bu
hastalara hemogram, rutin biokimya, koagülasyon paneli, D-dimer, total IgE, immunoglobulinler, kompleman
tetkikleri, romatolojik tetkikler, D-vitamini, triptaz, tiroid hormonları, antigliadin, antiendomisyum, doku
transglutaminaz, helikobakter antikor; ekinokok, dışkı ve idrar incelemeleri yapıldı.
Bulgular: Rutin incelemelerde bu hastaların hiç birinde tetikleyici etkenler dışında bir patoloji saptanmadı.
Tedavinin başlangıcında ortalama ürtiker aktivite skoru (UAS): 26, ürtiker kontrol testi (UCT): 6, total kronik
ürtiker yaşam kalite skoru (CU-QoL): 52 ve anjiyoödem yaşam kalite skoru (AE-QoL): 11 idi. Yedi hastada üçüncü
doz sonrası ortalama UAS: 4, UCT: 14, CU-QoL total: 25, ve AE-QoL: 17 idi. Beş hastada altıncı doz sonrası
ortalama UAS: 11, UCT: 11, CU-QoL total: 38 bulundu. Buna göre 3 aylıkken hastalığın kontrolü çok iyi ve
semptomlar neredeyse hiçe yakın iken, 6. ayında yapılan değerlendirme hastalığın kontrolünün sağlanamadığını
göstermektedir. Bu hastaların uzun dönem takipleri halen devam etmekte ve hasta sayısı artırılmaya
çalışılmaktadır.
Sonuç: 300 mg/ay Omalizumab tedavisinin üç aylık sürede tüm semptomları gidermede yeterli, fakat sürenin
uzamasıyla etkinin azaldığı ve kontrolün sağlanamadığı görülmektedir. Hasta sayımızın sınırlı olmasından dolayı,
ülkemizde daha büyük hasta sayıları ile yapılacak çalışmalara halen ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Kronik ürtiker, indüklenebilir (fiziksel) ürtiker, omalizumab

OMALIZUMAB’S EFFICACY IN 10 PATIENTS WITH CHRONIC
SPONTANEOUS AND INDUCIBLE (PHYSICAL) URTICARIA
Introduction: Urticaria is common disease seen in around 20% of general population. Urticarial lesions look like
raised erythematous plaques but itchy and usually disappear in 24 hours. If it persists more than 6 weeks, it is
called as chronic urticaria. In chronic urticaria cases, resistant cases to different or multiple medications are
frequently observed. In this study, efficacy of omalizumab in 10 patients with chronic spontaneous and inducible
(physical) urticaria was evaluated.
Methods: Total 10 patients followed up by chronic urticaria, subcutaneous omalizumab 300 mg/ month was started
due to uncontrolled urticaria under other alternative therapies. Seven patients are women and 3 patients are males.
Mean age was 15,7 (13-19) years. These patients were having chronic urticaria for 24 months. 2/10 patients had
angioedema. There were 2 patients with family history of chronic urticaria. There was one patient with additional
allergic disease. Pressure, cold and bathing (cholinergic) were triggers in 3 patients. Dermographism were found
in 3 patients. In these patients, hemogram, routin biochemistry, coagulation panel, D-dimer, total IgE,
immunoglobulins, complement levels, rheumatologic evalauations, D-vitamin, tryptase, thyroid hormones,
antibodies to gliadin, endomisium, tissue trans-glutaminase and Helicobacter; Echinococcus, stool and urine
evaluations were performed.
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Results: In routine evaluations, there was no known pathology detected other than triggering factors in these
patients. At the beginning, mean urticaria activity score (UAS): 26, urticaria control test (UCT): 6, total chronic
urticaria quality of life (CU-QoL) score: 52 and angioedema quality of life (AE-QoL) score was 11. In 7 patients,
after the third dose, mean UAS: 4, UCT: 14, CU-QoL total score: 25 and AE-QoL score was 17. In 5 patients, after
the sixth dose, mean UAS: 11, UCT: 11 and total CU-QoL score: 38. Consequently, at the third month of
omalizumab therapy, there were almost no symptoms reported and the disease was very well-controlled, and the
evaluation done during the sixth month showed that the previous control was lost. Long-term follow-up of these
patients are being continued and the enrolled patients tried to be increased.
Conclusion: 300 mg/month Omalizumab therapy was very effective for resolving all asymptoms after the third
dose, but the effect decreased and the control was lost when the period lasts up to 6 months. Due to limited number
of our patients, there is a need for further studies involving more patients in our country.
Key words: Chronic urticaria, inducible (physical) urticaria, omalizumab

Giriş
Akut ürtiker genel popülasyonun %20’ sinde görülebilen yaygın bir hastalıktır. Lezyonları ciltten kabarık,
eritematöz plaklar şeklinde olup kaşıntılıdır ve genellikle 24 saat içerisinde kaybolur. Altı haftadan uzun süren
şekline kronik ürtiker denilir. Çocukluk çağında kronik ürtiker prevalansı %0,1-0,3 arasında bildirilmektedir.
Olguların %15’inde tabloya anjiyoödem eşlik etmektedir. Kronik ürtiker tanılı vakalarda değişik ve çoklu ilaç
alımına rağmen tedaviye cevapsızlık sıklıkla görülebilir.
Serbest IgE’ye bağlanan bir monoklonal antikor olan omalizumab serbest IgE düzeyini düşürüp, mast hücre ve
bazofillerdeki IgE reseptörleri down regüle ederek ürtiker oluşumunu önler veya semptomları azaltır. Çocukluk
çağı kronik ürtikerinde omalizumab kullanımı ile ilgili az sayıda veri vardır. 1,2
Omalizumab Humanize anti-IgE mAb ‘dır. IgE molekülünün ağır zincir sabit bölgesi Cε3 domain’e bağlanır. Bu
şekilde, IgE’ nin yüksek afinite reseptörüne (FcεRI) bağlanma bölgesini bloke eder.
Çalışmamızda, kronik spontan ve indüklenebilir (fiziksel) ürtiker nedeni ile omalizumab kullanan 10 hastanın
genel özelliklerinin, laboratuvar verilerinin, omalizumab etkinliği ve güvenliğinin ilk 6 aydaki bir ön
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod
Toplamda 10 kronik ürtiker tanısıyla takipli hastaya, başka tedavilerle kontrol altına alınamadığından, 300 mg/ay
olacak şekilde subkutan omalizumab tedavisi başlandı.
Olguların verileri dosya kayıtlarından geriye dönük olarak elde edildi. Dosya kayıtlarından ayrıntılı öyküleri
incelendi. Laboratuvar (tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, D-vitamini, koagülasyon paneli,
D-dimer, romatolojik tetkikler (ANA), C3, C4, C1 inhibitör, IgG, IgA, IgM, total IgE, fT3, fT4, TSH, Anti-TPO,
Anti -TG, Viral seroloji, Çölyak serolojisi (anti-gliadin, anti-endomisyum, doku transglutaminaz), dışkıda parazit,
TİT, İK, Triptaz, Helikobakter ve ekinokok serolojisi) incelemelerinin değerlendirilmesi yapıldı.
Omalizumab başlamadan önce ve tedavi basamakları sonrası ürtiker aktivite skoru (UAS), ürtiker kontrol testi
(UCT) değeri ve kronik ürtiker yaşam kalite skoru (CU-QoL) değerlendirmeleri kaydedildi.

Tartışma ve Sonuç
10 hastanın özgeçmişinde: ek alerjik hastalığı olan 4/10 hasta vardı. 1 astım, 2 AR, 1 AD mevcuttu (tablo 1). Soy
geçmiş: Ailede kronik ürtiker öyküsü 2 hastada vardı (tablo 1). Fizik muayene: Gövde ve ekstremitelerinde
papüler, ürtikeryal lezyonları ve iki hastada anjiyoödem olup diğer sistem muayeneleri normaldi. Kronik ürtikerli
hastaların genel özellikleri tablo 1’ de gösterilmiştir.
7 hasta kadın ve 3 hasta erkekti. Yaş ortalaması: 15,7 (13-19) yaş idi. Ortalama 21 aydır kronik ürtiker problemi.
Anjiyoödem 2/10 hastada vardı. 6/10 hastada fiziksel bir tetikleyici mevcuttu. 2 hastada basınç, 2 hastada soğuk,
1’inde banyo yapma (kolinerjik uyarı), 1’inde stres, 3 hastada dermatografizm tetikleyici idi. 1 hastamızda çoklu
tetikleyiciler (basınç, ısı, soğuk, güneş ve stres) mevcuttu. Kronik ürtikerli hastaların genel özellikleri tablo 1’de
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gösterilmiştir.
Tablo 1. Kronik ürtikerli hastaların genel özellikleri
Ürtiker-Omalizumab ilişkisi
Ortalama (minimum, maksimum)
Ürtiker başlangıç yaşı
13,6 yıl (9-16)
Omalizumab başlama yaşı
15,4 yıl (12,7-18,0)
Ürtiker süresi
21,3 ay (3-115)
Olguların öz ve soy geçmişi
n (%)
Anjiyoödem öyküsü
2/10
Ek alerjik hastalık varlığı
4/10
Ailede kronik ürtiker öyküsü
2/10
Tetikleyici faktörler n (%)
Dermografizm
3/10
Stres
1/10
Besinler
Enfeksiyon
İlaçlar
1/10
Soğuk
2/10
Güneş-Solar
1/10
Basınç
2/10
Sıcak
1/10
Aquajenik
Banyo
1/10
Çoklu tetikleyici
1/10
Olguların tümünde (9 setirizin+1 levo-setirizin) ikinci kuşak H1 antihistaminik, 8/10 alternatif ikinci
kuşak, %40’ında (n=4) montelukast, 3/10 birinci kuşak H1 antihistaminik kullanmıştı. 5/10 olguda(%50) 2-4 doz
/gün şeklinde ‘yüksek doz’ ikinci kuşak H1 antihistaminik tedavi almıştı. Kullanılan antihistaminik ve diğer ilaç
türleri tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Tedavide kullanılan AH ilaç Türleri ve Montelukast
İlaçlar
İlk kullanılan
Alternatif
Setirizin
%90
%10
Desloratadin
%30
Levo-setirizin
%10
Rupatadin
%20
Feksofenadin
%70
1. Kuşak
%30
Montelukast
%40
Rutin incelemelerde hastaların sadece birinde, ek allerjik hastalık dışında, şüpheli patoloji / hastalık saptandı
(Birinde konnektif doku hastalık şüphesi vardı). ANA 2 hastada, RF 1 hastada pozitif bulundu. Hastaların
laboratuvar bulguları tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Kronik ürtikerli hastaların laboratuvar özellikleri
Rutin biokimya
0/10 (normal)
Eozinofili (>%5)
1/10
Akut faz reaktanı (CRP, ESR)
0/10
Total IgE (>100)
8/9
Prik/sp IgE test pozitifliği
3/9
ANA ve RF pozitifliği
2/8
Dışkı inceleme ve parazit
0/10
TİT ve idrar kültürü
1/10
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D-dimer
Anti-tiroid Ab ve Tiroid hormon
Helikobakter- Ekinokok antikoları
Immunoglobulin ve Kompleman testleri
Koagülasyon Parametresi (PT, PPT, INR)
D vitamini (<20 mcg/L)
C1 INH esteraz - triptaz
Çölyak markırları

0/6
0/10
0/5
0/8
0/5
1/4
0/3
0/3

Başlangıçta 10 vakanın ortalama ürtiker aktivite skoru (UAS): 28, ürtiker kontrol testi (UCT): 5, kronik ürtiker
yaşam kalite skoru (CU-QoL): 56 ve anjiyoödem yaşam kalite skoru (AE-QoL): 51 idi. Yedi hastada üçüncü doz
sonrası ortalama UAS: 0, UCT: 16, CU-QoL total: 23, ve AE-QoL: 17 idi. Beş hastada altıncı doz sonrası ortalama
UAS: 2, UCT: 13, CU-QoL total: 24 bulundu. Hastaların omalizumab tedavisinin değerlendirildiği skorlamalar
şekil 1’ de gösterilmiştir. Bir hastada omalizumab enjeksiyonu sonrası bir saat süren baş dönmesi gelişmişti. Bu
hastaların uzun dönem takipleri halen devam etmekte ve hasta sayısı artırılmaya çalışılmaktadır.

Şekil 1. Hastalarımızın 6 aylık İzlemi sırasında ortanca skorlamadaki değişimler
Tartışma
Omalizumab kullanımının erişkin çağda kronik ürtiker tedavisinde kullanımının oldukça etkin olduğu
bildirilmiştir, ancak çocukluk çağı ile ilgili yeterli veri yoktur. 1,2 Çalışmalar sonucunda çocukluk çağında
omalizumab tedavisinin etkin ve güvenilir olduğu düşünülmüştür. Omalizumab 150 -300 mg/ 4 hafta kullanımı
bazı kılavuzlarda önerilse de konuyla ilgili yeterli veri yoktur. 2013 EAACI rehberine göre kronik ürtikerde
omalizumab tedavisinin etkin dozu 150-300 mg/ay olarak belirtilmiştir.
Literatürdeki aşağıdaki sorular halen cevaplanamamıştır. 1- Doz: 150 mg/ay ya da 300 mg/ay? 300 mg/ay daha
başarılı görünmektedir. 2- Tedavi süresi: 3, 6, 12 ay mı? 6 aydan daha uzun olması daha iyi görünüyor. 3- Nasıl
kesilecek? Doz azaltılmalı ya da ara mı açılmalı? 4- Nüksler? 150 mg ve 3-6 aylık tedavilerde daha sık rastlanıyor.
5- Yan etkiler? Serum hastalığı (3 vaka), anafilaksi (0.09%) gibi yan etkiler bildirilmiştir.
Subramaniyan ve arkadaşları 3 antihistaminik tedavisine yanıt vermeyen ve sıklıkla steroid kullanımı gerektiren 4
kronik ürtiker tanılı hastaya 300 mg tek doz omalizumab vermişler. Hastaları 6 ay süreyle gözlemlemişler. 2.
Haftadan itibaren UAS7 skorunun hızlıca düştüğünü ve bu düşünün 24 haftalık gözlem süresi boyunca devam
ettiğini bildirmişler.
İvyanski ve arkadaşları 4 19 hasta ile yaptıkları çalışmada hastalara ayda 300 mg omalizumab uygulamışlar. 11
hastada semptomların nerdeyse tamamı gerilerken, 5 hastada parsiyel yanıt görülmüş. Çalışmada tedavinin tolere
edilebilir olduğu bildirilmiş, yalnızca 3 hastada yan etki gözlenmiş.
Ülkemizden Uysal ve ark. nın

5

3 vakalık serisinde 1-2 hafta içinde hemen tedaviye cevap alınmış ve 1 yıllık
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uygulanan tedavide nüks görülmemiştir.
Sonuç
Çalışmamızın ön sonuçlarına göre 1-3 aylıktan itibaren hastalığın kontrolünün çok iyi olduğu ve semptomların
neredeyse hiçe yakın azaldığını görüldü. 6 aylık tedavi hastaları remisyonda tutmakta ve yeterli görünmektedir.
Fakat 6. aylıkta tedavinin kesiminin erişkin literatürü de göz önünde bulundurularak erken olduğu
değerlendirilmiştir. Çalışmamız 300 mg/ay dozunda ve en az 1 yıl sürecek şekilde planlandı. Hastaların
omalizumab öncesi kullandığı anti-histaminik tedavi özellikle omalizumaba başlandığında şikayetler kontrol altına
alınana kadar devam etmelidir kanaatine varıldı. Ülkemizde çok sayıda vaka ile ve daha uzun süreli yapılan tedavi
ve gözlemlere ihtiyaç vardır.
Kaynaklar
1- Farrah G, Stevenson B, Lie K, Brusch A. The use of omalizumab for treatment-refractory chronic spontaneous
urticaria in a West Australian outpatient cohort. Intern Med J 2019; 49(4):526-528.
2- Lesiak A, Bednarski IA, Maćkowska A, et al. Omalizumab for urticaria treatment in clinical practice: a case
series. Postepy Dermatol Alergol. 2018; 35(4):372-374.
3- Subramaniyan R, Chopra A. Treatment of Chronic Spontaneous Urticaria with a Single Dose of Omalizumab:
A Study of Four Cases. İndian J Dermatol 2016; 61(4);467.
4- İvyanskiy İ, Sand C, Francis ST. Omalizumab for Chronic Urticaria: A Case Series and Overview of the
Literature. Case Rep Dermatol 2012; 4(1): 19-26.
5- Uysal P, Erge D. Effective treatment of different H1-antihistamine-refractory chronic urticaria phenotypes with
omalizumab. Turk Pediatri Ars. 2018; 53(4):250-254.
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SS-194
TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ SONUCU NONDİAGNOSTİK
OLAN HASTALARDA POSTOPERATİF MALİGNİTE ORANLARI
Hüseyin Bakır*
*Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Tokat
Amaç: Bu çalışmada; tiroid nodülü nedeniyle tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) yapılan ve
histopatolojik inceleme sonucu tanı konulamayan hastalardan opere edilenlerin histopatolojik inceleme sonuçları
ve malignite oranlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 ile Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizde TİİAB yapılan ve histopatolojik
inceleme sonucu nondiagnostik olarak raporlanan 611 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Bu
hastalardan 57’sine tiroid operasyonu uygulandığı görüldü. 3 hastanın verilerinde eksiklik olduğu için çalışmaya
54 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların; demografik bilgileri, en büyük nodül boyutu, kaç kez TİİAB
yapıldığı, TİİAB sonuçları, operasyon şekli ve postoperatif histopatolojik inceleme sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 54 hastanın 14’ü (%26) erkek, 40’ı (%74) kadındı. Erkeklerin yaş ortalaması 50,7
iken kadınların yaş ortalaması 48,3 idi. 39 hastaya bilateral total tiroidektomi, 15 hastaya lobektomi uygulandı.
Lobektomi uygulanan 2 hastanın patoloji sonucu malign gelmesi üzerine bu hastalara tamamlayıcı tiroidektomi
yapıldı. Spesimenlerin histopatolojik inceleme sonuçlarında 12 (%22,2) hastada malignite tespit edildi. Erkeklerde
malignite oranı %7,1 (1 hasta) iken kadınlarda bu oranın %27,5 (11 hasta) olduğu görüldü. Postoperatif
histopatolojik incelemede malign nodüllerin ortalama boyutu 11mm, benign nodüllerin ortalama boyutu 28mm
olarak bulundu. Tespit edilen tüm malign nodüller papiller veya mikropapiller karsinom iken 1 hastada sağ tiroid
lobunda mikropapiller karsinom saptanırken sol lobda malign mezenkimal tümör (leiyomyosarkom) saptandı.
Postoperatif en sık görülen benign patoloji ise multinodüler kolloidal guatrdı.
Sonuç: TİİAB, tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde uluslararası kılavuzlarca önerilen minimal invaziv ve
maliyet-etkin bir yöntemdir. Görüntüleme ve biyopsi tekniklerindeki ilerlemelere rağmen TİİAB sonuçları %20
civarında nondiagnostik gelmektedir. Çalışmamızda TİİAB sonucu nondiagnostik olan hastalarda malignite
oranı %22,2 olarak bulunmuştur. Yüksek sayılabilecek bu malignite oranı nedeniyle TİİAB sonucu nondiagnostik
olan hastalarda klinik ve radyolojik şüphe varsa mutlaka tekrar TİİAB yapılmasını, ikinci biyopsinin de tanısal
olmaması durumunda ise malignite şüphesi devam ediyorsa cerrahi tedavinin gündeme getirilmesini öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Nondiagnostik, tiroid, İİAB, malignite

POSTOPERATIVE MALIGNANCY RATES IN PATIENTS WITH
NONDIAGNOSTIC THYROID FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY
Aim: The aim of this study was to evaluate the postoperative histopathological examination results and the
malignancy rates of patients who underwent nondiagnostic thyroid fine needle aspiration biopsy (TFNAB).
Material and Methods: Between January 2012 and December 2018, the data of 611 patients who underwent
TFNAB in our clinic and were reported as nondiagnostic were analyzed retrospectively. 57 of these 611 patients
underwent thyroid surgery. 54 patients were included in the study because of lack of data in 3 patients. The
demographic information, the largest nodule size, the number of times of FNAB, the results of FNAB, the type of
operation and postoperative histopathological examination were compared.
Results: 14 (26%) of 54 patients were male and 40 (74%) were female. The mean age of the males was 50.7 and
the mean age of the females was 48.3. Bilateral total thyroidectomy was performed in 39 patients and lobectomy
in 15 patients. Two patients who underwent lobectomy had counter lobe thyroidectomy due to malignant
pathology. The histopathological examination of the specimens revealed malignancy in 12 (22.2%) patients. The
rate of malignancy in males was 7.1% (1 patient) and 27.5% (11 patients) in females. The mean size of the
malignant nodules was 11 mm and the mean size of the benign nodules was 28 mm in the postoperative
histopathological examination. All of the malignant nodules were papillary or micropapillary carcinoma, while 1
patient had micropapillary carcinoma of the right thyroid lobe, malignant mesenchymal tumor (leiomyosarcoma)
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was detected in the left lobe. The most common postoperative benign pathology was multinodular colloidal guatar.
Conclusion: TFNAB is a minimally invasive and cost-effective method recommended by international guidelines
for the evaluation of thyroid nodules. Despite the advances in imaging and biopsy techniques, TFNAB results are
around 20% nondiagnostic. In our study, the rate of malignancy in nondiagnostic TFNAB was 22.2%. We
recommend that patients with nondiagnostic TFNAB results, TFNAB should be done again because of the high
rate of malignancy. if the second biopsy is also nondiagnostic and the clinical and radiological malignancy
suspicion persists, surgical treatment should be considered .
Key Words: Nondiagnostic, thyroid, FNAB, malignancy

Giriş
Tiroid nodülleri sağlıklı bireylerin %50-60’ında saptanabilir. Nodüllerin çoğu klinik olarak semptom vermez.
Tiroid nodüllerinde en önemli amaç ultrasonografi (USG) bulguları ve TİİAB ile maligniteyi dışlamaktır 1. USG’de
nodülün malign olabileceğini gösteren başlıca bulgular; hipoekoik yapı, mikrokalsifikasyon, düzensiz kenar
yapısı, invazif büyüme paterni, intra nodüler yüksek kan akımı, transvers genişliğe göre daha uzun ön-arka çap
olarak sıralanabilir2. TİİAB, tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde minimal invaziv ve maliyet-etkin bir
yöntemdir. TİİAB, benign hastalık için tiroidektomi oranını önemli ölçüde azaltmıştır. Ne yazık ki hala %10-20
oranlarında TİİAB nondiagnostik olmaktadır3.
Bu çalışmada; tiroid nodülü nedeniyle TİİAB yapılan ve histopatolojik inceleme sonucu nondiagnostik olan
hastalardan opere edilenlerin histopatolojik inceleme sonuçları ve malignite oranlarının değerlendirilmesi
amaçlandı.
Gereç ve Yöntem
Ocak 2012 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde TİİAB yapılan ve
histopatolojik inceleme sonucu nondiagnostik olarak raporlanan 611 hastanın verileri geriye dönük olarak
incelendi. Bu hastalardan 57’sine lobektomi veya bilateral total tiroidektomi operasyonları uygulandığı görüldü.
3 hastanın verilerinde eksiklik olduğu için çalışma dışı bırakıldı. Çalışma 54 hasta ile sürdürüldü. Çalışmaya alınan
hastaların; demografik bilgileri, nodül boyutları, kaç kez TİİAB yapıldığı, TİİAB sonuçları, operasyon şekli ve
postoperatif histopatolojik inceleme sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular
Çalışmaya alınan 54 hastanın 14’ü (%26) erkek, 40’ı (%74) kadındı. Erkeklerin yaş ortalaması 50,7 (35-75) iken
kadınların yaş ortalaması 48,3 (22-68) idi. 35 hastaya en az iki kez TİİAB yapılmış olduğu görüldü. 30 hastada
ikinci TİİAB’in de nondiagnostik olduğu görüldü. 3 hastada malignite şüphesi, 2 hastada ise foliküler lezyon
saptandı.
39 hastaya bilateral total tiroidektomi, 15 hastaya lobektomi uygulandı. Lobektomi uygulanan 2 hastanın
patolojisinin papiller tiroid kanseri gelmesi üzerine hastalara tamamlayıcı tiroidektomi yapıldı.
Spesimenlerin histopatolojik inceleme sonuçlarında 12 (%22,2) hastada malignite tespit edildi. Erkeklerde
malignite oranı %7,1 (1 hasta) iken kadınlarda bu oranın %27,5 (11 hasta) olduğu görüldü. Postoperatif
histopatolojik incelemede malign nodüllerin ortalama boyutu 11mm, benign nodüllerin ortalama boyutu 28mm
olarak bulundu. Tespit edilen maligniteler 6 hastada mikropapiller, diğer 6 hastada ise papiller karsinom idi. Bir
hastada sağ tiroid lobunda mikropapiller karsinom saptanırken sol lobda malign mezenkimal tümör
(leiyomyosarkom) saptandı. Postoperatif en sık görülen benign patoloji ise multinodüler kolloidal guatrdı.
Tartışma
TİİAB, tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde, benign malign ayırımında, cerrahi tedavi gerektiren hastaların
belirlenmesinde kullanılan, maliyet-etkin bir yöntemdir. Tiroid malignitelerinin saptanmasında tanısal doğruluk
oranı % 95 olarak saptanmıştır4. Palpable tiroit nodüllerinde TİİAB palpasyonla veya USG eşliğinde yapılabilir.
Non-palpable veya posterior yerleşimli nodüllerde, kistik komponenti büyük olan nodüllerde ve daha önce
palpasyonla yapılan biyopsi sonucu nondiagnostik olan nodüllerde USG eşliğinde TİİAB önerilmektedir 5. Bu
çalışmada tüm TİİAB’ler USG eşliğinde yapılmıştır.
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İyi bir TİİAB değerlendirmesi içi mikroskobik incelemede, her biri en az 10 hücreden oluşan en az 6 foliküler
hücre grubu görülmelidir. Daha az hücre görülürse nondiagnostik veya yetersiz örnekleme olarak kabul edilir6.
2017’de yayınlanan Bethesda tiroid sitopatoloji raporlama sistemine göre TİİAB raporları 6 sınıfta değerlendirilir.
Tanılara göre malignite riskleri ve önerilen klinik yaklaşım Tablo 1’de gösterilmiştir6.
Malignite riski %
(NIFTP* ≠ CA)

Malignite riski %
(NIFTP* = CA)

5-10

5-10

USG eşliğinde TİİAB tekrarı

0-3

0-3

3- Önemi belirsiz atipi

6-18

10-30

Klinik ve sonografik takip
TİİAB tekrarı, moleküler testler
veya lobektomi

4- Foliküler neoplazi veya
foliküler neoplazi şüphesi

10-40

25-40

Moleküler testler veya lobektomi

5- Malignite şüphesi

45-60

50-75

Total tiroidektomi veya lobektomi

6- Malign

94-96

97-99

Total tiroidektomi veya lobektomi

Kategori
2- Nondiagnostik veya
yetersiz
2- Benign

Önerilen Yaklaşım

Tablo 1: Bethesda 2017 sınıflamasına göre önerilen klinik yaklaşım
*NIFTP: Noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (Papiller benzeri nükleer
özellikler gösteren noninvaziv foliküler tiroid neoplazmı)
Çalışmamızda TİİAB’ı nondiagnostik olan hastalarda postoperatif incelemede malignite oranı %22,2 olarak
bulunmuştur. Kliniğimizde tiroid operasyonu planlanan hastalar multidisiplineer toplantıda değerlendirilerek
sonografik ve klinik olarak malignite riski yüksek olan hastalara operasyon kararı verilmektedir. Çalışmamızda
malignite oranlarının literature göre yüksek bulunmasını malignite riski görece yüksek, seçilmiş hastaların opere
edilmesine bağlıyoruz.
Çalışmanın retrospektif olması, bazı hastaların kliniğimiz dışında gerçekleştirilen olası tetkiklerine ulaşılamamış
olunması, olgu sayısının az olması çalışmamızın kısıtlamaları olarak sıralanabilir.
Sonuç
TİİAB, tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde uluslararası kılavuzlarca önerilen minimal invaziv ve maliyetetkin bir yöntemdir. Görüntüleme ve biyopsi tekniklerindeki ilerlemelere rağmen TİİAB sonuçları %20 civarında
nondiagnostik gelmektedir. Çalışmamızda TİİAB sonucu nondiagnostik olan hastalarda malignite oranı %22,2
olarak bulunmuştur. Yüksek sayılabilecek bu malignite oranı nedeniyle TİİAB sonucu nondiagnostik olan
hastalarda klinik ve radyolojik şüphe varsa mutlaka tekrar TİİAB yapılmasını, ikinci biyopsinin de tanısal
olmaması durumunda ise malignite şüphesi devam ediyorsa cerrahi tedavinin gündeme getirilmesini öneriyoruz.
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SS-195
HEMŞİRELERDE HİPERTANSİYON SIKLIĞI, DEPRESYON VE
ANKSİYETEYLE İLİŞKİSİ
Orhan COŞKUN*, Aslı ÇURGUNLU*
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışan hemşirelerde hipertansiyon sıklığını araştırmak,
hipertansiyonun anksiyete ve depresyonla ilişkisini değerlendirmektir.
Hastalar ve Metod: Çalışmaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden tüm
hemşireler dahil edildi. Hipertansiyon saptanan hemşirelere ve hipertansif olmayan hemşirelerden oluşan kontrol
grubuna; depresyon ve anksiyete durumlarını değerlendirmek için Beck depresyon ölçeği, HAD ölçeği, Spielberger öfke
ölçeği uygulandı.
Bulgular: Cerrahpaşa Tıp Fakültesin’de çalışan 840 hemşireden çalışmaya katılmayı kabul eden 820 hemşire tarandı
ve 62 hemşirede hipertansiyon saptandı. Hipertansiyon sıklığı %7,56 olarak tespit edildi. Hipertansiyonu olan grupta
HAD ölçeğiyle yapılan değerlendirmede %27,4’ünde anksiyete, %30,6’sında depresyon saptandı. Kontrol grubunda ise
HAD ölçeğiyle yapılan değerlendirmede %24,2’sinde anksiyete ve %30,6’sında depresyon saptandı. Beck depresyon
ölçeği ile yapılan değerlendirmedeyse hipertansif grup ve kontrol grubunda depresyon sıklığı %22,6 bulundu. Her iki
grupta da depresyon sıklığı topluma göre artmış olarak bulundu. Fakat HAD anksiyete ve depresyon, Beck depresyon
ve Spilberger öfke ölçeği ile yapılan karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: Hemşirelik stresli bir meslektir ve bizim çalışmamızda da depresyon sıklığını topluma göre artmış olarak bulduk.
Fakat hipertansif ve normotansif gruplar karşılaştırıldığında; depresyon, anksiyete ve öfke düzeyleri arasında anlamlı
fark bulunmadı.
Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, depresyon, anksiyete, hemşire

SS-195
THE PREVALENCE OF HYPERTENSION IN NURSES, RELATİONSHİP
WİTH DEPRESSION AND ANXIETY
Aim: The aim of this study is to define the prevalance of hypertension among nurses working at the Cerrahpasa Medical
Faculty and the relationship between hypertension and anxiety and depression.
Methods: Nurses working in Cerrahpasa Medical Faculty Hospital who agreeded to participate to the study were
included. To measure the depression and anxiety status of hypertensive nurses and the control group without
hypertension Beck depression scale, HAD scale, Spielberger anger scale were performed.
Result: From 840 nurses who work in Cerrahpaşa Medical Faculty, 820 nurses accepted to participate and were included
to the study. Hypertension was detected in 62 nurses and the prevalance of hypertension was 7,56%. According to HAD
scale evaluation, the incidence of anxiety was 27,4% and the incidence of depression was 30,6% in hypertensive patients.
In the control group, according to the HAD scale evaluation the incidence of anxiety was 24,2% and the incidence of
depression was 30,6%. According to Beck depression scale, the incidence of of depression was %22,6 both in the
hypertension and the control groups. In both groups, the incidence of depression was found to be increased than the
community but, in hypertensive and control groups HAD anxiety and depression, Beck depression and anger scales with
Spilberger didn’t show significant differences.
Conclusion: Nursing is a stressful profession group and in our study the incidence of depression among nurses was
greater than that of community. But when hypertensive and normotensive groups were compared; there were not
significant differences in depression, anxiety and anger status among the two groups.
Keywords: Hypertension, depression, anxiety, nurse
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Giriş
Hipertansiyon (HT) toplumda sık rastlanan önemli bir sağlık problemidir (1). Artmış kan basıncı kardiyovasküler,
periferik damar ve böbrek hastalığı riskinde belirgin artışa neden olur (1). Hipertansiyon etyoljisi %90-95 oranında
esansiyeldir. Geriye kalan az bir yüzde sekonder nedenlere bağlıdır. Esansiyel hipertansiyonda risk faktörü olarak
sigara içimi, alkol kullanımı, genetik farklılıklar, beslenme alışkanlıkları üzerinde durulmuştur. Ayrıca
çalışmalarda depresyon ve hipertansiyon arasında da anlamlı ilişki olduğunu belirten yayınlar vardır (2,3). Değişik
meslek gruplarında kan basıncı ortalaması farklı bulunmuş olmasına rağmen mesleki faktörler hipertansiyonda
risk faktörü olarak daha az çalışılmış bir konudur (4,5). Stresle hastalıklar arasındaki ilişki multifaktöryeldir. Uzun
süre iş stresine maruz kalan ve bastırılmış öfkesi olan kişiler hipertansiyon gelişmesi yönünden risklidir.
Araştırmalar kişilerin psikososyal özellikleri dışında, çalışma ortamlarıyla esansiyel hipertansiyon arasında da
ilişki olduğunu göstermektedir. Sadece çevresel stres faktörlerine maruz kalınması değil aynı zamanda onlarla
nasıl başa çıkıldığı da önemlidir (6).
Depresyon endotel disfonksiyonu, inflamasyon, metabolik ve hematolojik anormallikler, sempatik sinir sistemi
aktivitesinde artışla birliktedir. Ayrıca depresyon ve stresle arteryal kan basıncı yüksekliği arasında anlamlı bir
ilişki vardır (2,3). Susan A. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada başlangıçta normotensif olan 537 erkek 4 yıl
boyunca takip edilmiştir. Takip sonrasında bilinen risk faktörlerinden bağımsız olarak aşırı öfke ifadesiyle
hipertansiyon arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p < 0.01) (7). İnsanların kişilik özellikleri ve davranışlarına
bağlı olarak otonom sinir sisteminin aktivasyonu oluşur. Artan sempatik aktivasyon sonucu hipertansiyon ve
hipertansiyon komplikasyonlarında artma meydana gelebilir (8).
Tsutsumi ve arkadaşları 2001 yılında iş stresi ve hipertansiyon sıklığı arasındaki ilişkiyi araştırmak için 65 yaş
altında, 3187 ‘si erkek, 3400’ü kadın çalışan içeren çeşitli meslek gruplarıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada
erkeklerde artmış iş stresi düzeyi ile hipertansiyon sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (9).
Kan basıncı (KB) normalde dalgalanmalar gösterir ve gündüz yüksek, gece düşük seviyelerde bulunur. Bu
dalgalanma bazı biyolojik parametrelere bağlıdır. F. Yamasaki ve arkadaşları vardiya çalışması ve etnik kökenin
kan basıncının sirkadyen ritmi üzerine yaptıkları çalışmada; fiziksel ve zihinsel aktivitelerin kan basıncının diürnal
ritminin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını göstermişlerdir. Gündüz vardiyası, akşam vardiyası ve gece
vardiyasında çalışan 37’si Afrika kökenli Amerikalı, 62’si diğer ırk kadınlardan idrar katekolamin atılım düzeyi
ve kan basıncı takibi yapmışlar; kan basıncı takiplerinde akşam ve gece vardiyasında çalışanlarda uyku-uyanıklık
arasındaki kan basıncı değişimi anlamlı olarak daha düşük bulunmuş ve kan basıncının sirkadyen ritminde
değişiklikler saptanmıştır (10).
Daniel E. ve arkadaşlarının; iş stresinde meslek farklılıklarını araştırmak için hemşire ve öğretmenleri içeren
çalışmalarında; hemşirelerde mesleki çalışma koşullarında daha katı bir durumun mevcut olması nedeniyle
fizyolojik stres yanıtları önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). Yine aynı çalışmada hemşirelerde
sistolik ve diyastolik kan basınçları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (11).
Sağlık çalışanları mesleki stres ve çalışma koşulları (vardiya, vb) nedeniyle hipertansiyon için bir risk grubu
oluşturabilir (12-13). Bu nedenle bu çalışmada hemşirelerde hipertansiyon sıklığını ve bunun depresyon ve
anksiyeteyle ilişkisini araştırmayı planladık. Ayrıca depresyon ve anksiyete gizli kalmış olabilir. Bunların
saptanması da hem sağlık hem de iş performansının arttırılması açısından önem taşımaktadır
Çalışmamızın amacı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışan hemşirelerde hipertansiyon sıklığını araştırmak,
hipertansiyonun anksiyete ve depresyonla ilişkisini değerlendirmektir.
Stresli bir meslek grubu olan hemşirelikte hipertansiyon sıklığını taramak ve hipertansiyonun depresyon ve
anksiyete ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. Hipotezimiz, stresli bir meslek grubunda çalışan hemşirelerde
artmış depresyon ve anksiyeteyle insidansı ve bunun artmış hipertansiyon insidansı ilişkili olduğu şeklindedir.
Hipertansiyon, depresyon ve artmış anksiyete saptandığında ise bunların tedavisi için yönlendirilebilmesi
planlandı.
Materyal ve Method
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan tüm hemşirelerde hipertansiyon sıklığını saptamayı planladık. Bu
amaçla hemşireler Genel Dahiliye polikliniğine davet edildi ve bir hafta içinde üç arteryal kan basıncı ölçümü
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yapıldı. Kan basıncı ölçümünden önce yarım saat içinde kahve, çay, sigara içilmemiş olması sağlandı ve en az 5
dakikalık bir dinlenmeden sonra, oturur pozisyonda sfingomanometreyle her 2 koldan kan basıncı ölçümü yapılıp
yüksek olan değer kabul edildi. Bir hafta içinde üç ölçümün ortalaması kan basıncı düzeyini gösterdi (1). Ateryal
kan basıncı ortalaması sistolik kan basıncı ≥ 140 mmHg veya diyastolik kan basıncı ≥ 90 mmHg olanlar hipertansif
kabul edildi (14,15). Daha önceden hipertansiyon tanısı almış olup antihipertansif ilaç kullanan hastalarda
hipertansiyon grubuna dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, vardiyada çalışıp çalışmadıkları da
sorgulandı.
Hipertansiyon saptanan hemşirelerin depresyon ve anksiyete durumlarını ölçmek için Beck depresyon ölçeği,
Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HAD) ve Spielberger sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçeği doldurtuldu.
HAD ölçeği; Zigmond ve Snaith tarafından 1983 yılında geliştirilmiş olup Türkçe formunun geçerlilik ve
güvenirlilik çalışması Ö. Aydemir ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. HAD testinde anksiyete alt ölçeği için
kesme puanı 10, depresyon alt ölçeği için ise 7 olarak kabul edildi (16).
Beck depresyon ölçeği; Beck ve arkadaşları tarafından 1961 yılında geliştirilmiş olup N. Hisli tarafından 1988
yılında ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (14). Depresyonun bedensel, duygusal, bilişsel
ve motivasyonel belirtilerini ölçmektedir. 21 belirti kategorisini içeren bireyin kendini değerlendirme ölçeğidir.
Bireyden, her bir kategorideki dört seçenekten kendisine en uygun olanı işaretlemesi istenir. Beck depresyon
ölçeğinde 17 puan ve üzeri anlamlı olarak kabul edilir.
Spielberger sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçeği; Spielberger tarafından 1983 geliştirilmiş olup ülkemizde
güvenilirlik ve geçerlilik çalışması, Özer tarafından yapılmıştır (15). Bireyin öfke duygusu ve ifadesini ölçen 34
maddeden oluşmuş bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Sürekli öfke ve öfke ifade tarzının; öfke içe, öfke dışa ve
öfke kontrollü alt ölçekleri vardır. Bireyin kendisinden, yanıt olarak "Hiç", "Biraz", "Oldukça" ve "Tümüyle"
seçeneklerinden en uygun ifadeyi işaretlemesi istenir. Spielberger sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçeğinde sürekli
öfke düzeylerini belirlemede puanlamanın <18 düşük, 18 -31 arası orta, >31 yüksek düzeyde olduğu kabul edildi.
İçe yönelik öfke düzeylerini belirlemede puanlamanın <12 düşük, 12-20 arası orta, > 20 olması yüksek düzeyde
olduğu ve dışa yönelik öfke düzeylerini belirlemede puanlamanın <13 düşük, 13-22 arası orta, > 22 yüksek
düzeyde olduğu kabul edildi. Öfke kontrol düzeylerini belirlemede puanlamanın <16 düşük, 16-25 arası orta
düzeyi, >25 yüksek düzeyde öfke kontrolünü sağlayabildikleri kabul edildi.
Bu testlerin (HAD anksiyete ve depresyon, Beck depresyon ve Spilberger sürekli öfke ve öfke ifade ölçeği)
sonucunda hipertansif hastalarda depresyon ve anksiyete varlığı belirlendi. Kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet
uyumlu normotansif aynı sayıda hemşire randomize edilip aynı depresyon ve anksiyete ölçekleri onlara da
doldurtulup değerlendirildi.
Çalışmaya Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden tüm hemşireler dahil
edildi. Çalışmaya katılan hemşirelere bilgilendirilmiş olur formu okutulup imzalattırıldı; yaş, boy, kilo, vardiyada
çalışıp çalışmadıkları ve çalıştıkları bölüm belirlendi ve yukarıda tarif edilen metotla hipertansiyonları olup
olmadığı saptandı. 820 hemşire tarandı ve 3’ü erkek, 59’u kadın olmak üzere 62 kişide (%7,56) hipertansiyon
saptandı. Hipertansiyon saptananlara Beck, HAD ve Spielberger ölçekleri depresyon, anksiyete ve öfke
düzeylerini ölçmek için uygulandı.
Hipertansiyon saptananlarla aynı yaş grubunda, aynı sayıda normotansif hemşire randomize edilip onlara da aynı
ölçekler uygulandı. Sonuçlar SPSS 13.0 programı kullanılarak ki-kare, nonparametrik korelasyon testi ve studentT testleri ile kıyaslandı ve p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgular
Çalışmaya katılmayı kabul eden 820 hemşire tarandı ve 59’u kadın 3’ü erkek 62 (%7,56) hemşirede hipertansiyon
saptandı. Aynı sayıda randomize edilmiş olan hemşire seçildi ve her iki gruba da HAD, Beck ve Spilberger
ölçekleri doldurtuldu. Bu iki grubun yaş, vücut kitle indeksi (VKİ) yönünden student T testi ile yapılan
değerlendirmesinde yaş yönünden anlamlı fark saptanmazken, VKİ hipertansif grupta anlamlı olarak daha yüksek
bulundu (sırasıyla p:0.35 ve 0.008). Yine % 95 güven aralıklarında p değerleri ile koreleydi (Tablo-1). Her iki
grubun HAD anksiyete, HAD depresyon ve Beck depresyon ölçeklerinin Student T testi ile yapılan
değerlendirmesinde aralarında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo 2). Hipertansif ve kontrol grubunun
anksiyete, depresyon ve öfke düzeyleri kategorize edilerek ki-kare ve nonparametrik korelasyon testleri ile
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değerlendirildi. Hipertansiyonu olan grupta HAD ölçeğiyle yapılan değerlendirmede %27,4’ ünde
anksiyete, %30.6’sında depresyon saptandı. Beck depresyon ölçeği ile yapılan değerlendirmedeyse % 22,6’ sında
depresyon saptandı. Spilberger öfke ölçeğinde; sürekli öfke değerlendirmesinde %33,9 oranında düşük
düzeyde, %66,1 oranındaysa orta düzeyde bulundu. Dış öfke ölçeğinde %19,4 ‘ünde düşük, %79’unda orta
düzeyde ve %1,6’ sında yüksek düzeyde bulundu. İç öfke ölçeğinde öfke düzeyi %6,5’ inde düşük, %85,5’ inde
orta ve %8,1’ indeyse yüksek düzeyde saptandı. Öfke kontrol düzeylerinin değerlendirilmesinde %3,2’ sinde
düşük, %69,4’ ünde orta düzeyde, %27,4’ ünde yüksek düzey bulundu. Kontrol grubunda HAD ölçeğiyle yapılan
değerlendirmede %24,2’ sinde anksiyete ve %30,6’ sında depresyon saptandı. Beck depresyon ölçeği ile yapılan
değerlendirmedeyse %22,6’ sında depresyon saptandı. Spilberger öfke ölçeğinde sürekli öfke %30,6 oranında
düşük düzeyde, %69,4 oranındaysa orta düzeyde bulundu. Dış öfke ölçeğinde %33,9 oranında düşük ve %66,1
‘inde orta düzeyde bulundu. İç öfke düzeyi %3.2 ’sinde düşük, %88,7’ sinde orta ve %8,1’ indeyse yüksek düzeyde
saptandı. Öfke kontrol düzeylerinin değerlendirilmesinde %75,8’ inde orta düzeyde, %24,2’ sinde yüksek düzey
bulundu. Aralarındaki ilişkiler ki-kare ve korelasyon analizi ile karşılaştırıldığında anlamlı ilişki görülmedi
(Tablo3-4)
Tablo 1: Hasta ve kontrol grubunun demografik özelliklerinin student T testi ile karşılaştırılması
Yaş
VKİ

Hipertansiyon

n

Mean

Yok
Var
Yok
Var

62
62
62
62

44,4±5,8
45,5±7,3
24,7±2.1
26,1±3,2

%95 güven aralığı
(-3,480) - (1,254)
(-2,32) - (-0,35)

p
0.354
0.008

Tablo 2: Student T testi ile Ankisyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi

HAD Anksiyete
HAD Depresyon
Beck Depresyon

Hipertansiyon

n

Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var

62
62
62
62
62
62

Ortalama
7,39 ± 3,4
7,1 ± 3,6
4,98 ± 3,7
5 ± 3,3
10,97 ± 6,9
11,16 ± 6,4

%95 güven aralığı

p

(-,971) - (1,552)

0.65

(-1,276) - (1,244)

0,98

(-2,559) - (2,172)

Tablo 3: Ki-kare testi ile depresyon, anksiyete ve öfke yönünden grupların değerlendirilmesi
Hipertansiyon
Var (%)
Yok (%)
HAD Anksiyete
27,4
24,2
HAD Depresyon
30,6
30,6
Beck
22,6
22,6
Spilberg sürekli öfke
Düşük
33,9
30,6
Orta
66,1
69,4
Spilberg iç öfke
Düşük
6,5
3,2
Orta
85,4
88,7
Yüksek
8,1
8,1
Spilberg dış öfke
Düşük
19,4
33,9
Orta
79
66,1
Yüksek
1,6
Spilberg öfke kontrol
Düşük
3,2
Orta
69,4
75,8
Yüksek
27,4
24,2

0.87

P
0,83
1,0
1,0
0,84
0,7

0,12

0,31
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Tartışma
Hipertansiyon % 90-95 oranında esansiyeldir. Geriye kalan az bir yüzde sekonder nedenlere bağlıdır. Esansiyel
hipertansiyonda risk faktörü olarak sigara içimi, alkol kullanımı, genetik farklılıklar, beslenme alışkanlıkları
üzerinde durulmuştur. Ayrıca depresyon ve hipertansiyon arasında da anlamlı ilişki bulunmaktadır (2-3). Bunun
yanında değişik meslek gruplarında kan basıncı ortalaması farklı bulunmuş olmasına rağmen mesleki faktörler
hipertansiyonda risk faktörü olarak daha az çalışılmış bir konudur (4-5).
Daniel E. ve arkadaşlarının; iş stresinde meslek farklılıklarını araştırmak için hemşire ve öğretmenleri içeren
çalışmalarında hemşirelerde fizyolojik stres yanıtları, sistolik ve diyastolik kan basınçları anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur (11).
Sağlık çalışanları mesleki stres ve çalışma koşulları (vardiya, vb) nedeniyle HT için bir risk grubu oluşturabilir
(12-13). Bu nedenle bu çalışmada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışan hemşirelerde HT sıklığını araştırdık ve
hipertansiyonun anksiyete ve depresyonla ilişkisini değerlendirdik.
Bizim çalışmamızda çalışmaya katılmayı kabul eden 820 hemşire tarandı. 62 (%7,56) hemşirede hipertansiyon
saptandı (K/E:59/3). Tsutsumi ve arkadaşlarının 2001 yılında iş stresi ve HT sıklığı arasındaki ilişkiyi araştırmak
için 65 yaş altında, 3187 ‘si erkek, 3400 kadın, çeşitli meslek gruplarını içeren çalışmalarında 36-45 yaş arası
kadınlarda hipertansiyon sıklığı %8,8, 46-55 yaş arası 17,6 ve 56-65 yaş arası grupta ise %28,5 olarak bulunmuş
(9). Bizim çalışmamızdaki hipertansif hemşirelerin yaş ortalaması 45,5±7,3 ve hipertansiyon sıklığı Tsutsumi’ nin
çalışması ile benzerdir. Bülent Altun ve arkadaşlarının 2003 yılında yaptıkları çalışmada Türkiye’de hipertansiyon
sıklığı % 31,8 olarak belirtilmiş. Hipertansiyon sıklığı kadınlarda (% 36,1) erkeklerden (% 27,5) daha yüksek
olarak bulunmuştur (p<0.001). Aynı çalışmada 35-64 yaş arasındaki grupta hipertansiyon sıklığı % 42,3
(erkeklerde % 34,8, kadınlarda % 50) olarak bulunmuştur (19). Onların çalışmasındaki hipertansiyon sıklığının
yüksek olmasının nedeni çalışma hastaların yaş ortalamasının üst sınıra daha yakın olması olabilir.
Susan A. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; bilinen risk faktörlerinden bağımsız olarak aşırı öfke ifadesiyle
hipertansiyon arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p < 0.01)(7). Bizim çalışmamızdaysa; hipertansiyonu olan
grupta Spilberger öfke ölçeğinde; sürekli öfke değerlendirmesinde %33,9 oranında düşük düzeyde, %66,1
oranındaysa orta düzeyde bulundu. Dış öfke ölçeğinde %19,4 ‘ünde düşük, %79’unda orta düzeyde ve %1,6’ sında
yüksek düzeyde bulundu. İç öfke ölçeğinde öfke düzeyi %6,5’inde düşük, %85,5’ inde orta ve %8,1’indeyse
yüksek düzeyde saptandı. Öfke kontrol düzeylerinin değerlendirilmesinde %3,2’sinde düşük, %69,4’ünde orta
düzeyde, %27,4’ünde yüksek düzey bulundu. Kontrol grubunda Spilberger öfke ölçeğinde; sürekli öfke %30,6
oranında düşük düzeyde, %69,4 oranındaysa orta düzeyde bulundu. Dış öfke ölçeğinde %33,9 oranında düşük
ve %66,1’ inde orta düzeyde bulundu. İç öfke düzeyi %3,2 ’sinde düşük, %88,7’sinde orta ve %8,1’indeyse yüksek
düzeyde saptandı. Öfke kontrol düzeylerinin değerlendirilmesinde %75,8’ inde orta düzeyde, %24,2’sinde yüksek
düzey bulundu. Aralarındaki ilişkiler ki-kare ve korelasyon analizi ile karşılaştırıldığında anlamlı ilişki görülmedi
(Tablo3 ve 4).
Dünyada yapılmış olan çeşitli çalışmalarda depresyon sıklığı % 8,7 ile %19,6 olduğu bildirilmiştir. M. Tözün ve
arkadaşlarının, 40 yaş ve üzerinde depresyon sıklığı üzerine yaptığı bir çalışmada; 40-49 yaş grubunda depresyon
sıklığı %11,8 olarak bulmuştur (20). Bizim çalışmamızda hipertansif ve kontrol grubunun anksiyete, depresyon ve
öfke düzeyleri kategorize edilerek ki-kare ve nonparametrik korelasyon testleri ile değerlendirildi. Hipertansiyonu
olan grupta HAD ölçeğiyle yapılan değerlendirmede %27,4’ ünde anksiyete, %30,6’sında depresyon saptandı.
Kontrol grubunda HAD ölçeğiyle yapılan değerlendirmede %24,2’sinde anksiyete ve %30.6’ sında depresyon
saptandı. Beck depresyon ölçeği ile yapılan değerlendirmedeyse hipertansif grup ve kontrol grubunda depresyon
sıklığı %22,6 olarak bulundu. Gruplar karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark saptanmadı (p değeri sırasıyla
0.86, 1, 1). Bizim çalışmamızda saptanan depresyon sıklığı Tözün ve arkadaşlarınınkinden daha yüksek bulundu.
Bunun nedeni mesleki stres olabilir.
Sağlık çalışanları mesleki stres ve çalışma koşulları (vardiya, vb) nedeniyle hipertansiyon için bir risk grubu
oluşturabilir. Bu nedenle stresli bir meslek grubunda çalışan hemşirelerde hipertansiyon sıklığını saptamak ve
bunun depresyon ve anksiyeteyle ilişkili olup olmadığını araştırdık. Bizim çalışmamızda depresyon sıklığını
topluma göre artmış olarak bulduk fakat hipertansiyon sıklığı %7,56 olarak diğer çalışmalarla uyumluydu.
Hipertansif ve normotansif gruplar karşılaştırıldığında; depresyon, anksiyete ve öfke düzeyleri arasında anlamlı
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fark bulunmadı.
Kaynaklar:
1. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension The Task Force for the Management of Arterial Hypertension
of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension
2007, 25:1105-1187
2. Artinian NT, Washington OG, Flack JM, Hockman EM, Jen KL. Depression, stress and blood pressure in urban AfricanAmerican women. Prog Cardiovasc Nurs 2006; 21: 68-75.
3. Coelho R, Hughes AM, da Fonseca AF, Bond MR. Essential hypertension: the relationship of psychological factors to the
severity of hypertension. J Psychosom R 1989; 33: 187-196.
4. Barbini N, Gorini G, Ferrucci L, Biggeri A. The role of professional activity in arterial hypertension. G Ital Med Lav Ergon
2007; 29: 174-181.
5. Grotto I, Huerta M, Grossman E, Sharabi Y. Relative impact of socioeconomic status on blood pressure lessons from a largescale survey of young adults. Am J Hypertens 2007; 20:1140-1145.
6. Eric M. Cottington, PHD, Karen A. Matthews, PHD, Evelyn Talbott,DrPH, and Lewis H. Kuller, MD, DrPH. Occupational
Stres, Suppressed Anger. Psychosomatic Medicine Vol 48, No. 3/4 (1986)
7. Susan A. Everson, PHD, MPH, Debbie E. Goldberg, MS, George Kaplan, PHD, Juhani Julkunen, PHD, and Jukka T. Salonen,
MD, PHD, MSCPH. Anger Expression and İncident Hypertension. Psychosomatic Medicine 60:730-735 (1998)
8. Robert H. Schneider, MD, Brent M. Egan, MD, Ernest H. Johnson, PHD, Hernan Drobny, MD, and Stevo Julius, MD, SCD.
Anger and Anxiety in Bordeline Hypertension. Psychosomatic Medicine Vol 48, No. 3/4 (1986)
9. A Tsutsumi, K Kayaba, K Tsutsumi,M Igarashi, on behalf of the Jichi Medical School Cohort Study Group. Association
between job strain and prevalence of hypertension: a cross sectional analysis in a Japanese working population with a wide
range of occupations: the Jichi Medical School cohort study: Occup Environ Med 2001;58:367–373
10. Fumiyasu Yamasaki, Joseph E. Schwartz, Linda M. Gerber, Katherine Warren, Thomas G. Pickering. Impact of Shift Work
and Race/Ethnicity on the Diurnal Rhythm of Blood Pressure and Catecholamines: Hypertension 1998;32;417-423
11. DANIEL E. BROWN, PHD, GARY D. JAMES, PHD, AND PHOEBE S. MILLS, BA. Occupational Differences in Job
Strain and Physiological Stress: Female Nurses and School Teachers in Hawaii; Psychosomatic Medicine 68:524–530 (2006)
12. Tobia L, Spera G, Cruciani D, Fanelli C, et all. Occupational risk stress in shift workers. G Ital Med Lav Ergon 2007; 29:
700-701.
13. Nedic O, Filipovic D, Solak Z. Job stress and cardiovascular diseases with health workers. Med Pregl 2001; 54: 423-431
14. Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, Falkner BE, et all. Recommandations for blood pressure measurement in humans and
experimental animals: part 1: blood pressure measurement in humans : a statement for professionals from the Subcommittee
of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Circulation
2005; 111:697-716.
15. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003; 289: 2560-2572.
16. Ö. AYDEMİR, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması :Türk
Psikiyatri Dergisi 1997;8(4):280-287
17. Hisli N (1988) Beck Depresyon Ölçeğinin bir Türk örnekleminde geçerlilik ve güvenilirliği. Psikoloji Dergisi, 6:118-122.
18. Özer AK (1994) Sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9:26-35.
19. Altun, Bülent; Arici, Mustafa; Nergizoglu, Gökhan; Derici, Ülver; Karatan, Oktay; Turgan, Çetin; Sindel, Sükrü; Erbay,
Bülent; Hasanoglu, Enver; Çaglar, Sali; for the Turkish Society of Hypertension and Renal Diseases. Prevalence, awareness,
treatment and control of hypertension in Turkey (the PatenT study) in 2003; Journal of Hypertension. 23(10):1817-1823,
October 2005.
20. Mustafa Tözün, Alaattin Ünsal. Prevalence of People Showing over Threshold Depressive Symptom in 40 Years and Over
Aged ; TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):485-490

373

SS-199
GASTROİNTESTİNAL NÖROENDOKRİN NEOPLAZİLERİN
HİSTOPATOLOJİK VE KLİNİK BULGULARININ ANALİZİ
*Nermin Gündüz
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
Amaç: Nöroendokrin neoplaziler, vücutta pek çok sistem ve organda bulunan nöroendokrin hücrelerden
kaynaklanan, nadir görülen heterojen bir neoplazi grubudur. Ancak bu tümörlerin iyi diferansiye olanlarının da
metastaz yapma potansiyeli bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, gastrointestinal sistem kaynaklı nöroendokrin
neoplazilerin tanı oranının artırılmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2016- Şubat 2019 yılları arasında gastrointestinal sistem yerleşimli nöroendokrin
neoplazi tanısı konulan 46 olgunun verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Vakaların tümüne
immunhistokimyasal olarak kromogranin A, sinaptofizin gibi nöroendokrin belirteçler ve ki-67 uygulanmıştır.
Çalışma kapsamına alınan tüm olgular Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2017’ye göre sınıflandırıldı. Olguların
yerleşim yeri, histolojik tipi, derece ve endoskopik bulguları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Yaşları 10 ile 80 yıl arasında değişen, 26’sı erkek, 20’si kadın 46 olgunun 23’ü (%50) mide, 15’i (%33)
appendiks, 7’si (%15) rektum, 1’i (%2) sağ kolon yerleşimliydi. Mide kaynaklı nöroendokrin neoplazilerin 20’si
(%86,95) nöroendokrin tümör (NET) derece 1, 1’i (%4,34) NET derece 2 ve 2’si (%8,69) nöroendokrin karsinom
(NEK) derece 3 küçük hücreli tipti. Appendiks ve rektum yerleşimli vakaların tümü NET derece 1’di. Sağ kolon
yerleşimli bir vakamız olup, NEK derece 3, büyük hücreli tipti. Tüm olgularda tümör hücrelerinde kromogranin
A ve sinaptofizin gibi nöroendokrin belirteçlerle pozitif immünreaktivite izlenmişti. Endoskopik bulgular
incelendiğinde; midede 9’u (%39,1) polip, 9’u (%39,1) kitle, 4’ü (%17,3) gastrit, 1 (%4,34) tanesi sarımtırak
lezyon; rektumda 5’i (%71,4) polip, 2’si (%28,6) sarımtırak lezyon ve sağ kolonda kitle gibi değişik ön tanıları
vardı. Appendektomi materyallerinin tümü akut appendisit ön tanısı ile laboratuvarımıza gönderilmişti.
Sonuç: Klinisyen ve patolog iletişim halinde olup, sonuçları birlikte değerlendirdiğinde bu nadir tümörlerin
farkındalığının ve tanınabilirliğinin artacağı kanaatine varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Gastrointestinal sistem, nöroendokrin neoplazm, tanı

ANALYSIS OF THE HISTOPATHOLOGICAL AND CLINICAL
FINDINGS OF GASTROINTESTINAL NEUROENDOCRINE
NEOPLASIAS
Introduction: Neuroendocrine neoplasias are a rare heterogeneous group of neoplasms that originate from
neuroendocrine cells found in many systems and organs in the body. It has the potential to metastasize even in
well differentiated ones. The aim of this study is to increase the diagnosis rate of neuroendocrine neoplasms
originating from the gastrointestinal tract.
Methods: The data of 46 cases diagnosed as gastrointestinal tract neuroendocrine neoplasia were evaluated
retrospectively between January 2016 and February 2019. Neuroendocrine markers such as chromogranin A,
synaptophysin and ki-67 were applied to all cases. All cases were classified according to the World Health
Organization (WHO) 2017. The location, histologic types, grade and endoscopic findings of the cases were
evaluated.
Results: Of the 46 patients of which 26 were male and 20 were female, with ages ranging from 10 to 80 years,
according to location 23 (50%) stomach, 15 (33%) appendix, 7 (15%) rectum and 1 (2%) right colon
neuroendocrine neoplasms were detected. Twenty (86,95%) of neuroendocrine neoplasms of the stomach were
grade 1 neuroendocrine tumor (NET), 1 (4,34%) of 23 was grade 2 NET and 2 (8,69%) were grade 3
neuroendocrine carcinoma (NEC) small cell type. All cases of appendix and rectum were grade 1 NET. Whereas,
on right colon, grade 3 NEC large cell type was diagnosed. All cases were positively stained with neuroendocrine
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markers such as chromogranin A and synaptophysin. When the endoscopic findings are examined; preliminary
diagnoses were variable such as polyp 9 (39,1%), mass 9 (39,1%), gastritis 4 (17,3%), yellowish lesion 1 (4,34%)
in stomach; polyp 5 (71,4%), yellowish lesion 2 (28,6%) in rectum and mass in right colon. Appendectomy
materials were all sent to our laboratory with a prediagnosis of acute appendicitis.
Conclusion: If the clinician and pathologist were in communication and evaluated the results together the
awareness and recognition of these rare tumors would increase.
KeyWords: Gastrointestinal tract, neuroendocrine neoplasm, diagnosis
Giriş
Gastrointestinal sistem nöroendokrin neoplazileri, nöroendokrin hücrelerden kaynaklanan, nadir görülen heterojen
bir neoplazi grubudur.1,2,3,4,6,9,13 Primer tümörün kökenine, nöroendokrin hücrenin tipine ve patolojik özelliklerine
göre çeşitli biyolojik ve klinik davranışlara sahiptirler.2,3,6,9,13 İyi diferansiye ve az diferansiye olmak üzere başlıca
iki gruba ayrılırlar.1, 2,4,5,6 Köken aldıkları hücre tipine göre değişen peptid yapısında hormonlar üretebilirler. Aşırı
hormon üretimine bağlı klinik semptom oluşturanlar ‘fonksiyonel NET’ olarak, klinik semptom oluşturmayanlar
ise ‘nonfonksiyonel NET’ olarak tanımlanırlar.1,2,6,9
Gastrointestinal kanaldaki nöroendokrin hücreler glandular epitel hücrelerinin yüzeyinde ya da tabanında
bulunurlar ve mukoza hücrelerinin %1’inden azını oluştururlar. 3 Klasik endokrin hücre ve nöral hücre özellikleri
taşırlar.2,6 Gastrointestinal kanal ve pankreastaki nöroendokrin hücreler sinaptofizin, kromogranin A,
CD56/NCAM1, Leu7/B3GAT1, PGP9.5 (protein gen product 9.5) ve NSE (nöron spesifik enolaz) gibi
nöroendokrin belirteçleri ekprese ederler. Sinaptofizin en sensitif, kromogranin A en spesifik belirteçtir. 3,6,9
Bu çalışmanın amacı gastrointestinal nöroendokrin neoplazilerin tanı oranını artırarak, bu neoplazilerin daha iyi
anlaşılmasına katkı sağlamaktır.
Materyal ve Metod
Ocak 2016- Şubat 2019 yılları arasında gastrointestinal sistem yerleşimli nöroendokrin neoplazi tanısı konulan 46
olgunun verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Vakaların tümüne immunhistokimyasal olarak kromogranin A,
sinaptofizin gibi nöroendokrin belirteçler ve Ki-67 uygulanmıştır. Çalışma kapsamına alınan tüm olgular Dünya
Sağlık Örğütü (DSÖ) 2017’ye göre sınıflandırıldı. İyi diferansiye nöroendokrin tümör morfolojisine sahip Ki-67
proliferasyon indeksi 3’den az ve 10 büyük büyütme alanında(BBA) 2’den az mitoz izlenen olgular NET derece
1, İyi diferansiye nöroendokrin tümör morfolojisine sahip Ki-67 proliferasyon indeksi aralığı 3-20 ve 10 BBA’da
2-20 mitoz izlenen olgular NET derece 2, İyi diferansiye nöroendokrin tümör morfolojisine sahip, Ki-67
proliferasyon indeksi %20’den fazla ve 10 BBA’da 20’den fazla mitoz içeren nöroendokrin neoplaziler NET
derece 3, küçük hücreli ya da büyük hücreli karsinom morfolojisine sahip, Ki-67 proliferasyon indeksi %20’den
fazla ve 10 BBA’da 20’den fazla mitoz içeren nöroendokrin neoplaziler NEK derece 3 olarak tanımlandı.7
Olguların yerleşim yeri, histolojik tipi, derece ve endoskopik bulguları değerlendirilmiştir.
Bulgular
Yaşları 10 ile 80 yıl arasında değişen, 26’sı erkek, 20’si kadın 46 olgunun 23’ü (%50) mide, 15’i (%33) apendiks,
7’si (%15) rektum, 1’i (%2) sağ kolon yerleşimliydi.
Mide yerleşimli olgularımız 10’u (%43,4) korpus, 6’sı (%26) antrum, 1’i (%4,3) kardia yerleşimli iken, 4 (%17,3)
olgu korpus- fundus, 2 (%8,6) olgu antrum ve korpusta multiple odaklar halindeydi. Vakaların cinsiyete göre
dağılımına baktığımızda; 9’u (%39,1) kadın, 14’ü (%60,86) erkek hastaydı. Endoskopik bulguları incelendiğinde;
9’unda (%39,1) polip, 9’unda (%39,1) kitle, 4’ünde (%17,3) gastrit, 1’inde (%4,34) sarımtırak lezyon tarif
edilmişti. DSÖ 2017 sınıflamasına göre; 20’si (%86,95) derece 1 NET, 1’i (%4,34) derece 2 NET ve 2’si (%8,69)
derece 3 NEK’ti. NEK olgularının ikiside korpus yerleşimli olup, küçük hücreli tipti. Rezeksiyon yapılan 3 adet
olgunun birisi NET derece 1 olup, submukozada sınırlı, lenf nodu metastazı izlenmezken, iki olgu NEK derece 3
olup, serozal invazyon göstermekte ve lenf nodu metastazı mevcuttu. Olguların birinde perinöral invazyon,
dördünde lenfovasküler invazyon vardı.
Rektum yerleşimli olgularımızın 3’ü (%42,8) erkek, 4’ü (%57,1) kadın hastaydı. Yaş aralığı 26-60 arasında
değişmekle birlikte çoğunluğu 4. Dekattaydı. Endoskopik olarak 5’inde (%71,4) polip, 2’sinde (%28,6) sarımtırak
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lezyon tarif edilmişti.Olgularımızın tamamı NET derece 1’di. Vakalarımızın 5’i endoskopik biyopsi olduğundan
ve sonrasında eksizyonları laboratuvarımıza gelmediğinden tümör çapı bilinmemektedir. İki olgu polipektomi
mateyali olup, tümör polipte sınırlıydı ve çapı 1 cm’nin altındaydı.
Kolon yerleşimli bir vakamız olup, 67 yaşında erkek hasta idi. Tümör sağ kolon yerleşimliydi. Tümör büyük çapı
8,5 cm idi ve subseroza invazyonu göstermekteydi. Tümör NEK derece 3, büyük hücreli tipti. Perinöral invazyon,
lenfovasküler invazyon ve lenf nodu metastazı mevcut değildi. Tümörde yaygın nekroz ve 10BBA’ında 25’in
üzerinde mitoz dikkati çekmişti.
Apendiks yerleşimli hastalarımızın 7’si (%46,6) erkek, 8’i (%53,3) kadındı. Tümör olgularımızın 12’sinde (%80)
distal, 3’ünde (%20) proksimal apendikste yerleşim göstermekteydi. Tümör çapı bütün olgularda 2 cm’in altında
olup, 12 ‘sinde(%80) 1 cm’den küçük, 3’ünde(%20) 1 cm’in üzerindeydi. Tümör bir (%6,6) olguda lamina
propriada sınırlı iken, 7’sinde(%46,6) muskularis mukoza, 7’sinde (%46,6) seroza invazyonu mevcuttu. Olguların
tamamı derece 1 NET’ti. Hastalarımızın yaşları 10-50 arasında değişirken, büyük çoğunluğu 20 yaşın altındaydı.
Olgularımızın tamamı akut appendisit ön tanısı ile laboratuvarımıza yönlendirilen materyallerde insidental olarak
saptandı.
Bölümümüzde nöroendokrin neoplazi tanısı konulan olguların yıllara göre dağılımı; 2016 yılında 2’si appendiks,
2’si mide olmak üzere toplam 4, 2017 yılında 7’si appendiks, 3’ü mide, 3’ü rektum ve 1 adet sağ kolon kaynaklı
toplam 14, 2018 yılında 6’sı appendiks, 16’sı mide ve 3’ü rektum toplam 25, 2019 yılında 2 aylık sürede 2’si mide
1’si rektum olmak üzere 3 adet nöroendokrin neoplazi şeklindeydi. Bütün olgularımız kromogranin A ve
sinaptofizin ile pozitif boyandı.
Tartışma
Gastrointestinal kanalda NET’lerin dağılımının batı ve doğu toplumları arasında farklı olduğunu raporlanmıştır. 3
Amerika birleşik devletleri’nde(ABD) gastrointestinal NET’lerin büyük çoğunluğunu (%38) ince barsak NET’leri
oluşturur. İnce barsak NETlerini sırasıyla rektum (%34), kolon (%16), mide (%11) takip eder. Son yıllarda ABD’de
mide ve rektum NET ‘lerinde artış olduğu bildirilmiştır.3 Ancak Kore’de gastrointerstinal kanalda en sık rektum
(%48) NET’leri görülürken, mide(%15), pankreas(%9), kolon(%8), ince barsak (%8), karaciğer (%7), appendiks
(%3) ve safra yollarında(%2) oranında olduğu belirtilmiştir. 3,13 Kore toplumunda özellikle rektal NET’lerde ki
artıştan dolayı gastrointestinal NET oranında artış olduğu ifade edilmiştir. 3,13 Olgularımızın organlara göre
dağılımına baktığımızda; en sık mide (%50) NET’lerinden oluşmaktaydı. Bunları sırasıyla appendiks(%33),
rektum(%15) ve sağ kolon (%2) izlemekteydi. Mide kaynaklı olgularımızın fazla olması, kurumumuzda yapılan
endoskopi sayısının kolonoskopi ve appendektomi materyallerinden fazla olmasından kaynaklandığı düşünüldü.
Cho ve ark son yıllarda Kore toplumunda rektal NET’de artış olduğunu saptamışlardır. Bunun nedenini gelişmiş
tanı araçlarının kullanımına ve gastrointestinal NET’lerin farkındalığının artmasına bağlamışlardır. Ancak aynı
çalışmada, Kore toplumunda geçmişte küçük NET ‘lerin karsinoid tümör olarak kabul edilip, kayıt altına
alınmadığından, geçmişteki gerçek insidansın saptanmasının zor olduğu ifade edilmiştir. 13 Scherübl ve ark ABD,
İngiltere, Norveç ve Almanya’da gastroenteropankreatik NET’lerin görülme oranının son 40 yılda yedi kat arttığını
raporlamışlardır.10 Bu durumu NET’lerin tanınması ve tanı koydurucu tekniklerin gelişmesine ek olarak, yüksek
çözünürlüklü endoskopinin ve ileri görüntüleme yöntemlerinin kullanımının artması ile ilşkilendirmişlerdir.10
Olgularımızın yıllara göre dağılımına baktığımızda 2018 yılında endoskopik inceleme sayısında anlamlı bir artış
olmadığı halde, mide kaynaklı nöroendokrin neoplazi tanısı konulan vaka sayımızda artış vardı. Bunun örnekleme
sayısında ki artıştan kaynaklandığı düşünüldü. 2016 ve 2017 yıllarında endoskopik inceleme esnasında 2 adet
biyopsi örneklemesi yapılırken, 2018 ve 2019 yıllarında ortalama örnekleme sayısı 6 idi.
Tüm gastrointestinal kanal NETlerinin %6’sini oluşturan midenin nöroendokrin tümörlerinin %70’i korpus ve
fundustaki enterokromaffin benzeri hücrelerden (ECL) kaynaklanır. 11 Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 olmak üzere üç ayrı
klinik başlıkta toplanırlar.3,10,11 Tip 1 tümörler otoimmun kronik atrofik gastrit ile ilişkilidir ve antral G hücre
hiperplazisi eşlik eder.3 İyi farklılaşmış tümörler çoğunlukla spesifik olmayan abdominal semptomlarla, çapları 1
cm altında iken gastroskopide tesadüfen saptanırlar.10 Tip 1 ve 2 için lenf nodu metastazı yapma oranları
sırasıyla %5 ve %30’dur.3 Tip 3 tümörler sporadiktir ve midenin herhangi bir yerinde gelişebilirler. Genellikle tek
kitle şeklindedirler. Davranışları daha agresif olup, %70 oranında lenf noduna metastaz yaparlar.3
Mide yerleşimli olgularımız yerleşim yeri, derece, klinik prezentasyonu ve prognozu açısından literatür ile
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uyumluydu.
Gastrointestinal nöroendokrin neoplazilerin başka bir komponenti olan kolorektal NET’ler, en sık rektumda
görülürler ve tüm gastrointestinal NET’lerinin %17’sini rektal NET’ler oluşturur.11,12 Bu tümörler erkeklerde, 6.
dekatta daha sık görülür.11,12 Yüzde 50’si asemptomatik olup, rektal muayene ve endoskopide saptanır. 8,9
Makroskopik olarak genellikle normal mukoza ile örtülü submukozal nodül veya polip olarak prezente olurlar.3
Rektal NET’lerin yaklaşık %80’i 1 cm veya 1 cm’nin altındadır. Biyolojik davranışları tümör boyutu, derecesi,
yayılımı ve lenf nodu metastazı gibi birçok parametreye bağlıdır. Çapı 1 cm altında olan tümörlerin yetersiz rezeke
edilse bile rekürrens göstermediği raporlanmıştır.3
André ve ark yaptığı, 18’i rektum, 4’ü anal kanal kaynaklı NET içeren olgulardan oluşan çalışmada; hastaların
12’si erkek, 10’u kadındı. Yaş aralığı 34-89 arasında değişmekte olup, ortalama 59 'du. Olguların dağılımının; 15’i
rektal NET derece 1, 3’ü rektal NEC derece 3 ve 4’ü anal kanal kaynaklı NEC şeklinde olduğu belirtilmiştir. Aynı
çalışmada rektal NEC’lerin prognozunun rektal NET’lerden kötü olduğu ve rektal NET’lerin çoğunlukla
endoskopik veya cerrahi rezeksiyon ile tedavi edildiği vurgulanmıştır. 8
Rektal olgularımız yerleşim yeri, endoskopik bulguları, klinik prezentasyonu açısından literatür ile uyumlu idi.
Yaş ve cinsiyet açısından baktığımızda; literatürde bildirilenin aksine kadın hastamız daha fazlaydı ve genellikle
daha genç hastalardı. Olgularımız tanı aldıktan sonra başka merkezlerde takip edildiğinden prognozları hakkında
bilgi sahibi değiliz.
Kolon yerleşimli NET’ler oldukça nadir olup, çoğu çekumda görülür. Kadınlarda daha yaygındır. 11 Tanı anındaki
çapları genellikle büyüktür ve sıklıkla malign davranış gösterirler. 11,15 Lokalize tümörlerde 5 yıllık sağkalım %70,
bölgesel yayılanlarda %40 iken, çapı 2 cm’den küçük olan tümörlerde metastaz oranı yaklaşık %15, çapı 2 cm’den
büyük olanlarda %75 olarak bildirilmiştir. 11
Kolon yerleşimli olgumuz, lokalizasyon, tümör çapı, davranışı açısından literatür ile uyumlu olsada, olgu sayımız
bir olduğundan yorum yapmak için yeterli bulunmadı.
Apendiks NET’leri, tüm vücut NET’lerinin %16,7’sini oluşturur.12 Çoğu asemptomatik olup, apendektomi yapılan
hastalarda %0,32-%0,6 arasında insidental olarak saptanırlar.11 Bu tümörler kadınlarda, 4. ve 5. dekatta daha sık
görülür. 11 En sık distal uçta (%75), takiben gövdede (%15) ve apendiks kökünde (%10) yerleşim gösterirler.11,14
Yüzde 75’i 1 cm’den küçüktür. Çoğunda muskuler tabaka invazyonu, lenfatik ve perinöral invazyon izlenir.
Vakaların %33-66’ısında subserozal, %7,5-%27’sinde mezoapendisyal yağlı doku infiltrasyonu görülür. 11
Apendiks NET’lerinin büyük bölümü iyi prognozludur.2,14 Bir cm’den küçük tümörler hemen hemen hiç metastaz
yapmazlar. Bunlarda lenf nodu metastazı gelişme riski %0 olarak bildirilirken, çapı 1-2 cm olanların lenf nodu
metastazı riski %1 yada daha az, tümör çapı 2 cm’den büyük olanlarada lenf nodu metastazı riski %30’dur.14
Apendiks duvarında sınırlı, nonfonksiyone, anjiyoinvazyon göstermeyen, çapı 1 cm’den küçük tümörlerin
tedavisinde apendektominin yeterli olduğu bildirilmiştir.10,14 Tümör çapı 2 cm’den büyük tümörlerin tedavisinde
sağ hemikolektomi uygulanması önerilirken, çapı 1-2 cm olan tümörlerin tedavi yönetimi standart değildir.14
Apendiks yerleşimli olgularımız tümör çapı, yerleşim yeri, tümör derecesi, cinsiyet ve klinik prezentasyonu
açısından literatür ile uyumluydu. Yaş bakımından bizim hastalarımız daha genç hastalardı.
Sonuç
Gastrointestinal sistem kaynaklı nöroendokrin neoplazilerin endoskopik bulgularının bilinmesi, doğru ve yeterli
sayıda örnekleme yapılıp, uygun histopatolojik ve immunhistokimyasal yöntemler kullanılarak bu nadir tümörlerin
tanınabilirliği artacaktır. Bu neoplazilerin biyolojik ve klinik davranışlarını daha iyi anlayabilmek için daha geniş
seriler üzerinden yapılan araştırmalara ihtiyaç vardır.
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DİZ EKLEMİNDEKİ KIKIRDAK LEZYONLARININMİKROKIRIK
YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİNİN KLİNİK SONUÇLARI
Necmi Cam*, Mehmet Ali Talmaç*, Osman Tuğrul Eren*
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Amaç: İyileşme potansiyeli zayıf olan diz eklemindeki kıkırdak lezyonlarının mikrokırık yöntemi ile tedavi
sonuçlarını değerlendirmek.
Gereç ve yöntemler: Diz ekleminde kıkırdak lezyonu olan ve mikrokırık yöntemi ile tedavi uygulanan 26 hastanın
klinik sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma grubumuzu oluşturan 26 hastanın 13’ü (%50) kadın, 13’ü (%50) erkek
ve yaş ortalamaları 48.6 (dağılım; 16-73 yıl) yıl idi. Çalışma grubuna dizilim kusuru olan veya bağ yaralanması
nedeni ile tedavi uygulanmış olan hastalar dahil edilmedi. Hastaların fonksiyonel durumlarının, aktivite
düzeylerinin ve yapılan ameliyattan memnuniyetlerinin değerlendirilmesi amacı ile klinik muayenenin yanında,
Lysholm diz skoru, Tegner aktivite skoru ve hasta memnuniyet skalası kullanılmıştır. Değerlendirmeler ameliyat
öncesinde ve hastaların son kontrollerinde yapılmıştır.
Bulgular: Ortalama takip süresi 16.8 (dağılım; 2–41 ay) aydı. Hastalarımızın ameliyat öncesi Lysholm skor
ortalaması 62.6 (dağılım; 37–78) olarak bulundu. Ameliyat sonrası, son kontrolde Lysholm skor ortalaması 89.6
(dağılım; 55–100) olarak tespit edildi. Ameliyat öncesi Tegner aktivite skor ortalaması 1.6 (dağılım; 1–3) olarak
bulundu. Ameliyat sonrası, son kontrolde Tegner aktivite skor ortalaması 3.7 (dağılım; 1–9) olarak tespit edildi.
Tedavi sonucunda hastalarımızın Lysholm skor ortalamalarında 27 puanlık, Tegner aktivite skor ortalamalarında
2.1 puanlık bir artış saptandı. Ameliyat sonrası son kontrolde, hastaların %80.68’sı hasta memnuniyet gösterge
çizelgesinde 8 veya daha yukarı bir değeri işaretledi.
Sonuç: Mikrokırık yönteminin kolay uygulanabilir, komplikasyon oranının az, düşük maliyetli ve sadece genç
hastalarda oluşan kıkırdak lezyonlarında değil, uygun endikasyon verilerek uygulandığında ileri yaşta oluşan
kıkırdak lezyonlarının tedavisinde de başarılı olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Diz, Mikrokırık, Kıkırdak.

OUTCOMES OF THE MİCROFRACTURE TECHNİQUE FOR THE
KNEE CHONDRAL LESİONS
Introduction: The aim of this study was to evaluate the results of treatment with microfracture technique of the
knee cartilage lesions that has limited healing potential
Methods: The clinical results of 26 patients with cartilage lesion in the knee joint treated with microfracture
technique were evaluated. There were 13 females and 13 males with mean age of 48.6 years (range from 16 to 73
years). The study group was not included in patients with mechanical alignment problems or who were treated
because of ligament injury. Lysholm knee score, Tegner activity score and patient satisfaction scale were used to
evaluate the functional status, activity levels and satisfaction of the patients. Evaluations were made before the
operation and at the final follow-up of the patients.
Results: The average follow-up period was 16.8 months (ranged from 2 to 41 months). The mean Lysholm score
of our patients was 62.6 (range from 37 to 78) preoperatively. The mean postoperative Lysholm score was
89.6(range from 55 to 100). The mean Tegner Activity score of our patients was 1.6 (range from 1 to 3)
preoperatively. The mean postoperative Tegner Activity score was 3.7(range from 1 to 9). As a result of the
treatment, the increase in the mean score of Lysholm was 27 points and the mean increase in Tegner activity score
was found as 2.1 points . At the postoperative follow-up, 80.68% of the patients marked a value of 8 or higher on
the patient satisfaction indicator chart.
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Conclusion: It was concluded that the microfracture method is easy to aply, and the complication rate is low, low
cost and successful in the treatment of knee cartilage lesions in young patients and in older patients when given
the appropriate indication.
KeyWords: Knee, Microfracture, Chondral.
Giriş
Eklem kıkırdağı, hyalin kıkırdaktan oluşmaktadır. Hyalin kıkırdak ekstrasellüler matriks içerisine yayılmış yüksek
özelliklere sahip kondrositlerden oluşur. Avasküler, anöral ve alenfatik olan eklem kıkırdağı, şu ana kadar hiçbir
sentetik materyalin sağlayamadığı özellikleri, hareketli eklemlerimize sağlamaktadır. Kıkırdak eklem hareketleri
sırasında sürtünmeden kaynaklanan enerji kaybını neredeyse sürtünmesiz bir ortam sağlayarak en aza indirir,
tekrarlayan hareketler sırasında eklem yüzeylerinin kayma hareketinin karekteristiğini verir, mekanik şok emici
özelliği ve bunu en uygun şekilde subkondral kemiğe aktarabilme özelliğine sahiptir. 1 Eklem kıkırdağı yapısal
özellikleri nedeni ile iyileşme potansiyeli çok düşük olan bir dokudur. Hasarlanması sonucunda, gelişen iş gücü
kaybı ve tedavi masrafları dikkate alındığında birçok ülkenin ekonomisine diğer hastalıklardan daha fazla zarar
vermektedir. Amerika’da 1995 yılında 65 yaş üstü hastalarda kıkırdak dejenerasyonu olan hastaların sayısının,
kalp ve hipertansiyon problemi olan hastalardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 2
Kıkırdak lezyonlarının tedavisinde yer alan cerrahi ve konservatif tedavi seçenekleri arasında seçim yapmamızı
sağlayacak kesin bir sınır bulunmamaktadır. Bunun yanında konservatif tedavi ve cerrahi tedavi seçenekleri
içerisinde yer alan tedavilerin arasında da hangi koşullarda, hangi tekniğin veya yöntemin kullanılacağına dair de
kesin bir sınır bulunmamaktadır. Hastanın fiziksel özellikleri, sosyal durumu, cerrahi sonrası uygulanacak
rehabilitasyona uyumu, yandaş hastalıkların veya eklem içi ek lezyonların varlığı, klinik şikayetlerin başlama
şekli, zamanı ve süresi, hastanın beklentileri, kronolojik ve fizyolojik yaşı gibi birçok faktöre tedavi seçimimiz
sırasında dikkat etmeliyiz.
Tedavi seçimimizde yardımcı olması açısından genel bir yaklaşım belirtmek gerekir ise kronik veya dejenerasyona
bağlı kıkırdak lezyonu tanısı koyduğumuz hastalarda ilk tedavi seçeneği olarak konservatif tedavi düşünülebilir.
Tedaviye ortalama 12 hafta devam ettikten sonra, tatminkar bir sonuç elde edilmez ise cerrahi tedaviye
yönelmemiz gerekecektir.3
Kıkırdak hasarının cerrahi tedavisinde, artroskopi ile debridman ve lavaj, kemik iliğini uyaran yöntemler
(subkondral delme (drilleme), abrazyon artroplastisi, mikrokırık), osteokondral otogreft (Mozaikplasti), otolog
kondrosit nakli, osteokondral allogreft sık kullanılanlar arasında yer almaktadırlar.
Mikrokırık tam kat kıkırdak hasarı olan bölgede vücudun kendini yenileyebilme yeteneğini artıran ve yeni doku
oluşumu için uygun ortam hazırlayan bir yöntemdir. Özel olarak üretilmiş bizler (awl) kullanılarak, artroskopi
yardımı ile subkondral kemik tabakasının delinmesi esasına dayanmaktadır. Bunun sonucunda ortaya çıkan kemik
iliği elemanları, (mezenkimal kök hücreleri, büyüme faktörleri ve diğer iyileşmeye katkı sağlayan proteinler)
lezyon bölgesinde pıhtı oluşturarak, yeni doku oluşumunu sağlamaktadırlar. Oluşan yeni kıkırdak dokusu,
fonksiyon ve dayanıklılık olarak kartilaj dokusuna yakın hyalin ve fibrokartilaj arasındadır. Mevcut doku tip I ve
Tip II kollajen içermekte ve matriks içerisinde kondrositler fonksiyon göstermektedirler. 4,5
Kıkırdak lezyonlarının öneminin anlaşılması, üzerindeki ilgiyi artırmıştır. Spor hekimleri, artroskopi ve artroplasti
ile uğraşan diz cerrahları, biyokimyacılar, biyomekanikciler, doku mühendisleri, moleküler biyoloji ile uğraşanlar
bu konuya eğilmişlerdir. Kısaca klinisyenleri, cerrahları, araştırmacıları ve temel bilimcileri bir arada çalışmaya
itmiştir. Bunun sonucunda, kıkırdak doku üzerinde hız kazanan çalışmalar sayesinde kıkırdağın biyolojisi,
travmaya karşı cevabı ve mekanoreseptörlerin kıkırdak dokusu üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılmaya
başlanmıştır. Kıkırdak lezyonlarını iyileştirmek amacı ile bugün kullanımda olan birçok teknik mevcuttur. Tüm
bunlara rağmen uzun süreli kalıcı hyalin kıkırdak dokusunu oluşturmayı hiçbir teknik başaramamıştır. 6,7
Bizim çalışmamızın amacı kemik iliğini uyararak hasarlanan kıkırdak dokusunun yenilenmesini amaçlayan ve
diğer tedavi seçenekleri arasında güncelliğini kaybetmeyen mikrokırık yöntemini ve bu yöntem ile tedavi
uyguladığımız hastaların klinik sonuçlarını değerlendirmektir.
Materyal ve Metod
Diz ekleminde kıkırdak lezyonu olan ve mikrokırık yöntemi ile tedavi uygulanan 26 hastanın klinik sonuçları
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değerlendirilmiştir. Çalışma grubumuzu oluşturan 26 hastanın 13’ü (%50) kadın, 13’ü (%50) erkek ve yaş
ortalamaları 48.6 (dağılım; 16-73 yıl) yıl idi. 14 hastanın (%53.8) sol dizindeki, 12 hastanın (%46.2) sağ dizindeki
lezyonlara mikrokırık yöntemi ile tedavi uygulandı. Dizilim kusuru nedeni ile düzeltici osteotomi veya ön çapraz
bağ rekonstrüksiyonu uygulanan ve eş zamanlı kıkırdak lezyonlarına mikrokırık yöntemi ile tedavi uyguladığımız
hastalar çalışmamıza dahil edilmemiştir.
Hastalarımıza ameliyat edilmeden önce, şikayet başlangıç tarihinden itibaren gerek tarafımızdan gerek ise başka
bir merkez tarafından, en az 3 ay medikal tedavi uygulandı. 3 hastamız, daha önce başka bir merkezde artroskopi
ile tedavi uygulanmasına rağmen, şikayetlerinde düzelme olmaması üzerine polikliniğimize başvurdu. Yalnız 1
hastamıza, şikayet başlangıç tarihinden 1 ay sonra, iç menisküste yırtık saptanması üzerine medikal tedavi
düzenlenmeden artroskopi uygulandı.
Tedavi uygulamadan önce, her hastamıza sistematik bir anamnez ve klinik muayene sonrasında ayakta basarak iki
yönlü diz grafileri ve klinik bulgularımıza göre patella tanjansiyel veya ayakta basarak 45 derece fleksiyonda diz
grafileri rutin olarak çekildi. Çekilen grafiler ile klinik olarak dizilim değerlendirilmesi açısından süphede
kaldığımız durumlarda boy grafileri çekilerek değerlendirilme yapıldı.
Ameliyat sonrası servisimize alınan tüm hastalara soğuk uygulama yapıldı. Hastalarımız aynı gün içinde veya bir
gün sonrasında taburcu edildi. Taburcu öncesi tüm hastalar tekrardan değerlendirildi. Ameliyat sırasında tespit
edilen patolojiler ve yapılan girişimler hakkında hastalara bilgi verildi. Uymaları gereken rehabilitasyon programı
detaylı bir şekilde anlatıldı.
Hastaların fonksiyonel durumlarının, aktivite düzeylerinin ve yapılan ameliyattan memnuniyetlerinin
değerlendirilmesi amacı ile klinik muayenenin yanında, Lysholm diz skoru, Tegner aktivite skoru ve hasta
memnuniyet skalası kullanılmıştır. Değerlendirmeler ameliyat öncesinde ve hastaların son kontrollerinde
yapılmıştır.
Bulgular
Mikrokırık işlemi uygulanan 26 hastanın ortalama takip süresi 16.8 (dağılım; 2–41 ay) aydı. Mikrokırık
uyguladığımız kıkırdak lezyonlarının 19’u femur iç kondilinde, 4’ü femur dış kondilinde, 3’ü patellada, 2’si
trokleada, 1’i ise tibia lateral platosunda idi. 1 hastanın hem tibia lateral platosundaki hem de femur dış
kondilindeki lezyona müdahale edilidi. 2 hastanın ise hem patella hem de trokleadaki lezyonlarına müdahale
edildi. 5 hastada ise mikrokırık uygulanan kıkırdak lezyonlarına eşlik eden ve mikrokırık endikasyonu bulunmayan
ek kıkırdak lezyonu tesbit edildi.
Hastalarımızın 7’sinde (%26.9) kıkırdak hasarında bir travma öyküsü mevcuttu.19 hastanın (%73.1) hatırladığı
travma öyküsü yoktu. Dejeneratif zeminde oluşan lezyonlar olarak değerlendirildi.
Hastalarımızın ameliyat öncesi Lysholm skor ortalaması 62.6 (dağılım; 37–78) olarak bulundu. Ameliyat sonrası,
son kontrolde Lysholm skor ortalaması 89.6 (dağılım; 55–100) olarak tespit edildi. Lysholm skor ortalamalarında
ameliyat öncesine göre 27 puanlık bir artış saptandı. Lysholm skoru dikkate alındığında 15 hastamız mükemmel,
6 hastamız iyi, 4 hastamız orta, 1 hastamız ise kötü sonuç alan grupta yer aldı. Ameliyat öncesi Tegner aktivite
skor ortalaması 1.6 (dağılım; 1–3) olarak bulundu. Ameliyat sonrası, son kontrolde Tegner aktivite skor ortalaması
3.7 (dağılım; 1–9) olarak tespit edildi. Tegner aktivite skor ortalamalarında tedavi sonucunda 2.1 puanlık bir artış
elde edildi.. Yaptığımız cerrahi girişim sonucunda, hastanın memnuniyetini belirtmesi bir cerrah açısından çok
önemlidir. Bunu test etmemize yardımcı olan hasta memnuniyet skalası’nın sonuçlarına baktığımız zaman, 7
hastamız gösterge çizelgesi üzerinde en yüksek memnuniyete karşılık gelen 10’u işaretlemiştir. Hastalarımızdan
6 kişi 9’u, 8 kişi 8’i, 2 kişi ise 7’yi işaretlemiştir. Gösterge çizelgesinde işaretlenen en küçük değer 4’idi (1 hasta),
birer hastamız ise 5 ve 6 değerlerini işaretlemiştir. Tüm hastalar dikkate alındığında, %80.68 hastanın gösterge
çizelgesinde 8 veya daha yukarı bir değeri işaretlemiş olması ve bunlar içerisinden de %26.92 hastanın en yüksek
memnuniyete karşılık gelen 10 değerini işaretlemiş olması hasta memnuniyetimizin yüksek olduğunu
göstermektedir.
Ameliyat sırasında hiçbir hastada teknik bir problem ile karşılaşılmadı. Spinal anestezi uygulanan 1 hastada
ameliyat sonrası yaklaşık 1 hafta devam eden şiddetli baş ağrısı gelişti. 2 hastamızda yaklaşık 10 gün devam eden,
medikal tedavi ve soğuk uygulama ile gerileyen efüzyon saptandı. Rehabilitasyon programına uyumu kötü olan 2
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hasta ve dejeneratif zeminde mikrokırık uyguladığımız 1 hastanın ağrı şikayetlerinin, ameliyat öncesine göre
azalmakla beraber devam ettiği tespit edildi.
Tartışma
Kıkırdak lezyonu bulunan hastalarda, cerrahi tedavi kararı almamızın ardından birçok cerrahi yöntem arasından
hastamıza hangi yöntemi uygulayacağımızı kararlaştırmamız gerekecektir. Hastanın yaşı, aktivite düzeyi,
beklentileri, sosyal düzeyi, lezyonun büyüklüğü, hasarlanmanın zamanı, yerleşimi, derinliği, diz içi ek patolojiler
gibi birçok değişkeni, kararımızı verirken dikkate almalıyız. Bu neden ile tüm cerrahi tekniklere hakim olmanın
yanında, bu tekniklerin farklı hasta grupları üzerinde nasıl sonuç verdikleri konusunda da bilgi ve deneyim sahibi
olmamız gerekmektedir. Uygulayacağımız cerrahi yöntemi seçmemizi kolaylaştırmak amacı ile birçok otör
tarafından algoritimler hazırlanmıştır. Genelde içerikleri birbirine yakın olan bu algoritimleri kullanmak yol
gösterici olsa da, mutlak endikasyon vermediklerini unutmamamız gerekmektedir. Bu neden ile hastanın mevcut
durumunu dikkate alarak, çok yönlü bir değerlendirmenin ardından en uygun cerrahi yöntemi seçmeliyiz. 8,9
Kıkırdak lezyonlarının, tedavi edilmedikleri takdirde eklem yüzeyine yayılma ve dejenerasyona kadar ilerleme
ihtimalleri yüksektir. Amaçlanan tedavi hastanın şikayetlerini gidermeli, osteoartroz gelişimini engellemeli veya
geciktirmelidir.10
Mikrokırık yöntemi, ilk olarak travma sonrası oluşmuş tam kat kıkırdak lezyonlarını tedavi etmek amacı ile
geliştirilmiştir. Yöntemin başlıca endikasyonu tibia ya da femur kondillerindeki yük binen alanların ve patella ile
femur arasındaki temas eden eklem alanının tam kat kıkırdak lezyonlarıdır. Subkondral doku üzerinde stabil
olmayan kıkırdak doku ve eklem dejenerasyonu sonucu oluşan kıkırdak lezyonları da endikasyon bulurlar. 4cm2
‘nin altında olan akut veya kronik lezyonlarda, bu değerin üzerindeki lezyonlara göre tedavi sonuçları daha iyi
olmaktadır. Kronik dejeneratif lezyonların tedavi sonuçları lezyon büyüklüğünden çok, aks bozuklukları ve
dejeneratif değişiklikler ile ilgilidir. Endikasyon veririken hastanın genel durumuna, beklentilerine ve aktivite
düzeyine de dikkat edilmelidir.11
Steadman 2003 yılında mikrokırık uyguladığı 72 hastanın uzun dönem sonuçlarını yayınlamıştır. 13–45 yaş arası,
72 hastanın 75 dizine mikrokırık uygulaması yapılmıştır. Ortalama 11.3 yıl takip edilen hastaların Lysholm skor
ortalamasının 59’dan 89’a, Tegner skor ortalamasının 3’den 6’ya yükseldiğini ve %80 hastanın kendisini iyleşmiş
olarak gördüğünü yayınlamıştır.12 Steadman 2004 yılında, dizinde dejenerasyonu bulunan ve yaş ortalaması 49
(40–70) olan 81 hastanın mikrokırık ile tedavi sonuçlarını yayınladı. Ortalama 2.6 (2–5) yıllık takip sonuçlarına
göre Lysholm skor ortalamaları 53.8 den 83.1’e, Tegner Aktivite Skalası ortalamaları 2.9 dan 4.5’e yükselmiştir.
Subjektif sonuçları da çok iyi olan bu çalışmada 5 hastanın dejenerasyonu ilerlemiş ve tekrar mikrokırık veya
artroplasti uyguladığını bildirmiştir.13 Başka bir çalışmasında, 25 aktif futbolcuya, kıkırdak lezyonu nedeni ile
uyguladığı mikrokırık yöntemi ile tedavi sonuçlarını yayınlamıştır. Bu sporcuların %76’sının bir sonraki sezonda
spora döndüklerini belirtmiştir. Spora dönemeyenlerin ise dejeneratif değişikliklerinin olduğunu
bildirmiştir.14Kreuz 1999 ve 2002 yılları arasında 39.5 yaş ortalaması bulunan 85 hastaya kıkırdak lezyonu nedeni
ile mikrokırık uygulamış ve 18 aylık takipte Modifiye Cincinnati ve International Cartilage Repair Society (ICRS)
skorlarında anlamlı gelişmelerin olduğunu (P<0,0001) bildirmiştir. Yazar genç hastalarda ve femur kondilinde
olan lezyonlarda daha iyi sonuç elde edildiğini belirtmiştir. 15
Bizim çalışmamızda yaş ortalaması 48.6 yıl (dağılım; 16-73 yıl) olan 26 hasta, ortalama 16.8 ay (dağılım; 2–41
ay) takip edildi. Hastalarımızın Lysholm skor ortalamaları 62.8’den 89.6’ya, Tegner skor ortalamaları ise 1.6’dan
3.7’ye yükselmiştir. Bu değerler ile literatürde ki yayınları karşılaştırdığımız da, hasta yaş ortalamamızın yüksek
olmasına rağmen diğer yayınlar ile uyumlu sonuçlar elde edildiği görülmektedir.
Sonuç
Teknolojik ilerlemelere ve yeni tekniklere rağmen mikrokırık yöntemi ile tedavi güncelliğini koruyan bir
yöntemdir. Mikrokırık yönteminin kolay uygulanabilir, komplikasyon oranının az, düşük maliyetli ve sadece genç
hastalarda oluşan kıkırdak lezyonlarında değil, uygun endikasyon verilerek uygulandığında ileri yaşta oluşan
kıkırdak lezyonlarının tedavisinde de başarılı olduğu sonucuna varıldı.
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TRAVMATİK KORNEAL ABRAZYONU OLAN HASTALARIN
TEDAVİSİNDE DEXPANTHENOL KULLANIMININ HASTA
KONFORUNA OLAN ETKİSİ
*

Esra VURAL*, Deniz KILIÇ*
Kayseri City Hospital, Department of Ophthalmology, Kayseri.

Amaç: Kornea abrazyonları (KA) tedavisinde Dexpanthenol kullanımının göz ağrısını azaltmada rolü olup
olmadığını araştırmak.
Yöntem: Bu klinik çalışmaya, KA tanısı almış 38 hasta dahil edildi. Ayrıntılı bir oküler muayene yapıldı ve görsel
analog skala (VAS) skoru kullanılarak ağrı şiddeti değerlendirildi. Hastalar rastgele 2 gruba ayrıldı. Grup 1'de
denekler sadece topikal ofloksasin% 0.3 ile tedavi edilirken, grup 2'deki denekler topikal ofloksasin% 0.3 ve
dekspantenol ile tedavi edildi. Takip muayenelerinde yabancı cisim hissi, fotofobi, aşırı lakrimasyon ve VAS
kaydedildi.
Bulgular: 20 hasta 1. grubta, 18 hasta ise 2. Grubta yeraldı. Her vizitte VAS skorlarında gruplar arasında anlamlı
fark vardı (tek yönlü ANOVA p <0,005). VAS skorları grup 2'de daha düşüktü. İki grup arasında fotofobi, yabancı
cisim hissi, aşırı lakrimasyon açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Ki-kare testi p> 0.05).
Sonuç: KA'ların tedavisinde topikal dekspantenol kullanılması ağrı hissini azaltmaktadır. Bununla birlikte,
bulgularımızın daha büyük serilerde yapılacak çalışmalar ile doğrulanması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Travmatik kornea abrazyonları, Dexpanthenol, Görsel analog skala.

EFFECT OF DEXPANTHENOL ON PATIENT COMFORT IN
TREATMENT OF TRAUMATIC CORNEAL ABRASIONS
Aim: To investigate if the use of Dexpanthenol could play a role in the relief of pain in the treatment of corneal
abrasions (CA).
Methods: In this clinical study patients presenting to the Eye Clinic at Kayseri City Hospital between January 1
2018, and December 1 2018 with traumatic CAs of less than 24 hours' duration were conducted. 38 patients with
a diagnosis of CA were included. Foreign body sensation, photophobia, and excessive lacrimation were recorded.
Pain severity was assessed using a visual analogue scale (VAS) score. The patients were randomly assigned into 2
groups. In group 1, subjects were treated with only topical ofloxacin %0.3 while subjects in group 2 were treated
with topical ofloxacin %0.3 and dexpanthenol (Recugel ®, Canada). Foreign body sensation, photophobia, and
excessive lacrimation were documented at follow up examinations (first, third and seventh day after trauma). On
each visit, VAS was used to assess the pain severity.
Results: 20 patients were allocated into group 1 and 18 patients were allocated into group 2. The mean age of
patients was 29.4 (8-49). 27 of these patients were men (%71.05). At each visit, there were significant differences
in VAS scores between the groups (one way ANOVA p<0.005).VAS scores were lower for the patients who were
treated with dexpantheanol (group 2) compared to the other group .There were no statistically significant
differences between two groups in terms of photophobia, foreign body sensation, excessive lacrimation (Chisquared test p >0.05). All patients were free of any complications.
Conclusion: For those patients with CAs adding topical dexpanthenol to the treatment regimen will permit faster
pain relief and offers the physician another option in treating CAs. Further investigations should be performed
with a larger number of patients to evaluate the incidence of complications and epithelial healing associated with
dexpanthenol.
Key words: Traumatic corneal abrasions, Dexpanthenol, Visual analogue scale.
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Introduction
The cornea is the transparent part of the globe and it has five layers. The corneal epithelium is the outermost layer
where there are sensory nerve endings 1. Corneal abrasions (CA) are epithelial defects due to various causes such
as trauma secondary to fingernails, papers, branches, or metallic foreign bodies 2. CA is a severely painful clinical
condition because of the epithelial location of the most sensitive sensory nerve endings in the body 2. The
traditional treatment of traumatic, noncontact lens-related CAs has been antibiotic administration and patching.
Patching is thought to relieve the pain and provide a stable ocular surface for epithelial healing, but there are some
disadvantages for patients. Because of reduced corneal oxygenation and increased corneal temperature, epithelial
healing deteriorates and secondary infections can occur 3. The patient can be uncomfortable wearing an eye pad.
Hence, the effectiveness of different treatment modalities for pain relief in CAs are studied 4-6.To the best our
knowledge, this is the first study to evaluate the effectiveness of dexpanthenol for the pain control in the treatment
of CA.
Materyal ve Metod
In this clinical study patients presenting to the Eye Clinic at Kayseri City Hospital between January 1 2018, and
December 1 2018 with traumatic CAs of less than 24 hours' duration were conducted. 38 patients with a diagnosis
of corneal abrasion were included. Informed consent was obtained from all patients and the study was conducted
in accord with the principles of the Declaration of Helsinki. Inclusion criteria were patients older than 8 years,
with no evidence of corneal stromal edema and stromal infiltrates, with no history of ocular surgery, trauma or
ocular disease. Contact lens wearers were excluded from the study. All patients were asked about their age, sex,
the cause of CA. Foreign body sensation, photophobia, and excessive lacrimation was recorded. A detailed ocular
examination is done using a slit lamp biomicroscopy. At the same time, pain severity was assessed using a visual
analogue scale (VAS) score (0 for no pain to 10 for the maximum pain). The patients were randomly assigned into
2 groups. Subjects in group 1 were treated with only topical ofloxacin %0.3 while subjects in group 2 were treated
with topical ofloxacin %0.3 and dexpanthenol (Recugel ®, Bausch & Lomb, Quebec, Canada). Foreign body
sensation, photophobia, and excessive lacrimation were documented at follow up examinations (first, third and
seventh day after trauma). On each visit, VAS was used to assess the pain severity.
Statistical Analyzes
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 version, on a Windows Software (IBM Corporation, New
York, USA) based PC was used for statistical analysis. Wilcoxon rank-sum test and Chi-squared test were applied
to compare demographic characteristics. Differences between study groups, scales for pain severity and the other
symptoms were assessed using Fisher’s exact test. P < 0.05 was considered statistically significant.
Results
In this study, we evaluated 38 patients. 20 patients were allocated into group 1 and 18 patients were allocated into
group 2 .The mean age of patients was 29.4 (8-49). 27 of these patients were men (%71.05).After follow up
examinations; we have found out that the corneal epitheliums of all patients were healed. No statistically
significant differences were observed between two groups with respect to epithelial healing rates and healing
durations considering the size of defects and the ages of the subjects. At each visit, there were significant
differences in VAS scores between the groups (one way ANOVA p<0,005).VAS scores were lower for the patients
who were treated with dexpanthenol (group 2) compared to the other group .There were no statistically significant
differences between two groups in terms of photophobia, foreign body sensation, excessive lacrimation (Chisquared test p >.05).All patients were free of any complications.
Discussion
In our study we investigated the efficacy of dexpanthenol on patient comfort and epithelial healing in patients with
traumatic CAs. Most of our patients were male similar to a report by Boberg-Ans 7. The local area in which our
study held is an industrial area. Although not all abrasions occurred from job-related injuries; the reason why male
patients were more could be the higher proportion of the male workers in our district and they could immediately
refer to an emergency department.
CAs are non-penetrating ocular injuries and according to a recent study they are ranked as the eighth most common
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condition in the emergency departments 8. Delayed epithelial healing may cause bacterial keratitis, corneal ulcers
and perforations, and may impair daily activities of the patients by causing ocular pain. Therefore, ocular pain
control and immediate treatment of epithelial defect with an antibiotic are important steps in the management of
CAs.
The antibiotic we used was ofloxacin drop. Ahmad et al. suggest that the use of fluoroquinolone as antibiotic
prophylaxis should be considered according to the cause of abrasions9. If the CA occurs from trauma to fingernails,
or vegetable/organic plant matters quinolones should be the first antibiotic to use according to the some other
authors. In CAs we routinely prescribe quinolones 4 times a day because of their broad-spectrum coverage and
low toxicity.
We used ofloxacin drop instead of ointment form of ofloxacin. It is known that an ointment formula of a drug has
advantages for its long acting duration after administration in corneal infections. In addition to their advantage of
long-term durability, ointments serve as a barrier to the abrasion area 9. According to a study reported by Eke et
al.10, recurrent epithelial erosions after CAs, especially related to fingernails, were more prevalent in the group
receiving additional lubricating ointment. They suggested that weak adhesion of the epithelium, rather than the
treatment regimen, may be the main cause of recurrence. Therefore we chose dexpanthenol not only for its
epithelial healing effect but also for its ointment effects.
Since pharmaceutical companies have invented ophthalmic products containing dexpanthenol, they are now used
in many ophthalmology departments to take advantage from their epithelial healing effect on the corneal
epithelium layer11. After administration of dexpanthenol to an epithelial surface it is absorbed easily because of its
alcoholic structure. A series of metabolic processes are done enzymatically and it is converted to pantothenic acid
which is the main structure of coenzyme A. Coenzyme A acts as a catalyzer in syntheses of fatty acids and
sphingolipids for the cell membranes12. Hence, pantothenic acid is an important essential molecule to maintain the
physiological integrity for the cells in the body as well as corneal epithelium.
In a recent study evaluating the effect of dexpanthenol on corneal epithelial healing after laser ablation for
refractive surgery, the healing time did not differ among the treatment groups 11. This similarity is parallel to our
findings that the CAs in our study healed well and recovered at the same time in each group. Contrary to our study,
Raczyńska et al. found that dexpanthenol is more effective in epithelial healing 13. However, the patients they
included were operated somehow for conjunctival or corneal injury. Besides they did not mention about the healing
time or wound area which could affect their results.
In the current literature there are many studies for pain relief in CAs. In our study VAS scores were significantly
lower in the dexpanthenol group at each visit. The VAS score is commonly used for assessing the pain in CAs.A
VAS is a 10-cm long horizontal line with verbal descriptors that measures the extremes of the feelings
psychometrically. The patients state their pain status along the line. It can easily be done by the patients and it
provides monitoring the treatment effects on symptom severity day by day. One of the major disadvantages of
such measurements is the high individual variability and low reproducibility. Despite its subjective nature the VAS
score is still used for assessing the pain according to a recent review14.
There are also different treatment options for pain control in CAs. Patching is mostly used among these therapies.
Kaiser et al. investigated the pain relief effect of patching in patients with traumatic CAs and found a greater
reduction in mean VAS scores 2. Turner and Rabiu reported an extensive Cochrane systematic review to determine
the effects of eye patching in CAs 15. They found no evidence that an eye pad improves healing rates or reduces
pain.
Contact lenses and analgesics can also provide a patching effect without closing the whole eye. Based on the
current literature findings we can postulate that their usage is limited and they are non-superior to each other 15.
We assessed the relief of other symptoms e.g. photophobia, grittiness or watering of the eyes and found no
significant difference among the groups.
Our study has definite limitations which should be discussed. Although the number of patients in each group was
small, it was sufficient to show a significantly decreased pain in patients treated with dexpanthenol. An increase
in patient numbers might give us more certain results. The CA areas were not measured in this study. But we feel
that total population of corneal injuries seen in our department is equal in size and thus all measurable abrasions
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were included. Another important criticism is that the observers knew which treatment the patients were given and
thus there is possibility of observer bias.
Conclusion
On the basis of our results, broad-spectrum antibiotic drop or ointment should be the first step for treatment of
superficial CAs due to trauma or foreign body removal. Then clinicians should think to help the patients to return
to daily activities by decreasing the pain they suffer. For those patients with CAs adding topical dexpanthenol to
the treatment regimen will permit faster pain relief and offers the physician another option in treating corneal
abrasions. Further investigations should be performed with a larger number of patients to evaluate the incidence
of complications and epithelial healing associated with dexpanthenol.
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BİR ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONU VAKASINDA
PRALİDOKSİM ETKİNLİĞİ; OLGU SUNUMU
Ümit KARATEPE*, Fatma ÇELİK**
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
**
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
İntihar amacıyla tarım ilacı alan ve entübe edilerek yoğun bakım ünitesine (YBÜ) transfer edilen 56 yaşındaki
kadın hastada; solunum yetmezliği başlamadan önce, sekresyon artışının olduğu, ajitasyonlarının başladığı,
kasılmalarının başladığı ve bradikardisi nedeniyle IV. atropin uygulandığı öğrenildi. Hastanın YBÜ’ne alındığında
yapılan ilk muayenesinde pupiller bilateral miyotik, Glasgow Koma Skalası (GKS) 5E olarak tespit edildi.
Hastanın bilateral akciğer seslerinde wheezing, batın muayenesinde oskultasyonda 4 kadranda barsak sesleri
artmış olduğu, palpasyonda defans, rebound veya organomegali olmadığı görüldü. Tansiyon arteriyal 110/70
mmHg, kalp atım hızı 45 atım/dakika olan hastanın alınan kan numunelerinin laboratuvar değerleri serum
kolinesteraz düşüklüğü dışında (68 IU/l) normal sınırlarda olduğu tespit edildi. Hasta mekanik ventilatöre
bağlandı. Nazogastrik sonda ile aktif kömür uygulandı. Hastaya pupil çapı 2 mm’den büyük olacak şekilde atropin
(0.5 mg/saat) infüzyonuna başlandı.Hasta 2mg/kg propofol ile sedatize edildi. Pralidoksim 1 g 100 mL %0.9 serum
fizyolojik içinde bir saatte infüzyonla gönderildikten sonra 200 mg/saat infüzyona geçildi ve daha sonra doz
azaltılarak üç gün boyunca verildi. Spontan solunum hareketleri başlayınca 9. gününde sedasyon sonlandırıldı,
hastada “weaning”e geçildi. Spontan solunumunun ve kas tonusunun yeterli olması, konvülziyonlarının olmaması,
bilincinin açılması, vital bulgularının stabil olması, arteriyel kan gazı değerlerinin normale dönmesi üzerine 10.
gün ekstübe edildi. Hastanın kolinesteraz düzeylerinin 1. gün 68 U/L(5320-12920 U/L) olduğu ve 2.gün 256
U/L(5320-12920 U/L) tedaviye paralel olarak yükseldiği ve 9. gün 4532 U/L(5320-12920 U/L) olarak tespit edildi.
Ekstübasyondan sonra hastanın spontan solunumda vital bulgularının stabil, bilincinin açık, kooperasyon ve
oryantasyonunun tam olduğu gözlendi. Kas gücü tamamen yerine gelen hasta mobilize edilerek, oral gıda
verilmeye başlandı. Psikiyatri görüşü alınarak serviste takip ve tedavisine devam edildi, hastaneye yatışının 16.
gününde şifa ile taburcu edildi.
*

Anahtar kelimeler: Organofosfat, Solunum Yetmezliği, Pralidoksim.

THE ACTIVITY OF PRALIDOXIME IN A CASE WITH
ORGANOPHOSPHATE INTOXICATION: A CASE REPORT
In a 56 years old female patient who took the pesticide for the purpose of suicide and was intubated and transferred
to the intensive care unit; Before the onset of respiratory failure, it was learned that there was an increase in
secretion, agitations started, contractions were occurred and atropin (IV) was performed due to bradycardia. In the
first examination of the patient in the intensive care unit, pupillary bilateral myotic and Glasgow Coma Scale
(GKS) was identified as 5E. Appearance of wheezing in patient's bilateral lung sounds and increase of bowel
sounds in 4 quadrants with auscultation of the abdominal examination was observed, no defence, rebound or
organomegaly was seen in palpation. The laboratory results of the blood samples of the patient, whose blood
pressure was 110/70 mmHg and heart rate was 45 beats/min, were reported to be within normal limits except for
low serum cholinesterase (68 IU/l). The patient was connected to the mechanical ventilator. Active charcoal was
administered with nasogastric catheter. Atropine (0.5 mg/h) was started to be administrated with a pupil diameter
greater than 2 mm. The patient was sedated with 2 mg/kg propofol. Pralidoxime 1 g in 100 mL of 0.9% saline was
administrated by IV infusion for one hour, then it was switched to 200 mg/h infusion and then the dose was reduced
and given for three days. After the start of the spontaneous breathing trials on the 9th day, the sedation was
terminated and "weaning" procedure was implemented. Spontaneous respiration and muscle tone were sufficient,
convulsions were not present, consciousness was opened, vital signs were stable, arterial blood gas values returned
to normal so the patient was extubated on 10th day. The patient's cholinesterase levels were 68 U/L(5320-12920
U/L) on day 1 and 256 U/L (5320-12920 U/L) on day 2, it increased in parallel with the treatment it was reported
as 4532 U/L (5320-12920 U/L) on the 9th day. After extubation, it was observed that the vital signs of spontaneous
respiration were stable, the patient was consciousness, cooperation and orientation was complete. The patient
whose muscle power was completely recovered, was mobilized and administered oral food. After psychiatric
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consultation, follow-up and treatment was continued in the service, and he was discharged on the 16th day of
hospitalization.
Key words: Organophosphate, Poisoning, Respiratory Failure, Pralidoxime.
Giriş
İnsektisit tarım, hayvancılık, ev ve iş yerleri gibi birçok yaşam alanında böcekleri öldürmek için kullanılan
bileşiklerin genel adıdır. İnsektisidlerde organofosfatlar yaygın olarak organofosfor veya karbamat formunda
bulunur. Organofosfatlar asetilkolinesterazların irreversibl inhibitörlerindendir ve kolinerjik reseptörlerde
asetilkolin birikimine neden olurlar. Kolayca ulaşılabilirliği nedeniyle organofosfatlar intihar amacıyla
kullanılmaktadır. Oral yoldan alındıklarında ciddi intoksikasyonlara yol açtığı gibi, deriden, mukozal
membranlardan, konjunktivadan ve solunum yollarından da absorbe edilerek değişen derecelerde
intoksikasyonlara neden olabilir. Santral solunum depresyonu, solunum kaslarında zayıflık, bronkospazm ve
bronşiyal sekresyon kombinasyonuyla oluşan solunum yetmezliği yaygın ölüm nedenidir.¹,³ İntoksikasyonları çok
ağır seyredebilir ve mortalite riski yüksektir. Organofosfat ile intoksikasyonda ölüm sıklıkla beş dakika ile 24 saat
arasında meydana gelmektedir. Uygun ilk yardım ve yoğun bakım tedavisi gören olgularda sağkalım mümkündür.⁴⁷ Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde takip ve tedavi ettiğimiz bir organofosfat intoksikasyon olgusunu literatür
eşliğinde tartışmayı amaçladık.
Olgu
Dış merkezden entübe olarak yoğun bakıma transfer edilen 56 yaşındaki kadın hastanın hikayesinde intihar
amacıyla ismi belirlenemeyen tarım ilacını aldıktan sonra bilinç değişikliği, kasılmalar oluşması uzerine yakınları
tarafından acil servise götürüldüğü öğrenildi. Genel durumu kötüleşmesi ve solunum yetmezliği gelişmesi üzerine
entübe edildi. Yoğun bakım ünitemize transfer edilen hastada solunum yetmezliği başlamadan sekresyon artışı,
ajitasyonları olduğu kasılmalar başladığı, bradikardisi olduğu ve atropinu ygulandığı öğrenildi.Yapılan ilk
muayenesinde pupiller bilateral miyotik, Glasgow Koma Skalası (GKS) 5E olarak tespit edildi. Hastanın bilateral
akciğer seslerinde wheezing, batın muayenesinde oskultasyonda 4 kadranda barsak sesleri artmış olduğu,
palpasyonda defans, rebound veya organomegali olmadığı görüldü. Tansiyon arteriyal 110/70 mmHg, kalp atım
hızı 45 atım/dakika olan hastanın alınan kan numunelerinin laboratuvar değerleri serum kolinesteraz düşüklüğü
dışında (68 IU/l) normal sınırlarda olduğu tespit edildi. Hastaya nazogastrik sonda ile aktif kömür 2 mg/kg aktif
karbon (Char-Flo) uygulandı. Mekanik ventilatör desteği, SIMV modunda FiO2:0.5, Vt: 6 mL/kg, frekans:
14/dakika, PEEP: 5 cmH2O olarak sağlandı. Hastaya propofol IV infüzyonu başlandı. Çekilen postero-anterior
akciğer grafisinde patoloji saptanmadı. Pupiller bilateral “pin point” şeklinde olup saatlik pupil takibine başlandı.
Hastaya pupil çapı 2 mm’den büyük olacak şekilde atropin (0.5 mg/saat) infüzyonuna başlandı.
Elektrokardiyografisi normaldi ve kalpte iskemiye ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Hastanın oral ve trakeal
bol sekresyonları ve terlemeleri mevcuttu. Akciğer sesleri dinlemekle azalmış sol alt zonda bronkospazm mevcut.
Pralidoksim 1 g 100 mL %0.9 serum fizyolojik içinde bir saatte infüzyonla gönderildikten sonra 200 mg/saat
infüzyona geçildi ve daha sonra doz azaltılarak üç gün boyunca verildi. Spontan solunum hareketleri başlayınca
9. gününde sedasyona son verildi ve hastada “weaning”e geçildi. Spontan solunumunun ve kas tonusunun yeterli
olması, konvülziyonlarının olmaması, bilincinin açılması, vital bulgularının stabil, arteryel kan gazı değerlerinin
normale dönmesi üzerine 10. Gün ekstübe edildi. Hastanın kolinesteraz düzeylerinin 1. gün 68 U/L(5320-12920
U/L) olduğu ve 2.gün 256 U/L(5320-12920 U/L) tedaviye paralel olarak yükseldiği ve 9. gün 4532 U/L(532012920 U/L) olarak tespit edildi. Ekstübasyondan sonra hastanın yeterli spontan solunumunun olduğu, vital
bulgularının stabil olduğu, bilincinin açık olduğu, kooperasyon ve oryantasyonunun tam olduğu gözlendi. Kas
gücü tamamen yerine gelen hasta mobilize edilerek, oral gıda verilmeye başlandı. Psikiyatri görüşü alınarak
serviste takip ve tedavisine devam edildi, hastaneye yatışının 16. gününde şifa ile taburcu edildi.
Tartışma: Akut organofosfat zehirlenmesi ülkemizde sık karşılaşılan zehirlenmelerden birisidir. Zehirlenme
nedeni genellikle intihar amaçlı olup, bundan başka ilacı yanlışlıkla içme, ilaçlama yaparken inhalasyon yoluyla
ya da cilt ve mukozalar yoluyla da zehirlenmeler oluşabilir.¹,³ Organofosfat zehirlenmelerinde mortalite oranı
alınan maddeye, miktara, hastanın önceki sağlık durumuna, bulunma ya da nakilde geçen süreye, solunum destegi,
entübasyon ve ventilatörden ayrılma ile ilgili faktörlere baglı olmakla birlikte, ortalama % 3-25 arasındadır.⁸
Organofosfatların etki mekanizması, sinir sistemindeki kolinesteraz enziminin inhibisyonu yoluyla olmaktadır.
Kolinesterazın inhibisyonu, sinir sinapslarında ve nöromuskuler kavsaklarda asetilkolinin artmasına yol açarak
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asetilkolin reseptörlerinin aşırı stimülasyonuna neden olur. Akut sistemik organofosfat zehirlenmesi MSS’de
muskarinik, nikotinik ve somatik motor degisikliklere neden olur. MSS’de kolinerjik deşarjın meydana getirdigi
semptomlar; anksiyete, uykusuzluk, emosyonel labilite, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, mental konfüzyon,
deliryum ve halusinasyondur. Dolaşım ve solunum merkezlerinin depresyonuyla komaya yol açabilir. Düz
kaslardaki potansiyel postganglionik parasempatik aktiviteye bağlı muskarinik etkiler, tüm organlarda (örneğin
akciğer, gastrointestinal, göz, mesane, sekretuvar bezler) düz kas kontraksiyonlarına ve bradiaritmiye neden olur
veya ventriküler disritmilerle sonuçlanan sinüs nodu ve AV nod iletiminin zayıflamasına sebep olabilir. Asıl
semptom ve bulgular nikotinik ve muskarinik reseptörler arasındaki dengeye bağlıdır.⁸ Organofosfat-kolinesteraz
bağı, farmakolojik müdahale olmaksızın spontan geri dönmez ve 24-48 saatlik devamlı bağlanmada kolinesterazda
irreversibl yıkım oluşturur. Belirgin zehirlenmede farmakolojik müdahale atropin ve pralidoximin (2hidroksiminometil-1-metil pridinium klorid; 2-PAM) verilmesinden oluşur. Atropin, MSS’deki ve periferik
muskarinik reseptörlerdeki asetilkolinin kompetitif antagonistidir. Doz, bol trakeabronşiyal sekresyona göre titre
edilir. Pupiller dilatasyon tedavide tek belirleyici değildir. Orta siddette zehirlenmede, atropin dozu yetişkinlerde
2-4 mg IV ve çocuklarda 0.05 mg/kg’dır. Tedavinin yetersizliğinde en genel neden yetersiz atropin tedavisidir.⁸,⁹
Kolinesteraz düzeyleri kan örnekleriyle tespit edildikten sonra, PAM’ın erken verilmesi kalıcı ve irreverzibl
bağlanmadan önce olmalıdır. Akut zehirlenmede 24-36 saat içinde verilmesi önerilmektedir. Önerilen doz
yetişkinler için 1 g’dır ve çocuk dozu 20-40 mg/kg’dır .⁸,⁹,¹⁰ Bizim olgumuzda gözlenen bulgular ve klinik tablo
ağır bir intoksikasyon tablosunu gösteriyordu. Bununla beraber hem klinik bulgular hem de kolinesteraz
seviyesindeki düşüklük beraberce değerlendirilmelidir. Hastanın tedaviye verdiği yanıt da klinik pratikte etkilenme
düzeyi konusunda fikir verecektir.⁸ Fujino ve arkadaşları 48 yaşında bir kadın hastada etiltiometan (5 g) alımı
sonrası kardiyopulmoner arrest gelişmesi üzerine YBÜ’ye almıştır ve hastaya kardiyopulmoner resüsitasyon
sonrası ventilatör desteği ve beş gün IV pralidoksim uygulamıştır ve altı gün sonra kolinesteraz düzeylerinin
normal gelmesi üzerine hastayı şifa ile taburcu ettiklerini bildirmişlerdir.¹¹ Olgumuzda kolinesteraz düzeyleri
izlenerek intoksikasyonun şiddeti ve tedaviye verdiği yanıt değerlendirildi. Organofosfat intoksikasyonlarında
pralidoksimin etkinliği ve tedavide gerekliliği nedeniyle belirli merkezlerde Sağlık Bakanlığı tarafından stok
halinde tutulmaktadır.
Sonuç
Organofosfat intoksikasyonunun nikotinik, muskarinik ve SSS etkileriyle ciddi solunum yetmezliğine yol
açabileceğini, ventilatör desteğine ihtiyaç olabileceği bilinmelidir. Oldukça ağır seyredebilen ve hayatı tehdit
edebilecek bu intoksikasyon olgularında, erken tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğu ve deneyimli merkezlerde
tedavisinin mümkün olduğu kanaatindeyiz.
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SS-210
ERGENLERDE D VİTAMİNİ, B12 VİTAMİNİ VE FOLAT
EKSİKLİKLERİNİN SIKLIĞI
Nazmi Mutlu KARAKAŞ*
*Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Genel Pediatri Birimi, Ankara
Amaç: Bireyler büyüme dönemine girdiklerinde hücre yenilenmesi, kemik-iskelet doku büyümesi ve DNA-RNA
sentezi için yeterli miktarda vitamin ve demir ihtiyaçları vardır. Ergenlik dönemine giren bireylerde yaşam şekli,
sosyal hayat, beslenme şekli, beslenme özellikleri değişiklikleri ile güneşe maruziyetin azalması sonucunda bu
ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Sonucu olarak, çeşitli eksiklikler görülmektedir. Bu çalışmada, ergenlik
Döneminde D vitamini, B12 vitamini, Ferritin ve Folat eksikliklerinin sıklığı değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Genel Pediatri Polikliniğine Eylül 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında nonspesifik yakınmalarla
ya da kontrol amaçlı başvuran, 10-18 yaş arası ergenlerin dosyaları retrospektif olarak incelendi. Kronik hastalığı
ve halen vitamin desteği alan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: 6 aylık periodda, 1847 ergende hemoglobin (Hgb) ve MCV, 1073 ergende ferritin, 691 ergende D
vitamini, 1088 ergende vitamin B12 ve folat düzeyi çalışılmış. D vitamini eksikliği (DVE) sıklığı %25,7
(n:178/691) idi. Kadınlarda, erkeklere göre DVE görülmesi istastiksel olarak anlamlı yüksekti (E/K: 62/116). B12
vitamin eksikliği (VB12E) sıklığı ise, <300 pg/ml cut-off değerine göre %69,2 (n:753/1088) iken <200 pg/ml cutoff değerine göre %38,3 (n:417/1088) idi. <300 pg/ml cut-off değerine göre kadınların sayısı erkeklere göre
istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Hemoglobin düşüklüğü sıklığı %4,8 (n:89/1847) idi. Kadınların sayısı
ve ortalama yaşı erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Ferritin düşüklüğü sıklığı ise %13,26
(n:245/1847) saptandı. Hemoglobin düşüklüğüne benzer şekilde ferritin düşüklüğünde kadınların sayısı ve
ortalama yaşı erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Folat eksikliği sıklığı ise %37,9
(n:413/1088) saptandı.

Sonuç: Ergenlerde D vitamini, B12 vitamini ve folat eksiklikleri ile ferritin düşüklüğü sıklığı yüksek
bulunmuştur. Özellikle büyük şehirlerde nonspesifik yakınmalarla ve kontrol amaçlı başvuran ergenler bu
vitaminler ve ferritin düşüklüğü açısından riskli sayılmalı, bu düzeyler yönünden değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelime: Ergen, Vitamin, Eksiklik

PREVALENCE OF VITAMIN D, VITAMIN B12, FERRITIN AND
FOLATE DEFFICIENCY IN ADOLESCENTS
Aim: Individuals need sufficient amounts vitamin and iron for cell renewal, bone-skeletal tissue growth and DNARNA synthesis when they enter growth period. New-adolescents cannot meet these needs due to lifestyle, social
life, nutrition, nutritional changes and decrease in sun exposure. As a result, various deficiencies are observed. In
this study, it is aimed to evaluate the prevalence of vitamin D, vitamin B12, ferritin and folate deficiencies in
adolescence.
Materials and Methods: The files of adolescents aged between 10 and 18 years who were admitted to the General
Pediatrics Outpatient Clinic between September 2018 and February 2019 with nonspecific complaints or for
control purposes were retrospectively reviewed. Patients with chronic disease and vitamin support were excluded
from the study.
Results: In 6 months’ period, hemoglobin (Hgb) and MCV in 1847 adolescents, ferritin in 1073 adolescents,
vitamin D in 691 adolescents, vitamin B12 and folate levels in 1088 adolescents were studied. The prevalence of
vitamin D deficiency (VDD) was 25.7% (n: 178/691). In females, VDD was statistically significantly higher than
males (M / F: 62/116). The prevalence of vitamin B12 vitamin deficiency (VB12D) was 69.2% (n: 753/1088)
according to <300 pg/ml cut-off value and %38,3 (n:417/1088) according to the <200 pg/ml cut-off value.
According to the cut-off value of <300 pg/ml, the number of women was statistically significantly higher than that
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of men. The prevalence of hemoglobin deficiency was 4.8% (n: 89/1847). The number and mean age of women
were statistically significantly higher than men. The prevalence of low-ferritin was determined to be 13.26% (n:
245/1847). Similar to the hemoglobin deficiency, the number and mean age of women in ferritin deficiency were
statistically significantly higher than males. The prevalence of folate deficiency was determined to be 37.9% (n:
413/1088).
Conclusion: The prevalence of vitamin D, vitamin B12, folate deficiency and low-ferritin were found to be high
in adolescents. Especially in large cities, applicant adolescents with nonspecific complaints and for control
purposes should be considered as risky in terms of these vitamins and ferritin and should be evaluated in terms of
these levels.
Key words: Adolescent, vitamin, deficiency
Giriş
Ergenlik, çoğunlukla iyi sağlık ile bilinen bir dönemdir. Ebeveynler, bebeklerini ve küçük çocuklarını düzenli
aralarla sağlam çocuk izlemlerine götürmektedir. Bireyler ileri yaşlarda ise pek çok sağlık sorunu ile hekime
başvurduklarında sağlık izlemleri yapılmaktadır. Ergenler ve hatta genç erişkinler sağlıklı olurlar yaklaşımı ile
hekime başvurmazlar ya da götürülmezler. Bu nedenle, bu dönemlerde temeli atılan pek çok önlenebilir önemli
mortalite ve morbidite nedenleri atlanarak; bunların neticesi ile hayatın daha ileriki dönemlerinde uğraşılır. Bu
yüzden ergenlere koruyucu sağlık hizmetleri verilmesi hem ergenler hem de tüm toplum sağlığı açısından
önemlidir1-2. Ergenlerin erken, orta ve geç ergenlik dönemlerinde en azından birer kez koruyucu sağlık
hizmetlerinden yararlanması gerekmektedir. Bu izlemlerde, sadece eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanında
taramalarda önerilmektedir3. Kızlarda menarş ile demir kaybı artması, erkeklerde ise kas dokusu artışı sonucunda
demir ihtiyacı artmaktadır. Sonuç olarak her iki cinste demir eksikliği anemisi sık görülür. Tam kan sayımı ile
aneminin taranması ergenlik döneminde önemlidir. Ergen izlemlerinde ise diğer vitaminlerin taraması
önerilmemektedir4.
Ergenlik dönemine giren bireylerde yaşam şekli, sosyal hayat, beslenme şekli, beslenme özellikleri değişiklikleri
ile güneşe maruziyetin azalması sonucunda mikronutient ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Sonucu olarak, çeşitli
eksiklikler görülmektedir. Bu çalışmada, ergenlik döneminde D vitamini, B12 vitamini, anemi ve folat
eksikliklerinin sıklığı değerlendirmek amaçlanmıştır.
2.MATERYAL ve METOD
Çalışma, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Pediatri Polikliniğine Eylül 2018-Şubat 2019 tarihleri
arasında non-spesifik yakınmalarla ya da kontrol amaçlı başvuran 10-18 yaş arası ergenler dahil edildi. Nonspesifik yakınma olarak halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık ve kendini iyi hissetmeme gibi yakınmalar olarak
belirlendi. Bu hastalara ek olarak hiçbir yakınması olmayan ve aileleri tarafından iyi beslenmedikleri iddia edilen
ergenlerde dahil edildi. Amerikan Pediatri Akademisi kılavuzunun önerisi ile tüm ergenlerde anemi taraması
yapıldı4. Ergenlerin yakınmalarına göre klinisyen tarafından diğer vitamin düzeyleri bakıldı. Kronik hastalık tanısı
olan, halen ya da yakın zamanda vitamin desteği alan ve daha önce vitamin eksikliği tanısı alan ergenler çalışma
dışı bırakıldı. Ergenlerin dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmada anemi için 12 mg/dl altı, vitamin B12
eksikliği için 200 pg/ml altı eksiklik, folik asit için 2 ng/mL altı eksiklik, D vitamini için 15 µg/L ve ferritin için
de 15 µg/L altı değer yetersizlik olarak kabul edildi5. Elde edilen veriler Statistical Package fort he Social Sciences
(SPSS) istatistik paket programına aktarılarak değerlendirilmiş, çapraz tablolar, X², korelasyon ve yüzde dağılım
analizleri kullanılmıştır.

Tartışma ve Sonuç
6 aylık periodda, 1847 ergende hemoglobin (Hgb) ve MCV, 1073 ergende ferritin, 691 ergende D vitamini, 1088
ergende vitamin B12 ve folat düzeyi çalışılmış. Tüm ergenler 10-18 yaş ve alt gruplara bölünerek
değerlendirildiğinde, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Cinsiyete göre
değerlendirildiğinde ise cinsiyet dağılımları ve düzeyler yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi
(Tablo 1) En sık başvuran grup 10-12 yaş grubu olduğu görüldü.

392

Tablo 1. Ergenlerde yaş gruplarına göre kan düzeyleri
Ferritin (n)
Ferritin*
Vitamin D (n)
Vitamin D*
Vitamin B12 (n)
Vitamin B12*
Hemoglobin (n)
Hemoglobin*
Folat (n)
Folat*

10-18 yıl
1073
27,5±23,6
692
21,5±9,44
1088
273,5±171,5
1847
14,01±1,3
1088
6,2±1,2

10-12 yıl
381
28,1±19,5
241
22,6±8,1
373
301,3±156,3
703
13,6±0,9
373
6,4±1,1

13-15 yıl
406
23,8±18,1
253
21,1±10,5
419
254,3±157,2
661
14,08±1,4
419
5,9±0,9

16-18 yıl
286
31,8±30,7
197
20,7±9,2
296
265,7±202,5
483
14,4±1,6
296
6,3±1,2

E/K
448/625
25,5±20,2 / 29,3±23,1
304/388
22,1±8,05/21,08±10,3
464/624
275,6±162,1/282,4±158,2
853/994
13,9±1,2 /14,2±0,8
464/624
6,3±1,1/6,1±0,8

P değeri
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

*Ortalama ± Standart Sapma

D vitamini eksikliği (DVE) sıklığı %25,7 (n:178/691) idi. Kadınlarda, erkeklere göre DVE görülmesi istastiksel
olarak anlamlı yüksekti (E/K: 62/116). B12 vitamin eksikliği (VB12E) sıklığı ise, <300 pg/ml cut-off değerine
göre %69,2 (n:753/1088) iken <200 pg/ml cut-off değerine göre %38,3 (n:417/1088) idi. <300 pg/ml cut-off
değerine göre kadınların sayısı erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Hemoglobin düşüklüğü
sıklığı %4,8 (n:89/1847) idi. Kadınların sayısı ve ortalama yaşı erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek
saptandı. Ferritin düşüklüğü sıklığı ise %13,26 (n:245/1847) saptandı. Hemoglobin düşüklüğüne benzer şekilde
ferritin düşüklüğünde kadınların sayısı ve ortalama yaşı erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı.
Folat eksikliği sıklığı ise %37,9 (n:413/1088) saptandı (Tablo 2)

Tablo 2. Ergenlerde eksikliklerin dağılımı
n

P değeri

Ferritin*
Erkek/Kadın

245
34/211

<0,05

Vitamin D**
Erkek/Kadın

178
62/116

<0,05

Hemoglobin***
Erkek/Kadın

89
18/71

<0,05

Vitamin B12
<300 pg/ml
Erkek/Kadın

753
284/469

<0,05

<200 pg/ml
Erkek/Kadın

417
176/241

>0,05

<150 pg/ml
Erkek/Kadın

220
92/128

>0,05

Folat****
Erkek/Kadın

413
187/226

>0,05

Yaş
(±sd)
14,2±2,09
12,8±1,98/
14,5±2,02
14,06±2,2
13,4±2,2/
14,4±2,1
14,02±2,2
12,05±2,01/
14,5±1,9

P değeri

13,8±2,2
14,01±1,9/
13,7±2,1
14,1±2,1
14,2±,1,5/
13,9±1,1
14,2±2,03
14,4±1,8/
14,04±1,7
13,2±1,9
13,04±1,1/
13,4±0,5

<0,05

>0,05

<0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Serum Düzeyi (±sd)
8,02±2,79
9,05±2,43/
7,85±2,8
12,4±2,02
12,5±1,9/
12,3±1,9
11,1±0,8
11,4±0,5/
11,1±0,92
190,4±59,02
185,5±49,9/
192,4±56,8
145,9±34,5
141,5±29,4/
147±44,2
119,3±23,9
123±33,1/
115,25±29,5
1,6±0,3
1,5±0,2/
1,7±0,1

P değeri

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

*Ferritin: Kan serum düzeyi <12 ng/ml olan hastalar.
**Vitamin D: Kan serum düzeyi <15 µg/L olan hastalar.
***Hemoglobin: < 12g/dl olan hastalar
****Folat: <4 ng/mL ola hastalar

Tartışma
Bu çalışmada, non-spesifik bulgularla yada kontrol amaçlı başvuran ergenlerin mikronutrient durumları
değerlendirildi. Çalışmamızda, anemi sıklığının %4,8 olduğu, fakat nonspesifik bulgularla gelen ergenlerde diğer
mikronutrient eksikliklerinin sıklığının yüksek olduğu görüldü.
Birçok ülkede ergenlerde D vitamini eksikliğinin sık görüldüğüne dair çalışmalar mevcuttur 6-8. Yetim ve ark.

393

ergenler üzerinde yaptığı çalışmasında, vitamin D eksikliği (<20 ng/ml) sıklığı %56, olarak bildirmiştir9. Özellikle
obez ergenlerde D vitamini eksikliğinin sıklığının arttığı gösterilmiştir. Nedeni olarak sedanter yaşam ve evden
dışarı çıkma isteklerinin az olması gösterilmiştir10. Bu çalışmada D vitamini eksikliği sıklığı %25,7 olarak
bulundu. Çalışma grubumuzda obez ergen bulunmamaktaydı. Anemiye göre sıklık yüksek olduğu görüldü. Diğer
çalışmalara göre sıklık daha düşük gözükse de, çalışmamız daha geniş ve yaş dağılımı dengeli bir populasyonda
yapıldı. Ayrıca diğer çalışmalarda göre vitamin D eksikliği kesim değeri 15 µg/L alınmasından dolayı farklılık
görüldüğü düşünülebilir. Ergenlerde D vitamini eksikliğinin bu sıklıkta görülmesinin nedenleri ise; sedanter
yaşam, yetersiz fiziksel aktivite ve genellikle zamanlarını kapalı alanlarda geçirme isteği olduğu düşünülebilir.
Ayrıca D vitamin eksikliğinin kızlarda istatistiksel anlamlı olarak daha sık görüldüğü bulundu. Pakistan’da
ergenlerde yapılan çalışmada kızlarda sık iken, Norveç’te erkeklerde daha sık olduğu görülmüş11-12. Bu
farklılıkların daha çok kültürel farklılıklarda dolayı ortaya çıkmış olabileceği düşünülmüştür 9.
B12 vitamin eksikliği (VB12E) sıklığı ise, <300 pg/ml cut-off değerine göre %69,2 (n:753/1088) iken <200 pg/ml
cut-off değerine göre %38,3 (n:417/1088) idi. Yetim ve ark. ergenler üzerinde yaptığı çalışmasında vitamin B12
eksikliği ise (<300 pg/ml) %35,6 olarak bildirmiştir 9.Hindistan çalışmasında ise %73,5 olarak raporlanmıştır 5.
Çalışmamızda daha çok nonspesifik bulgular ile başvurular vardı. Yetim ve ark. vitamin B12 eksikliği saptanan
ergenlerde klinik bulgu yapmadığını görmüşlerdir9. Özellikle ergenlerin düzensiz yaşam şekilleri, düzensiz ve
dengesiz beslenme alışkanlıkları, birçok mikronutrient eksikliğine yol açtığı da bilinmektedir 13. Vitamin B12
eksikliğine ek olarak çalışmamızda folat eksikliği sıklığı ise %37,9 olarak saptanmış olup vitamin B12 eksikliğine
benzerlik göstermektedir. Hindistan’da ergenlerde folat eksikliği sıklığı, çalışmamıza benzer olarak %39,8 olarak
bulunmuştur5.
Çalışmamızda ferritin eksikliği %13,26 saptanmış olup, anemi sıklığına göre yüksektir. Hindistan
çalışmasında %59,7 olarak saptanmıştır5. Bu iki çalışma arasında fark sosyoekonomik nedenlerle açıklanabilir.
Demir eksikliği anemisi en sık görülen anemi tipi olsa da, çalışma grubumuzda anemi sıklığı oldukça düşük, aksine
ferritin düşüklüğü sıklığı yüksek, vitamin B12 ve folat eksikliğinin yüksek olduğu görüldü.
Sonuç
Ergenlerde D vitamini, B12 vitamini ve folat eksiklikleri ile ferritin düşüklüğü sıklığı yüksek bulunmuştur.
Özellikle büyük şehirlerde nonspesifik yakınmalarla ve kontrol amaçlı başvuran ergenler bu vitaminler ve ferritin
düşüklüğü açısından riskli sayılmalı, bu düzeyler yönünden değerlendirilmelidir.
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KIRIKKALE İLİNDE 12-17 YAŞ ARASI SAĞLIKLI ‘ADÖLESAN’
ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE ETKİLERİ
Ramazan DULKADİR*, Fulya GÜLERMAN**
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Kırşehir
**
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Gastroenteroloji BD, Kırıkkale
Amaç: Bu çalışmamızda nutrisyonel riketsin sık görüldüğü bölgemizde sağlıklı olduğu düşünülen adölesanlar da
D vitamini yetersizliği prevelansını saptamayı, etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçladık.
*

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Şubat 2012 ile Şubat 2013 tarihleri arasında herhangi bir şikayeti olmayan, yaşları
12-17 arasında değişen adölesanlar alındı. 12 yaşından küçük, 17 yaşından büyük, k ronik hastalığı olan
veya D vitamini metabolizmasını etkileyen ilaç kullanan adölesanlar çalışmaya alınmadı. Çalışmaya kış ve yaz
mevsiminde toplam 358 adölesan alındı.
Bulgular: Yaş ortalamaları 14,6±1,58 yıldı. Çalışmaya alınan kız adölesanların ortalama boyları 159,97±7,87
cm, vücut ağırlıkları ise 54,25±11,19 kg’dı. Erkek adölesanların ortalama boyları 164,23±12,55 cm, vücut
ağırlıkları ise 59,50±16,71 kg’dı.Kızlarda P, ALP, K-ALP, PTH, 25(OH)D3 düzeyleri erkek adölesanlara göre
anlamlı derecede düşüktü. Kemik ALP düzeyinin mevsimlere göre D vitamini düzeyi ile karşılaştırıldığında kış
mevsiminde anlamlı farklılık yok iken; yaz mevsiminde D vitamini seviyesi düştükçe K-ALP düzeyinde artış
görüldü. Kemik ALP düzeyinin cinsiyete göre D vitamini düzeyi ile karşılaştırıldığında erkek adölesanlarda
anlamlı farklılık yok iken; kız adölesanlarda D vitamini seviyesi düştükçe K-ALP düzeyinde artış görüldü. . D
vitamini düzeyi ile kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve parathormon arasında ilişki saptanmadı.
Sonuç: Bu çalışmamızla D vitamini eksikliği veya yetersizliğinin bölgemizde adölesanlar arasında çok
yaygın olduğunu tespit ettik. D vitamini değerlendirilmesi yapılırken coğrafi konum, iklim, yaşam tarzı ve beslenme
alışkanlıkları belirlenmeli ve ona göre D vitamini desteği planlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Adolesan riketsi, D vitamini yetersizliği, Subklinik D vitamini eksikliği

VITAMIN D DEFICIENCY AND IN HEALTHY ADOLESCENTS AGED
12–17 IN THE CITY OF KIRIKKALE
Aim: This study was performed to determine the prevalence of vitamin D deficiency and associated factors in
adolescents who appear healthy in the Central Anatolia region of Turkey where nutritional rickets is common.
Materials and Methods: Adolescents 12–17 years old with no health complaints were enrolled in this study
between February 2012 and February 2013. Adolescents younger than 12 and older than 17, those with chronic
diseases, and those using any medications known to affect vitamin D metabolism were excluded. A total of 358
adolescents, consisting of 235 (65.5%) girls and 123 (34.5%) boys with an average age of 14.6±1.58 years, were
included in this study in summer and winter seasons.
Results: The average height of female adolescents 159.97 ±7.87 cm, the average weight was 54.25±11.19 kg. The
average height of male adolescents 164.23±12.55 cm, the average weight was 59.50±16.71 kg. P, ALP, K-ALP,
PTH, and 25-hydroxy vitamin D3 [25(OH)D3] levels were considerably lower in female than in male adolescents.
The rate of vitamin D deficiency was higher in girls than in boys. Bone ALP (B-ALP) level was compared to
Vitamin D level in each season; there was no significant relation in winter, but vitamin D level decreased with
increasing B-ALP level in summer. B-ALP level was compared to vitamin D level according to sex; there was no
significant relation in male adolescents, but vitamin D level decreased while B-ALP level increased in female
adolescents. No relation was detected among Vitamin D level and calcium, phosphor, alkaline phosphatase and
parathormone.
Conclusion: This study showed that vitamin D deficiency or inadequacy is very common among adolescents in
the Central Anatolia region of Turkey. During the evaluation of Vitamin D, geographical location, climate, life
style and food habits should be specified and depending on this, Vitamin D support should be planned.
Key words: Adolescent rickets, Vitamin D inadequacy, Subclinical Vitamin D deficiency
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Giriş
D vitamininin en önemli fizyolojik fonksiyonu; bağırsaktan kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) emilimini sağlayarak,
paratiroid hormon (PTH) ile birlikte Ca/P düzeylerini normal fizyolojik aralıkta tutmak ve bu şekilde en uygun
kemik mineralizasyonu, metabolik ve nöromüsküler fonksiyonları sağlamaktır (1, 2). Çocuklarda D vitamini
eksikliğinin en önemli sonucu riketsdir. D vitamini yetersizliği ise riketsin klinik belirtileri olmadan laboratuvar
olarak D vitamini eksikliği olarak tanımlanır. D vitamini hipovitaminozisi veya subklinik D vitamini eksikliği
olarak da adlandırılan bu durumun dünyada ve ülkemizde prevalansının bilinenden daha sık olduğu ve arttığı
tahmin edilmektedir (3-8). D vitaminini yetersizliğinde önce 25 hidroksi vitamin D [25(OH)D] düzeyi azalmakta
ve buna bağlı olarak intestinal kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) emilimi azalmaktadır. Daha sonra parathormon (PTH)
ve aktif vitamin D etkisi ile serum Ca düzeyi normal seviyede tutulmaya çalışılmakta, bu süreç ilerlerken klinik
ve biyokimyasal bulgular belirginleşmektedir. Sonuçta, PTH ile aktif vitamin D’ ye rağmen Ca dengesi korunamaz
hale gelmekte ve kemik yapı olumsuz etkilenmektedir (9). Vücutta birçok dokuda D vitamin reseptörü bulunmakta
ve aktif D vitamini sentez edilmektedir. Bu neden ile D vitamini eksikliğinin çeşitli kanser (barsak, meme, prostat),
otoimmün hastalıklar (multiple skleroz, tip 1 diyabet), hiperproliferatif deri hastalıkları (psöriazis), hipertansiyon
ve infeksiyöz hastalıklar için risk oluşturduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında kemik
sağlığı ve diğer kronik hastalıklardan korunmak için D vitamininin normal değerlerde olması gerekliliği daha da
önem kazanmıştır (10).
Bu çalışmadaki amaç subklinik D vitamini eksikliğinin sık görüldüğü bölgemizde sağlıklı adölesanlarda D
vitamini yetersizliği prevelansını saptamak, etkileyen faktörleri ortaya koymak ve kemik sağlığına etkilerini
göstermektir. Bu sayede D vitamini yetersizliğinin önlenmesi için aileler ve adölesanların D vitamini yetersizliği
ve/veya eksikliği hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, bu etkilerden korunmak için gerekli beslenme,
güneşlenme ve fiziksel aktivitenin önemini anlatmak ve ikincil amaç olarak da bu durumla mücadele için bir
sağlık politikası oluşturulması ve besinlere D vitamini takviyesi gerekliliği konusunda girişimlerde bulunulmasına
yardımcı olmaktır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmamıza Şubat 2012- Şubat 2013 tarihleri arasında Kırıkkale ili ilköğretim ve ortaöğretim çağı yaşları 12-17
arasında olan sağlıklı görünen kronik hastalık ve ilaç kullanımı olmayan adölesanlar okul taraması yapılarak
çalışmaya alınmıştır. Çalışma 4 aşamada gerçekleştirildi: 1. Vaka grubunun belirlenmesi 2. Serum örneklerinin
alınması ve anket çalışması 3. Serum örneklerinin çalışılması 4. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi
Kırıkkale ili Nüfus Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 12-17 yaş arası adölesan nüfusu N:30000’dir.
Populasyonda tahmini D vitamini yetersizliği insidansı %1,67–19 olarak kabul edilip (30) örneklem büyüklüğü
hesaplandığında 250-450 arasında adölesanın (n: 284) çalışmaya alınmasına karar verildi. Olguların fizik
muayeneleri yapıldı. Puberteleri Tanner evrelemesine göre yapıldı. Vakaların sosyodemografik bilgileri, beslenme
alışkanlıkları, güneşe maruziyet, fizik aktivite durumlarını sorgulayan anket formu hazırlandı ve bu form
çerçevesinde sorgulanması planlandı. Anket formunu aileleriyle inceledikten sonra kabul eden olgular çalışmaya
alındı. Kemik metabolizmasını etkileyebilecek D vitamini, Ca, antikonvülsan, kortikosteroid, heparin ve östrojen
türevi ilaç kullananlar ile kronik karaciğer, böbrek, endokrin ve gastrointestinal sistem hastalıkları olan olgular
çalışmaya alınmadı. Çalışmayı kabul eden tüm olguların venöz kan örneği bir gecelik açlık sonrası, jelli ve
vakumlu biyokimya tüpleri ve mor kapaklı EDTA’lı tüplere alındı. 3780 devirde yedi dakika santrifüj
edilerek serum örnekleri elde edildi. Bu örnekler Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Biyokimya ve
Çocuk Beslenme Metabolizma laboratuarlarında çalıştırıldı. 358 olguyla çalışma tamamlandı. Veriler bilgisayar
ortamında SPSS (Statistical Package for the Social Science) 20 paket programı kullanılarak istatistiksel analize
tabi tutuldu. Ölçüm ile belirtilen değişkenler ort. ± standart sapma, sayım ile belirtilen değişkenler yüzde ile
gösterildi. İstatistiksel karşılaştırmalarda varyans analizi (F değeri), t-testi, ve ki-kare testleri kullanıldı.
Parametreler arası ilişki Spearman korelasyon testi kullanılarak araştırıldı. Elde edilen p değerleri 0.05’den büyük
ve eşit olduğu durumlarda anlamsız, küçük olduğu durumlarda farklar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalışmaya alınan 358 olgunun yaşları 12 ile 17 yıl arasında olup, 235’i (%65,6) kız, 123'ü (%34,4) erkekti.
Kız/Erkek oranı 1,9 idi. Yaş ortalamaları 14,6±1,58 yıldı. Biyokimyasal parametrelerinin ortalama değerlerine
bakıldığında Ca: 9,96±0,389 mg/dl; P: 3,94±0,663 mg/dl; ALP: 147,23±89,328 U/L; K-ALP: 64,38±46,11µgr/l;
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25(OH)D3: 20,86±10,97 ng/ml; PTH: 48,62±24,04 pg/ml olarak bulundu. Kızlarda P, ALP, K-ALP, PTH,
25(OH)D3 düzeyleri erkek adölesanlara göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Sağlık Bakanlığının kabul
ettiği D vitamini seviyelerine göre D vitamini yetersizliği, Avrupa’da kabul gören D vitamini seviyelerine göre ise
D vitamini eksikliği daha sık bulundu. D vitamini eksikliği kızlarda erkeklere göre daha fazla görüldü.
Aylık gelir seviyesi arttıkça adölesanların Ca düzeylerinin ortalamasının arttığı saptandı. Çalışmamıza alınan
adölesanların 12-14 yaş grubunda olanların 15-17 yaş grubunda olanlara göre D vitamini düzeyi daha düşüktü.
Cilt rengi koyulaştıktıkça D vitamini düzeyinin azaldığı saptandı. Cinsiyetin fiziksel aktivite ile ilişkisine
bakıldığında kızlarda spor yapmayanlar daha fazla idi (K:%60.7, E:%24.4). Bizim çalışmamızda da fiziksel
aktivitesi kısıtlı olan adölesanların D vitamini düzeyi daha düşük saptandı. Çalışan annelerin çocuklarının Ca
düzeyleri çalışmayan annelerin çocuklarına göre daha yüksekti. Kemik ALP düzeyinin mevsimlere göre D
vitamini düzeyi ile karşılaştırıldığında kış mevsiminde anlamlı farklılık yok iken; yaz mevsiminde D vitamini
seviyesi düştükçe K-ALP düzeyinde artış olduğu görüldü. Kemik ALP düzeyinin cinsiyete göre D vitamini
düzeyi ile karşılaştırıldığında erkek adölesanlarda anlamlı farklılık yok iken; kız adölesanlarda D vitamini
seviyesi düştükçe K-ALP düzeyinde anlamlı artış görüldü. Mevsim, yaş, anne - babanın eğitim seviyesi, annenin
çalışma durumu, sosyoekonomik seviye, alışkanlıklar, puberte evresi, kızların giyim tarzı, fiziksel aktivite,
güneşlenme süresi ve vücut kitle indeksinin D vitamini düzeyine etkisi yoktu. D vitamini düzeyi ile kalsiyum,
fosfor, alkalen fosfataz ve parathormon arasında ilişki saptanmadı.
Tartışma
Adölesan dönemi erişkin kemik sağlığı bakımından kritik bir dönemdir. Bu dönemde hızlı kemik gelişimi
nedeniyle D vitamini eksikliği riski artmaktadır. D vitamini eksikliği ve/veya yetersizliği sadece bebekleri değil
adölesan çağdaki çocukları da etkileyen önemli bir sağlık sorunudur (30). Son yıllarda sadece gelişmekte olan
ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de adölesan dönemde -rikets saptanmasa bile- D vitamini eksikliği ve/veya
yetersizliğinin daha fazla sıklıkta görülmesi güncel bir konudur (7).
Ülkemizde adölesan çocuklarda D vitamini düzeyini değerlendiren yeterli sayıda çalışma yoktur. Van’da Acar ve
arkadaşları (11) tarafından adölesan dönemde D vitamini yetersizliği %52,4 oranında rapor edilmiştir. Hatun ve
arkadaşları (12) ise 89 adölesan kızda %43 D vitamini yetersizliği, %21,3 D vitamini eksikliği bildirmişlerdir.
Budak ve arkadaşları (13) yaptıkları çalışmada yaş ortalamaları 20 olan 67 doğurganlık çağındaki kız üniversite
öğrencilerinin çoğunda D vitamini seviyesini 16ng/ml’nin altında saptamışlardır. Demirçeken ve arkadaşları (14)
ise güneş ışığı almamaya bağlı D vitamini eksikliği sonucu gelişen hipokalsemik tetani ile başvuran 13 yaşında
adölesan riketsli bir olgu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise Kırıkkale’li adölesanlarda Sağlık Bakanlığı
verileri temel alınarak %57 D vitamini yetersizliği, %12,8 D vitamini eksikliği tespit ettik. % 30,2 oranında ise
D vitamini >25 ng/ml (normal) saptandı. Avrupa’da kabul gören D vitamini düzeylerine göre ise D vitamini
yetersizliği %31,3, D vitamini eksikliği %51,1 idi. % 17,6 ise D vitamini >30 ng/ml (normal) saptandı.
Süt çocukluğu döneminde nutrisyonel rikets erkek çocuklarda daha sık görülmekte iken (15), adölesan dönemde
kızlar daha fazla risk altındadır (3). Narchive ve arkadaşları (16) Suudi Arabistan’da adölesan riketsi tanısı
koydukları vakaların %95,2’sinin, Rajeswari ve arkadaşları (17) ise Hindistan’da saptadıkları semptomatik riketsli
adölesanların hepsinin kız olduğunu bildirmişlerdir. Moussavive arkadaşlarının (18) yaptığı çalışmada d a
kızlarda %72,1 ve erkeklerde %18,3 oranında D vitamini eksikliği tespit edilmiş ve kızlarda çarpıcı olarak 4 kat
daha fazla olduğu belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda da kız adölesanlarda D vitamini ortalaması 19,7±11,03
ng/ml, erkek adölesanlarda D vitamini ortalaması 22,9±10,5 ng/ml olarak saptandı. Bu fark istatistiksel açıdan
anlamlı idi (p<0.05). Chapuy ve arkadaşlarının (19) Fransa’nın 9 coğrafik bölgesinde 1569 gönüllüyü kapsayan
çalışmasında ise yaş ve cinsiyetin serum 25(OH)D3 düzeyi üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir.
Bizim çalışmamızda da yaş ile D vitamini seviyesi arasında ilişki saptanmamıştır. Ancak çalışmamızda D vitamini
eksikliği ve yetersizliği puberte döneminin hızlandığı 12-13 yaşlarında daha sık saptandı. Bu da erken adölesan
dönemde tesbit edilen D vitamini eksikliği ve/veya yetersizliğinin erken teşhis ve tedavisi ile ilerleyen yıllardaki
kemik gelişimi üzerine etkisinin önemini arttırmaktadır. Bu nedenle adölesanlarda D vitamininin ileri dönem
etkilerinden dolayı proflaksinin erken dönemde yapılması önerilir. İzmir’de Ölmez ve arkadaşlarının (13) yaptığı
bir çalışmada anne baba eğitim seviyesi düşük olan adölesanların D vitamini seviyelerinin daha düşük saptandığı
bildirilmiştir. Bener ve arkadaşlarının (20) yaptıkları çalışmada ise D vitamini eksikliği olan olgular ile normal
düzeye sahip olguların değerlendirilmesinde anne baba eğitim düzeyi ile çalışıp çalışmaması ve yaptığı iş arasında
ilişki bulunmamıştır. Çalışmamızda anne babanın eğitimli veya eğitimsiz olması ile D vitamini eksikliği,
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yetersizliği ve normalliği arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Çalışmamıza katılan
çalışan annelerin çocuklarının Ca düzeyleri çalışmayan annelerin çocuklarına göre daha yüksekti. Bu sonuç
istatistikel olarak anlamlı bulundu (p<0,05) ve çalışan annelerin beslenme konusunda daha bilinçli olduklarını
gösterdi. Narchi ve arkadaşları (16) adölesan riketsi tespit edilen olgularda besinlerle yetersiz Ca (490 mg/gün) ve
D vitamini alımı (2,8μg/gün) yanı sıra aşırı karbonatlı içecek tüketimininin risk faktörü olduğunu belirtmişlerdir.
Çalışmamızda adölesanların alışkanlıkları ile D vitamini eksikliği, yetersizliği ve normalliği arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).
Adölesan dönemde yapılan çalışmalarda sosyoekonomik seviye ile D vitamini arasında ilişki olduğu ve düşük
sosyoekonomik seviyenin D vitamini eksikliği için önemli bir risk faktörü olduğu görülmüştür (21). Çalışmamızda
ailelerin gelir düzeyleri ile D vitamini eksikliği arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (P>0,05). Benzer şekilde
Hatun ve arkadaşlarının (12) yaptığı çalışmada da sosyoekonomik seviyenin D vitamini düzeyine etkisinin
olmadığı bildirilmiştir. Ancak çalışmamızda aylık gelir seviyesi arttıkça adölesanların Ca düzeylerinin yükseldiği
görüldü ki bu da istatistikel olarak anlamlı idi (p<0,05). Bu sonuçla gelir düzeyi arttıkça kalsiyumdan zengin
ürünlerin tüketiminin daha fazla olduğunu düşünebiliriz. Narchi ve arkadaşları (16) Suudi Arabistan’da adölesan
riketsi tanısı koydukları 21 olgunun tamamının güneşlenme süresinin günde 60dk’dan az olduğunu ve 3/4'ünün
30dk’dan daha az güneşlendiğini tespit ettiler. Bizim çalışmamızda ise güneşlenme süreleri ile D vitamini eksikliği
ve/veya yetersizliği arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ayrıca çalışmamızdaki
adölesanların güneş koruyucu kullanan ve kullanmayanları arasında D vitamini seviyesi yönünden
istatistiksel bir anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Ancak bu sonuç güneş koruyucu kullanan adölesanların
sayısının az olmasına bağlandı. Çalışmamızda fiziksel aktivite ile D vitamini seviyesi arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Ancak cinsiyet ile fiziksel aktivite karşılaştırıldığında erkek adölesanlaın kızlara
göre daha fazla spor yaptığı görüldü. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Daha az fiziksel
aktivitesi olan adölesan kızların D vitamini eksikliği veya yetersizliği yönünden daha fazla risk altında oldukları
düşünülebilir. Hatun ve ark. nın (12) yaşları 13 ile 17 yıl arasında değişen toplam 89 kız çocuğunu kapsayan
çalışmalarında tüm kapalı giyinen kız çocuklarında D vitamini seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. %70
yetersizlik ve %30 oranında eksiklik olduğu gözlenen kapalı giyinen kız çocuklarının D vitamini düzeyleri kapalı
olmayanlara göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Ergur ve ark. (22) ise yaptıkları çalışmada kapalı giyinen
annelerin bebeklerinde D vitamini düzeyinin düşük olduğunu saptamışlardır. Tüm bu çalışmalar giyimin ve güneş
ışığının D vitamini üzerine olan etkisini gösteren çalışmalardır. Acar ve arkadaşlarının (23) yaptığı bir çalışmada
ise kapalı giyimli kızların D vitamini seviyelerinin daha düşük olduğu, ancak kızların giyim tarzıyla adölesan
riketsi görülmesi arasında istatistiksel olarak ilişki olmadığı bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda ise kız
adölesanların giyim tarzına bakıldığında % 94,5 açık, %5,5 kapalı giyiniyordu. Çalışmaya alınan kız adölesanların
giyim tarzı ile D vitamini arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (P>0,05). Ancak çalışmamızda kapalı
giyim tarzı olan adölasan sayısının az olması bu konudaki gerçeği tam olarak yansıtmayabilir.
Narchive ve ark. adölesan riketsli 21 vakanın tamamının Tanner II ile IV. pubertal evrede olduklarını
bildirmişlerdir (16). Bizim çalışmamızda puberte evresi ile D vitamini arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
yoktu (p>0,05).
Klasik besinsel riketsde biyokimyasal olarak Ca düşüklüğü, ALP yüksekliği beklenmektedir (15). Fakat 193
olguyu kapsayan bir çalışmada; 25(OH)D, Ca, P, ALP düzeyleri bakılmış ve D vitamini yetersizliği saptananların
hiçbirinde Ca, P düşüklüğü, ALP yüksekliği saptanmamıştır. Bu çalışmaya göre; serum Ca, P, ALP düzeyleri
normal değerlerde olsa bile, klinik olarak D vitamini eksikliği, yetersizliği düşünülen ve risk faktörü olan
vakalarda, D vitamini durumunu belirlemede 25(OH)D düzeyi bakılması gerektiği belirtilmiştir (24). Bir başka
çalışmada da D vitamini eksikliği ve yetersizliğinde serum Ca, P, ALP değerleri yine değişmemiştir (20). Ayrıca
yapılan bir başka çalışmada kış sonunda D vitamini depoları yetersiz gelen adölesanlarda PTH düzeyleri normalini
korumuştur ki bu da PTH düzeyini normal seviyede tutan farklı mekanizmaların olabileceğini düşündürmektedir
(25). Bizim çalışmamızda da D vitamini düzeyi ile Ca, P, ALP ve PTH arasında ilişki saptanmadı.
Karaciğer fonksiyonları normal olan erişkinlerde total ALP’nin %50’si kemikten kaynaklanırken, çocuk ve
adölesanlarda kemik mineralizasyonunun hızlı bir şekilde devam etmesi nedeniyle yaklaşık %90’ını kemik-ALP
(K-ALP) oluşturmaktadır (26). Bundan dolayı kemik döngüsünün değerlendirmesinde K-ALP’nin bakılması
önerilmektedir. Ancak yapılan bir başka çalışmada ise 382 çocuktan %25’inde D vitamini <20ng/ml olan olgular
tespit edilmesine rağmen çocukların %92’sinin K-ALP değerinin normal olduğu rapor edilmiştir (27). Bizim
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çalışmamızda da benzer şekilde K-ALP ile D vitamini düzeyleri arasında istatistiksel bir ilişki saptanmadı (p>0,05),
ancak kız adölesanlarda ve kış mevsiminde D vitamini eksikliği ve/veya yetersizliğinde K-ALP seviyesi daha yüksek
bulundu ki bu sonuç istatistiksel olarak da anlamlıydı (p<0.05).
Abdullah ve arkadaşlarının (28) çalışmasında rikets tespit edilen adölesanlarda hiçbir rikets Fizik muayene bulgusu
olmadığı, ancak en sık yakınmanın özellikle alt ekstremitelerde ağrı ve sızı olduğu belirtilmişti. Bizim
çalışmamızda ise çalışmaya alınan adölesanların %7’sinde kas-iskelet şikayeti varken, %93’ünde yoktu. Dolayısıyla
kas-iskelet şikayeti olan adölesanlar ile D vitamini seviyesi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi
(p>0,05).
Sonuç olarak, güneşi bol olan subtropical iklim kuşağında bir coğrafyada olmamıza rağmen çalışmaya alınan 235
kızdan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 37’sinde (%15,7) D vitamini eksikliği, 131’inde (%55,7) D vitamini
yetersizliği; erkek adölesanların ise 9’unda (%7,3) eksiklik, 73’ünde (%59,3) yetersizlik gözlendi. Aynı
adölesanlar Avrupa’da kabul gören D vitamini düzeylerine göre değerlendirildiklerinde ise kızların 137’sinde
(%58,3) D vitamini eksikliği, 60’ında (%25,5) D vitamini yetersizliği, erkek adölesanların ise 46’sında (% 37,4)
eksiklik, 52’sinde (%42,3) yetersizlik tespit edilmesi bu sorunun ciddiyetini göstermektedir. Adölesan kızlardaki
bu eksiklik veya yetersizliğin anne oldukları dönemde intrauterin gelişme geriliği, prematürite, konjenital
rikets görülme sıklığını arttıracağı düşünülmektedir. Ayrıca yapılan birçok çalışmada D vitamininin multiple
skleroz, hipertansiyon, tip 1-2 diabetes mellitus, astım, kolon, prostat, meme ve over kanseri riskini azaltmak
yönünde olumlu katkısı da dikkate alındığında yeterli düzeyde olmasının önemi daha da artmaktadır.
D vitamini değerlendirilmesi yapılırken coğrafi konum, iklim, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları belirlenmeli ve ona
göre D vitamini desteği planlanmalıdır. Böylece gereksiz tanı ve tedavi ile birlikte D vitamini intoksikasyonu da önlenmiş
olur. Bizim çalışmamızın sonuçlarına göre de tanı ve tedavide ülkemiz koşullarına göre belirlenmiş D
vitamini düzeylerinin kullanılması daha uygundur. Ciddi bir halk sağlığı sorunu olan D vitamini yetersizliğinin
önlenmesi için de aileler ve adölesanların D vitamini eksikliği ve/veya yetersizliği hakkında bilgilendirilmesi ve
bu durumdan korunmak için gerekli beslenme, güneşlenme ve fiziksel aktivitenin öneminin anlatılması gereklidir.
D vitamini eksikliği ile mücadele için bir sağlık politikası oluşturulmalı ve koruyucu olarak besinlere destekleyici
D vitamini takviyesi yapılması konusunda girişimde bulunulmalıdır.
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Amaç: Sepsis infeksiyona karşı düzensiz yanıta bağlı organ disfonksiyonu nedeniyle yoğun bakım, hastane
morbidite ve mortalitesinde önemli yer tutar. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya çapında 30 milyon/yıl fazla
insanın etkilendiği ve potansiyel olarak 6-8 milyon ölüme yol açabildiği bildirilmektedir. Çalışmamızda bir yıl
içerisinde kliniğimizde takip ettiğimiz 65 yaş üzeri geriatrik hastalarımızda sepsisin etyoloji ve mortalite oranlarını
incelemeyi hedefledik.
Gereç-Yöntemler: Retrospektif olarak kliniğimize sepsis tanısıyla yatan veya yoğun bakım yatışı sırasında sepsis
gelişen 54 geriatrik (> 65 yaş) hastanın dosya verilerini inceledik. Bu yaş grubunda sepsisin enfeksiyon kaynağı,
toplum kökenli veya hastane kaynaklı olması ve mortalite oranlarını dökümante ettik.
Bulgular: Hastaların 26’si kadın, 28’i erkek idi. Yaş ortalamaları; 80.87±7.53, kilo ortalamaları 73.98±9.63,
APACHE II ortalamaları 25.29±8.42 idi. Sepsis tanısı alarak kliniğimize yatışı olan hastaların %50’si acil
servisten, %42,6’ sı diğer yataklı servislerdendir. %7,4’ ü ise; yoğun bakım yatışları esnasında sepsis tanısı almıştır.
Yoğun bakım yatış süreleri 12.61±17.8, mekanik ventilasyon gün ortalaması 9.75±17.67 idi. Mortalite oranı %64.8
idi. Ex olan hastaların; %91.4’ inde (%51.4 acilden, %40 kliniklerden) toplum kökenli enfeksiyon kaynağı tespit
edildi. Ex olan hastaların enfeksiyon kaynağı %60 pnömoni, %22.9 akut batın, %5.9 çoklu enfeksiyondu.
Sonuç: Geriatrik hasta grubunda sepsise bağlı mortalite oranı yüksektir. Çalışmamız sonuçlarında da geriartik
hasta grubunda toplum kaynaklı sepsiste mortalite oranımız yüksek olarak bulunmuştur. Sepsis aynı zamanda
maliyet açısından da sağlık harcamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Tüm bunların neticesinde sepsis morbidite,
mortalite ve sağlık harcamalarından sorumlu önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sepsisin önlenmesi için toplumda
el yıkama, temizlik, yiyeceklerin hijyenini sağlamak, özellikle yaşlı populasyon gibi yüksek risk altındaki kişilerde
aşı uygulanması konularına önem verilip, farkındalık sağlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Geriatrik hasta, Sepsis, Yoğun bakım

SEPSIS AWARENESS IN GERIATRIC PATIENTS
Aim: Sepsis has an important role in intensive care unit(ICU) and hospital morbidity and mortality due to organ
dysfunction and irregular response to infection. According to the World Health Organization, it is reported that
more than 30 million people per year are affected and potentially lead to 6 million deaths. In our study, we aimed
to investigate the etiology and mortality rates of sepsis in our geriatric patients over 65 years old followed in our
clinic for one year.
Materials and Methods: We retrospectively analyzed the data of 54patients(>65 years) who were hospitalized
with sepsis or had sepsis during ICU theraphy. We documented the origin of sepsis as a source of infection,
community origin or hospital origin, and mortality rates.
Results: 26 patients were women, 28 were male. Age; 80.87±7.53, weight 73.98±9.63, and APACHEII averages
were 25.29±8.42. 50% of the patients who were admitted to our clinic with sepsis were from emergency
department and 42.6% were from other clinics. 7.4%of patients was diagnosed with sepsis during ICU theraphy.
The average lenght of ICU was 12.61±17.8 and the average time to mechanical ventilation was 9.75±17.67. The
mortality rate was 64.8%. 91.4% of dead patients (51.4% from the emergency, 40% from clinics) were identified
as a source of community-acquired infection. The source of infection for dead patients were 60% pneumonia,
22.9% acute abdomen and 5.9% multiple infections.
Conclusion: The sepsis-related mortality rate is high in geriatric patients. In our study, the mortality rate in
community-based sepsis was found to be high in the geriartic patient group. Sepsis also plays an important role in
health expenditures. As a result, sepsis is an important public health problem that is responsible for morbidity,
mortality and health expenditures. For the prevention of sepsis, it is important to provide hand washing, cleaning
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and hygiene of foods and vaccination especially in elderly people.
Keywords: Geriatric patients, sepsis, ICU
Giriş
Sepsis; enfeksiyona karşı konağın düzensiz yanıtına bağlı olarak gelişen organ disfonksiyonu nedeniyle yoğun
bakım ve hastane morbidite, mortalitesinde önemli yer tutar. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl dünya çapında
30 milyondan fazla insanın etkilendiği ve çoğunluğu önlenebilir olan 6 milyondan fazla ölüme yol açacağı tahmin
edilmektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde bu oranlar en yüksektir. Dünyada her yıl 3 milyon yenidoğan ve 1,2
milyon çocuğun sepsise maruz kaldığı tahmin edilirken her yıl bir milyon yenidoğan ölümü, maternal sepsis ile
ilişkilidir. Yaşlı hastalar (≥65 yaş) ise ABD popülasyonunun % 12'sini ve sepsis vakalarının % 64.9'unu
oluştururken, genç hastalara kıyasla % 13.1 göreceli risk taşımaktadır1. 1 yaş altı ve 75 yaş üstü, bağışıklık sistemi
zayıflamış hastalar, kemoterapi ile kanser tedavisi uygulananlar, immün fonksiyonları bozulmuş hastalar (örn.
diyabetikler, splenektomi uygulananlar), uzun süre steroid alımı, romatoid artrit gibi non- malignant hastalıkların
tedavisi için immünsüpresan ilaç alanlar, son 6 hafta içinde cerrahi ya da diğer invaziv prosedürler, cilt
bütünlüğünün bozulması (örneğin, kesikler, yanıklar veya cilt enfeksiyonları), intravenöz ilaçların kötüye
kullanımı, kalıcı kateter varlığı, son 6 hafta içinde doğum yapmış ya da gebeliği sonlandırılmış, düşük yapmış
kadınlar sepsis için riskli grubu oluşturmaktadır 2.
60 yaş üstü nüfusun yüzdesinde toplam nüfusa oranla sürekli bir artış söz konusudur. 1950'ler de, geriatrik hastalar
nüfusun yalnızca % 8'ini oluştururken 2000'de bu oran % 10'a kadar artmıştır ve 2050 de ise % 21'e ulaşacağı
tahmin edilmektedir3. Sepsiste ileri yaş kötü sonuçlarla ilişkilidir. Global olarak yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte
yoğun bakım ünitelerinde takip ve tedavi ettiğimiz hasta popülasyonumuzun yaş ortalaması da artmıştır. Yaşlı
popülasyonunda kronik hastalıkların olması, sepsise yatkınlığı artırmaktadır 4,5,6,7,8. Çalışmamızda bir yıl içerisinde
kliniğimizde takip ettiğimiz 65 yaş üzeri geriatrik hastalarda sepsisin etyoloji ve mortalite oranlarını incelemeyi
hedefledik.
Materyal ve Metod
Retrospektif olarak bir yıl süreyle kliniğimize sepsis tanısıyla yatan veya yoğun bakım yatışı sırasında sepsis
gelişen 54 geriatrik (> 65 yaş) hastanın dosya verilerini inceledik. Hastaların demografik verileri, APACHE II,
yoğun bakıma transfer edildiği klinik, primer tanı, toplum kökenli veya hastane kaynaklı olması, mekanik
ventilasyon gün süresi, yoğun bakım yatış gün süresi mortalite oranlarını dökümante ettik.
İstatiksel yöntem:
IBM SPSS (statistical for social sciences programme) istatistik programı ve tanımlayıcı istatistiksel metod
uygulandı.
Sonuçlar
Hastaların 26’si kadın, 28’i erkek idi. Yaş ortalamaları; 80.8±7.5, kilo ortalamaları 73.9±9.6, APACHE II
ortalamaları 25.2±8.4 idi. Sepsis tanısı alarak kliniğimize yatışı olan hastaların %50’si acil servisten, %42,6’ sı
diğer yataklı servislerdendir. %7,4’ ü ise; yoğun bakım yatışları esnasında sepsis tanısı almıştır. Mekanik
ventilasyon gün ortalaması 9.7 ±17.6 Yoğun bakım yatış süreleri 12.6±17.8 idi (Tablo 1). Mortalite oranı % 64.8
idi. Ex olan hastaların; %91.4’ inde (%51.4 acilden, %40 kliniklerden) toplum kökenli enfeksiyon kaynağı tespit
edildi. Ex olan hastaların enfeksiyon kaynağı %60 pnömoni, %22.9 akut batın, %5.9 çoklu enfeksiyondu.
Tablo 1: Olguların Yaş, Kilo, APACHEII, MV Ve YBÜ Süresinin Değerlendirilmesi
Min-Maks
Ort ± ss
Yaş (yıl)
65-94
80.9±7.5
Kilo (kg)
50-90
73,9±9,6
APACHE-II
10-45
25.3±8.4
MV süresi (gün)
1-114
9.7±17.7
YBÜ yatiş süresi (gün)
1-114
12.6±17.8
MV: Mekanik Ventilasvon YBU: Yoğun Bakım Ünitesi
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Şekil 1 Enfeksiyon Odağı
Tartışma
Biz yoğun bakımda tedavi ettiğimiz 65 yaş üstü geriatrik hasta grubunda retrospektif olarak sepsis mortalite
oranlarını incelediğimiz bu çalışmamızda mortalite oranımızı % 64,8 olarak tespit ettik. Çalışmamızda enfeksiyon
kaynağı olarak en fazla pnömoni saptadık.
Martin ve ark. nın derlemesine göre: geriatrik hastalarda özellikle pulmoner ve renal patolojilerin eş zamanlı
bulunması, hastane yatışı öncesi aktif olmayan bir yaşam tarzı, sarkopeni, trofik hormonlarda duyarlılık
değişiklikleri, nörolojik değişiklikler, sitokin düzenlenmesi, protein metabolizmasındaki değişiklikler ve beslenme
değişiklikleri, immün yaşlanma, bağırsak mikrobiyotasındaki yaşla ilgili değişiklikler sepsis riskini artıran
faktörlerdir7. 10,422,301 erişkin sepsis hastasında yapılan gözlemsel bir çalışmaya göre yaşlılarda sepsis
insidansının orantısız şekilde arttığı ve yaşın bağımsız bir mortalite belirleyicisi olduğu belirtilirken 1 yoğun bakım
ünitesinde yapılan bir başka çalışmada ise yaşlı hastaların sepsis tanısı ile ybü’ye kabulü yapıldığında mortalite
artışı ile ilişkili olduğu kaydedilmiştir4. Geriatrik hasta grubunda sepsise bağlı mortalite oranı yüksektir.
Retamar ve ark. 80 yaş ve üstü bakteriemi saptanan hastalarda gerçekleştirdikleri çok merkezli, prospektif
çalışmada; toplam 120 hastada bakteriemi periyodu tespit ederek çalışmaya dahil etmişlerdir. Bu
epizotlardan %73’inde kültür alınımından sonra ampirik antimikrobiyal tedavi başlanmış, tüm hastalarda 14. gün
mortalite oranı % 22 ve 30. gün mortalite oranı % 28 olarak tespit edilmiştir9. Bizim mortalite oranlarımızla
karşılaştırıldığında daha düşük görünmektedir. Ancak bizim çalışmamızdaki hasta tanımı bakteriemi üzerinden
değil, sepsis tanımı üzerinden yapılmıştır. Geriatrik hasta grubunda ampirik antibiyotik tedavisi önemli olmakla
birlikte hızlı tanının mortalite üzerine önemli olduğu vurgulanmıştır. Biz çalışmamıza kullandığımız antibiyotikleri
ve ampirik antibiyotik tedavisini katmadık. Bu da çalışmamızın kısıtlayıcı faktörüdür.
Çalışmamız sonuçlarında geriartik hasta grubunda toplum kaynaklı sepsiste mortalite oranımız yüksek olarak
bulunmuştur. Sepsis aynı zamanda maliyet açısından da sağlık harcamalarında önemli bir yer tutmaktadır10.
Bunların neticesinde sepsis morbidite, mortalite ve sağlık harcamalarından sorumlu önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Sepsis büyük oranda önlenebilir bir durumdur. Öncelikle geriatrik popülasyonun risk faktörlerinin
genel popülasyona göre fazla olduğu göz önünde bulundurularak bu yaş grubunda toplum kaynaklı enfeksiyonları
önleyici tedbirlere çok daha dikkatle uyulmalıdır11.
Sonuç olarak sepsisin önlenmesi için toplumda el yıkama, temizlik, yiyeceklerin hijyenini sağlamak, özellikle
yaşlı populasyon gibi yüksek risk altındaki kişilerde aşı uygulanması konularına önem verilip, farkındalık
sağlanmalıdır.
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EKSTERNAL OKÜLER LEZYONLARIN HISTOPATOLOJIK
SPEKTRUMU
Asuman Kilitci*
*Ahi Evran University Medical Faculty, Department of Pathology
Amaç: Amaç, göz kapağı, konjonktiva; ve komşuluklarındaki anatomik bölgelerde (medial, lateral, inferior,
superior, kaş ve kantus) kitle nedeniyle biyopsi alınan hastaların materyallerini incelemektir.
Gereç ve yöntem: İkiyüzotuzüç (233) hastanın göz ve göz çevresindeki 258 lezyonuna ait veriler tarandı. Bu
materyallerin sıklığı, klinik ve histopatolojik özellikleri belirlendi.
Bulgular: Hastaların toplam 107'si (% 46) erkek, 126'sı (% 54) kadındı. Hastaların yaş aralığı 11-89; yaş
ortalaması 49 idi. Toplam 258 lezyonun 227'si (% 88) benign, 23'ü (%8.9) malign, 8'i (%3.1) premalign (6 aktinik
keratoz, 1 keratoakantom, 1 konjonktival intraepitelyal neoplazi) idi. Malign lezyonların 19'u bazal hücreli
karsinom (BCC), 3'ü skuamöz hücreli karsinom (SCC) ve 1'i Bazoskamöz karsinom (BSC)’du. Benign lezyonlar
arasında en sık verilen histopatolojik tanılar intradermal nevüs (n:46, %20.2), epidermal kist (n:31, %13.7),
fibroepitelyal polip (n:28, %12.3), skuamöz papilloma (n:25, %11.0), seboreik keratoz (n:21, % 9.3), ksantelezma
(n:20, %8.8) ve verruka vulgaris (n:20, %8.8)’di. İntradermal nevüs ve ksantelezma kadınlarda anlamlı olarak
daha fazlaydı (p <0.05). Erkeklerde ise epidermal kist ve fibroepitelyal polip anlamlı olarak yüksek bulundu.
Sonuç: Eksternal göz ve göz çevresi kitleleri büyük oranda benign lezyonlar olarak karşımıza çıksa da klinik
görüntüleme ve histopatolojik inceleme ile doğrulanmalıdır. Estetik kaygılar ve lezyonların genellikle küçük
boyutta olması nedeniyle biyopsi yapılmaması, sonrasında cerrahi yönetim açısından güçlüklere yol açabilir ve
ayrıca görme fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
Anahtar kelimeler: oküler, lezyon, göz kapağı, histopatoloji, göz.

HISTOPATHOLOGICAL SPECTRUM OF EXTERNAL OCULAR
LESIONS
Aim: The aim was to examine the materials of the patients who received biopsy for mass in the anatomical regions
eyelid, conjunctiva; and next to the eyelid and conjunctiva (medial, lateral, inferior, superior, eyebrow, and
canthus).
Material and method: The data on 258 lesions in and around the eyes of 233 patients were screened. The
frequency, clinical and histopathologic characteristics of these materials were determined.
Results: A total of 107 (46%) of the patients were male and 126 (54%) were female. The age range of the patients
was 11-89; and the average age was 49. A total of 227 of 258 lesions (88%) were benign, 23 (8.9%) were malignant,
8 were (3.1%) premalignant (6 actinic keratoses, 1 keratoacanthoma, 1 conjunctival IN). A total of 19 of the malign
lesions were basal cell carcinoma (BCC), 3 were squamous cell carcinoma (SCC), and 1 was Basosquamous
carcinoma (BSC). Among the benign lesions, the most commonly-made histopathologic diagnoses were
intradermal nevus (n:46, 20.2%), epidermal cyst (n:31, 13.7%), fibroepithelial polyp (n:28, 12.3%), squamous
papilloma (n:25, 11.0%), seborrheic keratosis (n:21, 9.3%), xanthelesma (n:20, 8.8%), and verruca vulgaris (n:20,
8.8%). Intradermal nevus and xanthelesma were significantly more in women (p<0.05). In men, on the other hand,
epidermal cyst and fibroepithelial polyp were significantly higher.
Conclusion: Although external masses in and around the eye mostly appear before us as large benign lesions, they
must be confirmed with clinical imaging and histopathologic examination. Due to esthetic concerns and the small
size of the lesions, they may lead to difficulties in terms of surgical management, and may also affect visual
function negatively.
Keywords: ocular, lesion, eyelid, histopathology, eye.
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Introduction
Although the eye and its surroundings consist of skin, mucosa and stromal support tissue, and the lesions in this
area stem from these tissues, most of the lesions detected here originate from the epidermis which is similar to the
lesions seen in the skin-covered areas of the body¹. Benign or malign tumors are seen in this area due to its exposure
to external factors like ultraviolet rays. In anatomical terms, the eyelids are bordered by the eyebrow on the upper
side and the cheek on the lower side. When the literature is reviewed it is seen that only the patient series consisting
of the lid and conjunctival masses whose clinical diagnoses are considered as bases were selected in previous
studies. In the present study, the purpose was to examine the materials of the patients who received biopsy for
mass in the anatomical regions (medial, lateral, inferior, superior, eyebrow, and canthus) next to the eyelid and
conjunctiva and to determine the frequency, clinical and histopathologic characteristics of these materials.
Materials and Methods
The diagnoses of the 258 lesions of 233 patients who underwent histopathologic examination between December
2014 and May 2018 for masses in/around the eyes were reviewed from pathology reports retrospectively. The
cases were evaluated in terms of histopathologic diagnoses, ages, gender distributions, localizations of the lesions
and recurrence. The SPSS Program was employed for statistical analyses. The Chi-Square test was employed to
compare the categorical data that were examined. The significant p-value was determined as <0.05. An approval
was received from the local ethics committee (2018-17/144).
Results
The data on 258 lesions in and around the eyes of 233 patients were screened in the study. A total of 107 (46%) of
the patients were male and 126 (54%) were female. The age range of the patients was 11-89 and the average age
was 49. A total of 227 of 258 lesions (88%) were benign, 23 (8.9%) were malignant, 8 were (3,1%) premalignant
(6 actinic keratoses, 1 keratoacanthoma, 1 conjunctival IN). A total of 19 of the malign lesions were basal cell
carcinoma (BCC), 3 were squamous cell carcinoma (SCC), and 1 was Basosquamous carcinoma (BSC). Three of
the 23 malignant tumors were re-excision materials. In 1 of the patients with BCC diagnosis, the surgical margin
(SM) was determined as positive; 2 tumors of 1 patient were also SM positive, and 1 patient had recurrence after
1 year. BSC developed 8 months later in the case that was diagnosed with actinic keratosis who had SM positivity.
Aside from these, there were no cases which had malignant transformation or recurrence with re-excision. The
mean age of the patients with malignant lesions (68.25) was higher than the patients with benign lesions (48) at a
significant level (p<0.05). Among the benign lesions, the most commonly-made histopathologic diagnoses were
intradermal nevus (n:46, 20.2%), epidermal cyst (n:31,13.7%), fibroepithelial polyp (n:28,12.3%), squamous
papilloma (n:25, 11.0%), seborrheic keratosis (n:21, 9.3%), xanthelasma (n:20, 8.8%), and verruca vulgaris (n:20,
8.8%). A total of 30 of the intradermal nevi (67.4%) were located at the lid. According to the localizationfrequency of the masses, a total of 188 of the masses were excised from eyelids (72.9%), 49 lesions (19%) from
the surrounding area of the eye, 14 were excised from the canthus (5.4%), 6 were excised from the conjunctiva
(2.3%), and 1 (0.4%) from the eyebrows, respectively. In the conjunctival area, 6 lesions (2 compound nevus, 2
pterygium, 1 conjunctival hypermelanosis, 1 conjunctival IN) were detected, and malignity was not detected in
any of them. In women, the most common lesion was the intradermal nevus (n:34); however, in men, the most
common diagnosis was an epidermal cyst (n:22). Intradermal nevus and xanthelasma were significantly more in
women (p<0.05). In men, on the other hand, epidermal cyst and fibroepithelial polyp were significantly higher
(p<0.05). No significant differences were detected between males and females in terms of the diagnosis of verruca
vulgaris, squamous papilloma, and seborrheic keratosis.
A total of 8 malignant tumors were observed in/around the left eye, 7 were observed in/around the right eye, and
no directions were specified in 5 cases. Eight of them were localized in the lid, 6 were in the canthus, and 6 were
around the eye.
Discussion
The tumors in this area may cause inconsistencies between the lid and ocular surface and disrupt the visual
function. In histopathological terms, the differentiation between benign and malign is important in terms of
surgical management like the determination of excisional boundaries². However, they may cause difficulties in
microscopic diagnosis because of the small size of the biopsy samples and their specific structural contents.
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We were able to compare our series with studies in the literature that included a lid and/or conjunctiva masses
because most of the masses around the eye consisted of lid masses. In our study, 72% of the masses consisted of
lid lesions.
The rate of the benign lesions that were determined was 88% among all lesions and 54% of the patients were
women. In various studies, the rates of benign lesions were reported as 86.2%, 73%, and 69.1%¹ؘ.³ ؘ⁴ The results of
our study were slightly higher than the values reported in the literature for the frequency of benign lesions. This
may be due to the series studied here consisting of patients who referred to the hospitals directly and the patient
population which is relatively easily treated. The most common causes of the benign masses were intradermal
nevus, epidermal cyst, fibroepithelial polyp, squamous papilloma, seborrheic keratosis, verruca vulgaris, and
xanthelasma, respectively. These accounted for 84% (n:191) of the benign lesions, and 56% of the patients were
women. In most studies investigating benign lid lesions, the most frequently observed lesions were squamous
papilloma, seborrheic keratoses, nevi, cysts, fibroepithelial polyps, and xanthelasma⁵⁻⁸. The distribution of the
histopathologic diagnoses of our cases is similar to those reported in the literature.
Benign lesions were below 60 years of age in average except for 1 case of hyperkeratotic papilloma, cornu
cutaneum, melanocytic nevus, nevus comedonicus, and syringoma. The xanthelasma, verruca vulgaris, and
intradermal nevus were the lesions detected frequently in women at a rate of 94%, 75%, and 65%, respectively.
There were 12 patients (mean age: 14.7, age range: 11-17) in the childhood group. The frequency distribution was
as follows: calcinosis cutis (3), epidermal cyst (3), verruca vulgaris (2), dermoid cyst (1), seborrheic keratosis (1),
pilomatrixoma (1), squamous papilloma (1).
Intradermal nevus is the lesion that occurs as a result of the proliferation of the melanocytes in the dermis. It
appears as small, well-bordered, pigmented, macules, papules, and nodules in and around the eye. It is observed
in all age groups after 18 years of age and is detected most commonly in the age range of 20-50 (n:35). The average
age was 39 (19-75). It was more frequent approximately in 3 of 4 patients and in women. The 20.2% detection
rate was in line with the literature²ؘ.⁹
Epidermoid and dermoid cysts are the most common cystic lesions in and around the orbita in pediatric age group.
The most frequently observed area is the upper lid and the upper-external edge of the orbita. In our study, there
were 32 lesions and 30 patients with 31 epidermal and 1 dermoid cysts. It was the most frequent lesion in males
ata rate of 77%. The most frequently detected localization was determined to be the upper lid which is similar to
the literature².
The ages of the patients who had fibroepithelial polyps ranged between 20 and 69 years (the mean age was 49.6
years); and 28 lesions were detected in a total of 22 patients as 15 males (68.2%) and 7 females (31.8%). It was
the 2nd most frequent lesion in men.
In adults, squamous papilloma is the most commonly detected benign tumor in the eyelids. In the present study of
ours, there were 25 squamous papilloma diagnoses belonging to 22 cases, and it was the 4 th most frequent mass,
which is similar to the study conducted by Chi et al⁴. Except for two of the lesions, all were localized in the lid.
Seborrheic keratosis is a slow-growing benign lesion in the face with superficial localization and is seen more in
advanced age group. There were 21 patients who had seborrheic keratosis in our study and it was the 5 th in terms
of frequency. A total of 81% of them were localized in the lids, and the upper and lower lid localizations were seen
equally, which is similar to the study of Karabulut et al.⁸. In the literature, the frequency of prevalence was
distributed between 7.8% and 21%, which was 9.3 in our study² ؘ⁹⁻¹¹.
Xanthelasma is a lesion consisting of foamy histiocytes that have lipid-loaded cytoplasm and especially clusters
around the veins in the dermis. The cases diagnosed with xanthelasma were detected between 40-50 years of age
with the most frequency, and 17 cases (94.4%) were women and only 1 of them was male. A total of 70% of the
20 lesions were detected in the upper lid, 15% were detected in the lower lid, and in 15% of them no directions
were specified. The frequency in females being detected as high was in line with the literature, but the rates were
determined to be higher compared to the literature⁸ؘ.¹¹
Although verruca vulgaris appears in any of the periocular areas, it appears typically in the edges of the eyelid. In
its microscopy, acanthosis because of HPV infection and marked papillomatosis, apical parakeratosis, koilocytosis,
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and keratohyalin granules are observed. Twenty patients in whom viral cytopathic effects were seen
histopathologically were diagnosed with this and those in whom these were not seen were named as squamous
papilloma. Aside from 2 (superior and inferior), all others had lid localizations.
BCC and SCC prevalence are increasing in areas that are affected by sunlight excessively. BCC is among the most
frequently seen malignant lesions. In the present study of ours, a total of 23 malignant masses belonging to 20
patients were detected (19 were BCC, 3 were SCC, and 1 was BSC). BCC was seen in 80% of the patients who
had malignant masses. When all the lesions were considered, the rate of the malignant masses that were examined
to all masses was 8.9%; and the rate of the patients was 8.5%. The re-excision was carried out because of the 2
times SM positivity in1 patient, and because of SM positivity in 1 patient. A prior biopsy of 1 patient diagnosed
with medial canthus BSC taken from the same localization, was reported as being actinic keratosis. Although the
number of biopsies on conjunctiva was low in our study, we did not have any malignant cases. BCC was detected
at the age of 68.7 in average in 16 patients, SCC was detected at the age of 62.6 in average in 3 patients, and BSC
was detected at the age of 77 in 1 patient. The BCC, which is the most common malignant eyelid tumor in studies
conducted so far, was reported at a rate of 61.4-91.3%²ؘ.¹⁰ ؘ¹² ؘ¹³ SCC constituted 2-48.1% of the malignant lid tumors
and less than 1-2% of all lid lesions²ؘ.¹⁴ SCC was detected in 3 cases that were aged 89, 61, and 38; and tumor was
located in the right eye inferior, medial canthus and left eyelid. A total of 15% (3/20) of the patients who had
malignancy had SCC.
When the premalignant lesions were evaluated, it was determined that actinic keratosis was detected in 6 patients,
keratoacanthomas were detected in 1 patient, and conjunctival IN was detected in 1 patient. The risk of actinic
keratosis transforming into malignancy was over 20%². A prior biopsy of 1 patient who was diagnosed with BSC
taken from the same localization was reported as being actinic keratosis.
Conclusion: Although external masses in and around the eye mostly appear before us as large benign lesions, they
must be confirmed with clinical imaging and histopathologic examination. Due to esthetic concerns and the small
size of the lesions, not carrying out biopsy may cause that malign diagnoses are neglected; and therefore, they may
lead to difficulties in terms of surgical management, and may also affect visual function negatively.
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SS-216
ÜRİNER SİSTEMİN NADİR GÖRÜLEN ENFEKSİYONU
AMFİZAMATÖZ SİSTİTLİ 2 OLGU
Erol ERŞEKERCİ*
*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Kırşehir
Amaç: Amfimatöz sistit (AS) mesane duvarında veya lümeninde gaz görünümü ile karakterize olan üriner sistemin
nadir bir hastalığıdır. Burada AS tanısı alan 2 hasta sunulmuştur.
Olgu: Her iki kadın hastada acil servise idrarda zorlanma ve dizüri şikayeti ile başvurmuşlardır. TİT, idrar kültürü
tetkikleri yapıldı. İdrar analizi enfeksiyon için pozitifti; idrar kültürleri daha sonra Escherichia coli için pozitifti.
Görüntüleme olarak ultrasonografi ile kontrastsız tüm abdomen tomografi çekildi. Tüm abdomen bilgisayarlı
tomografilerinde idrar ve gazla birlikte yaygın mesane genişlemesi görüldü. AS teşhisi konulan hastalara üretral
kateter takıldı ve uygun antibioterapi ile tedavi edildi. Tedavi sonrası kontrol kültürleri negatif olarak geldi.
Tartışma: Genellikle immün sistemin bozulduğu immünsüprese ve diyabetik kişiler ile uzun süre kalıcı kateterli
hastalarda görülmektedir. Hastalığın seyri değişkendir, asemptomatik olabileceği gibi mortaliteye sebepte
verebilir. Ortalama mortalite oranı %3-12’dir. Son literatüre göz atıldığında, AS'ye sebep olan en sık
mikroorganizmalar Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniadır. Tanıda tam idrar tetkiki (TİT), idrar kültürü ve
görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tedavide hastaya üriner kateterizasyon uygulamak ve uygun antibiyotik
tedavisi vermek gerekmektedir.
Sonuç: Üriner sistem enfeksiyonu düşünülen genel durum bozukluğu olan hastalarda immün sistem yetmezliğine
sebep olabilecek hastalıkları mevcut ve suprapubik ağrı ve hassasiyet varlığında ayırıcı tanıda AS düşünülmelidir.
Mesanenin dekompresyonu ve uygun intravenöz antibiyotik ile tedavi edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Amfimatöz sistit, Dizüri, Mesanede duvarında veya lümeninde gaz, İdrar yolu enfeksiyonu

RARE CASES OF URINARY TRACT INFECTION IN 2 PATIENTS
WITH EMPHYSEMATOUS CYSTİTİS
Objective: Emphysematous cystitis (ES) is a rare disease of the urinary tract, which is characterized by the
appearance of gas in the bladder wall or lumen. Here we report two patients with ES.
Method: Both women applicated to the emergency department with difficulty in urinating and dysuria. Urinalysis,
urine culture tests were performed. Urinalysis were positive for infection, urine cultures were positive for
Escherichia coli. Imaging was performed with abdomen tomography without contrast and ultrasonography.
Computed tomographies of the abdomen showed gas in the bladder wall. A urethral catheter was inserted and
patients were treated with appropriate antibiotherapy. Control cultures were negative after treatment.
Discussion: It is usually seen in immunocompromised patients with impaired immune system and in patients with
diabetic and long-term catheters. The course of the disease is variable, may be asymptomatic or cause mortality.
The average mortality rate is 3-12%. Recent literature review, Escherichia coli and Klebsiella pneumonia are the
most common microorganisms that cause ES.
Conclusion: In patients with general condition disorder who are suspected to have urinary tract infection, if they
have immunodeficiency diseases, they should be considered in the differential diagnosis of ES in the presence of
suprapubic pain and tenderness. Decompression of the bladder and appropriate intravenous antibiotics is the choice
of the treatment.
Keywords: Amfimatoz cystitis, Dysuria, Gas in the lumen or in the wall of the bladder, Urinary tract infection
Giriş: Amfimatöz sistit (AS) mesane duvarında veya lümeninde gaz görünümü ile karakterize olan üriner sistemin
nadir bir hastalığıdır (1). Burada nadir görülen üriner sistem enfeksiyonu AS tanısı alan 2 hasta sunulmuştur.
Olgu Sunumu:
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OLGU 1: 77 yaşında kadın hasta acil servise idrar yaparken zorlanma ve dizüri şikayeti ile başvurdu. Hastanın
özgeçmişinde kolşisin kullanımı mevcuttu. Hastanın fizik Muayenesinde suprapubik hassasiyeti mevcuttu. TİT’de
lökosit 352, eritrosit 48 ve nitrit negatifti. Yapılan ultrasonografide mesane duvarında gaz gölgesi şüphesi olan
alanlar izlenmesi neticesinde hastaya tüm abdomen opaksız tomografi çekildi. Mesane lümeninde ve intramural
alanda gaz izlenerek bu durum AS lehine yorumlandı, üst üriner sistem normaldi (Şekil 1a). Hastaya üretral kateter
takıldı ve idrar, kan kültürü gönderildi. Hastaya siprofloksasin 400mg flakon intravenöz 1x1 başlandı. Gönderilen
idrar kültüründe >10^5 Escherichia coli üredi. Tedaviye 1 hafta devam edildi. Tedavinin 3. Gününde gönderilen
idrar kültüründe üreme izlenmedi ve birinci haftada yapılan kontrol tomografide mesanede gaz izlenmedi.
OLGU 2: 68 yaşında kadın hasta acil servise sık idrara çıkma, dizüri ve genel durum bozukluğu şikayeti ile
başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde suprapubik hassasiyeti ve yüksek ateşi vardı. TİT’de lokosit 564, eritrosit
435 ve nitrit pozitifti. Yapılan ultrasonografide mesane lümeninde yoğun sediment ve amfizem kuşkusu taşıyan
hiperekojen alanlar izlendi olarak rapor edildi. Hastaya tüm abdomen opaksız tomografi çekildi, mesane
lümeninde ve intramural alanda gaz izlendi. Üst üriner sistemde parankim ekojeniteleri artmış olduğu görüldü.
Hastanın özgeçmişinde diabetus mellitus ve kronik böbrek yetmezliği hastalıkları vardı. Haftada 3 gün
hemodialize giriyordu. Hastaya üretral kateter takıldı ve idrar, kan kültürü gönderildi. Hasta intaniye ile konsulte
edildi ve meropenem 1gr flakon intravenöz 1x1 başlandı. Gönderilen idrar kültüründe >10^5 Escherichia coli
üredi, kan kültüründe >10^5 Burkholderia cepacia üredi. Tedaviye 10 gün devam edildi. Tedavinin 5. Gününde
gönderilen idrar ve kan kültüründe üreme olmadı. Tedavinin sonunda yapılan tüm abdomen opaksız tomografide
mesanede gaz izlenmedi (Şekil 1b).
Tartışma: Genellikle immün sistemin bozulduğu immünsüprese ve diyabetik kişiler ile uzun süre kalıcı kateterli
hastalarda görülmektedir (2). Amfizematöz sistitli hastaların% 50'den fazlasında diabetes mellitus vardır. Diğer
risk faktörleri mesane çıkış tıkanıklığı, nörojenik mesane ve kadın cinsiyetini içerir (3). Hastalığın seyri
değişkendir, asemptomatik olabileceği gibi mortaliteye sebepte verebilir. Ortalama mortalite oranı %3-12’dir.
Amfimatöz sistitte sebep olan en sık mikroorganizmalar Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniadır (4). Çoğu
amfizematöz sistit vakası antibiyotiklerle tedavi edilebilir, ancak erken tanı olumlu bir sonuç için çok önemlidir
(5). Tanıda tam idrar tetkiki (TİT), idrar kültürü ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tedavide hastaya üriner
kateterizasyon uygulamak ve uygun antibiyotik tedavisi vermek gerekmektedir. Bizde hastalarımıza hızlı bir
şekilde ampirik antibiyotik başladık ve kültür sonuçları ile korele olup olmadığını teyid ettik.
Sonuç: Üriner sistem enfeksiyonu düşünülen genel durum bozukluğu olan hastalarda immün sistem yetmezliğine
sebep olabilecek hastalıkları mevcut ve suprapubik ağrı ve hassasiyet varlığında ayırıcı tanıda amfizamatöz sistitte
düşünülmelidir. Mesanenin dekompresyonu ve uygun intravenöz antibiyotik ile tedavi edilmelidir.
Kaynaklar:
1. Tzou KY. Emphysematous Cystitis. N Engl J Med. 2016 Nov 3;375(18):1779
2. Amano M. Emphysematous Cystitis: a review of the literature. Intern Med. 2014;53(2):79-82. Epub 2012 Mar 1.
3. Wang JH. Emphysematous cystitis. Urol Sci 2010; 21(4):185–186. doi:10.1016/S1879-5226(10)60041-3
4. Thomas AA. Emphysematous Cystitis: a review of 135 cases. BJU Int. 2007 Jul;100(1):17-20. Epub 2007 May 17.
5. Grupper M, Kravtsov A, Potasman I. Amfizematöz sistit: örnek olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Tıp
(Baltimore) 2007; 86 (1): 47-53. doi: 10,1097 / MD.0b013e3180307c3a.
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SS-217
İKİ FARKLI GLİKOZİLE HEMOGLOBİN YÖNTEMİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI VE ANALİTİK PERFORMANSLARI
DİNDAR BADEM*
*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AD
Amaç: Global diabetes mellitus prevalansı hızla artmaktadır. Glikozile hemoglobinin, özellikle HbA1c'nin
ölçülmesi, diyabetli hastaların yönetiminde esastır. HbA1c uzun süreli glisemik kontrolü izlemek, tedaviyi
ayarlamak, diyabet bakımının kalitesini değerlendirmek ve komplikasyon gelişme riskini tahmin etmek için
kullanılır. HbA1c diyabetik hastalarda uzun süreli glisemik kontrol için standart yöntem olsa da, HbA1c ölçümü
için farklı yöntemler vardır. Bu çalışmada Roche türbidimetrik inhibisyon immünolojik testi (TINIA) yöntemini
Premier boronat afinite HPLC yöntemi ile karşılaştırarak analitik performansını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, diyabetik ve diyabetik olmayan hastalardan rastgele seçilen 75 tam kan örneğini
içermektedir. HbA1c seviyesi, Roche TINIA ve Premier Hb9210 boronat afinite kromatografisi kullanılarak
ölçülmüştür. Yöntemlerin analitik performansları hassasiyet, bias tahmini ve karşılaştırma çalışmaları ile
değerlendirildi.
Bulgular: Her iki yöntemde de presizyon çalışmalarının sonuçları IFCC tarafından kabul edilen %CV değeri
%2.8’in altındaydı. HbA1c ölçümlerinin Ortalama ± SD değerleri Roche TINIA yönteminde % 7.16±2.14; Premier
Hb9210 boronat afinite kromatografisi yönteminde % 6.99±1.94 şeklindeydi. Her iki yöntemle elde edilen
sonuçlar arasında güçlü pozitif korelasyon tespit edilmesine rağmen (r=0.986; p<0.0001), iki yöntem sonuçları
arasında anlamlı fark vardı (p=0.0005). Yöntemlerin karşılaştırılması için Passing and Bablog Regresyon analizi;
yöntemler arasındaki ölçümlerin farkı için ise Bland and Altman analizi yapıldı. Passing and Bablok regresyon
grafiği ve analizi iki yöntem arasındaki doğrusal ilişki ve uyumu gösterdi. Bland-Altman grafiğinde, farkların
ortalaması ve standart sapması % -1.9±9.5 (%7.6/%-11.4) idi. Roche TINIA yöntemi, Premier Hb9210 boronat
afinite kromatografisi HbA1c düzeyini daha yüksek ölçüyordu. Her iki ölçüm arasında ortalama %0.17 kadar bias
söz konusuydu. Bu değer IFCC’nin belirlediği toplam izin verilen hata kriteri olan % 6.7 HbA1c düzeyi için %
0.46 değerinden düşüktür.
Sonuç: Her iki yöntem de kabul edilebilir hassasiyet ve iyi doğruluk gösterdi. Roche TINIA yöntemi,
karşılaştırmalı yöntem (Premier Hb9210 boronat afinite kromatografisi) ile iyi bir uyum ve korelasyon
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: HbA1c, Diabetes Mellitus, Türbidimetrik İnhibisyon İmmünolojik Testi, Yüksek
Performanslı Likit Kromotografi
Giriş
Hemoglobinin (Hb) %97'si HbA'dan oluşur. 1958'de, Allen ve ark, iyon değişim kromatografisi kullanılarak,
HbA'nın HbA1a, HbA1b ve HbA1c olarak adlandırılan üç küçük bileşenini ortaya çıkardı (1). 1968'de Rahbar,
diyabetik hastalarda, özellikle HbA1c olmak üzere daha küçük fraksiyonların arttığını belirtti (1).
HbA1c, glukozun Hb molekülünün β-zincirinin N-terminal valini ile birleşmiş halidir (2,3,4). Glikasyon işlemi
enzimatik değildir; sadece zamana, glukoz konsantrasyonuna ve Hb seviyelerine bağlıdır (2,3,4). Kırmızı kan
hücrelerinin ±%20 değişiklikle yaklaşık 106 gün dolaşımda kaldığı düşünülmektedir; bu nedenle HbA1c, Hb'nin
yaklaşık 106 günlük bir süre boyunca maruz kaldığı ortalama glukoz konsantrasyonunu temsil etmektedir (2,3,4).
HbA1c uzun süreli glisemik kontrolü izlemek, tedaviyi ayarlamak, diyabet bakımının kalitesini değerlendirmek
ve komplikasyon gelişme riskini tahmin etmek için kullanılır (1,5). Diyabetik hastaların uzun süreli glisemik
kontrolünü belirlemek için en faydalı belirteç olarak kabul edilir (6).
HbA1c ölçümü için farklı yöntemler vardır (2). Günümüzde piyasada 100’den fazla HbA1c testi mevcuttur,
bunların hepsi iki prensipten birine dayanır: Yük farklarına dayalı ayırma ve glukoz Hb'e bağlandığında meydana
gelen yapısal farklara dayanan ayırma. İlk prensibi kullanan ölçüm yöntemi örnekleri Katyon Değişim
Kromatografisi ve Kapiller Elektroforez (CE), ikincisi ise İmmünolojik testler, Boronat Afinite Kromatografisine
dayanan analizler ve enzimatik yöntemlerdir (2).
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İmmünolojik analizler, ilk üç, dört veya beş amino asidi tanıyan spesifik anti-HbA1c antikorlarını ve Hb
molekülünün β-zincirinin N-terminaline bağlı glukozu kullanır (2). Total Hb, bikromatik analizle ölçülür ve iki
bileşenin oranları hesaplanır (2). Test tasarımları, immünotürbidimetriden lateks aglütinasyon inhibisyon
yöntemlerine (monoklonal antikorlar) kadar değişen şekilde olabilir (2).
Afinite ayrımı, HbA1c'deki cis-diol glukozlarının bir boronat matrikse kovalent bağlanmasına dayanır (2).
Glikozile olmamış Hb, bor matriksine bağlanmaz ve doğrudan kolondan ayrıştırılır. HbA1c başlangıçta kolona
bağlanır ve boronat bağlama bölgeleri için daha yüksek afiniteye sahip tamponlar uygulandığında salınır, böylece
bağlı HbA1c'nin yerini alır (2). Elde edilen kromatogram iki tepe noktası, glikasyonsuz bir pik ve glikasyonlu bir
pik gösterir (2).
HbA1c ölçümü, ancak güvenilir ve standart ise diyabetik hastalarda glisemik kontrolün değerlendirilmesi için
değerli bir parametredir (1). 2002’de Uluslararası Klinik Kimya Federasyonu (IFCC) Primer Referens Materyali
üretmiş ve Referans Ölçüm Prosedürünü (PRMP) tanımlamıştır (2,3). IFCC tarafından HPLC-ESI/MS
(elektrosprey iyonizasyon/kütle spektrometresi) ve HPLC-HPLC-CE, referans yöntemler olarak belirlendi
(2,3,4,6). HbA1c ölçümünde standardizasyonu sağlamak için dünya genelinde bu iki referans yöntemi kullanan ve
21 laboratuvardan oluşan IFCC HbA1c için Referans Laboratuvarları Ağı kurulmuştur (2,3). Bu laboratuvarlar
Sekonder Referens Materyalleri hazırlarlar ve HbA1c ölçüm yöntemlerinin PRMP ile izlenebilmesini için
cihazların üreticileri ve EQAS ile işbirliği yaparlar (2,3). Böylece hasta sonucu ile birincil referans materyali
arasında bir zincir oluşmuş ve hastaların doğru sonuçları alması sağlanmıştır (2). HbA1c standardizasyonunun
uygulanması için küresel performans kriterleri, IFCC tarafından belirlenmiştir (2). Hem bias hem de belirsizliğin
etkilerini tek bir ölçüde birleştiren Toplam İzin Verilen Hata kavramı kullanılarak % 6.7 HbA1c seviyesinde %
0.46'dan fazla olmayan bir toplam hataya izin verilmiştir (2).
Bu çalışmada Roche Cobas Integra 400 plus analizöründe çalışılan 2. jenerasyon türbidimetrik inhibisyon
immünolojik testi (TINIA) yöntemini, Trinity Biotech (Bray, İrlanda) Premier Hb9210 analizöründe çalışılan yeni
nesil boronat afinite HPLC yöntemi ile karşılaştırarak analitik performansını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışma, diyabetik ve diyabetik olmayan hastalardan rastgele seçilen 75 tam kan örneğini içermektedir. HbA1c
istemi yapılmış yaşları 18-80 (median yaş 55) arasında olan 48 kadın (%64), 27 erkek (%36) toplam 75 hastanın
HbA1c seviyesi iki ayrı yöntemle çalışıldı. Kan örnekleri venipunktur yoluyla 2.0 mL’lik K2EDTA’lı BD
Vacutainer®, Hemogard (Becton Dickinson, Plymouth, UK) tüplerine alındı. Tüm numuneler çalışılana kadar
+4°C'de tutuldu. HbA1c seviyesi, Cobas Integra 400 plus cihazında Roche TINIA ve Premier Hb9210 cihazında
Boronat Afinite HPLC yöntemleri ile ölçüldü. Bütün örnekler her iki sistemde de ikişer kez çalışıldı ve ortalamaları
alındı.
2.1.Roche TINIA (A1C-2 (Tina-quant Hemoglobin A1c 2. Jen.)
Analiz, tam kanda HbA1c'yi belirlemek için lateks ile geliştirilmiş rekabetçi bir türbidimetrik immünolojik test ile
total Hb'nin kolorimetrik bir değerlendirmesini birleştirir. Ölçüm tam otomatik olarak gerçekleştirilir.
Antikoagülanlı tam kan numuneleri Cobas Integra 400 plus/800 analizörlerinde hemolitik reaktif ile otomatik
olarak hemolize edilir. Numune içindeki HbA1c, anti-HbA1c antikoru ile reaksiyona girerek çözünebilir antijenantikor kompleksleri oluşturur. Hb'nin β-N-terminali, lateks partikülleri tarafından taşınan monoklonal antikoru
bağlar ve kompleks oluşumu meydana gelmez. Sonraki aşamada Hb'ye bağlanmamış serbest lateks bağlı
antikorlar, β-N-terminalinin kopyalarını taşıyan sentetik bir polimer (polihapten) ile aglütine olur ve bu
aglütinatların türbiditesi ölçülür. Hemolize numunede serbest kalan Hb, immünolojik reaksiyonun enkübasyon
öncesi fazında bikromatik yöntemle ölçülebilen karakteristik absorpsiyon spektrumuna sahip bir türeve
dönüştürülerek ölçülür. Bu nedenle ayrı bir Hb reaktifine gerek yoktur. Nihai sonuç mmol/mol HbA1c veya %
HbA1c cinsinden ifade edilir (7).
1.2. Premier Hb9210 Boronat Afinite HPLC:
Trinity Biotech’in Premier Hb9210 A1c cihazı, bor afinitesi ve HPLC ilkelerini kullanır. GHb, bir ketoamin bağı
vasıtasıyla çeşitli bağlama bölgelerinde bir şeker molekülünün bağlanmasıyla oluşur ve 1,2-cis-diol gruplarını
içerir (8). Afinite ayrılması, kolondaki jel formunda, glikozile hemoglobinin glukoz molekülü üzerindeki cis diol
gruplarının spesifik ve tersinir şekilde bağlanmasına dayanır (8). Hemolizatın geçişi sırasında diol gruplarının bor
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ile birleşmesiyle GHb kolona bağlanır. Analitik kolon, gözenekli bir polimer desteğine (jel) bağlanmış
aminofenilboronik asit içerir. Glikozile olmayan hemoglobinlerin tümü elüe edildikten sonra, bağlanma
bölgeleriyle rekabet etmek için bir karşı ligand kullanılır ve GHb kolondan elue edilir, daha sonra her iki
fraksiyonun 413 ± 2 nm'de absorbansı ölçülür (8). Afinite ayrımı fraksiyonların oranının hesaplanabileceği; bir
glikozile fraksiyon ve bir de glikozile olmayan fraksiyon olmak üzere sadece iki ayrı pik oluşturur (8). Nihai sonuç,
2 noktalı kalibrasyon kullanılarak NGSP (ABD Ulusal Glikohemoglobin Standardizasyon Programı) ve IFCC ile
izlenebilir olan referans örnekleriyle karşılaştırılarak elde edilir (8). Sistemin belirtilen çalışma aralığı % 4-18’dir
(8). Boronat afinite kromatografisi ile HbA1c ölçümü, hemoglobin varyantları, glikasyon olmayan
modifikasyonlar ve depolamaya bağlı hemikromlar gibi ortak girişimlerden arındırılmıştır. Kararsız (aldimin veya
Schiff bazı) bileşenini çıkarmak için ön işleme gerek duymaz, çünkü sadece stabil (ketoamine bağlı) GHb boronat
tarafından tutulur (8).
Sırasıyla tekrarlanabilirliği ve doğruluğu değerlendirmek için CLSI tabanlı EP-5 protokolu kullanıldı. Yöntemlerin
çalışma içi hassasiyeti ve testler arası kesinliği, yüksek ve düşük seviye kontrol numuneleri ile test edilerek yapıldı
ve % CV olarak ifade edildi. Yöntemlerin analitik performansları linearite, bias tahmini ve karşılaştırma
çalışmaları ile değerlendirildi.
İstatistiksel analizler; MedCalc (Mariakerke, Belgium) programıyla yapıldı. Yöntemler arasındaki farkın
anlamlılığı için Paired-Samples T testi; yöntemler arasındaki ilişki için Pearson korelasyon ve Passing and Bablog
Regresyon analizi; yöntemler arasındaki ölçümlerin farkı için ise Bland and Altman analizi yapıldı. Bland-Altman
grafiğinde "x" eksenine her iki yöntemin ortalaması, "y" eksenine iki yöntem arasındaki fark konuldu.
Bulgular
Bu çalışmada, hem Premier Hb9210 Boronat Afinite HPLC yöntemiyle hem de Roche TINIA yöntemiyle
presizyon çalışması yapılmış ve çalışma içi, günler arası CV% değerleri yüksek ve düşük seviye kontrol
numuneleri ile hesaplanmıştır. Presizyon için % CV değeri IFCC tarafından < % 2,8 olarak önerilmiştir.
Çalışmamızda, CV% değerleri önerildiği gibi < % 2,0 idi (Tablo1) (9,10).
HbA1c ölçümlerinin Ortalama ± SD değerleri Roche TINIA yönteminde %7.16 ± 2.14; Premier Hb9210 boronat
afinite kromatografisi yönteminde %6.99 ± 1.94 şeklindeydi. Her iki yöntemle elde edilen sonuçlar arasında güçlü
pozitif korelasyon tespit edilmesine rağmen (r=0.986; p<0.0001), iki yöntem sonuçları arasında anlamlı fark vardı
(p=0.0005). Yöntemlerin karşılaştırılması için Passing and Bablog Regresyon analizi; yöntemler arasındaki
ölçümlerin farkı için ise Bland and Altman analizi yapıldı. Passing and Bablok regresyon grafiği ve analizi iki
yöntem arasındaki doğrusal ilişki ve uyumu gösterdi. Bland-Altman grafiğinde, farkların ortalaması ve standart
sapması %-1.9±9.5 (%7.6 / %-11.4) idi.

Tekrarlanabilirlik
(within-run precis.)
Ara hassasiyet
(between day precis.)

Tablo 1. Yöntem kesinliğinin değerlendirilmesi
Roche TINIA
Premier Hb9210
Mean
SD
%CV
Mean
SD
%CV
Düzey 1
5.7
0.11
1.93
5.7
0.10
1.81
Düzey 2
10.8
0,21
1.98
11.3
0.21
1.88
Düzey 1
5.6
0.10
1.91
5.6
0.09
1.73
Düzey 2
10.7
0.19
1.81
10.9
0.18
1.67

Tablo 2. HA1c yöntem karşılaştırma istatistikleri
Roche TINIA
Mean ± St. dev. (%)
7.16±2.14
Median, (%)
6.31
Min-Max (%)
4.96-14.26
Paired samples t-test
Mean difference (95%CI)
0.16 (0.07 - 0.26)
p değeri
0.0005
Korelasyon analizi
Pearson’s korelasyon (r), (95%CI)
0.986 (0.977 – 0.991)
p değeri
< 0.0001
Passing and Bablog Regression analizi
Regression Equation
y = -0.4201 + 1.0885 x
Slope B, (95%CI)
1.0885 (1.0211 - 1.1528)
Intercept A, (95%CI)
-0.4201 (-0.8121 - -0.0088)

Premier Hb9210
6.99±1.94
6.25
5.04-13.95
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Şekil 1: İki yöntemin korelasyon grafiği

Şekil 2: İki yöntemin Bland-Altman plot analizi
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Şekil 3: İki yöntemin Passing and Bablok regresyon analizi
Roche TINIA yöntemi, Premier Hb9210 boronat afinite kromatografisi HbA1c düzeyinden daha yüksek
ölçüyordu. Her iki ölçüm arasında ortalama % 0.17 kadar bias söz konusuydu. Bu değer IFCC’nin belirlediği
toplam izin verilen hata kriteri olan % 6.7 HbA1c düzeyi için % 0.46 değerinden düşüktür (Tablo 2) (Şekil 1,2,3).
Sonuç
Diabetin hızla artan küresel yükü ve tanısı için HbA1c’ye yönelim nedeniyle, hatasız kesin HbA1c ölçümüne olan
ihtiyaç artmıştır. IFCC’nin NGSP ile ortaklaşa yürüttüğü HbA1c standardizasyon programı ve üreticilerin
iyileştirmeleri sonucunda yeni analizörlerin performans karakteristikleri devamlı bir şekilde iyileşmektedir (8).
John ve ark çok merkezli bir çalışma ile Trinity Ultra 2 Premier Hb9210 (boronat afinitesi) HbA1c analizörünü,
Tosoh G8 (IEX – HPLC) ve Roche Tina-quant Gen2 HbA1c Integra 800 (immünoassay) ile karşılaştırmışlar.
Premier Hb9210'un rutin yöntemler ile iyi bir korelasyona sahip olduğunu göstermişlerdir (8). Genc ve ark 4
güncel HbA1c ölçüm yöntemini karşılaştırarak yaptıkları bir çalışmada TINIA ve boronat afinitesi yöntemlerinin,
CE ile iyi bir uyum gösterdiğini; katyon değişim HPLC metodunun ise CE ile doğrusal bir ilişki gösterse de,
aralarında anlamlı bir fark olduğunu belirlemişler (6). Arzuhal ve ark 4 farklı hasta grubunda Agilent 1100 IEX –
HPLC performansını Premier Hb9210 HbA1c boronat afinite yöntemi ile karşılaştırmışlar ve Agilent 1100 HbA1c
tekniğinin klinik gereklilikleri karşıladığını ve uygun bir yöntem olduğunu göstermişlerdir (11).
Çalışmamızda günümüzde oldukça yaygın kullanılan iki yöntemin perfromanslarını karşılaştırdık. Roche TINIA
yöntemi, karşılaştırmalı yöntem olan Premier Hb9210 boronat afinite HPLC ile iyi bir uyum ve korelasyon
göstermiştir. Klinik laboratuvarlarda rutin analizörlerde ayrı bir cihaza ve ön işleme gerek duymadan güvenle
Roche TINIA yöntemi ile HBA1c testi çalışılabilir.
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SS-219
CEP TELEFONU KULLANMANIN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Cihan YAVAŞ1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD. 40100. Kırşehir Turkey

1

Amaç: Bu çalışmanın amacı, laboratuvar ortamında cep telefonu maruziyetinin beyin dokusu üzerine olan etkisini
araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Medline (Pubmed), Google Scholar, ScienceDirect, EBSCOhost arama
motorlarını kullanarak literatür aramasını gerçekleştirdik. Açık erişimi bulunan tüm makaleler indirilip incelendi.
Çalışmamız 2015-2018 yılları arasında deney hayvanı üzerinde cep telefonu etkisinin beyin üzerine yapılmış
çalışmaları alındı. Toplam 98 çalışmadan sadece 26 makale ile devam edildi.
Bulgular: Çalışmalarda kontrol n: 8.23±3.37 ve deney gruplarında n: 8.11±3.27 hayvan kullanıldığı görülmüştür.
Dokuz farklı ülkeden yapılan çalışmalardan Türkiye % 38 oranında bu alanda en çok çalışma yaptığı görülmüş.
Deney hayvanı olarak erkek Wistar albino ve erkek Sprague Dawley ’in daha fazla kullanıldığı, günlük
maruziyetin 3.07±5.08 saat, toplam sürenin ise 43.42±57.02 gün olduğu bulunmuştur. 835 MHz - 2100 MHz
arasında frekans bandındaki çalışmaların 14 (% 53) ’ünde 900 MHz frekans bandı kullanılmıştır. Antenin
hayvanların başına olan mesafesi 22.33±28.88 cm, tüm vücut için 0.79±1.41 W/kg, beyin için 0.33±0.73 W/kg
SAR değeri bulunmuştur. Çalışmaların 26 ’sı irdelendiğinde, 22 (% 85) tanesinde bulgunun olduğu, 4 (% 15)
tanesinde ise herhangi bir etkilenmenin olmadığı belirtilmiştir.
Sonuç: Çalışma ile cep telefonları maruziyetlerinin, tüm frekans bandları incelendiğinde, beyinde oksidatif
değişiklikler, DNA hasarları, nöron ve glia hücrelerinde apoptotik değişiklikler, purkinje hücrelerinde gelişimi
etkileyeceği ve hippokampus protein süreçlerini etkileyebileceği rapor edilmektedir. Bu bulgular cep telefonu
maruziyetlerinin beyin dokusunda bazı değişikliklere sebep olabileceğini işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, radyofrekans, beyin, deney hayvanı, etki

EVALUATION OF THE EFFECT OF USING MOBILE PHONES ON
THE BRAIN
Objective: The aim of this study was to investigate the effect of cell phone exposure on brain tissue in lab.
Methods: We conducted a literature search using the Medline (Pubmed), Google Scholar, ScienceDirect,
EBSCOhost search engines. All articles with open access were downloaded and reviewed. In this study, the effects
of mobile phone effect on the experimental animal were taken on the brain between 2015-2018. A total of 98
studies were continued with only 26 articles.
Results: In studies, control n: 8.23 ± 3.37 and experimental group n: 8.11 ± 3.27 animals were used. Nine of the
studies from different countries, Turkey has been seen that 38% do most work in this area. It was found that Wistar
albino and Sprague Dawley male were used more as the experimental animal, the daily exposure was 3.07 ± 5.08
hours and the total duration was 43.42 ± 57.02 days. The frequency band of 835 MHz - 2100 MHz was used in 14
(53 %) of 900 MHz frequency bands. The distance of the antenna to the animals head was found as 22.33 ± 28.88
cm, for the whole body 0.79 ± 1.41 W / kg and for the brain 0.33 ± 0.73 W / kg SAR value was found. When 26
of the studies were examined, it was stated that there were 22 (85 %) of the findings and 4 (15 %) of them were
not affected.
Conclusion: It was observed that there were more studies with 900 MHz frequency band in mobile phone
exposures. When all frequency bands are examined, it is reported that oxidative changes in the brain, DNA
damages, apoptotic changes in neuron and glia cells, affect the development of purkinje cells and affect
hippocampus protein processes. These findings suggest that cell phone exposures may cause some changes in
brain tissue.
KeyWords: Cell phone, radiofrequency, brain, experiment animal, effect
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Introduction
The speed of technology development brings along new generation mobile phone models. Therefore, continued
exposure to mobile devices, wireless devices. During the conversation, keeping these devices close to their heads
and carrying them near the reproductive organs creates great risks.1 The increased use of mobile phones in the
society leads to increased concerns about the effects of radiofrequency radiation on biological systems. 2 Mobile
phones are becoming more and more popular, so there is growing concern that electromagnetic fields generated
by them create potentially harmful effects, such as harmful brain function and especially the development of
intracranial tumors.3 Cell phone exposures cause oxidative stress and apoptosis in the brain, biochemical and
histopathological changes in the brain, degenerative changes in the hippocampus pyrimidal and cerebral purkinje
cells. For this reason, the best method to get rid of these effects is to use the phones less and minimize the contact
with the body.4
Material and Methods
This study included experimental studies investigating the effects of mobile phones published in journals with
high impact factor between the years 2015-2018. Different search engines were used in the study (Medline
(Pubmed), Google Scholar, ScienceDirect, EBSCOhost). All articles with open access were downloaded and
reviewed. A total of 98 studies were continued with only 26 articles. The study only analyzed experimental animal
models related to brain tissue.
2.1. Statistical analysis
In our study, descriptive statistical information such as mean values, standard deviation, percentage values,
minimum, maximum and median values were obtained. Statistical analysis of the study was conducted with SPSS
21. 0 IBM Corp., USA.
Results
In our study, a total of 98 articles were reviewed, of which 26 were studies investigating the brain tissue of
experimental animal studies. In studies, control mean (n):8.23 ± 3.37, min:5, max:18, median:7 and experimental
group mean (n): 8.11 ± 3.27, min:5, max:18, median:7 animals were used. Nine of the studies from different
countries, Turkey has been seen that 38% do most work in this area. It was found that Wistar albino and Sprague
Dawley male were used more as the experimental animal (Figure 1 is also seen), the daily exposure was mean±SD:
3.07 ± 5.08 hours and the total duration was mean±SD: 43.42 ± 24.02 days.
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Figure 1. Number of animals, gender and type used
in the study.
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Figure 2. Mobile phone exposure frequency
distribution used in studies

The frequency band of 835 MHz - 2100 MHz was used in 14 (53 %) of 900 MHz frequency bands. Figure 2 is
also seen. The distance of the antenna to the animals head was found as mean±SD: 22.33 ± 28.88 cm min: 1 cm,
max: 100 cm, median 11 cm and for the whole body mean±SD: 0.79 ± 1.41 W / kg and for the brain 0.33 ± 0.73
W / kg SAR value was found. When 26 of the studies were examined, it was stated that there were 22 (85 %) of
the findings and 4 (15 %) of them were not affected. Of the 26 articles included in the study, 25 are covered by
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SCI. The average impact factor is 2.23.
Discussion
Children's skull structure, thickness and water content are different from adults and are more affected by cell phone
exposures.5 The researchers reported that they could change some micro-RNAs in the brain at 900 MHz frequency
exposures for 3 hours per day for 12 months. 6 The rapid development of mobile phone technology has resulted in
great health effects and concerns. However, some epidemiological studies suggest that there is no concrete data
between cell phone radiation and cancer, and some studies suggest that some cancers may be caused by increased
energy transfer. However, long-term studies can provide information to us.7 Investigators have exposed to 900
MHz electromagnetic field exposure on male rats for 1 hour per day for one month. They found histopathological
changes in cornu ammonis and pyramidal neurons loss. 8 It can neutralize the harmful effects caused by
electromagnetic field by giving antioxidant foods to the rats exposed to electromagnetic fields. 9,10 In addition, the
study reports of some researchers stated that cell phones do not have any effect on the brain. Mobile phone
exposure was created for 2 hours per day for 8 months. Long-term exposure to radiofrequency electromagnetic
field on the brains of mice did not make any change in the level of microglia markers, apoptosis, DNA damage
and oxidative stress.11
In 85% of the studies we analyzed, cell phone exposures showed abnormal effects. When all frequency bands are
examined, it is reported that oxidative changes in the brain, DNA damages, apoptotic changes in neuron and glia
cells, affect the development of purkinje cells and affect hippocampus protein processes. These findings suggest
that cell phone exposures may cause some changes in brain tissue.
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SS-221
PRETERM EYLEM İLE SEZERYANA ALINAN AKUT EROİN
KULLANIMI OLAN HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ
Bahar Aydınlı*, Harun Özmen*
*Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Giriş: Madde suiistimali toplumsal bir sorun olup cerrahi gerektiren hastalarda anestezi uygulamasına ek risklerle
birlikte morbiditeyi arttırabilir. Söz konusu sezeryan cerrahisi olduğunda hem bebek hem de anne açısından iyi bir
anestezi tekniği seçimi ve yönetimi zorunlu hale gelir.
Olgu: 30 yaş, 50 kg,multipar, son adet tarihine göre 34 haftalık, eski sezeryan öyküsü olan ve rutin takipleri
bulunmayan gebe ani başlayan aktif servikal kanama ve preterm eylem ile hastane acil servisine başvurdu. Vital
bulguları TA: 100/60, kalp atım hızı: 100 atım/dk, ateş:36oC, Solunum sayısı: 25/dk olan hasta acil koşullarda hızla
sezeryana alındı. Eş zamanlı alınan laboratuar örneklerinde; Hb: 12,9 g/dl
Plt: 218 x 103/ µL, glu:68 mg/dL, üre:15 mg/dL, PT: 11,6 sn, APTT: 26 sn, INR: 1.02 saptanan hastanın fizik
muayenesinde mallampati 2, oral alım 3 saat önce olduğu ve 4 saat önce eroin kullandığı öğrenildi.
Acil şartlarda mükerrer sezeryan geçmişi bulunan preterm eylemde aktif kanaması olan hasta için genel anestezi
uygulamasına karar verildi. Propofol(150 mg) ve rokuronyum(30 mg) ile hızlı-seri anestezi indüksiyonunu takiben
başarılı endotrakeal entübasyon gerçekleştirildi. %50 O2 /%50 N2O ve %1 sevofluran ile anestezisi idame ettirilen
hastada canlı bebek çıkımını takiben remifentanil 50 mcg, plasenta çıkımı sonrasında da oksitosin 10 IU iv püse20 IU/ 1000 cc NaCl içinde infüzyon olarak uygulandı. Antibiyotik proflaksisi uygulanan hastaya analjezik olarak
50 mg tramadol iv verildi. Ameliyat boyunca vital bulguları stabil olan hastaya 30. Dakika sonunda 2 mg/kg
dozdan sugammadeks ile dekürarizasyon uygulandı ve sorunsuz ekstübe edildi. Postop ajitasyon, yoksunluk
belirtisi, kognitif fonksiyonların geri dönmesinde gecikme gözlenmedi. Vitalleri stabil olan hasta postoperatif
cerrahi servise transfer edildi
Canlı erkek bebeğin 1. Dakika APGAR 5, 5. Dakika APGAR 8, doğum ağırlığı: 1500 gr, baş çevresi. 30 cm, boy:
46 cm olarak kayıt edildi. Preterm eylem sonrası düşük doğum ağırlığı olan bebekte aşırı emme refleks
mevcudiyeti ve hiperirritabilite gözlenmesi üzerine yenidoğan yoksunluk sendromu ön tanısıyla bebek yenidoğan
yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Fenobarbital tedavisi uygulanan bebek 5. Gün yoğun bakımdan taburcu edildi.
Tartışma: Gebelik sırasında madde kullanımının hem gebeye hem de bebeğe oluşturduğu etkileri önceden tahmin
edebilmek zordur. Özellikle nöbetlerle seyreden yenidoğan çekilme sendromu bebeğin yaşamını tehdit edebilir.
Madde bağımlısı gebeler rutin gebelik takiplerini yaptırmaktan çekindikleri için karşımıza komorbit hastalıkları
taşıyarak ta gelebilirler. Bu olguda Preterm eylemin başlaması, aktif kanama varlığı, kanamanın miktarının ön
görülememesi yanı sıra yakın zamanda madde kullanımının olması anestezi seçiminin genel anestezi yönünde
olmasına neden olmuştur.
Sonuç: Madde suiistimali toplumsal bir sorun olup gebelik sırasında da karşımıza çıkabilmektedir. Bu gebelerin
rutin gebelik takiplerini yaptırmaktan sakındıklarını ve olası sorunların daha da ciddi olabileceği akılda
tutulmalıdır
Anahtar kelimeler: preterm eylem, düşük doğum ağırlığı, yenidoğan yoksunluk sendromu, madde suiistimali

ANESTHETIC MANAGEMENT IN A PATIENT UNDERGOING
EMERGENCY CESEREAN SECTION, WHO HAD JUST USED HEROIN
Introduction: Substance abuse is a social problem which may increase morbidity with additional risks to
anesthesia in patients requiring surgery. When it comes to ceserean section, the choice and management of
anesthetic technique becomes essential for both the baby and the mother.
Case: Patient aged 30 years, weighed 50 kg, multipar, whose pregnancy was 34 weeks and did not have routine
follow-up during pregnanacy admitted to hospital with with sudden onset of active cervical hemorrhage and
preterm labor. At the arrival, her vital signs were blood pressure: 100/60, heart rate: 100 beats / min, fever: 36,
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respiratory rate: 25 / min and she has taken to operation room emergently. It was learned that she used heroin just
4 hours ago. General anesthesia was applied as she had active bleeding. Successful endotracheal intubation was
performed following anesthesia induction with propofol (150 mg) rocuronyum (30 mg). Anesthesia was
maintained with 50% O2 / 50% N2O and 1% sevoflurane. Remifentanil was followed by 50 mcg following
placenta clemped. After performing sympitan and antibiotics, 50 mg tramadol was applied for postoperative
analgesia. During surgery, vital signs were remained at normal ranges. At the end of surgery, 2mg/kg sugammadex
was used for reversal of the neuromuscular agents and extubation was performed without any complication.
Postoperative agitation, withdrawal symptoms, cognitive dysfunction did not observed. As the vital signs stayed
stable, the patient was transferred to postoperative surgical service. The baby’s apgar scores were 5 and 8 at 1st.
min and 5th min, respectively. He was 1500 gr, and 46 cm long. The baby, low birth weighed, was hospitalized in
the neonatal intensive care unit with a diagnosis of neonatal withdrawal syndrome due to the presence of excessive
sucking reflex and hyperirritability. The baby who had fenobarbital therapy,was discharged from the intensive care
unit after 5 days.
Discussion: It is difficult to predict the effects of substance use during pregnancy on both the pregnant and the
baby. Newborn withdrawal syndrome, especially with seizures, may threaten the baby’s life. Drug-addicted
pregnants, as they hesistate to rotuine follow-up, may present many co-morbidities. In present case, initiation of
preterm labor, presence of active bleeding, inability to predict the amount of bleeding as well as recent substance
use caused the choise of anesthesia as general anesthesia.
Conclusion: Substance abuse is a social problem and can be seen during pregnancy. It should be kept in mind that
drug-addict pregnants may avoid routine follow-up and possible problems may be more serious.
Giriş
Madde suiistimali seçilecek anestezi yöntemini belirlemede önemli bir hasta kökenli problemdir. Suistimale konu,
bağımlılık gelişmiş maddenin akut ya da kronik kullanılmış olması özellikle acil cerrahi işlemlerde hastaya ait
morbiditeyi arttırabilmektedir. Söz konusu sezeryan cerrahisi olduğunda hem bebek hem de anne açısından iyi bir
anestezi tekniği seçimi ve yönetimi zorunlu hale gelir. Suistimal edilen maddenin hasta ve bebek üzerine olası
etkilerini önceden tahmin etmek komorbiditesi olan hastalarda daha da güçlük oluşturur
Olgu:
30 yaş, 50 kg,multipar, son adet tarihine göre 34 haftalık, eski sezeryan öyküsü olan ve rutin takipleri bulunmayan
gebe ani başlayan aktif servikal kanama ve preterm eylem ile hastane acil servisine başvurdu. Vital bulguları TA:
100/60, kalp atım hızı: 100 atım/dk, ateş:36oC, Solunum sayısı: 25/dk olan hasta acil koşullarda hızla sezeryana
alındı. Eş zamanlı alınan laboratuar örneklerinde; Hb: 12,9 g/dl
Plt: 218 x 103/ µL, glu:68 mg/dL, üre:15 mg/dL, PT: 11,6 sn, APTT: 26 sn, INR: 1.02 saptanan hastanın fizik
muayenesinde mallampati 2, oral alım 3 saat önce olduğu ve 4 saat önce eroin kullandığı öğrenildi.
Acil şartlarda mükerrer sezeryan geçmişi bulunan preterm eylemde aktif kanaması olan hasta için genel anestezi
uygulamasına karar verildi. Propofol(150 mg) ve rokuronyum(30 mg) ile hızlı-seri anestezi indüksiyonunu takiben
başarılı endotrakeal entübasyon gerçekleştirildi. %50 O2 /%50 N2O ve %1 sevofluran ile anestezisi idame ettirilen
hastada canlı bebek çıkımını takiben remifentanil 50 mcg, plasenta çıkımı sonrasında da oksitosin 10 IU iv püse20 IU/ 1000 cc NaCl içinde infüzyon olarak uygulandı. Antibiyotik proflaksisi uygulanan hastaya analjezik olarak
50 mg tramadol iv verildi
Ameliyat boyunca vital bulguları stabil olan hastaya 30. Dakika sonunda 2 mg/kg dozdan sugammadeks ile
dekürarizasyon uygulandı ve sorunsuz ekstübe edildi. Postoperatif ajitasyon, yoksunluk belirtisi, kognitif
fonksiyonların geri dönmesinde gecikme gözlenmedi. Vitalleri stabil olan hasta postoperatif cerrahi servise
transfer edildi
Canlı erkek bebeğin 1. Dakika APGAR 5, 5. Dakika APGAR 8, doğum ağırlığı: 1500 gr, baş çevresi. 30 cm, boy:
46 cm olarak kayıt edildi. Preterm eylem sonrası düşük doğum ağırlığı olan bebekte aşırı emme refleks
mevcudiyeti ve hiperirritabilite gözlenmesi üzerine yenidoğan yoksunluk sendromu ön tanısıyla bebek yenidoğan
yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Takiplerinde erken dönem anneyle sessiz ortamda ten teması ve erken emzirme
sağlandı. Finnegan skoru 9 olarak hesaplanan yenidoğana yoğun bakım ünitesinde fenobarbital 20 mg/kg yükleme
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dozu sonrası idamede 3 mg/ kg 2*1 uygulandı. Tedavi sonrası 24. saatte hiperirritabilite geriledi(finnegan skoru
2). 3 gün yenidoğan ünitesinde takip edilen bebekte semptomların ortadan kalkması sonrası fenobarbital tedavisi
azaltılarak kesildi. 5. Gün yoğun bakımdan taburcu edildi.
Tartışma
Madde suiistimali genel bir sorun olup psikolojik, psikososyal ve emosyonel komponentleri olabilir. Gebelik
sırasında madde kullanımının hem gebeye hem de bebeğe oluşturduğu etkileri önceden tahmin edebilmek zordur.
Özellikle nöbetlerle seyreden yenidoğan çekilme sendromu bebeğin yaşamını tehdit edebilir. Opioid kullanımı
olan gebelerin %15 inde toksemi gelişir. Ayrıca ablasyo plasenta, spontan abortus, makat geliş, fetal distres, fetal
enfeksiyon, düşük doğum ağırlıklı bebek insidansları yüksektir. Madde bağımlısı gebeler rutin gebelik takiplerini
yaptırmaktan çekindikleri için karşımıza komorbit hastalıkları taşıyarak ta gelebilirler. Bu olguda Preterm eylemin
başlaması, aktif kanama varlığı, kanamanın miktarının ön görülememesi yanı sıra yakın zamanda madde
kullanımının olması anestezi seçiminin genel anestezi yönünde olmasına neden olmuştur. Rejyonel anestezi
sırasında hemodinamik kontrol zorluğu ve madde etkilerinin ortaya çıkma ihtimali göz önüne alındığında, genel
anestezi uygulaması hem hava yolu kontrolüne hem de olası çekilme semptomları için dikkatli olunmasına olanak
sağlamıştır.
Sonuç
Madde suiistimali toplumsal bir sorun olup gebelik sırasında da karşımıza çıkabilmektedir. Bu gebelerin rutin
gebelik takiplerini yaptırmaktan sakındıklarını ve olası sorunların daha da ciddi olabileceği akılda tutulmalıdır.
Hem bebek hem de anne için en uygun anestezi tekniği seçimi sonrası yakın takip yapılmalı, mümkünse bebek
olası çekilme sendromuna karşı yenidoğan ünitesinde takip edilmelidir.
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SS-222
A COMPARISON OF PROPOFOL AND ETOMIDATE FOR
ANESTHESIA INDUCTION IN PATIENTS WITH DIABETIC
AUTONOMIC NEUROPATHY
Rabia Sarı*, Sinan Uzman
* Hatay State Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation
Aim: Diabetic autonomic neuropathy (DAN) is associated with increased perioperative hemodynamic problems.
We hypothesized that in patients with DAN, anesthesia induction with etomidate causes less hemodynamic
complications than propofol.
Materials and methods: 40 ASA 2-3 patients with DAN were studied. Anesthesia was induced with either
etomidate 0.3 mg/kg intravenous (IV) in Group E (n=20) or propofol 2.5 mg/kg IV in Group P (n=20). Systolic
(SAP), diastolic (DAP), mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR) values were recorded at baseline (T0) and
every minute after the anesthesia induction for 5 minutes (T1-T5). Serum adrenocorticotropic hormone (ACTH),
cortisol, and insulin levels were measured at baseline, 5 minutes after endotracheal intubation and 5 minutes after
surgical incision.
Results: Mean HR values were similar between the two groups at all measurement (p>0.05 for all). Compared
with T0 values, T1 mean HR significantly decreased only in Group P (p=0.007). T2 Mean SAP was significantly
lower in Group P than Group E (p=0.016). Comparing with T0 values mean SAP significantly dropped at T2
measurement time point in both groups (p0.001). Patients in Group P had significantly lower mean DAP
measurements than those in Group E at T1, T2, T3, and T5 (p0.037 for all). Compared with T0 values, T1 mean
DAP significantly dropped only in Group P (p<0.001). Mean MAP was significantly lower in Group P than Group
E at T1 (p=0.033). Compared with the T0 measurements, MAP significantly dropped at T1 in both groups (p0.006
for both). Groups were not significantly different in terms of serum ACTH, cortisol, and insulin levels at any
measurement time point (p>0.05).
Conclusion: When compared with propofol, etomidate is associated with less hemodynamic disturbances during
anesthesia induction in diabetic patients with DAN.
Diyabetes mellitus (DM) insülin hormonunun pankreastan salgılanmasında, hedef organa etkisinde ya da
herikisindeki bozukluğun neden olduğu hiperglisemi ile karakterize bir endokrin hastalıktır. Tip 1 DM, Tip 2 DM,
Gestasyonel DM ve Diğer spesifik tipler olarak gruplandırılan DM’ nin %90-95 i Tip 2 DM dir. Çoğunlukla 20
yaş üstünde görülen Tip 2 DM nin 2035 yılında dünya çapında 592 milyon kişiyi etkileyerek %10,1 sıklığa
ulaşması beklenmektedir. 1,2
DM hastalarında hiperglisemi en fazla zararı endotelyal hücrelere vererek retina, glomerül ve sinirlerin vaza
nervorumlarında hasara neden olur. Sinir tutulumunun neden olduğu nöropati hem periferik hem de otonom sinir
sisteminde görülebilir. Diyabetik otonom nöropati otonom sinir sisteminin en uzun siniri olan Nervus vagus
tutulumuyla çok çeşitli organ sistemlerine ait bulgular verir. Etkilenen sistemle ilişkili olarak kardiyovasküler
otonom nöropati, gastrointestinal otonom nöropati, genitoüriner otonom nöropati, sudomotor ve vazomotor
değişiklikler, pupiller disfonksiyon ve metabolik bozukluklar görülebilir. 3,4 Kardiyovasküler otonom nöropati
(KON) diabetin yaygın ve ciddi komplikasyonlarından birisidir ve diyabetiklerin yaklaşık %22’sinde görülür. Bu
oran artmış DM süresi ve yaşla birlikte %65’e kadar çıkabilir. KON’ un diabetik hastalarda semptom ve bulguları;
istirahat taşikardisi ve egzersiz intoleransı, postural hipotansiyon, ortostatik taşikardi ve bradikardi sendromları,
intraoperatif kardiyovasküler instabilite ve sessiz myokard iskemi/infarktıdır.4,5
DM hastalarında bu belirti ve bulguların varlığı anesteziyle ilişkili komplikasyonların artışına neden olur. KON
varlığı anestezi indüksiyonu ve endotrakeal entübasyona olan hemodinamik yanıtları değiştirerek intraoperatif
hipotansiyona neden olur ve peroperatif morbidite ve mortaliteyi arttırır. 5,6 Etomidat ve propofol, anestezi
indüksiyonunda kullanılan hızlı etkili sedatif ajanlardır. Etomidat, periferik alfa-2B adrenejik reseptörlere bağlanıp
uyararak periferik vazokonstrüksiyon oluşturur ve uygulanması sırasında minimal hemodinamik değişiklikler
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oluşmasını sağlar. Bu nedenle düşük kardiyak fonksiyonu olan ya da travma ve şok hastalarının anestezi
indüksiyonunda sıklıkla tercih edilmektedir. Minimal hemodinamik değişikliğe neden olmakla birlikte etomidatın
en önemli yan etkisi tek doz kullanımında bile görülebilen adrenal inhibisyondur. Propofol, sempatik sinir
sisteminin inhibisyonu ve barorefleks düzenleyici mekanizmaların bozulması, periferik damarlarda vazodilatasyon
yoluyla anestezi indüksiyonu sırasında hipotansiyona neden olur. Buna karşın etomidat otonomik reflekslerin
korunmasıyla hemodinamik stabilitenin sürdürülmesini sağlar 7,8.
Literatürde propofol ve etomidatın karşılaştırıldığı birçok çalışma olmasına rağmen diabetik otonom nöropati olan
hastalarda bu iki ajanın kullanımına dair yayınlar yetersizdir. Çalışmamızın amacı, otonom nöropatisi olan tip 2
diabetik hastaların anestezi indüksiyonunda propofol ve etomidatın hemodinamik ve endokrin etkilerini
karşılaştırmaktı.
Materyal ve Metod
2.1.Hasta seçimi
Çalışmaya, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’nun izni alınarak, oral antidiabetiklerle kontrol
altında olan tip 2 diabetes mellitus tanısı almış ve kardiyak otonom nöropati testleri yapılarak diyabetik otonom
nöropati saptanan, genel anestezi altında endotrakeal entübasyon gerektiren abdominal elektif cerrahi girişim
planlanan ASA II-III grubu, 35 yaş üzerinde 17’si erkek 40 hasta, bilgi verildikten sonra aydınlatılmış onamları
alınarak dahil edildi.
2.2.Çalışma dışı bırakma kriterleri
Tip1 diyabet ve diğer hiperglisemi nedenleri olanlar, diyabet dışında nöropatiye neden olabilecek hastalığı olanlar,
hepatik ve renal yetmezliği olan hastalar, kullanılacak ilaçlara karşı bilinen allerjisi olan veya kontrendikasyonu
olan hastalar, diabetes mellitus dışında herhangi bir endokrin ve metabolik bozukluğu olan hastalar, entübasyonda
güçlük yaşanabilecek olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
2.3.Anestezi
Operasyondan 1 gün önce hastaların kullanmakta olduğu oral antidiyabetik ilaçları kesildi. Operasyon sabahı
hastadan, açlık kan şekeri, ACTH, kortizol, insülin düzeyleri ve arteriyel kan gazı ölçümü için kan örnekleri alındı.
Olguların operasyona sabah ilk vaka olarak alınmalarına özen gösterildi. Hasta operasyon masasına alınarak EKG,
noninvaziv kan basıncı ve pulsoksimetri ile SpO2 monitörizasyonu uygulandı. 22 gauce intravenöz (i.v.) kanül ile
damar yolu açıldıktan sonra 6-10 mL/kg/saat hızla % 0,9 NaCl infüzyonuna başlandı. Hastalara anestezi
indüksiyonundan 3-5 dakika önce midazolam 1-1,5 mg i.v. verildi ve indüksiyondan hemen önce sistolik arter
basıncı, diastolik arter basıncı, ortalama arter basıncı ve kalp atım hızı değerleri ölçülerek, bu değerler kontrol
değerleri olarak kaydedildi. Hastalar Grup P (Propofol) ve Grup E (Etomidat) olarak iki gruba ayrıldı. Tüm
hastalara 1 μg/kg fentanil ve 1 mg/kg lidokain HCl i.v. verildikten sonra, Grup E’ye anestezi indüksiyonunda 0,3
mg/kg etomidat, Grup P’ye 2-2,5 mg/kg propofol 20 saniye içinde verilerek, 0,6 mg/kg rokuronyum ile kas
gevşemesi sağlandı. Maske ventilasyonu %100 O2 ile sağlanarak ikinci dakikada hastalara endotrakeal entübasyon
uygulandı ve anestezi idamesi %2 sevofluranla birlikte %50 N2O-O2 inhalasyonu, kas gevşemesinin idamesi ise
gerektiğinde 0,06 mg/kg i.v. roküronyum uygulanarak sağlandı.
2.4.Ölçümler
2.4.1.Diyabetik otonom nöropatinin değerlendirilmesi: Operasyondan önceki gün 3’lü otonom nöropati testleri
uygulanarak otonom nöropatinin varlığı değerlendirildi. 9,10
A) 30:15 R-R Oranı: Hasta yatar durumdayken EKG kaydı alınır. Oturur duruma getirildiğinde kayıt alınmaya
devam edilir. Normalde 15. atım civarında kalp hızı artar, 30. atım civarında yavaşlar. 30. ve 15. atımdaki R-R
mesafelerinin oranları hesaplanır. 1,03’ün altındaki değerler anormal olarak kabul edilir.
B) Oturmaya arteriel kan basıncı cevabı: Hasta yatar durumdayken ve oturtulduktan 2 dakika sonra kan basıncı
değerleri ölçülür. Sistolik kan basıncında 30mmHg nın üstünde düşüş olması anormal olarak kabul edilir.
C) Derin solumaya R-R interval varyasyonları: Hasta dakikada 6 kez olacak şekilde derin solur. Her solunum
siklusu sırasında maksimum ve minimum R-R intervali ölçülerek dakika atıma çevrilir. Bu 6 ölçümün ortalaması
alınır.10’dan az olması anormaldir.
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2.4.2.Hemodinamik parametreler: Sistolik (SAB), diyastolik (DAB), ortalama (OAB) arter basıncı, kalp atım
hızı (KAH) indüksiyon öncesi kontrol (T0) ve anestezi indüksiyonundan sonraki 5 dakika her bir dakikada
kaydedildi (T1-T5).
2.4.3.Hormon ölçümleri: ACTH, kortizol, insülin düzeylerinin ölçümü için kan örnekleri operasyondan önce
(kontrol), entübasyondan 5 dakika sonra ve cerrahi insizyondan 5 dakika sonra olacak şekilde bir yardımcı
tarafından alındıktan sonra örnekler soğuk muhafaza içinde labaratuara gönderildi.
2.5.Operasyon sırasında kan şekeri yönetimi
Hormon ölçümleri için kan örnekleri alındıktan sonra %5 Dekstroz içinde 16 İÜ Kristalize insülin ve 10mEq KCl
solüsyonundan 1-1,5 ml/kg olacak şekilde ayrı bir damar yolundan infüzyon uygulandı. Preoperatif olarak ölçülen
kan şekeri değerinden sonra her 30 dakikada bir kapiller kan şekeri değerleri sıvı infüzyonu yapılmayan taraftan
ölçülerek insülin-dekstroz infüzyonu, kan şekeri 60-180 mg/dl olacak şekilde ayarlandı.
Elde edilen veriler, SPSS 10.0 hazır istatistik programına girilerek değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde,
grupların demografik verilerinin karşılaştırılmasında ki-kare, hemodinamik parametreler, hormon düzeyleri
gruplar arasında Mann-Whitney U, grup içinde ise Kruskal-Wallis testleri ile değerlendirdi. p<0.05 anlamlı olarak
kabul edildi.
Bulgular
Diyabetik kardiyak otonom nöropati pozitif tip 2 diyabetik hastalarda etomidat ve propofolün hemodinamik ve
endokrin etkilerinin araştırıldığı çalışmada gruplar arasında ek hastalık, demografik veriler, HbA1c ve bazal
hemodinamik ölçümler açısından anlamlı fark saptanmadı (Tablo 1, Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4).
Gruplar arasında biyokimyasal parametreler ve diyabet süresi açısından anlamlı fark yoktu.
Gruplar arasında KAH değerleri bakımından tüm ölçüm zamanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
yoktu (p>0,05). Propofol grubunda T0 bazal değeriyle karşılaştırıldığında T1’de ortalama KAH anlamlı olarak
azaldı (Şekil 1). Etomidat grubunda T0 kontrol değerine göre T3 dönemi KAH anlamlı olarak yüksekti (p=0,012).
Propofol grubunda anlamlı bir fark saptanmadı. İstatistiksel anlamlılık olmaksızın tüm zamanlar dikkate
alındığında etomidat grubunda KAH hafifçe yüksek seyretti.
T0 bazal değerleriyle karşılaştırıldığında T1 ve T2 dönemi SAB hem etomidat hem de propofol grubunda (propofol
grubunda daha belirgin) anlamlı olarak azalmış bulundu (sırasıyla p=0,014, p=0,011). Propofol grubunun T2’deki
ortalama SAB değeri etomidat grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (p=0.016). Tüm zamanlara bakıldığında
anlamlı fark olmaksızın etomidat grubunda SAB değerleri hafifçe daha yüksekti (Şekil 2).
Propofol grubunun T1, T2, T4 ve T5’ de ortalama DAB değerleri, etomidat grubuna göre anlamlı derecede daha
düşüktü (sırasıyla p=0,027, p=0,009, p=0,012, p=0,037). Gruplar arasında T0 ve T3’de DAB değerleri bakımından
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0,05). Etomidat grubunda başlangıçtaki kontrol değerine göre
karşılaştırıldığında hiçbir dönemde DAB da anlamlı bir değişme olmazken (p>0,05) propofol grubunda T2 DAB
değerleri başlangıç T0 değerlerine göre anlamlı olarak azalmıştı (p=,012). İstatistiksel anlamlılık olmaksızın
etomidat grubunda tüm dönemlerde DAB değerleri propofole göre hafifçe yüksekti (Şekil 3).
Etomidat grubunun T2 dönemi OAB, propofol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,033). Gruplar
arasında diğer dönemlerde OAB değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0,05).
Başlangıçtaki kontrol değerleriyle karşılaştırıldığında T1 ve T2 dönemleri OAB değerleri her iki grupta da anlamlı
olarak düşüktü. İstatistiksel anlamlılık olmaksızın etomidat grubunda tüm zamanlarda OAB propofole göre hafifçe
yüksek seyretti (Şekil 4).
Çalışmamızda tüm ölçüm zamanlarında serum ACTH, kortizol ve insülin değerleri açısından iki grup arasında
anlamlı fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 2). Gruplar arasında operasyon süresince kan şekeri takip değerlerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05).
Tartışma
Bu çalışmada kardiyak otonom nöropati saptanmış tip 2 diabetik hastaların etomidat ve propofolle anestezi
indüksiyonu sırasındaki hemodinamik ve endokrin etkileri karşılaştırıldı. Her iki grupta T1 ve T2 dönemi sistolik
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arter basınçları indüksiyon öncesi T0 değerine göre anlamlı olarak azaldı. Azalma propofol grubunda daha
belirgindi. Gruplar arasında karşılaştırıldığında ise yine propofol grubunda T2 de SAB değeri anlamlı olarak daha
düşüktü. Sistolik arter basıncındaki değişime paralel olarak OAB her ikigrupta T1 ve T2 de azaldı ve T2
döneminde propofolde etomidattan daha düşük seyretti. Propofol grubunda T0 bazal değeriyle karşılaştırıldığında
T1 döneminde görülen anlamlı kalp atım hızı düşüşünün etomidat grubunda görülmemesi diyabetik kardiyak
otonom nöropatiye bağlı anestezi indüksiyona karşı oluşan bozulmuş sempatik yanıtı olan hastalarda etomidatın
daha stabil bir seyir sağladığını düşündürebilir. Çalışmadaki ölçüm zamanları gözönünde bulundurulduğunda T3
ölçüm zamanı bazal değerden üç dakika sonrasına yani endotrakeal entübasyondan bir dakika sonrasına uymakta
ve bu dönemde etomidat grubunda olan KAH artışı etomidatın endotrakeal entübasyona karşı oluşan normal
hemodinamik yanıtı değiştirmemesine, propofol grubunda KAH da artış olmaması ise bozulmuş hemodinamik
yanıtı olan kardiyak otonom nöropatili hastalarda bu bozulmuş yanıtı arttırmasına bağlı olabilir.
Bu bulgularla Ebert8 ve arkadaşlarının anestezi indüksiyonunun oluşturduğu sempatik yanıtı değerlendirdiği
çalışmadaki bulgularla örtüşür şekilde propofol indüksiyonuna bağlı olarak sempatik tonus ve barorefleks
mekanizma bozulduğundan T1 ve T2 dönemlerinde oluşan SAB azalmasına cevap olarak taşikardi yanıtı
oluşmamış, aksine KAH propofol grubunda indüksiyondan hemen sonra kaydedilen T1 döneminde azalmıştır. Her
ne kadar sağlıklı gönüllülerde etomidatla sempatik tonus, barorefleks mekanizmalar etkilenmiyor olarak görünse
de kardiyak otonom nöropati saptanmış olan çalışmamızdaki hasta grubunda etomidat grubunda görülen SAB
düşüşü bozulmuş otonom reflekslere bağlı olarak olabilir. Bunula birlikte etomidat KAH değerinde hem
indüksiyondan hemen sonraki dönemlerde daha stabil bir seyre neden olmakta hem de entübasyon sonrası kalp
hızı artış cevabı sağlamaktadır.
Etomidat grubunda kontrol değeriyle karşılaştırıldığında hiçbir dönemde DAB da anlamlı bir değişme olmazken
propol grubunda T2 de görülen azalma ve T1, T2, T4 ve T5 dönemlerinde etomidata göre DAB’ ın düşük
seyretmesi propofolde görülen sempatik blokaj ve vazodilatasyon etkisinin diyabetik kardiyak otonom nöropatisi
olan hastalarda potansiyelize olduğu, etomidatın sempatik alfa-2B uyarıcı etkisiyle vazodilatasyon ve
hipotansiyonu önleyici etkisinin de bu hasta grubunda koruyucu olduğunu düşündürmektedir.
Literatürde otonom nöropatisi olan diabetik hastalarda etomidat ve propofolün etkilerinin karşılaştırıldığı bir
çalışmaya rastlanmamakla birlikte Keyl11 ve arkadaşlarının koroner arter cerrahisi uygulanacak hastalarda
diyabetik otonom nöropati varlığının anestezi indüksiyonuna etkilerinin araştırıldığı çalışmalarında kardiyak
otonom nöropati testleri pozitif olan hastalarla kardiyak otonom nöropati saptanmayan hastalar arasında anestezi
indüksiyonunda hemodinamik değişiklik olmadığını bildirmektedirler. Anestezi indüksiyonunun etomidat ile
sağlandığı bu çalışmada etomidatın sempatik tonus, barorefleks mekanizmalar üzerine baskılayıcı etkisinin
olmaması hemodinamik stabiliteyi sağlamış olabilir. Bu bulgular bizim çalışmamızda etomidatın sağladığı daha
stabil hemodinamik durumla örtüşmektedir. Propofol özellikle DAB da daha belirgin olarak arteriyel basınçlarda
daha fazla düşmeye neden oldu.
Afshin12 ve arkadaşlarının yine ejeksiyon fraksiyonu %40 ın altında olan koroner arter arter bypass cerrahisi
uygulanacak hastaların anestezi indüksiyonunda etomidat ile propofol ve ketamin karışımının etkilerini
araştırdıkları çalışmada sol kalp ejeksiyon fraksiyonu yetersiz olan bu hasta grubunda etomidat indüksiyonunun
daha iyi hemodinamik şartlar sağladığını saptamışlardır. Bu bulgular bizim çalışmamızdaki hem sistolik hem
diyastolik fonksiyonların bozulabildiği otonom nöropatili hastaların anestezi indüksiyonunda etomidatın
oluşturduğu etkilere benzerlik göstermektedir.
Elektif koroner arter, kalp kapak hastalığı, ya da ikisinin kombimasyonu ve torasik aorta cerrahisi geçirecek
hastaların indüksiyonunda etomidat ve propofolun hemodinamik etkilerinin karşılaştırıldığı Hannam13 ve
arkadaşlarının çalışmasında bizim çalışmamızla benzer şekilde indüksiyon öncesi bazal değerlerle indüksiyondan
sonraki 10 dakika boyunca OAB değişiklikleri ve vazopressör ihtiyacı karşılaştırılmış ve propofol grubunda daha
fazla vazopressör kullanılmasına rağmen OAB da %34 daha fazla azalma olduğu saptanmıştır.
Etomidatın indüksiyon dozlarında tek sefer kullanımının bile adrenal baskılayıcı etkisi bilinmektedir. Kaushal 14
ve arkadaşlarının elektif kardiyak cerrahi geçirecek 60 hastada etomidat ve propofolün hemodinamik ve endokrin
etkilerinin karşılaştırıldığı çalışmalarında kortizol seviyelerinin etomidat indüksiyonundan sonra bypas süresince
ve kardiyopulmoner bypasdan ayrılma döneminde anlamlı azalma gösterdiği saptanmıştır. Kortizol
seviyelerindeki bu azalmanın 24 saat sonunda normale döndüğü ve hemodinamiye olumsuz herhangi bir etkisinin
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olmadığı belirtilmektedir. Bizim çalışmamızda etomidatın indüksiyon dozlarında ACTH, kortizol ve insülin
seviyeleri üzerine herhangi bir etkisi olmamış ve kardiyak otonom nöropatisi pozitif olan hastalarda stabil bir
hemodinamik cevap oluşturmuştur.
Sonuç
Propofolle karşılaştırıldığında etomidat otonom nöropati gelişmiş tip 2 diyabetik hastaların anestezi
indüksiyonunda daha az hemodinamik değişikliğe neden olur. Aynı zamanda indüksiyon dozlarında kullanımı kısa
dönemde kortizol, insülin ve ACTH düzeylerinde değişiklik yaratmadığından otonom nöropati gelişmiş tip 2
diyabetik hastaların anestezi indüksiyonunda güvenle tercih edilebileceğini düşündürmektedir.
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Tablo 1. Grupların hipertansiyon sıklıkları, HbA1c düzeyleri ve demografik verileri (ortalama
±SD ya da sayı -%-)
Grup E (n=20)

Grup P (n=20)

P

Yaş (yıl)

59,2 ± 11,9

55,7 ± 13,4

,406

Ağırlık (kg)

79,8 ± 15,2

78,8 ± 10,6

,810

Uzunluk (cm)

165,2 ± 7,5

167,8 ± 6,7

,248

Kadın (%)

15 (75)

8 (40)

,057

HbA1c

7,5 ± 1,2

7,7 ± 1,6

,651

Hipertansiyon (%)

15 (75)

12 (60)

,250
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Tablo 2. Grupların ortalama ACTH, kortizol ve insulin seviyeleri (ortalama ±SD). T0: Bazal değer, T1:
Entübasyondan 5 dakika sonra T2: Cerrahi insizyondan 5 dakika sonra
Grup E (n=20)

Grup P (n=20)

P

T0

22,1 ± 16

26,1 ± 19,3

0,435

T1

28,6 ± 22,9

26 ± 22

0,901

T2

44 ± 35,8

28,9 ± 19,9

0,301

T0

16, 3 ± 5,6

18,1 ± 9,4

0,888

T1

17,1 ± 5,5

16,9 ± 9,6

0,414

T2

15,3 ± 5,3

15.7 ± 9,7

0,495

T0

9,2 ± 7,9

10,4 ± 7,5

0,616

T1

24,5 ± 65,4

9,7 ± 8,7

0,531

T2

21,5 ± 64,1

6,4 ± 4,3

0,813

ACTH (pg/mL)

Kortizol (g/dL)

İnsulin (IU/mL)

120

*

110

atım/dakika

100
90

Grup E
Grup P

80

*

70
60
50
T0

T1

T2

T3

T4

T5

Şekil 1; Grupların ölçüm zamanlarına göre ortalama kalp atım hızı değişimi
* T0 değerleriyle karşılaştırıldığında Grup P p=0,07, T0 değerleriyle karşılaştırıldığında Grup E p=0,012
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200

180

*
**
**

160

mmHg

140

Grup E
Grup P

120

100
80
60
T0

T1

T2

T3

T4

T5

Şekil 2. Ölçüm zamanlarında grupların sistolik arteriyel basınçları.
*P=.016 Grup P ile karşılaştırldığında
**P.001 Her iki grupta T0 değerleriyle karşılaştırıldığında
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110

mmHg

100

*
*

90
80

70

*
*

*
*
*

*
*
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Grup P

60
50
40
T0

T1

T2

T3

T4

T5
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Şekil 3. Ölçüm zamanlarında grupların ortalama diastolik arteriyel basınçları
*P<.001 Grup P’de T0 ile karşılaştırıldığında
**P<.037 Grup P ile karşılaştırıldığında

120

110
100

*
*

mmHg

90
80
70

**
Grup E
Grup P

*

60

50
T0

T1

T2

T3

T4

T5

Şekil 4. Ölçüm zamanlarında grupların ortalama arteriyel basınç değerleri
*P<.006 Her iki grupta T0 ile karşılaştırıldığında
**P<.033 Grup P ile karşılaştırıldığında

429

SS-226
TONSİLLOFARENJİT TANISINDA MCISAAC SKORUN FAYDASI
Zeynep YILMAZ ÖZTORUN*, Güliz GÜRER*
*Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri A.D.
Amaç: Grup A Beta hemolitik streptekoklar(GABS) çocukluk dönemi farenjit vakalarının %20-40’ında görülür.
Hızlı antijen testi (HAT) ve boğaz kültürü alınması tanı koydurucu yöntemlerdendir. Centor McIsaac skorla birlikte
GABS saptayan hızlı tanı testleri viral ve bakteriyel ayrımını yaptırır. Bu çalışmada HAT, boğaz kültürü, Centor
McIsaac skorlaması kullanarak viral ve bakteriyel farenjit ayrımını yapmayı ve ayrıca semptomların şiddeti ile
McIsaac skor yüksekliği arasındaki korelasyonu bulmayı ve McIsaac skorunun tanıya katkısını görmeyi
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Mayıs 2017- Aralık 2017 arasında 3-18 yaşları arasında olan 236 çocuğun verileri retrospektif
olarak değerlendirildi. 14 gün öncesinde antibiyotik kullanılması, 3 yaş altı ve 18 yaş üstü olmak çalışmadan
dışlanma kriterleri idi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, öksürük öyküsü, fizik muayene bulguları (ateş, tonsiller exuda,
veya büyüme, servikal lenfadenopati), test sonuçları (hızlı antijen testi, boğaz kültürü, hemogram) incelendi.
Centor McIsaac klinik skorunda 38 üstü ateş, öksürük yokluğu, ön servikal adenopati, tonsiller şişlik veya exuda,
3-14 yaş arası olmanın herbiri için 1 puan verildi. İstatiksel analiz SPSS 22 kullanılarak yapıldı. T testi ve kikare
testi analizlerde kullanıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 86.6 aydı. 115 kız, 121 erkek hasta idi. Hastalar 72 ay altı ve 72 ay üstü ayrılıp
boğaz kültürü ve hızlı antijen test pozitifliğine bakıldı. 72 ay üstü HAT pozitif 40 hasta, 72 ay altı HAT pozitif 36
hasta, 72 ay üstü boğaz kültür pozitif 37 hasta, 72 ay altı boğaz kültür pozitif 31 hasta vardı (p>0.05). McIsaac
skorun ortalaması 3.05 idi. 38 üstü ateşi olanlar, hızlı antijen testi pozitif olanlar, öksürüğü olanlar, tonsiller şişlik
ve exudası olanlar, boğaz kültür pozitif olanların McIsaac skorları olmayanlara göre yüksek idi. İstatiksel olarak
anlamlı farklılık vardı (p<0.05)
Sonuç: Hastalarda semptomların şiddetine göre viral, bakteriyel enfeksiyon ayrımı yapılıp antibiyotik gereksinim
varlığı çözülebilmektedir. Çalışmamızda McIsaac skorun yüksek olduğu hastalarda semptomların daha şiddetli
olduğu ve bu hastalarda HAT pozitifliğinin fazla olduğunu saptadık. McIsaac skorlaması ile HAT’ın korele olması
fazla tetkike gerek kalmadan skorlama yöntemiyle GABS enfeksiyonu açısından daha riskli hastaları bulmak
açısından önemlidir. Bunun daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Tonsillofarenjit, McIsaac skor, Hızlı antijen testi

THE ADVANTAGE OF MCISAAC SCORE IN DIAGNOSE
PHARYNGOTONSILLITIS
Introduction: Group A beta hemolytic strepteccocus (GABS) is found %20-40 of cases of childhood pharyngitis.
Rapid antigen detecting test (RADT) and throat culture are diagnostic methods. Rapid diagnostic tests detecting
GABS combined with Centor McIsaac score enable accurate differential diagnosis (viral vs. bacterial). In this
study we aimed to differentiate viral and bacterial pharyngitis by using RADT, throat swab, Centor McIsaac score
and we also aimed to find the correlation between McIsaac score and severity of the symptoms and also see
contribution of McIsaac score to the diagnosis.
Methods: We performed a retrospective study of 236 patients who were 3 to 18 years between the dates of May
2017 – December 2017. The exclusion criterias were previous oral antibiotics the last 14 days, age of <3 years
and >18 years. The age, sex, cough presentation, physical examination symptoms (fever, tonsillar exudate or
enlargement, cervical lymphadenopathy), test results (RADT, throat culture, hemogram) of the patients were
observed. In Centor McIsaac score, one point each is assigned for temperature>38 0C, absence of cough, tender
anterior cervical adenopathy, tonsillar swelling or exudate, and age 3-14 years. Statistical analyse was performed
using SPSS 22. T test and kisquare test was used in analyses.
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Results: The mean age of the patients were 86.6 month. There were 115 female, 121 male patient. Patients were
seperated under the age of 72 months and above the age of 72 months. Above the age of 72 months, 40 patient had
RADT positive, 37 patient had throat culture positive. Under the age of 72 months 36 patient had RADT positive,
31 patient had throat culture positive (p>0.05). The mean of McIsaac score was 3.05. McIsaac score of the patients
who had temperature above 380C, tonsiller hypertrophy and exudate and who had RADT positive, cough positive,
throat culture positive were high according to notexistant. There was statistically significant difference. (p<0.05)
Conclusion: Depending on the severity of the symptoms, viral and bacterial infection can be differentiated and
antibiotic requirement can be solved. In our study, we found that the symptoms were more severe in patients with
higher McIsaac score and that HAT positivity was higher in these patients. Correlation between the McIsaac
scoring and HAT is important in terms of finding more risky patients in terms of GABS infection by scoring
without the need for further examinations. We believe that this may shed light on the works to be done later.
Key Words: Pharyngotonsillitis, McIsaac score, Rapid antigen detection test
Giriş
Akut tonsillofarenjit Grup A beta hemolitik streptokokların (GABS) en sık klinik prezentasyonudur 1. GABS
çocukluk dönemi farenjit vakalarının %20-40’ında görülür 2. Ani başlangıçlı boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ateş
GABS farenjitinin en sık semptomları olup baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı eşlik edebilir. Tonsillofarenjit,
ön servikal lenfadenopati, farenkste exuda GABS farenjitinin diğer bulgu ve belirtileridir 3. Otit, sinüzit ve
peritonsiller abse ve servikal süpüratif lenfadenit tedavi edilmeyen hastalarda gelişebilir. Nonsüpüratif sekelle
(akut romatizmal ateş, akut glomerulonefrit) birlikte bu akut problemler GABS’nin klinik önemini arttırır (1).
Boğaz kültürü alınması altın standart yöntem olup sonuç için iki gün kadar bir süre gerekir. Hızlı antijen testi
(HAT) birkaç dakika içinde sonuç veren boğaz kültürüne alternatif yöntemdir. Centor/Mc Isaac skorla birlikte
GABS’yi saptamada doğru ayrıcı tanı (viral veya bakteriyel) sağlar ve tedavi yönetimini hızlı yapmayı sağlar (4,5).
Bu çalışmada amaç HAT, boğaz kültürü, Centor Mc Isaac skoru kullanarak viral ve bakteriyel ayrımı ayrıca
semptomların şiddeti ile McIsaac skor yüksekliği arasındaki korelasyonu bulmayı ve McIsaac skorunun tanıya
katkısını görmeyi amaçladık.
Materyal ve Metod
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri polikliniğine Mayıs 2017- Aralık 2017
tarihleri arasında gelen 3-18 yaşları arasında olan 236 çocuğun verileri retrospektif olarak değerlendirildi. 14 gün
öncesinde antibiyotik kullanılması, 3 yaş altı ve 18 yaş üstü olmak çalışmadan dışlanma kriterleri idi. Hastaların
yaşı, cinsiyeti, öksürük öyküsü, fizik muayene bulguları (ateş, tonsiller exuda veya büyüme, servikal
lenfadenopati), test sonuçları (hızlı antijen testi, boğaz kültürü, hemogram) incelendi. Çalışma Ömer Halisdemir
Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı.
Hızlı enzim bağlantılı immunabsorbent kiti olan hızlı antijen testi Quik testi kullanıldı. Boğaz kültürü için
hastaların örnekleri %5 koyun kanlı agarda tutuldu. Her hastada GABS enfeksiyonu için doğru tanıya gitmede
Centor McIsaac klinik skorlaması kullanıldı. Centor McIsaac klinik skorunda 38 üstü ateş, öksürük yokluğu, ön
servikal adenopati, tonsiller şişlik veya exuda, 3-14 yaş arası olmanın herbiri için 1 puan verildi. Hastalara 0’dan
5’e kadar skorlama yapıldı. İstatiksel analiz SPSS 22 kullanılarak yapıldı. T testi ve kikare testi analizlerde
kullanıldı.
Bulgular
Hastaların ortalama yaşı 86.6 aydı. Hastaların 115’i kız, 121’i erkek hasta idi. Kız ve erkek hastaların McIsaac
skorları birbirine benzerdi. Cinsiyet değişkeni açısından McIsaac skorda anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).
Hastaların 72 ay altında ve 72 ay üstünde boğaz kültür ve McIsaac skorları incelendi. Yaşlara göre McIsaac
skorlarında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Ayrıca yaş değişkeni açısından boğaz kültür sonuçlarında anlamlı
bir farklılık yoktu (p>0.05).
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Tablo 1. Hastaların Klinik Özellikleri Ve McIsaac Skorun Dağılımı
Semptomlar ve McIsaac Skoru
n
%
Öksürük
101
42.8
>38oC ateş
175
74.2
Tonsiller şişlik veya exuda
142
60.2
Servikal lenfadenopati
74
31.4
Boğaz ağrısı
170
72
Mc Isaac skoru <2
32
13.6
Mc Isaac skoru ≥2
204
86.4

Ateş varlığı, öksürük yokluğu, tonsiller hipertrofi semptomları ile McIsaac skorları arasındaki ilişki incelendi.
380C üstü ateş olan hastalar 380C altı ateşi olan hastalardan daha yüksek McIsaac skorları vardı. 38 üstü ateşi olan
hastaların McIsaac skorları 2 ve daha üstünde olma oranları fazlaydı.
Öksürük değişkeni açısından McIsaac skorda öksürük yokluğu olan hastalarda anlamlı bir farklılık vardı (p<0.05).
Öksürük semptomu olmayan hastaların McIsaac skorları öksürük olanlardan daha yüksekti. Ayrıca tonsiller
şişkinlik olan hastaların McIsaac skorları olmayanlardan daha yüksekti. Tonsiller şişkinlik açısından McIsaac
skorda anlamlı bir faklılık vardı (p<0.05).
Tablo 2. Hastaların McIsaac Skor Düzeyleri
McIsaac Skoru

n

%

1

30

12.7

2

45

19.1

3

71

30.1

4

54

22.9

5

34

14.4

Hızlı antijen testi pozitif olan hastalar negatif olanlardan daha yüksek McIsaac skorlarına sahipti. Hızlı antijen testi
pozitifliği açısından McIsaac skorda anlamlı bir fark vardı. Hızlı antijen test pozitif olan hastaların da McIsaac
skorları 2 ve üstünde olma oranları daha fazlaydı. Boğaz kültür pozitif olanların McIsaac skorları kültür negatif
olanlardan daha yüksekti.
Tartışma
Çalışmamızda tonsillofarenjitli çocuklarında GABS varlığı %33 idi. Mısırlı çocuklarda GABS yüzdesi %42,2 (6)
ve Arap ülkelerinde GABS farenjit oranı %40 ve %41,5 idi (7,8). GABS pozitifliği olma oranı ülkeler arasında
birbirine yakındı.
Stefanuk ve arkadaşlarının çalışmasında McIsaac skoru arttıkça HAT spesifitesi artmıştı. McIsaac skoru 4 ve 5
olduğunda, HAT spesifitesi %83 ve %100 olmuştu (9). Çalışmamızda HAT pozitif olan hastaların McIsaac skoru
daha yüksek bulundu. Bu da literatürle uyumluydu. Ayrıca çalışmamızda boğaz kültür pozitif olan hastaların
McIsaac skorlarının 3 ten yüksek olma oranı artmıştı. Bu da streptokokal farenjit olasılığının daha yüksek
olduğunu gösterdi. Çalışmamıza benzer olarak Polonya çalışmasında, Centor McIsaac skorları ile boğaz kültür
pozitifliği arasında çok güçlü korelasyon bulmuşlardı (9). Bununla birlikte Belçika’da yapılan bir çalışmada S.
pyogenes izolasyon sayıları ile McIsaac skorları arasında ilişki yoktu (10). Amerikan çalışmasında kültürde GABS
pozitif olan hastaların daha düşük McIsaac skorları vardı (11). Centor McIsaac skorlarına azalmış güvenirlilik boğaz
ağrısı, lenf nodu genişlemesi, ateş gibi aynı semptomların viral enfeksiyonlarda da olmasına bağlı olabilir.
Brennan Krohn ve arkadaşları boğaz ağrısı olan hastalarda boğaz kültür varlığını araştırmış ancak diğer
semptomlarla boğaz kültür pozitifliği arasındaki ilişkiyi incelememişlerdir (12). Bizim çalışmamızda ateş veya
tonsiller hipertofi olan hastalarda boğaz kültür pozitiflik oranlarını değerlendirdik. Tonsiller hipertrofi olan
hastaların %92 ‘inde ve yüksek ateşli hastaların %51,5’inde boğaz kültürü pozitifti. Viral infeksiyonlarda ateş sık
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olduğundan ateşli hastalarda GABS’yi daha düşük bulma nedenimizin bundan kaynaklandığını düşündük.
Çamurdan ve arkadaşları 72 ay altında GABS prevalansını %25,2 ve 72 ay üstünde %53,9 buldu (13). Çalışmamızda
72 ay altı ve 72 ay üstünde boğaz kültür pozitifliği sırasıyla %33 ve %31,5 idi. İki grup arasında anlamlı bir
farklılık yoktu. Bu durumun hasta sayılarının birbirine yakın olmasına, örnek toplama tekniğine ve yalancı
pozitifliklere bağlı olabileceği düşünüldü (9).
Çalışmamızda McIsaac skoru 2 ve üstünde olanların sayısı %86,5 idi. Yaşların 3-14 yaş arasında olması bir puan
kazandırdığından sadece ek bir puan daha eklenmesi McIsaac skoru 2 yapmaya yeterlidir. Ayrıca çalışmamızda
hastaların semptomlarına göre McIsaac skorları arasındaki korelasyon incelendi. Ulaşabildiğimiz güncel
literatürde McIsaac skorları ile semptomlar arası korelasyon ile ilgili çalışma bulunamamıştır. Bu nedenle,
çalışmamız literatüre katkı sağlamıştır.
Çalışmamızın kısıtlı yanları, retrospektif olması, antibiyoterapi yüzdelerini içermemesidir. Bununla birlikte 3 yaş
altında olanları çalışmaya dahil edilmeme nedeni bu yaş grubunda GABS infeksiyon klinik gösterimi değişken
olup kesin tedavinin daha az tanımlanmasındandır.
Sonuç
HAT, boğaz kültür ile birlikte değerlendirildiğinde tanı koymada bu testlere yardımcı olup antibiyotik başlama
konusunda fikir verebilir. Semptom sayısı arttıkça McIsaac skorun da artması riskli hastaları belirlemek ve
tedaviye yön vermek açısından önemlidir. McIsaac skorlaması ile HAT’ın korele olması fazla tetkike gerek
kalmadan skorlama yöntemiyle GABS enfeksiyonu açısından daha riskli hastaları bulmak açısından önemlidir.
Bunun daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutabileceği kanaatindeyiz.
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SS-227
SÜRRENAL KİTLELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE CERRAHİ
YAKLAŞIM: BİR YILLIK SONUÇLARIMIZ
Hasan DAGMURA*
*Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Tokat
Amaç: Bu çalışmada cerrahi onkoloji servisinde tedavi gören sürrenal kitleli hastalar endokrinolojik ve cerrahi
yönden değerlendirilmiş ardından laparoskopik sürrenalektomi uygulanmıştır. Sürrenal kitlelere yaklaşım ve
laparaskopik cerrahi yöntemlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Ocak 2018- Ocak2019 tarihleri arasında adrenal kitle saptanarak Tokat Üniversitesi Tıp
Fakültesi Cerrahi Onkoloji Anabilim Dalı ve Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından multidisipliner toplantıda
değerlendirilen ve cerrahi girişim uygulanan on hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların biri (%10) erkek,
dokuz’u (%90) kadın, yaş ortalaması 61,4 (dağılım 44-78) idi. Olguların üç’ünde (%30) sağ ve yedi’sinde (%70)
sol sürrenalde kitle saptandı. Bunlardan bir (%10) hastaya laparoskopik ekstraperitoneal, dokuz (%90) hastaya
laparoskopik transperitoneal cerrahi girişim uygulandı. Ortalama cerrahi süresi 78 dakika olarak hesaplandı.
Hastanede yatış süresi ortalama üç gün olarak hesaplanmıştır. Postoperative dönemde hiçbir hastada komplikasyon
görülmedi. Hastalar potoperatif dönemde kontrole çağrılarak takip edildi.
Bulgular: Opere edilen hastaların yedi’sinde Cushing sendromu, üçünde ise aldosteronoma üreten adrenal
adenom tespit edildi. Olguların hepsinde preoperatif endokrinolojik değerlendirilmeleri sonucunda kitlelerin
hormon üretikleri ve fonksiyonel oldukları görüldü.
Sonuç: Adrenal kitleler, cerrahi tedavi öncesi mutlaka endokrinolojik olarak değerlendirilmeli ve ameliyat öncesi
gerekli endokrin hazırlıklar tamamlanmalıdır. Özellikle hormon aktif olguların endokrinopati açısından
preoperatif, peroperatif ve postoperatif hazırlanması çok önemlidir, fonksiyonel adrenal kitlelerin cerrahi kararı
alındıktan sonra cerrahi minimal invaziv yöntemlerle yapılmalıdır. Transperitoneal veya extraperitoneal yaklaşım
hasta ve cerrah için konforlu bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: İnsidentaloma, Adrenal, Cushing, Aldosteronoma

EVALUATION OF ADRENAL MASSES AND THEIR SURGICAL
APPROACH: OUR RESULTS OF A YEAR
Aim: In this study, patients with surrenal masses who were treated in surgical oncology ward were evaluated
endocrinologically and surgically and then laparoscopic surrenalectomy was performed.
Materials and methods: Between January 2018-2019 ten patients with adrenal mass were diagnosed, followed
by the endocrinology and surgical oncology stuff and the surgical decision was taken after been discussed in the
multidisciplinary meeting, the results were evaluated retrospectively. One (10%) of the patients was male and nine
(90%) were female. The mean age was 61.4 (range: 44-78). Three (30%) of the cases had a mass in the left and
seven in the right adrenal gland (70%). One of them (10%) had laparoscopic extraperitoneal and nine (90%)
patients underwent surgery with laparoscopic transperitoneal approach. There were no complications in the
postoperative period. The mean operating time is estimated to be 78 minutes, median patient hospitalization time
is evaluated to be three days. all the patients were followed postoperative regularly.
Results: Seven of the cases were Cushing's syndrome and three were aldosteronoma. As a result of preoperative
endocrinological evaluation of all cases, the masses were hormonally functional.
Conclusion: Adrenal masses should be considered endocrinologically before surgical treatment and endocrine
preparations required before surgery should be completed. Especially preoperative, peroperative and postoperative
preparation of hormone active cases for endocrinopathy is very important. After surgical decision of functional
adrenal masses, surgery should be performed with minimally invasive, transperitoneal or extraperitoneal approach
is a comfortable method for patient and surgeon.
Keywords: Incidentaloma, Adrenal, Cushing, Aldosteronoma
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Giriş
Minimal invaziv yöntem, adrenal cerrahi için nerdeyse altın standart yaklaşım yolu olarak kabul edilmektedir 1. Bu
yöntem ilk olarak Gagner ve arkadaşları tarafından 1992 de tarif edilmiştir 2. Laparoskopik adrenal cerrahi
sayesinde morbiditenin azaldığı görüldü ve buna bağlı olarak hastanede yatış süresinin kısaldığı, postop ağrı ve
analjezik kullanımının azalmış olduğu, hastanın günlük yaşama daha hızlı döndüğü izlenmiştir. Ameliyat
esnasında daha az kanama olmuş ve postoperatif yara enfeksiyon riski azalmıştır 3. Bu çalışmada Gaziosmanpaşa
üniversitesi, Genel cerrahi ve Cerrahi onkoloji kliniğinde bir yıllık laparoskopik sürrenalektomi olgularının verileri
ışığında minimal invazif cerrahi’nin avantajları ve dezavantajlarını değerlendirmeyi ve sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem:
Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde, genel cerrahi ve cerrahi
onkoloji kliniklerimizde laparoskopik adrenalektomi yapılan hasta listesi çıkartıldı, hastaların demografik bilgileri,
biyokimyasal değerleri, radyolojik incelemeleri, preoperatif, peroperatif ve postoperatif dönemleri retrospektif
olarak değerlendirildi.
Adrenal kitle nedeniyle başvuran tüm hastalar multidisipliner toplantıda (genel cerrahi, cerrahi onkoloji,
endokrinoloji, onkoloji, patoloji ve nükleer tıp öğretim üyeleri) sunularak hastalar için tedavi yaklaşımı
planlanmaktadır.
Kliniğimizde uygulanan laparoskopik adrenalektomi olgularının dosyaları geriye dönük olarak incelendi.
Preoperatif dönemde hastaların tümü endokrinolog tarafından tanı konulana kadar takip edilmiştir. Hastaların
adrenal kitlenin fonksiyonel olup olmadığını tespit etmek için endokrinoloji bölümü tarafından kanda serum
elektrolitleri, tam kan, adrenokortikotropik hormon (ACTH), kortizol, aldosteron, renin, dihidroepiandrosteron
sülfat, arteryel kan gazı ve 24 saatlik idrarda 5-hidroksi indol asetik asit (5-HIAA),metanefrin, normetanefrin,
homovalinik asit, vanil mandelik asit, adrenalin ve noradrenalin tetkikleri istenmiştir. Bütün vakalara 1 mg
deksametazon supresyon testi yapıldı. Cushing hastalığı şüphesi olan vakalara ayrıca 24 saatlik idrar kortizol
düzeylerine bakıldı. Tansiyon düzeyleri yüksek ve düzensiz seyreden vakalar 24 saatlik tansiyon holter takibine
alındı. Preoperatif olarak tüm adrenal kitleler abdominal bilgisayarlı tomografi ve abdominal manyetik rezonans
görüntüleme ile değerlendirildi. Malignite şüphesi olan vakalar positron emisyon tomografisi (PET) ile
değerlendirldi.
Bulgular
Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa üniversite hastanesinde, Genel cerrahi ve Cerrahi onkoloji
kliniklerimzde toplam 10 hastaya laparoskopik adrenalektomi uygulanmıştır. Hastalarının dokuzu kadın ve biri
erkektir. Yaş ortalaması 61,4 (44-78) olarak hesaplanmıştır. Tüm hastaların adrenal kitleleri endokrinolojik
çalışmalar sonucunda fonksiyonel olarak değerlendirilmiştir. Bunların yedisine Cushing sendromu tanısı
konulmuştur. Diğer üç’ü ise aldosteronoma olarak tanımlanmıştır (Tablo 1). Ameliyat süresi ortalama 78 dk (57–
128) idi. Ameliyat süresi en uzun olan vaka extraperitoneal yaklaşım ile sürrenalektomi yapılan vaka idi. Hastaların
postoperatif hastanede kalış süresi ortalama üç gündü. Tümörlerin ortalama çapı 28 mm (17-36mm) olarak ölçüldü.
Tümör yerleşim yeri olarak yedi’si sol iken üç’ü sağ taraftaydı (Tablo 2).
Tablo 1: Hastalar’ın demografik bilgiler ve tümörün özelliği.
Hasta
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
# 10

Cinsiyet
K
K
K
K
K
K
K
K
K
E

Yaş
65
44
64
58
66
78
56
68
45
70

Preop Tanı
Cushing synd
Cushing synd
Aldosteronoma
Cushing synd
Cushing synd
Cushing synd
Cushing synd
Cushing synd
Aldosteronoma
Aldosteronoma

Tm Çapı (mm)
30
33
18
27
26
36
29
30
18
17

Yatış Süresi
3 gün
2 gün
4 gün
3 gün
4 gün
3 gün
2 gün
3 gün
2 gün
4 gün
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Tablo 2: Cerrahi yaklaşım yolu
Hasta
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
# 10

Yaklaşım türü

Yerleşim yeri

Transper.
Transper.
Transper.
Transper.
Transper.
Transper.
Transper.
Transper.
Transper.
Ekstraper.

Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sağ
Sağ
Sol
Sol
Sağ

Tartışma
Geçtiğimiz yıllar boyunca, tanısal görüntülemenin ilerlemeleri ve yayılması, tesadüfen keşfedilen adrenal
kitlelerin oranının daha yüksek olduğunu belirlemiştir, bu tesadüfen rastlanan kitleleri İnsidentaloma olarak
adlandırılmaktadır4-5.
Fonksiyonel olup tedavi edilmeyen hastalarda, hayatı tehdit eden enfeksiyonlar, diyabetes mellitus, hipertansiyon
ve cerrahi ile ilişkili risk artışı ile ilgili önemli morbidite ve potansiyel mortalite bildirilmiştir 6.
Açık cerrahiye göre adrenal beze yönelik minimal invaziv cerrahinin düşük morbidite ve mortalite oranları
sağladığı gösterilmiştir. Minimal invaziv sürrenalektominin ; postoperatif ağrıyı, analjezik kullanımını, ileus
insidansını ve hastanede yatış süresinin kısaltarak maliyeti azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca daha iyi kozmetik sonuç
ve işe erken dönüş sağlaması diğer avantajlarıdır. Artık laparoskopik adrenalektomi büyük ölçüde benign ve hatta
malign adrenal lezyonlar için altın standart olarak kabul edilmektedir 7.
Tecrübelerimize göre ve bu çalışmaya dayanarak, cerrahi becerilerin gelişimi ve teknolojik yardım sayesinde,
laparoskopik adrenalektominin, iyi huylu adrenal hastalıkların tedavisinde güvenli bir yöntem olduğu, mortalite
ve morbidite oranlarının bir çok çalışmadan daha düşük olduğu görüldü 8-10.
Laparoskopik adrenalektomi yöntemeleri transperitoneal ve retroperitoneal olmak üzere iki ayrılır, transperitoneal
yaklaşımıda anterior ve posterior yolu tarif edilmiştir., retroperitoneal ise lateral ve posterior yaklaşımı olarak
sunulmuştur11. Günümüzde en sık kullanılan bizimde tercih ettiğimiz lateral transperitoneal yöntemdir,
çalışmamamız da hasların %90’i lateral transperitoneal yolula opere edilmiştir bunu sebebi cerrahların peritoneal
kaviteyi retroperitona göre daha hakim olmalarına bağlanmaktadır. komşu organların daha net görüntülenebilmesi
ve eksplorasyon yapma olasılığı sağladığından bu yöntem daha avantajlı olarak kabul edilmektedir.
Retroperitoneal yöntem ise çalışma alanının nispeten daha dar olması ve genel cerrahlar için alışılan bir bölge
olmaması nedeniyle daha zor olarak kabul edilmektedir. Retroperitoneal yöntemde visseral organların
görülmemesi ve böylece ekartasyon gerekmemesi yaralanma oranlarını düşürür ve postop ileus görme olasılığını
minimaleindirir. Retroperitoneal yaklaşım daha çok malign ve büyük kitleler için tercih edilen bir yöntemdir.
Çalışmamızda tek bir hasta (%10) lateral retroperitoneal yaklaşımla opere edilmiştir ve bu hastada ameliyat süresi
olarak en uzun (128 dk) olanıdır.
Çalışmamızda adrenal kitlelerin fonksyonel olmasına karşın patolojik açıdan incelendiğinde tümü benign olarak
raporlanmıştır. Benzer olarak yapılan bir çok çalışmada patolojik incelemelerde adrenal kitlelerin çoğunun benign
olduğu gösterilmiştir12.
Laparoskopik adrenalektomi her ne kadar minimal invazif bir cerrahi yöntem olsa da ciddi komplikasyonlar ile
karşı karşıya kalınabilmektedir. En sık görülen komplikasyonlar vasküler yaralanmalardır. Özellikle sağ
adrenalektomide, vena kava inferior diseksiyonunda, sağ adrenal venin, kısa, kalın ve direk inferior vena kavaya
dökülmesi vasküler yaralanma riskini artırmaktadır. Bu oran %0.7-5.4’tür12. Bağırsak yaralanmalarının en sık
olduğu kısım ise duedonumdur. Kalın bağırsak mobilizasyonu esnasında yaralanma ihtimali vardır, ayrıca nadir
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olmakla birlikte mide yaralanması literatürde bildirilmiştir. Karaciğer ve dalak yaralanmaları da adrenal bezin
diseksiyonu sırasında meydana gelebilmektedir. Pankreas kuyruğu disseksyon esnasında yanlış plana girildiğinde
yaralanabilmektedir. Bunu önlemek için öncelikle renal vene döküldüğü yerde adrenal venin bulunması ve
diseksiyon sırasında bu yolun takip edilmesi önemlidir. Literatürde geniş serilerinde genel olarak pankreas
yaralanma oranını %0.2-0.4 olarak bildirmişlerdir13-14.
Çalışmamızın bazı sınırlamaları vardır. Çalışmamızda opere edilen hastaların tamamı endokrinoloji kliniği
tarafından tanı konulan hastalardı. Bu nedenle adrenal kitlelerin tamamı fonksiyonel olup malign olmayan
olgulardır. Tek bir hastaya lateral retroperitoneal yaklaşım uygulandı. Dokuz hastaya lateral tranperitoneal olarak
yaklaşıldı. Kitlelerin çapı 4 cm den küçük olup cerrahi manipülasyonu büyük kitlere göre daha kolaydır. Son
olarak, veriler geriye dönük olarak değerlendirildi ve “açık” serilerle kıyaslama yapılmadı.
Sonuç
Laparoskopik adrenalektomi, adrenal kitlelerin tedavisinde güvenilir ve etkili bir yöntemdir ve altın standart bir
yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Özellikle cerrahların ilk vakalarına küçük ve benign olgularla başlanması,
lateral transperitoneal tekniğini kullanması olası komplikasyonları azaltacaktır.
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PS-232
GÜN-BOYU ORUÇ TUTMAK SAĞLIK ÜZERİNDE OLUMLU
ETKİLER GÖSTERİRKEN DİKKAT DÜZEYİNİ AZALTMAKTADIR
*

Pınar ÇAKAN*, Sedat YILDIZ**
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Pediatri AD
**
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD

Amaç: Oruç tutmanın sağlık üzerine etkisi günümüzde kabul edilmektedir. Mevcut çalışmanın amacı, gün boyu
oruç tutmanın, sağlıklı olmayla ilişkisi olan kalp hızı değişkenliği (KHD) üzerine ile dikkat performansı üzerine
etkilerini ortaya koymaktı.
Gereç ve Yöntem: Yerel etik kuruldan onay alındıktan sonar, 40 katılımcı (22 erkek ve 18 kadın, ortalama yaş
38,1±1,44), Ramazan ayında (oruç) ve sonraki ayda (oruç değil) incelendi. Çalışma yapıldı. Katılımcıların kan
basınçları, açlık, susuz ve halsizlik skorları (1-10 arası Likert skalası) oruçlu dönemde ve oruç sonrası dönemde
sabah ve akşama doğru tespit edildi. KHD için, 5 dakikalık elektrokardiyografik ölçümler sabah, öğlen ve akşama
doğru sırtüstü pozisyonda yapıldı. SDNN (NN aralıklarının standart sapması), RMSSD (ardışık R-R aralıklarının
farlılıklarının ortalamasının karekökü), PNN50 (birbirinden 50 ms farklı olan ardışık R-R aralıklarının yüzdesi)
gibi zaman-bağımlı parametreler ile VLF (çok düşük frekans), LF (düşük frekans), HF (yüksek frekans) ve LF/HF
gibi frekans-bağımlı parametreler ölçüldü. Veriler normal dağılım göstermediği için eşleştirilmiş
karşılaştırmalarda Wilcoxon Signed Rank testi kullanıldı.
Bulgular: Oruçlu dönem ve oruç sonrası dönemde değerler sırasıyla ortanca (min-maks) şu şekilde bulunmuştur:
Nabız 72(55-94), 79(53-104), p=0.000; sistolik kan basıncı 105(82-143), 109(83-154), p=0.002; diyastolik kan
basıncı 73(55-98), 74 (54-97), p=0.185; ateş 36,4(36-37), 36,6 (36-37), p=0.020; aç mısınız? 4(1-9), 2(1-10),
p=0.000; susuz musunuz? 5(1-10), 2(1-10), 0.000; halsiz misiniz? 5(1-10), 3(1-10), p=0.000; dikkat düzeyi 26(1750), 20(12-50), p=0.000; SDNN 41(16-134), 37(11-118), P=0.003; RMSSD 34(7-218), 27(7-145), P=0.000;
pNN50 10,3(0,0-82,80), 3,70(0,0-66,7), p=0.000; TP 1505(234-10838), 1288(117-11814), p=0.004; VLF
649(112-4381), 513(68-2712), p=0.049; LF 454(48-5506), 415(31-9430), p=0.021; HF 353(17-8618), 253(1784,2), P=0.001; LF/HF 1,360(0,120-8,450), 1,630(0,190-12,02), p=0.018 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Oruçlu günlerde kan basıncı, nabız, ateş ve dikkat düşük bulunmuşken; HRV daha yüksek bulunmuştur.
Dolayısıyla gün boyu oruç tutma sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterirken dikkat düzeyini azaltmıştır.
Anahtar Kelimeler: Oruç, Sağlık, Kalp Hızı Değişkenliği, Dikkat Düzeyi, Kan Basıncı

PS-232
DAY-TIME FASTING HAS POSITIVE IMPACT ON HEALTH
PARAMETERS BUT DECREASES ATTENTION PERFORMANCE
Introduction: Nowadays, health benefits of fasting are well recognized. Aim of the current study was to find out
effects of fasting on heart rate variability (HRV) that is associated with well-being and on attention performance.
Methods: : Following ethical consent from the local ethics committee, 40 participants (22 males and 18 females,
mean age 38.1±1.44 years) were evaluated in the month of Ramadan (fasting) and in the following month (nonfasting). Blood pressures and scores (1-10 Likert scale) of hunger, thirst and exhaustion were recording in the
morning and towards evening. For HRV, 5 min electrocardiogram recordings were carried out in supine position
in the morning, at noon and towards evening. Time domain variables such as SDNN (standard deviation of R-R
intervals), RMSSD (the root mean square differences of successive R-R), PNN50 (percentage of consecutive RR
intervals differing 50 ms) and frequency domain variables such as VLF (very low frequency), LF (low frequency),
HF (high frequency) were measured. Trail making test was used to find out a visual attention performance.
Wilcoxon Signed Rank test used for comparisons.
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Results: Median (min-max) values regarding fasting and non-fasting periods, respectively, were as follows: Pulse
rate 72(55-94), 79(53-104), p=0.000; systolic blod pressure 105(82-143), 109(83-154), p=0.002; diastolic blood
pressure 73(55-98), 74 (54-97), p=0.185; body temperature 36,4(36-37), 36,6 (36-37), p=0.020; hunger score 4(19), 2(1-10), p=0.000; thirst score 5(1-10), 2(1-10), 0.000; exhaustion score 5(1-10), 3(1-10), p=0.000; visual
attention score 26(17-50), 20(12-50), p=0.000; SDNN 41(16-134), 37(11-118), P=0.003; RMSSD 34(7-218),
27(7-145), P=0.000; pNN50 10,3(0,0-82,80), 3,70(0,0-66,7), p=0.000; TP 1505(234-10838), 1288(117-11814),
p=0.004; VLF 649(112-4381), 513(68-2712), p=0.049; LF 454(48-5506), 415(31-9430), p=0.021; HF 353(178618), 253(17-84,2), P=0.001; LF/HF 1,360(0,120-8,450), 1,630(0,190-12,02), p=0.018.
Conclusion: Blood pressure, pulse rate, body temperature and visual attention performance were lower while HRV
were higher on fasting days. Thus, day time fasting resulted in health benefits but reduced the attention
performance.
KeyWords: Fasting, Health, Heart Rate Variability, Attention Level, Blood Pressure
Introduction
Fasting reorganizes the body to combat against the effects of insufficiency of nutrients. For that purpose, efficiency
of energy utilization increases, heart slows down, attention tends to decrease and digestion process is suppressed.
In fact, when all of these effects were evaluated, it can be found that all of them are governed by the autonomous
nervous system. The number of studies dealing with the effects of short-term fasting on human body are quite
scarce 1,2. It is generally difficult to find and convince the participants to take part in the study. On the other hand,
these sort of studies can easily be carried out in countries like ours, where fasting is a prerequisite for the fulfillment
of religious duties. In that respect, it might be possible to reach basic information about the mechanisms metabolic
diseases like obesity, diabetes etc. by revealing the functioning of hunger-satiety system.
Autonomous nervous system is composed of the sympathetic and parasympathetic branches. Sympathetic nervous
system is related to “fight-or-flight” mechanism and, therefore, aims to increase muscle blood flow, which is
necessary for both fighting and flying-escaping. For the fulfillment of this duty, it increases heart and respiratory
rates, and decreases digestive functions. On the other hand, parasympathetic nervous system deals with body
functions when there is no alarming condition, like eating, resting, or doing leisure activities. For that purpose, it
decreases heart and respiratory rates and increases blood supply to the digestive system to increase digestive
secretions and motions. It is accepted that both system works in harmony for the benefit of human body.
Assessment of the activity of the autonomous nervous system is difficult. Only non-invasive method that can be
used is heart rate variability (HRV), which is a technique revealing the conflict between sympathetic and
parasympathetic nervous systems on heart rate. In fact, it has been found out that the parameters of HRV are
associated with health and well-being3,4,5. Thus, it gives information about the sympatho-vagal (parasympathetic
nerve) balance and also health and well-being. Aim of the current study was, therefore, to assess HRV during
fasting in the month of Ramadan and compare it with data obtained in a non-fasting day following Ramadan.
Materials and Methods
Participants
The study protocol was approved by the Local Ethical Committee (in accordance with the ethical guidelines of the
1964 Declaration of Helsinki). Following ethical consent from the local ethics committee, 40 participants (22
males and 18 females, mean age 38.1±1.44 years) were evaluated in the month of Ramadan (fasting) and in the
following month (non-fasting).
Study protocol
Blood pressures and scores of hunger, thirst and exhaustion (1-10 Likert scale) were recorded in the morning and
towards evening. For HRV, 5 min electrocardiogram (Polyspectrum-8, Russia) recordings were carried out in
supine position in the morning, at noon and towards evening. These recording were evaluated by a special software
(Neurosoft, Russia) to find out time- and frequency-domain variables of HRV. Time domain variables such as
SDNN (standard deviation of R-R intervals), RMSSD (the root mean square differences of successive R-R),
PNN50 (percentage of consecutive RR intervals differing 50 ms) and frequency domain variables such as VLF
(very low frequency), LF (low frequency), HF (high frequency) and total power (TP) were calculated. Trail making
439

test was used to find out a visual attention performance. For that purpose, an A4 paper, 25 numbers, starting from
1 to 25, were asked to link each other in an orderly way, and as quickly as possible. Chronometer started at 0 time
point and stopped when the participant completed the data.
Statistical analyses
As the paired data did not have normal distribution, comparisons were made by Wilcoxon Signed Rank test by
using MINITAB statistical package. The data were presented as median (min-max) and P<0.05 was considered
significant.
Results
Median (min-max) values regarding fasting and non-fasting periods, respectively, were as follows: Heart rates
were 72(55-94), 79(53-104), p=0.000 (as shown in Figure 1); systolic blood pressure 105(82-143), 109(83-154),
p=0.002; diastolic blood pressure 73(55-98), 74 (54-97), p=0.185; body temperature 36,4(36-37), 36,6 (36-37),
p=0.020; hunger score 4(1-9), 2(1-10), p=0.000; thirst score 5(1-10), 2(1-10), 0.000; exhaustion score 5(1-10),
3(1-10), p=0.000; visual attention score 26(17-50), 20(12-50), p=0.000 (as shown in Figure 2); SDNN 41(16-134),
37(11-118), P=0.003 (as shown in Figure 3); RMSSD 34(7-218), 27(7-145), P=0.000; pNN50 10,3(0,0-82,80),
3,70(0,0-66,7), p=0.000; TP 1505(234-10838), 1288(117-11814), p=0.004; VLF 649(112-4381), 513(68-2712),
p=0.049; LF 454(48-5506), 415(31-9430), p=0.021; HF 353(17-8618), 253(17-84,2), P=0.001; LF/HF
1,360(0,120-8,450), 1,630(0,190-12,02), p=0.018.

Figure 1. Fasting and post-fasting period HR (bpm) values. Values represents as mean ± standard error.
*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001

440

Figure2. Fasting and post-fasting period attention test values. Values represents as mean ± standard error.
*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001

Figure 3. Fasting and post-fasting period SDNN values. Values represents as mean ± standard error.
*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001
Discussion
The current study shows that fasting decreases heart rate, increases heart rate variability and decreases visual
attention performance. Decreased heart rate and increased heart-rate variability has been associated with better
health outcomes. For example it has been found out that patients with bipolar disorder or cancer have decreased
HRV6,7. Moreover, in new-borns, higher HRV was associated with better health outcomes 8. Thus, higher HRV
observed on fasting days (like SDNN, pNN50, rMSSD, TP) suggest better health outcomes, which is normally
expected by fasting.
Lower VLF has been associated with likelihood of disease progression9. In the current study, it is interesting to
find that VLF was also higher in non-fasting day compared to fasting days. This appears to be further evidence
that fasting is beneficial for body functions.
LF/HF ratio represents sympathovagal balance and its increase means that sympathetic activity overrides the
parasympathetic activity. Thus, increased LF/HF ratio is associated with “fight-or-flight” response and might
reflect stressed organism. In the current study, LF/HF ratio was again lower on the fasting days compared to the
non-fasting days, suggesting that fasting suppresses stress perception and therefore might be beneficial for health.
Blood pressure, pulse rate and body temperature were all lower on the fasting days, again suggesting that fasting
reorganizes the body to decrease metabolism. Hence, fasting decreases the need for higher blood pressures to
match the for blood circulation for metabolic needs. The data need to be evaluated cautiously as decreased blood
pressure might not be seen all populations that are fasting. In the current study, all the participants were young and
therefore, decreased blood pressure might be appropriate for this population. Moreover, decreased blood pressure
and decreased metabolism might not be preferred for all occasions. For those of whom who carry out physical
work, this might be disadvantageous; even though in this case body’s automatic processor takes different measures
to match the metabolism with workload.
Another important finding of the current study is the decrease in visual attention performance observed on fasting
days. Thus, decreased attention is parameter that needs through evaluation. Decreased attention might be
dangerous for those of whom who work in dangerous jobs, where attention is a prerequisite. Furthermore, in the
daily life, for example in traffic, it is wise to take into account the decreased attention level. Nevertheless, human
body is able to increase attention performance when body senses such a requirement. For example, we found that
pediatric resident who had very long non-stop shifts in the hospital, had better attention performance that those of
nurses who had day-time work schedule. Thus, the doctors were able to perceive the degree of attention necessary
for the need of the patients.
In conclusion, heart rate, sympathovagal balance and visual attention performance were lower whereas heart rate
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variability was higher on fasting days. Thus, day time fasting resulted in health benefits but reduced the attention
performance.
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PS-235
INCIDENTAL TESTICULAR TUMOR WITH PARAAORTIC LYMPN
NODE İNVOLVEMENT ON STONE PROTOCOL CT: A CASE REPORT
Introduction and aim:Non-contrast abdominal-pelvic computed tomography (ct) is a frequently used urinary
system for stone evaluation. Contrast material and stone are also seen as hyperdense in ct. Since the hyperdense
appearance formed by the contrast agent will mask the stone, the examination is performed without contrast. Since
the examination is primarily used for kidney, ureter and bladder stone research, it is often called the stone protocol
ct. Due to its non-contrast, the parenchyma of solid organs cannot be evaluated optimally.
Our aim is to present a case of incidental testicular tumor and paraaortic lymph node involvement, which is
detected incidentally in the stone protocol ct, frequently used in daily practice. Ct also emphasizes that each region
should be evaluated carefully, regardless of clinical diagnosis.
Material- Method:A 44-year-old male patient was admitted to the emergency department with complaints of
right-sided pain and right-sided testicular pain. A mild costovertebral angle sensitivity was detected in the physical
examination and urinary system ultrasound (us) was performed. When the patient's complaints did not regress,
non-contrasted abdominal-pelvic ct was performed. A scrotal doppler usg was requested as a result of detection of
testicular mass in ct.
Findings:In the urinary system us; kidneys, ureteral traces and bladder were seen in natural sections. No stone
density was observed in the urinary system in the stone protocol ct. A large number of lymphadenopathy adjacent
to each other in the paraaortic region (The amount is measured 57x37 mm). When the testis sections are examined
in detail; heterogeneous hypodense area with hyperdense foci in the right testicle was noted and testicular tumor
was considered in the first plan. In scrotal doppler usg examination; In the right testis, a hypervascular mass lesion
was observed in a heterogeneous internal structure measuring 48x20 mm, covering most of the testis. The patient
was referred to the urology clinic and was diagnosed as testicular cancer.
Discussion and Result:Testicular tumors are rare, but are common malignancies in men aged 15-35 years. It
covers 1-2% of all malignant tumors in the male. The overall incidence of testicular tumors is reported to be 2-3
at 100,000 but tends to increase, albeit slowly. The incidence of testicular tumor is 0.2% in males. In adult males,
the testicular tumor is the fourth most common cause of cancer death. 90-95% of tumors originate from germinal
tissue. Ultrasonography, doppler ultrasonography and magnetic resonance are frequently used in diagnosis. Ct is
often absent in the diagnosis of testicular tumors. Contrasted abdominal pelvic ct is used for staging testis ca
patients.. In our case, testis ca was detected by Stone protocol ct.
As a result, clinical information is very important in radiological examinations. However, radiological in the
evaluation phase of the examination, it is very important that the clinical information is kept in the first place, the
evaluation is multisystemic and the detailed evaluation of all organs in the examination limits even if it is not
mentioned in the clinical information.
Keywords: Computed tomography, Stone protokol, Testicular tumor, Incidental
Giriş-Amaç
Kontrastsız batın-pelvik bilgisayarlı tomografi (bt)(taş protokolü bt) üriner sistem de taş değerlendirilmesi
amacıyla sık kullanılan bir tetkiktir. Kontrast madde ve taş bt de hiperdens görülür. Kontrast maddenin oluşturduğu
hiperdens görünüm taşı maskeleyeceği için tetkik kontrastsız olarak yapılmaktadır. Tetkik ilk planda böbrek, üreter
ve mesane taşı araştırması amacıyla kullanıldığı için sıklıkla taş protokolü bt olarak isimlendirilir. Kontrastsız
olması nedeniyle solid organların parankimi optimal değerlendirilememektedir.
Amacımız günlük pratikte çok sık kullanılan kontrastsız batın pelvik bt de insidental saptanan testis tümörü ve
paraaortik lenf nodu tutulumu olgusunu sunmak, kontrastsız bt de ön tanıdan bağımsız olarak her bölgenin
dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktır.
Materyal – Metod
44 yaşında erkek hasta sağ yan ağrısı ve sağ testise vuran ağrı şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastada yapılan
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fizik muayene de hafif kostovertebral açı hassasiyeti de tespit edilince üriner sistem ultrasonu (usg) tetkiki yapıldı.
Hastanın şikayetleri gerilemeyince kontrastsız batın- pelvik bt çekimi yapıldı. Bt de testis kitlesi tespit edilmesi
sonucu skrotal doppler usg istendi.
Bulgular
Hastaya yapılan üriner sistem usg de; böbrekler, değerlendirilebilen kesitlerde üreter traseleri ve mesane doğal
görünümdeydi. Yapılan kontrastsız batın pelvik bt de üriner sistemde herhangi bir taş dansitesine rastlanmamış
olup paraaortik bölgede büyüğü 57x37 mm boyutunda birbirine komşu çok sayıda lap izlenmiştir. Lap görülmesi
üzerine testis kesitleri detaylıca incelendiğinde; sağ testiste içerisinde yer yer hiperdens odakların bulunduğu
heterojen hipodens alan dikkati çekmiş olup ilk planda testis tümörü düşünüldü. Bt de testis kitlesi görülmesi
üzerine yapılan skrotal doppler usg incelemede; sağ testiste testisin büyük kısmını kaplayan 48x20 mm boyutunda
heterojen iç yapıda, hipervasküler kitle lezyonu izlenmiştir. Hasta üroloji ve onkoloji kliniğine refere edilmiş olup
yapılan ileri tetkikler sonucu testis kanseri (ca) tanısı almıştır.
Tartışma- sonuç
Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde sık görülen malign tümörlerdendir. Erkekteki
tüm malign tümörlerin %1-2’sini kapsar. Testis tümörlerinin genel insidansı 100.000'de 2-3 olarak bildirilmektedir
ancak yavaş da olsa artma eğilimindedir. Erkeklerin tüm yaşamı boyunca testis tümörüne yakalanma insidansı
ise %0.2 düzeyindedir. Yetişkin erkeklerde testis tümörü kanserden ölüm sıralamasında 4. sıradadır.
Tumorlerin %90-95'i germinal dokudan kaynaklanır. Teşhisinde sıklıkla usg, doppler usg ve bazı durumlarda
magnetik rezonans (mr) kullanılmaktadır. Bt nin testis tümör teşhisinde sıklıkla yeri olmayıp kontrastlı batın pelvik
bt testis ca hastalarında evreleme amacıyla kullanılmaktadır. Bizim olgumuzda testis ca teşhisi üriner sistem taşı
ön tanısıyla yapılan kontrastsız batın-pelvik bt de saptanmıştır.
Sonuç olarak klinik bilgi radyolojik incelemelerde oldukça önemlidir. Ancak radyolojik
tetkik değerlendirilmesi aşamasında, klinik bilgi ilk planda tutularak, değerlendirmenin multisistemik olması ve
klinik bilgide belirtilmezse bile tetkik sınırlarında bütün organların detaylı değerlendirilmesi son derece önemlidir.
Anahtar kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Taş protokolü, Testis tümörü, İnsidental

Resim : Axial bt görüntüde (a) paraaortik lenf nodları (ok) ve (b) sağ testiste içerisinde hiperdens alanın bulunduğu
hipodens kitle lezyonu(ok)
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SS-237
ABORTUS SONUÇLARININ RETROSPEKTIF
DEĞERLENDIRILMESI, İKI YILLIK DENEYIM
Pervin Karlı*
*Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Amaç: Abortus, gebelik yaşamış tüm kadınların yaşamları boyunca dörtte birinde görülen bir klinik durumdur.
Biz bu çalışmada düşük yapmış materyallerinin retrospektif olarak patolojik sonuçlarını değerlendirmeyi
amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2016 Aralık 2017 yılları arasında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 397 düşük yapmış gebenin
patolojik sonuçları incelendi. Çalışmaya 24 hafta altında veya 500 gram altındaki düşük materyallerinin patolojik
sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Dışlama kriteri olarak 24 hafta üstü düşükler alındı. İstatistiksel
analizler için IBM SPSS version 22 kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde basit frequency analiz yöntemleri
kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular: Hastalar 16 ile 45 yaş aralığında olduğu belirlendi. Hastaların %61’i 12 hafta altı, %17’si 11-16 hafta
arası olduğu, %2,5’u 16 hafta ve üstü gebelik kayıplarını içermekte idi. Olgulardan %8,8’lik kısım aries stella
reaksiyonunu gösterip ektopik gebeliğe işaret ettiği, %7,1’lik kısım ise normal plasental gelişimi içeren 12 hafta
altı gebelikleri gösterdiği belirlendi.
Sonuç: Bu çalışmadaki verilere göre; düşüklerin %61 inin 12. gebelik haftası altnda olduğunu ve yine büyük
çoğunluğunun plasental enflamatuar bir süreçle birlikte olduğu tespit edildi. Çalışmamızın retrospektif olması ve
ulaşılabilen klinik bilgilerin yeterli olmaması nedeniyle ileriye yönelik ışık tutan bilgiler içermemekle birlikte,
aktif enflamatuar sürecin bir sonuç mu yoksa sebep mi olduğu sorusuna yanıt alınamadı. Bu verilerin daha geniş
ve prospektif çalışmalar ile desteklenmesi durumunda literatüre bilimsel katkısının olabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Abortus, pathology of abortus materials,plasenta.

RETROSPECTİVE EVALUATİON OF ABORTUS RESULTS, TWOYEAR EXPERİENCE
Introduction: Abortion; is a clinical condition seen in all four women during the life of all pregnant women. We
aimed to evaluate the retrospective pathologic results of aborted materials in the study.
Methods: The pathological results of 397 aborted pregnant women who applied to Amasya University
Sabuncuoğlu Şerefeddin Training and Research Hospital Obstetrics and Gynecology Clinic were examined was
evaluated between on January 2016 and December 2017 were examined. The pathological results of abortus
materials under 24 weeks or below 500 grams were evaluated retrospectively. IBM SPSS version 22 was used for
statistical analysis. Simple frequency analysis methods were used to evaluate the data. The results were evaluated
at 95% confidence interval and p <0.05 at significance level.
Results: Age ranges were between 16 and 45 years of age. 61% of the gestational weeks of the patients included
12 weeks of pregnancy, 17% of the pregnancies between 11-16 weeks and 2.5% of the pregnancies were 16 weeks
or more. The aries stella reaction was present in 8.8% of the cases. It was determined that 7.1% of these materials
showed pregnancies under 12 weeks including normal placental development.
Conclusion: According to this study findings; 61% of the abortions were below the 12th gestational week It was
determined that the vast majority of these abortions were associated with a placental inflammatory process.
Although our study did not contain forward-looking information due to the retrospective nature and inadequate
access to clinical information, there was no response to the question of whether the active inflammatory process
was a consequence or cause. We believe that if these data are supported by larger and prospective studies, it may
be scientific contribution to the literature.
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Giriş
Abortus gebeliğin 24 haftasından önce meydana gelen gebelik kayıplarıdır(1). Sıklıkla intrauterin dönemde
ultrasonografi ile tanı konulabilmektedir ve gebeliklerin yaklaşık %8-20’sini etkileyen bir komplikasyondur
(1,2,3). Risk faktörleri arasında genetik anomaliler, plasental gelişim bozukllukları, ilerlemiş maternal yaş, daha
önce düşük yapmış olmak, vücut kitle indeksinin 18 altında ve 25 üstünde olması, ağır sigara içimi gibi birçok
sayılabilen ve sayılamayan faktör düşünülebilir (2,3,4). İleri yaş ve kromozomal anomaliler en çok ilişkili olan
düşük sebebidir Luteal faz defektleri, progesteron eksikleri, polikistikover sendromu, luteal hormonun
hipersekresyonu, tiroid bezinin hormonal bozuklukları, prolaktin düzeyi anormallikleri, teratojenik ve mutajenik
birçok çevresel ajanı içeren maruziyetler, otoimmun ve trombotik bozukluklar gibi kronik hastalıkları da içeren
birçok nedene bağlı olabilir (5,6,7) . Büyük bir çoğunluğu gebeliğin 12. haftasından öncedir. 12. Gebelik
haftasından sonra tüm gebeliklerin %1-2 si abortus ile sonuçlanır. Aslında subklinik abortusoranlarıda oldukça
fazladır (6,7,8,9).
Gereç ve Yöntem
Biz çalışmamızda 2016-2017 yılları arasında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 24 hafta altında düşük yapmış hastaların retrospektif
olarak patolojik sonuçlarını değerlendirilmesini amaçladık. Çalışmamıza spontan düşük yapmış hastaları dâhil
ettik. Hastaların klinik bilgileri kayıtlarımızda mevcut değildi. Değerlendirme kriterleri olarak; sadece 24 hafta altı
düşük yapan ve düşük materyali patoloji kliniğine ulaşan hastaların verileri esas alındı. Dışlama kriteri olarak 24
hafta üstü düşükler alındı. İstatistiksel analizler için IBM SPSS version 22 kullanıldı. Verilerin
değerlendirilmesinde basit frequency analiz yöntemleri kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık
p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular
Hastalar son iki yıl içerisinde kliniğimize 24 hafta altı düşük nedeni ile başvurmuş 397 hastadan oluşmakta idi.
Hastaların yaş aralığı 16-45 yaşları arasında idi. Hastaların %61 i 12 hafta altı,%17 si 11-16 hafta arası abortus
yapan hastaları ve %2.5 u 16 hafta üstü gebelik kayıplarını içermekte idi. %8.8 lik bir kısım ariesstella
reaksiyonunu gösterip ektopik gebeliğe işaret etmekte idi.%7.1 lik kısım normal plasental gelişimi içeren 12 hafta
altı gebelikleri göstermekte idi. Mol gebelik vakaların %0.3 ünde izlenmişti (Tablo 1). % 90 dan fazla patolojik
değerlendirme sonucunda plasentalenflamatuar reaksiyon görüldü.
Tartışma
Düşük çok yaygın görülen bir gebelik komplikasyonu olup biokimyasal gebeliklerin %30 unda, klinik olarak teşhis
edilmiş gebeliklerin %11-20’sinde görülen ve kadınların %50 sini psikolojik olarak etkileyebilen ayrıca bir yıllık
bir süreç içerisinde bu etkilerini devam ettirebilen bir durumdur (10). Sunulan bu çalışmada 397 düşük ile
sonlanmış gebenin patolojik sonuçlarını değerlendirildi. verilerin literatür bilgileri ile paralel olduğu ve en fazla
gebelik kaybının 12. gebelik haftası altında olduğu tespit edildi.
1098 gebenin prospektifkohort bir çalışma ile değerlendirildiği bir çalışmada özellikle 33 yaş üzeri olmak üzere
ileri maternal yaş, düşük body massindex (BMI), düşük progesteron, progesterone-induced blocking factor (PIBF)
olarak bilinendüşük PIBF düzeyleri ve yüksek Corticothropin Releasing Hormone (CRH) düzeylerinin artmış
gebelik kaybı ile alakalı olduğunu bulmuşladır (11). Bu çalışmada düşük BMI, ileri anne yaşı, düşük progesteron
seviyeleri gibi özelliklerin ekstra monitorizasyon ve takip gerektiren gebeliklerde bize gebeliklerin prognozu ile
alakalı fikirler verebileceğini ve progesteron desteği gerektiğinde takviyesinin yapılabileceği yönünde fikir
verebileceği öne sürülmüştür. Çalışmaların birçoğu erken gebelik kayıplarının birçoğunu önlenemeyeceğini ancak
altta yatan sebepler aydınlatıldığında erken müdahele, takip ve medikasyonlar ile gebelik takiplerinin
yapılabileceği yönünde bilgiler vermiştir. Bu çalışma verileri ile literatür ile uygun olarak gebelik kayıplarının
sıklıkla erken gebelik haftalarında meydana geldiği, patolojik olarak çoğunlukla enflamatuar bir süreç ile
birlikteliğinin olduğu ve bu durumun düşüklerde aktif bir enflamatuar sürecin olduğu tespit edildi.
Bizim çalışmamız retrospektif olarak 2 yıllık vaka tarama çalışması olduğundan ulaşılabilen verilerin klinik
bilgilerin yeterli olmamasından kaynaklanan ileri yönelik ışık tutan bilgiler içermemekle birlikte aktif enflamatuar
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bu sürecin bir sonuç mu yoksa sebep mi sorusuna yanıt alınamadı. Bu verilerin daha geniş ve prospektif çalışmalar
ile desteklenmesi durumunda literatüre bilimsel katkısının olabileceği kanaatindeyiz.
Tablo 1. Patoloji sonuçları
12 hafta altı iltihaplı plasenta
Aries stella
Nekrotik plasenta
Mol hidatiform
11-16 hft arası fetus ve plasenta enfektif
12 hafta altı normal plasenta
16 hafta üstü iltihaplı plasenta
Sonuçları mevcut vaka sayısı
Kayıp vaka sayısı
Toplam vaka sayısı

Sıklık
242
35
7
1
70
28
10
393
4
397

Yüzde
61,0
8,8
1,8
,3
17,6
7,1
2,5
99,0
1,0
100,0

Geçerli yüzde
61,6
8,9
1,8
,3
17,8
7,1
2,5
100,0

Kümülatif yüzde
61,6
70,5
72,3
72,5
90,3
97,5
100,0
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Diabetes, which is a common disease, results in increases of required blood glucose level or lower than required,
so blood glucose can cause life-threatening or permanent damage. Therefore, these patients should check their
blood sugars almost 4 times a day. At present, patients generally use devices that measure blood glucose levels by
injecting the needle into the finger during blood glucose measurement. Almost all of these patients have
dissatisfaction with their degree of boredom. This process is even more aggressive for children. In diabetes, blood
sugar can be measured by non-invasive method. Different studies have been carried out in this area. Blood glucose
can be measured in a way that is painless and non-invasive with different methods. Breath analysis method is one
of the non-invasive methods.
Breath air contains many different molecules. These molecules may differ from healthy people in such a way that
they can be used as biomarkers in diseases. The acetone. molecule can be used as the most important biomarker
for diabetes. Numerous studies have been conducted on this subject. In this study, the studies to determine the
amount of blood glucose by breath analysis were classified according to their methods. The metabolism between
the amount of breath gas and blood glucose is also included.
Key words: Diabetes, Breath Analysis, Biomarkers

DİYABET HASTALARINDA NEFES ANALİZİ İLE KAN GLİKOZ
MİKTARININ TESBİTİ İÇİN YÖNTEMLER
Oldukça yaygın bir hastalık olan diyabet hastalığında kan şekerinin yükselmesi veya gerekenden düşük olması,
hayati tehlikelere sebep olabilir veya kalıcı hasarlar bırakabilir. Dolayısı ile bu hastaların kan şekerlerini günde
yaklaşık olarak 4 kere kontrol etmeleri gerekir. Şu an hastalar genellikle kan şekeri ölçümünde parmağa iğne
batırılarak kan içerisinde yer alan glikoz miktarını ölçen cihazları kullanmaktadır. Bu konuda hastaların hemen
hemen hepsinde bıkkınlık derecesinde memnuniyetsizlik görülmektedir. Bu süreç çocuk hastalar için daha da
yıpratıcıdır. Diyabette kan şekerinin girişimsel olmayan metotla ölçülmesi mümkündür. Bu alanda farklı çalışmalar
yapılmıştır. Farklı metotlar ile kan şekeri, acısız ve girişimsel olmayacak şekilde ölçülebilir. Nefes analizi metodu,
girişimsel olmayan metotlardan birdir.
Nefes havası çok sayıda farklı molekül içerir. Bu moleküller hastalıklarda biyo işaret olarak kullanılabilecek
şekilde, sağlıklı insanlara göre farklılıklar gösterebilmektedirler. Diyabet için en önemli biyoişaret olarak görülen
molekül asetondur. Bu konuda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, kan glikoz miktarının nefes analizi
ile tesbit edilmesine yönelik çalışmalar, metotlarına göre sınıflanarak incelenmiştir. Nefes gazı ve kan glikoz
miktarı arasındaki metabolizmaya ayrıca yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Nefes Analizi, Biyoişaretler
Giriş
İnsülin, vücutta sentezlenen ve salgılanan bir hormondur. Diyabet, vücutta insülin yetersizliğinden dolayı tedavi
edilemez bir hastalıktır (Canivell ve Gomis, 1998; Alberti ve Zimmet, 2014). Diyabet hiperglisemi olarak bilinen
yüksek kan glukoz seviyelerine neden olabilir veya düşük glikoz konsantrasyonları (hipoglisemi), görülebilir
(Sabokdast vd., 2015). Kan şekeri seviyesi, diyabet tanılama, izleme ve yönetiminde şu anda kullanılan klinik
parametredir. İleriye dönük girişimsel olmayan çok sayıda tanı kriteri geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir
(Deye Vincent, vd., 2016).
İnsan nefesinden, hastalıkların teşhisi 3000 yılı aşkın süredir nefesin koklanması şeklinde yapılabilmektedir.
Hastalıkların tanımlanmasında bazı moleküllerin kokuları, hissedilebilir şekildedir. Modern nefes analizinin
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başlangıcı ise, 1971 yılında yapılan Pauling ve ekibinin çalışması ile başladığı kabul edilir. Yaptıkları çalışmada,
normal insan nefesinin, ppb (milyarda bir) veya daha az seviyede yüzlerce uçucu organik bileşen içerdiği
keşfedilmiştir (Pauling vd., 1971). Günümüzde çok sayıda farklı sistem nefes moleküllerini hassas bir şekilde
tesbit etmek için geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Nefes analiz yöntemleri güvenilirdir, herhangi bir risk
içermez, profesyonel bir yardıma gerek duyulmaz, kişinin nefesini vermesi yeterlidir. Diğer analiz yöntemlerine
göre daha yeni bir yöntem olması dolayısı ile araştırılması gereken çok sayıda alan vardır. Bu yöntem ile, hastanın
kendi analizlerini kendisinin yapabilmesi, girişimsel olmaması, istenildiği kadar tekrar edilebilmesi sebebi ile
gelecekte kullanımının artacağı öngörülmektedir. Diyabet hastalığı, kişisel analiz cihazının sıkça kullanılmasını
gerektiren hastalıklardan biridir. Mevcut olarak en yaygın kullanılan yöntem girişimseldir. Hastalar için rahatsız
edicidir. Nefes analizi çalışmaları bu alanda da yapılmaktadır. Yalnız standartlara oturtulması için ve bilinmeyen
metabolizmalar hakkında daha fazlabilgi edinebilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmada nefes
analizi ile kan şekeri ölçümünün yapılabilirliği hakkındaki çalışmalar derlenmiştir.
Aseton
Aseton, karaciğerde üretilen 3 ketondan biridir, diğer ketonlar asetoasetat, 3-β-hidroksibütirat olarak
adlandırılmışlardır. Açlık durumunda, dokular enerji gereksinimini karşılamak için yağ asidi oksidasyonunu artırır
ve bunun sonucunda fazla miktarda oluşan AsetilCoA’nın bir kısmı keton cismi biyosentezine katılır. Karaciğer,
keton cisimciklerini yıkacak gerekli enzimlerden yoksundur. β-hidroksibütirat ve asetoasetat beyin ve kas gibi
dokulardan dolaşıma katılmaktadır. Böylece, açlık veya yüksek yağ/düşük karbonhidrat alımıyla serebral
metabolizma için başlıca okside olabilen substrat olan ketonları beyin kullanabilmektedir. Aseton, asetoasetat
dekarboksilasyonu ve izopropanolün dehidrojenasyonu şeklinde olmak üzere vücutta iki şekilde üretilmektedir.
Üre ve nefes yoluyla vücuttan atılmaktadır (Wang ve Wang 2013) .
Aseton, diğer nefes gazlarına göre daha yüksek oranda nefeste bulunması dolayısı ile metabolik rahatsızlarda
teşhiste kullanılıp, kullanılmayacağı çok fazla çalışmanın konusu olmuştur (Kischkel vd., 2012; Smith, Turner, ve
Spanel 2007; Reichard vd., 1986; Marcondes-Braga vd., 2012). Aseton kontrol altına alınmamış diyabet
hastalarının nefesinde yüksek seviyede çıkmaktadır (Pleil vd.; Deng vd.). Ayrıca gece uykusu boyunca ve uzun
süreli yemek yememe durumlarında nefes aseton miktarlarında artış gözlemlenmiştir (King vd.; Statheropoulos
vd.). Aseton vücutta yağların yakıldığının göstergesi olarak görülebilir. Diyabetli kişiler nefes aseton miktarı 1.7
ppm ile 3.7 ppm arasında ölçülmüştür (Deng vd., 2004; Chakraborty vd., 2008). Sağlıklı kişilerde ise bu miktar
0.3 ppm ile 0.9 ppm arasında görülmektedir (Nasution vd., 2013).
Nefes Aseton Miktarı Ve Kan Glikoz Miktarı Arasndaki İlişki
Walton vd., (2014) yaptıkları çalışmada 8 gönüllü tip1 diyabet hastası ile yaptıkları çalışmada, kan glikozu ile
nefes aseton miktarı arasında doğru orantı olduğunu görmüşlerdir. Yalnız, aynı kan şekerine sahip farklı kişilerde,
nefes aseton miktarlarının farklı olduğunu vurgulayarak, nefes aseton miktarının kan şekerini ölçmek için uygun
olmadığını belirtmişlerdir (Walton vd., 2014). Owen ve ark. (1982), nefes aseton miktarı ile plazma aseton miktarı
arasında lineer bir ilişki bulmuşlardır (Owen vd., 1982). Ueta ve ark. çalışmasında 21 tip 2 diyabetli hasta ile
kontrol grubu arasında, nefes aseton konsantrasyonu ve HbA1c düzeyi arasında 0,776 korelasyon katsayısı ile iyi
bir korelasyon elde etmiştir (Ueta vd., 2009). Optik metotlardan olan CRDS ile nefes aseton miktarının
araştırılması ve kan glikoz seviyesi ile ilişksinin araştırıldığı çalışmada; kan glikoz seviyeleri 40–100, 101–150,
151–200 ve 201–419 mg dL−1 olarak kendi aralarında gruplandığında nefes aseton miktarı ile arasında korelasyon
bulunmuştır. Benzer bir gruplama ile A1C seviyeleri <7, 7–9.9 ve 10–13% olarak ayrıldığında yine bir korelasyon
bulunmuştur. Yalnız, gruplama yapılmaması durumunda herhangi bir korelasyon tespit edilmemiştir (Wang vd.,
2010).
Nefes Aseton Analizi İçin Metotlar
GC/MS büyük kompleks bir yapıya sahiptir ve uzun ayrıştırma zamanı gerektirmektedirler. GC/MS ile bir çok
nefes analiz çalışmaları yapılmıştır. Örnek olarak, bir çalışmada, karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda, aseton,
yüksek olduğu görülmüştür (Van den Velde vd., 2008). GCMS ile nefesteki aseton miktarının analiz edildiği
çalışmasında, aseton için düşük 0.049 pbv saptama limiti,% 3.4'lük nispi standart sapma değeri, mükemmel
doğruluk sağlamıştır. Yöntem ile basit bir numune hazırlama prosedürü gerekmektedir, yalnız organik çözücülere
gerek yoktur. Diyabetik nefesdeki asetonun 1.71 ppmv'den yüksek olduğu, normal nefesdeki konsantrasyonunun
ise 0.76 ppmv'den düşük olduğu bulunmuştur (Deng vd., 2004).
PTR/MS metodunda nefes havasının önceden hazırlanmasına gerek yoktur ve hemen analiz edilebilir. N 2, CO2,
O2, H2O içeren bileşikler ile reaksiyona girmediği için yüksek duyarlılıkta analizler elde edilebilir (Lindinger vd.).
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PTR/MS ile yapılan bir çalışmada, diyabet hastası olmayan 243 yetişkin gönüllüden 2 gruba ayrılarak, 215 kişiden
aç kalması istenmiştir. 21 kişi kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Uzun süre aç kalan kişilerin nefes aseton miktarı,
177 ppb ile 2441 ppb arasında bulunmuştur. Uzun süre aç olmayan kişilerin nefes aseton miktarı ise, 281 ppb ile
1246 ppb arasında görülmüştür (Schwarz vd., 2009).
Her organik bileşen ve organizma türü kendine özgü uçucu organik bileşen profilini ürettiği için örnek toplandığı
zaman SIFT/MS o örnekte hangi organik bileşenin veya organizma türünün var olduğunu belirleyebilir. Nefes
buharındaki eser gazlarının saf konsantrasyonları ppb seviyelerinin altında SIFT/MS ile belirlenebilir. SIFT/MS
alanında online ve gerçek zamanlı invazif olmayan nefes ölçümleri, iyileştirici görüntüleme ve fizyolojik
çalışmalar yapılabildiğinden önem arz etmektedir (Smith ve Španěl 2005). Diskin ve ark. (2003), yaptıkları bir
çalışmada, farklı molekülleri aynı anda SIFT/MS ile inceleyebilmişlerdir. Sağlıklı kişilerin nefeslerinin 30 gün
incelenmesi ile, nefes aseton miktarı ortalamasını 293 ile 870 ppb arasında bulmuşlardır (Diskin, Španěl, ve Smith
2003).
Elektronik burun, biyolojik veya kimyasal sensör dizisi olan, n tane sensörden oluşmuş bir gruptur. Bir sensör
dizisi farklı algılama özellikleri olan sensörlerden meydana gelmiştir. Koku uyaranları sensörler üzerine
düşürüldüğünde her bir farklı koku için sensörler, parmak izi niteliğinde farklı sonuç vermektedir. Elektronik burun
bileşenleri elde edilen sensör tepkilerinin dijitalleştirilmesi ve sinyallerin analiz edilmesi gibi kısımların birleşmesi
ile oluşmuştur(Pearce vd., 2006). Yapılan bir çalışmada, 0.25 ile 2.5 ppm arasında aseton konsatrasyonunu %100
doğrulukta ölçen elektronik sensör geliştirilmiştir (Bermak ve Hassan 2016).
Optik yöntemler, CRDS, CEAS, PAS gibi başlıca metotlardandır. Optik metotlar her bir molekülün sadece kendine
özgü bir dalga boyunu soğurmasına dayanır. Soğrulan lazer ışığının gücünün tespit edilmesi ile yüksek hassasiyette
ve doğrulukta gaz sensörleri geliştirilmiştir. Analitik yöntemlere göre avantajları çoktur. Pratik olarak kişisel
kullanıma uygundurlar. İleride kişisel tanı teşhis cihazlarında ön planda olacakları tahmin edilmektedir. Çok sayıda
nefes aseton analizi çalışması optik yöntemlerle yapılmıştır (Saasa vd., 2018; Hancock vd., 2014; Massick ve
Vakhtin 2006; Tuzson vd., 2018).
Tartışma ve Sonuçlar
Yapılan çalışmalara bakıldığında, nefes gazında bulunan asetonun yüksek hassasiyetle farklı metotlarla analiz
edilebildiği görülmüştür. Nefesten aseton miktarının analizi ile kan glikozunun anlaşılmasına yönelik olan bu
çalışmaların büyük bir kısmına bakıldığında, kan şekerinin yüksek olduğu durumlarda, nefes aseton miktarının
yüksek olduğu görülmüştür, ancak nefes aseton miktarına bakılarak kan şekerinin ne olduğun gösterecek bir
korelasyon şu ana kadar yapılan çalışmalarda elde edilememiştir. Nefeste açığa çıkan aseton miktarı ile kan şekeri
arasındaki ilişki incelenirken, yaş, kilo gibi farklı etmenlerin algoritmalarla çalışmalara dahil edilmesi, bu konuda
farklı bakış açıları kazandırabilir. Aseton ve farklı moleküller birlikte değerlendirilebilir. Farklı bir molekül kan
glikoz oranı ile doğru orantılı olarak görülebilir mi sorusunun cevabı araştırılabilir. Doğruluk oranı yüksek,
nefesten kan glikozunu tesbit edebilecek cihazların üretilmesi, hastalar için hayat kalitelerini önemli derecede
artıracak bir cihaz olacaktır.
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Amaç: İnternet, doktorların ve hastaların sağlıkla alakalı bilgilere kolayca ulaşabildiği bir platformdur. Ancak bu
platformdaki internet sitelerinden elde edilen bilgilerin herhangi bir kalite standardı bulunmamaktadır. Bu
çalışmanın amacı, internette yer alan kraniyofasiyal anomalilerle ilgili bilgilerin kalitesini ve güvenilirliğini
değerlendirmektir.
Gereç ve yöntemler: İnternet araması yapılmak üzere kraniyofasiyal anomalilerle ilişkili dört arama terimi
belirlenmiştir. Bu terimler; ‘kraniyofasiyal anomali’, ‘kraniyofasiyal sendrom’, ‘kraniyofasiyal disostoz’ ve
‘kraniosinostoz’ şeklindedir. İnternet araması Google™ kullanılarak her bir arama terimi için ayrı ayrı
gerçekleştirilmiştir. Arama sonucundaki Türkçe, ilk yirmi internet sitesi incelenmiştir. Reklamlar, bilimsel
makaleler, alakasız siteler ve aramalarda çakışan siteler çalışmaya dahil edilmemiştir. Kalan siteler DISCERN
aracı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Arama sonucunda belirlenen seksen internet sitesinin elli yedi tanesi dahil edilme kriterlerine uygunluk
göstermiştir. Kalan internet siteleri DISCERN aracı kullanılarak skorlanmıştır. Yapılan skorlamaya göre, elli yedi
internet sitesinin ikisi (%3,5) çok zayıf, on ikisi (%21) zayıf, yirmi yedisi (%47,3) makul, on ikisi (%21) iyi ve
dördü (%7) mükemmel olarak değerlendirilmiştir.
Sonuç: Bu çalışma ile kraniyofasiyal anomaliler ile ilgili internet kaynaklarının kalitesi ve güvenilirliği
araştırılmıştır. Kraniyofasiyal anomaliler ile ilgili sitelerin kalite ve güvenilirlik düzeyi çoğunlukla (%47) orta
seviyede yer almaktadır. Sitelerin yalnızca on altısı (%28) iyi ve mükemmel olarak skorlanmıştır. Hastalar,
internette karşılaştıkları bilginin güvenilirliği konusunda bilgilendirilmeli, sağlık profesyonelleri ise bu bilgilerin
kalitesinin artırılması konusunda çalışmalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Kraniyofasiyal Sendromlar, Sağlık Bilgisi

EVALUATION OF THE RELIABILITY AND QUALITY OF THE WEBBASED INFORMATION ABOUT CRANIOFACIAL ANOMALIES
Introduction: Internet is an open source for health related information. Our aim was to evaluate the reliability and
quality of the web-based information about craniofacial anomalies in Turkish websites.
Methods: Four search terms related to craniofacial anomalies were selected to do an internet search. The search
terms were ‘kraniyofasiyal anomali’, ‘kraniyofasiyal sendrom’, ‘kraniyofasiyal disostoz’ and ‘kraniosinostoz’. An
online search was conducted using the selected keywords. The first 20 websites for each keyword were evaluated.
Journal articles, advertisements, unrelated and identical websites were excluded from the study. Remaining
websites were evaluated with DISCERN tool.
Results: Among the 80 websites, 13 of them were excluded because of the lack of criteria. According to the
DISCERN tool, out of the 57 remaining sites, 2 (3,5%) of them were graded ‘very poor’, 12 (21%) of them were
graded ‘poor’, 27 (47,3%) of them were graded ‘fair’, 12 (21%) of them were graded ‘good’ and only 4 (7%) of
them were graded ‘excellent’.
Conclusion: In this study, we investigated the reliability and quality of the the web based information about
craniofacial anomalies and found that, most of the web sites about the craniofacial anomalies were generally
mediocre. Only 16 (28%) of the websites were graded ‘good’ or ‘excellent’. Patients should know about the
limitations of the web-based health information and health professionals should make an effort to improve the
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quality of these informations.
KeyWords: Craniofacial syndromes, Health information, Internet.
Giriş
İnternet, hemen hemen her konuda başvurulan geniş bir bilgi kaynağıdır. Aynı zamanda hastaların da sağlık
konusunda bilgi aldığı bir platformdur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 verilerine baktığımızda 16 – 74 yaş
grubundaki bireylerin %59,6’sının bilgisayar kullandığını, %72,9’unun da internet kullandığını görmekteyiz.1 Bu
veriler 2017 yılıyla kıyaslandığında internet kullanımında %9’luk bir artışın olduğu görülmektedir. Artan internet
kullanımıyla toplumun internet üzerindeki sağlık bilgilerine olan erişimi de giderek artmaktadır.
Önceleri, ortodontik tedavi görmek isteyen hastalar ortodontiste başvururlardı ve detaylı bir klinik ve radyolojik
muayeneden sonra ortodontist, mevcut olan maloklüzyon hakkında bilgi verirdi. Ancak günümüzde hastalar,
doktora başvurmadan önce internet üzerinde araştırma yapmakta ve birtakım bilgiler edindikten sonra doktora
gitmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’da yaptığı bir araştırmada2 internet kullanıcılarının %71’inin sağlık
konusunda bilgi almak için internete başvurduğu bildirilmiştir. İnternette sağlık ile ilgili çok sayıda bilgi
bulunmaktadır ancak bu bilgilerin doğruluğu hakkında herhangi bir düzenleme mevcut değildir.3 Ayrıca internet
üzerinden her isteyen kişi veya kurum bilgi paylaşımı yapabilmektedir. Bu sorunlara çözüm olması için DISCERN
gibi doğrulama araçları geliştirilmiştir. Böylelikle internet sitelerinin güvenilirliği, kalitesi, doğruluğu ve
kullanışlılığı değerlendirmeye tabii tutulmuştur.
Bu çalışmanın amacı, DISCERN aracı kullanılarak internet üzerinde bulunan ‘kraniyofasiyal sendromlar’ ile ilgili
bilgilerin kalitesini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.
Materyal ve Metot
Mart 2019 tarihinde Google™ arama motoru kullanılarak her bir terim için ayrı ayrı internet araması
gerçekleştirilmiştir. Kraniyofasiyal sendromlarla ilgili 4 terim arandı. Aranan terimler şu şekildedir:
‘kraniyofasiyal sendrom’, ‘kraniyofasiyal anomali’, ‘kraniyofasiyal disostoz’ ve ‘kraniosinostoz’. Arama dili
olarak Türkçe belirlenmiş ve her bir terim için 20 adet internet sitesi incelenmiştir. Bilimsel makaleler, reklamlar,
alakasız siteler ve tekrarlayan siteler çalışmaya dahil edilmemiştir. Kalan 57 internet sitesi DISCERN aracı
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Skorlama tamamlandıktan sonra elde edilen istatistiksel veriler MS Excel version 2016 programına aktarılmıştır.
Ortalama ve frekans gibi tanımlayıcı analizler kullanılmıştır. Bu çalışma internette bulunan ve herkese açık olan
bilgiler incelenerek gerçekleştirildiği için etik kurul onayı gerekmemiştir.
DISCERN Aracı
DISCERN aracı sağlık problemleriyle alakalı tedavi seçeneklerini içeren yazılı bilgilerin kalitesini değerlendirmek
amacıyla İngiliz Kütüphanesi ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. 4 DISCERN ayrıca sağlık
profesyonellerinin internet ortamında paylaştığı bilgilerin içeriğini ve kalitesini değerlendirmek için de
kullanılabilir. Araç, toplamda 16 sorudan oluşmaktadır ve sorulara 1–5 arası puanlar verilmektedir. 3 bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm ilk 8 soruyu içermekte ve yayının güvenilirliğini incelemeyi amaçlamaktadır. İkinci
bölüm tedavi seçenekleri hakkındaki bilgileri incelemekte ve 9-15. sorular arasındaki bölümü oluşturmaktadır.
Son bölüm ise yalnızca 16. sorudan oluşmakta ve genel kalite değerlendirmesi olarak yer almaktadır. Som ve
Gunawardana,5 DISCERN skorlarını çok zayıf (16-26 puan), zayıf (27-38 puan), orta (39-50 puan), iyi (51-62
puan) ve çok iyi (63-80) olarak kategorize etmiştir.
Bulgular
İncelenen 80 websitesinden 13 tanesi çalışmaya dahil edilmedi. Bu siteler bilimsel makale, reklam ve tekrarlayan
websiteleriydi. Kalan 57 internet sitesinin ikisi (%3,5) çok zayıf, on ikisi (%21) zayıf, yirmi yedisi (%47,3) makul,
on ikisi (%21) iyi ve dördü (%7) mükemmel olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca incelenen 57 internet sitesinin puan
ortalaması da 45 olarak bulunmuştur. İncelenen siteler içerisinde en düşük skorlanan puan 18, en yüksek ise 72
olarak belirlenmiştir.
Şekil-1’de incelenen internet sitelerinin DISCERN sorularından aldıkları ortalama skorlar görülmektedir.
‘Konuyla alakalı mı?’ sorusu en yüksek puanı alırken, yazılan yazının kaynaklarını sorgulayan ‘Bilgi kaynaklarıyla
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alakalı ek bilgi sunuyor mu?’ sorusu en düşük puanı almıştır.

Şekil 2. İncelenen internet sitelerinin DISCERN skorlamasından aldıkları ortalama puanlar.
Tartışma
İnternet, tüm zamanların en büyük kütüphanesine dönüşmüştür. Hemen hemen her konu hakkında bilgiler sunan,
muazzam bir bilgi kaynağıdır. Bu sebeple sağlık hakkında bilgi edinmek istenildiğinde ilk başvurulan yerlerden
birisi de internet olmuştur. Günümüzde, internet üzerindeki sağlık sitelerini kapsayan bir etik standart
bulunmamaktadır. Ayrıca herhangi bir uzmanlığı olsun ya da olmasın isteyen herkes sağlık ile ilgili internet sitesi
açabilmektedir.6 Bu durumda hastalar yanlış şekilde bilgi edinebilmektedir.
İnternette arama yapmamızı sağlayan birçok arama motoru olsa da bu çalışmada yalnızca Google araması sonucu
elde edilen internet siteleri kullanılmıştır. İnternetteki sağlık bilgilerinin güvenilirliğini araştıran önceki
çalışmalarda, bazı yazarlar araştırmalarında birden fazla arama motoru kullanmıştır. 7,8 Çalışmalarında yalnızca bir
tane arama motoru kullanan araştırıcılar da vardır.6,9 Birden fazla arama motorunun kullanılması sonuçları artırsa
da bu çalışmada tek bir arama motorunu kullandık. Ocak 2019 itibariyle Google, Türkiye’de %96 pazar payına10
sahip olduğu için tercih edilmiştir.
Aldairy ve ark.6 yaptıkları araştırmada hastaların internet araştırması sırasında ilk 20 siteden daha fazlasına
bakmadıklarını bildirmiştir. Bu sebeple çalışmamızda her bir terim için 20 internet sitesi incelenmiştir. Başlangıçta
80 internet sitesi belirlenmiş ancak tekrarlayan siteler çalışmadan çıkarıldıktan sonra 57 internet sitesi
incelenmiştir.
Bu çalışmada kullanılan DISCERN aracı, bilginin kalitesini ölçmedeki etkinliği daha önceki çalışmalarda
kanıtlanmış bir değerlendirme aracıdır.11 Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Türkçe dilinde yapılan aramalar sonucu
karşılaşılan kraniyofasiyal anomalilerle ilgili internet sitelerinin bilgi kalitesi orta düzeyde kalmıştır. Birçok
internet sitesi kaynak gösterme ve kaynakları elde etme zamanı konusunda eksiklik göstermiş, ilgili konunun
tedavi seçeneklerinin yararları ve zararlı konusunda yeterli bilgi vermemiştir. Bu bilgiler ışığında, bu siteleri
hazırlayan hekimler ve web tasarımcıları, internet sitelerinin içeriklerinin zenginleştirilmesi için çaba
göstermelidir. Ayrıca tedavi seçeneklerinin yararlarını, risklerini, tedavi olunmazsa nelerle karşılaşılabileceğini de
sitelerin içeriğine dahil etmelidirler.
Arama motorlarında karşımıza çıkan ilk siteler genellikle en alakalı siteler olmamaktadır. Ancak internette arama
yapan bireylerin ilk tıkladıkları siteler, en yukarıdaki siteler olmaktadır. 12 Sağlık konusunda bilgiler veren ve
internet kullanıcıları tarafından en çok tıklanan siteler bir düzenleme altında olmalı ve yüksek kalite standardına
sahip olmalıdır.
Sonuçlar
Bu bulgular ışığında şu sonuçlara varılmıştır:
- Sağlık konusunda bilgi veren internet siteleri bir düzenleme ve denetlemeye tabii olmalıdır.
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-

Hastalar internette karşılaştıkları sağlık bilgileri hakkında daha dikkatli olmalıdır.
Doktorlar, internet sitelerinde paylaştıkları bilgilerin elde edildiği zamanı ve kaynağını paylaşmalıdır.
Ayrıca tedavi seçeneklerinin yararından, risklerinden ve tedavi görülmediğinde karşılaşılabilecek
olumsuzluklardan da bahsetmelidir.
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A RARE CASE: IDIOPATHIC HYPEREOSINOPHILIA WITH HIGH
LEUKOCYTE COUNT
Sude Hatun Aktimur*
*Samsun Training and Education Hospital, Department şof Hematology, Samsun, Turkey
Introduction: Hypereosinophilia (HE) has generally been defined as a peripheral blood eosinophil count greater
than 1,500/mm3 and may be associated with tissue damage. In contrast to HE syndrome, idiopathic HE (IHE) is
the preferred term when end-organ damage is absent. The definitive hematologic manifestation of IHE is sustained
eosino¬philia of 30% to 70%, with total leukocyte counts ranging from 10,000/mm3 to 30,000/ mm3. However,
extremely high leukocyte counts are not uncommon, which was seen in the presented case, they are often
associated with a poorer prognosis.
Case: At first time, a 67-year-old male patient presented to a dermatology department because of widespread
pruritus on all his body 6 months ago. Although oral and topical anti-histaminic drugs were given, the complaints
were persisting and he was referred to internal medicine department in the same hospital. In his laboratory
examination, WBC 55 700 /μL (eosinophilia 49 000/μL) hemoglobin 16.2 g/dl, thrombocyte 282 000 /μL were
found and he was referred to our hematology department. There was no sign and symptoms of endorgan damage.
PET-CT, echocardiography and myocardial perfusion syntygraphy examinations were normal. Bone marrow
aspiration and biopsy revealed infiltration of eosinophilia and pre-eosinophilic cells. Except increased eosinophil
number, there was no other abnormality in flowcytometric study. Cytogenetic examinations including JAK-2,
PDGFRA and PDGFRB were normal. In sight of those finding IHE was diagnosed and prednisolone treatment
was started. After eosinophil number and percentage were reversed to normal range prednisolone were tapered
and later stopped. But after a few weeks later eosinophil number started to increase and hydroxyurea was initiated.
By this treatment eosinophil number are under control and the patients has no sign and symptom of organ
involvement after 6 months. In IHE, the goal of therapy is to mitigate eosinophilmediated organ damage, which
may appear after many years
Giriş
Eozinofilinin en sık karşılaşılan primer tipi, sıkça organ tutulumu ile ortaya çıkan ve kötü prognoz gösteren
hipereozinofilik sendromdur (HES)1. Ailesel ya da yapısal olarak karşılaşılan ve “benign idiopatik eozinofili”
olarak adlandırılan tip ise oldukça nadir görülmektedir. Benign idiopatik eozinofili, hematoloji kitaplarında yer
alıyor olmasına rağmen, patojenik olmayan doğası gereği, hakkında çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Benign
olarak tariflenmesinin sebebi artmış eozinofil sayısının saptanabilen tek anormal bulgu olmasıdır. Benign
hipereozinofilide inaktif ya da zararsız eozinofillerin bulunduğuna dair hipotez henüz kanıtlanabilmiş değildir2.
Literatürde hipereozinofilik durumdan 8-9 sene sonra bile eşlik eden organ hasarı ile HES gelişebildiği
bilinmektedir4. Bu yüzden birçok otör hastaların uzun süre takip edilmesini önermektedir 3-4. Ancak HES
gelişimine özel biyolojik kriterler saptanamadığı için hangi hastaların risk altında olduğu bilinmemektedir. Bu
olguda ilk tanıdan 9 sene sonra bile ek organ hasarı olmadan takip edilen idiopatik hipereozinofili olgusu
sunulmaktadır.
OLGU
Dermatoloji kliniğine 6 ay önce başlangıçlı tüm vücutta yaygın kaşınma ile başvuran 67 yaşındaki erkek hasta,
oral ve topikal antihistaminik tedavisine dirençli olduğu için iç hastalıkları kliniğine konsülte edildi. Laboratuvar
değerlendirmesinde; beyaz küre (BK) değeri 55.700 /μL (eozinofili 49 000/μL) hemoglobin 16.2 g/dl, trombosit
282 000 /μL olarak saptanması üzerine hematoloji kliniğine refere edildi. Organ hasarı lehine semptom ya da bulgu
yok idi. PET-CT, ekokardiyografi ve miyokard perfüzyon sintigrafisi normaldi. Kemik iliği aspirasyon ve
biyopsisinde eozinofilik infiltrasyon ve pre-eozinofilik hücreler gözlendi.Artmış eozinofil sayısına rağmen, flow
sitometrik incelemede başka bir anormallik yoktu. JAK-2, PDGFRA ve PDGFRB açısından yapılan sitogenetik
çalışmalar normaldi. Bu bulgulara dayanarak hastaya idiyopatik hipereozinofili tanısı kondu ve prednizolon
tedavisi başlandı. Eozinofil sayısı ve oranı normale döndükten sonra tedrici olarak prednizolon azaltıldı ve kesildi.
Ancak birkaç hafta sonra eozinofil sayısı tekrar yükselmeye başladı ve hidroksiüre tedavisi başlandı. Hidroksiüre
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tedavisi başlandıktan 6 ay sonra yapılan değerlendirmede eozinofil sayısının kontrol altında olduğu ve organ
tutulumu bulgusu olmadığı görüldü.
TARTIŞMA
Literatürde hipereozinofilik durumdan 8-9 sene sonra bile eşlik eden organ hasarı ile HES gelişebildiği
bilinmektedir4. Bu yüzden birçok otör hastaların uzun süre takip edilmesini önermektedir 3-4. Ancak HES
gelişimine özel biyolojik kriterler saptanamadığı için hangi hastaların risk altında olduğu bilinmemektedir.
SONUÇ
İdiyopatik hipereozinofili tanısı alan hastalarda tedavide ulaşılması gereken nokta; yıllar sonra bile ortaya
çıkabilen eozinofil ile gelişen organ hasarının engellenmesidir.
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MİDE KARSİNOMUNDA DİFERANSİASYON DERECESİYLE
LENFOVASKÜLER İNVAZYON, LENF BEZİ METASTAZI İLİŞKİSİ
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Amaç: Mide karsinomu olgularında tümörün diferansiasyon derecesi ile lenfatik invazyon, venöz invazyon ve
lenf bezi metastazı arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak.
Gereç ve Yöntem: Kanser sebebiyle ameliyat edilen 104 gastrektomi materyali incelendi. Gastrektomi
materyalleri %10’luk formalin ile tesbit edildi ve doku örneklerinden parafin blokları hazırlandı. Bloklardan 4
mikron kalınlığında kesitler alındı ve Hematoksilen-Eosin ile boyandı. Mide karsinomunun diferansiasyon
derecesi ile tümöre komşu alandaki venöz invazyon, lenfatik invazyon ve lenf bezi metastazı arasındaki ilişki
incelendi. Tüm bağımsız ve sonuç değişkenleri için tanımlayıcı özet istatistikler elde edildi. İstatistiksel olarak
anlamlı olan p değerinin 0,05'den küçük olduğu kabul edildi. İstatistiksel analiz SPSS istatistiksel yazılımı
(Windows için IBM SPSS Statistic, Sürüm 20.0; IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Tümörlerin 5’i iyi diferansiye (4%), 20’si orta diferansiye (19,2%), 55’i az diferansiye (58,2%), ve 24’ü
indiferansiye (23%), idi. Venöz invazyon, 5 iyi diferansiye tümörün 2’sinde (%40), 20 orta diferansiye tümörün
13’ünde (%65), 55 az diferansiye tümörün 32’sinde (%58) ve 24 indiferansiye tümörün 16’sında (%66,6) izlendi.
Lenfatik invazyon, 5 iyi diferansiye tümörün 1’inde (%20), 20 orta diferansiye tümörün 15’inde (%75), 55 az
diferansiye tümörün 35’inde (%64) ve 24 indiferansiye tümörün 17’inde (%71) izlendi. Lenf bezi metastazı, 5 iyi
diferansiye tümörün 1’inde (%20), 20 orta diferansiye tümörün 14’inde (%70), 55 az diferansiye tümörün 35’inde
(%64) ve 24 indiferansiye tümörün 5’inde (%21) izlendi.
Sonuç: Venöz ve lenfatik invazyon açısından diğer gruplar ile iyi diferansiye tümörler arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulundu (p<0.05). Lenf bezi metastazı açısından orta diferansiye ve az diferansiye tümörler ile iyi
diferansiye ve indiferansiye tümörler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Gerek mide
karsinomları, gerekse vücuttaki diğer kanselerde venöz invazyon, lenfatik invazyon ve lenf bezi metastazı,
hastalığın evresi ve dolayısıyla prognoz ile ilişkilidir. Bundan dolayı bu bulguların titizlikle belirlenmesi hastalığın
tedavi şekli ve sürecine katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lenfatik, venöz, invazyon, diferansiasyon, mide karsinomu

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEGREE OF DIFFERENTIATION
AND VENOUS INVASION, LYMPHATIC INVASION, LYMPH NODE
METASTASIS IN THE GASTRIC CARCINOMA
Introduction: To determine whether there is a relationship between the degree of tumor differentiation and
lymphatic invasion, venous invasion, lymph node metastasis in the gastric carcinoma cases.
Methods: 104 gastrectomy materials were examined. Gastrectomy materials were fixed with 10% formalin and
paraffin blocks were prepared from tissue samples. 4-micron thick sections were taken from each block and stained
with Hematoxylin-Eosin. The relationship between venous invasion, lymphatic invasion, lymph node metastasis
in the area adjacent to the tumor was evaluated with the degree of differentiation of gastric carcinoma.
Descriptive summary statistics were obtained for all independent and outcome variables. P values of less than 0.05
were considered to indicate statistical significance. Statistical analysis was done using SPSS statistical software
(IBM SPSS Statistic for Windows, Version 20.0; IBM Corp., Armonk, NY, USA).
Results: 5 of 104 tumor cases were well-differentiated (4%), 20 were moderately differentiated (19,2%), 55 were
low-differentiated (52,8%), and 24 were undifferentiated (23%). Venous invasion was observed in 2 of 5 well-
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differentiated tumors (40%), in 13 of 20 moderately differentiated tumors (65%), in 32 of 55 low-differentiated
tumors(58%) and in 16 of 24 undifferentiated tumors (66.6%). Lymphatic invasion was observed in 1 of 5 welldifferentiated tumors (20%), in 15 of 20 moderately differentiated tumors (75%), in 35 of 55 low-differentiated
tumors (64%) and in 17 of 24 undifferentiated tumors (71%). Lymph node metastasis was observed in 1 of 5 welldifferentiated tumors (20%), in 14 of 20 moderately differentiated tumors (70%), in 35 of 55 low-differentiated
tumors (64%), and in 5 of 24 undifferentiated tumors (21%).
Conclusion: There was a statistically significant difference between the other tumor groups and well-differentiated
tumors in terms of venous and lymphatic invasion (p<0.05). A statistically significant difference was found
between the well-differentiated, undifferentiated tumors and moderately differentiated, low differentiated tumors
in term of lymph node metastasis (p<0.05). Venous invasion, lymphatic invasion and lymph node metastasis are
associated with disease stage and hence prognosis, both in gastric carcinomas and other cancers in the body.
Therefore, careful determination of these findings will contribute to the treatment modality and process of the
disease.
Key Words: Lymphatic, venous, invasion, differentiation, gastric carcinoma
GİRİŞ
Mide, sindirim sisteminin bir parçasıdır ve özofagus ile duodenum arasında yerleşimlidir. Makroskopik olarak,
proksimalden distale doğru kardia, fundus, korpus ve pilorik antrum olarak ayrılır. Mide duvarı, içeriden dışarıya
doğru mukoza, submukoza, muskularis propria ve serozadan oluşur.
Organ kanserleri arasında görülme sıklığı açısından 1900'lerde ilk sırada bulunan mide kanseri günümüzde
dünyada bütün kanserler arasında görülme sıklığı arasında dördüncü, ölümlerde ise ikinci sıradadır.1 40 yaşın
altında nadir görülür.2 Erkeklerin kadınlara oranı 1,5-3 / 1'dir.3 Mide kanserlerinin % 95'ini mukozadan gelişen
karsinomlar oluşturur. %5’i ise lenfomalar, leiomyosarkom ve diğer kanserlerden oluşur.4
Adenomatoz polipler, kronik atrofik gastrit, intestinal metaplazi mide karsinomunun öncü lezyonlarıdır. Bu
lezyonların görüldüğü mide mukozasında karsinom görülme sıklığı artar. Helicobacter pylori mide mukozasında
bulunan bir bakteri olup gastrit ile ilişkilidir ve mide kanserine sebep olur.5,6
Mide karsinomunun gelişimsel sırası kronik gastrit, kronik atrofik gastrit, intestinal metaplazi, displazi ve
adenokarsinom şeklindedir.5
Makroskopik olarak mide karsinomu gelişim evresine göre erken mide kanseri ve ileri mide kanseri olarak 2 gruba
ayrılır. Erken mide kanseri, lenfatik tutulumdan bağımsız olarak mukoza ve submukoza ile sınırlıdır. 7
İleri mide kanseri, makroskobik olarak Borrman sınıflandırması kullanılarak polipoid, fungating (iyi sınırlı
ülseröz), ülseroinfiltratif ve diffüz infiltratif olarak 4 gruba ayrılır.8
Mide karsinomunda mikroskobik olarak histopatolojik gelişim paterni ile ilişkili olarak Ming, Lauren ve WHO
sınıflandırmaları kullanılır. Ming sınıflamasında mide karsinomu mikroskopik olarak ekspanding tip ve infiltratif
tip olmak üzere 2 gruba ayrılır. Lauren sınıflamasında gastrik karsinom mikroskobik olarak intestinal tip, yaygın
tip ve sınıflandırılmamış tip olarak 3 gruba ayrılır. WHO sınıflandırmasında, mide karsinomu mikroskopik olarak
adenokarsinom, adenoskuamöz karsinom, skuamöz hücreli karsinom, küçük hücreli karsinom, indiferansiye
karsinom ve diğerleri olmak üzere 6 gruba ayrılır. Ekspanding tipte tümör yapıları çevre dokudan, Lauren
sınıflamasındaki intestinal tip gibi keskin bir sınır ile ayrılır. Ming sınıflamasında infiltratif tip ekspanding tipten,
Lauren sınıflamasında diffüz kanser tipi intestinal tipten daha kötü prognoza sahiptir. WHO sınıflamasında ise
küçük hücreli ve indiferansiye karsinom öteki tiplerden daha kötü prognoza sahiptir. 9-11
Diferansiasyon farklılaşma demek olup tümör hücresinin köken aldığı hücreden farklılaşmasını ifade eder. Grade
ise derece demek olup kanser dokusunun malignite derecesi ve farklılaşmasının sınıflandırılmasıdır. Normal
hücreler, köken aldıkları hücreden tam olarak farklılaşmış yani diferansiye olmuş hücrelerdir.12,13
Kanserler diferansiasyonlarına göre iyi, orta, kötü diferansiye ve indiferansiye (farklılaşmamış) olarak
sınıflandırılırlar. Diferansiasyon ile grade arasında ters orantı mevcuttur. Diferansiasyon azaldıkça grade artar.
Diferansiasyon derecesi hastalığın stage (evre) ini etkilemektedir. Tümör hücrelerinin diferansiasyonu arttıkça
yani grade’i azaldıkça kanserlerin nüks ve metastazı daha azalır. Dolayısıyla stage’i daha düşük olur ve prognoz
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daha iyi olur. Diferansiasyon derecesi azaldıkça da stage artar ve dolayısıyla prognoz daha kötü olur. İyi diferansiye
tümör hücreleri, köken aldığı hücrelere çok benzerler. Nükleer atipi azdır. Malignitesi en az olan tümörler olup
daha iyi davranışa sahiptirler. Orta derece diferansiye tümör hücreleri, köken aldığı hücrelere orta derecede
benzerler. Nükleer atipi orta derecededir. Malignitesi ve davranışı iyi ve az diferansiye tümörler arasındadır. Kötü
diferansiye tümör hücreleri köken aldığı hücrelere az benzer. Nükleer atipi daha da belirgindir ve daha kötü
davranışa sahiptirler. İndiferansiye tümör hücreleri ise köken aldığı normal hücrelere hiç benzemezler. Nükleer
atipi en çoktur. Bu tümörler malignitesi en yüksek olan tümörler olup en kötü davranışa sahiptirler. 12,13
Diferansiasyon, adenokarsinomlarda bez yapıların farklılaşma derecesine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.
Grade x: Saptanamayan. Grade 1: İyi diferansiye (tümörün %95’i gland dokusundan oluşmaktadır). Grade 2: Orta
diferansiye (tümörün %50-95’i gland dokusundan oluşmaktadır). Grade 3: Kötü diferansiye (tümörün %49’undan
azı gland dokusundan oluşmaktadır). Grade 4: İndiferansiye. Tubüler karsinomlar genellikle diferansiasyon
açısından derecelendirilmezler ve iyi diferansiye olarak kabul edilirler. Taşlı yüzük hücreli adenokarsinomlar
diferansiasyon açısından derecelendirilseler de genellikle kötü diferansiye olarak derecelendirilirler. Küçük hücreli
karsinomlar ve indiferansiye tümörler grade 4 olarak değerlendirilirler. 13
MATERYAL VE METOD
Araştırmaya İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser sebebiyle ameliyat edilen gastrektomi
materyallerinden karsinom özelliği gösteren 104 gastrektomi materyali dahiledildi. Gastrektomi
materyalleri %10’luk formalin ile tesbit edildi. Her gastrektomi materyalinden doku örnekleri alındı. Bu doku
örneklerinden parafin blokları hazırlandı. Bloklardan 4 mikron kalınlığında kesitler alındı. Kesitler HematoksilenEosin boyası ile boyandı.
Mide karsinomunun diferansiasyon derecesi ile tümöre komşu alandaki venöz invazyon, lenfatik invazyon ve lenf
bezi metastazı arasındaki ilişki incelendi.
Tüm bağımsız ve sonuç değişkenleri için tanımlayıcı özet istatistikler elde edildi. İstatistiksel olarak anlamlı olan
p değerinin 0,05'den küçük olduğu kabul edildi. İstatistiksel analiz SPSS istatistiksel yazılımı (IBM SPSS Statistic,
Sürüm 20.0; IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanılarak yapıldı.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
− Tümörlerin 5’i iyi diferansiye (4%), 20’si orta diferansiye (19,2%), 55’i az diferansiye (58,2%) ve 24’ü
indiferansiye (23%) idi. (Şekil 1), (Grafik 1).
− Venöz invazyon, 5 iyi diferansiye tümörün 2’sinde (%40), 20 orta diferansiye tümörün 13’ünde (%65), 55 az
diferansiye tümörün 32’sinde (%58) ve 24 indiferansiye tümörün 16’sında (%66,6) izlendi. (Şekil 2), (Grafik 2).
− Lenfatik invazyon, 5 iyi diferansiye tümörün 1’inde (%20), 20 orta diferansiye tümörün 15’inde (%75), 55 az
diferansiye tümörün 35’inde (%64) ve 24 indiferansiye tümörün 17’inde (%71) izlendi. (Şekil 2), (Grafik 3).
− Lenf bezi metastazı, 5 iyi diferansiye tümörün 1’inde (%20), 20 orta diferansiye tümörün 14’inde (%70), 55
az diferansiye tümörün 35’inde (%64) ve 24 indiferansiye tümörün 5’inde (%21) izlendi. (Şekil 2), (Grafik 4).
− Venöz ve lenfatik invazyon açısından diğer gruplar ile iyi diferansiye tümörler arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulundu (p<0.05).
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Şekil 1A. İyi Diferansiye Adenokarsinom. (HEx100) B. Orta Diferansiye Adenokarsinom. (HEx100)
C. Az Diferansiye Adenokarsinom. (HEx100) D. İndiferansiye Karsinom. (HEx100)

Grafik 1. Tümörlerin Diferansiasyonun Oranı. Grafik 2. Tümör Diferansiasyonu Ve Venöz İnvazyon İlişkisi.

Şekil 2A. Venöz İnvazyon. (HEx100) B. Lenfatik İnvazyon (HEx100) C-D. Lenf Bezi Metastazı. (HEx40,x100)

Grafik 3. Tümör Diferansiasyonu İle Lenfatik İnvazyon İlişkisi.

Grafik 4. Tümör Diferansiasyonu İle Lenf Bezi Metastazı İlişkisi.
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Lenf bezi metastazı açısından orta diferansiye ve az diferansiye tümörler ile iyi diferansiye ve indiferansiye
tümörler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). İndiferansiye karsinomlarda lenf bezi
metastazı oranının beklenenden düşük olması vaka sayısının az olmasına bağlanabilir. Mide adenokarsinomları
genelde lenfatik yol ile yayıldıklarından dolayı Dikmeer’in çalışmasındaki venöz, lenfatik invazyon ve lenf nodu
metastazı oranları literatüre daha yakındır. Çalışmamızdaki oranların literatürden farklılık göstermesinin ve
Dikmeer’in sonuçlarının literatüre daha uyumlu olmasının her iki çalışmadaki vaka sayısından kaynaklandığı
düşünülmektedir.14
Lenf bezlerinde metastaz olup olmadığı araştırılırken muhtemel bir metastazı atlamamak için lenf bezinin farklı
yerlerinden birbirine paralel multipl makroskobik kesitler alınmalıdır. Lenfatik ve venöz invazyonu gözden
kaçırmamak için de D2-40 and CD34 gibi endotelyal markerlerin kullanılması ve rutin uygulamaya alınması
invazyonun kesinleştirilmesini sağlayacaktır.15Gerek mide karsinomları, gerekse vücuttaki diğer kanselerde venöz
invazyon, lenfatik invazyon ve lenf bezi metastazı, hastalığın evresi ve dolayısıyla prognoz ile ilişkilidir. Bundan
dolayı bu bulguların titizlikle belirlenmesi hastalığın tedavi şekli ve sürecine katkıda bulunacaktır.
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SS-253
HİPERLİPİDEMİSİ OLAN HASTALARDA ORTALAMA TROMBOSİT
HACMİ VE KIRMIZI HÜCRE DAĞILIM GENİŞLİĞİ DEĞERLERİNİN
ANALİZ EDİLMESİ: TEK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA
Fatma AVCI MERDİN*
*Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları kliniği
Amaç: Trombosit volümü trombosit fonksiyon ve aktivasyonunun bir belirteci olarak kullanılabilmektedir ve
klinik hematoloji analizerleri ile MPV şeklinde ölçülür. Ortalama trombosit hacmi (MPV) özellikle
kardiyovasküler hastalıkların patofizyolojisinde de önemli rol oynamaktadır. Kırmızı hücre dağılım genişliği
(RDW) eritrositlerin hacim farklılığının kantitatif ölçüsüdür ve tam kan sayımında yer alan rutin
parametrelerdendir. RDW yüksekliği genellikle artmış eritrosit yıkımı (hemoliz), nutrisyonel eksiklik (demir,
vitamin B12 ve folik asit eksikliği) ya da kan transfüzyonu sonucunda oluşabilmektedir.). Plazmada bulunan
kolesterol ve trigliserid düzeylerinin beklenen normal değerlerden yüksek olması olarak tanımlanan hiperlipidemi ;
damarların intima tabakası altında lipid birikimi sonucu, hücresel-humoral reaksiyonlara sebep olan ve
ateroskleroz olarak adlandırılan vaskuler bozukluğa yol açmaktadır. Biz bu çalışmada hiperlipideminin ortalama
trombosit hacmi (MPV) ve kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) düzeyleri ile ilişkisi olup olmadığını
değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği’ne 01.12.10.2018-31.01.2019 tarihleri arasında başvuran ve
hiperlipidemi saptanan 54 hasta çalışmaya alındı.Kontrol grubu olarak ise herhangi bir hastalığı olmayıp rutin
tahlile gelmiş olan, anemisi olmayan ve lipid düzeyini etkileyebilecek eşlik eden bilinen klinik hastalığı olmayan
41 kişi çalışmaya alındı. Hastalardan bakılmış olan total kolesterol, LDL kolesterol düzeyleri ile birlikte hemogram
parametrelerine ait veriler de elektronik hasta dosya sisteminden geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Hiperlipidemisi olan 54 hasta yanında 41 sağlıklı birey de kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. İki
grup arasında MPV ve RDW değerleri karşılaştırıldığına istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı
(p>0,05)(tablo 1). Ancak hiperlipidemi saptanan grupta MPV ile RDW arasında yapılan korelasyon analizinde
MPV ile RDW arasında pozitif yönde, zayıf derecede ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir
(r=0,437; p=0,001). MPV değeri arttıkça, RDW değeri artmaktadır. Aynı şekilde MPV değeri azaldıkça, RDW
değeri azalmaktadır.
Sonuç: MPV seviyeleri, hiperlipidemili hastalarda RDW seviyeleri ile pozitif korelasyon gösterebilir.
Anahtar Kelimeler: Hiperlipidemi, Ortalama Trombosit Hacmi, RDW

ANALYSIS OF MEAN PLATELET VOLUME AND RED CELL
DISTRIBUTION WIDTH LEVELS IN PATIENTS WITH
HYPERLIPIDEMIA: A SINGLE CENTER STUDY
Introduction: Mean platelet volume (MPV) might be an indicator of platelet function and activation, and it is
measured in clinical haematology analyses. The red cell distribution width (RDW) is a quantitative measure used
to determine variations in the volume of erythrocytes (red blood cells) and is one of the routine parameters in the
complete blood count. Elevated RDW usually occurs due to increased destruction of red blood cells (hemolysis),
nutritional deficiency or sometimes after a blood transfusion. Defined as abnormally elevated levels of cholesterol
and/or triglyceride in the blood, hyperlipidemia leads to lipid accumulation underneath the intima layer, which
could ultimately result in a vascular disorder called atherosclerosis, causing cellular-humoral reactions. This study
therefore aimed to determine whether hyperlipidemia is associated with mean platelet volume (MPV) and red cell
distribution width (RDW).
Methods: The study group consisted of 54 patients with hyperlipidemia presenting to the internal medicine
outpatient unit of University of Health Sciences Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and
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Research Hospital between 01 December 2018 and 31 January 2019. The control group included 41 healthy
individuals with no known clinical diseases that may affect lipid levels who presented to the clinic for routine
control tests. Patient data on total cholesterol, LDL cholesterol levels and hemogram parameters were analyzed
retrospectively.
Results:In addition to 54 patients with hyperlipidemia, 41 healthy individuals were included in the study as
controls. There was no statistically significant difference between the MPV and RDW levels of the two groups
(p>0.05). However, the correlation analysis for MPV and RDW in the hyperlipidemia group detected a weak but
statistically significant positive correlation between MPV and RDW (r = 0.437; p = 0.001). As the MPV increases,
so does the RDW value. Similarly, lower MPV levels meant lower RDW levels.
Conclusion: MPV levels might have a positive correlation with RDW levels in patients with hyperlipidemia.
Keywords: Hyperlipidemia, Mean Platelet Volume, RDW
Giriş: Trombosit volümü trombosit fonksiyon ve aktivasyonunun bir belirteci olarak kullanılabilmektedir ve klinik
hematoloji analizerleri ile MPV şeklinde ölçülür. Ortalama trombosit hacmi (MPV) özellikle kardiyovasküler
hastalıkların patofizyolojisinde de önemli rol oynamaktadır. Kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) eritrositlerin
hacim farklılığının kantitatif ölçüsüdür ve tam kan sayımında yer alan rutin parametrelerdendir. RDW yüksekliği
genellikle artmış eritrosit yıkımı (hemoliz), nutrisyonel eksiklik (demir, vitamin B12 ve folik asit eksikliği) ya da
kan transfüzyonu sonucunda oluşabilmektedir.). Plazmada bulunan kolesterol ve trigliserid düzeylerinin beklenen
normal değerlerden yüksek olması olarak tanımlanan hiperlipidemi ; damarların intima tabakası altında lipid
birikimi sonucu, hücresel-humoral reaksiyonlara sebep olan ve ateroskleroz olarak adlandırılan vaskuler
bozukluğa yol açmaktadır. Biz bu çalışmada hiperlipideminin ortalama trombosit hacmi (MPV) ve kırmızı hücre
dağılım genişliği (RDW) düzeyleri ile ilişkisi olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği’ne 01.12.10.2018-31.01.2019 tarihleri arasında başvuran ve
hiperlipidemi saptanan 54 hasta çalışmaya alındı.Kontrol grubu olarak ise herhangi bir hastalığı olmayıp rutin
tahlile gelmiş olan, anemisi olmayan ve lipid düzeyini etkileyebilecek eşlik eden bilinen klinik hastalığı olmayan
41 kişi çalışmaya alındı. Hastalardan bakılmış olan total kolesterol, LDL kolesterol düzeyleri ile birlikte hemogram
parametrelerine ait veriler de elektronik hasta dosya sisteminden geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Hiperlipidemisi olan 54 hasta yanında 41 sağlıklı birey de kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. İki
grup arasında MPV ve RDW değerleri karşılaştırıldığına istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı
(p>0,05)(tablo 1). Ancak hiperlipidemi saptanan grupta MPV ile RDW arasında yapılan korelasyon analizinde
MPV ile RDW arasında pozitif yönde, zayıf derecede ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir
(r=0,437; p=0,001). MPV değeri arttıkça, RDW değeri artmaktadır. Aynı şekilde MPV değeri azaldıkça, RDW
değeri azalmaktadır.
Tablo 1. Hastalık gruplarına göre özelliklerin karşılaştırılması
Değişken
Sağlıklı (n=41)
Hiperlipidemi (n=54)

İstatistiksel analiz*
Olasılık

(N=95)

X−±S.S.

Median
[Min-Max]

X−±S.S.

Median
[Min-Max]

MPV

10,21±1,25

10,2 [7,5-12,6]

10,17±1,16

10,2 [7,8-12,8]

t=0,149
p=0,882

RDW

13,21±0,74

13,1 [12,2-15,7]

13,16±1,18

13,1 [10,7-17,2]

Z=-0,433
p=0,665

*Normal dağılıma sahip olan verilerde iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle karşılaştırılmasında “Independent
Sample-t” test (t-tablo değeri); normal dağılıma sahip olmayan verilerde iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle
karşılaştırılmasında “Mann-Whitney U” test (Z-tablo değeri) istatistikleri kullanılmıştır.
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Tablo 2. Hastalık gruplarında ayrı ayrı parametrelerin ilişkilerinin incelenmesi
Hiperlipidemi sağlıklı
RDW
Hiperlipidemi

r*
p

MPV
0,178
0,265
MPV

RDW

r
0,437
p
0,001
*Normal dağılıma göre hiperlipidemi sağlıklı grup için “Pearson”, hiperlipidemi grup için “Spearman” korelasyon
katsayısı kullanılmıştır.
Sonuç: MPV seviyeleri, hiperlipidemili hastalarda RDW seviyeleri ile pozitif korelasyon gösterebilir.
Kaynaklar
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PS-254
MEME KANSERİNİN TANISINDA MİKRORNALARIN ÖNEMİ
Gamze DULKADİR*, Akın TEKCAN**
*Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp AD, Kırşehir
**Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik AD, Kırşehir
Giriş: Meme kanseri (BC); meme dokusundaki hücrelerde meydana gelen işlev bozuklukları ile karakterize bir
kanser türüdür. Meme kanserlerinin %80’i süt kanallarında (duktus) meydana gelir. Yaşamları boyunca her kadının
meme kanserine yakalanma riski 1/8 dir. Meme kanseri her yıl 1.3 milyon kadını etkilemektedir. Erkeklerde
kadınlara oranla meme kanseri görülme sıklığı 1/100 dir. Meme kanseri tüm kanser vakalarının % 23'ünden ve
kansere bağlı ölümlerin % 14'ünden sorumludur. Meme kanserinin %5-10 ‘undan genetik faktörler sorumludur.
Başlıca genetik faktörler; BRCA1 ve BRCA2,p53,ATM, PTEN, CHEK2, MSH1 ve MLH2, STK11/LKB1 ve
CDH1 genlerinde belirlenen mutasyonlardır. Bu derlemenin amacı; meme kanserinin tanısı, prognozu ve
tedavisinde etkili olan miRNA’lar hakkındaki literatürdeki son gelişmeleri sunmaktır.
Tartışma: Son yıllarda meme kanserinin tanısı, prognozu ve tedavisinde önemli bir biyobelirteç olan miRNA’lar,
klinik uygulamalara girmeye başlamıştır. Meme kanserinin tanı ve prognoz aşamalarında farklı kliniklerde miR9, miR-10b, miR-17-5p, miR-148a ve miR-335 biyobelirteçleri kullanılmaya başlanmıştır. Hayvan modellerinde
meme kanserinin tedavisinde miR-30c, miR-187 ve miR-339-5p biyobelirteçlerinden başarılı sonuçlar elde
edilmektedir. Ayrıca yapılan son çalışmalarda miR-330 ve miR-22’nin kandaki ekspresyon artışı meme kanseri
tanısı için önemli biyobelirteç olarak değerlendirilmektedir.
Sonuç: Sonuç olarak, miRNA’ların onkogenik ve/veya tümör süpresör etkileri, metastatik süreçlerdeki etkileri
düşünüldüğünde meme kanserinin tanı ve tedavi süreçlerindeki rollerinin incelenmesi gerekir. Dolayısıyla, meme
kanseri tanısı konulan hastalarda miRNA'ların kullanımının klinik süreçlere yeni bir yaklaşım getirebileceği ve
hastalar için umut verici yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelime: Meme kanseri, miRNA, biyobelirteç

THE IMPORTANCE OF MICRORNAES IN DIAGNOSIS OF BREAST
CANCER
Introduction: Breast cancer (BC); It is a type of cancer characterized by malfunctions occurring in the cells of
breast tissue. 80% of breast cancers occur in milk ducts (ductus). Every woman's lifetime is 1/8 the risk of
developing breast cancer. It affects 1.3 million women every year. The incidence of breast cancer in men is 1/100.
Breast cancer is responsible for 23% of all cancer cases and 14% of cancer-related deaths. Genetic factors are
responsible for 5-10% of breast cancer. Major genetic factors; BRCA1 and BRCA2, p53, ATM gene, PTEN,
CHEK2, MSH1 and MLH2 are the mutations determined in STK11 / LKB1 and CDH1 genes. The purpose of this
review is; The aim of this study is to present the recent developments in the literature about miRNAs that are
effective in the diagnosis, prognosis and treatment of breast cancer.
Discussion: In recent years, miRNAs, a major biomarker in the diagnosis, prognosis and treatment of breast
cancer, have begun to enter clinical practice. For the diagnosis and prognosis of breast cancer, miR-9, miR-10b,
miR-17-5p, miR-148a and miR-335 started to be used in various clinics. Successful results are obtained from miR30c, miR-187 and miR-339-5p biomarkers in the treatment of breast cancer in animal models. In addition, the
recent studies have shown that miR330 and miR22 increase blood expression as an important biomarker for breast
cancer diagnosis.
Conclusion: In conclusion, when the effects of miRNAs on oncogenic and / or tumor-suppressing, their effects
on metastatic processes are considered, their role in the diagnosis and treatment of breast cancer should be
examined. Therefore, it is thought that the use of miRNAs in patients diagnosed with breast cancer may bring a
new approach to clinical processes and new therapeutic approaches can be developed for patients.
Key words: Breast cancer, miRNA, biomarker
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Giriş
Kanser bir hücrenin normal prognozundaki işlevlerin değişiklikleri ile ortaya çıkan bir klinik tablodur.
Karsinogenez süreci başlama, ilerleme ve gelişme olmak üzere 3 kısımda meydana gelir. Karsinogenezin sonunda
hücre; bağımsız büyüme sinyali, büyüme karşıtı sinyallerin duyarsızlığı, apoptozdan kaçınma, anjiogenezin
sürdürülmesi, doku invazyonu ve metastaz gibi kanser hücresinin karakteristik özelliklerinin bazılarına veya
hepsine sahip olabilmektedir.
Meme kanseri (BC); meme dokusundaki hücrelerde meydana gelen işlev bozuklukları ile karakterize bir kanser
türüdür. Yaşamları boyunca her kadının meme kanserine yakalanma riski 1/8 dir. Meme kanseri her yıl 1.3 milyon
kadını etkilemektedir. Erkeklerde kadınlara oranla meme kanseri görülme sıklığı 1/100 dir Etiyolojisi demografik
özellikler, reprodüktif öykü, ailesel/genetik faktörler, çevresel faktörler ve diğer faktörler olmak üzere çok
faktörlüdür. Etnisite olarak beyaz ırkta siyah ırka oranla daha fazla görülürken siyah ırkta daha ölümcül
seyretmektedir. Kadınlarda daha sık görülme sebepleri arasında erken menarş (12 yaş altı) geç menapoz (55 yaş
üzeri) yaş aralığı ile östrojene maruz kalınan süreyle doğru orantılı olduğu görülmüştür. Meme biyopsi sayısı, BKİ
değeri, aile öyküsü, bilinen veya şüpheli BRCA1 / BRCA2, P53, PTEN gibi meme CA riski ile ilişkili diğer gen
mutasyonlarının varlığı meme CA için önemli değer kriterleridir.(1)
Meme kanseri %80’i süt kanallarında (duktus) meydana gelir. Tüm kanser vakalarının %23’ünden ve kansere bağlı
ölümlerin %14’ünden sorumludur.(15) Meme kanserinin %5-10 ‘undan genetik faktörler sorumludur. Başlıca
genetik faktörler; BRCA1 ve BRCA2, p53, ATM, PTEN, CHEK2, MSH1 ve MLH2, STK11/LKB1 ve CDH1
genlerinde belirlenen mutasyonlardır. Bu derlemenin amacı; meme kanserinin tanısı, prognozu ve tedavisinde
etkili olan miRNA’lar hakkındaki literatürdeki son gelişmeleri sunmaktır.(2)
miRNA
MikroRNA’lar yaklaşık 20-23 nt uzunluğunda kodlayıcı olmayan RNA molekülleridir. İnsan genomunda yaklaşık
olarak 706 tane miRNA geni tespit edilmiştir ve insan genomunun %30’unu kontrol ettiği bilinmektedir.(3)
Epigenetik mekanizmalar arasında önemli bir yere sahip olan mikroRNA’lar; hücresel savunmada, gelişimsel
süreçlerde, farklılaşmada, DNA replikasyonunda, transkripsiyonde ve post-transkripsiyonel gen ifadesinin
susturulmasında görev alırlar. Meme kanseri gelişiminde hedefledikleri genin karakterine göre tümör süpresör
miRNA veya onkogenik miRNA gibi fonksiyon göstermektedirler. Kanserde miRNA'lar, kanserojen süreçteki
işlevlerine göre onkojenik veya tümör baskılayıcı olarak sınıflandırılabilir. Ekspresyon seviyelerindeki
farklılıklarla onkogen veya tümör baskılayıcı özellik kazanırlar. Kanserde ekspresyonları artan miRNA’lar
onkomir miRNA olarak adlandırılırlar. Onkogenik miRNA’lar tümör baskılayıcı genlerin ekspresyonlarında
azalışa neden olarak ya da hücre farklılaşmasını kontrol eden genlerdeki işlev değişiklikleri ile tümör oluşumuna
neden olabilirler (4) . Bcl-2, RAS vs gibi onkogen miRNA’ların sayısında artış meydana gelir. Sonuçta hücrede
proliferasyon, anjiyogenez, invazyon ve genetik kararsızlıklar artarken apoptozis azalır. Tümör baskılayıcı
miRNA’lar ise onkogenleri baskılarlar ve hücrede tümör oluşumunu engellerler. Sonuçta hücrede proliferasyon,
anjiyogenez, invazyon ve genetik kararsızlık azalırken apoptozis sayısı artar.(4)
Epigenetik çalışmalarda; kanser hücre hatlarına DNA metilasyonu inhibitörü ve histon deasetilasyonu inhibitörü
olan 4-fenil bütirik asit içeren 5-AzaCdR ilave edildiğinde özellikle miR-127 ekspresyon seviyesinin kayda değer
biçimde arttığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra solid tümörler üzerinde yapılan bir çalışmada bir solid tümörün farklı
prognostik evrelerinde farklı miRNA ekspresyonu meydana geldiği rapor edilmiştir.(5)
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Şekil 2: Gen Ekspresyonunun Düzenlenmesinde Epigenetik
Metabolizmanın ve miRNA’ların İşlevi (6)

1.2 miRNA’ların Tıpta Kullanım Alanları
Memeli hücrelerin DNA yazılımlarının %60’ından fazlası miRNA’ların kontrolünde gerçekleşir. Her hücrede
birbirinden farklı miRNA ekspresyonu gerçekleşir. Günümüzde başta kanser olmak üzere birçok hastalığın
prognozunda, tanısında ve tedavisinde miRNA’ların kullanımları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda,
miRNA’larla hastalıkların tanısı için; serum,plazma, pankreas özsuyu, beyin-omurilik sıvısı, göz sıvısı, süt, safra,
karın zarı sıvısı, ovaryen folikül sıvısı, idrar, tam kan, nazal sekresyon, tükürük, plevral efüzyon ve gaita gibi
biyolojik sıvı ve doku örneklerinde bulunan miRNA ekspresyon değişiklikleri rapor edilerek bir biobelirteç bulma
çalışmaları yapılmaktadır. (7,8)

Şekil 3: Bazı Hastalıklara Özgü miRNA Tipleri (6)
1.3 Meme Kanseri ve miRNA
2004 yılında Liu ve arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmada meme kanseri olan insan ve farelerde miRNA
gen ekspresyonları rapor edilmiş ve normal dokular ile kanserli dokular arasındaki anormal miRNA gen
ekspresyonları gözlenmiştir(9,10,11). Calin ve arkadaşlarının yürüttükleri bir diğer çalışmada ise her dokunun
kendine özgü bir miRNA gen ekspresyonu olduğu rapor edilmiştir(10). Jiang ve arkadaşlarının yürüttükleri
çalışmada ise insanlarda yaygın olarak görülen ve beşi meme kanseri olmak üzere 32 kanser hücresinde 222
miRNA geni incelenmiştir. Çalışma sonucunda meme ve prostat kanser hücrelerinde farklı dokularda benzer
miRNA ekspresyonlarının olduğu rapor edilmiştir(11). Shen ve arkadaşları genetik çeşitlilik için ailesel meme CA
hikayesi olan 42 hastanın DNA örneğini incelemiş ve 17 miRNA geninin meme dokusunda düzensiz miRNA
ekspresyon seviyeleri gösterdiğini ve BRCA1/2, ATM, PTEN ve CHEK2 gibi genlerin meme CA’da önemli
genleri regüle ettiğini rapor etmişlerdir(12).
Meme CA’daki miRNA ekspresyon çalışmaları, hastalığın sınıflandırılması ve ilerleyişi açısından miRNAların
önemini ve potansiyel kullanım alanını ortaya koymuştur.
Ma ve arkadaşlarının yürütmüş oldukları çalışmada metastatik meme CA hücreleri ile sağlıklı meme hücreleri
karşılaştırılmış olup miR-10b ‘nin metastatik meme hücrelerinde overekspresyonu rapor edilmiştir. miR-21 de
meme CA’da dahil olmak üzere bir çok kanser türünde artan regülasyon göstermektedir. Hücre kültürlerinde miR21’in onkogenik rolü incelenirken fare ksenograftlarında yapılan çalışmada miR-21’in knock down’unun hücre
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büyümesini engelleyerek meme hücrelerinde tümör gelişimini baskıladığı rapor edilmiştir(14).
miR-17-5p/miR-91 ; AIB1 (amplified in breast cancer 1) geninin mRNA’sının tamamlayıcısıdır. AIB1 genini
baskılayarak E2F1 ve ER fonksiyonlarını engeller. Yakın zamanda insan kanserlerinin yaklaşık %50 sinde artan
ekspresyon gösteren CCND1 (siklin D1 geni) geninin de meme kanseri hücrelerinde miR-17-5p’nin hedefleri
arasında olduğu görülmüştür. CCND1 gen ekspresyonunu baskılayarak protein sentezini engellediği gösterilmiştir.
Tavazoie et al. miR-335’in metastatik meme hücrelerinde azalan ekpresyon gösterdiğini bildirmişlerdir. miR-335;
metastatik hücrelerde 6 protein kodlayan gen tarafından ekspresyonu baskılanır. Bu protein hedefleri arasındaki
transkripsiyon faktörlerinden tenascic C ve progenitör hücre gelimesini ve migrasyonunu regüle ettiği bilinen
transkripsiyon faktörü SOX4’ün susturulması in vitro ve in vivo da metastatik potansiyeli azaltmaktadır. Bu
sonuçlar; miR-335 kaybının metaztazda kritik effektör olarak rol oynadığına işaret etmektedir. (15)
Sonuç
Sonuç olarak günümüzde başta kanser olmak üzere birçok hastalığın prognozunda, tanısında ve tedavisinde
miRNA’ların kullanımları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Son yıllarda, miRNA’larla hastalıkların tanısı için;
serum,plazma, pankreas özsuyu, beyin-omurilik sıvısı, göz sıvısı, süt, safra, karın zarı sıvısı, ovaryen folikül sıvısı,
idrar, tam kan, nazal sekresyon, tükürük, plevral efüzyon ve gaita gibi biyolojik sıvı ve doku örneklerinde bulunan
miRNA ekspresyon değişiklikleri rapor edilerek bir biobelirteç bulma çalışmaları yapılmaktadır. Tümör dokuları
ve normal dokularda farklı seviyeler gösteren miRNA’ların belirlenmesi, insan kanserlerindeki görevlerinin
bilinmesi çeşitli kanserlerde miRNA rolünün aydınlatılabilmesi için fayda sağlayabilir. Bu miRNAların
hastalıkların tedavilerinde kullanılmaya başlanmasının yeni bir çığır açacağı beklenmekte olup geliştirilecek olan
terapötik yaklaşımların gerek hastalar gerekse klinisyenler için umut vaad edici olduğu düşünülmektedir.
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Ulcerative colitis is an inflammatory disease that causes chronic the inflammation and ulcers in the colon and
rectum. The symptoms of this disease are abdominal pain, rectal pain, diarrhea mixed with blood or pus, weight
loss, fever, Fatigue and anemia. Ulcerative colitis can be debilitating and can sometimes lead to life-threatening
complications. Possible complications of ulcerative colitis include: Severe bleeding; colon perforation; severe
dehydration; Liver disease; osteoporosis; inflammation of skin, joints and eyes; an increased risk of colon cancer;
toxic megacolon; increased risk of blood clots in veins and arteries.
Ulcerative colitis can be treated by using drugs including 5-ASA such as sulfasalazine and mesalazine. If the 5ASA is not been effective, immunosuppressive drugs such as azathioprine and biological agents such as infliximab
and adalimumab are given. Azathioprine converts to 6-mercaptopurine in body. 6-mercaptopurine interferes with
nucleic acid synthesis by inhibiting purine metabolism. Thus, it treats the ulcerative colitis.
It has been reported that omeprazole which is one of the proton pump inhibitors has curative effect in the treatment
of ulcerative colitis. Glutamine phosphoribosyl pyrophosphate (PRPP) amidotransferase is the responsible enyzme
in purine nucleotide synthesis.
In this study, the inhibition properties of pantoprazole are investigated against glutamine PRPP amidotransferase.
The results in pantoprazole were compared with the results of 6-mercaptopurine. The target protein was selected
as 1AO0 from protein data bank. The active regions of 1AO0 was determined from its artice. Firstly, 6mercaptopurine and pantoprazole were optimized at HF/6-31+G(d) level in water by using Gaussian software.
Natural bond orbital (NBO) charges of the related drugs were calculated and the negative sites were determined.
These sites are important in the determination of interaction strength. Then, the mentioned drugs were interacted
with 1AO0 via molecular docking calculations by using Maestro 11.8 program
Keywords: Ulcerative Colitis, PPI, 6-Mercaptopurine, Pantoprazole, Molecular Docking
Introduction
Ulcerative colitis is an inflammatory disease that causes chronic the inflammation and ulcers in the colon and
rectum. The symptoms of this disease are abdominal pain, rectal pain, diarrhea mixed with blood or pus, weight
loss, fever, Fatigue and anemia. Ulcerative colitis can be debilitating and can sometimes lead to life-threatening
complications. Possible complications of ulcerative colitis include: Severe bleeding; colon perforation; severe
dehydration; Liver disease; osteoporosis; inflammation of skin, joints and eyes; an increased risk of colon cancer;
toxic megacolon; increased risk of blood clots in veins and arteries.
Ulcerative colitis can be treated by using drugs including 5-ASA such as sulfasalazine and mesalazine. If the 5ASA is not been effective, immunosuppressive drugs such as azathioprine and biological agents such as infliximab
and adalimumab are given. Azathioprine converts to 6-mercaptopurine in body. 6-mercaptopurine interferes with
nucleic acid synthesis by inhibiting purine metabolism. Thus, it treats the ulcerative colitis.
It has been reported that omeprazole which is one of the proton pump inhibitors has curative effect in the treatment
of ulcerative colitis [1-4]. Glutamine phosphoribosyl pyrophosphate (PRPP) amidotransferase is the responsible
enyzme in purine nucleotide synthesis.
In this study, the inhibition properties of pantoprazole are investigated against glutamine PRPP amidotransferase.
The results in pantoprazole were compared with the results of 6-mercaptopurine. The target protein was selected
as 1AO0 from protein data bank. The active regions of 1AO0 was determined from its artice [5]. Firstly, 6mercaptopurine and pantoprazole were optimized at HF/6-31+G(d) level in water by using Gaussian software.
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Natural bond orbital (NBO) charges of the related drugs were calculated and the negative sites were determined.
These sites are important in the determination of interaction strength. Then, the mentioned drugs were interacted
with 1AO0 via molecular docking calculations by using Maestro 11.8 program
Materyal and Method
GaussView 5.0.8 program, Gaussian09 (AS64L-RevD.01), ChemDraw Professional 15.1 and Maestro 11.8 were
used in this researches [6-9]. Related drugs were pre-optimized at Universal Force Field (UFF) method and then
fully-optimized at HF/6-31+G(d) level in water. For solvent phase, conductor like polarized continuum model (CPCM) was taken into consideration in solute– solvent interactions. The optimized structures were prepared to
docking calculations. Both drugs and 1AO0 were prepared under the neutral condition (pH=7.0). Determination
of active sites and molecular dockings were performed at OPLS3e method.
Results and Discussions
1.1.

Electronic Structures of Drugs

Pantoprazole which charge is -1 and 6-mercaptopurine are optimized HF/6-31+G(d) level in water. Optimized
structures of pantoprazole and 6-mercatopurine were represented in Figure 1. To prove that the structure of the
molecules was not a transition state, IR spectra should be observed. If there is an imaginary frequency which is
known as negative frequencies, it is a state of transition. According to IR spectrum, there is no imaginary frequency.
Therefore, related structures are the most stable ones at ground state.

Figure 1. Electronic structure at ground state
6-merkaptopurine has molecular planarity while there is no general planarity in pantoprazole. Molecular branching
in pantoprazole was more than the other one. These structural properties are disadvantages for biological activity of
pantoprazole. It can be easily seen that molar volume of pantoprazole is more than that of 6-merkaptopurine.
Therefore, if the cavity of active region of target protein is low, pantoprazole may not inhibit it. The NBO charges of
the related compounds were calculated and they were represented in color scale on atoms in molecule (Figure 2).

Figure 2. NBO charges of compounds
According to Figure 2, carbon atoms have mainly positive charges and it can be said that these are inactive for any
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interaction. However, nitrogen atoms have negative charges and π electrons can be effective in the interaction.
Sulfur atom has the positive charge in pantoprazole while it has the negative charge in 6-mercaptopurine.
Additionally, oxygen and fluorine atoms have negative charges. These atoms have potential to hydrogen bond with
protein. The electronic charge properties are decisive in the determination of interaction strength.
1.2.

Determination of inhibition of glutamine phosphoribosyl pyrophosphate (PRPP) amidotransferase

The target protein structure is selected as 1AO0 from protein data bank (PDB). 1AO0 has tetrameric and homogeny
structure. Each chain has two active regions which are for ADP and GMP inhibitors. This enzyme is responsible
in nucleic acid synthesis. 6-mercaptopurine and pantoprazole was interacted with active regions of each chain by
using Maestro 11.8 program. The inhibited protein structures were represented in Figure 3 and 4 for 6mercaptopurine and pantoprazole, respectively.

Figure 3. 6-mercaptopurine – 1AO0 complex structure

Figure 4. Pantoprazole – 1AO0 complex structure
According to Figure 3 and 4, the mentioned drugs are inhibited to 1AO0 protein. It is expected that 6mercaptopurine should be inhibited the protein due to the fact that it is sued as drug in ulcerative colitis treatments.
In addition to these results, the results show that pantoprazole can be used in the treatment of ulcerative colitis.
The interaction energies were calculated and given in Table 1.
Table 1. Calculated interaction energy (kJ/mol)
Region 1
6-mercaptopurine
pantoprazole
Region 2
6-mercaptopurine
pantoprazole

A Chain

B Chain

C Chain

D Chain

-20.018
-34.656

-19.829
-49.386

-18.244
-41.580

-18.030
-46.958

-21.391
-43.662

-22.387
-43.626

-20.687
-49.913

-19.037
-41.682

It was obviously seen that the efficiency of pantoprazole is more than that of 6-mercaptopurine. The interaction
between pantoprazole and amino acids in B Chain of 1AO0 were represented in Figure 5.
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Figure 5. The interaction between pantoprazole and amino acids in B Chain of 1AO0
According to Figure 5, there are a lot of interaction types. It can be said that hydrogen bond, π-π interactions,
charge interaction and solvent exposure are the dominant ones.
Conclusion
Pantoprazole and 6-mercaptourine were optimized at HF/6-31+G(d) level in water. The structural properties of
these molecules were examined in detail. Natural bond orbital (NBO) charges of the related compounds are
calculated. The active atoms are determined from their NBO charges. Additionally, molecular docking calculations
are performed between the mentioned drugs and glutamine phosphoribosyl pyrophosphate (PRPP)
amidotransferase. According to the docking results in our study, it is thought that pantoprazole may be used as an
alternative agent in the treatment of ulcerative colitis.
Acknowledgment
This works was supported by the Scientific Research Project Fund of Sivas Cumhuriyet University (CÜBAP)
under the project number RGD-020. The numerical calculations reported in this paper were fully/partially
performed at TUBITAK ULAKBIM, High Performance and Grid Computing Center (TRUBA resources).
References
1. G. D. Zheng, A Study on the Curative Effect of Omeprazole in the Treatment of Ulcerative Colitis, Journal of Clinical and
Experimental Medicine 1(3) (2017) 17-19.
2. S. P. Ittiyavirah, M. S. Shenika, Efvaluation of antioxidantand anti-inflammatory activity of Omerprazole Against
Experimentally Induced Colitis, Journal of Scientific and Innovative Research 3(3) (2014) 352-356.
3. Y. J. Kim, J. S. Lee, K. S. Hong, J. W. Chung, J. H. Kim, K. B. Hahm, Novel Application of Proton Pump Inhibitor for the
Prevention of ColitisInduced Colocrectal Carcinogenesis beyond Acid Suppression, Cancer Prev Res 3(8) (2010) 963-974.
4. J. B. Dickinson, Is Omeprazole Helpful in Inflammatory Bowel Disease?, J Clin Gastroenterol 18(4) (1994) 317-319.
5. S. Chen, D. R. Tomchick, D. Wolle, P. Hu, J. L. Smith, R. L. Switzer, H. Zalkin, Mechanism of the Synergistic End-Prduct
Regulation of Bacillus subtilis Glutamine Phosphorribosylpyrophosphate Amidotransderase by Nucleotides, Biochemistry,
35-36 (1997) 10718-10726.
6. R.D. Dennington II, T.A. Keith, J.M. Millam, GaussView 5.0, Wallingford, CT, 2009.
7. M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B.
Mennucci, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L.
Sonnenberg, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H.
Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, K. N. Kudin, V. N.
Staroverov, T. Keith, R. Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, M.
Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E.
Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski,
G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski,
and D. J. Fox, Gaussian09 (AS64L-RevD.01), Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2010.
8. PerkinElmer, 2016. ChemBioDraw Ultra Version (15.1.0.144), CambridgeSoft Waltham, MA, USA.
9. Maestro Version 11.8.012, MMshare Version 4.4.012, Release 2018-4, Platform Windows-x64. Maestro, Schrödinger, LLC,
New York, NY, 2018.

473

PS-258
HEPATOSELLÜLER KARSİNOMADA ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ
Hilal Yıldız Karakoç*, Harun Çiftçi**, Çiğdem Er Çalışkan***, Burcu Yazıcı *
*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Kırşehir
**
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kırşehir
***
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Kırşehir
Karaciğer anatomisi, fizyolojik ve biyokimyasal rolü nedeniyle sıkça toksik maddelere, ilaçlara maruz kalan
vücudun en önemli organlarından birisidir. Karaciğerde meydana gelebilecek herhangi bir fonksiyon bozukluğu
vücuttaki tüm sistemleri etkiler. Kimyasal maddeler, ilaçlar, alkol, kazalar, karaciğer tümörleri, viral kökenli
karaciğer hastalıkları, karaciğere doğrudan etkili organların bozukluğundan kaynaklanan hasarlar ve cerrahi
girişimler gibi çok sayıda etken karaciğer dokusunun zarar görmesine neden olabilir. Bu etkenlerden biri olan
karaciğer kanseri çok sık görülen tümörlerden biri olup kanser nedenli ölümlerde erkeklerde ikinci, kadınlarda
altıncı sıradadır. Karaciğerin benign ve malign tümörleri birincil ve ikincil tümörler adı altında incelenir.
Karaciğerin birincil malign tümörlerinin % 70-85’ini Hepatoselüler Karsinoma (HCC) oluşturur. HCC, normal
karaciğer hücrelerine benzer özellikler taşıyan, epitelyal orijinli, moleküler açıdan oldukça karmaşık ve heterojen
bir kanserdir. Genetik ve epigenetik değişikliklerden meydana gelen çok aşamalı bir süreç sonucu oluşur.
İnsanlarda en sık rastlanan malign tümörlerden biri olan HCC, dünya genelinde görülen kanser vakalarında kansere
bağlı ölümlerde üçüncü sırada yer almaktadır. Her yıl HCC’ ye bağlı olarak 500.000’den fazla ölüm meydana
gelmektedir. HCC’nin sıklığı ve HCC’ye bağlı ölüm oranı coğrafik bölgelere, ırk ve etnik gruplara bağlı olarak
oldukça değişkenlik göstermektedir. HCC’ye sebep olan faktörler arasında ise kronik Hepatit B ve C, nitrozaminler
gibi çevresel karsinojenler, fazla ve uzun süreli alkol tüketimi, aflatoksin alımı, steato hepatit, kötü beslenme ve
obezite gibi faktörler gösterilmiştir. Beş yıllık hayatta kalma oranı % 9’un altında seyreden HCC’nin prognozu
kötüdür. Bunun sebebi ise HCC’nin çoğunlukla ilerleyen safhalarda teşhis edilmesidir. Bu kötü tablo hepatosellüler
karsinomanın araştırmacılar tarafından sık çalışılan alanlardan biri olmasına sebep olmuştur.
Bu çalışmada hepatosellüler karsinoma, hepatosellüler karsinomanın epidemiyolojisi ve çevresel risk faktörleriyle
ilgili konularda literatürdeki güncel çalışmalar araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Karaciğer, Hepatosellüler karsinoma, Risk faktörleri

ENVIRONMENTAL RISK FACTORS IN HEPATOSELLULAR CARCINOMA
Because of its anatomy, physiological and biochemical role, liver is one of the most important organs of the body
which is frequently exposed to toxic substances and drugs. Any dysfunction in the liver affects all systems in the
body. A number of factors can cause damage to the liver tissue, such as chemicals, drugs, alcohol, accidents, liver
tumors, liver diseases of viral origin, any damage in the organs which directly affect the liver, and surgical
interventions. Among these factors the liver cancer, is one of the most common tumors and it is the second most
common cause of cancer deaths in men and sixth in women. Benign and malignant tumors of the liver are examined
as primary and secondary tumors. The 70-85% of the primary malignant tumors of the liver constitute of
Hepatocellular Carcinoma (HCC) .HCC is a molecularly complex and heterogeneous cancer of epithelial origin
that is similar to normal liver cells which occurs as a result of a multi stage process consisting of genetic and
epigenetic changes. HCC is one of the most common malignant tumors in humans and it is also ranked third in
cancer-related deaths. Every year more than 500,000 deaths occur due to HCC. The frequency of HCC and the
mortality rate related to HCC varies considerably depending on geographic regions, race and ethnic groups. Among
the factors causing HCC are shown chronic hepatitis B and C, environmental carcinogens such as nitrosamines,
excessive and long-term alcohol consumption, aflatoxin intake, steato hepatitis, malnutrition and obesity. The
prognosis of HCC with a five-year survival rate below 9% is poor. The reason for this is the fact that HCC is
mostly identified in the later stages. As a consequent of this poor condition the hepatocellular carcinoma is one of
the frequently studied areas by researchers.
In this study, the current studies in the literature related with hepatocellular carcinoma, epidemiology of
hepatocellular carcinoma and environmental risk factors are researched.
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Giriş
1.Hepatosellüler Karsinoma
Karaciğer kanserleri, primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılır. İlk olarak karaciğerden köken alan kanserlere
primer karaciğer kanserleri, başka bir organdan köken alıp sonradan karaciğere yayılan kanserlere ise sekonder
karaciğer kanserleri denmektedir. Primer karaciğer kanseri genellikle, karaciğerin %80’ini oluşturan ve ana
fonksiyonel hücreleri olan hepatositlerden köken almaktadır. Kolanjiyokarsinoma, anjiosarkom ve hepatosellüler
karsinoma adı verilen üç tip primer karaciğer kanseri vardır. Bunlardan hepatosellüler karsinoma (HCC); hepatosit
hücrelerinden köken alan, dünya genelinde primer karaciğer kanser vakalarının %70-80’ini oluşturan en yaygın
karaciğer kanseri türüdür. HCC, moleküler açıdan oldukça karmaşık, heterojen ve ileri düzeyde agresif bir
kanserdir. Genetik ve epigenetik değişikliklerden meydana gelen çok aşamalı bir süreç sonucu oluşur.(1,2)
1.1 Hepatosellüler Karsinomanın Epidemiyolojisi
HCC dünya genelinde beşinci sıklıkta görülen kanserdir ve her yıl 250000-1000000 insan HCC sonucunda
hayatını kaybetmektedir (3). HCC insidansı cinsiyet, yaş, ırk ve risk faktörlerine bağlı olarak değişik coğrafi
bölgelerde farklılıklar göstermektedir. HCC’nin dağılımı genelde aşağıdaki gibidir:
•

Yüksek insidans bölgeleri: Afrika, Çin, Hong Kong ve Tayvan

•

Orta insidans bölgeleri: Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri, Tayland, Endonezya, Haiti, Yeni Zelanda
(Maoriler) ve Alaska (Eskimolar)

•

Düşük insidans bölgeleri: Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Avustralya ve Orta Doğu

Şekil1. Hepatosellüler Karsinomanın insidansı
Örneğin HCC, hepatit prevelansının daha yüksek olduğu Doğu, Güneydoğu ve Orta Asya ile Sahraaltı Afrika'da
sık görülmektedir. Benzer şekilde, aflatoksin ile kontamine gıda tüketim riskinin fazla olduğu Güney Çin’de de
HCC insidansı yüksektir.
Erkeklerin HCC’ye yakalanma riski kadınlara göre daha yüksektir. Bunun temel nedeni olarak erkeklerde
testosteron hormonunun androjen reseptör sinyalini arttırarak karaciğerde hücre proliferasyonunu arttırması ve
kadınlarda östrojen hormonunun interlökin IL-6 aracılı inflamasyonu baskılayarak karaciğer hasarını azaltması
gösterilmektedir. Yaş ile birlikte HCC‟nin görülme oranı da artmaktadır. Altmış beş yaş ve üzeri kişilerde görülme
riski daha yüksektir. Ortalama olarak görülme yaşı batıda 50-60 iken Afrika‟da 25-30‟dur (4).
1.2. Hepatosellüler Karsinomada Risk Faktörleri
HCC için major risk faktörleri bölgesel olarak değişkenlik göstermekte ve Hepatit B virüsü (HBV), hepatit C
virüsü (HCV), aşırı alkol alımı, aflatoksin ile kontamine gıda tüketimi olarak sıralanmaktadır. HCC’nin major ve
aynı zamanda çevresel olan risk faktörlerinin yanı sıra son yıllarda yapılan çalışmalarla ise tip2 diyabet, alkolik
olmayan steato-hepatitis (non-alcoholic steato-hepatitis) ve metabolik sendromun da risk faktörleri arasında
olduğu düşünülmektedir. HCC genellikle kronik karaciğer hastalığı veya siroz zemininde gelişir.(5)

475

1.2.1. Hepatit B Virüsü
Genel olarak, HCC gelişiminin en büyük sebebi kan transfüzyonları, damardan enjeksiyonlar ve cinsel temas
yoluyla bulaşan hepatit B virüsü varlığıdır ve dünyada yaklaşık 300 milyon kişinin bu virüsle kronik enfekte
olduğu düşünülmektedir.
HBV‟nin, viral DNA‟nın konakçı genomuna girerek genetik kararsızlığa ve onkojenlerin aktivasyonuna sebep olduğu
bilinmektedir. Aynı zamanda, HBV HBx, PreS2/S, HBSP gibi viral proteinleri sentezleyerek genetik farklılaşmaya ve
onkojenik faktörlerinin transkripsiyonuna neden olmakta, hücre proliferasyonu ve hücre farklılaşması gibi önem taşıyan
hücresel yolları etkileyerek hepatokarsinogenezi tetiklemektedir. Özellikle viral proteinlerden HBx‟in p53, Fas, TNF ve
TGF-β ile indüklenen apoptozu inhibe ederek etki gösterdiği bilinmektedir (6)
1.2.2. Hepatit C Virüsü
Hepatit C virüsü (HCV) tek iplikli bir genoma sahiptir. Replikasyon ve transkripsiyonu konak hücrenin
proteinlerinin yoğun olduğu yerde gerçekleştirmektedir. HBV hastalarından farklı olarak, kronik HCV hastalarının
dağılımı, hastalığın endemik olduğu ülkelerdeki yerler ve etnik gruplar arasında değişmektedir. Hastalığın
bulaşmasında sosyal veya davranışsal bileşenlerin etkili olduğu belirtilmektedir.
HCV viral proteinleri, tümör baskılayıcı genler ve proto-onkogenler ile etki göstermektedir. HCV polimeraz
NS5B, en kritik tümör supresörlerden biri olan retinoblastoma proteini (RB) ile etkileşime girer ve bu sayede
hücrelerin S fazına ilerlemesini kolaylaştırır. Ayrıca p53 ile de etkileşime giren viral proteinler apoptoz
inhibisyonuna neden olmaktadır. HCV proteinleri ve NS5A proteinleri tarafından anormal bir şekilde WNT/βkatenin yolağının aktive edilmesi sonucunda siroz ve HCC gelişimi de görülebilmektedir. HCV proteinlerinin bir
diğer hedefi TGF-β‟dır. HCV NS5A, TGF-β reseptörüyle etkileşime girererek sinyal oluşumunu engel olur. Bunun
sonucunda hepatositlerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması karaciğer hasarına sebep olmaktadır.(7)
1.2.3. Alkol Kullanımı
Ağır alkol kullanımı günde 50-70 gr/gün’den daha fazla ve uzun süre boyunca alkol alımı şeklinde tanımlanır ve
HCC’nin bilinen bir risk faktörüdür. Kronik alkol kullanımı proinflamatuar sitokinlerin üretilmesine ve monosit
aktivasyonuna neden olmaktadır. Monosit aktivasyonu endotoksin yoğunluğunun artışına ve Küpffer hücrelerinin
aktivasyonuna sebep olur. Bu hücreler fazla sayıda kemokin ve sitokinlerin salgılanmasına neden olur ve
hepatositlerin sağ kalımını azaltır. Hepatositlerdeki aşırı sitotoksik etki, kronik hepatosit yıkımına, rejenerasyona,
stallet hücre aktivasyonuna, siroza ve sonuç olarak HCC’ya sebep olabilmektedir(8).
1.2.4. Aflatoksin ile Kontamine Gıda Tüketimi
Aflatoksin; Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus tarafından üretilen bir mikotoksindir. B1, B2, G1 ve G2
olmak üzere dört grubu bulunmaktadır. Bunlardan en etkili ve en zehirli olanı aflatoksin B1’dir, Kanser gelişiminde
etkili olduğu bilinmektedir. Aflatoksinden en fazla etkilenen gıdalar; pirinç, mısır ve buğday gibi tahıllar, küflü
gıdalar, baharatlar ve kuruyemişlerdir. Sahra Güneyi Afrika, Güneydoğu Asya ve Çin başta olmak üzere sıcak ve
nemli iklim bölgelerinde aflatoksin üretiminin yüksek olduğu bilinmektedir. HCC’yi tetikleyen mejor risk
faktörlerinden olan aflatoksin, hepatik hücrelerde DNA hasarına neden olmakta ve tümör baskılayıcı bir gen olan
p53‟de mutasyona yol açarak HCC gelişiminde rol oynamaktadır.(9)
2. Hepatosellüler Karsinomanın Çevresel Risk Faktörleriyle İlgili Yapılan Çalışmalar
Türk popülasyonunda HCC'nin klinik ve demografik özelliklerini belirlemeyi ve prognostik ve sağkalım
özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan bir çalışmada Hepatit B virüslü 221 hastanın% 44,4'ünde ve hepatit C
virüslü 221 hastanın% 21,3'ünde viral hepatitlerin HCC etyolojisinden sorumlu olduğu bulunmuştur.(10). Sung JJ
ve arkadaşları yaptıkları metaanaliz çalışmada kronik HBV tedavisinin HSK riski üzerine etkisini
değerlendirmişlerdir. Kayıt altına alınan hastalarda tedavi sonrası HCC riskinin%34 azaldığı gösterilmiştir. Beş
çalışma nükleotid analogları (NA) ile tedavi edilen hastaları kontrol grubu ile karşılaştırmıştır. Tedaviden sonra
HCC riskinin %78 azaldığı gösterilmiştir(11). Arhan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hastaların % 63.3’ünde
HCC sebebinin HBV enfeksiyonu ve %22.52inin de ise HCV enfeksiyonu olduğu görülmüştür(12). İstanbul
Üniversitesi, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı’na 2001 ve 2011 tarihleri arasında gelen ve HCC tanısını
histopatolojik ya da klinik-radyolojik alan 545 hasta değerlendirmeye alındığı bir çalışmada HCC etiyolojisinin
en sık nedeni HBV (272 hasta / %49.9) olarak saptanmıştır. Aynı zamanda tek başına HCV sıklığı %20.3 oranıyla
ikinci en sık neden olarak görülmüştür. HBV+HCV birlikteliği %1.83 seviyesinde, HCV+alkol birlikteliği %1.65
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seviyesinde bulunmuştur. Aynı çalışmada tek başına alkol kullanımı ise %3.85 oranında etiyolojiden sorumlu
bulunmuştur. Bölgeler arası sosyokültürel farklılıkların alkol tüketimini arttırmada ve buna bağlı gelişen HCC’de
rol oynadığı düşünülmektedir.(13)
Alkol alımının kesinlikle HCC'nin bir nedeni olduğu bilinmektedir. Bu, direkt(genotoksik) veya dolaylı
faktörlere(siroz gelişimine) bağlı olabilir. Karaciğerin alkol ile ilişkili sirozu, Birleşik Devletler ve Kuzey Avrupa
gibi viral hepatitlerin düşük seviyede görüldüğü ülkelerde HCC için ana risk faktörüdür. Amerika Birleşik
Devletleri'nde ve İtalya'da, alkolün HCC'nın başlıca sebebi olduğunu gösteren(HCC'nin%32 ila%45'ini oluşturan)
çalışmalar yapılmıştır. Alacacıoğlu ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada %5.9, Arhan ve arkadaşlarının yaptığı
bir çalışmada ise %5 hastada alkolün etiyolojiden sorumlu olduğu saptanmıştır(10,12). Pavanello ve arkadaşları,
telomer uzunluğunun alkol kullananlarda diğerlerine kıyasla neredeyse yarıya düştüğünü ve gün içerisinde alkol
birimlerinin artışı ile bağlantılı olarak azaldığını göstermiştir.Kronik karaciğer hastalıklarının ve sirozun bir
özelliği olan telomer kısalması ileri aşamalarda hepatokarsinogenez ile ilişkilendirilmiştir. İnsan HCC
örneklerinin %85'inde telomeraz aktivitesinin yeniden aktivasyonunu gösterilmiştir ve böylece kontrolsüz
hepatosit replikasyonuna yardımcı olan bir seçim avantajı sağladığı sonucuna varılmıştır.(14) Arhan ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada Gastroenteroloji Kliniğinde 2000–2006 yılları arasında HCC tanısı alan ve
takip edilen 98 hastanın %63,3’ünde HBV, %22,5’inde HCV ve %5,1’inde alkol alımının HCC etiyolojisinden
sorumlu olduğu görülmüştür(10)
Aflatoksin metabolitlerinin idrar ile atılması HCC riskinde 4 kat artışla ilişkiliyken, HBV enfeksiyonu bu riski 7
kat arttırdığı görülmüştür. Hem aflatoksin metabolitlerini atan hem de HBV taşıyan kişilerde HCC riskinin
dramatik olarak 60 kat arttığı görülmüştür. Ayrıca diğer bir çalışmada, dünyadaki tüm HSK vakalarının % 28,2’
sinde HSK gelişiminde aflotoksinlerin rol aldığı belirlenmiştir (15).
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CARDIAC PARAMETERS IN EXPERIMENTAL MODEL OF
EPILEPSY
*
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Aim: Clinical and experimental studies show that epilepsy affects cardiac function; however, the underlying
molecular mechanism has not been fully elucidated. Cardiac enzymes are released into the circulation when
myocardial necrosis occurs, as seen in myocardial infarction. In addition, these parameters were elucidated by
experimental methods considering that blood pressure and heart rate variability may affect the autonomic nervous
system.
Material and method: Blood pressure measurements were performed with the jugular vein and the right carotid
artery being presented for saline administration and recording of the pressure, respectively. Tracheostomy provided
mechanical ventilation. Enzyme values were analyzed by ELISA method. There was a difference in results between
male and female genders according to their control. Troponin T, Troponin I, creatine kinase, myoglobin enzymes
and MDA were examined from the serum histopathologically for risk of heart attack. Expression of enzymes in
epileptic cardiac tissue were evaluated under pentylenetetrazole (PTZ)-kindling model in rats.
Results: Our molecular analyses showed no any change in cardiac enzymes of PTZ-kindled rats. As a result of the
measurements, blood pressures decreased significantly from 121.3±39.7 mmHg to 64.60±9.2 mmHg in the female
PTZ group after 8.8 (± 1.3) s from the onset of epileptic seizures. The blood pressure values returned to normal
values in the post-ictal period.
Conclusion: Our results show that blood pressure may have role as a biomarker in epilepsy and cardiac enzymes
may have no role in cardiac pathology associated with epilepsy.
Giriş
Epilepsi, sinir hücrelerinde aşırı yük boşalması sonucu beynin normal aktivitesinin bozulduğu yaygın nörolojik
bir hastalıktır.1 Son dönemde yapılan meta analizlere göre, dünya üzerinde yaklaşık 100 milyon epilepsi hastası
bulunmaktadır.2 Bu hastaların %20-30’u mevcut ilaçlarla kontrol altına alınamamaktadır. Epilepside nöbet, genel
anlamda beyinde gerçekleşen ani elektrik aktivitesi olarak tanımlanabilir. Bu durum, beyindeki mesajların
karışmasına veya geçici olarak durmasına sebep olmaktadır. Anormal nöron deşarjının ise kardiyovasküler
problemlere yol açtığı bilinmektedir.3
Epilepsi tanısı konmuş bir hastada iktal aritmi, bradikardi, hipotansiyon, atriyo ventriküler blok gibi patolojiler
görülebilmektedir. Nöbetlere bağlı olarak ortaya çıkan bu ölümcül kardiyak işlev bozukluklarının sebebi tam
olarak bilinmemektedir, fakat iktal aritmi frekansının artması epilepsideki ani ölümün başlıca sebebi olarak
düşünülmektedir.4 İktal aritminin özellikle jeneralize tonik-klonik nöbetlere bağlı olarak ortaya çıkması, bu
kardiyovasküler problemin oluşma mekanizmasını aydınlatmayı gerekli kılmıştır. Bu bağlamda epilepside otonom
sinir sistemini temsil eden elektrofizyolojik parametrelerden olan kan basıncının pre iktal, iktal ve post iktal
periyotlarda değerlendirilmesi çalışmanın merkezini teşkil etmektedir. Ayrıca kalpte bulunan kardiyak enzimlerin
kalp dokusundaki hasarın belirlenmesinde araştırılması da önemli bir başka parametre olarak kabul edilmektedir.
İntakt insan beyninde hücre içi kayıtların veya biyokimyasal analizlerin yapılması tıbben etik olmadığından dolayı,
epilepsinin elektro-fizyolojik olarak temel mekanizmasının araştırılması deneysel hayvan modelleriyle
yapılmaktadır. Buna göre, deneysel hayvan modeliyle oluşturulacak karotis arterden alınacak kan basıncı
kayıtlarının ve kardiyak enzimlerin epilepsiden ne şekilde etkilendiği moleküler yöntemlerle incelenmelidir. Buna
göre otonom sinir sisteminin etkilendiği, kan basıncı ölçümüyle takip edilmeli ve kalp kasındaki muhtemel hasarı
gösteren parametreler histopatolojik olarak irdelenmelidir.
Pentilentetrazol (PTZ), deneysel epilepsi modellerinde en çok kullanılan kimyasaldır. 5 Sistematik olarak
verildiğinde kronik epilepsi oluşturan PTZ, jeneralize epileptik nöbetlere yol açmaktadır. Önce miyoklonik
nöbetlere yol açar, daha sonra ise jeneralize, tonik-klonik nöbetleri başlatır. Sıçanda klonik nöbet oluşturmak için
gerekli eşik dozun, 35 mg/kg PTZ, iki günde bir intraperitoneal (i.p.) olarak verilmesi sıkça kullanılan bir
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yöntemdir. Çalışma dâhilinde izlenen bu sistematik yol, kindling (tutuşma) modeli olarak bilinmektedir. Tutuşma
modelinde, bir ay süreyle PTZ’nin iki günde bir verilmesi kronik epilepsiyi taklit etmektedir.
Materyal ve Metot
2.1 Deneysel epilepsi modeli
Antiepileptik ilaç geliştirmek ve epilepsinin mekanizmasını araştırmak için yapılan çalışmalarda en fazla
kullanılan kimyasal madde, pentilentetrazol’dür. Tetrazol’ün bir türevi olan PTZ, sıçanlarda konvulsan etki
göstermektedir. Sistematik olarak verildiğinde jeneralize nöbetlere yol açan PTZ, ilk olarak miyoklonik
kasılmalara yol açar, sonrasında ise jeneralize tonik klonik nöbetleri oluşturur. Sıçanda klonik epilepsi oluşturmak
için PTZ’nin %1’lik çözeltisinden iki günde bir 35 mg/kg dozun intraperitonal (i.p.) olarak verilmesi yeterlidir.
60-100 mg/kg arasındaki miktar doz aşımı olarak kabul edilir. Sistematik olarak verilen PTZ, öncelikle
mezensefalondaki retiküler formasyonun nöronlarını, ikinci aşamada ise beyin korteksindeki nöronları etkilediği
tespit edilmiştir. Ayrıca, PTZ sıçan korteksi dilimlerinde glutamik asitin serbestlenmesini arttırmaktadır.
Racine skorlama (RS) kemirgen deneysel epilepsi modellerinde nöbet yoğunluğunu değerlendirmek için en sık
kullanılan araçlardan biridir. Nöbetlerin beş aşamasını kategorize eden RS, "ağız ve yüz hareketleri" (evre 1) de
dâhil olmak üzere bir nöbet sırasında hayvanların davranışsal repertuarına dayanır; "hayvanın başını sallaması"
(evre 2); "hayvanın ön ayaklarını kaldırması hareketi" (evre 3); klonik nöbetler (4. evre) ve tonik klonik nöbetler
(evre 5) olarak tanımlanmıştır.
Pentilentetrazol (PTZ) tutuşma modeline göre, hayvanlara intraperitonal (i.p.) olarak 2 günde bir PTZ kimyasalı
uygulandı ve her enjeksiyondan sonraki otuz dakikalık sürede hayvanlar gözlemlenerek görülen epilepsi seviyesi
kaydedildi.
Rastgele gruplar:
1. Erkek Kontrol grubu (erkek sıçan) (n=10)
2. Dişi Kontrol grubu (dişi sıçan) (n =10)
3. Erkek Pentilentetrazol (PTZ) grubu (n=12)
4. Dişi Pentilentetrazol (PTZ) grubu (n=12)
1.2 Kan basıncının kaydedilmesi
Epileptik sıçanlarda kan basıncının kontrol sıçanlara göre değiştiğinin gösterilmesi için anestezi altında LabChart
7 (ADInstruments Ltd, İngiltere) elektrofizyoloji kayıt analiz programı aracılığıyla alınmıştır. Juguler ven
aracılığıyla kan basıncı ölçümleri yapıldı ve sağ karotis arteri sırasıyla salin uygulaması ve basıncın kaydedilmesi
için kullanılmıştır. Trakeostomi ise mekanik ventilasyon sağlamıştır.
1.3 Kardiyak enzimlerin araştırılması
Kardiyak dokunun Troponin T, Troponin I, kreatin kinaz, miyoglobin enzimleri ve malondealdehit MDA serumdan
histopatolojik olarak kalp krizi riski açısından ELISA biyokimyasal metodu kullanılarak incelenmiştir.
Sonuçlar ve Tartışma
Epileptik nöbet skorlaması bakımından aşağıdaki sisteme göre ayrı ayrı 30 dakika boyunca davranışları
gözlemlendi. 6
Evre 0: Cevap yok
Evre 1: Kulak ve yüzde seğirme
Evre 2: Vücutta miyoklonik jerkler
Evre 3: Arka ayaklar üzerinde şaha kalkma
Evre 4: Hayvanın yere düşmesiyle birlikte tonik - klonik nöbetler
Evre 5: Tekrarlayan (generalized) şiddetli tonik-klonik nöbetler
Evre 6: Ölümcül nöbetler
1 ay boyunca haftada üç gün subkonvulsif 35 mg/kg PTZ uygulanan dişi ve erkek sıçanlarda kronik epileptik
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nöbetler tutuşturularak üretildi (Şekil 1). Racine skorlama sisteminin son fazı olan jeneralize tonik-klonik nöbetler
neredeyse tüm hayvanlarda görüldü. Şekil 1’e göre, PTZ epilepsi grubu dişi sıçanlarda 13. enjeksiyon sonunda
tüm hayvanlarda 5. fazda (jeneralize tonik-klonik) nöbetler görülürken, erkek sıçanlarda ise ortalama 4.33 (± 0.62)
faz değerinde kaldı. Epilepsi gruplarında 12’şer hayvanla başlandı fakat erken ölüm ve/veya yeterli epileptik faza
çıkılamaması (faz 3’ün altında kalan hayvanlar) sebebiyle her iki gruptan da iki sıçan çıkarıldı.
Kontrol grubu ve PTZ-epilepsi grubu sıçanlardan pre iktal ve iktal dönemdeki kan basıncı değişikliklerine göre
karşılaştırıldı. Ölçümler sonucunda, epileptik nöbetlerin başlamasından 8,8 (± 1,3) s sonra, dişi PTZ grubunda kan
basıncı 121,3 ± 39,7 mmHg'dan 64,60 ± 9,2 mmHg'ye düşmüştür. Kan basıncı değerleri iktal periyot sonrası
dönemde normal değerlere döndü.
Troponin T, Troponin I, kreatin kinaz, miyoglobin enzimleri ve malondealdehit konsantrasyonlarında ise kontrol
grubuna kıyasla hem dişi hem de erkek sıçan gruplarında bir değişik gözlemlenmedi.
Santral otonomik kontrol merkezlerinin tutulumuna (involvement) sebep olan epileptik nöbetler, otonom sinir
sisteminde çarpıcı bir etkiye sahip olarak kardiyak fonksiyonları değiştirir.
Çalışmamızdaki ilk bulgu olarak, dişi ve erkek sıçanlarda Racine skorlama sistemi kullanılarak epileptik nöbetlerin
teyit edildiği gözlemlenmiştir. İkincil olarak ise, otonom sinir sisteminin değiştiğini gösteren kan basıncı
kayıtlarında önemli bir düşüş gözlenmiştir. Epileptik sıçanların iktal periyodunda kan basıncı kontrol grubuna göre
değişir, bu sonuç otonom sinir sistemini temsilen epilepside sekonder olarak değişebileceğini göstermiştir. Son
olarak, epilepside kardiyak enzimlerin miktarlarının değişmemesi, epileptik nöbet anında herhangi bir doku hasarı
görülmediğini teyit etmektedir.
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SS-270
OBEZ ÇOCUKLARDA HİPERİNSÜLİNEMİ VE METABOLİK
SENDROM PREVALANSI, VİTAMİN D DÜZEYİ
İsmail Dündar*
*Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği
Amaç: Obezite, insulin direnci, hipertansiyon ve dislipidemi gibi risk faktörleri kümesi, metabolik sendrom olarak
tanımlanmış ve bu tablonun diyabet, kardiyovasküler mortalite ve morbidite için önemli risk göstergesi olduğu
saptanmıştır. Amacımız bölgemizde metabolik sendrom ve hiperinsülinemi prevelansını ile birlikte vitamin D
düzeyini saptamak idi.
Metod: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Şubat 2018 ile Şubat 2019 tarihleri arasında Çocuk
Endokrinolojisi ve Diyabet Polikliniğine obezite şikayeti ile başvuran, oral glukoz tolerans testi yapılan (OGTT),
10-18 yaş arası 137 çocuk (82 kız ve 55 erkek) çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: 10-18 yaş arasındaki 137 çocuk ve ergen [11(%8.0) prepubertal, 45 (%32.8) pubertal ve 81 (%59.1)
postpubertal] olgu değerlendirildi. Olguların 82’si (%59.9) kız, 55’i (%40.1) erkeklerden oluşmaktaydı.
Katılanların hepsi obezdi (VKİ>%95 persantil) ve tüm olgulara oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapıldı.
Modifiye edilmiş DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) kriterlerine göre metabolik sendrom oranı %44.5, kızlarda %42.7
erkeklerde %47.3 olarak saptandı (p:0,360). MetS prepubertal çocuklarda %6.6, pubertal ise %26.2 ve
postpubertal %67.2 olarak tesbit edildi (p:0,00). WHO kriterlerine göre Hiperinsülinemi %62, kızlarda %65.9
erkeklerde %56.4 olarak saptandı (p<0,000). OGTT yapılan (ailesinde diyabet öyküsü olan) 137 hastanın
sonuçlarına göre; normal OGTT %70.8, bozulmuş glukoz toleransı (IGT) %25.5, bozulmuş açlık glukozu
(IFG) %0.7, diyabet %1.5 ve hem bozulmuş glukoz toleransı hem de bozulmuş açlık glukozu %1,5 olarak saptandı.
Vitamin D düzeyini, olgularımızın %26.32’sında eksik, %61.8’inde yetersiz ve sadece %13.9’unda normal olarak
saptadık.
Sonuç ve Tartışma: Bölgemizde MS ve hiperinsülinemi prevelansı önemli ölçüde yüksek olarak saptanmıştır.
Obezitenin küresel bir problem olduğu, çok ciddi morbidite ve mortaliteye yol açtığı bilinmektedir. Olguların
sadece %13.9’unda vitamin D düzeyini normal olarak saptamamız sebebiyle, obezitenin ve vitamin D eksikliğinin
erken tanınması ve önlenmesi için hem hekimlerin, hem de ilgili kurumların üzerinde sorumluluk hissetmesi
gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Obezite, Metabolik sendrom, Hiperinsülinemi

HYPERINSULINEMIA, METABOLIC SYNDROME, AND VITAMIN D
LEVELS IN OBESE CHILDREN
Aim: A set of risk factors such as obesity, insulin resistance, hypertension, and dyslipidemia is defined as
“metabolic syndrome,” which is a significant risk indicator for diabetes, as well as cardiovascular morbidity and
mortality. This study aimed to determine the mean vitamin D levels among children in our region along with the
prevalence of metabolic syndrome and hyperinsulinemia.
Methods: 137 children (82 girls and 55 boys) aged 10-18 years, who were admitted to the Malatya Training and
Research Hospital, Pediatric Endocrinology and Diabetes Polyclinics between February 2018 and February 2019
with the complaint of obesity were included in the study.
Results: 137 children and adolescents aged between 10 and 18 years [11 (8.0%) prepubertal, 45 (32.8%) pubertal,
and 81 (59.1%) post pubertal] were evaluated. Of the participants, 82 (59.9%) were girls, and 55 (40.1%) were
boys. All patients underwent oral glucose tolerance testing (OGTT). Per the modified World Health Organization
(WHO) criteria, the prevalence of metabolic syndrome was 44.5% (42.7% in girls, 47.3% in boys (p=0.360). MetS
was detected as 6.6% in prepubertal, 26.2% in pubertal, and 67.2% in post pubertal children (p<0.001). According
to the WHO criteria, hyperinsulinemia was observed 62% in boys and 65.9% in girls (p<0.001). Normal OGTT
was found in 70.8%, impaired glucose tolerance (IGT) in 25.5%, impaired fasting glucose (IFG) in 0.7%, diabetes
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in 1.5%, both impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose together in 1.5% of the participants. The
vitamin D levels were deficient in 26.32%, low in 61.8%, and normal in only 13.9% of the children.
Conclusion and Discussion: The prevalence of MS and hyperinsulinemia in our region was significantly high. It
is known that obesity is a global problem causing serious morbidity and mortality. We found normal vitamin D
levels in only 13.9% of the cases. We think that both physicians and institutions should feel responsible for the
early recognition and prevention of obesity and vitamin D deficiency.
Giriş
Çocukluk çağında obezitenin artması, metabolik sendrom (MetS) gibi obezite ile birlikte giden bozuklukları da
artırmıştır(1). Obezite, insulin direnci, hipertansiyon ve dislipidemi gibi risk faktörleri kümesi, metabolik sendrom
olarak tanımlanmış ve bu tablonun diyabet, kardiyovasküler mortalite ve morbidite için önemli risk göstergesi
olduğu saptanmıştır(2). Amacımız bölgemizde metabolik sendrom ve hiperinsülinemi prevelansını ile birlikte
vitamin D düzeyini saptamaktı.
Metod ve Materyal
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine Şubat 2018 ile Şubat 2019 tarihleri arasında Çocuk Endokrinolojisi ve
Diyabet Polikliniğine obezite şikayeti ile başvuran, oral glukoz tolerans testi yapılan (OGTT), 10-18 yaş arası 137
çocuk (82 kız ve 55 erkek) çalışmaya dahil edildi.
Bulgular
10-18 yaş arasındaki 137 çocuk ve ergen [11(% 8.0) prepubertal, 45 (%32.8) pubertal ve 81 (%59.1) postpubertal]
olgu değerlendirildi. Olguların 82’si (%59.9) kız, 55’i (%40.1) erkeklerden oluşmaktaydı. Katılanların hepsi
obezdi (VKİ>%95 persantil) ve tüm olgulara oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapıldı. Modifiye edilmiş WHO
kriterlerine göre metabolik sendrom oranı %44.5, kızlarda %42.7, erkeklerde %47.3 olarak saptandı (p:0,36). MetS
prepubertal %6.6, pubertal ise %26.2 ve postpubertal %67.2 olarak tesbit edildi (p:0,00). WHO kriterlerine göre
Hiperinsülinemi %62, kızlarda %65.9, erkeklerde %56.4 olarak saptandı (p:0,00). OGTT yapılan (ailesinde
diyabet öyküsü olan) 137 hastanın sonuçlarına göre; normal OGTT %70.8, bozulmuş glukoz toleransı
(IGT) %25.5, bozulmuş açlık glukozu (IFG) %0.7, diyabet %1.5 ve hem bozulmuş glukoz toleransı hemde
bozulmuş açlık glukozu %1,5 olarak saptandı. Tüm olgularda karaciğer yağlanması %44.7, erkeklerde %60,
kızlarda % 33.8 olarak saptandı (p:0,00). Bakılan 99 olgunun 14’ünde (%14.1) sabah spot idrarında
mikroalbuminüri saptandı. Tüm olgularımızda bakılan vitamin D düzeyi %26.32’sinde eksik, %61.8’inde yetersiz
ve sadece %13.9’u normal saptandı.
Tartışma ve Sonuç
Metabolik sendrom tanısı konabilmesi için, bozulmuş glukoz dengesi, artmış sistolik veya diyastolik kan basıncı,
bozulmuş lipid dengesi ve obeziteden 3 yada daha fazla parametre tespit edilmelidir. Bu konuda normal
popülasyondaki çocuklarla ilgili ilk geniş çalışma olan Cook ve arkadaşlarının Amerika’da yaptıkları çalışmada
metabolik sendrom sıklığı %4 (kızlarda %2.1, erkeklerde %6.1) olarak bulunmuştur (3). Aynı araştırmada obez
adolesanlarda metabolik sendrom sıklığı %28.7, fazla kilolularda ise %6.8 olarak bulunmuştur. Atabek ve
arkadaşlarının 2013’de yaptıkları bir çalışmada ise WHO kriterlerine göre 202 obez (7-18 yaşlarında) olguyu
incelemiş ve %56,4 oranında metabolik sendrom saptamışlardır (4). Bizim çalışmamızda modifiye edilmiş WHO
kriterlerine göre metabolik sendrom oranı % 44.5, kızlarda % 42.7 erkeklerde % 47.3 olarak saptandı(p:0,36).
MetS prepubertal çocuklarda % 6.6, pubertal ise % 26.2 ve postpubertal % 67.2 olarak tesbit edildi. Bu sonuçlarla
diğer araştırmacıların verilerine benzer değerler saptadık. Atabek ve arkadaşları yaptıkları çalışmada
hiperinsülinemi pubertal %27.3, prepubertal çocuklarda ise %14.1 olarak saptamışlardır (4). Biz, çalışmamızda
ise hiperinsülinemi %62, kızlarda %65.9, erkeklerde %56.4 olarak saptadık ve değer diğer çalışmalara göre daha
yüksekti. Smotkin-Tangorra ve arkadaşları, 217 obez çocuk üzerinde geriye dönük olarak yaptıkları bir çalışmada
bu çocukların %55,2’sinde D vitamini eksikliği saptamıştır (5). Biz çalışmamızda ise bu oranı %26.3 olarak
saptadık. Bölgemizde MS ve hiperinsülinemi prevelansı önemli ölçüde yüksek olarak saptanmıştır. Obezitenin
küresel bir problem olduğu, çok ciddi morbidite ve mortaliteye yol açtığı bilinmektedir. Obeziteye bağlı gelişen
komplikasyonlar hem çocukluk çağı hem de erişkin çağda çok ciddi fiziksel, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik
sorunlara neden olarak hayat kalitesini ciddi anlamda bozmaktadır. Tam bir yıllık dönemde olguların
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sadece %13.9’unda vitamin D düzeyini normal olarak saptadık. Bu sebeple obezitenin ve vitamin D eksikliğinin
erken tanınması ve önlenmesi için hem biz hekimlerin hem de ilgili kurumlarının üzerinde sorumluluk hissetmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.
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SS-272
CERRAHİ UYGULANAN PARONİŞİNİN NADİR GÖRÜLEN BİR
NEDENİ: GRANULICATELLA ADIACENS
Erdinç Acar*, Alper Gültekin**
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
**
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

*

Amaç: Paronişi tırnak dokusunu çevreleyen epidermisin enfeksiyonudur. Çoğunlukla Stafilokokus aureus ve
Streptokokus pyogenes sık karşılaşılan etken bakteriler olmasına karşın Pseudomonas pyocyenea ve Proteus
vulgariste sık karşılaşılan etkenlerdendir. Tırnak tabanında şişlik, kızarıklık ve ağrı ile ortaya çıkar. Akut paronişi
doğrudan tırnak çevresinde oluşan travmalar sonrasında ortaya çıkar. Granulicatella cinsi bakteriler günümüzde
nutrisyonel varyant streptokoklar olarak tanımlanır; Granulicatella adiacens, Granulicatella elegans ve
Granulicatella balaenopterai olmak üzere üç türden oluşur. Genellikle endokardit etkeni olarak karşımıza
çıkmaktadır. Literatürde paronişi etkeni olarak çok nadir görülen olgu sunumları tariflenmiştir. Çalışmamızda
cerrahi uygulanan paronişinin nadir görülen bir etkeni olan Granulicatella adiacens olgusu incelendi.
Gereç ve Yöntem: 20 yaşında erkek hasta; sağ el 2. parmakta iş kazası sonrasında ağrı, şişlik, kızarıklık ve akıntı
gelişmesi üzerine acil servisten el cerrahisi bölümüne konsulte edilmiştir. Hasta değerlendirildiğinde sağ el 2.
parmak radial tarafta paronişi tanısı konulup ameliyat kararı alınmıştır. Ameliyat sırasında alınan kültür sonucunda
Granulicatella adiacens bakterisi üremesi olup, İntaniye ekibi tarafından uygun antibiyotik tedavisi başlanmıştır.
Cerrahi sonrası şikayetleri azalan hastanın, uygun antibiyoterapi ile taburculuğuna karar verilmiştir.
Bulgular: Hastanın cerrahi öncesi kan değerleri WBC: 14200, Sedim: 42 mm/saat ve CRP: 25 mg/L olarak
görülmüştür. Ameliyat sonrası ikinci gününde alınan kan değerleri WBC: 7000, Sedim: 6 mm/saat ve CRP: 2 mg/L
olarak görülmüştür. Hastanın ameliyat sonrası ikinci haftasında dikişi alınmış olup, 4. ve 12. hafta kontrolleri
sonrasında şikayetlerinin tamamen düzeldiği ve fonksiyonel olarak herhangi bir kısıtlılığın olmadığı görülmüştür.
Ameliyat sonrasında ve takiplerinde yara iyileşmesi, tırnak gelişimi ve nüks gibi herhangi bir komplikasyon
görülmemiştir.
Sonuç: Acil servis ve ortopedi polikliniğinde çok sık rastlanan paronişi tanısıyla başvurup cerrahi uyguladığımız
hastaların bir tanesinde literatürde nadir görülen Granulicatella adiacens bakterisi üremesi saptanmıştır. Cerrahi
ve sonrasında bakteriye uygun antibiyoterapi sonrasında yara iyileşmesinin tam olduğu ve nüksün olmadığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: antibiyoterapi, cerrahi, Granulicatella adiacens, paronişi
Şekil 1. Sağ el 2.parmağın ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 4. ve 12. hafta görüntüleri

A RARE CAUSE OF PARONYCHIA SURGICALLY TREATED:
GRANULICATELLA ADIACENS
Objective: Paronychia is infection of the periungual tissues. It is most commonly caused by Staphylococcus
aureus and Streptococcus pyogenes and, although less common, by Pseudomonas pyocyaneus and Proteus
vulgaris. Paronychia typically begins with pain, swelling, and redness in the nail fold. Acute paronychia is caused
by a direct trauma to the nail fold. Granulicatella spp. belongs to the nutritionally variant group Streptococci.
Three species of Granulicatella have been described: Granulicatella adiacens, Granulicatella elegans, and
Granulicatella balaenopterae. It is an important etiologic species in endocarditis. In the literature,there is a very
limited number of case reports of paronychia caused by Granulicatella spp. Herein, we report a rare case of
paronychia caused by Granulicatella adiacens which was surgically treated.
Methods:A 20-year-old male patient was admitted to the emergency department with pain, swelling, redness, and
pus-filled pocket of infection leaking out of the wound in the second digit of the right hand following an
occupational accident. The patient was referred to the hand surgery department for consultation. A diagnosis of
paronychia in the radial side based on clinical findings was made and the patient was scheduled for surgery.
Intraoperative culture results showed production of Granulicatella adiacens. Appropriate antibiotherapy was
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initiated by the infectious diseases clinic. Once complaints resolved,the patient was uneventfully discharged with
antibiotherapy.
Results: Preoperative laboratory analysis results were as follows: white blood count (WBC):14.200, erythrocyte
sedimentation rate (ESR):42 mm/h, and C-reactive protein:25mg/L. At the postoperative second day, WBC was
7,000, ESR was 6 mm/h, and CRP was 2mg/L. The sutures were removed two weeks after surgery. At Week 4 and
12 postoperatively, his complaints completely resolved without any functional limitation. No postoperative
complications such as impaired wound healing, impaired nail growth, or recurrence were observed.
Conclusion: Paronychia is a common infection of the skin around the fingernails and a surgical intervention may
be indicated. The presented case is an extremely rare case of paronychia caused by Granulicatella adiacens which
was surgically treated. Based on the intraoperative culture results, appropriate antibiotherapy was initiated and
complete wound healing was achieved without any recurrence.
Keywords: antibiotherapy, surgery, Granulicatella adiacens, paronychia.
Figure 1. Preoperative and postoperative (Week 4 and 12) images of affected second digit of right hand.
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SS-275
RADAI- 5 İN DİĞER HASTALIK AKTİVİTE İNDEKSLERİ İLE
KONKORDANSI
Emine Eda KURT*, Fatmanur Aybala KOÇAK*, Naime Meriç KONAR, Havva ÖZTÜRK*, Figen
TUNCAY*
*Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilimdalı
**Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilimdalı
Giriş: Romatoid artrit (RA), sıklıkla ciddi eklem destrüksiyonu ve dizabilitesine neden olan ve günümüzde
hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlarla ve biyolojik tedavilerle önemli şekilde iyi sonuçlar vermesine
rağmen küratif tedavisi olmayan, ilerleyici inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinin seçiminde ve takipte
hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Klinik pratikte, hastanın güvenliği açısından inflamasyon
olabildiğince erken, tam ve sürekli olarak kontrol edilmeye çalışılmalıdır. Günümüzde RA’lı hastaların tedavi
hedefi, yapısal hasarı ve uzun dönem dizabiliteyi önlemek için düşük hastalık aktivitesi, ideali ise remisyonu
hedeflemektir. Bu nedenle hastalık aktivitesini düzenli ve sıkı takip etmek gereklidir. Hastalık aktivitesini
değerlendirmede çalışmalarla geçerliliği gösterilen çeşitli indeksler geliştirlmiştir. Hastalık Aktivite İndeksi-CRP
(DAS 28 CRP), Hastalık Aktivite İndeksi –ESR (DAS28-ESR Klinik Hastalık Aktivite İndeksi (CDAI), ve
Basitleştirilmiş Hastalık Aktivite İndeksi (SDAI) bunlardan bazılarıdır. Bütün bu indeksleri değerlendirmelerde
kan tahlili ve ayrıntılı hesaplama yapmak gerekirken son yıllarda Romatoid Artrit Hastalık Aktivite İndeksi
(RADAI) ve bunun kısaltılmış 5 soruluk formu RADAI-5 geliştirilmiştir. RADAI 5 hastaya son son 6 ay içindeki
artirit aktivitesini, hastaya bugünkü artirite bağlı ağrı, şişlik ve kısıtlılığını, genel sağlık durumunu ve sabah
tutukluğunu sorarak değerlendiren bu form özellikle yoğun polikliniklerde kısa sürede hastalık aktivitesini
hesaplamaya imkan veren bir indekstir. Biz de bu çalışmada diğer hastalık aktivite indeksleri ile RADAI-5 in
konkordansını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve yöntem: Çalışma protokolü lokal etik kurul tarafından onaylandı ACR 2010 revize RA kriterlerine göre
tanı konmuş yaşları 31 ile 75 yıl arasında değişen toplam 108 hasta çalışmaya dahil edildi. FTR Kliniği. Ciddi
anemi, hipotiroidi, böbrek, karaciğer, kalp ve akciğer hastalığı olanlar, ek inflamatuar yada enfeksiyöz hastalığı
olanlar çalışmadan dışlandı. Hastalardan yazılı onam formu alındı. Tüm hastaların kapsamlı hikayeleri alındı,
klinik muayeneleri yapıldı, rutin kan tetkikleri ve radyografik incelemeleri içeren laboratuvar çalışmaları
gerçekleştirildi. Şiş ve hassas eklem sayısını içeren klinik değerlendirmeler erçekleştrildi. VAS kullanılarak (0 ile
100 mm) global sağlık değerlendirilmesi yapıldı. Laboratuvar tetkiklerinden eritrosit sedimentasyon hızı (ESH)
(mm/saat) ve CRP’ye bakıldı. DAS28-ESR, DAS28-CRP, CDAI, SDAI and RADAI-5 değerleri her hastada
hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların demografik verileri tablo 1 de verilmiştir. RADAI 5’in diğer hastalık aktivite
indeksleri arasında anlamlı güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır (Tablo 2) . Ayrıca diğer hastalık aktivite indekslerinin
birbirleri arasında da anlamlı güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır. Hastalar tüm hastalık aktivite indekslerine göre
remisyon, düşük-orta-ağır hastalık aktivitesi olarak dört gruba ayrılarak (Tablo 3) kappa analizi ile konkordansı
değerlendirildiğinde ise yine RADAI-5 tüm hastalık aktivite indeksleri ile uyumlu bulunmuştur (Tablo 4).
Tablo 1: Hastaların demografik verileri
N=108
Yaş
55,85±10,53 (31-75)
Hastalık yılı
11,99±7,39 (0,5-30)
DAS28
3,79±1,71
RADAIİ5
3,48±2,31
DAS28 CRP
3,51±1,61
SDAİ
18,92±16,83
CDAİ
16,01±13,01
ESR
23,98±20,27
Crp
1,55±1,46
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Tablo 2: Hastalık aktivite indekslerinin birbirleri ile korelasyon analizi, p değerleri
Tüm veriler
(n=108)

DAS28-ESR
DAS28CRP
CDAI
SDAI
RADAI

0,947 (0,924
p<0,001
0,819 (0,745
p<0,001
0,792 (0,709
p<0,001
0,834 (0,766
p<0,001

DAS28-CRP

CDAI

SDAI

0,91 (0,871 - 0,938);
p<0,001
0,836
(0,768
0,885); p<0,001

0,785 (0,7 - 0,848);
p<0,001

- 0,964);
- 0,873);
- 0,853);
- 0,884);

0,827
(0,756
0,879); p<0,001
0,808
(0,730
0,865); p<0,001
0,850
(0,787
0,895); p<0,001

-

p<0,05 istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir.
Tablo 3: Hastalık aktivite indekslerine göre hastaların dağılım oranları
RADAİ 5
DAS28
DAS28 CRP
SDAİ
CDAİ

Remisyon
26 (%24,1)
30(%27,8)
30 (%27,8)
17 (%15,7)
17(%15,7)

Düşük Hastalık Aktivitesi
20(%18,5)
3 (%2,8)
14 (%13)
24 (%22,2)
28(%25,9)

Orta Hastalık aktivitesi
40(%37)
52(%48,1)
43(%39,8)
43 (%39,8)
39(%36,1)

Yüksek Hastalık Aktivitesi
22(%20,4)
23(%21,3)
21 (%19,4)
24 (%22,2)
24 (%22,2)

Tablo 4: Hastalık aktivite indekslerinin birbirleri ile kappa analizi, p değerleri
Tüm veriler
(n=108)

DAS28CRP
CDAI
SDAI
RADAI

DAS28-ESR

DAS28-CRP

CDAI

SDAI

0,943 (0,912 0,974); p<0,001
0,823 (0,768 0,879); p<0,001
0,814 (0,759 0,870); p<0,001
0,827 (0,753 0,902); p<0,001

0,819 (0,766 0,872); p<0,001
0,802 (0,742 0,863); p<0,001
0,845 (0,777 0,913); p<0,001

0,925 (0,857 0,992);p<0,001
0,835 (0,775 0,896); p<0,001

0,783 (0,667 0,899); p<0,001

p<0,05 istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir.
Tartışma: Kullanılan klinimetrik ölçüm yöntemlerinde benzer ve/veya aynı bileşenler olması korelasyon ve
konkordans değelerinin yüksek olmasını sağlarken sadece hasta ve hekimin soru cevap yöntemi ile hastanın kendi
kendini değerlendirdiği RADAI-5 in de diğer klinometrik ölçümler ile korelasyn ve konkordans değererleri
oldukça anlamlı bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda RADAI-5 in hasta temelli bir değerlendirme olduğu için
klinisyenler arası değerlendirme farklılıklarını önleyebileceği belirtilmiştir. Ayrıca kontroller arası ara dönemlerde
hastanın kendini değerlendirerek kayıt altına alabileceği dijital uygulamalar geliştirilmiştir. Böylece hastanın
kontrol dönemleri arasındaki RA aktivite durumu hakkında daha ayrıntılı fikir sahibi olunarak daha iyi bir kontrol
sağlanabileceği belirtilmiştir.
Sonuç: Poliklinik şartlarında da değerlendirmesi süresi oldukça kısa ve maliyeti düşük bir yöntem olan RADAI5 in, özellikle yoğun polikliniklerde hastalık aktivitesini değerlendirme yöntemi bir alternatif olabilir.
GİRİŞ
Bel ağrısı, kostaların alt sınırından başlayıp uyluk proksimalindeki alt gluteal kıvrım arasında kalan bölgede, bacak
ağrısı ile karakterize ya da bacak ağrısı olmadan görülen ağrı, kas gerginliği ve sertliği olarak ifade edilmektedir 1,2.
Günümüzde bel ağrısı, mekanik kaynaklı ve mekanik olmayan bel ağrısı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bel
ağrılarının büyük çoğunluğu mekanik nedenli olup, omurga ile etrafındaki yapıların aşırı kullanılması, zorlanması
ya da travmaya uğraması sonucunda gelişen tıbbi bir durumdur3 . İnflamatuar, enfeksiyöz, tümoral, metabolik
nedenler ve iç organların yansıyan ağrıları ekarte edildiğinde ortaya çıkan tablo, mekanik bel ağrısı şeklinde
tanımlanmaktadır4.
Anatomik açıdan kor, gövde bölgesinin iskelet sistemi (göğüs kafesi, omurga, pelvis, omuz kemeri), yumuşak
dokular (kıkırdak ve bağ dokular) ile bağlantılı vücudun stabilitesini sağlayan ya da aktif hareketlerde rol alan
kaslar bütünü şeklinde ifade edilmektedir5 . Vücudun merkez bölgesi olarak bahsedilen bu bölge, omurga, pelvis,
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abdominal boşluk ve üst yapıları oluşturan kas, sinir, iskelet ve diğer bağ dokulardan oluşan, abdominal, paraspinal
ve gluteal kasların stabilizasyonunun optimal performans açısından kritik olduğu noktadır ve lumbo-pelvik bölge
olarak da tanımlanmaktadır6 .
Mekanik bel ağrısı ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda, kor bölge kaslarının endurans değerlerinin
ağrı ile ilişkili olabileceği, kor bölge egzersizlerinin ağrıyı azalttığı, hareket açıklığını artırdığı ifade edilmiştir7,8 .
Kor endurans ile birçok parametre karşılaştırılmıştır ancak; bu çalışmalarda farklı değerlendirme testleri
kullanılmıştır. Araştırmamızın amacı; mekanik bel ağrılı bireylerde kor endurans ile alt ekstremite performansı
arasındaki ilişkiyi incelemek ve elde edilecek objektif veriler ile literatüre katkı sağlamaktır.
2.MATERYAL VE METOD
2.1.Bireyler
Çalışmamız, Kasım 2018-Mart 2019 tarihleri arasında Karaman Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi’ne bel
ağrısı şikayeti ile başvuran ve uzman hekim tarafından mekanik bel ağrısı tanısı konmuş 18-65 yaş aralığındaki
bireyler ile gerçekleştirilmiştir. Katılım için gönüllü olmuş bireylere çalışma öncesinde yapılacak değerlendirmeler
ile ilgili bilgi verilmiş ve yazılı onamları alınmıştır.
Akut gelişen bir patolojiye sahip (bel ağrısı, alt ve üst ekstremite yaralanmaları), nörolojik semptom veren disk
herniasyonu olan, son 2 ay içinde fizik tedavi almış ve cerrahi geçirmiş (omurga, abdominal, üst ve alt ekstremiteyi
ilgilendiren cerrahiler) bireyler çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Mental yetersizliği olan, kronik, enfeksiyöz
ve vasküler hastalığı olan ve obez (VKİ≥30kg/m2) olan bireyler ise çalışmaya alınmamıştır.
2.2.Değerlendirme
Tüm değerlendirmeler, bire bir ve yüz yüze görüşme ile araştırmacı fizyoterapist tarafından yapılmıştır. Dahil
edilme kriterlerine uyan ve yazılı onamı alınmış bireylerin demografik bilgileri ve fiziksel özellikleri araştırmacı
tarafından oluşturulmuş, Bel Ağrılı Hastaları Değerlendirme Formu ile kaydedilmiştir.
McGill tarafından geliştirilen gövde kas endurans testleri, kor stabilitenin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
Bireylerin kor bölge kassal enduransları; gövde fleksiyon ve ekstansiyon ile sağ/sol lateral köprü kurma endurans
testlerini içermektedir. Bu testlerin tamamı, test yapılan kişinin yönergelerde belirtilen test pozisyonunu bozmadan
kaldığı süre kronometre ile ölçülmüştür. Test pozisyonunu bozduğunda süre durdurulmuş ve sonuç saniye olarak
kaydedilmiştir. Eğer kişi test pozisyonunu koruyarak testi devam ettirmiş ise 180 saniyenin sonunda test,
araştırmacı fizyoterapist tarafından sonlandırılmıştır9 . Başlangıç pozisyonundan itibaren bireyin 3 kez testi
yapması istenmiş, yapamaz ise test sonlandırılmıştır ve sıfır puan verilmiştir. Testlere, bireyin önce dominant tarafı
ile başlanmıştır.
Alt ekstremite performans değerlendirmesi için 30 sn otur kalk testi ile 9 basamaklı merdiven inip-çıkma testi
kullanılmıştır. 30 sn otur kalk testinde birey; kol desteği olmayan bir sandalyeye oturtulmuş, sandalyenin
kaymaması için sırt kısmı duvara yaslanmıştır. Hasta sandalyeye oturtulmuş, kollar omuzda çaprazlanarak
başlangıç pozisyonuna alınmıştır. Teste başlamadan önce hastadan hızlı bir şekilde oturup kalkması istenmiştir.
Daha sonra hareketi 30 saniye boyunca tekrarlamış ve elde edilen tekrar sayısı not edilmiştir. Merdiven inip-çıkma
testinde birey; 9 basamaktan oluşan merdiveni araştırmacının komutu ile inip-çıkmış ve süre saniye cinsinden
kaydedilmiştir. Teste bireyin her iki ayağı yan yana iken başlanmıştır.
2.3.İstatiksel Analiz
Çalışmadaki verilerin istatiksel analizi ve hesaplamaları için IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp. Released 2012.
IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp., ABD) kullanıldı. Değişkenlerin normal
dağılıma sahip olup-olmadıkları görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemler ile (Shapiro-Wilks
testi) incelendi. Değişkenlerin normal dağılıma uygun olmadığı görülmüş olup, değişkenler arasında Spearman
Korelasyon Analizi yapıldı. İstatiksel yanılma olasılığı p<0,05 olarak kabul edildi.
3.Sonuçlar ve Tartışma
Çalışmamıza yaş ortalaması 39,42±9,33 yıl, vücut kütle indeksi ortalaması 25,70±3,09 kg/m 2 olan 38 gönüllü birey
alınmıştır. Bireylerin kor endurans test süreleri sırasıyla fleksiyon için 6,43±8,82 sn, ekstansiyon için 25,36±26,37
sn, sağ lateral köprü için 30,06±27,92 sn, sol lateral köprü için 33,05±28,59 sn olduğu belirlenmiştir. Bireylerin;
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30 sn otur kalk testi tekrar sayısı ortalamaları 10±1,8 ve 9 basamaklı merdiven inip-çıkma süresi ortalaması
8,60±2,18 sn olduğu bulunmuştur.
Bireylerin McGill gövde kas endurans test süreleri ile merdiven inip çıkma süresi arasında negatif yönde orta
düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). Gövde kassal enduranslarıyla 30 sn otur kalk testi arasında ilişki
bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0.05) (Tablo 1).
Kassal Endurans Testleri
Gövde fleksiyon

Merdiven-İnip Çıkmak Testi
r= -0,697
p= 0,000

30 sn Otur-Kalk Testi
r= 0,132
p= 0,431

Gövde ekstansiyon

r= -0,390
p= 0,016

r= 0,216
p= 0,193

Sol lateral köprü kurma

r= -0,377
p= 0,020

r= 0,234
p= 0,158

Sağ lateral köprü kurma

r= -0,531
p= 0,001

r= 0,112
p= 0,504

Tablo 1. Bireylerin kor endurans ile alt ekstremite performansları arasındaki ilişki
Bu çalışma; mekanik bel ağrılı bireylerin kassal kor endurans değerlerinin, merdiven inip çıkma testi ile ilişkili
olduğunu; yüksek kassal enduransa sahip bireylerin, merdiven inip çıkma aktivitesini, düşük kassal enduransa
sahip bireylere göre daha kısa sürede tamamladığını ve kassal kor endurans değerlerinin, 30 saniye otur kalk testini
etkilemediğini ortaya çıkardı.
Zonguldak’ta yeraltı işlerinde çalışan madenci gruplarında yapılan bir çalışmada, bazı fiziksel uygunluk
değişkenlerinin bel ağrısı özrü ile ilişkili olduğu, farklı yeraltı işlerinde çalışan madenciler arasında ise fiziksel
uygunluk açısından farkın olmadığı ortaya konmuştur 10 . 2009 yılında yapılan bir çalışmada ise kor bölge
kaslarının çalıştırılması ile sporcuların performans gelişimlerine pozitif katkı sağlayacağı ifade edilmiştir11. 2015
yılında Türkiye’de yapılan başka bir çalışmada, kronik bel ağrısı olan bireylerin abdominal kas enduranslarının
düşük değerde olduğu belirtilmiştir7. Bu çalışma ile, gövde kassal endurans değerlerinin düşüklüğü bel ağrılarına
sebebiyet verdiği ortaya konmuştur. Verilen gövde kassal endurans eğitimlerinin, ağrının azaltılmasında ve aktif
hareketin artırılmasında etkili olabileceği görülmüştür.
Çalışmamıza katılan bireylere, test öncesi ısınma egzersizlerinin yapılmaması çalışmamızın kısıtlılıklarındandır.
Değerlendirme öncesi; bireylerin ısınma egzersizlerine alınması, uygun ekipmanlar ile gövde kassal endurans ve
alt ekstremite performanslarının değerlendirilmesi daha sağlıklı verilerin oluşmasını sağlayacaktır.
Sonuç
Kassal kor enduransla merdiven inip çıkma testi arasında ilişki bulunması, merdiven inip çıkma testi sırasında
gövde ağırlık merkezinin 30 sn otur-kalk testine göre daha fazla yer değiştirmesi ve buna bağlı olarak kor kaslarının
daha fazla görev alması olabileceğini düşündürmüştür. Mekanik bel ağrılı bireylerin tedavi planlamasında, kor
kasları ile alt ekstremite performansındaki ilişkinin dikkate alınmasının, daha etkili sonuçlar verebileceğini
düşünmekteyiz.
KAYNAKLAR
1. Hochschuler SH. Diagnostic studies in clinical practice. Orthop Clin North Am 1983;14(3):517–26.
2. Chou R, Shekelle P. Will this patient develop persistentdisabling low back pain? JAMA 2010;303(13):1295–302.
3. Suyabatmaz Ö, Çağlar N.S, Tütün Ş, Özgenenel L, Burnaz Ö, Aytekin E, Assessment of the Effect of Back School Therapy
in Patients with Low Back Pain, İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(1):5-10
4. Müslümanoğlu L. Bel ağrısının nedenleri. In: Özcan E (ed), Bel Ağrısı Tanı ve Tedavi. İstanbul: Nobel Kitabevi. 2002;
p:147-184
5. Altınok N,Şahan A, Erman K.A,Uzun A, Merkez Bölge (Kor) Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi için İzometrik Test
Bataryasının Geliştirilmesi ve Geçerliliğinin Sağlanması, Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 54-59
6. Egesoy H, Alptekin A, Yapıcı A, Sporda Kor Egzersizler, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi,International
Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES)
7. Hwi-young CHo, PT, PhD, Eun-HyE Kim, PT, MS2, JunEsun Kim, PT, PhD, Effects of the CORE Exercise Program on
Pain and Active Range of Motion in Patients with Chronic Low Back Pain, J. Phys. Ther. Sci. 26: 1237–1240, 2014

489

8. Altuğ F,Ünal A,Kavlak E,Çıtışlı V,Cavlak U, The Effect of Low-Abdominal Muscle Endurance on Chronic Low Back Pain,
Pamukkale Üniversitesi,Denizli, Türkiye
9. Okada T, Huxel KC, Nesser TW. Relationship between core stability, functional movement and performance, Journal of
Strength and Conditioning Research, 2011, 25(1):252-261.
10. Selici K, Özdemir Ö.Ç, Kunduracılar Z, Kayınova A, Köktürk F, Zonguldak yer altı maden işçilerinde fiziksel uygunluk
ile bel ağrısı özrü ve ayakta durma dengesi ilişkisi, Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2018;5(3):173-180
11. Sato K, Mokha M.(2009). Does core strength training influence running kinetics, lowerextremity stability, and 5000-m
performance in runners? J Strength Cond Res, 23(1):133–140.

490

SS-278
BEL AĞRILI BİREYLERDE KOR ENDURANSLA ALT EKSTREMİTE
PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: PİLOT ÇALIŞMA
Ali CEYLAN*, Ertuğrul DEMİRDEL**
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon
Bölümü, Fizyoterapi Programı
**
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

*

Amaç: Bel ağrısı, mekanik ve mekanik olmayan bel ağrısı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Büyük çoğunluğu
mekanik kaynaklı olup, omurga ile etrafındaki yapıların aşırı kullanılması, zorlanması ya da travmaya uğraması
sonucunda gelişir. Ortaya çıkan ağrı, statik ve dinamik olarak postürü etkilemekte; buna bağlı olarak da özellikle
alt ekstremitenin hareket paterni değişebilmektedir .Çalışmamız, mekanik bel ağrılı bireylerde kor endurans ile alt
ekstremite performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 18-65 yaş arası, mekanik bel ağrısı tanısıyla hastaneye başvuran bireyler
katılmıştır. Bireylerin demografik bilgileri ve fiziksel özellikleri kaydedilmiş, kor bölge kaslarının enduransları
McGill gövde endurans testleri; fleksiyon, ekstansiyon ve lateral köprü kurma testleri ile ölçülmüş, alt ekstremite
performansları 30 sn otur-kalk testi ve merdiven inip çıkma testi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen ölçüm
sonuçları uygun istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 39,42±9,33 yıl, vücut kütle indeksi ortalaması 25,70±3,09 kg/m2 olan 38 birey
alındı. Bireylerin McGill gövde kas endurans test süreleri ile merdiven inip çıkma süresi arasında negatif yönde
orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (sırasıyla fleksiyonda r=-0,697, p=0,000; ekstansiyonda r=-0,390,
p=0,016; sol lateral fleksiyonda r=-0,377, p=0,020; sağ lateral fleksiyonda r=-0,531, p=0,001). Gövde kassal
enduranslarıyla 30 sn otur kalk testi arasında ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
Sonuç: Kor enduransla merdiven inip çıkma testi arasında ilişki bulunması, merdiven inip çıkma testi sırasında
gövde ağırlık merkezinin 30 sn otur-kalk testine göre daha fazla yer değiştirmesi ve buna bağlı olarak kor kaslarının
daha fazla görev alması olabileceğini düşündürmüştür. Mekanik bel ağrılı bireylerin tedavi planlamasında, kor
kasları ile alt ekstremite performansındaki ilişkinin dikkate alınmasının, daha etkili sonuçlar verebileceğini
düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Kor endurans, Performans, Bel ağrısı

RELATIONSHIP BETWEEN CORE-ENDURANCE AND LOWEREXTREMITY PERFORMANCE IN INDIVIDUALS WITH LOW-BACK
PAIN: PILOT STUDY
Purpose: Low-back pain is classified as mechanical and non-mechanical. The vast majority are mechanically
derived and develop as a result of excessive use, strain or trauma of the spine and surrounding structures. The
resulting pain affects static and dynamic posture; in particular, lower limb movement pattern may change. We
aimed to investigate the relationship between core-endurance and lower-extremity performance in individuals with
mechanical low-back pain.
Material and Methods: Individuals aged between 18-65 years who were admitted with the diagnosis of
mechanical low-back pain were included in study. Demographic information and physical characteristics of
individuals were recorded; core endurance was measured by McGill trunk endurance tests; for flexion, extension
and lateral side bridge tests, 30-second sit-to-stand test and stair climb test were used for lower-extremity
performance. Results were examined by appropriate statistical methods..
Results: The study included 38 individuals with a mean age of 39,42±9,33 years and body mass index of
25,70±3,09 kg/m2. It was found that there was a moderate negative correlation between McGill core-endurance
test and stair climb test (respectively in flexion r=-0,697, p=0,000; in extension, r=-0.390, p=0.016; in left lateral
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flexion r=-0.377, p=0.020; in right lateral flexion r=-0.531, p=0.001). It was determined that there was no
relationship between core-endurance and 30 second sit-to-stand test (p> 0.05).
Conclusion: Correlation between the core-endurance and the stair climbing tests has suggested that during the
stair climbing test the center of gravity can be displaced more than 30 second sit-to-stand test; accordingly core
muscles may have been considered to be more task. Considering the relationship between the core muscles and
lower-extremity performance in the treatment planning of individuals with mechanical low-back pain, we think
that it may give more effect.
Keywords: Core-endurance, Performance, Low-back pain
Giriş
Bel ağrısı, kostaların alt sınırından başlayıp uyluk proksimalindeki alt gluteal kıvrım arasında kalan bölgede, bacak
ağrısı ile karakterize ya da bacak ağrısı olmadan görülen ağrı, kas gerginliği ve sertliği olarak ifade edilmektedir1,2.
Günümüzde bel ağrısı, mekanik kaynaklı ve mekanik olmayan bel ağrısı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bel
ağrılarının büyük çoğunluğu mekanik nedenli olup, omurga ile etrafındaki yapıların aşırı kullanılması, zorlanması
ya da travmaya uğraması sonucunda gelişen tıbbi bir durumdur 3 . İnflamatuar, enfeksiyöz, tümoral, metabolik
nedenler ve iç organların yansıyan ağrıları ekarte edildiğinde ortaya çıkan tablo, mekanik bel ağrısı şeklinde
tanımlanmaktadır4.
Anatomik açıdan kor, gövde bölgesinin iskelet sistemi (göğüs kafesi, omurga, pelvis, omuz kemeri), yumuşak
dokular (kıkırdak ve bağ dokular) ile bağlantılı vücudun stabilitesini sağlayan ya da aktif hareketlerde rol alan
kaslar bütünü şeklinde ifade edilmektedir5 . Vücudun merkez bölgesi olarak bahsedilen bu bölge, omurga, pelvis,
abdominal boşluk ve üst yapıları oluşturan kas, sinir, iskelet ve diğer bağ dokulardan oluşan, abdominal, paraspinal
ve gluteal kasların stabilizasyonunun optimal performans açısından kritik olduğu noktadır ve lumbo-pelvik bölge
olarak da tanımlanmaktadır6 .
Mekanik bel ağrısı ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda, kor bölge kaslarının endurans değerlerinin
ağrı ile ilişkili olabileceği, kor bölge egzersizlerinin ağrıyı azalttığı, hareket açıklığını artırdığı ifade edilmiştir 7,8 .
Kor endurans ile birçok parametre karşılaştırılmıştır ancak; bu çalışmalarda farklı değerlendirme testleri
kullanılmıştır. Araştırmamızın amacı; mekanik bel ağrılı bireylerde kor endurans ile alt ekstremite performansı
arasındaki ilişkiyi incelemek ve elde edilecek objektif veriler ile literatüre katkı sağlamaktır.
Materyal ve Metod
2.1.Bireyler
Çalışmamız, Kasım 2018-Mart 2019 tarihleri arasında Karaman Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi’ne bel
ağrısı şikayeti ile başvuran ve uzman hekim tarafından mekanik bel ağrısı tanısı konmuş 18-65 yaş aralığındaki
bireyler ile gerçekleştirilmiştir. Katılım için gönüllü olmuş bireylere çalışma öncesinde yapılacak değerlendirmeler
ile ilgili bilgi verilmiş ve yazılı onamları alınmıştır.
Akut gelişen bir patolojiye sahip (bel ağrısı, alt ve üst ekstremite yaralanmaları), nörolojik semptom veren disk
herniasyonu olan, son 2 ay içinde fizik tedavi almış ve cerrahi geçirmiş (omurga, abdominal, üst ve alt ekstremiteyi
ilgilendiren cerrahiler) bireyler çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Mental yetersizliği olan, kronik, enfeksiyöz
ve vasküler hastalığı olan ve obez (VKİ≥30kg/m2) olan bireyler ise çalışmaya alınmamıştır.
2.2.Değerlendirme
Tüm değerlendirmeler, bire bir ve yüz yüze görüşme ile araştırmacı fizyoterapist tarafından yapılmıştır. Dahil
edilme kriterlerine uyan ve yazılı onamı alınmış bireylerin demografik bilgileri ve fiziksel özellikleri araştırmacı
tarafından oluşturulmuş, Bel Ağrılı Hastaları Değerlendirme Formu ile kaydedilmiştir.
McGill tarafından geliştirilen gövde kas endurans testleri, kor stabilitenin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
Bireylerin kor bölge kassal enduransları; gövde fleksiyon ve ekstansiyon ile sağ/sol lateral köprü kurma endurans
testlerini içermektedir. Bu testlerin tamamı, test yapılan kişinin yönergelerde belirtilen test pozisyonunu bozmadan
kaldığı süre kronometre ile ölçülmüştür. Test pozisyonunu bozduğunda süre durdurulmuş ve sonuç saniye olarak
kaydedilmiştir. Eğer kişi test pozisyonunu koruyarak testi devam ettirmiş ise 180 saniyenin sonunda test,
araştırmacı fizyoterapist tarafından sonlandırılmıştır9 . Başlangıç pozisyonundan itibaren bireyin 3 kez testi
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yapması istenmiş, yapamaz ise test sonlandırılmıştır ve sıfır puan verilmiştir. Testlere, bireyin önce dominant tarafı
ile başlanmıştır.
Alt ekstremite performans değerlendirmesi için 30 sn otur kalk testi ile 9 basamaklı merdiven inip-çıkma testi
kullanılmıştır. 30 sn otur kalk testinde birey; kol desteği olmayan bir sandalyeye oturtulmuş, sandalyenin
kaymaması için sırt kısmı duvara yaslanmıştır. Hasta sandalyeye oturtulmuş, kollar omuzda çaprazlanarak
başlangıç pozisyonuna alınmıştır. Teste başlamadan önce hastadan hızlı bir şekilde oturup kalkması istenmiştir.
Daha sonra hareketi 30 saniye boyunca tekrarlamış ve elde edilen tekrar sayısı not edilmiştir. Merdiven inip-çıkma
testinde birey; 9 basamaktan oluşan merdiveni araştırmacının komutu ile inip-çıkmış ve süre saniye cinsinden
kaydedilmiştir. Teste bireyin her iki ayağı yan yana iken başlanmıştır.
2.3.İstatiksel Analiz
Çalışmadaki verilerin istatiksel analizi ve hesaplamaları için IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp. Released 2012.
IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp., ABD) kullanıldı. Değişkenlerin normal
dağılıma sahip olup-olmadıkları görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemler ile (Shapiro-Wilks
testi) incelendi. Değişkenlerin normal dağılıma uygun olmadığı görülmüş olup, değişkenler arasında Spearman
Korelasyon Analizi yapıldı. İstatiksel yanılma olasılığı p<0,05 olarak kabul edildi.
Tartışma
Çalışmamıza yaş ortalaması 39,42±9,33 yıl, vücut kütle indeksi ortalaması 25,70±3,09 kg/m 2 olan 38 gönüllü birey
alınmıştır. Bireylerin kor endurans test süreleri sırasıyla fleksiyon için 6,43±8,82 sn, ekstansiyon için 25,36±26,37
sn, sağ lateral köprü için 30,06±27,92 sn, sol lateral köprü için 33,05±28,59 sn olduğu belirlenmiştir. Bireylerin;
30 sn otur kalk testi tekrar sayısı ortalamaları 10±1,8 ve 9 basamaklı merdiven inip-çıkma süresi ortalaması
8,60±2,18 sn olduğu bulunmuştur.
Bireylerin McGill gövde kas endurans test süreleri ile merdiven inip çıkma süresi arasında negatif yönde orta
düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). Gövde kassal enduranslarıyla 30 sn otur kalk testi arasında ilişki
bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0.05) (Tablo 1).
Kassal Endurans Testleri
Gövde fleksiyon

Merdiven-İnip Çıkmak Testi
r= -0,697
p= 0,000

30 sn Otur-Kalk Testi
r= 0,132
p= 0,431

Gövde ekstansiyon

r= -0,390
p= 0,016

r= 0,216
p= 0,193

Sol lateral köprü kurma

r= -0,377
p= 0,020

r= 0,234
p= 0,158

Sağ lateral köprü kurma

r= -0,531
p= 0,001

r= 0,112
p= 0,504

Tablo 1. Bireylerin kor endurans ile alt ekstremite performansları arasındaki ilişki
Bu çalışma; mekanik bel ağrılı bireylerin kassal kor endurans değerlerinin, merdiven inip çıkma testi ile ilişkili
olduğunu; yüksek kassal enduransa sahip bireylerin, merdiven inip çıkma aktivitesini, düşük kassal enduransa
sahip bireylere göre daha kısa sürede tamamladığını ve kassal kor endurans değerlerinin, 30 saniye otur kalk testini
etkilemediğini ortaya çıkardı.
Zonguldak’ta yeraltı işlerinde çalışan madenci gruplarında yapılan bir çalışmada, bazı fiziksel uygunluk
değişkenlerinin bel ağrısı özrü ile ilişkili olduğu, farklı yeraltı işlerinde çalışan madenciler arasında ise fiziksel
uygunluk açısından farkın olmadığı ortaya konmuştur 10 . 2009 yılında yapılan bir çalışmada ise kor bölge
kaslarının çalıştırılması ile sporcuların performans gelişimlerine pozitif katkı sağlayacağı ifade edilmiştir 11. 2015
yılında Türkiye’de yapılan başka bir çalışmada, kronik bel ağrısı olan bireylerin abdominal kas enduranslarının
düşük değerde olduğu belirtilmiştir7. Bu çalışma ile, gövde kassal endurans değerlerinin düşüklüğü bel ağrılarına
sebebiyet verdiği ortaya konmuştur. Verilen gövde kassal endurans eğitimlerinin, ağrının azaltılmasında ve aktif
hareketin artırılmasında etkili olabileceği görülmüştür.
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Çalışmamıza katılan bireylere, test öncesi ısınma egzersizlerinin yapılmaması çalışmamızın kısıtlılıklarındandır.
Değerlendirme öncesi; bireylerin ısınma egzersizlerine alınması, uygun ekipmanlar ile gövde kassal endurans ve
alt ekstremite performanslarının değerlendirilmesi daha sağlıklı verilerin oluşmasını sağlayacaktır.
Sonuç; Kassal kor enduransla merdiven inip çıkma testi arasında ilişki bulunması, merdiven inip çıkma testi
sırasında gövde ağırlık merkezinin 30 sn otur-kalk testine göre daha fazla yer değiştirmesi ve buna bağlı olarak
kor kaslarının daha fazla görev alması olabileceğini düşündürmüştür. Mekanik bel ağrılı bireylerin tedavi
planlamasında, kor kasları ile alt ekstremite performansındaki ilişkinin dikkate alınmasının, daha etkili sonuçlar
verebileceğini düşünmekteyiz.
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SS-280
STZ-DİYABETİK SIÇANLARDA SİLAZAPRİL, VALSARTAN, L-NAME
VE L-ARGİNİNİN DİYABETİK NEFROPATİ ÜZERİNE ETKİLERİ:
NİTRİK OKSİD VE ANJİOTENSİN II’NİN ROLÜ
Yasemin TEKŞEN*
*Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD
Amaç: Bu çalışmada streptozotosin (STZ)-diyabetik sıçanlarda diyabetik nefropati üzerine ADE inhibitörü
silazpril (S), A-II AT1-reseptör antagonisti valsartan (V), NO prekürsörü L-arginin ve NO sentaz inhibitörü LNAME’in etkileri araştırıldı. Bu etkilerde nitrik oksid (NO) ve anjiotensin II (A-II) rolü belirlenmeye çalışıldı.
Gereç ve yöntemler: Gruplar kontrol, STZ-diyabetik kontrol, L-arginin (1 g/kg), L-NAME (50 mg/kg), S (5
mg/kg), V (30 mg/kg), S+L-arginin, S+L-NAME, V+L-arginin ve V+L-NAME olarak belirlendi (n=7). Maddeler
oral yoldan 4 hafta süre ile uygulandı. Kan glukoz düzeyleri, kan basıncı ve kalp hızları, plazma A-II, böbrek ADE
ve idrar NAG (N-asetil-β-D-glukozaminidaz) düzeyleri ölçüldü. Plazma ve idrarda cGMP ve nitrit düzeyleri
incelendi..
Bulgular: STZ-diyabetik grupta A-II ve ADE düzeylerinde değişiklik saptanmazken plazma ve idrarda cGMP ve
nitrit düzeylerinin düştüğü, NAG düzeylerinin ise arttığı tespit edildi. L-NAME glukoz, A-II, ADE aktivitesi ve
NAG düzeylerini artırırken, cGMP ile nitrit düzeylerini düşürdü. L-argininin glukoz, A-II ve NAG düzeylerini
düşürdüğü, ADE aktivitesini etkilemediği, cGMP ve nitrit düzeylerini artırdığı tespit edildi. Silazapril kan glukozu,
A-II, ADE ve NAG düzeylerini azalttı. Valsartan ise sadece kan basıncını ve NAG düzeyini silazaprile benzer
düzeyde düşürdü.
Sonuç: Diyabetik nefropatide NO sentez ve aktivitesi azalmaktadır. Sistemik ve renal renin-anjiotensin
sistemindeki değişiklikler nefropatiyi ilerletebilir. Silazapril ve valsartan diyabetik nefropatide proteinüriyi benzer
düzeyde önlemektedir. Ancak silazaprilin NO aracılı vasküler etkileri diyabetik nefropatide artı yarar sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Streptozotosin, Nitrik oksid, Anjiotensin II, Silazapril, Valsartan, Nefropati
EFFECTS OF CILAZAPRIL, VALSARTAN, L-NAME AND
L-ARGININE ON RATS WITH STZ-INDUCED DIABETIC NEPHROPATHY: ROLE OF NITRIC
OXIDE AND ANGIOTENSIN II
Introduction: In this study the effects of ACE inhibitor cilazapril (C), angiotensin II (A-II) AT1-receptor
antagonist valsartan (V), NO precursor L-arginine and NO synthase inhibitor L-NAME on rats with streptozotocin
(STZ)-induced diabetic nephropathy were investigated. Role of nitric oxide (NO) and angiotensin II (A-II) on
these effects were also studied.
Methods: Groups as follows; control, STZ-diabetic control, L-arginin (1 g/kg), L-NAME (50 mg/kg), C (5 mg/kg),
V (30 mg/kg), C+L-arginin, C+L-NAME, V+L-arginin and V+L-NAME (n=7). All drugs were given daily (p.o.)
for 4 weeks. Blood glucose, systolic blood pressure and heart rate, plasma A-II, renal ACE activity, urine NAG
(N-acetyl-β-D-glucosaminidase) levels, plasma and urine cGMP and nitrite levels of all groups were measured.
Results: Plasma A-II levels and renal ACE activity were not changed in STZ-diabetic rats but plasma and urine
cGMP and nitrite levels were reduced, urinary NAG levels were increased. In L-NAME group, blood glucose, AII, ACE and NAG levels were increased, cGMP and nitrite levels were decreased. L-arginine treatment reduced
glucose, A-II and NAG levels, improved cGMP and nitrite levels but did not effected ACE activiy. Cilazapril
attenuated blood glucose, blood pressure, A-II, ACE and NAG levels. Valsartan only lowered blood pressure and
NAG levels similar to cilazapril.
Conclusion: NO synthesis and activity are decreased in diabetic nephropathy. Changes in the systemic and renal reninangiotensin system may worsen nephropathy. Cilazapril and valsartan prevent proteinuria at similar levels in diabetic
nephropathy. However, NO-mediated vascular effects of cilazapril may be more beneficial for diabetic nephropathy.
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KeyWords: Streptozotocin, Nitric oxide, Angiotensin II, Cilazapril, Valsartan, Nephropathy.
Giriş
Diyabette vasküler yapısal ve fonksiyonel bozukluklar oluşmakta buna bağlı olarak hipertansiyon ve nefropati
gelişmektedir.
Nitrik oksid (NO) kardiyovasküler sistemde önemli etkileri olan bir ajandır. Damar düz kasını gevşeterek
vazodilatasyona neden olur. Myokard kontraktilitesi üzerine etkileri olup, trombositlerin adhezyon ve
agregasyonunu da inhibe etmektedir. NO sentezinin ve etkisinin diyabette azaldığına, bu nedenle vasküler
komplikasyonların şiddetlendiğine dair çalışmalar1 yanında, NO’in pankreas beta hücrelerinde hasara yol açarak
diyabet oluşmasına katkıda bulunduğuna2 ve diyabette NO sentezinin artması sonucu renal hasarın oluştuğuna dair
çalışmalar da mevcuttur3. Diyabette ayrıca lokal ve sistemik renin-anjiotensin sisteminde (RAS) de değişiklikler
olmaktadır. Diyabete bağlı olarak böbreklerde RAS etkinliğinde artmanın nefropatide rol oynadığını
bildirilmektedir4.
Diyabete bağlı hipertansiyon ve nefropatide anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADEİ) ve anjiotensin II
(A-II) AT1 reseptör blokörleri (ARB) yaygın olarak kullanılan etkili ilaçlardır. Ancak ADEİ’nin bradikinin
yıkımını azaltıcı ve NO sentezini artırıcı etkileri bu ilaçlara üstünlük sağlayabilir 5.
Çalışmamızda bu bilgiler ışığında STZ-diyabetik sıçanlarda nefropatide A-II ve NO etkileri ve bu mediyatörler
üzerine ADEİ silazapril ve ARB valsartanın etkileri araştırılmıştır. Ayrıca bu ilaçların NO üzerinden olan etkileri
NO prekürsörü L-arginin (L-arg) ve NO sentezini azaltan NO sentaz (NOS) inhibitörü N(ω)-nitro-L-arginine
methyl ester (L-NAME) kullanılarak değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metod
2.1. Deney grupları ve diyabet oluşturulması:
Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Labortauvarında yapıldı.
Çalışmada 200-260 g ağırlığında dişi sıçanlar kullanıldı. Diyabet 60 mg/kg intraperitoneal (ip) yoldan
streptozotozin (STZ) verilerek oluşturuldu. STZ’den 2 gün sonra glukoz düzeyleri kuyruk veninden alınan
kanlarda glukoz stripleri kullanılarak ölçüldü. Kan glukoz değeri 12 mM’dan yüksek olan hayvanlar deneye alındı.
Silazapril (S), valsartan (V), L-arginin (L-arg) ve L-NAME serum fizyolojik (SF) içinde çözündürülerek 4 hafta
süre ile gün tek doz olmak üzere gavaj yoluyla uygulandı. Gruplar: Kontrol (Serum fizyolojik, SF), STZ (SF),
STZ + L-arg (1 g/kg), STZ + L-NAME (50 mg/kg), STZ + S (5 mg/kg), STZ + V (30 mg/kg), STZ + S + L-arg,
STZ + S + L-NAME, STZ + V + L-arg, STZ + V + L-NAME olarak belirlendi (n=7).
2.2. Kan basıncı ve kalp hızının ölçümü
4. hafta sonunda hayvanların kuyruklarından tail-cuff metodu (MAY 9610BPHR system) ile kan basıncı ve kalp
hızları ölçüldü.
2.3. İdrar ve plazmada nitrit ve cGMP düzeylerinin ölçümü
24 saatlik idrar örnekleri metabolizma kafesleri yardımıyla toplandı. Hayvanlardan anestezi altında intrakardiyak
kan örnekleri alındı ve böbrekler çıkarıldı. Fizyolojik koşullarda nitrit ve cGMP NO salıverilme ve sentez düzeyini
gösteren parametrelerdir. Çalışmamızda nitrit düzeyleri diazotizasyon yöntemi ile (Griess reaksiyonu)
spektrofotometrik olarak ölçüldü5. cGMP düzeyleri ise radioimmunoassay yöntemi ile ticari kitler (Biomedical
Technologies Inc, BTI) kullanılarak ölçüldü6.
2.4. Plazma anjiotensin II ve böbrek ADE aktivitesinin ölçümü
Plazma AII düzeyleri radioimmunoassay yöntemi ile ticari kitler (Euro Diagnostica) kullanılarak ölçüldü 7.
Böbrekler homojenize edildikten sonra ADE aktivitesi HHL substratı ile hippurik asid oluşumu esasında dayanan
spektrofotometrik yöntemle tayin edildi8. Böbreklerdeki protein miktarı BCA (biçinkoninik asid) metodu ile
ölçüldü.
2.5. İdrar N-asetil-β-D-glukozaminidaz (NAG) düzeyinin ölçümü
İdrar NAG düzeyi böbrek hasarını gösteren etkili bir parametredir. NAG düzeyi PNP-NAG (p-nitro-N-asetil- β-
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D-glukozaminidaz) yöntemi ile spektrofotometrik olarak ölçüldü9.
2.6. İstatistiksel analiz
Tüm değerler ortalama ±standart sapma (SD) olarak verildi. Paired t test ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
(Post hoc Tukey) kullanıldı. Veriler SPPS programı ile analiz edildi.
Bulgular ve Tartışma
3.1. Kan Glukozu, kan basıncı ve kalp hızı
4 hafta sonunda L-arg (%16), silazapril (%21) ve silazapril + L-arg’in (%24) kan glukozunu düşürdü. L-NAME
glukoz düzeyini %17 oranında artırdı. Valsartanın ise etkisi gözlenmedi. Silazapril ve valsartan tek başına kan
basıncı düşürdü ve kalp hızını yükseltti, aynı zamanda L-NAME’ye bağlı kan basıncı yükselmesini ve bradikardiyi
önledi (Tablo 1).
3.2. İdrar ve plazmada nitrit düzeyleri
STZ grubunda plazma (%52) ve idrar (%57) nitrit düzeylerinin düştüğü tespit edildi (p<0,05). L-arg’in bu
düzeyleri yükseltti (%33 ve %34, sırasıyla) (p<0,05). L-NAME ise plazma (%48) ve idrar (%69) nitrit düzeylerini
düşürdü (p<0,05). Valsartanın bu düzeyler üzerine etkisi görülmezken, silazaprilin nitrit düzeylerini yükselttiği
ancak bunun istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görüldü.
Tablo 1. Deney Gruplarında 4 Hafta Sonra Kan Glukoz, Kan Basıncı ve Kalp Atım Hızı
Kan Glukozu (mM)
Sistolik Kan Basıncı
Kalp Hızı
Gruplar
İlk
4 hafta sonra
(mmHg)
(atım/dak)
Kontrol
6,1 ± 0,2
6,3 ± 0,2
123 ± 6
375 ± 14
STZ
19,4 ± 1,8
20,3 ± 1,6
118 ± 4
366 ± 12
L-arg
22,0 ± 2,4
18,3 ± 1,6 ^
119 ± 3
374 ± 11
L-NAME
19,7 ± 1,7
23,5 ± 1,0 ^
148 ± 3 *
286 ± 17 *
Silazapril
19,7 ± 2,5
16,3 ± 1,5 ^
107 ± 6 #
402 ± 13 #
Valsartan
21,4 ± 2,1
22,0 ± 1,7
108 ± 6 #
405 ± 12 #
S+L-arg
22,1 ± 1,5
16,8 ± 1,6 ^
106 ± 6 #
406 ± 11 #
S+L-NAME
22,3 ± 2,9
21,5 ± 3,4
119 ± 3
372 ± 16
V+L-arg
20,7 ± 3,2
17,9 ± 2,4 ^
109 ± 3 #
400 ± 8 #
V+L-NAME
18.1 ± 1,1
21,7 ± 1,7 ^
117 ± 4
378 ± 9
Ortalama ± SD (n=7) S: Silazapril, V: Valsartan ^ p<0,05 ilk değerden farklı, t test
* p<0,05 diğer tüm gruplardan farklı, # p<0,05 kontrol, STZ ve L-arg gruplarından farklı, ANOVA

3.3. İdrar ve plazmada cGMP düzeyleri
STZ grubunda plazma (%57) ve idrar (%62) cGMP düzeylerinin düştüğü tespit edildi. L-arg’in bu düzeyleri
yükseltti (%43 ve %45, sırasıyla). L-NAME ise plazma (%59) ve idrar (%70) cGMP düzeylerini düşürdü.
Valsartanın bu düzeyler üzerine etkisi görülmezken, silazaprilin cGMP düzeylerini yükselttiği ancak bunun
istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görüldü (Şekil 1).
Plazma cGMP (pmol/L)
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Şekil 1. Dört Hafta Sonunda Deney Gruplarında Plazma ve İdrarda cGMP Düzeyleri
Ortalama ± SD (n=7) S: Silazapril, V: Valsartan * p<0,05 kontrolden farklı, # p<0,05 tüm gruplardan düşük, ANOVA

497

3.4. Böbrek ADE aktivitesi ve plazma A-II düzeyleri
STZ grubunda ADE aktivitesinin ve A-II düzeylerinin değişmediği tespit edildi. L-NAME ADE ve A-II (%27)
düzeylerini anlamlı derecede artırdı. L-arg A-II’yi düşürürken (%36) ADE’yi etkilemedi. Silazapril ADE ve A-II (% 70)
düzeylerini belirgin derecede düşürdü ve L-NAME’in neden olduğu artışı önledi. Valsartanın ise bu parametreler üzerine
etkisi gözlenmedi. ADE ve A-II düzeyleri en fazla silazapril + L-arg uygulanan grupta düştü (Şekil 2).
Böbrek ADE Aktivitesi (µM/mg protein/saat)

Plazma Anjiotensin II (pmol/L)
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Şekil 2: Dört Hafta Sonunda Böbrek ADE ve Plazma AII düzeyleri Ortalama ± SD (n=7) S: Silazapril, V: Valsartan
* p<0,05 kontrolden farklı, # p<0,05 tüm gruplardan yüksek, ^ p<0,05 tüm gruplardan düşük, ANOVA

3.5. İdrar NAG düzeyleri
Diyabetik grupta NAG düzeyi yükseldi. Silazapril ve valsartan benzer düzeyde NAG düzeyini düşürerek renoprotektif
etki sağladı. NAG düzeyinde en fazla artma L-NAME grubunda gözlendi (p<0,05). Silazapril ve valsartan benzer
düzeyde L-NAME’e bağlı NAG yükselmesini önledi (p<0,05) (Şekil 3).
İdrar NAG (U/L)
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Şekil 3: Dört Hafta Sonunda Deney Gruplarında İdrar NAG Düzeyleri
Ortalama ± SD (n=7) S: Silazapril, V: Valsartan
* p<0,05 kontrolden farklı, # p<0,05 tüm gruplardan yüksek, ^ p<0,05 tüm gruplardan düşük, ANOVA

Çalışmamızda STZ-diyabetik sıçanlarda 4 hafta sonunda L-arg ve silazaprilin kan glukoz düzeylerini
düşürdüğünü, L-NAME’in arttırdığını, valsartanın ise glukoz düzeyini etkilemediğini tespit ettik. L-arg’in glukoz
düzeyini düşürmesinde pankreas hücrelerini koruması ve insülin sekresyonunu artırması rol oynayabilir. L-NAME
ise pankreas hücrelerindeki hasarı ve pankreatik kan akımını azaltarak kan glukozunu yükseltebilir. Çalışmamızda
ayrıca silazaprilin kan glukozunu düşürdüğünü valsartanın ise etkisi olmadığı bulundu. ADEİ’nin ADE
inhibisyonuna ve bradikininin etkinliğini artırmalarına bağlı olarak insülin rezistansını azalttığı bildirilmektedir 10.
Bu etkilerinde bradikinin bağlantılı NO sentezini artırmaları rol oynayabilir 11.
STZ-diyabetik sıçanlarda kan basıncının yükseldiğini, düştüğünü ve değişmediğini bildiren çalışmalar
mevcuttur12. Bu farklılıklarda diyabetin süresi önem taşıyabilir. Akut dönemde osmatik diüreze ve hiperglisemiye
bağlı hipotansiyon görülebilir. Daha uzun sürelerde ise hipertansiyon gelişmektedir. Çalışmamızda STZ
uygulanmasından 4 hafta sonra kan basıncının değişmediğini tespit ettik. Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak
oral yoldan uygulanan L-arg’inin kan basıncı etkilemediğini, oral yolla uygulanan L-NAME’nin ise kan basıncı
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yükselttiğini gözlemledik. Silazapril ve valsartan ise benzer düzeyde kan basıncını düşürdü. ADEİ ve ARB’lerin
antihipertansif etkilerinin benzer düzeyde olduğu bildirilmektedir.
Çalışmamızda STZ-diyabetik sıçanlarda böbrek ADE aktivitesinin ve kan A-II düzeylerinin değişmediği gözlendi.
L-NAME’nin ADE aktivitesini ve kan A-II düzeylerinin anlamlı derecede artırdığı tespit edildi. NO’in ADE
sentezini ve AT1 reseptör dansitesini azalttığı, L-NAME’nin ise A-II düzeylerini artırdığı bildirilmiştir13.
Çalışmamızda silazaprilin L-NAME’ye bağlı ADE ve A-II yükselmesini tamamen önlemesi, silazapril+L-arg
uygulanmasının bu parametrelerde en fazla düşmeye neden olması silazaprilin etkisinde NO’in rolü olabileceğini
göstermektedir.
Çalışmamızda STZ-diyabetik grupta idrar ve plazmada nitrit ve cGMP düzeylerinin azaldığını tespit ettik. Bu
tespit NO sentezinin diyabete bağlı olarak azaldığını göstermektedir. Diyabete bağlı vasküler komplikasyonlarda
NO sentezinin azalması da rol oynamaktadır. Nitrit ve cGMP düzeylerinin en fazla silazapril+L-arg uygulanan
grupta düşmesi silazaprilin NO sentezini artırdığını gösterebilir. ADEİ’nin bradikinin yıkımını azaltarak NO
aktivitesini artırdıkları bilinmektedir. Özellikle renal dokuda NO aktivitesini artırmaları diyabetik nefropatide ek
yarar sağlayabilir 5,14. ARB’lerin NO sentezini artırmadıkları ancak AT 1 reseptörleri bloke ederek NO aktivitesini
artırabilecekleri de öne sürülmektedir.
NAG renal proksimal tübüllerde bulunan lizozomal bir enzimdir ve böbrek hasarına bağlı olarak idrarda düzeyi
yükselmektedir. Diyabetik nefropatide ilk belirleyici bulgu proteinüridir. Çalışmamızda STZ-diyabetik grupta
NAG düzeyinin anlamlı derecede yükseldiğini tespit ettik. L-NAME ile NO sentezinin azalması NAG atılımını
artırarak böbrek hasarını ilerletmiştir. Silazpril ve valsartan benzer düzeyde NAG atılımını azalttığı ve böbrek
hasarını önlediği tespit edilmiştir. ADEİ ve ARB’leri glomerüler kapiller basıncı azaltarak ve A-II’nin hipertrofik
etkisini önleyerek böbrekleri korumaktadır15. Ancak ADEİ’lerinin NO sentezini artırmaları vasküler koruma
açısından ek yarar sağlayabilir.
Sonuç
STZ-diyabetik sıçanlarda dört hafta sonunda; NO sentez ve aktivitesi azalmakta, ACE ve A-II sentezi
değişmemektedir. NO sentezi azaldığında A-II sentezi artmaktadır. Silazapril ve valsartan kan basıncını benzer
düzeyde düşürmekte ve proteinüriyi benzer düzeyde önlemektedir. Ancak silazaprilin NO aracılı vasküler etkileri
diyabetik nefropatide artı yarar sağlayabilir.
Kaynaklar
1- Xu B, Chibber R, Ruggiero D, et al. Impairment of vascular endothelial nitric oxide synthase activity by advanced glycation
end products. FASEB J. 2003;17(10):1289-91.
2- Oleson BJ, Corbett JA. Dual Role of Nitric Oxide in Regulating the Response of β Cells to DNA Damage. Antioxid Redox
Signal. 2018;29(14):1432-1445.
3- Dellamea BS, Leitão CB, Friedman R, Canani LH. Nitric oxide system and diabetic nephropathy. Diabetol Metab Syndr.
2014;6(1):17.
4- Anderson S, Jung FF, Ingelfinger JR. Renal renin-angiotensin system in diabetes: functional, immunohistochemical, and
molecular biological correlations. Am J Physiol. 1993;265:F477-86.
5- Hwang JY, Kan WC, Liu YB, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors attenuated advanced glycation end productsinduced renal tubular hypertrophy via enhancing nitric oxide signaling. J Cell Physiol. 2019 Mar 1. doi: 10.1002/jcp.28369.
6- Toyoshima H, Nasa Y, Kohsaka Y, et al. The effect of chronic treatment with trandolapril on cyclic AMP-and cyclic GMPdependent relaxations in aortic segments of rats with chronic heart failure. Br J Pharmacol. 1998;123(2):344-52.
7- Allan DR, Hui KY, Coletti C, Hollenberg NK. Renin vs. angiotensin-converting enzyme inhibition in the rat: consequences for
plasma and renal tissue angiotensin. J Pharmacol Exp Ther. 1997;283(2):661-5.
8- Casarini DE, Boim MA, Stella RC, et al. Angiotensin I-converting enzyme activity in tubular fluid along the rat nephron. Am J
Physiol. 1997;272(3 Pt 2):F405-9.
9- Horak E, Hopfer SM, Sunderman FW Jr. Spectrophotometric assay for urinary N-acetyl-beta-D-glucosaminidase activity. Clin
Chem. 1981;27(7):1180-5.
10- Frantz ED, Crespo-Mascarenhas C, Barreto-Vianna AR,et al. Renin-angiotensin system blockers protect pancreatic islets
against diet-induced obesity and insulin resistance in mice. PLoS One. 2013;8(7):e67192.
11- Henriksen EJ, Jacob S, Kinnick TR, et al. ACE inhibition and glucose transport in insulinresistant muscle: roles of bradykinin
and nitric oxide. Am J Physiol. 1999;277(1):R332-6.
12- Kiff RJ, Gardiner SM, Compton AM, et al. Selective impairment of hindquarters vasodilator responses to bradykinin in
conscious Wistar rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus. Br J Pharmacol. 1991;103(2):1357-62.
13- Bataineh A, Raij L. Angiotensin II, nitric oxide, and end-organ damage in hypertension. Kidney Int Suppl. 1998;68:S14-9.
14- García-Estañ J, Ortiz MC, O'Valle F, et al. Effects of angiotensin-converting-enzyme inhibitors in combination with diuretics
on blood pressure and renal injury in nitric oxide-deficiency-induced hypertension in rats. Clin Sci (Lond). 2006;110(2):227-33.
15- Kennefick TM, Anderson S. Role of angiotensin II in diabetic nephropathy. Semin Nephrol. 1997;17(5):441-7.

499

SS-281
ACUTE PULMONARY EMBOLISM MIMICKING INFERIOR
MYOCARDIAL INFARCTION DURING HEMODYNAMIC
INSTABILITY
Murat GÜL*
Aksaray University, Medical Faculty, Dept of Cardiology
Pulmoner emboli (PE) ve ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI), hızlı bir şekilde hemodinamik bozulmaya
yol açabilecek yaygın kardiyovasküler acil nedenlerdir. PE'nin klinik prezentasyonu dispne, taşikardi, göğüs ağrısı
ve akut koroner sendrom şeklinde olabilir . PE için çeşitli elektrokardiyografik (EKG) paternler tarif edilmiştir.
Sinüs taşikardisi, sağ eksen sapması, tam veya tamamlanmamış sağ dal bloğu bloğu ve S1Q3T3 işareti, sağ
prekordiyal leadlerde ST yükselmesine kadar değişkenlik gösterir. (1) Nadiren PE, STEMI'yi taklit eden ST
yükselmeleri ile ortaya çıkabilir ve bu da doğru tanı koymakta zorluk oluşturur. Bu yazıda, EKG bulgularının
inferior miyokard infarktüsünü taklit eden bir pulmoner emboli olgusu tanımlanmaktadır.
70 yaşında bir kadın, kardiyak arrest ile acil servise getirildi. Öyküsünde kontrolsüz hipertansiyon ve hiperlipidemi
vardı. Senkoptan önce göğüs ağrısı ve terlemesi şikayeti olan hasta evde kardiyak arrest tablosunda bulunmuş.
Başarılı kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası entübe edilmiş. Acil servise geldikten sonra kan basıncı 70/40
mmHg, nabız 95 atım / dakika ritmik, endotrakeal tüp ile% 100 oksijenasyonda oksijen satürasyonu% 84 idi. İlk
EKG'de sağ dal bloğu ile sinüs ritmi, aVL'de ST yükselmeleri II, III aVF, V3-V6 ve ST-depresyonu görüldü (Şekil
1). Klinik sunum ve EKG bulgularına dayanarak, hastaya acil kalp kateterizasyonu yapıldı. Kardiyak
kateterizasyondan önce alınan ikinci bir EKG, bradikardi ve progresif ST yükselmesinin olduğu saptandı (Şekil
2). Koroner anjiyografisinde obstrüktif olmayan epikardiyal koroner arterler görüldü. Yatak başı
ekokardiyografide dilate sağ ventrikül, orta -ileri trikuspıt yetmezliği saptandı. Sol ventrikül duvarlarında hareket
kusuru izlenmedi. Ayırıcı tanıda masif pulmoner emboli düşünülen hastaya pulmoner CT anjiyografisi çekildi ve
sol ana pulmoner arter ve bilateral pulmoner distal segmentler üzerinde çoklu dolum defektleri izlendi (Şekil 3).
Pulmoner tromboemboli tanısı konduktan sonra alteplaz infüzyonu ve heparin infüzyonu başlandı Takiplerinde
kardiyojenik şok tablosu gelişen hasta tanıdan 18 saat sonra öldü.

ACUTE PULMONARY EMBOLISM MIMICKING INFERIOR
MYOCARDIAL INFARCTION DURING HEMODYNAMIC
INSTABILITY
Pulmonary embolism (PE) and ST-elevation myocardial infarction (STEMI) are both common causes of
cardiovascular emergency, which may rapidly lead to hemodynamic deterioration . The clinical presentations of
PE may be nonspecific, including dyspnea, chest pain and tachycardia which are similar to acute coronary
syndrome. Several electrocardiographic (ECG) patterns were described for PE. They range from sinus tachycardia,
rightward axis deviation, complete or uncomplete right bundle branch block and S1Q3T3 sign to ST-elevation in
right precordial leads. (1) Rarely PE can be presenting with ST elevations mimicking STEMI, which causes
difficulty making the correct diagnosis. This report describes a case of pulmonary embolism that ECG findings
mimicking inferior myocardial infarction .
A 70-year-old female brought to emergency department in cardiac arrest. Her past medical history included poorly
controlled hypertension and hyperlipidemia .The patient was complained chest pain and sweating prior to syncope.
Emergency services found her in pulseless electrical activity and initiated successful cardiopulmonary
resuscitation, and the patient was subsequently intubated. Upon arrival to the emergency room,blood pressure was
70/40 mmHg, pulse rate was 95 beats/minute rhythmic, and oxygen saturation was 84% on 100% oxygenation via
endotracheal tube. The initial ECG revealed sinus rhythm with right bundle branch block,ST elevations leads II,
III aVF, V3-V6 and ST-depression in lead aVL (Figure 1). Based on her clinical presentation and ECG findings,
the patient was taken for an emergent cardiac catheterization. A second ECG taken before cardiac catheterization
showed that bradycardia and progressive ST elevation in same leads (Figure 2). She was hemodynamically
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supported by norepinephrine and an intra-aortic balloon pump. Her coronary angiogram showed non-obstructive
epicardial coronary arteries. Bedside echocardiography was performed,which showed a severely dilated right
ventricle and no evidence of left ventricular wall motion abnormality. These findings raised a suspicion of massive
pulmonary embolism. Afterwards, an emergent computed tomography pulmonary angiography was arranged and
showed multiple filling defects over the left main pulmonary artery and bilateral pulmonary distal segments
(Figure 3). Following diagnosis of pulmonary thromboembolism, alteplase infusion was initiated and patient fully
anticoagulated with unfractioned heparin. Unfortunately, the patient died 18 hours after admission because of
profound shock.
Introduction
Pulmonary embolism (PE) and ST-elevation myocardial infarction (STEMI) are both common causes of
cardiovascular emergency, which may rapidly lead to hemodynamic deterioration . The clinical presentations of
PE may be nonspecific, including dyspnea, chest pain and tachycardia which are similar to acute coronary
syndrome. Several electrocardiographic (ECG) patterns were described for PE. They range from sinus tachycardia,
rightward axis deviation, complete or uncomplete right bundle branch block and S1Q3T3 sign to ST-elevation in
right precordial leads. (1) Rarely PE can be presenting with ST elevations mimicking STEMI, which causes
difficulty making the correct diagnosis. This report describes a case of pulmonary embolism that ECG findings
mimicking inferior myocardial infarction .
Case Report
A 70-year-old female brought to emergency department in cardiac arrest. Her past medical history included poorly
controlled hypertension and hyperlipidemia .The patient was complained chest pain and sweating prior to syncope.
Emergency services found her in pulseless electrical activity and initiated successful cardiopulmonary
resuscitation, and the patient was subsequently intubated. Upon arrival to the emergency room,blood pressure was
70/40 mmHg, pulse rate was 95 beats/minute rhythmic, and oxygen saturation was 84% on 100% oxygenation via
endotracheal tube. The initial ECG revealed sinus rhythm with right bundle branch block,ST elevations leads II,
III aVF, V3-V6 and ST-depression in lead aVL (Figure 1). Based on her clinical presentation and ECG findings,
the patient was taken for an emergent cardiac catheterization. A second ECG taken before cardiac catheterization
showed that bradycardia and progressive ST elevation in same leads (Figure 2). She was hemodynamically
supported by norepinephrine and an intra-aortic balloon pump. Her coronary angiogram showed non-obstructive
epicardial coronary arteries. Bedside echocardiography was performed,which showed a severely dilated right
ventricle and no evidence of left ventricular wall motion abnormality. These findings raised a suspicion of massive
pulmonary embolism. Afterwards, an emergent computed tomography pulmonary angiography was arranged and
showed multiple filling defects over the left main pulmonary artery and bilateral pulmonary distal segments
(Figure 3). Following diagnosis of pulmonary thromboembolism, alteplase infusion was initiated and patient fully
anticoagulated with unfractioned heparin. Unfortunately, the patient died 18 hours after admission because of
profound shock.
Discussion
Pulmonary embolism is a potentially life- threatening condition that is sometimes difficult to diagnose due to
nonspecific symptoms and findings. More than 90% of cases present shortness of breath and chest pain (2). Chest
pain is usually pleuritic, which is due to pulmonary infarction (3). Chest pain is also related with myocardial
ischemia due to the increased right ventricular afterload and a disproportion between oxygen demand and supply
(4). Atypical clinical and electrocardiographic findings can be diagnostic challenging.
The ECG associated with PE is variable including ST segment abnormalities, T wave changes, a left or right axis
deviation, a S1Q3T3 pattern, and right bundle branch block. ST-elevation is an uncommon ECG manifestation in
PE, occurring in a range of 10–30% of patients, although its incidence varies according to the ECG leads taken
into account and with the degree of hemodynamic compensation (5).
Although the pathophysiology of ST elevation in PE is still unclear, a few mechanisms can be proposed for
explanation . The sudden elevation of right ventricular pressure and consequently increased right ventricular
afterload produced by pulmonary artery outﬂow obstruction results in right ventricular failure and dilatation
inducing myocardial ischemia. These ST elevations could also be explained by a sudden increase in pressure on
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the right ventricle resulting in stretching of the myocardial cells leading to ischemia, and acute coronary
vasospasm, resulting in ST elevation. The severe hypoxemia that accompanies massive PE induces a
catecholamine surge and further increases myocardial workload, worsening the ischemia (6).
In conclusion, ST-elevation is an atypical ECG finding of PE. A bedside echocardiography is a valuable diagnostic
tool on making differential diagnosis from ACS and to a fast detection of acute RV overload. The possibility of PE
should kept in the mind in patient with ST-elevation myocardial infarction when cardiac catheterization fails to
identify a culprit lesion.
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Figure Legends
Figure 1: Initial ECG revealed ST elevations in leads II, III aVF, V3-V6 and ST-depression in lead aVL
Figure 2: Control ECG showed that bradycardia and progressive ST elevation in inferolateral leads
Figure 3: CT pulmonary angiography showed subtotal occlusion of left main pulmonary artery

502

503

PS-282
QUORUM SENSING VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ İLİŞKİSİ
Ergin KARİPTAŞ*, Mikail YENİÇERİ**
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Mikrobiyoloji AD, Kırşehir
**
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yüksek Biyolog, Kırşehir
Bakterilerde de, diğer canlılar gibi algılama veya bulunduğu çevreye adapte olmasını sağlayan bazı mekanizmalar
olduğu bilinmektedir. Quorum Sensing (QS) olarak bilinen bu iletişim kurma aracı bazı bakterilerde özellikle
virülans ve biyofilm oluşumu gibi önemli bakteriyel fenotiplerle ilişkilendirilmiştir. Antibiyotikler bakteriyel
enfeksiyonların tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. İlaç tedavisinde antibiyotiklerin gereksiz ve
rastgele kullanımları, bu ajanlara karşı yaygın direnç gelişmesine neden olmuştur. Çoklu antibiyotik direncine
sahip bakterilerin ortaya çıkması ve hızla yayılması, hâlihazırda mevcut antibiyotiklerle bakteriyel enfeksiyonların
tedavisini giderek güçleştirmektedir. Patojenik bakterilerin patojenite ve virülans faktörlerinin üretimini bakteriler
arası iletişim sistemini kullanarak düzenlendiklerinin keşfi, bakteriler arası iletişim sistemini antimikrobiyal tedavi
için cazip bir hedef haline getirmiştir. Ayrıca bakteriler bilinen tüm antimikrobiyallere karşı direnç geliştirmede
olağanüstü bir kabiliyete sahiptirler. Dolayısıyla, bakterilerle savaş yeteneğimizin azaldığı post-antibiyotik bir
dönemle karşı karşıyayız ve infeksiyöz hastalıklarla başa çıkmak için yeni stratejilere olan gereksinim gün geçtikçe
artmaktadır. Bakteriyel iletişim inhibitörleri kullanarak bakteriler arası iletişimin inaktive edilmesi, infeksiyöz
hastalıkların tedavisinde, bakterileri öldürmek yerine patogenezi hedef almak, direnç gelişimi için daha az seçici
baskı uygulayabilir. Ayrıca Quorum Sensing moleküllerinin inaktive edilmesi sonucunda bakterilerin virülans,
biyofilm oluşumu ve bakteriyel direnç mekanizmalarını azaltarak, bakterilerden kaynaklı hastalıkların
önlenmesinde önemli bir araç olarak kullanılması gelecekte antimikrobiyal direnç çalışmaları için büyük umut
vaat etmektedir.
*

Amaç: Quorum sensing” yeterli çoğunluğu algılama, bakteri hücrelerinin eş güdüm içinde hareket ederek, çok
hücreli organizma özelliği göstermesidir. Hücreler arası sinyal iletimini sağlayan otoindükleyici moleküller,
bakteri hücrelerinin metabolik etkinlikleri sonucu sentez edilmekte ve difüzyon ile ortama dağılmaktadır. Açil
homoserin laktonları, furanozil borat esterleri 2, 3, siklik dipeptidler 4 ve bradioksetin 5 gibi türevlerden oluşan
bu moleküller, ortamdaki hücrelerin içinde ya da üzerinde bulunan reseptörlere bağlanarak etki göstermektedir.
Metabolik olarak aktif hücre yoğunluğunun artması ve belirli bir eşik değeri aşması, bakteri hücrelerinin gen
ifadelenmesi ve metabolizma eksenlerinde değişiklikliğe yol açmaktadır. “Quorum sensing”, kültür biyokitlesinin
kontrolü, biyofilm oluşumu, hareket ve virülans genlerinin ifadelenmesi gibi birçok olay üzerinde etkilidir (Engin,
2008). Bakteriyel direnme (persistans), antimikrobiyal baskısı altındaki bakteri hücrelerinin arasından ne ölen ne
de hızlı bir şekilde bölünen hücrelerin çıkması olarak tanımlanmaktadır. Direnme durumundaki hücreler, bir çok
antimikrobiyal ajanlara karşı tolerans göstermektedir. Ancak, antimikrobiyallere direnç geliştirmenin aksine,
direnme fenotipinin geri dönüşümlü olduğu belirtilmektedir. Direnmenin hücresel mekanizmaları konusunda az
sayıda çalışma bulunsa da koloni düzeyindeki mekanizmalar henüz yeterince açık değildir (Engin, 2008). Bu
bilgiler ışığında, çalışmada, Quorum Sensing mekanizmasının antimikrobiyal dirence olan etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gram pozitif ve gram negatif bakterilerde Quorum Sensing mekanizması,
antimikrobiyal direnç ile ilişkisi yönünde bulgular sunulmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada; taramada kullanılan anahtar sözcükler, çeşitli kombinasyonlar yapılarak
yürütülmüştür. Tarama sırasında kullanılan İngilizce üç anahtar kelime; “Bacteria, Quorum Sensing, Antimicrobial
Resistance”dır. Taramada kullanılan Türkçe anahtar sözcüklerin Türkçe karşılıkları; “Bakteri, Quorum Sensing,
Antimikrobiyal Direnç”tir. Bu alanda İngilizce ve/veya Türkçe dillerinde yayımlanmış makalelerin taranması ile
elde edilen veriler çalışmamızın temelini oluşturmuştur.
Bulgular: Bu çalışmada araştırma makaleleri incelenmiştir. Quorum Sensing bakteriyal gen ifadesini ve hücre
fizyolojisinde global değişikliği içerdiği gibi antibiyotik dirençlilikle çok yönlü ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin
karbenisilin ve siprofloksasin tedavisi sonrası P. aeruginosa logaritmik kültürüne Açil Homoserin Lakton
eklendikten sonra hücre popülasyonunda artış olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca P. aeruginosa’daki Quorum Sensing
transkripsiyon düzenleyicileri olan MvfR (PqsR)’ın transkriptomik analizlerinde, PA14’de ortaya çıkarak b-laktam
antibiyotikleri ve reaktif oksijen türlerine karşı peroksidaz ekpresyonu için Quorum Sensing’i uyardığı
bildirilmiştir. P. aeruginosa PAO1’da, VqsM’ın QS uyarıcı global düzenleyici olduğu, antibiyotik toleransına
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aracılık eden nfxB ekspresyonunu uyararak, mexC-mexD-oprJ operonu ekpresyonu üzerinden kinolon, tetrasiklin
ve kanamisine toleransın artmasını sağlayarak, antibiyotik direncini düzenlediği bildirilmiştir. Buna rağmen
antibiyotik toleransa Quorum Sensing’in aracılık ettiği bazı fizyolojik durumlarda, antibiyotik toleransında
bakterilerde biyofilm oluşumu klinik enfeksiyonların tedavisinde birçok zorluğa sebep olduğundan çok önemlidir.
Bu etkiler sıklıkla P. aeruginosa’nın hem örneklerinin hem de klinik türlerinin yanı sıra Klebsiella pneumoniae ve
Staphylococcus aureus gibi diğer türlerde de gözlemlenmiştir. Özellikle biyofilm durumu bakterilerde hücresel
fizyolojik durum (hücre yenilemesi gibi), gen modifikasyonları, fiziksel bariyer gibi farklı savunma mekanizmaları
gelişmesini sağlamaktadır. P. aeruginosa’da, rhl ve las QS sistemleri başlıca biyofilm oluşumu ile antimikrobiyal
bileşikler ve konakçının yüksek hassasiyetli immün sistemi ile korelasyon yaparak bozulmasını sağlamaktadır.
Üstelik P. aeruginosa’daki diğer QS sistemi olan pqs sistemi aracılığı ile programlanmış hücre ölümü sonucu ile
DNA’nın hücre dışına serbest bırakılmasına aracılık ederek biyofilm oluşumunu ve antibiyotik toleransını
düzenleyerek, hücre popülasyonunun geri kalanına yarar sağladığı gösterilmiştir. Klinik isolat Acinetobacter
baumannii’de, levofloksasin veya meropenem antibiyotiklerinin varlığının, AHL salınımını uyaran bir efüzyon
pompasının aşırı ekspresyonunu indüklediği ve böylece Quorum Sensing aracılığı ile biyofilm oluşumu ile
antibiyotik toleransının arttığı bildirilmiştir (Remy ve ark., 2018).
Sonuç: Antimikrobiyal ilaçlara direnme (persistans) enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde karşılaşılan en önemli
sorunlardan biridir. Özellikle bağışıklık sistemi bozuk hastalarda görülen enfeksiyonlar ile biyofilm kaynaklı
enfeksiyonlar, bakteriyel direnmenin mortalite ve morbiditeyi en fazla artırdığı durumlardır. Kısa vadede gözlenen
bu etkinin yanı sıra, antimikrobiyallere direnme, bakteri hücrelerine direnç geliştirmek için gerekli süreyi
kazandırmaktadır. Quorum sensing mekanizmasının detaylarına bakıldığında, global bir düzenleyici olarak
hücrelere gen transfer yeteneğini artırmakta ve biyofilm oluşumu, pilus biyogenezi, çeşitli çoklu virülans
faktörlerin üretimi, antibiyotik direnç gelişimi gibi bazı fizyolojik fonksiyonların kontrolünü sağlamaktadır.
Quorum Sensing mekanizması mikroorganizmalar arasında iletişim kurmalarını sağlayarak mikroorganizmaların,
belirli bir çoğunluğa ulaşıp ulaşamadıklarını kontrol etmelerine ve yeterli çoğunluğa ulaştıkları anda ise virülans
faktörleri, antibiyotik direnç gibi kritik gen ekspresyonlarını tetiklemektedir. Bu durum sonucunda ise
antibiyotiklere karşı gelişen direnç önemli bir sorunu teşkil etmektedir. Böylelikle, mikroorganizmalar için
konakta başarılı bir enfeksiyon süreci gelişmektedir. Bununla birlikte ilaçlara karşı kazanılan direnç sonucunda
gelişen hastane enfeksiyonları hastanelerde kalış süresini artırmakta, bununla birlikte ölüm oranı da artmaktadır.
Yine kazanılan direnç sonucu yeni ilaçlar geliştirilmesi gerekmekte bu durum ise fazladan ek maliyete neden
olmaktadır Diğer yandan ise Quorum Sensing molekülleri aracılığı ile gerçekleştirilen iletişime müdahale
edilmesine yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalarda ise mikroorganizmaların iletişim kurmaları engellenerek
enfeksiyon süreci oluşmayacaktır. Bu alanda yapılan çalışmaların gelecekte antimikrobiyal dirence karşı
geliştirilecek ilaç ve moleküllere etkisi olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bakteri, Quorum Sensing, Antimikrobiyal Direnç

QUORUM SENSING AND RELATIONSHIP ANTIMICROBIAL RESISTANCE
Introduction: Bacteria, like other living things, are known to have some mechanisms that enable them to adapt to
or adapt to the environment. This communication device, known as Quorum Sensing (QS), has been associated
with important bacterial phenotypes in some bacteria, particularly virulence and biofilm formation. Antibiotics are
widely used in the treatment of bacterial infections. Unnecessary and random use of antibiotics in drug treatment
has led to widespread resistance to these agents. The emergence and rapid dissemination of multiple antibiotic
resistant bacteria makes the treatment of bacterial infections increasingly difficult with current antibiotics. The
discovery that pathogenicity and virulence factors of pathogenic bacteria are regulated by using the inter-bacterial
communication system makes the inter-bacterial communication system an attractive target for antimicrobial
therapy. In addition, bacteria have an extraordinary ability to develop resistance to all known antimicrobials.
Therefore, we are faced with a period of post-antibiotics in which our ability to combat bacteria is reduced and the
need for new strategies for dealing with infectious diseases is increasing day by day. Inactivating bacterial
communication by using bacterial communication inhibitors, in the treatment of infectious diseases, targeting
pathogenesis instead of killing bacteria may exert less selective pressure for resistance development. In addition,
the use of Quorum Sensing molecules as a result of the inactivation of bacteria, virulence, biofilm formation and
bacterial resistance mechanisms as an important tool in the prevention of bacteria caused by bacteria in the future
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promises a great promise for antimicrobial resistance studies.
Methods: In this study; The keywords used in the screening were carried out with various combinations. Three
keywords in English used during browsing; ”Bacteria, Quorum Sensing, Antimicrobial Resistance“. Turkish
equivalents of Turkish keywords used in screening; ”Bacteria, Quorum Sensing, Antimicrobial Resistance“. The
data obtained by scanning articles published in English and / or Turkish in this field was the basis of our study.
Results: In this study, research articles were examined. Quorum Sensing has a multifaceted relationship with
bacterial gene expression and global change in cell physiology as well as antibiotic resistance. For example, after
addition of carbenisiline and ciprofloxacin, an increase in the cell population was observed after addition of the
acyl homoserine lactone to the P. aeruginosa logarithmic culture. In addition, transcriptomic analyzes of MvfR
(PqsR), a Quorum Sensing transcription regulator in P. aeruginosa, have been reported in PA14 to induce Quorum
Sensing for peroxidase expression against b-lactam antibiotics and reactive oxygen species.
In P. aeruginosa PAO1, VqsM has been reported to regulate antibiotic resistance by increasing the tolerance to
quinolone, tetracycline and kanamycin by expressing the expression of mexC-mexD-oprJ operon by stimulating
nfxB expression mediating antibiotic tolerance, where QS is the stimulating global regulator. However, in some
physiological conditions mediated by Quorum Sensing in antibiotic tolerance, the formation of biofilm in bacteria
in antibiotic tolerance is very important as it causes many difficulties in the treatment of clinical infections. These
effects were frequently observed in both species and clinical types of P. aeruginosa, as well as in other species
such as Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus aureus. Especially in the biofilm situation, different defense
mechanisms such as cellular physiological status (such as cell renewal), gene modifications and physical barrier
are developed in bacteria. In P. aeruginosa, rhl and las QS systems are primarily associated with biofilm formation,
which correlates with the antimicrobial compounds and the host's high-precision immune system. Moreover, it has
been shown that it benefits the rest of the cell population by regulating biofilm formation and antibiotic tolerance
by mediating the release of DNA from the cell by programmed cell death via the other QS system pqs system in
P. aeruginosa. Clinical isolate In Acinetobacter baumannii, the presence of levofloxacin or meropenem antibiotics
has been reported to induce overexpression of an effusion pump that stimulates the release of AHL, thereby
increasing biofilm formation and antibiotic tolerance via Quorum Sensing (Remy et al., 2018).
Conclusion: Resistance to antimicrobial drugs (persistence) is one of the most important problems encountered
in the treatment of infectious diseases. In particular, infections in immunocompromised patients and biofilminduced infections are the cases in which bacterial resistance increases mortality and morbidity most. In addition
to this effect observed in the short term, resistance to antimicrobials provides the time required to develop
resistance to bacterial cells. The details of the Quorum sensing mechanism increase the gene transfer ability of
cells as a global regulator and provide control of some physiological functions such as biofilm formation, pilus
biogenesis, production of various multiple virulence factors, and development of antibiotic resistance. The
Quorum Sensing mechanism triggers critical gene expression, such as virulence factors, antibiotic resistance, when
microorganisms control microorganisms to reach a certain majority by enabling them to communicate between
microorganisms and when they reach an adequate majority. As a result, resistance to antibiotics is an important
problem. Thus, a successful infection process is developing in the host for microorganisms. In addition, hospital
infections caused by resistance against drugs increase the duration of hospital stay and increase the mortality rate.
Again, new drugs need to be developed as a result of the resistance gained, which leads to additional additional
costs. On the other hand, Quorum Sensing molecules will be used to interfere with the communication made and
the studies will be prevented by preventing the microorganisms from communicating. Studies in this area will have
an impact on drugs and molecules to be developed against antimicrobial resistance in the future.
Keywords: Bacteria, Quorum Sensing, Antimicrobial Resistance
Giriş
“Quorum sensing” yeterli çoğunluğu algılama, bakteri hücrelerinin eş güdüm içinde hareket ederek, çok hücreli
organizma özelliği göstermesidir. Hücreler arası sinyal iletimini sağlayan otoindükleyici moleküller, bakteri
hücrelerinin metabolik etkinlikleri sonucu sentez edilmekte ve difüzyon ile ortama dağılmaktadır. Açil homoserin
laktonları, furanozil borat esterleri 2, 3, siklik dipeptidler 4 ve bradioksetin 5 gibi türevlerden oluşan bu moleküller,
ortamdaki hücrelerin içinde ya da üzerinde bulunan reseptörlere bağlanarak etki göstermektedir. Metabolik olarak
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aktif hücre yoğunluğunun artması ve belirli bir eşik değeri aşması, bakteri hücrelerinin gen ifadelenmesi ve
metabolizma eksenlerinde değişiklikliğe yol açmaktadır. “Quorum sensing”, kültür biyokitlesinin kontrolü,
biyofilm oluşumu, hareket ve virülans genlerinin ifadelenmesi gibi birçok olay üzerinde etkilidir 1. Bakteriyel
direnme (persistans), antimikrobiyal baskısı altındaki bakteri hücrelerinin arasından ne ölen ne de hızlı bir şekilde
bölünen hücrelerin çıkması olarak tanımlanmaktadır. Direnme durumundaki hücreler, bir çok antimikrobiyal
ajanlara karşı tolerans göstermektedir. Ancak, antimikrobiyallere direnç geliştirmenin aksine, direnme fenotipinin
geri dönüşümlü olduğu belirtilmektedir. Direnmenin hücresel mekanizmaları konusunda az sayıda çalışma bulunsa
da koloni düzeyindeki mekanizmalar henüz yeterince açık değildir 1. Bu bilgiler ışığında, çalışmada, Quorum
Sensing mekanizmasının antimikrobiyal dirence olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda gram pozitif ve gram negatif bakterilerde Quorum Sensing mekanizması, antimikrobiyal direnç ile
ilişkisi yönünde bulgular sunulmaktadır.
Materyal ve Metod
Bu çalışmada; taramada kullanılan anahtar sözcükler, çeşitli kombinasyonlar yapılarak yürütülmüştür. Tarama
sırasında kullanılan İngilizce üç anahtar kelime; “Bacteria, Quorum Sensing, Antimicrobial Resistance”dır.
Taramada kullanılan Türkçe anahtar sözcüklerin Türkçe karşılıkları; “Bakteri, Quorum Sensing, Antimikrobiyal
Direnç”tir. Bu alanda İngilizce ve/veya Türkçe dillerinde yayımlanmış makalelerin taranması ile elde edilen veriler
çalışmamızın temelini oluşturmuştur.
Tartışma
Bu çalışmada araştırma makaleleri incelenmiştir. Quorum Sensing bakteriyal gen ifadesini ve hücre fizyolojisinde
global değişikliği içerdiği gibi antibiyotik dirençlilikle çok yönlü ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin karbenisilin ve
siprofloksasin tedavisi sonrası P. aeruginosa logaritmik kültürüne Açil Homoserin Lakton eklendikten sonra hücre
popülasyonunda artış olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca P. aeruginosa’daki Quorum Sensing transkripsiyon
düzenleyicileri olan MvfR (PqsR)’ın transkriptomik analizlerinde, PA14’de ortaya çıkarak b-laktam antibiyotikleri
ve reaktif oksijen türlerine karşı peroksidaz ekpresyonu için Quorum Sensing’i uyardığı bildirilmiştir. P.
aeruginosa PAO1’da, VqsM’ın QS uyarıcı global düzenleyici olduğu, antibiyotik toleransına aracılık eden nfxB
ekspresyonunu uyararak, mexC-mexD-oprJ operonu ekpresyonu üzerinden kinolon, tetrasiklin ve kanamisine
toleransın artmasını sağlayarak, antibiyotik direncini düzenlediği bildirilmiştir. Buna rağmen antibiyotik toleransa
Quorum Sensing’in aracılık ettiği bazı fizyolojik durumlarda, antibiyotik toleransında bakterilerde biyofilm
oluşumu klinik enfeksiyonların tedavisinde birçok zorluğa sebep olduğundan çok önemlidir. Bu etkiler sıklıkla P.
aeruginosa’nın hem örneklerinin hem de klinik türlerinin yanı sıra Klebsiella pneumoniae ve Staphylococcus
aureus gibi diğer türlerde de gözlemlenmiştir. Özellikle biyofilm durumu bakterilerde hücresel fizyolojik durum
(hücre yenilemesi gibi), gen modifikasyonları, fiziksel bariyer gibi farklı savunma mekanizmaları gelişmesini
sağlamaktadır. P. aeruginosa’da, rhl ve las QS sistemleri başlıca biyofilm oluşumu ile antimikrobiyal bileşikler ve
konakçının yüksek hassasiyetli immün sistemi ile korelasyon yaparak bozulmasını sağlamaktadır. Üstelik P.
aeruginosa’daki diğer QS sistemi olan pqs sistemi aracılığı ile programlanmış hücre ölümü sonucu ile DNA’nın
hücre dışına serbest bırakılmasına aracılık ederek biyofilm oluşumunu ve antibiyotik toleransını düzenleyerek,
hücre popülasyonunun geri kalanına yarar sağladığı gösterilmiştir. Klinik isolat Acinetobacter baumannii’de,
levofloksasin veya meropenem antibiyotiklerinin varlığının, AHL salınımını uyaran bir efüzyon pompasının aşırı
ekspresyonunu indüklediği ve böylece Quorum Sensing aracılığı ile biyofilm oluşumu ile antibiyotik toleransının
arttığı bildirilmiştir2.
Antimikrobiyal ilaçlara direnme (persistans) enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde karşılaşılan en önemli
sorunlardan biridir. Özellikle bağışıklık sistemi bozuk hastalarda görülen enfeksiyonlar ile biyofilm kaynaklı
enfeksiyonlar, bakteriyel direnmenin mortalite ve morbiditeyi en fazla artırdığı durumlardır. Diğer yandan ise
Quorum Sensing molekülleri aracılığı ile gerçekleştirilen iletişime müdahale edilmesine yönelik yapılan ve
yapılacak çalışmalarda ise mikroorganizmaların iletişim kurmaları engellenerek enfeksiyon süreci oluşmayacaktır.
Sonuç olarak bu alanda yapılan çalışmaların gelecekte antimikrobiyal dirence karşı geliştirilecek ilaç ve
moleküllere etkisi olacaktır.
Kaynaklar
1. Engin, ED. Antibiyotik etki mekanizmalarında “quorum sensıng”in rolü [tez]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2008.

2. Remy B, Mion S, Plener L, Elias M, Chabrière E, Daudé D. Interference in bacterial quorum sensing: a biopharmaceutical
perspective. Front Pharmacol. 2018; 9: 203.
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AİLE HEKİMLERİNİN PEDİATRİK ASTIM HASTALIĞI
HAKKINDAKİ TUTUM, BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Öner ÖZDEMİR*, Nezihe Nefise ULUÇ**
*Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji-İmmünoloji Bölümü, Eğitim-Araştırma Hastanesi, Sakarya
**Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya
Amaç: Sakarya ilindeki aile sağlığı merkez (ASM)’lerinde çalışan aile hekimlerinin pediatrik astım hastalığıyla
ilgili tutum, bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Anket şeklinde düzenlenen çalışmaya 172 hekim katıldı. Ankette aile hekimlerinin (144
sertifikalı pratisyen, 7 uzman, 21 sözleşmeli araştırma görevlisi) tutum ve davranışı, sosyodemografik özellikleri
ve mesleki uygulamaları, teorik ve klinik bilgilerini ölçen 46 soru mevcuttu.
Bulgular: Çalışmaya 144 aile hekimi sertifikalı pratisyen aile hekimi, 7 aile hekimi uzmanı, 21 sözleşmeli aile
hekimi uzmanlığı araştırma görevlisi olmak üzere toplam 172 hekim katıldı. Katılımcıların % 44,2’si astım tanısını
koyabilir, %61,6’sı takip ve idame tedavisini yapabilir, %86’sı ise hafif astım atağı tedavisi verebilir görüşündeydi.
Hekimlerin %44,6’sı astım hastalarını her zaman-sıklıkla sevk ettiğini, %92’si her zaman-sıklıkla hastalığının
kontrol durumunu sorguladığını, %79,7’si her zaman-sıklıkla tetikleyiciler ve inhaler ilaç kullanımı hakkında
hatırlatmada bulunduğunu belirtmiştir. Katılımcıların teorik bilgi sorularındaki doğru cevap ortalaması
6,23±1,564; klinik klinik olgularında ise 10,33±1,901 idi. Yaş, cinsiyet, ünvan, çalışılan ilçe, mezuniyetten itibaren
geçen süre, mümessil ziyareti, astım ilacı reçete etme sıklığının tutum ve davranışta anlamlı değişiklik oluşturan
aile hekimi özellikleri olduğu görüldü. Klinik olgu sorularındaki başarıyı etkileyen etkenlerin uzman veya
araştırma görevlisi olmak, merkez ilçede çalışmak, ASM’de afiş/broşür bulundurulmaması olduğu saptandı.
Pratisyen aile hekimlerinin uzman ve araştırma görevlilerine göre hastaların kontrol durumunu daha çok
sorguladıkları, astımlı hastalara tetikleyiciler ve inhaler ilaç kullanımı hakkında daha çok hatırlatmada bulunduğu
ve atak tedavisi verilebilir tutumunda olduğu görüldü.
Sonuç: Aile hekimlerine sosyodemografik özellikleri göz önünde bulundurularak klinik ağırlıklı, tutum ve
davranışı geliştirmeyi hedefleyen eğitimlerin verilmesiyle daha çok astım hastası kontrol altına alınabilir; astımın
morbidite, mortalite ve tedavi maliyeti azaltılabilir.
Anahtar kelimeler: Aile hekimliği, tutum, bilgi, davranış, pediatri, astım, Sakarya.

EVALUATION OF THE ATTITUDE, KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF FAMILY
PHYSICIANS ABOUT PEDIATRIC ASTHMA IN SAKARYA PROVINCE
Aim: This study aimed to evaluate the knowledge, attitude and behavior of family physicians about pediatric
asthma working in family health centers (FHC) in Sakarya province.
Materials and Methods: 172 physicians participated in this survey. There were 46 questions about attitude and
behavior, sociodemographic characteristics, professional practices and theoretical/clinical knowledge of the family
physicians (144 certificated general practitioners, 7 specialists, 21 contracted residents) in the questionnaire.
Results: 144 certificated general practitioners, 7 family medicine specialists and 21 contracted residents were
enrolled. In the survey, 44.2% agreed that family physicians would diagnose, 61.6% follow-up and maintain
treatment and 86% give attack treatment. 44.6% of them would always-often refer, 92% question whether patients’
disease is under control and 79.7% remind patients using inhaler and triggers. The average correct answer to the
theoretical questions was 6,23±1,56 and 10,33±1,90 for clinical questions. Title, age, gender, district, time since
graduation, representative visit and the frequency of prescription were the family physicians’ characteristics
making significant change in attitude/behavior. The factors affecting success in clinical questions were to be family
medicine specialist or resident, work in central district, not to have banners or brochures in FHC. The general
practitioners questioned the patients’ control status and reminded the triggers and use of the inhaler drugs more
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frequently than the family medicine specialists/residents; and said that attack treatment would be given.
Conclusion: Based on their sociodemographic characteristics, if clinical training aiming to improve the attitude
and behavior is given, more asthma patients can be taken under control and morbidity, mortality and costs of
asthma management is reduced.
Key words: Family medicine, knowledge, attitude, behavior, pediatrics, asthma, Sakarya.
Giriş
Çocukluk çağı astımı, bu çağda en sık görülen kronik hastalıklardan olup, hava yollarının kronik inflamatuar ve
obstruktif bir hastalığıdır 1. Astımın karakteristik semptomları olan hırıltı, nefes darlığı, göğüs sıkışması, sabaha
karşı artan öksürük semptomlarından hava yolu obstrüksiyonu sorumludur 2.
Astımın prevalansı her gün artmakta, buna paralel olarak astım atak ile acil servise başvurular, hastane yatışları ve
topluma getirdiği maliyet de artmaktadır 3. Ayrıca, Türkiye’deki astım hastalarının önemli oranda hastanın
kontrolsüz ve koruyucu hekimlik hizmeti kapsamı dışında olduğu görülmektedir 4.
Bu araştırmada, Sakarya ilindeki aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimlerinin pediatrik astım hastalığı
konusundaki tutum, bilgi, davranışlarını ve bunları etkileyen unsurların tespit edilmesi amaçlanmıştır 5.
Gereç ve Yöntem
2.1 Çalışma grubu
Çalışmaya 2018 yılında nisan-şubat ayları arasında Sakarya ilindeki ASM’lerde görev yapan 280 aile hekiminin
dâhil edilmesi planlandı; ulaşılabilen ve araştırmayı kabul eden toplam 172 doktor dâhil edildi.
2.2 Anket
Çalışmada, katılımcılara 4 bölümden oluşan anket uygulandı. Anket soruları araştırmacılar tarafından uluslararası
rehberler göz önüne alınarak hazırlandı. Anketin 1.bölümü aile hekimlerinin astım tanısı koyma, takip ve tedavisini
yapma, atak tedavisi verme konusundaki tutumları ile astım hastalarını sevk etme, hastalığın kontrol altında olup
olmadığını sorgulama, tetikleyicilerden korunma ve inhaler ilaç kullanım tekniklerini hatırlatmada bulunma
konusundaki davranışlarını sorgulamaktadır.
Anketin 2. bölümünde aşağıda sıralandığı gibi katılımcılara ait sosyodemografik, mesleki uygulamalar, çalışma
şartları, bireysel özelliklere yönelik sorulara yer verilmiştir: Cinsiyet, yaş, mezuniyet yılı, ünvan, çalıştıkları ilçe,
gezici hizmet görevi varlığı, kayıtlı astımlı hasta sayısı, astım ilacı reçete etme sıklığı, astımlı hasta görme sıklığı,
yakınlarında astımlı hasta varlığı, ASM’de astım konulu afiş/broşür bulundurma, astım konulu eğitime katılma
durumu, ilaç temsilcisi tarafından astım ilacı ile ilgili ziyarette bulunulma durumu sorgulandı.
Anketin 3. bölümünde astım patogenezi, tanısı, izlemi ve tedavisi ile ilgili kapalı uçlu 10 soru mevcuttu. 4.bölümde
ise 12 yaşında astım atak ile başvuran ve uygun tedavi sonrası düzelen kontrolsüz hafif persistan astım hastasının
tariflendiği bir olgu ile 2,5 yaşında viral enfeksiyon ile tetiklenen sık hışıltı atağı öyküsü bulunan bir olgu
mevcuttu.
2.3 İstatistik
Çalışmanın istatistiksel analizleri Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi 22,0 (Statistical Package for Social Sciences
– SPSS) programı kullanılarak yapıldı. Toplam aile hekimi sayısını 276 olduğu evrende %95 güven aralığında
tahmini prevalans %50, artı eksi %5 sapmayla, desen etkisi 1,0 alınarak yapılan örneklem hesabı sonucunda
örneklem büyüklüğünün en az 169 olması gerektiği hesaplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde
olarak hesaplanmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkileri ölçebilmek için Pearson Ki-kare bağımsızlık
testi, Fisher’s Exact testi ile doğru sayılarının gruplar açısından karşılaştırılmasında nonparametrik varyans analizi
testleri olan Kruskal Wallis ve Mann Whitney-U testleri kullanılmıştır. İstatistiksel önemlilik değeri, p<0.05 olarak
belirlenmiştir.
Bulgular
Çalışmaya 144 pratisyen hekim, 7 aile hekimi uzmanı, 21 sözleşmeli aile hekimi uzmanlığı araştırma görevlisi
olmak üzere toplam 172 doktor katıldı. Çalışmamıza katılan aile hekimlerinin büyük çoğunluğunu 41-50 yaş arası
509

(% 39,5), erkek (%62,2), mezuniyetinden itibaren geçen süre 10-20 yıl arasında (%36,7), merkez ilçede çalışan
(%62,2), gezici sağlık hizmeti vermeyen (%61), kayıtlı astımlı hasta sayısı 1-10 arasında (%38,4), 18 yaşından
küçük astım hastası görme sıklığı haftada en az 1 (%41,3), 18 yaşından küçük astım hastası reçete sıklığı haftada
en az 1 (%43,6), yakınlarında astım hastası mevcut (%58,1), ASM’de astımla ilgili afiş/broşür bulunduran
(%58,1), son 1 yıl içinde astımla ilgili bilimsel bir yazı okumamış veya toplantıya katılmamış (%58,1), Son 1 yılda
astımla ilgili ilaç temsilcisi ziyaretinde bulunulmuş (%51,7), astım konulu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen
herhangi bir eğitime katılmamış (%60,5) grup oluşturmaktadır.
Aile hekimlerinin 18 yaşından küçük hastalarla ilgili tutum ve davranışlarının sorgulandığı 1.bölümde
katılımcıların % 44,2’si “Aile hekimi astım tanısını koyabilir”, %61,6’sı “Takip ve idame tedavisini
yapabilir”, %86’sı ise “Hafif astım atağı tedavisi verebilir” ifadesine “Katılıyorum” yanıtını vermiştir. Davranışın
sorgulandığı sorularda ise katılımcıların %44,6’sı “ASM’ye başvuran 18 yaşından küçük astım hastalarını her
zaman-sıklıkla üst basamak sağlık kuruluşuna sevk ederim”, %92’si “Her zaman-sıklıkla hastalığının kontrol
altında olup olmadığını sorgularım”, %79,7’si “Her zaman-sıklıkla tetikleyicilerden korunma önlemleri ve inhaler
ilaç kullanım teknikleri hakkında hatırlatmalarda bulunurum” yanıtını vermiştir.
Erkek olmanın, yaşın 50’nin üzerinde olmasının, mezuniyetten itibaren 20 yıldan fazla süre geçmesinin, ilaç
temsilcisi ziyareti ve sık reçete yazmanın tanı koyabilir tutumunun gelişmesi ile istatistiksel anlamlı ilişki
gösterdiği görüldü (p=0,014, p<0,001, p<0,001, p<0,001, p=0,017).
İlaç temsilcisi ziyareti ve sık reçete yazmanın hem tanı koyabilir hem de takip ve tedavi yapabilir görüşünün
gelişmesi ile ilişkili olduğu görüldü (p<0,001, p=0,016).
Pratisyen aile hekimi olmanın ve çevre ilçelerde çalışmanın atak tedavisi verilebilir görüşünün gelişmesi ile ilişkili
olduğu görüldü (p=0,010, p=0,009).
Merkezde çalışmanın astım hastalarını sevk etme davranışı ile ilişkili olduğu görüldü (p=0,033).
Pratisyen aile hekimlerinin uzman ve araştırma görevlilerine göre hastaların kontrol durumunu daha çok
sorguladıkları, astımlı hastalara tetikleyiciler ve inhaler ilaç kullanımı hakkında daha çok hatırlatmada
bulundukları görüldü (p=0,024, p=0,007).
Pratisyen aile hekimi olmanın, kadın olmanın ve mezuniyetten itibaren 20 yıldan uzun süre geçmesinin hastaya
tetikleyiciler ve inhaler ilaç kullanımı hakkında hatırlatmada bulunma davranışı ile ilişkili olduğu görüldü
(p=0,007, p=0,041, p=0,017).
Katılımcıların 3.bölümde yer alan teorik sorularındaki doğru cevap ortalaması 6,23±1,564 ve 4. Bölümde yer alan
klinik olgu sorularındaki doğru cevap ortalaması ise 10,33±1,901 idi.
Klinik olgu sorularındaki bilgi düzeyi ile ilişkisi olan özelliklerin merkezde çalışmak, uzman veya araştırma
görevlisi olmak ve ASM’de afiş bulundurmamak olduğu görüldü (p=0,033, p=0,007, p=0,037).
Aile hekimi uzmanı, araştırma görevlileri ve merkezde çalışanların klinik bilgi sorularına daha çok doğru yanıt
vermelerine rağmen astım atak tedavisi verme görüşüne katılmadığı, hastanın kontrol durumunu daha az
sorguladığı, hastaya tetikleyiciler ve inhaler ilaç kullanımı hakkında daha az hatırlatmalarda bulundukları görüldü.
Aile hekimlerinin astım tanısını koyabileceği görüşünde olan hekimlerin %30’unun her zaman-sıklıkla astım
hastalarını üst basamak sağlık kuruluşuna sevk ettiği tespit edildi.
Takip ve tedavi yapabilir görüşünde olan hekimlerin tamamına yakınının hastanın kontrol durumunu
sorguladıkları, hastaya tetikleyiciler ve inhaler ilaç kullanımı hakkında hatırlatmada bulundukları görüldü; ancak
konuyla ilgili bilgi sorularına verdikleri doğru yanıt sayısında bu davranışta bulunmayanlara göre bir fark
bulunmadı.
Hafif persistan astım olgusunda profilaksi olarak inhale kortikosteroid tercih edenlerin oranı % 71,5, akut astım
atak ile başvuran hastaya antibiyotik reçete edilmesi, mukolitik reçete edilmesi, akciğer grafisi çekilmesi oranları
ise sırasıyla %5,2,%20,9 ve %44,8 idi. 2,5 yaşında sık hışıltı öyküsü bulunan hastaya inhaler kortikosteroid ve
lökotrien reseptör antagonisti verme oranı sırasıyla %54,1 ve %41,3 idi.
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TARTIŞMA
Hekimlerin astım hastalarına yaklaşımlarını belirleyen mezuniyet sonrası eğitim, mesleki tecrübe, sosyokültürel
özellikler gibi değişkenlerin olduğu bilinmektedir 6. Bu çalışmada da bu değişkenlik tespit edildi.
Çalışmamızda, Boyacı ve ark. nın çalışmasına göre astım tanısını koyabileceğini belirten hekim oranı daha düşük
iken tedavi edebileceğini belirtenlerin oranı benzer bulundu 7. Çocukluk çağında destekleyici laboratuvar
bulgularının olmaması, hışıltı ayırıcı tanısının geniş olması sebebiyle tanısının zor olması bu farkın gelişmesinde
etkili olmuş olabilir. Astım tanısını koyabileceği görüşündeki grubun üçte birinin hastaları sıklıkla sevk etmesinin
sebebi tanısının zor olmasının yanında yasal kaygılar olabilir.
ASM’de astımlı hastaların takip ve tedavisinin yapılabileceği görüşündeki hekimlerin tamamına yakınının
hastaların kontrol düzeyini sorguladıkları görülmüştür; ancak konuyla ilgili teorik soruya verilen doğru cevap
oranlarının düşük olması bir çelişki oluşturmaktadır. Bir çalışmada astım kontrol durumunun değerlendirilmesi
için GINA kılavuzunun önermediği yöntemlerin de kullanıldığı bildirilmiştir 8. En az doğru yanıt verilen soru
astım kontrol parametrelerinin sorgulandığı sorudur. Ko ve ark. (2010) tarafından Hong Kong’da pratisyen, çocuk
uzmanı ve diğer uzmanlık dallarında olan hekimlerin de dâhil olduğu çalışmada astım kontrol parametrelerini
doğru tanımlanma oranlarının %86 ile %94 arasında değiştiğini bildirilmiştir 9. Çalışmamızda bu oranın daha
düşük saptanmasının sebebi katılımcıların büyük çoğunluğunu aile hekimliği uzmanı olmayan hekimlerin
oluşturması olabilir. Başka bir derlemede ise astım hastalarının sadece üçte birinin uzmanlık alanı astım olan bir
hekime takip olabildiği bildirilmiştir 10. Birinci basamak sağlık merkezine başvuran hastaların yaklaşık üçte birini
solunum yolu hastalıklarının oluşturduğunu düşünürsek aile hekimlerinin kontrol düzeyi değerlendirmesi bilgi
düzeyinin arttırılması daha fazla önem taşımaktadır 11.
Kontrolsüz hafif persistan astım hastası olgusunda hekimler %71,5 oranında profilaksi olarak inhale kortikosteroid
tercihinde bulunmuştur. Bu sonuç Özkurt ve ark.nın çalışmasının sonuçlarına yakındır 12. Viral enfeksiyon ile
tetiklenen hışıltılı süt çocuğunda profilaksi olarak aile hekimlerinin %54,1’i inhale kortikosteroid, %41,3’ü
lökotrien reseptör antagonisti başlamayı tercih etmişlerdir. Katılımcıların yaş grubuna göre profilaksi tercihinin
değişmesini, epizodik hışıltı sınıfına giren hastalarda lökotrien reseptör antagonisti tercihlerinin ön plana çıkması
sebebiyle olduğu düşünülmektedir 13.
Teorik sorularda %79 oranı ile en yüksek oranda patogenezle ilgili soruya doğru cevap verilmesi ve profilakside
inhale kortikositeroid tercihinin yüksek olması astımın kronik inflamatuar bir durum olduğunun benimsendiğini
göstermektedir. %79 oranı geçmiş literatüre göre oldukça yüksektir. Bu sonucun yıllar içerisinde astım
farkındalığındaki artış ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
Tutum ve davranışı etkileyen başlıca özelliklerin aile hekimlerinin ünvan, yaş, cinsiyet, tıp fakültesi
mezuniyetinden itibaren geçen süre, astım ilacı reçete sıklığı, ilaç temsilcisi ziyareti, çalıştığı ilçe olduğu
görülmüştür. İlaç temsilcisi ziyareti hem tanı koyabilir hem de tedavi yapabilir görüşünün gelişmesi ile ilişkili
bulunmuştur.
Temsilcinin ziyareti sonucunda ilacı reçete eden hekimin tedavisinin sonuçlarını değerlendirmede daha ilgili
olması beklenir. Tedaviden tanıya gitme yöntemini kullanarak, hastanın tariflediği semptomların gerilediğini
gözlemlemesi astımın hangi semptomlarla ilişkili olabileceğini ayırt etmesine fırsat verebilir; dolayısıyla bu durum
tanı koyabilir görüşünün gelişmesine katkı sağlayabilir. Hastanın kendisine tedavi başlayan hekime kontrole
gelmesi sonucunda da hekimde takip ve tedavi yapabilir görüşü gelişmiş olabilir. Astım tanısını koyma, takibini
ve tedavisini yapma düşüncesinde olan hekimlerin hastaların tedavilerini düzenledikleri için reçete sıklıkları da
yüksek çıkmış olabilir; ancak literatürde sık ilaç reçete etmenin sık ilaç temsilcisi ziyareti ile ilişkisinin tespit
edildiği yayınlar da mevcuttur 14. Çalışmamızda ilaç temsilcisi ziyaretinin hekimlerin tutumunu etkilemede her
zaman en önemli araç olarak görülen eğitimin dahi önüne geçtiği görülmüştür. İlaç temsilcilerinin daha çok hekime
ulaşmak ve etkilemek amacıyla iletişimi akılcı kullanma, net ve akılda kalıcı bilgilendirme teknikleri konusunda
profesyonel bir yaklaşım benimsemiş olmaları hekimlerin tutumunu etkilemedeki başarılarını açıklayabilir. Tutum,
bilgi ve davranışı geliştirmede ilaç temsilcisinin hekim üzerinde oluşturduğu etkiyi aşacak yaklaşımlar üzerine
gidilmelidir.
Aile hekimi uzmanı ve araştırma görevlilerinin akademik eğitim almış olmaları bilgi sorularına verdikleri doğru
yanıtların daha fazla olmasını açıklayabilir. Doğru yanıt sayısındaki farkın sadece klinik olgu sorularında
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görülmesini ise kullanılan bilgilerin kalıcı hale gelmesi açıklayabilir. Merkezde sayıca çok olan pediatri
uzmanlarıyla daha çok iletişim halinde olmaları, bilimsel toplantıların merkez ilçelerde organize edilmesi
merkezde çalışan hekimlerin klinik olgu sorularına daha çok doğru yanıt vermelerinin sebebi olabilir. Afiş/broşür
bulundurduğunu ifade eden hekimlerin klinik olgu sorularına daha az doğru yanıt vermesi, astımla ilgili hastaların
farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmaların hekimlerde bile bu etkiyi yaratmadığını göstermiştir.
Pratisyen aile hekimleri, uzman ve araştırma görevlilerine göre atak tedavisi verilebilir görüşüne daha yüksek
oranda katılmakta, astım kontrol durumunu daha sık sorgulamakta, tetikleyicilerden korunma ve inhaler ilaç
kullanım tekniği hakkında daha sık hatırlatmada bulunmaktadırlar; klinik olgu sorularında ise doğru sayıları daha
azdır. Bu durum akademik eğitimin bilgi düzeyini arttırmada etkili ancak tutum-davranış geliştirmede yetersiz
kaldığını göstermektedir. ASM’de atak tedavisi verilmemeli fikrinin, durumu daha ciddiye alan hekimlerin hastaya
gerekli vakti ayıramama kaygısından kaynaklandığı düşünülebilir. Uzman ve araştırma görevlileri eğitim aldıkları
hastanelerde astımın kronik tekrarlayan doğasına ve hasta uyumsuzluğuna daha çok şahit oldukları için hasta
bilgilendirmelerinden vazgeçmiş olabilirler. Literatürde en çok astımla ilgili kılavuz bilgilerinin klinik iyileşmeye
katkısı olmayacağı düşüncesinden ötürü kullanılmadığını bildiren yayınlar mevcuttur 15. Başka bir çalışmada
astımlı hastanın kontrolünün ünvandan bağımsız olarak hekimin doğru uygulamaları ile ilişkili olduğu
bildirilmiştir 16. ASM’ler hasta eğitimine zaman ayrılarak kronik ve alevlenmelerle giden astım seyrini iyileştirmek
için ideal bir yerdir.
Çalışma yılı fazla olan hekimlerin inhaler ilaç ve tetikleyicilerle ilgili hatırlatmaları daha sık yaptıkları
saptanmıştır. Yakın zamanda mezun olmuş hekimlerin tıp fakültesinde yeterli farkındalığın oluşmaması sebebiyle
hasta eğitimi ile ilgili konulara daha az değindiği görülmektedir.
Astım tanısı konulabilir düşüncesinin yine mezuniyet yılı fazla ve yaşı ileri olan hekimler tarafından kabul gördüğü
görülmüştür. Bu durum hekimlerin tecrübelerinin artmasıyla, sık gördükleri olgulara zamanla yaklaşım geliştirme
çabalarından kaynaklanıyor olabilir.
Erkek hekimlerin astım tanısı konulabilir düşüncesinde olduğu, kadın hekimlerin ise inhaler ilaç kullanımı ve
tetikleyiciler hakkında daha fazla hatırlatmada bulundukları görülmüştür. Çalışmamızda bu davranışın
gelişmesinde Hollanda’da yapılan bir çalışmada vurgulandığı üzere kadın hekimlerin hasta merkezli düşünce
yapısının etkili olduğu düşünülmüştür 17.
Çevre ilçelerdeki hekimler ASM’de astım atak tedavisi verilebilir görüşündedirler. İkinci-üçüncü basamak
hastanelere veya bir çocuk uzmanına ulaşmanın daha güç olduğu çevre ilçelerdeki aile hekimleri için ASM
şartlarında astım atağı tedavisi vermek bir zorunluluk gibidir. Ancak klinik olgu sorularına verdikleri yanıtların
düşük olması astım olgularına yaklaşım konusunda bilgilerinin arttırılması gerekliliğini göstermektedir.
Sonuç
Çalışmamızda aile hekimlerinin astımla ilgili en temel bilgi ve pratik uygulamalarında eksiklik görüldü.
Hekimlerin astımla ilgili tutumlarının davranışlarıyla örtüşmediği gözlendi. Aile hekimlerinin sosyo-demografik
özellikleri kendilerine yönelik eğitimlerin içeriği planlanırken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Tutumdavranışı geliştirici ve olgu temelli çalışmalar daha faydalı olacak gözükmektedir. Ayrıca, bölgemizdeki ve
Türkiye genelinde aile hekimleri astımlı hastaların tanısını koyma, takip ve tedavisini yapabilmeleri konusunda
bilinçlendirilip özendirilmelidirler.
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SS-286
BEL AĞRILI HASTALARDA TRANSKUTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR
STİMULASYONU (TENS) İLE İNTERFERANSİYEL AKIMIN
ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Okçu*, Zeynep Karakuzu Güngör*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
Amaç:Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalarda insanların ortalama %65-80’i yaşamlarının herhangi bir
döneminde bel ağrısı ile karşılaştığı tespit edilmiştir. Bel ağrısı tedavisinde sıkça başvurulan Transkutanöz
Elekriksel Sinir Stimulasyonu(TENS) ve interferansiyel(İF) akım tedavisinden ağrı ve fonksiyon üzerine
hangisinin daha üstün olduğu ile ilgili veriler yetersizdir. Bu çalışmada TENS ile İF etkinliğinin karşılaştırılması
amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntemler: Son bir yıl içerisinde bel ağrısı nedeniyle TENS ve İF tedavisi verilmiş; yaşları 18 ile 76
arasında değişen(ortalama yaş:57,7) 72 hastanın dosyasına(25erkek, 47kadın)retrospektif analiz yapıldı.Tüm
veriler SPSS22,0 programı kullanılarak analiz edildi.
Bulgular:40 hastaya İF; 32 hastaya ise TENS verilmişti. İki grup arasında boy, kilo, yaş, cinsiyet dağılımı,
semptom süresi, tedavi öncesi VAS, tedavi öncesi OSS açısından anlamlı fark yoktu. İF grubunda tedavi öncesinde
VAS ortalaması 7.5 ; tedavi sonrası VAS ortalaması ise 4.35 olarak saptandı. Ortalama VAS düzelmesi 3,15 ‘ti; bu
fark anlamlıydı(p<0.05). OSS ortalaması, İF grubunda tedavi öncesinde 55,4, tedavi sonrasında ise 36,2 olarak
tespit edildi. Aradaki fark(19,1) anlamlıydı(p<0.05). El parmak zemin mesafesi(EPZM) açısından İF tedavisi
öncesi(6.2)ve sonrası(4.9) değerler anlamlı olarak farklıydı.(p<0.05) TENS grubunda tedavi öncesi VAS:7.09,
tedavi sonrası VAS:4,53 olarak saptandı. Tedavi ile anlamlı olarak düzelme(2,56 birimlik VAS düzelmesi) tespit
edildi(p<0,05). TENS ile tedavi öncesi OSS: 50,4; tedavi sonrası OSS:35,2 olarak, tedavi ile anlamlı
düzelme(15,18 puanlık düzelme) tespit edildi.(p<0.05) EPZM TENS tedavisi ile anlamlı düzelme yoktu(tedavi
öncesi 5.1 cm, sonrası 4.5 cm). İF grubundaki OSS ortalama iyileşme düzeyi TENS grubuna göre anlamlı olarak
daha yüksek olarak bulundu. EPZM ve VAS’taki ortalama iyileşme düzeyleri açısından İF grubu daha üstünken,
bu üstünlük istatistiksel olarak anlamlı değildi. Semptom süresi ile VAS veya OSS düzelmesi arasında anlamlı
ilişki yoktu. Hiçbir hastada tedaviye bağlı advers etki veya komplikasyon saptanmadı.
Sonuç: TENS ve İF tedavisi ağrı ve fonksiyon üzerine etkili ve güvenli tedavilerdir.İF tedavisi TENS tedavisine
göre fonksiyonel durum açısından daha faydalı bulunmuştur.

COMPARISON OF THE EFFECT OF TRANSCUTANEOUS
ELECTRICAL NERVE STIMULATION (TENS) AND
INTERFERENTIAL CURRENT ON LOW BACK PAIN PATIENTS
Aim: There is insufficient data about the transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and interferential
current therapy which are frequently used in the treatment of low back pain and which are superior to pain and
function. The aim of this study is to compare the efficacy of TENS and IF.
Material and Methods: In the last year, TENS and İF have been given for low back pain; A retrospective analysis
of 72 patients(25 male, 47 female)aged between 18 and 76 years(mean age:57.7 years) was performed. All data
were analyzed using SPSS22.0 program.
Results:40 patients with IF; TENS was given to 32 patients. There was no significant difference between the two
groups in terms of height, weight, age, sex, duration of symptoms, pre-treatment VAS, pre-treatment OSS.In the
IF group, the mean VAS before teratment was 7.5; The mean VAS after treatment was 4.35. The mean VAS
improvement was 3.15; this difference was statistically significant(p <0.05). OSS was found to be 55.4 before
tratment and 36.2 after treatment. The difference (19.1) was significant. The values of hand finger floor distance

514

(HFFD) were significantly different before(6.2) IF and after(4.9)(p <0.05). In the TENS group, pre-treatment VAS
was 7.09 and post-treatment VAS was 4.53. Significant improvement with treatment(VAS improvement of 2.56
units) was detected. OSS before treatment with TENS:50.4; After treatment, OSS was found to be 35.2, with a
significant improvement (15.18 points improvement)(p <0.05). There was no significant improvement with TENS
treatment at the HFFD(5.1 cm before treatment, 4.5 cm after treatment). The mean improvement level of the OSS
in the IF group was significantly higher than the TENS group.
Conclusion: TENS and IF treatment are effective and safe treatments on pain and function. IF treatment was found
to be more beneficial than TENS treatment in terms of functional status.
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SS-287
MULTİFOKAL KONTAKT LENSLERİN REFRAKTİF KUSURA BAĞLI
YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Nesrin BÜYÜKTORTOP GÖKÇINAR*
*Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Kırıkkale
Amaç: Presbiyopi fizyolojik olarak yaşla beraber gözün akomodasyon kapasitesinin azalmasına bağlı ortaya çıkan
yakını görme güçlüğüdür. Gözlük, kontakt lens veya girişimsel işlemlerle düzeltilmesi mümkündür. Gözlük ile
düzeltme çok yaygınken, presbiyopik multifokal kontakt lensler (MF-KL) farkındalığın düşük olması ve günlük
bakım gerektirmeleri gibi nedenlerle nadiren kullanılmaktadır. Ancak, verteks mesafesinin düşük olması nedeniyle
gözlüğe göre avantajları bulunmaktadır. Çalışmamızda, presbiyopi nedeniyle gözlük kullanımı ile MF-KL
kullanımının görsel sonuçlar, oküler yüzey ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç Yöntem: Çalışmaya kliniğimizde presbiyopi nedeniyle gözlük ve MF-KL önerilerek düzenli takipleri
yapılan 12 olgu dahil edildi. Gözlük ile uzak ve yakın en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), oküler yüzey
hastalığı indeksi (OSDİ) ve Refraktif Kusur Yaşam Kalitesi Aracı-42 (NEI-RQL-42) skorları kaydedildi.
Değişkenler, MF-KL kullanmaya başladıktan en az 1 ay sonra tekrar değerlendirildi. Gözlük ve MF-KL ile elde
edilen skorlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Normal dağılıma uygunluğa göre bağımlı örneklem t-testi veya
Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanıldı, p<0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Ortalama yaş 51 ± 5,20 (42-59) idi. Olguların %66,7’si kadın, %33,3’ü erkekti. MF-KL kullanma süresi
ortalama 22,75 aydı. On olgu sferik MF-KL kullanırken, 2 olgu torik MF-KL kullanmaktaydı. Binoküler uzak ve
yakın EİDGK için gözlük ve MF-KL kullanımı arasında fark yoktu (p>0,05). Ortalama NEI-RQL-42 skorları MFKL ile gözlüğe göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). NEI-RQL-42 parametrelerinin alt analizinde uzak görüş,
hareketlerin kısıtlanması ve görünüm puanları MF-KL ile gözlüğe göre anlamlı olarak daha iyiydi (Sırasıyla
p=0,005; p=0,003; p=0,002). Günlük dalgalanmalar ve göz yüzeyi ile ilgili belirtilere ait ortalama puanlar ise MFKL ile gözlüğe göre anlamlı olarak daha düşüktü (Sırasıyla p=0,008; p=0,027). Ancak, gözlük ve MF-KL kullanımı
arasında OSDİ skorları arasında anlamlı fark izlenmedi (p=0,483).
Sonuç: Presbiyopinin düzeltilmesinde gözlük ve MF-KL arasında görme düzeyi açısından anlamlı fark olmamakla
birlikte, MF-KL yaşam kalitesini gözlüğe göre daha olumlu etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kontakt lens, multifokal, NEI-RQL-42, oküler yüzey, presbiyopi, yaşam kalitesi

THE EFFECT OF MULTIFOCAL CONTACT LENSES ON THE
QUALITY OF LIFE RELATED TO REFRACTIVE ERROR
Aim: Presbyopia is a physiological difficulty in near vision due to the decrease in the capacity of accommodation
with ageing. It can be corrected by glasses, contact lenses or invasive procedures. While correction with glasses is
very common, presbyopic multifocal contact lenses (MF-CL) are rarely used for reasons such as low awareness,
and daily care. However, due to low vertex distance, it has advantages over glasses. In our study, it was aimed to
compare the glasses with MF-CL for presbyopia in terms of visual acuity, ocular surface and quality of life.
Materials and Methods: Our study included 12 patients who were prescribed glasses and MF-CL for presbyopia
and followed-up regularly. The best corrected visual acuity (BCVA) at near and distance, ocular surface disease
index (OSDI) and National Eye Institute 42-item Refractive Error Quality of Life Instrument (NEI-RQL-42) scores
were recorded with glasses. The variables were re-evaluated at least 1 month after the introduction of MF-CL.
Scores obtained by glasses and MF-CL were compared statistically. Depending on the conformity to normal
distribution, paired samples t-test or Wilcoxon signed rank test was used, p <0.05 was considered significant.
Results: The mean age was 51 ± 5.20 (42-59). 66.7% of the cases were female and 33.3% were male. The mean
duration of MF-CL use was 22.75 months. Ten patients were using spherical MF-CL and 2 cases were using toric
MF-CL. There was no significant difference between glasses and MF-CL for binocular BCVA at near or distance
(p> 0.05). The mean NEI-RQL-42 scores were significantly higher with MF-CL than that of the glasses (p <0.001).
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In the sub-analysis of the NEI-RQL-42, far vision, activity limitations, and appearance scores were significantly
better with MF-CL than with glasses (p = 0.005; p = 0.003; p = 0.002, respectively). The mean scores of diurnal
fluctuations and symptoms related to the ocular surface were significantly lower with MF-CL than the glasses (p
= 0.008; p = 0.027, respectively). However, there was no significant difference between the OSDI scores with
glasses and MF-CL (p = 0.483).
Conclusion: Although there is no significant difference in the visual acuity levels between the glasses and MF-CL
in the correction of presbyopia, MF-CL improves the quality of life more than the glasses.
Key-words: Contact lens, multifocal, NEI-RQL-42, ocular surface, presbyopia, quality of life
Giriş
Presbiyopi ilerleyen yaşla beraber gözün akomodasyon kapasitesinin azalmasına bağlı ortaya çıkan yakını görme
güçlüğüdür. Günümüzde nüfusun yaşlanması ile birlikte presbiyopik çağdaki insan sayısında artış olmaktadır. 1
Bununla beraber presbiyoplar sosyal hayat ve iş hayatında aktif şekilde yer almaya devam etmektedirler. Bu
nedenle presbiyopinin düzeltilmesi günümüzde daha önemli hale gelmiştir. Yakın, orta ve uzak mesafeyi gözlüksüz
görebilmek ve günlük aktiviteleri gözlüksüz gerçekleştirebilmek amacıyla gözlük dışındaki düzeltme alternatifleri
gündeme gelmektedir. Bunlar: Korneal refraktif cerrahi yöntemleri, presbiyopik göz içi lensi implantasyonu veya
kontakt lens uygulamasıdır. Kontakt lenslerin cerrahi yöntemlere göre avantajı geriye dönüşün mümkün olmasıdır.
Presbiyopik kontakt lenslerin diğer bir avantajı da gençliğinde kontakt lens kullanmaya başlayan olguların
presbiyopik yaşa gelince gözlüğe geri dönmek zorunda kalmamalarıdır.2
Presbiyopi çağında kontakt lensler 3 ana şekilde kullanılmaktadır: 1. Uzak düzeltme için kontakt lens üzerine
yakın için gözlük, 2. Kontakt lens diyoptrisinin baskın gözde uzağa, baskın olmayan gözde yakına göre ayarlandığı
monovizyon kontakt lensler (MV-KL), 3. Bifokal veya multifokal kontakt lensler (MF-KL).1
MF-KL eş zamanlı görüş lensleridir. Amaç odak derinliğini artırmaktır. Ancak ortaya çıkan sferik aberasyon
nedeniyle kontrast duyarlılık ve görme keskinliğinden bir miktar ödün verilebilmektedir. Bu kayıp miktarı pupil
çapı, ortam aydınlatması, adisyon gücü, lens tasarımı ve santralizasyonu gibi faktörlerden etkilenmektedir.1 MFKL ile yakın ve uzak mesafe ile beraber ara mesafeyi de gözlüksüz iyi görmek mümkündür. Ayrıca derinlik
algısında önemli değişikliğe yol açmamaktadırlar.3
Günümüzde farklı tasarım ve materyallere sahip MF-KL’ler geliştirilmiş olmasına rağmen halen çok yaygın
uygulanmamaktadır. 2018 yılında 33 ülkeyi ve 24131 olguyu kapsayan kontakt lens reçete verilerini inceleyen bir
çalışmada presbiyopi çağındaki yumuşak kontakt lens kullanıcılarının yaklaşık yarısına presbiyopik kontakt lens
reçete edildiği; olguların %46’sına MF-KL ve %9’una MV-KL uygulaması yapıldığı bildirilmiştir. Aynı çalışmada
tüm yumuşak kontakt lens uygulamaları içerisinde MF-KL veya MV-KL uygulama sıklığının yalnızca %15 olduğu
ifade edilmiştir.4 Presbiyopik kontakt lens uygulama oranlarının düşük olması, muayenesinin vakit ve tecrübe
gerektirmesi, farkındalığın düşük olması ve görmeden ödün verileceği endişesi gibi nedenlerle açıklanmaktadır.1
Literatürde MF-KL ile presbiyopide görsel fonksiyonları objektif olarak değerlendiren bazı çalışmalar 5
bulunmasına rağmen bu lenslerin yaşam kalitesi üzerine etkisi konusunda çok az araştırma bulunmaktadır.6 MFKL kullanım amaçlardan birisi de günlük hayatta rahatlık ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu nedenle presbiyopi
düzeltmesinde kullanılan yöntemleri hem objektif hem subjektif olarak değerlendirecek araştırmalara ihtiyaç
vardır. Çalışmamızda, presbiyopi nedeniyle gözlük kullanımı ile MF-KL kullanımını görme keskinliği, oküler
yüzey ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metod
2.1. Olgular
Çalışmaya Kırıkkale Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na presbiyopi nedeniyle başvuran ve kontakt
lens kullanmak isteyen olgular dahil edildi. Olguların gözlük tashihi ile en iyi düzeltilmiş görme keskinliği
(EİDGK) ve Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi (Ocular Surface Disease Index, OSDI) skorları kaydedildi.
Oftalmolojik muayeneyi takiben uygun hastalara kontakt lens deneme setlerinden MF-KL uygulandı. MF-KL
önerilen olgulardan takipleri yapılabilen 12 tanesi çalışmaya dahil edildi. MF-KL kullanmaya başladıktan en az 1
ay sonraki kontrol muayenelerinde binoküler EİDGK ve OSDI skorları kaydedildi. Refraktif Kusur Yaşam Kalitesi
Aracı-42 (National Eye Institute Refractive Error Quality of Life Instrument, NEI-RQL-42) sorularına gözlük
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tashihi ve MF-KL tashihine göre ayrı ayrı cevap vermeleri istendi. Gözlük ve MF-KL ile elde edilen skorlar
istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
2.2. Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi (OSDI)
Göz yüzey hastalığına ait belirtilerin sorgulandığı 12 maddeden oluşan bu ölçek kuru göz tanısında
kullanılmaktadır.7 Türkçe validasyonu yapılmıştır.8 Gözde ışık hassasiyeti, ağrı, batma, görmenin bulanıklaşması,
görme azlığı şikayetlerinin derecesi; gözdeki şikayetlerin günlük hayattaki okuma televizyon izleme, bilgisayar ve
araba kullanma gibi aktiviteleri ne kadar etkilediği; rüzgar, kuru, veya klimalı ortamların gözü ne kadar rahatsız
ettiği sorularından oluşmaktadır. Her soru 0 ila 4 arasında puanlanmaktadır. Yüksek skor belirtilerin ciddiyetini
göstermektedir.
2.3. Refraktif Kusur Yaşam Kalitesi Aracı-42 (NEI-RQL-42)
Amerikan Ulusal Göz Enstitüsü tarafından geliştirmiş ve Türkçe validasyonu yapılmıştır.9 Refraktif kusura bağlı
yaşam kalitesini ölçen 42 sorudan oluşmaktadır. Sorular görüş netliği, beklentiler, yakın görüş, uzak görüş, günlük
dalgalanmalar, hareketlerin kısıtlanması, parlama, belirtiler, düzeltme bağımlılığı, endişe, yetersiz düzeltme,
görünüm, düzeltmeden duyulan memnuniyet başlıkları altında13 alt parametre olarak gruplandırılmıştır. Puanlama
yöntemi el kitabında tarif edilmektedir ve skorlar 0 ila 100 arasında değişmektedir. Yüksek puan daha iyi yaşam
kalitesini ifade etmektedir.
2.4. İstatistiksel Yöntem
Sonuçlar ortalama ± standart deviasyon olarak verildi. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edildi.
Gözlük ve MF-KL ile elde edilen binoküler EİDGK, OSDI ve NEI-RQL-42 skorları istatistiksel olarak
karşılaştırıldı. Normal dağılıma uygunluğa göre bağımlı örneklem t-testi veya Wilcoxon işaretli sıralar testi
kullanıldı, p<0,05 anlamlı kabul edildi.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Olguların Demografik Özellikleri ve Uygulanan Kontakt Lensler
Ortalama yaş 51 ± 5,20 (42-59) idi. Olguların %66,7’si kadın, %33,3’ü erkekti. MF-KL kullanma süresi ortalama
22,75 aydı (1- 60 ay). Çalışmada 6 olguya comfilcon A (Biofinity multifocal, CooperVision, NY, ABD), 3 olguya
lotrafilcon B (Air Optix multifocal, Ciba Vision, GA, ABD), 1 olguya etafilcon A (1-day Acuvue moist multifocal,
Johnson&Johnson, FL, ABD) materyale sahip MF-KL; 2 olguya ise omafilcon A materyale sahip torik MF-KL
(Proclear multifocal toric, CooperVision, New York, ABD) reçete edildi. Olgulardan 3 tanesi bir aylık deneme
lensinden sonra MF-KL kullanmaya devam etmedi. Devam etmeme nedenleri bir olguda lens maliyetinin yüksek
olması, bir olguda görme kalitesinin beklediğinden düşük olması, bir olguda da lensi takıp çıkarma güçlüğü idi.
Diğer 9 olgu takip süresi boyunca MF-KL kullanmaya devam etti. Bu olguların MF-KL tercih sebeplerinden başta
gelenleri günlük yaşamda hareket kısıtlılığının daha az olması, spor faaliyetlerinde rahatlık, denizde kullanabilme,
gözlüğü gün içerisinde sürekli takıp çıkarma zorluğu, gözlük ile görüntü atlaması olması ve dış görünüm idi.
3.2. Olguların Refraktif Özellikleri
Olguların ortalama sferik kırma kusuru sağ gözlerde -1,54 ± 2,40 (-5,00 – 2,25); sol gözlerde -1,54 ± 2,33 (-5,00
– 2,00) idi. Ortalama silindirik kırma kusur sağ gözlerde 0,083 ±0,43 (-0,75 – 1,75); sol gözlerde 0,04 ± 0,44 (0,75 – 1,25) idi. Gözlük için ortalama yakın adisyon sağ gözlerde 1,81 ± 0,41 (1 – 2,25); sol gözlerde 1,79 ± 0,42
(1 – 2,25) idi. MF-KL için ortalama yakın adisyon 1,75 ± 0,40 (1 – 2) idi.
3.3. EİDGK, OSDI ve NEI-RQL-42 Sonuçları
Binoküler uzak ve yakın EİDGK için gözlük ve MF-KL kullanımı arasında fark yoktu (p=0,317). Gözlük ve MFKL kullanımı arasında OSDI skorları arasında anlamlı fark izlenmedi (p=0,483). Ortalama NEI-RQL-42 skorları
MF-KL ile gözlüğe göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). (Tablo 1)
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Tablo 1. Gözlük ve Multifokal kontakt lens (MF-KL) ile En İyi Düzeltilmiş Görme Keskinliği (EİDGK), Oküler
Yüzey Hastalığı İndeksi (OSDI) ve Refraktif Kusur Yaşam Kalitesi Aracı-42 (NEI-RQL-42) Skorları
Parametre
Gözlük
Binoküler uzak EİDGK
1,00
Binoküler yakın EİDGK
1,00
OSDI skoru
9,30 ± 13,08
NEI-RQL-42 skoru
69,87 ± 5,10
Anlamlı p değerleri kalın olarak belirtilmiştir. * işaretli p
Wilcoxon işaretli sıralar testine aittir.

MF-KL
p değeri
0,99 ± 0,03
0,317
0,98 ± 0,06
0,317
8,34 ± 7,86
0,483
80,52 ± 4,44
<0,001*
değeri bağımlı örneklem t-testine, diğer p değerleri

3.4. NEI-RQL-42 Ölçeği Alt Analizi
Uzak görüş, hareketlerin kısıtlanması ve görünüm puanları MF-KL ile gözlüğe göre anlamlı olarak daha iyiydi
(Sırasıyla p=0,005; p=0,003; p=0,002). (Tablo 2) Binoküler EİDGK açısından gözlük ve MF-KL arasında fark
olmamasına rağmen NEI-RQL-42’de uzak görüşle ilgili yaşam kalitesinin MF-KL ile daha iyi olmasını mesafe
algısı ve yan tarafta kalan nesnelerin görülmesi ile ilgili sorulardan kaynaklandığı gözlemlendi. Hareket
kısıtlılığına bağlı yaşam kalitesi parametresi lens ile oldukça iyiydi. Olguların anamnezinde gözlük yerine MF-KL
tercih etme sebeplerinin başında geliyordu. Dış görünümden memnuniyet ile ilgili skor beklendiği üzere MF-KL
ile daha iyiydi. Görünüm, olguların MF-KL tercih etme sebepleri arasında önemli bir yer tutuyordu.
Günlük dalgalanmalar ve göz yüzeyi ile ilgili belirti parametrelerin yaşam kalitesi skoru ise MF-KL ile gözlüğe göre
anlamlı olarak daha düşüktü (Sırasıyla p=0,008; p=0,027). (Tablo 2) NEI-RQL-42’de gözde ağrı, rahatsızlık, kuruluk,
kaşıntı hissini sorgulayan belirti parametresinin MF-KL ile daha kötü olmasını çalışmada ilk defa kontakt lens
kullanan hastaların da bulunmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. MF-KL ile günlük dalgalanmanın daha fazla
olmasının lens materyali, lens kullanma alışkanlıkları (süre aşımı vb.) veya oküler yüzey sağlığı ile ilgili olabileceğini
söyleyebiliriz. OSDI skorları açısından gözlük ve MF-KL arasında anlamlı fark olmamasını MF-KL’nin anlamlı kuru
göz belirtilerine neden olmadığı şeklinde yorumlamak mümkündür. Çalışmamızda NEI-RQL-42 ölçeğinin diğer
parametreleri açısından gözlük ve MF-KL arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). (Tablo 2)
Tablo 2. Gözlük ve Multifokal Kontakt Lens (MF-KL) ile Refraktif Kusur Yaşam Kalitesi Aracı-42 (NEI-RQL42) Alt Parametreleri
Parametre
Gözlük
MF-KL
p değeri
Görüş netliği
86,19 ± 14,61
85,62 ± 8,23
0,918 *
Beklentiler
50,00 ± 10,66
50,00 ± 10,66
1,00
Yakın görüş
91,06 ± 7,34
92,33 ± 8,68
0,365
Uzak görüş
68,79 ± 13,24
86,70 ± 11,69
0,005
Günlük dalgalanmalar
98,96 ± 3,61
82,12 ± 12,99
0,008
Hareketlerin kısıtlanması
59,90 ± 24,20
97,39 ± 4,96
0,003
Parlama
65,63 ± 29,25
77,08 ± 14,92
0,181
Belirtiler
97,02 ± 3,68
90,77 ± 7,98
0,027
Düzeltme bağımlılığı
39,20 ± 25,44
39,20 ± 25,44
1,00
Endişe
80,21 ± 6,43
83,33 ± 6,15
0,083
Yetersiz düzeltme
95,83 ± 9,73
92,71 ± 11,25
0,180
Görünüm
13,88 ± 6,00
96,11 ± 3,43
0,002
Düzeltmeden duyulan memnuniyet
61,66 ± 15,86
73,33 ± 15,57
0,161
Anlamlı p değerleri kalın olarak belirtilmiştir. * işaretli p değeri bağımlı örneklem t-testine, diğer p değerleri
Wilcoxon işaretli sıralar testine aittir.
3.5. Çalışmanın Kısıtlılığı ve Literatüre Katkısı
Örneklemin küçük olması ve farklı tasarıma sahip MF-KL kullanan olguların çalışmaya dahil edilmesi çalışmamızı
kısıtlayan faktörlerdir. Çalışmamızda MF-KL ile yaşam kalitesinin önemli derecede arttığı ortaya konmuştur. Daha
geniş bir örneklem üzerinde, farklı lens tasarımlarının görsel fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine olan etkilerini
araştırmanın presbiyoplara daha etkin düzeltme alternatifleri sunacağına inanmaktayız.
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Sonuç
Presbiyopinin düzeltilmesinde gözlük ve MF-KL arasında görme düzeyi ve OSDI skorları açısından anlamlı fark
olmamakla birlikte, MF-KL yaşam kalitesini gözlüğe göre daha olumlu etkilemektedir. Presbiyopik kontakt
lenslerin, farkındalık artışı ve presbiyop çağa gelen kontakt lens kullanıcılarının sayısındaki artış ile birlikte ileride
daha fazla olguya uygulanacağını düşünmekteyiz.
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ÜRETEROSKOPİK CERRAHİDE ÜRETERAL TAŞ İMPAKSİYONUNA
BAĞLI BAŞARISIZLIĞI ÖNGÖREN EK PARAMETRELER
İsmail SELVİ*, Turgut Tursem TOKMAK**
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Karabük
**
Kayseri Şehir Hastanesi Radyoloji Kliniği, Kayseri
Amaç: Üreter taşlarında günümüzde en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri üreteroskopik cerrahidir.
Özellikle büyük üreter taşlarında, taş impaksiyonuna bağlı olarak oluşan mukozal ödem nedeniyle, üreteroskopi
sırasında yeterli üreteral geçiş sağlanamamasından dolayı başarısızlık olabilmektedir. Çalışmamızda, üreteral taş
impaksiyonuna bağlı oluşabilecek başarısızlık oranlarını önceden tahmin etmek için yeni tanımlanmış bazı
parametrelerin güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçladık.
*

Gereç ve Yöntem: Soliter, tek taraflı üreteral taşı olan <10 mm çapında, 96 erişkin hastaya (>18 yaş) ait kontrastsız
bilgisayarlı tomografi verileri retrospektif olarak incelendi. Üreterorenoskopi uygulanan tüm hastalar cerrahi
başarısızlığa göre iki gruba ayrıldı. Grup I, başarılı cerrahi geçiren 49 hastadan; Grup II ise, üreteral taş
impaksiyonu nedeniyle başarısız olunan 47 hastadan oluşturuldu. Başarısız olgularda üreteral stent
yerleştirilerek,yeterli üreteral dilatasyonun sağlanmasını takiben 3 hafta sonra yeniden üreteroskopi uygulandı.
Bulgular: 49 (%51.1) hastada başarılı üreteroskopik cerrahi izlenirken (Grup I); 47 hastada (%48.9) başarısızlık
gözlendi (Grup II). Her iki grubun demografik, klinik ve radyolojik bulguları Tablo 1'de gösterilmiştir. Tek
değişkenli analizde, vücut kitle indeksi (OR:1.236; p<0.01), taş derinliği (OR:2.269; p=0.007), taş yükü
(OR:1.077; p<0.015), taş hacmi (OR:1.031; p=0.004), üreteral çap(UD) (OR:1.771; p<0.001), üreterin taş çapına
oranı(USD) (OR:9.365; p=0.001), üreteral duvar kalınlığı(UWT) (OR:6.597; p<0.001), distal üreteral
lokalizasyon (OR:3.333; p=0.024), hidronefroz varlığı (OR:2.618; p<0.001) ve taş dansitesi (OR:1.009; p<0.001)
üreterorenoskopide taş impaksiyonuna bağlı başarısızlığı öngören bağımsız faktörler olarak belirlendi. Çok
değişkenli analizde ise, UD (OR:2.954; p<0.001), USD (OR:11.150; p=0.003), UWT (OR:9.652; p=0.001), distal
üreteral lokalizasyon (OR:7.042; p=0.017) ve taş dansitesi (OR:1.009; p<0.001) bağımsız faktörler olarak
belirlendi. UD, USD, UWT ve taş dansitesi için kestirim değerleri sırasıyla 6.24 (AUC:0.717; p<0.001), 1.29
(AUC:0.751; p<0.001), 1.73 (AUC:0.729; p<0.001) ve 737.50 (AUC:0.851; p<0.001) olarak hesaplandı.
Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız, üreteral taş impaksiyonuna bağlı başarısızlık oranlarını tahmin etmede,
ek tomografi parametrelerinin klinik önemini araştıran ilk çalışmadır. Bu parametreleri kullanarak üreteral taş
impaksiyonu olasılığını önceden tahmin edebilirsek, preoperatif üreteral stentlemeyle olası üreteral
komplikasyonları en aza indirebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Üreteral çap, Üreteral dansite, Üreteral duvar kalınlığı, Üreteral taş impaksiyonu, Üreter-taş
çapı oranı

ADDITIONAL PARAMETERS FOR PREDICTING URETEROSCOPIC FAILURE
RELATED TO STONE IMPACTION
Introduction: Ureteroscopic surgery is one of the most preferred treatment in ureter stones. There may be mucosal
edema in large ureteral stones due to stone impaction.This can result in failure because of insufficient ureteral
transition.We aimed to investigate the reliability of additional tomography parameters to predict failure rates
related to stone impaction.
Methods: The datas of 96 adult patients (>18 years) with solitary unilateral ureteral stones <10 mm in diameter
in non-contrast computed tomography were retrospectively analysed.All patients undergoing ureteroscopy were
divided into two groups.Group I consisted of 49 patients with successful surgery.Group II consisted of 47 patients
with unsuccessful surgery related to stone impaction.In the failed cases, ureteral stent was placed and ureteroscopy
was performed after 3 weeks following adequate ureteral dilatation.
Results: Successful surgery was observed in 49 (51.1%) patients (Group I),whereas 47 (48.9%) patients had failure
(Group II).Demografic, clinical and radiological findings were compared in Table 1.In univariate analysis,body
mass index (OR:1.236; p<0.01),stone depth (OR:2.269; p=0.007),stone burden (OR:1.077; p<0.015),stone volume
(OR:1.031; p=0.004),ureteral diameter(UD) (OR:1.771; p<0.001),ratio of ureter to stone diameter(USD)
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(OR:9.365; p=0.001),ureteral wall thickness(UWT) (OR:6.597; p<0.001),distal ureteral localization (OR:3.333;
p=0.024),hydronephrosis (OR:2.618; p<0.001) and stone density (OR:1.009; p<0.001) were determined as
independent factors to predict failure related to stone impaction.In multivariate analysis, UD (OR:2.954;
p<0.001),USD (OR:11.150; p=0.003),UWT (OR:9.652; p=0.001),distal ureteral localization (OR:7.042; p=0.017)
and stone density (OR: 1.009; p<0.001) were determined as independent factors.The cut-off values for UD, USD,
UWT and stone density were determined as 6.24 (AUC:0.717; p<0.001), 1.29 (AUC:0.751; p<0.001), 1.73
(AUC:0.729; p<0.001) and 737.50 (AUC:0.851; p<0.001), respectively.
Conclusion: To our knowledge, this is the first study to investigate clinical significance of additional tomography
parameters to predict failure rates related to stone impaction.If we can predict the probability of ureteral stone
impaction by evaluating additional parameters, we can minimize the possible ureteral complication by
preoperative ureteral stent.
Keywords: Ureteral density, Ureteral diameter, Ureteral stone impaction, Ureteral wall thickness, Ureter-to-stone
diameter ratio
Table 1. The patients’ demografic, clinical datas and characteristics about the stone
Parameters

Group I
(n: 49, 51.1%)
51.08 ± 15.73

Age (years) (mean±standard deviation)
Gender (n, %)
26 (53.1)
Male
23 (46.9)
Female
Body mass index (kg/m2)
23.46 ± 2.64
(mean±standard deviation)
Longitudinal stone diameter (LSD, mm)
5.02 ± 1.57
(mean±standard deviation)
Transverse stone diameter (TSD, mm)
4.93 ± 1.47
(mean±standard deviation)
Stone depth (mean±standard deviation)
2.75 ± 0.66
Stone burden (mm2)
18.89 ± 6.89
(mean±standard deviation)
Stone volume (mm3)
35.54 ± 18.06
(mean±standard deviation)
Ureteral diameter (UD, mm)
6.08 ± 1.54
(mean±standard deviation)
Ureter-to-stone diameter ratio (USD)
1.26 ± 0.17
(mean±standard deviation)
Ureteral wall thickness (UWT, mm)
1.47 ± 0.44
(mean±standard deviation)
Stone localization (n,%)
12(24.5)
Proximal
9 (18.4)
Mid
28 (57.1)
Distal
Stone side (n,%)
24 (49.0)
Left
25 (51.0)
Right
Presence of stone history (n,%)
28 (57.1)
Absence
21 (42.9)
Presence
Degree of hydronephrosis (n,%)
15(30.6)
0
26 (53.1)
1
8 (16.3)
2
0 (0.0)
3
Stone density (Hounsfield unit)
656.00 ± 194.14
(mean±standard deviation)
* p <0.05 Asteriks (*) indicates statistical significance.
† Independent sample t test ‡ Chi-square

Group II
(n: 47, 48.9%)
50.09 ± 18.58

Total
(n: 96, 100%)
50.59 ± 17.10

p

29 (61.7)
18 (38.3)
25.01 ± 2.83

55 (57.3)
41 (42.7)
24.22 ± 2.83

† 0.007 *

5.65 ± 1.73

5.33 ± 1.67

† 0.062

5.36 ± 1.64

5.14 ± 1.56

† 0.188

3.17 ± 0.76
22.99 ± 8.41

2.95 ± 0.73
20.90 ± 7.90

† 0.005 *
† 0.010 *

50.96 ± 27.95

43.09 ± 24.56

† 0.002 *

7.40 ± 1.45

6.73 ± 1.63

† <0.001 *

1.43 ± 0.24

1.34 ± 0.22

† <0.001 *

1.83 ± 0.42

1.65 ± 0.46

† <0.001 *

18 (38.3)
15(31.9)
14 (29.8)

30 (31.3)
24 (25.0)
42 (43.8)

‡ 0.026 *

25 (53.2)
22(46.8)

49(51.0)
47(49.0)

‡ 0.680

18 (38.3)
29 (61.7)

46 (47.9)
50 (52.1)

‡ 0.065

7 (14.9)
17 (36.2)
14 (29.8)
9 (19.1)
913.04 ± 153.06

22 (22.9)
43 (44.8)
22 (22.9)
9 (9.4)
781.84 ± 216.96

‡ 0.002 *

† 0.777
‡ 0.392

† <0.001 *
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SS-289
MESANE ÜROTELYAL KARSİNOMLARINDA P53 VE Kİ67
EKSPRESYONUNUN TÜMÖR GRADE VE EVRESİ İLE İLİŞKİSİ
Fahriye Kilinc*, Ozden Candir*
*Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD, Konya, Türkiye
Amaç: Mesane tümörleri dünya çapında en yaygın kanser türlerinden biridir. Ülkemizde ürogenital tümörler
içinde en sık görülenidir. Malign mesane tümörlerinin %90 kadarı ürotelyal karsinomlardır. Mesane tümör
gelişiminde kalıtsal ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir.
Ürotelyal karsinomların nüks ve progresyon riski yüksektir. Mesane karsinomlarının prognozunun ve tedavi
yönteminin belirlenmesinde tümörün grade ve evresi esas alınmaktadır.
P53 iyi bilinen bir tümör supresör gendir. P53 overekspresyonu immunhistokimyasal analizlerle p53 genetik
değişikliklerini yansıtır ve mesane kanserinin grade ve evresi ile oldukça yakın ilişkilidir. Ki-67; hücre siklüsünün
G1, S, G2 ve M evreleri (G0 hariç) sırasında tespit edilebilen ve çeşitli kanserlerde hücre çoğalması aktivitelerini
değerlendirmek için immünohistokimyasal olarak geniş çapta kullanılan nükleer bir proteindir. Bu çalışmanın
amacı, p53 ve Ki67 immün reaktivitesi ile mesanenin ürotelyal karsinomlarında tümör grade ve evresi arasındaki
ilişkiyi incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya bir merkezde ürotelyal karsinom tanısı konan kırk sekiz olgu dahil edildi. Çalışmada
mesane dokularının eldesinde, 32 olguda transüretral rezeksiyon, 9 olguda radikal sistektomi ve 7 olguda
sistoskopik biyopsi yöntemleri kullanıldı. Farklı histolojik derecelerde gruplandırıldılar. P53 ve ki67 ekspresyonu
immünohistokimyasal boyama yöntemi ile çalışıldı.
Bulgular: Tümör grade ve evresi ile immünohistokimyasal olarak değerlendirilen p53 ve ki67 pozitifliği arasında
anlamlı bir ilişki bulundu.
Sonuç: P53 ve ki67 ekspresyonları yüksek grade ve ileri evre tümörlerde yüksek oranda ifade edilir; bu nedenle,
bu belirteçler, grade ve evreleme ile birlikte tümörlerin prognozunu belirlemek için yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Mesane Kanseri, Grade, Evre, p53, Ki67

THE RELATIONSHIP BETWEEN P53 AND KI67 EXPRESSION WITH TUMOR
GRADE AND STAGE IN BLADDER UROTHELIAL CARCINOMAS
Objective: Bladder tumors are one of the most common types of cancer worldwide. It is the most common
urogenital tumor in our country. About 90% of malignant bladder tumors are urothelial carcinomas. Hereditary
and environmental factors play a role in bladder tumor development. It is an important cause of morbidity and
mortality. The risk of recurrence and progression of urothelial carcinomas is high. For determining the prognosis
and treatment of bladder carcinomas, the grade and stage of the tumor are taken as basis.
P53 is a well known tumor suppressor gene. P53 overexpression reflects p53 genetic changes by
immunohistochemical analyzes and is closely related to the grade and stage of bladder cancer. Ki-67 is a nuclear
protein which can be detected during the cell cycles of G1, S, G2, and M stages except G0 and now has been
widely applied in immunohistochemistry to assess the activities of cell proliferation in various cancers.
Materials and Methods: Forty-eight cases with urothelial carcinoma were included in the study. Transurethral
resection in 32 patients, radical cystectomy in 9 cases and cystoscopic biopsy in 7 cases were used in the study.
They were grouped in different histological degrees. P53 and ki67 expression were studied by
immunohistochemical staining.
Results: A significant correlation was detected between tumor grade and stage and immunohistochemically
assessed p53 and Ki67 positivity.
Conclusion: P53 and Ki67 expressions are highly expressed in high-grade and advanced stage tumors; therefore,
these markers may be useful to determine the prognosis of tumors in combination with grading and staging.
Keywords: Bladder Cancer, Grade, Stage, p53, Ki67
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Giriş
2012 yılında tahmini olarak 330.380 yeni mesane kanseri olgusu bildirilmiştir 1. Hastaların %75’inde tümör invaziv
değildir ya da invazyon lamina propriada sınırlıdır, buna karşın %20’sinde muskularis propria invazyonu
bulunur, %5’i ise metastatik dönemdedir2. Sigara, yaş, obezite, diabet gibi risk faktörleri belirlenmiş olmasına
rağmen mesane kanserinin patogenezi halen net değildir3.
Malign mesane tümörlerinin yaklaşık %90’ı ürotelyal karsinomdur4. Ürotelyal karsinom grade ve evre ile beraber
progresif değişiklikler gösteren bir tümördür5. Bu nedenle prognoz ve tedavi yönteminin belirlenmesinde tümörün
grade ve evresi önem kazanmaktadır. Ürotelyal karsinom başlangıçta hastaların büyük kısmında yüzeyel bir tümör
olarak görülür ve trans üretral rezeksiyon (TUR) sonrası ilk yılda %15 - 70’i aynı grade ve evrede rekürrens
gösterebilir. Fakat bu tümörlerin %7 - 40’ı 5 yıl içinde daha yüksek grade ve evrede rekürrens gösterir6. Hangi
yüzeyel tümörlerin invaze olacağı veya hangi invaziv tümörlerin metastaz yapacağını gösterme arzusu prognostik
markerların gelişmesini hızlandırmıştır. Bu markerlardan en fazla çalışılan, bir tümör supresör gen olan p53’tür5.
P53 ekspresyonu bazı çalışmalarda nüks, tümör progresyonu ve metastazsız sağkalım gibi prognostik
parametrelerle ilişkilendirilmiştir. Tümör hücrelerinin proliferatif aktivitesi de malign tümörlerin prognozunu
belirlemede önemli bir göstergedir. Mesane karsinomlarının proliferatif aktivitesini belirlemek üzere çok sayıda
morfometrik, histokimyasal ve immünohistokimyasal belirleyiciler çalışılmıştır 6. İmmünhistokimyasal olarak ki67
ekspresyonunun belirlenmesi hücre proliferasyon oranı ve tümör büyümesi hakkında iyi bir marker olarak
belirtilmiştir7,8.
Bu çalışmada farklı grade ve evredeki kırksekiz mesane karsinomu olgusunda p53 ve ki67 ekspresyonunun
immünohistokimyasal yöntemle belirlenmesi ve tümör prognozunda önemli göstergeler olan grade ve evre ile
ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod
Histopatolojik inceleme sonucu ürotelyal karsinom tanısı almış 48 olgu çalışmaya alındı. Bunlardan 32’si TUR,
9’u radikal sistektomi, 7’si sistoskopik biyopsi ile elde edilmiş mesane dokularından oluşmaktaydı. Olgular farklı
histolojik gradeleri yansıtacak şekilde gruplandırıldı. Histopatolojik incelemeler %10’luk formalin ile fiksasyon
sonrası rutin takip ile hazırlanmış parafin blokların 3-5 mlik Hemotoksilen/Eozin boyalı arşiv preparatları
yeniden değerlendirilerek yapıldı. World Health Organization (WHO) sınıflamasına göre derecelendirildi ve
American Joint Committee on Cancer (AJCC)’in önerdiği sisteme göre evrelendirildi. Her olgudan tümörün genel
özelliklerini en iyi yansıtan birer adet parafin blok seçildi. Parafin bloklardan alınan 3-5 m kalınlığında kesitler,
Poly-l-lysine ile kaplı lamlara alındı. Kesitler bir gece boyunca 37°C’lik ısıda etüvde bekletildi. Deparafinizasyon
ve dehidratasyon işlemlerinden sonra mikrodalga fırında yüksek ısıda pH6, 10 mM sitrat buffer tampon solüsyonu
bulunan şale içinde 2 kez 5 dakika bekletilerek antigen retrieval uygulandı. Dokulardaki endojen peroksidaz
aktivitesini ortadan kaldırmak amacıyla kesitler üzerine %0,3 lük Hidrojen Peroksit (H 2O2) damlatılarak 15 dakika
inkübe edildi. Nonspesifik boyanmaları engellemek amacıyla kesitler üzerine Large Volume Ultra V Blok (Lab.
Vision, Cat; TA-125-UB) solusyonu kullanıldı. Primer antikorlar pilot immünohistokimyasal işlemlerle belirlenen
dilüsyon oranları ve inkübasyon süreleri ile inkübe edildi (p53 NeoMarkers, klon Do-7+BP53-12, 1/100 dilüsyon,
30 dakika oda ısısı, Ki67 Lab Vision, klon SP6, 1/200 dilüsyon, 25 dakika oda ısısı). Sekonder antikor olarak
Biotinli Goat Anti-Polyvalent (Lab.Vision, Cat TP-125-BN) damlatıldı ve inkübe edildi. İşaretleyici olarak Large
Volume Streptavidin Peroxidase (Lab. Vision. Cat: TS-125-HR) damlatılarak inkübe edildi. Zıt boyama yapılmak
üzere 1 dakika süre ile Mayer hemotoksilen uygulandı. Distile su ile yıkanarak Larga Volume Ultra Mount Plus
ile kapatıldı. Pilot immünohistokimyasal çalışmalarda pozitif kontrol olarak p53 immünreaktivitesi saptanmış olan
kolon karsinomuna ait doku ve yüksek Ki67 indeksi belirlenmiş olan tonsil dokusu kullanıldı. İmmünreaktivitenin
en yoğun olduğu alanlar x10, x20 ve x40 objektifler kullanılarak belirlendi. Tanjansiyel kesilmiş, sadece bazal
tabaka hücrelerini içeren alanlarda sayım yapmaktan kaçınılarak tümöral hücre tabakalarını tam kat içeren alanlar
tercih edildi. Farklı alanlar taranarak bir büyük büyütme alanındaki immünreaktif neoplastik hücreler ve tüm
neoplastik hücreler sayıldı. 1000 tümör hücresindeki immünreaktif hücreler tespit edildi. İki antikor için de nükleer
pozitiflik değerlendirildi. Her vakada p53 ve Ki67 reaktivitesi 100 hücrede pozitif boyanan hücre olarak
hesaplandı. Buna göre; pozitif boyanan hücrelerin oranı şu şekilde derecelendirildi: Hiç boyanmama: -, tümör
hücrelerinin %1-9’unda boyanma: +, tümör hücrelerinin %10-50’sinde boyanma: ++, tümör hücrelerinin %51100’ünde boyanma: +++.
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İstatistiksel değerlendirmeler “SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 15.0 for Windows” programı
kullanılarak yapıldı. Kategorik verilerin değerlendirilmesinde ki kare testi, numerik verilerin değerlendirilmesinde
ise bağımsız t testi kullanıldı. İkişerli korelasyonların değerlendirilmesi ise Spearman ve Pearson korelasyon
testleri ile gerçekleştirildi. P<0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.
Bulgular
Olgularımızın 43’ü erkek 5’i kadındı. En genç olanı 36, en yaşlı olanı 80 yaşında idi, yaş ortalaması 63.08 bulundu.
Olgulardan elde edilen materyallerin 32’si TUR, 7’si sistoskopik biyopsi, 9’u radikal sistoprostatektomi/sistektomi
spesmeni idi.
Olguların 22’ si low grade, 26’sı high grade karsinoma sahipti. Low grade tümörlerde lenfovasküler invazyon,
perinöral invazyon ve nekroz görülmezken, high grade tümörlerin 2’sinde lenfovasküler invazyon, 4’ünde
perinöral invazyon ve 6’sında nekroz izlendi. Olgulardan 9’u pTa, 22’si pT1, 7’si pT2, 10’u pT3 evre tümöre
sahipti. Tümörlerin grade ve evresi arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu. Tümör grade ve evresi
ile immünohistokimyasal olarak değerlendirilen p53 ve Ki67 pozitifliği arasında anlamlı korelasyon saptandı
(Tablo 1, Tablo 2 ve Resim).
Tartışma
Mesane kanseri dünya üzerinde en yaygın yedinci kanserdir. Genel olarak, gelişmiş olan ülkelerde görülme oranı
gelişmekte olan ülkelere göre altı kat daha fazladır1. En sık 6. ve 7. dekatta görülür2. Erkeklerde kadınlardan daha
fazla orandadır (Yaklaşık oran 3-4:1)1. Bizim çalışma grubumuzda yaş ortalaması 63.08’dir, 48 olgudan 43’ü
erkek, 5’i kadındır.
Malign mesane tümörlerinin yaklaşık %90’ı ürotelyal karsinomdur4. Bunların %70-80’i tanı konulduklarında
süperfisiyal tümörlerdir7. Bunlardan epitelyal tabakada sınırlı olan pTa tümörler %40, muskularis propria yayılımı
yapmayan lamina propriayı invaze eden pT1 tümörler %30, anaplastik hücrelerin oluşturduğu epitelyal tabakanın
flat tümörü olan in situ karsinomlar %2-5 oranındadır9.
Evre ve grade güçlü bir şekilde ilişkilidir10. Bizim çalışma grubumuzda evre ve grade arasında oldukça anlamlı bir
ilişki bulundu (p<0,0001). Birçok çalışmada non invaziv ve invaziv tümörlerden oluşan mikst gruplarda tümör
grade’inin prognostik önemi değerlendirilmiştir. Bazı çalışmalarda çeşitli analiz yöntemleri kullanılmış ve
grade’in önemli bir prognostik parametre olduğu gösterilememiştir. Ayrıca grade’in kas invaziv karsinomlarda
prognostik bir faktör olmadığı bildirilmiştir 10. Başka bir çalışmada ise 51 adet papiller ürotelyal karsinom olgusu
üzerinde histomorfolojik değerlendirme yapılmış, tümör grade ve evresi arasında belirgin pozitif bir ilişki
bulunmuştur. High grade tümörler lamina propria veya kas invazyonu açısından daha fazla risk göstermişlerdir 11.
Mesane kas invazyonu riski pTa tümörlerde %9, pT1 tümörler için %18 dir 9. Patolojik evre en önemli prognostik
kriterdir. 5 yıllık sürvi oranı sistektomi sırasında invazyon derinliği lamina propriayı aşmayan hastalarda
yaklaşık %75, muskularis propria invazyonu varsa %50, perivezikal yağ doku invazyonunda %20’dir2.
Birçok çalışmada ürotelyal karsinomda immünohistokimyasal p53 reaktivitesi ve proliferasyon markerları
incelenmiştir. P53 reaktivitesi, ki67 ve HER2 nin normal ürotelyumda ve düşük gradeli superfisiyal ürotelyal
karsinomda düşük olduğu, patolojik grade ve tümör evresi arttıkça yükseldiği bulunmuştur12. T1 evre mesane
tümörlü olgularda yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara göre; tümörün multifokal oluşu, mikroskobik büyüme
paterni, hücre nükleus çapı ve p53 ve Ki67 ekspresyonu survi oranını belirgin derecede etkilemektedir. Büyük
hücre nükleusu olan, multipl ve solid tümörlerde ve p53 ve Ki67 ekspresyonu yüksek olan tümörlerde kansere
bağlı ölüm oranında belirgin artış tespit edilmiştir7. T1 evre ürotelyal karsinomlu 195 olguda yapılan bir çalışmada
P53 ve Ki67’nin birlikte prognostik önemli bir kombinasyon olduğu, ancak diğer prognostik kriterler ile birlikte
daha değerli olduğu bulunmuştur13. Tsuji ve ark. ürotelyal mesane karsinomu tanısı ile radikal sistektomi
uygulanan hastaların spesmenlerinde yüksek ki67 indeksinin p53 ekspresyonu ve belirgin derecede kötü prognozla
korele olduğunu göstermişlerdir14.
P53 iyi bilinen bir tümör supresör gendir. İlk kez 1979 da Simian virüs (SV40) large T antijenine bağlanan ve
kanser hücresinin nükleusunda akümüle olan bir sellüler protein olarak tanımlanmıştır8. P53 hücre siklusunun
G1/S fazına transizyonunda, DNA onarımında ve apoptozda anahtar rol oynar. DNA hasarı oluştuğunda p53 hücre
siklusunu G1’de durdurur ve DNA’nın onarımı için zaman tanır, eğer hasar onarılamazsa hücre apoptoza gider 4.
P53 dünya yüzeyindeki insan kanser olgularının yaklaşık %50’sinde mutasyona ya da kayba uğramaktadır. Kolon,
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meme, akciğer ve prostat kanseri gibi çeşitli tümörlerde p53 overekspresyonu bir prognostik faktör olarak tayin
edilmiştir. Hruban ve arkadaşları p53 gen mutasyonunun hastalık invaziv hale gelmeden çok daha önce oluştuğunu
bildirmişlerdir8. P53 gen mutasyonları ve p53 proteininin immünohistokimyasal pozitifliği, ürotelyal
karsinomların %40-60’ında gösterilmiştir. Birçok çalışmada immünohistokimyasal ve diğer yöntemlerle saptanan
nükleer p53 yoğunluğu ile tümörün progresyonunu gösteren grade ve evre arasında yüksek paralellik
bulunmuştur14. Özyalvaçlı ve ark. pTa ve pT1 tümörlerde yaptıkları çalışmada p53 pozitifliği ile tümör grade ve
evresi arasında anlamlı korelasyon ve nüks için de bağımsız prediktif faktör olduğunu bulmuşlardır 4. Fujimoto ve
ark. p53 mutasyonlarının insidansının invaziv ve yüksek gradeli mesane kanserlerinde, süperfisiyal ve düşük
gradeli tümörlerden çok daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir14. Olgularımızda da p53 pozitifliğinin grade ve evre
ile korele olduğu görüldü: düşük grade ve evreli tümörlerde negatiflik ve + skorda boyanma oranı daha fazla
görülürken yüksek grade ve evreli tümörlerde ++ ve +++ skorlarda boyanma oranının arttığı izlendi ve istatistiksel
olarak anlamlıydı (p<0.050).
Tümör hücrelerinin proliferatif aktivitesi malign tümörlerin prognozunu belirlemede önemli bir göstergedir 6. Ki67
molekülü aktif replike olan bütün hücrelerde G1, S, G2 ve M fazlarında eksprese edilen, fakat erken G1 ve G0 da
bulunmayan bir tümör proliferasyon markerıdır 7. Ki67, fonksiyonu halen net bilinmemekle beraber mesane
kanseri de dahil çeşitli neoplazmlarda hücre proliferasyon oranı ve tümör büyümesi için iyi bir
immunohistokimyasal marker olarak gösterilmiştir7,8. Mesane karsinomunda hücre proliferasyonu ve tümör
grade’i, evresi, rekürrensi ve prognozu arasında ilişki gösterilmiştir 14. Bir çalışmada proliferasyon markerı Ki67
ve histopatolojik grade arasında belirgin korelasyon bulunmuş; superfisial tümörlerde antijen seviyesi en düşük
iken invaziv tümörlerde en yüksek bulunmuştur. Wright ve ark. kötü ve iyi diferansiye mesane tümörleri arasında
belirgin farklılıklar bildirmişlerdir. Kroger ve ark. Ki67 antijeninin invaziv ve non invaziv mesane karsinomu
arasında oldukça hassas bir marker olduğunu ve uzun dönem survi için prognostik değeri olduğunu
bildirmişlerdir8. Olgularımızda da p53 sonuçlarına benzer şekilde Ki67 pozitifliği grade ve evre arttıkça ++ ve
+++ skorlarda artan oranlarda immünreaksiyon izlendi ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.050).
Sonuç olarak; p53 ve Ki67 ekspresyonları yüksek grade ve ileri evre tümörlerde yüksek oranda ifade edilir; bu
nedenle, bu belirteçler, grade ve evreleme ile birlikte tümörlerin prognozunu belirlemek için yararlı olabilir.
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Tablo 1. Olguların grade ve evreleri ile p53 ve Ki67 immünreaksiyon oranları.
Grade
Evre
Parametre
Low Grade
High Grade
pTa/1
pT2
N(%)
N(%)
N(%)
N(%)
pTa/1
21 (43,8)
10 (20,8)
Evre
pT2
1 (2,1)
6 (12,5)
pT3
10 (20,8)
Negatif
10 (20,8)
4 (8,3)
11 (22,9)
+
5 (10,4)
4 (8,3)
7 (14,6)
2 (4,2)
P53
ekspresyonu
++
6 (12,5)
8 (16,7)
11 (22,9)
3 (6,3)
+++
1 (2,1)
10 (20,8)
2 (4,2)
2 (4,2)
Negatif
9 (18,8)
5 (10,4)
6 (12,5)
+
6 (12,5)
3 (6,3)
12 (25)
4 (8,3)
Ki67
ekspresyonu
++
6 (12,5)
8 (16,7)
13 (27,1)
2 (4,2)
+++
1 (2,1)
10 (20,8)
1 (2,1)

pT3
N(%)

3 (6,3)
7 (14,6)
2 (4,2)
7 (14,6)
1 (2,1)

Tablo 2. Tümör gradei, tümör evresi, p53 pozitifliği ve Ki67 pozitifliği arasındaki anlamlılık düzeyleri
(*p<0,050 olan değerler anlamlı kabul edildi).
Tümör Gradei
Tümör Evresi
P53 pozitifliği p Ki67 pozitifliği
p değerleri
p değerleri
değerleri
p değerleri
Tümör Gradei
0,000*
0,000*
0,025*
Tümör Evresi
0,000*
0,000*
0,019*
P53 pozitifliği
0,000*
0,000*
0,002*
Ki67 pozitifliği
0,025*
0,019*
0,002*
-

Resim. P53 immünohistokimyası; A) Low grade tümörde (x200), B) High grade tümörde (x100). Ki67
immünohistokimyası; C) Low grade tümörde (x200), D) High grade tümörde (x100).
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Atherosclerotic diseases are the second most common cause of death worldwide. Thrombosis is one of the most
important complications of these diseases. The most common primary drug used to prevent thrombosis is
acetylsalicylic acid. Since atherosclerosis is a systemic disease, patients usually use multiple drugs. Therefore,
they often use anti acid medications due to dyspeptic symptoms, and the most common drugs used in stomach
protection are proton pump inhibitors. We asked whether the combined use of these two drugs would have an
effect on the antiplatelet effect of acetylsalicylic acid and then investigated that can pantoprazole act like
acetylsalicylic acid in the inhibition of COX-1. The both drugs were interacted with the COX-1 protein. Molecular
structures were prepared by using GaussView 5 and the most stable structure of acetylsalicylic acid and
pantoprazole was determined by using Gaussian09 software programs. To achieve the successful docking
calculations, the target proteins were determined as 1PTH and 1EQG. Acetylsalicylic acid and pantoprazole were
prepared for docking calculation under the pH=7 condition and molecular dockings were performed for each drug
at OPLS3e method. It is determined that pantoprazole and acetylsalicylic acid degraded the environment of Arg120
and Try335 in COX-1 protein. It can be said that pantoprazole behaves like acetylsalicylic acid towards the COX1 protein.
Keywords: PPI, Acetylsalicylic Acid, Antiplatelet Therapy, Quantum Chemical Calculations, Molecular Docking
Introduction
Activation of the phospholipase A2 enzyme in the platelet membrane results in increased release of arachidonic
acid. Thus, the formation of prostaglandins and a strong aggregate and vasoconstrictor agent, Thromboxane A2,
increases. The enzyme that catalyzes this formation is cyclooxygenase. Cyclooxygenase (COX) which is known
as prostaglandin – endoperoxide synthase (PTGS) is responsible in the formation of prostanoids. Symptoms of
inflammation and platelet aggregation can have blocked via inhibition of the COX. Two isoforms of
cyclooxygenase are known, COX-1 and COX-2. COX-1 is present in platelets, and COX-2 is more common in
cells capable of showing inflammatory response. COX-1 is a structural enzyme and plays a regulatory role in many
normal physiological processes.
Low-dose Aspirin inhibits COX-1 more than COX-2 and reduces the formation of Thromboxane A2. Therefore,
the antiplatelet effect causes slowing of the hemostasis and prolonging the bleeding time.
Computational chemistry and cheminformatics analyses are so important in the drug discovery. These type
researches have been increased recently [1,2]. In this study, we investigated that can pantoprazole act as
acetylsalicylic acid in the inhibition of COX-1. The crystal structures of COX-1 were obtained from protein data
bank (PDB) and their PDB codes found as 1PTH and 1EQG. First of all, acetylsalicylic acid and pantoprazole
were optimized at HF/6-31+G(d) level by using Gaussian09 program. Then active regions of COX-1 enzyme were
determined from their article by using Maestro 11.8 program. Acetylsalicylic acid was used as reference material
for the pantoprazole. Then, molecular docking calculations were performed between related drugs and the target
proteins. The interaction type and interaction energies were determined for each interaction.
Material and Method
Molecular structures were prepared by using GaussView 5 [3] and the most stable structure of acetylsalicylic acid
and pantoprazole was determined by using Gaussian09 software programs [4]. To eliminate the converge error,
the whole calculations were performed at universal force field (UFF) method which is one of the molecular
mechanic methods. Then, the structures were fully-optimized at HF/6-31+G(d) level in water. Conductor like
polarized continuum model (C-PCM) was taken into consideration for the determination of solute – solvent
interactions. Molecular docking calculations were performed by using Maestro 11.8 program [5]. For this purpose,
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active regions were determined by using the same software. OPLS3_e method was used for the whole calculations
and neutral environment (pH=7.0) was designed for the docking calculations.
1.
1.1.

Results and Discussions
Optimization Stage

The acetylsalicylic acid and pantoprazole were optimized at HF/6-31+G(d) level in water. The schematic structure
and the optimized structure of them were represented in Figure 1.

Figure 1. The shematic and optimized structures of acetylsalicylic acid and pantoprazole.

According to Figure 1, the stable structure was absolutely different from the schematic structure and there was no
planar structure for each drug. The orientation of heteroatoms was not appropriate for any interaction. To
understand this phenomena, molecular electrostatic potential (MEP) maps of the related drugs are calculated and
represented in Figure 2.

Figure 2. MEP maps of mentioned drug.
According to Figure 2, oxygen atoms in acetylsalicylic acid were too active for any interaction. These atoms are
decisive in the determination of interaction type of an energy. On the other hand, molecular branching in
pantoprazole was more than that of acetylsalicylic acid. The number of active sites in pantoprazole is more than
that of acetylsalicylic acid. It can be said that if there is a harmony between pantoprazole and the protein cavity,
pantoprazole will show better results in the interaction.
1.2.

Molecular Docking

The both drugs were interacted with the COX-1 protein. To achieve the successful docking calculations, the target
proteins were determined as 1PTH and 1EQG [6,7]. These proteins belong to COX 1 and obtained from Ovis
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Aries. It has been reported that the related proteins are inhibited by ibuprofen methyl flurbiprofen, flurbiprofen,
diclofenac [7]. In each interaction, the same site has been inhibited. According to these results, the region is active
region in the target protein. The protein structures were generally same for 1PTH and 1EQG except active regions.
The active region was slightly different from each other due to the drug structure and interactions between drug
and protein. 1PTH and 1EQG had two chains and these chains were similar to each other. Acetylsalicylic acid and
pantoprazole were prepared for docking calculation under the pH=7 condition and molecular dockings were
performed for each drug at OPLS3e method. According to calculation results, pantoprazole did not interact with
B chain of 1PTH and acetylsalicylic acid did not inhibit the B chain of 1EQG. The drug – protein structures were
given in Figure 3 and 4 for 1PTH and 1EQG, respectively. Interaction energies were given in Table 1.

Figure 3. Drug – 1PTH structure.
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Figure 4. Drug – 1EQG structure.

Table 1. The interaction energies (kJ/mol) between drug and protein
Drugs
1PTH
Acetylsalicylic acid
Pantoprazole
1EQG
Acetylsalicylic acid
Pantoprazole

A Chain

B Chain

-24.796
-37.306

-23.918
-

-25.408
-7.736

-2.879

According to Table 1, interaction energies were different from each other. These results are expected because, drug
efficiency can be change from one person to another due to the protein structure. It is known that the same protein
may has different structures in the same bond. Proteins are constantly variable. These results means that
pantoprazole inhibits the COX-1 like acetylsalicylic acid. Also it doesn't mean that the drug is not efficient when
the drug is not interacted with protein. The correct structure of the protein, drug cavity and timing are very
important for the drug. According to the interaction energies, the efficiency of pantoprazole was low in 1EQH but
pantoprazole showed the similar efficient in 1PTH as acetylsalicylic acid. The significant amino acids in
interactions in 1PTH A-Chain were represented in Figure 5.

Figure 5. The important amino acids in the interaction for 1PTH A-Chain.
H-bonds, Salt Bridges, π-π interactions, π-cation interactions, solvent exposure are determined as dominant one.
As a result, pantoprazole inhibited the COX-1 and it behaves like aspirin (acetylsalicylic acid) against COX-1
protein.
2.

Conclusion

Pantoprazole and acetylsalicylic acid were optimized at HF/6-31+G(d) level in water. Active sites of these drugs
are determining by MEP maps of them. Then, these drugs are interacted with COX-1 proteins which IDs are 1PTH
and 1EQG. It is determined that pantoprazole and acetylsalicylic acid degraded the environment of Arg120 and
Try335 in COX-1 protein. It can be said that pantoprazole behaves like acetylsalicylic acid towards the COX-1
protein. These findings suggest that pantoprazole may have an antiplatelet effect, or perhaps potentiate the effect
of aspirin.
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Amaç: Yaş tayini konusu Adli Tıpta önemlidir. Cezai sorumluluk, cinsel istismara maruz kalan bireyler, erken
yaşta evlenme halinde, askere gitmenin belirlenmesi, doğum kaydı olmayan bireylerde nüfus cüzdanı çıkartılması
ve kaçak göçmenler gibi durumlar için yaş hesaplamaları gereklidir. Çok öncelerden beri direkt grafiler kullanarak
yaş tayini üzerine çalışmalar yapılmıştır. Son yıllarda Bilgisayarlı Tomografi, kullanılarak yapılmaktadır.
Gereç ve yöntemler: Çalışmamızda 2010-2018 tarihleri arasında çekilen, yaşları 13-25 yaş arasında değişen,
Toraks BT görüntüleri 350 hastada retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kesit kalınlığı 0,6-1mm alınmıştır.
Çalışmamıza Tüm hastalar için hasta protokol numaraları ile hasta tanıları da incelenmiştir. BT görüntüleri çekim
tarihinden şahsın doğum tarihi çıkarılarak şahsa ait kronolojik yaşı (takvim yaşı) ondalıklı olarak hesaplanmıştır
(Örneğin 15 yaş, 15,0 ile 15,9 yaşları arası olarak tanımlandı). Kemik gelişimini etkileyen endokrin bozukluklar
(hipotiroidizm, hipertiroidizm vb. gibi), beslenme bozuklukları, sistemik hastalıklar (kronik renal yetmezlik,
konjenital sendromlar, osteopeni, adrenal malignite, tiroid malingniteleri, vb. gibi) konstitüsyonel gelişme geriliği
(serebral palsi, büyüme gelişme geriliği), romatolojik hastalık tanısı olan hastalar ile fraktürü olan toraks travmalı
hastalar dahil edilmemiştir. Schmeling ve arkadaşları tarafından direkt grafilerde yapılan bir çalışmada medial
klavikula kemikleşme noktası incelenerek 5 evreye ayrılmıştır. Kellinghaus ve arkadaşlarının yaptıkları bir
çalışmada Schemeling evrelemesindeki evre 2 ile 3’ü kendi içinde evre 2a-b-c ve 3a-b-c olacak şekilde subgruplara ayırarak değerlendirmişlerdir. (Evre 2a: Epifizin uzunlamasına ölçümü metafizin enine ölçümüne göre
kıyaslandığında 1/3 ya da daha azı kadardır, evre 2b: Epifizin uzunlamasına ölçümü metafizin enine ölçümüne
göre kıyaslandığında 1/3’den fazla ve 2/3’den azdır, Evre 2c: epifizin uzunlamasına ölçümü metafizin enine
ölçümüne göre kıyaslandığında 2/3’ ünden fazladır, evre 3a: Epifiz-metafiz füzyonu epifiz ve metafiz arasındaki
aralığın 1/3 ya da daha azı olacak kadar tamamlanır, evre 3b: Epifiz-metafiz füzyon epifiz ve metafiz arasındaki
aralığın 1/3’den fazla 2/3’den az olacak kadar tamamlanır, evre 3c: Epifiz-metafiz füzyon epifiz ve metafiz
arasındaki aralığın 2/3’den fazla olacak kadar tamamlanır).
Bulgular: Evre 3a erkeklerde ilk olarak 17 yaşında tespit edilirken kadınlarda ise ilk olarak 16 yaşında tespit
edildi. Evre 3b ilk olarak erkeklerde 18 yaşında, kadınlarda ise 17 yaşında tespit edildi. Evre 3c ise her iki cinsiyette
de ilk olarak 19 yaşında tespit edildi. İki önemli kriter var . Birincisi BT de 1mm den daha fazla kesit kalınlığı
kullanmak medial klavikula metafizinin değerlendirilmesinde tavsiye edilmez. İkincisi ise görüntüleri
değerlendiren kişinin tecrübesi. İnce kesit BT görüntüleri kullanıldığında, ince anatomik epifiz izleri veya hassas
epifiz metafizeal bağlantıları gibi yapılar parsiyel volüm efekti tarafından kolayca maskelenmez. Bu, Mühler'in ve
ark. çalışmasında en doğru şekilde açıklandı. Farklı kesit kalınlıklarının CT görüntüleri aynı hasta değerlendirildi.
Farklı kesit kalınlıklarında farklı sonuçlar çıktı. Örneğin, Wittschieber ve diğ. Kellinghaus ve diğ. daha erken 3a
ve 3b aşamaları buldular. Onlar 0.6mm kalınlığındaki görüntülerde metafiz ile epifiz arasındaki kemik
köprüleşmeyi daha net olarak gördüler. Gözlemcilerin deneyimleri başka önemli bir faktördür. Wittschieber ve
diğ. en sık gözlemcinin deneyimsizliğiyle ilgili anatomik hatalar bildirdiler. Schmeling evrelemesine göre şekil
değişimleri ve epifizial yokluğa bağlı olarak ve epifizal skar izleri yanlış değerlendirmelere yol açtı. Kellinghaus
evreleme yöntemine göre en sık karşılaşılan hata, değerlendirme aşaması 3a ile 3b arasında görüldü.
Sonuç: Sonuç olarak Kellinghaus alt evreleme metoduna göre medial klavikular epifizin değerlendirilmesi
özellikle evre 3c’nin 18 yaş sınırı tespiti için yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kellinghaus, Clavikula Epifiz, CT, Adli Yaş Tayini
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EVALUATİON OF MEDİAL EPİPHİSİS OF CLAVİCLE ACCORDİNG
TO KELLİNGHAUS SUBSTAGİNG METHOD: APPLİCABİLİTY OF
FORENSİC AGE DETERMİNATİON
Aim: Age determination is important in forensic medicine. Persons subject to criminal responsibility, sexual abuse,
early marriage, determination of military service, birth certificate in individuals with no birth registration and age
groups for illegal immigrants are required. Long-term studies have been carried out on age determination by using
plain radiographs. Computer Tomography is used in recent years.
Methods: In our study, thorax CT images were taken retrospectively in 350 patients between the years of 20102018, ages ranging between 13 and 25 years. Section thickness was taken as 0.6-1mm. In our study, patient
diagnoses were examined with patient protocol numbers for all patients. The chronological age of the person
(calendar age) was calculated as decimals (eg 15 years, defined as 15.0 to 15.9 years). In our study Endocrine
disorders affecting bone development (such as hypothyroidism, hyperthyroidism, etc.), nutritional disorders,
systemic diseases (chronic renal failure, congenital syndromes, osteopenia, adrenal malignancy, thyroid
malignancies, etc.) constitutional development retardation (cerebral palsy, growth growth retardation) Patients
with rheumatologic disease and patients with thoracic trauma who have fractures are not included. In a study
performed by Schmeling et al. On X-rays, the medial clavicle ossification point was divided into 5 stages. In a
study conducted by Kellinghaus et al., They evaluated the stage 2 and 3 in the Schemeling staging by sub-grouping
them as stage 2a-b-c and 3a-b-c. (stage 2a: Longitudinal measurement of the epiphysis is 1/3 or less compared to
the transverse measurement of the metaphysis, stage 2b: Longitudinal measurement of the epiphysis is more than
1/3 and less than 2/3 compared to the transverse measurement of the metaphysis, stage 2c: epiphysis longitudinal
measurement is greater than 2/3 when compared to the transverse measurement of the metaphysis, stage 3a:
Epiphyse-metaphyseal fusion is completed to be 1/3 or less of the interval between the epiphysis and the
metaphysis, stage 3b: Epiphyse-metaphyseal fusion is the interval between the epiphysis and metaphyseal 1/ 3 is
completed to be less than 2/3, stage 3c: Epiphyse-metaphyse is completed until the interval between the epiphysis
and metaphysis of the fusion is greater than 2/3).
Results: Stage 3a was first detected at 17 years of age in males and 16 years at females. Stage 3b was first detected
in males at the age of 18 and in females at 17 years of age. Stage 3c was detected at the age of 19 in both sexes.
There are two important criteria. The first one is not recommended for the evaluation of the medial clavicle
metaphysis using a thickness of more than 1mm in CT. The second is the experience of the person evaluating the
images. When thin-section CT images are used, structures such as fine anatomic epiphysis scars or sensitive
epiphysis metaphyseal connections are not easily masked by the partial volume effect. This is described by Mühler
et al. The most accurate way was described in the study. CT images of different section thicknesses were evaluated
in the same patient. There were different results in different section thicknesses. For example, Wittschieber et al.
Kellinghaus et al. earlier they found the 3a and 3b stages. They found the bone bridging between the metaphysis
and the epiphysis more clearly in the 0.6mm thickness images. The experience of observers is another important
factor. Wittschieber et al. most commonly reported anatomical errors related to observer's inexperience. According
to Schmeling staging and epiphyseal absence and epiphyseal scar traces led to incorrect evaluations. According to
the Kellinghaus staging method, the most common error was seen between the evaluation stage 3a and 3b.
Conclusion: We think that stage 3c can be helpful for the determination of the age limit of 18 in the evaluation of
medial clavicular epiphysis according to Kellinghaus sub-staging method.
Keywords: Kellinghaus, Clavicle Epiphysis, CT, Forensic Age Determination
Giriş
Yaş tayini konusu Adli Tıpta önemlidir. Adli Tıp pratiğinde yaş tayini, Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk açısından
ayrı bir önem arz ettiği gibi ilgili branşlarında güncel araştırma konularından biridir. Cezai sorumluluk, cinsel
istismara maruz kalan bireyler, erken yaşta evlenme halinde, askere gitmenin belirlenmesi, doğum kaydı olmayan
bireylerde nüfus cüzdanı çıkartılması ve kaçak göçmenler gibi durumlar için yaş hesaplamaları gereklidir.
Ülkemizde ise 12. yaş, 12-15 yaş arası, 15-18. yaş arası, 15-18. yaş arası ve 21. yaş cezai sorumluluk için önemli
yaş gruplarıdır1. Teknolojinin gelişimi ile adli yaş tayini çalışmalarında X-ray incelemesinin yanında diğer
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radyolojik tekniklerinde kullanıldığı görülmektedir. Alman Adli Yaş Tayini Çalışma Grubu tarafından ayrıntılı
fizik muayenenin yanında sol el X-ray incelemesi (sol el bileği grafisi), ayrıntılı diş muayenesi ve
ortopantomografi, ve iskelet gelişimi tamamlanırsa eğer klavikulanın tercihen direk grafi ya da bilgisiyarlı
tomografi (BT) ile incelenmesi tavsiye edilir2.
Bu çalışmanın amaçlarından biri medial klavikular epifizin kemikleşme noktasının Kellinghaus alt evreleme
metoduna3 göre ince kesitli BT görüntülerinde değerlendirmektir. Daha sonra elden edilen sonuçların hem
ülkemizdeki çalışmalarla hem de dünyadaki çalışmalarle kıyaslamak ve uygulanabilirliliğini güncel literatür
eşliğinden tartışmakdır
Materyal ve Metod
Çalışmamızda 2010-2018 tarihleri arasında hastanemiz radyoloji bölümünde (Toshiba marka çok kesitli BT) ile
çekilen, yaşları 13-25 yaş arasında değişen, Toraks BT görüntüleri 350 hastada retrospektif olarak
değerlendirilmiştir. Kesit kalınlığı 1 mm alınmıştır. Çalışmamıza Tüm hastalar için hasta protokol numaraları ile
hasta tanıları da incelenmiştir. BT görüntüleri çekim tarihinden şahsın doğum tarihi çıkarılarak şahsa ait kronolojik
yaşı (takvim yaşı) ondalıklı olarak hesaplanmıştır (Örneğin 15 yaş, 15,0 ile 15,9 yaşları arası olarak tanımlandı).
Kemik gelişimini etkileyen endokrin bozukluklar (hipotiroidizm, hipertiroidizm vb. gibi), beslenme bozuklukları,
sistemik hastalıklar (kronik renal yetmezlik, konjenital sendromlar, osteopeni, adrenal malignite, tiroid
malingniteleri, vb. gibi) konstitüsyonel gelişme geriliği (serebral palsi, büyüme gelişme geriliği), romatolojik
hastalık tanısı olan hastalar ile fraktürü olan toraks travmalı hastalar dahil edilmemiştir. Schmeling ve arkadaşları
tarafından direkt grafilerde yapılan bir çalışmada medial klavikula kemikleşme noktası incelenerek 5 evreye
ayrılmıştır4. Kellinghaus ve arkadaşlarının3 yaptıkları bir çalışmada ise Schemeling evrelemesindeki evre 2 ile 3’ü
kendi içinde evre 2a-b-c ve 3a-b-c olacak şekilde sub-gruplara ayırarak değerlendirmişlerdir. (Evre 2a: Epifizin
uzunlamasına ölçümü metafizin enine ölçümüne göre kıyaslandığında 1/3 ya da daha azı kadardır, evre 2b: Epifizin
uzunlamasına ölçümü metafizin enine ölçümüne göre kıyaslandığında 1/3’den fazla ve 2/3’den azdır, Evre 2c:
epifizin uzunlamasına ölçümü metafizin enine ölçümüne göre kıyaslandığında 2/3’ ünden fazladır, evre 3a: Epifizmetafiz füzyonu epifiz ve metafiz arasındaki aralığın 1/3 ya da daha azı olacak kadar tamamlanır, evre 3b: Epifizmetafiz füzyon epifiz ve metafiz arasındaki aralığın 1/3’den fazla 2/3’den az olacak kadar tamamlanır, evre 3c:
Epifiz-metafiz füzyon epifiz ve metafiz arasındaki aralığın 2/3’den fazla olacak kadar tamamlanır). Bizde
çalışmamızda birçok etnik grubun yaşadığı bölgemizde bu evrelemeyi kullanarak yaş tespiti yaptık. Resim 1’de
bu evreler gösterildi.
EVRE-1

EVRE-2a

EVRE-2b
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EVRE-3c

EVRE-4

EVRE-5

Resim-1.
Tartışma ve Sonuç
Evre 3a erkeklerde ilk olarak 17 yaşında tespit edilirken kadınlarda ise ilk olarak 16 yaşında tespit edildi. Evre 3b
ilk olarak erkeklerde 18 yaşında, kadınlarda ise 17 yaşında tespit edildi. Evre 3c ise her iki cinsiyette de ilk olarak
19 yaşında tespit edildi. BT’de 1 mm den daha fazla kesit kalınlığı kullanmak medial klavikula metafizinin
değerlendirilmesinde tavsiye edilmez3. İnce kesit BT görüntüleri kullanıldığında, ince anatomik epifiz izleri veya
hassas epifiz metafizeal bağlantıları gibi yapılar parsiyel volüm efekti tarafından kolayca maskelenmez 5. Bu,
Mühler'in ve ark. çalışmasında en doğru şekilde açıklandı5. Farklı kesit kalınlıklarının CT görüntüleri aynı hasta
değerlendirildi. Farklı kesit kalınlıklarında farklı sonuçlar çıktı5. Bir diğer önemli faktör de gözlemcinin
deneyimidir. Gözlemcilerin deneyimleri başka önemli bir faktördür. Wittschieber ve ark. tarafından en sık
gözlemcinin deneyimsizliğiyle ilgili anatomik hatalar bildirdiler 6. Schmeling evrelemesine göre şekil değişimleri
ve epifizial yokluğa bağlı olarak ve epifizal skar izleri yanlış değerlendirmelere yol açtı. Kellinghaus evreleme
yöntemine göre en sık karşılaşılan hata, değerlendirme aşaması 3a ile 3b arasında görüldü 6. Çalışmamızda Evre
2a her iki cinsiyette de 18 yaş ve üstünde tespit edilmedi. Evre 3c her iki cinsiyette de 19 yaşında tespit edildi.
Literatürdeki Kellinghaus alt evreleme metoduna göre yapılan bütün çalışmalar Tablo-1’de gösterildi.
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Tablo 1
Kesit Kalınlığı
(mm)
Kellinghaus ve
ark.3
Wittschieber ve
ark7.
Pattamapaspong ve
ark8.

0.6-1
0.6
0.6-1

Ekizoglu ve ark9.

1

Houpert ve ark10.

1

Gurses ve ark11.

0.6-1

Gürses ve ark.
başka çalışma12

0.6-1

Bizim çalışmamız

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

Evre 2a Evre 2b Evre 2c Evre 3a Evre 3b Evre 3c
14–20
13–18
15–16
14–18
14–20
12–18
14–20
13–19
15–18
16–17
16–18
14–18
13–18
13–18
13–17
13–17

16–20
15–19
16–20
14–15
15–18
13–19
16–21
15–21
16–18
16–16
15–20
14–20
14–20
13–20
16–20
14–20

17–20
15–18
17–20
17.9
16–21
15–19
17–21
16–19
17–20
16–20
15–21
14–21
15–22
14–21
16–17
15–

17–20
16–22
16–22
15–23
16–24
16–21
17–22
16–21
17–21
17–19
17–22
16–21
16–22
16–21
17–22
16–21

18–25
17–24
17–36
16–23
15–24
18–21
18–25
17–28
18–23
19–19
17–24
17–24
17–28
16–24
18–25
17–25

19–26
19–26
19–30
19–26
18–27
17–26
19–25
19–24
18–25
19–24
18–25
18–28
18–26
18–28
19–25
19–25

AGFAD (Almanya) tarafından da adli yaş tayininde tavsiye edilen klavikulanın medial epifizin değerlendirilmesi
adli yaş tayininde ülkemizde yardımcı metotlardan biri olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle gözlemci deneyimi
ve kesit kalınlığı bu metotta önemli kriterlerdendir .İleride yapılacak çalışmalarla bunun desteklenmesi gerekir.
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SS-297
ANTENATAL HİDRONEFROZ TANILI ÇOCUKLARIN İZLEMİ VE
POSTNATAL DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkan Uygur Şahin*, Gönül Aydoğdu**
*Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği
**Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri AD, İstanbul
Amaç: Çalışmamızın amacı; doğum öncesi hidronefroz (HN) etyolojileri ve sıklıklarını belirterek; antenatal
hidronefroz (AH) tanısı ile takip edilen hastalara optimum postnatal yaklaşımın sağlanması ve erken tedavi
sonuçlarının belirlenmesidir.
Yöntem: 18 aylık süreç boyunca prenatal dönemde HN tanısıyla takip edilen ve postnatal dönemde İstanbul
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Polikliniğimize yönlendirilen 200
hastadan oluşmaktadır. Doğum sonrası takibe alınan hastalar en az bir yıllık süreyle prospektif olarak takip
edilmiştir. Hastaların başvuru tarihi, prenatal dönemde kaçıncı haftalarda USG yapıldığı ve sonuçları,
oligohidramnios varlığı, ailede üriner sistem patolojisi varlığı kaydedildi. Hastalar izlem süreleri boyunca AH
derecelerinin yanı sıra, postnatal HN dereceleri, USG takipleri, eşlik eden patoloji varlığı, cerrahi gereksinimi,
İYE ve diğer komplikasyonlar açısından takip edildi.
Bulgular: Antenatal dönemde APPD ölçümüne göre hafif, orta, ağır HN şeklinde değerlendirildi. Hafif HN
grubundaki olguların %63.3' ünde rezolüsyon gözlenirken, orta HN grubunda rezolüsyon oranı %30.2 idi.
Antenatal dönemde HN derecesi arttıkça rezolüsyon oranı düşmekteydi (p<0.05). 153 olguda ürolojik patoloji
saptanırken 47 olgu normaldi ve geçici HN olarak değerlendirildi. APPD ölçümü arttıkça ürolojik patoloji riski
artmaktaydı. Erken ortaya çıkan HN' larda ürolojik patoloji riski daha yüksekti. Postnatal ilk USG’ de renal pelvis
AP çaplarına göre hafif, orta, orta-ağır ve ağır HN olmak üzere 4 grupta incelendi. Postnatal ilk USG bulgularına
göre oluşturulan HN dereceleri ile olgulara eşlik eden ürolojik patoloji oranı istatistiksel olarak anlamlıydı
(p<0.05). Çalışmamızdaki cerrahi müdahale oranı %15 (n:23) idi. Antenatal dönemde tespit edilen HN derecesi
arttıkça cerrahi müdahale oranı da artmaktaydı (p<0.01). %32 oran ile VUR en çok saptanan patolojiydi. AH tanısı
ile takip edilen ve postnatal ürolojik patoloji saptanan hastaların, antenatal dönemde HN dereceleri arttıkça VUR
dışındaki ürolojik patoloji oranları artmaktayken HN dereceleri azaldıkça VUR oranları artmaktaydı (p<0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre AH tanısı olan tüm bebekler 1. hafta, 4.-6. hafta ve gerektiğinde 3 aylık
aralıklarla kontrol edilmelidir. Bebekte postnatal ilk USG normal olsa bile 2. bir USG yapılması önerildi. Her iki
ardışık USG' si normal saptanan olgulara ileri tetkik gerekmezken belli aralıklarla takibine devam edilmelidir.
Derecesinden bağımsız olarak, ardışık 2 USG' sinde postnatal HN' u devam eden hastalara ileri tetkik yapılması
önerildi.
Anahtar kelimeler: Antenatal hidronefroz, Böbrek ultrasonografisi, Vesikoüretral reflü

POSTNATAL EVALUATION AND MANAGEMENT OF INFANTS WITH
ANTENATALLY DETECTED HYDRONEPHROSIS
Aim: The aim of this prospective study is to determine the reasons and frequency of prenatal determined
hydronephrosis and demonstrate postnatal investigations, optimum management, treatment modality and outcome
of infants with prenatally diagnosed hydronephrosis.
Methods: 200 patients- born in 18 months period- antenatally diagnosed hydronephrosis were followed
prospectively at least one year, in Kanuni Sultan Süleyman and Research Hospital Pediatric Nephrology
department. The date of application, the time and results of prenatal USG, presence of oligohydramniosis, family
history of urological pathology are recorded. During the follow up; the infants are evaluated for the grade of
antenatally hydronephrosis, postnatal USG examinations and results, presence of accompanying urological
anomally, need of surgical intervention, presence of urinary tract infection, and other complication.
Results: The 200 neonates were classified in mild, moderate, severe hydronephrosis accordance with their
antenatal APPD measurement. Resolution rate of mild hydronephrosis was 63.3% whereas the rate was 30.2% in
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moderate hydronephrosis. Grade of antenatal hydronephrosis was correlated with spontaneous resolution rate
(p<0.05). The 153 neonates were pathological whereas 47 neonates were normal and evaluated as transient
hydronephrosis. There was a positive correlation between APPD and rate of urological pathology. The risk of
urological pathology was higher at early week of gestation. The neonates were classified in mild, moderate,
moderate-severe, severe hydronephrosis accordance with first postnatal USG APPD measurement. There was
positive correlation between postnatal APPD and the rate of urological pathology (p<0.05). Surgical intervention
ratio was 15% (n:23). The postnatal APPD was correlated with rate of surgery (p<0.01). The most common
detected underlying pathology was VUR with 32% ratio. There was a positive correlation between antenatal APPD
measurement of infants diagnosed postnatally as having urinary tract abnormality and urological pathology rate
other than VUR, whereas negative correlation between antenatal APPD measurement and incidence of VUR
(p<0.05).
Conclusion: According to the results of this study, neonates with antenatal hydronephrosis must be followed up
on the first week, first month and three months periods when necessary. Even if the first postnatal USG is normal,
a second USG is recommended. If both 2 postnatal USG findings are normal, further investigations are not
necessary but follow-up of infants should be continued. Irrespective of the hydronephrosis degree, infants whose
subsequent 2 postnatal USG findings show hydronephrosis should be further investigated.
Key words: Antenatal hydronephrosis, Ultrasound, Vesicoureteral reflux
Giriş
Hidronefroz, antenatal dönemde USG ile incelemede en sık saptanan genitoüriner sistem anomalisidir. Antenatal
hidronefroz sık görülmesine rağmen, postnatal dönemde hidronefroz izlemi ve tedavi planı ile ilgili bir fikir birliği
bulunmamaktadır. Prospektif çalışmamızın amacı; doğum öncesi HN' a sebep olan etyolojik nedenleri ve
sıklıklarını ortaya koyarak; AH tanısı ile takip edilen hastalara optimum postnatal yaklaşımın, uygun ve erken
tedavi seçimlerinin ve sonuçlarının belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: 2010 Şubat ve 2011 Ağustos ayları arasında doğan, prenatal dönemde HN tanısı ile takip edilen
ve postnatal dönemde İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi
Polikliniğimize yönlendirilen 200 hastadan oluşmaktadır. Doğduktan hemen sonra takibe alınan hastalar 2012
Ağustos ayına kadar en az bir yıllık süre ile prospektif olarak takip edilmiştir. Hastaların başvuru tarihi, prenatal
dönemde kaçıncı haftalarda USG yapıldığı ve sonuçları, oligohidramnios olup olmadığı, ailede üriner sistem
patolojisi varlığı kaydedildi. Hastalar izlem süreleri boyunca AH derecelerinin yanı sıra, postnatal HN dereceleri,
USG takipleri, eşlik eden patoloji varlığı, cerrahi gereksinimi, İYE ve diğer komplikasyonlar açısından takip
edildi.
Bulgular: 200 olgunun değerlendirilmesi sonucunda; antenatal dönemde APPD ölçümüne göre hafif, orta, ağır
HN şeklinde değerlendirildi. Hafif HN grubundaki olguların %63.3' ünde rezolüsyon gözlenirken, orta HN
grubunda rezolüsyon oranı %30.2 idi. Antenatal dönemde HN derecesi arttıkça rezolüsyon oranı düşmekteydi
(p<0.05). 153 olguda ürolojik patoloji saptanırken 47 olgu normal saptandı ve geçici HN olarak değerlendirildi.
APPD ölçümü arttıkça ürolojik patoloji riski de artmaktaydı. AH tanısı aldıkları GH bakımından
karşılaştırıldığında aralarındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.01). Erken ortaya çıkan HN' larda
ürolojik patoloji riski daha yüksekti. Postnatal ilk USG’ de renal pelvis AP çaplarına göre hafif, orta, orta-ağır ve
ağır HN olmak üzere 4 grupta incelendi. Postnatal ilk USG bulgularına göre sınıflandırılan HN dereceleri ile
olgular altta yatan ürolojik patoloji barındırması bakımından karşılaştırıldığında aralarındaki ilişki istatistiksel
olarak anlamlı idi (p<0.05). Çalışmamızdaki cerrahi müdahale oranı %15 (n:23) idi. Antenatal dönemde tespit
edilen HN derecesi arttıkça cerrahi müdahale oranı da artmaktaydı (p<0.01). %32 oran ile VUR en çok saptanan
patoloji idi. AH tanısı ile takip edilen ve postnatal ürolojik patoloji saptanan hastaların, antenatal dönemde HN
dereceleri arttıkça VUR dışındaki ürolojik patoloji oranları artmaktayken HN dereceleri azaldıkça VUR oranları
artmaktaydı (p<0.05).
Sonuç: Tüm konjenital anomalilerin %50’ sini teşkil eden AH, doğum öncesi insidansı %1-5 arasında
değişmektedir. Prenatal dönem tetkiklerinde fetüste ürolojik anomali varlığından şüphe edildiğinde; ayırıcı
tanıların belirlenmesi, eşlik eden anomalilerin saptanması, anomalinin prenatal ve postnatal risklerinin
belirlenmesi tedavi yaklaşım planının temeli olmalıdır.
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Çalışmamızda, olgularımızın %82.5'i, 30 ve üzeri GH' da tanı aldılar. HN' un doğum öncesi ortalama tespit zamanı
32.3±2.4 hafta olup diğer çalışmalarda olduğu gibi çoğunluğu 3. trimestera rastlamaktaydı .Genitoüriner sistem
anomalilerinin erkeklerde daha sık görüldüğü bilinmektedir . Çalışmamızda da olguların %64.5' i erkeklerden
oluşmaktaydı. Postnatal dönemde HN saptanan olguların %29' unda HN bilateral iken %71' inde unilateral idi.
Olgular arasında İYE geçirme, cerrahi gereksinimleri ve rezolüsyon oranları açısından istatistiksel olarak farklılık
olmadığı saptandı. Bu sonuçlar HN yönünün prognoz ile ilişkili olmadığını göstermektedir. Postnatal tetkikler
sonucunda olguların %23.5 (n:47)' i normal saptandı ve bu grubun %59.6' sı antenatal dönemde hafif HN şeklinde
değerlendirilmişken %40.4' ü orta HN idi. AH olgularının postnatal dönemde normal olarak değerlendirilmesi ile
antenatal dönemdeki HN derecesinin ciddiyeti arasında negatif korelasyon vardır. Hafif HN (5-9 mm) grubundaki
olgularımızın (n:49, % 24.5) 28 'i (%67.3) postnatal dönemde normal olarak değerlendirilirken 21 olguda ürolojik
patoloji saptandı. Bu bulgulara dayanarak, antenatal USG' lerde APPD ölçümü 5 mm' nin üzerinde saptanan
bebeklerin, mutlaka postnatal dönemde takip edilmesini önermekteyiz.
Çalışmamız, APPD ölçümü ile postnatal dönemde ürolojik patoloji riski arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve
antenatal renal pelvis APPD normal ölçüm üst sınırlarını belirlemenin mümkün olmadığını göstermiştir. Antenatal
HN derecesi ile İYE geçirme arasında pozitif bir ilişki olduğu saptandı. Bu yüzden antenatal dönemde orta, ağır
HN' u olan hastalara, postnatal dönemde tetkikleri tamamlanana kadar AB profilaksisi başlanmasını önermekteyiz.
AH tanısı ile takip edilen ve postnatal dönemde ürolojik patoloji saptanan olguların, antenatal dönemdeki HN
dereceleri arttıkça VUR dışındaki ürolojik patoloji oranları artmaktayken HN dereceleri azaldıkça VUR
oranlarının arttığını gözlemledik. Literatürde, AH' un derecesi olası etyolojileri belirlemede etkili olduğu düşüncesi
hakim olup çalışmamızdaki tezimizi destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Postnatal ilk USG’ de normal bulunan
olguları izleminde 2. USG yapıldığında %83.3' ünün normal olduğu, diğer 4 olguda (%17.7) farklı derecelerde
HN olduğu saptandı. Öte yandan, postnatal ilk USG' de HN saptanan olguların %15' inin, 2. ve takip USG' leri
normal saptandı. Bu bulgular, AH' u olan hastaların postnatal ilk USG bulguları normal ya da anormal olsa bile 2.
defa USG yapılma gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Postnatal dönemde HN' u devam eden ve VUR saptanmayan olgulara olası obstruksiyon nedeni ile MAG3
çekilmelidir; MAG3 çekilen olguların % 64’ ünde obstruksiyon saptandı ve %20.7’ ne cerrahi uygulandı. NOD
vakalarının (n:23) %39' unun takiplerde rezolüsyona uğradığı gözlendi. İdiopatik dilatasyon sınıfında da
değerlendirilebilen bu vakalarda, renal disfonksiyon görülmediğinden konservatif izlem önermekteyiz.
Çalışmamızda, spontan rezolüsyon oranı %35 idi. Geç GH da ortaya çıkan AH olgularının rezolüsyon oranları
daha yüksekti. Geç GH' da ortaya çıkan HN olgularına daha konservatif yaklaşım sergilenebilir. Postnatal ilk USG'
de 5 mm üzerinde pelvik AP çap tespit edilmesi durumunda ve akabinde ikinci USG' de de 5 mm üzerinde HN' un
sebat etiği durumlarda VSUG’ yi kullanmayı tercih ettik. Çalısma sonuçlarımıza göre postnatal pelvik AP çap
değerlerine göre VUR varlığı ve derecesi konusunda net bir öngörüde bulunulması mümkün değildi. Bu nedenle
VUR ile ilişkili enfeksiyon ve skar gelisiminden korunmak için erken tespitin ve VSUG’ nin önemini
vurgulanmalıdır.
Antenatal dönemde HN derecesi ile spontan rezolüsyon oranı arasında negatif korelasyon mevcuttu. Ağır HN
olgularında dahi rezolüsyon gözlenebildiğinden özellikle ciddi düzeyde olmayan HN vakalarına olmak üzere AH'
a genel yaklaşım daha konservatif; USG ile izleme dayalı olmalıdır. Çalşmamızda cerrahi oranı %15 idi.
Çalışmamız boyunca konservatif izlem ön plandaydı. Ağır HN grubunun %44' üne, orta HN grubundaki olguların
ise %9.5' ine cerrahi müdahalede bulunuldu. Antenatal dönemde tespit edilen HN derecesi arttıkça cerrahi
müdahale oranı da artmaktaydı. Ürolojik patoloji, VUR varlığı, antenatal dönemde HN derecesinin ciddiyeti İYE
için risk faktörleri idi. Postnatal tetkiklerde ürolojik patoloji saptanan ya da VUR' nün eşlik ettiği veya postnatal
tetkiklerinde HN saptanan olgulara tetkikler sonuçlanana kadar AB profilaksisi başlamayı önermekteyiz.
AH tanısı olan tüm bebekler 1. hafta, 4.-6. hafta ve gerektiğinde 3 aylık aralıklarla kontrol edilmelidir. Postnatal
ilk USG normal olsa bile 2. bir USG yapılması önerilir. Her iki ardışık USG' si normal saptanan olgulara ileri
tetkik gerekmezken belli aralıklarla takibine devam edilmelidir. Derecesinden bağımsız olarak, ardışık 2 USG'
sinde postnatal HN' u devam eden hastalara ileri tetkik yapılması önerilmektedir.

540

SS-298
ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE TROMBOSİT
KONSANTRELERİNİN KULLANIMI
Ömer EKİCİ*
*Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi AD.
Amaç: Trombosit konsantreleri lokal uygulamalar için kandan elde edilmiş ürünlerdir. Doku rejenerasyonu ve
onarımı için trombosit konsantrelerinin değerini göstermek için çok sayıda çalışma yapılmıştır. Çalışmanın amacı,
oral ve maksillofasiyal cerrahide yumuşak ve kemik doku iyileşmesinde, otolog trombosit konsantrelerinin
kullanımını ve etkinliğini değerlendirmektir.
Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada maksillofasiyal cerrahide trombosit konsantrelerinin hazırlanması ve
uygulanmasına ilişkin literatüre kapsamlı bir genel bakış sunulmaktadır.
Bulgular: Tıp alanında yapılmış pek çok araştırma rejeneratif prosedürleri trombosit konsantreleriyle
birleştirmenin klinik avantajlarına işaret etmektedir. Trombositten zengin plazma (PRP) birinci nesil, trombositten
zengin fibrin (PRF) ikinci nesil trombosit konsantresidir. Trombosit konsantreleri (özellikle PRP ve PRF) oral ve
maksillofasiyal cerrahi işlemlerde sıklıkla kullanılırlar. PRP ve PRF' nin oral ve maksillofasiyal bölgede doku
rejenerasyonu üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için birçok klinik çalışma yapılmıştır. Birçok çalışma,
trombosit konsantrelerinin diş çekimi sonrası alveoler soket iyileşmesine, diş implantlarının osseointegrasyonuna,
sinüs lift prosedürlerine, periodontal kemik defektlerinin iyileşmesine, yönlendirilmiş doku rejenerasyonuna,
çenenin bifosfonatla ilişkili osteonekrozu (BRONJ) tedavisine vb. katkıda bulunma potansiyellerini göstermiştir.
Sonuç: Trombosit konsantreleri otolog bir preparattır; bu yüzden hastalık iletimi veya immünojenik reaksiyon
hakkındaki endişeleri ortadan kaldırır. Trombosit konsantreleri tek başlarına veya farklı greft materyalleriyle
birlikte uygulanabilirler. Ayrıca düşük maliyetli ve otolog kaynağı ile birlikte kullanım kolaylığı nedeniyle oral ve
maksillofasiyal cerrahide çeşitli cerrahi prosedürler içinde daha fazla araştırmaya değer ideal bir biyomateryaldir.
Anahtar Kelimeler: Trombosit konsantreleri, trombosit bakımından zengin plazma (PRP), trombosit bakımından
zengin fibrin (PRF), maksillofasiyal cerrahi

USE OF PLATELET CONCENTRATES IN ORAL AND
MAXİLLOFACİAL SURGERY
Introduction: Platelet concentrates are blood-derived products for local application. Vast number of studies are
conducted to show the value of platelet concentrates for the tissue regeneration and repair. Aim of the study to
evaluate the usage and efﬁcacy of autologous platelet concentrates in soft and bone tissue healing in oral and
maxillofacial surgery
Methods: This study enroll an extensive critical overview of the literature on the preparation and application of
platelet concentrates in maxillofacial surgery.
Results: Research across many fields of medicine now points towards the clinical advantages of combining
regenerative procedures with platelet concentrates. Platelet-rich plasma (PRP) is a first generation, platelet-rich
fibrin (PRF) is a second generation platelet concentrate. Platelet concentrates (frequently PRP and PRF) are
frequently used for surgical procedures in oral and maxillofacial surgery.Many clinical studies have been
conducted to reveal the effects of PRP and PRF on tissue regeneration in the oral and maxillofacial region. Many
studies demonstrate their potency to contribute to post-extraction alveolar socket healing, osseointegration of
dental implants, sinus-lift procedures, periodontal osseous defects healing, guided tissue regeneration treatment of
bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ), etc.
Conclusion: Platelet concentrates are is an autologous preparation; thus it eliminates concerns about disease
transmission or immunogenic reaction. latelet concentrates can be applied alone or in combination with different
grafting materials. Furthermore, its ease of use, combined with its low cost and autologous source, makes it an
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ideal biomaterial worth further investigation across a variety of surgical procedures in oral and maxillofacial
surgery.
KeyWords: Platelet concentrates, platelet-rich plasma (PRP), platelet-rich fibrin (PRF), maxillofacial surgery.
Giriş
Ağız ve çene-yüz bölgesinde enfeksiyonlar, travmalar, tümörler, konjenital durumlar vb. nedeniyle büük yumuşak
ve sert doku bozuklukları gözlenebilir. Bu deformitelerin rekonstrüksiyonu için en çok araştırılan stratejilerden
bazıları otolog kemik greftleri ve yumuşak doku felebi uygulamalarıdır. Birçok çalışma, farklı greft materyalleri
(oto, allo - ve ksenograftlar), büyüme faktörleri, sitokinler veya bunların bir kombinasyonunun kullanımına
dayanan doku rejenerasyonu için yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine odaklanmıştır. Son zamanlarda bu amaçla
sıkça kullanılan bir başka biyomateryal trombosit konsantreleri gibi kan türevli ürünler olmuştur. Trombosit
konsantreleri, [trombosit bakımından zengin plazma (PRP) ve trombosit açısından zengin fibrin (PRF)], tıp ve diş
hekimliği alanlarında, özellikle oral ve maksillofasiyal cerrahi, plastik cerrahi, ortopedik cerrahi gibi işlemler için
sıklıkla kullanılmaktadır.
2. Trombositler Ve Trombosit Konsantreleri
Trombositler kemik iliğinde megakaryositler tarafından üretilen düzensiz şekilli, küçük (2-4 mm) nükleer
hücrelerdir. Trombositler adezyon, aktivasyon ve agregasyon ile kanın pıhtılaşmasının ilk aşamasından
sorumludurlar. Trombositler, vasküler endotel hasarı sonrası açığa çıkan kollajen ile temasları sonucu aktive
olurlar. Aktive trombositler şeklini değiştirir ve hücre dışı alanda granüllerini serbest bırakır. Büyüme faktörlerinin
ana rezervuarı olan bol miktarda alfa granülleri vardır.1
Alfa-granüller, trombositler aktive edildiğinde ekzositoz yoluyla salınır. Trombositlerin alfa granüllerinde
moleküler ağırlığı yaklaşık 6-45kDa olan polipeptit yapısında büyüme faktörleri açığa çıkar. Vasküler endotel
hasarı sonrası aktive olan trombositlerden trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF), vasküler endotel büyüme
faktörü (VEGF), transforme edici büyüme faktörü (TGF), epidermal büyüme faktörü (EGF), insülin benzeri
büyüme faktörü-1 (IGF-1) gibi yara iyileşmesinde anahtar rol oynayan büyüme faktörleri salınır. Büyüme
faktörleri, hedef hücrelerin yüzeyindeki spesifik reseptörlere bağlanır ve protein sentezini, kollajen ve osteoid
benzeri doku birikimini başlatır.2
Trombositlerin kemotaktik ve mitojenik özellikleri vardır, hücre fonksiyonlarını ve proliferasyonunu modüle eder,
hasar sonrası yumuşak ve sert dokuların rejenerasyonunu uyarırlar 3 Trombositlerin etkisi azalmaya başladığında,
trombositler tarafından uyarılan makrofajlar, kendi faktörlerini salgılayarak yara iyileşmesi organizasyonunun
sorumluluğunu üstlenir. Yani tamir bölgesindeki trombositler nihayetinde yara onarımının hızını
belirlemektedirler. Dolayısıyla trombositler sadece hemostazda değil aynı zamanda anjiyogenez, iltihaplanma,
antibakteriyel güvenlik ve doku yenilenmesine de rol alırlar 4
Trombosit konsantrasyonlarının sınıflandırılması Dohan Ehrenfest ve ark. 5 tarafından yapılmıştır. Biyomateryaller
hazırlık kitleri ve kullanılan santrifüjlere, konsantre içeriğine ve uygulama süresince trombosit ve lökosit
konsantrasyonunu destekleyen fibrin ağına göre dört kategoride sınıflandırılır:
1. Lökosit - fakir veya saf trombosit bakımından zengin plazma (P-PRP)
2. Lökosit ve trombosit bakımından zengin plazma (L-PRP)
3. Lökosit - fakir veya saf trombosit bakımından zengin fibrin (P-PRF)
4. Lökosit ve trombosit bakımından zengin fibrin (L-PRF)
2.1. Trombositten Zengin Plazma (Platelet Rich Plasma-PRP)

1

Harrison P, Cramer EM. Platelet alpha-granules. Blood Rev. 1993;7:52–62.
Schliephake H. Bone growth factors in maxillofacial skeletal reconstruction. Int J Oral Maxillofac Surg. 2002;31:469–484.
3 Anitua E, Sanchez M, Orive G, et al. The potential impact of the preparation rich in growth factors (PRGF) in different
medical fields. Biomaterials. 2007;28:4551–4560.
4 Broos K, De Meyer F, Feys B, et al. Blood platelet biochemistry. Thromb Res. 2012;129:245–249.
5 Dohan Ehrenfest DM, Rasmusson L, Albrektsson T. Classification of platelet concentrates: from pure plateletrich plasma (PPRP) to leucocyte- and platelet-rich fibrin (LPRF). Trends Biotechnol. 2009;27:158–167.
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Trombositten Zengin Plazma (Platelet Rich Plasma-PRP) birinci nesil trombosit konsantresidir. Santrifüjleme
yoluyla taze venöz kanla elde edilir ve çok sayıda trombosit (lL başına yaklaşık 1.000.000 trombosit) içerir. Doğal
bir kan pıhtısı % 95 kırmızı kan hücresi,% 5 trombosit, % 1'den az beyaz kan hücresi ve sayısız miktarda fibrin
ağı içerirken bir PRP kan pıhtısı ise % 4 kırmızı kan hücresi, % 95 trombosit ve % 1 beyaz kan hücresi içerir. 6
Tam kandan PRP elde etmek için literatürde tarif edilen farklı protokoller vardır, ancak genel kural şu
şekildedir:7Cerrahi müdahaleden hemen önce hastadan yaklaşık 20-80 ml'lik venöz kan alınır ve antikoagülanlı
bir tüpte toplanır; antikoagülan kalsiyum iyonlarını bağlar ve böylece protrombin-trombin dönüşümünü ve
trombositlerin degranülasyonunu önler. PRP iki aşama ile oluşur; santrifüj (yumuşak ve sert döndürme) ve
aktivasyon. Konsantre trombosit elde etmek için gereken süre protokollere göre değişir, ancak genellikle bir saat
içinde tamamlanır. Son olarak, PRP, aktivatörleri (trombin, kalsiyum klorür) ile birlikte etkinliği istenen alana
uygulanır.m Aktivatörler trombositlerin degranülasyonuna ve fibrin polimerizasyonuna neden olur. Bu, trombosit
jeli oluşumuna ve büyüme faktörlerinin serbest kalmasına yol açar. Büyüme faktörlerinin salınımı, trombosit
konsantresi kullanıma hazır olduğunda ilk 10 dakika içinde başlar. Bu, PRP’nin aktivasyondan sonraki ilk 10
dakika içindeki uygulanması gerektiği anlamına gelir. Eğer aktif değilse PRP, yaklaşık 8 saat boyunca
trombositlerle stabil kalabilir. Büyüme faktörleri, PRP hazırlanması için çekilen taze kandaki trombositlerin
sayısına bağlıdır. Trombosit sayısı ve daha düşük trombosit konsantresi olan hastalarda nedeniyle daha düşük bir
etki beklenir.
2.2. Trombositten Zengin Fibrin (Plateler Rich Fibrin-PRF)
Trombositten Zengin Fibrin (Plateler Rich Fibrin-PRF) ikinci nesil bir trombosit konsantresidir. PRF, basit bir
yöntem kullanılarak, sığır trombini, kalsiyum klorür veya diğer aktivatörler gibi herhangi bir antikoagülan ve
başka madde ilavesi olmaksızın silis jel kaplı plastik tüplerde hazırlanır. Kısaca, 10-80 ml otolog venöz kan,
antikoagülan eklenmeden 10 ml kuru steril silika jel kaplı plastik tüplere alınır ve 2700 veya 3000 rpm'de (yaklaşık
400 g) 10-12 dakika santrifüjlenir. Üç katman kurulur: yukarıdaki PPP (trombosit zayıf plazma), altta kırmızı kan
hücreleri (RBC) ve ortada PRF. Orta katman, tam olarak trombositlerin ve beyaz kan hücrelerinin yoğunlaştığı
yerdir.8 Trombosit aktivasyonu ve fibrin polimerizasyonu doğal yoldan gerçekleştirilir. Trombositler, tüpün
duvarları ile temas sonucu aktive olur. Aktivasyon sonucunda yoğun fibrin ağı büyüme faktörlerini daha uzun süre
tutabilir ve proteolizden koruyabilir. 9 Santrifügasyon, kan alındığında derhal yapılmalıdır (2 dakika 30s içinde).
Aksi takdirde, tüm cam tüpte yaygın bir fibrin polimerizasyonu başlar ve trombosit konsantresi elde edilemez.
PRF, santrifüjlemenin sona ermesinden hemen sonra kabın dışına dökülmeli ve eritrositler ile karışması
önlenmelidir.
PRF çalışmaları, trombositlerin aktivasyonu ile salınan büyüme faktörleriyle birlikte, interlökin (IL) 1-beta, IL-6,
IL-4, tümör nekroz faktörü (TNF) gibi immün sitokinlerin de bulunduğunu ortaya koymaktadır. 10 Steril gazlı bez
arasındaki biyomateryale bastırıldıktan sonra PRF'den yoğun fibrin membranları elde edilebilir. Bu membranın
birkaç gün boyunca büyüme faktörlerini (TGFb-1, PDGF, VEGF gibi) ve matris proteinlerini (trombospondin,
fibronektin, vitronektin) serbest bırakabileceği düşünülmektedir. 11
3. Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahide Trombosit Konsantresi Uygulamaları
Kandan türetilmiş ürünler çok çeşitli tıbbi alanlarda kullanılmaktadır: ortopedik cerrahi, kardiyoloji, dermatoloji,
6

Dohan Ehrenfest DM, Bielecki T, Del Corso M, Inchingolo F, Sammartino G. Shedding light in the controversial terminology
for platelet-rich products: platelet-rich plasma (PRP), platelet-rich fibrin (PRF), platelet-leukocyte gel (PLG), preparation rich
in growth factors (PRGF), classification and commercialism. J Biomed Mater Res A 2010; 95: 1280-1282 [PMID: 20925082
DOI: 10.1002/jbm.a.32894]
7 Dohan S, Dohan A, Choukroun J, et al. De l’usage des concentres plaquettaires autologues en application topique.
Odontologie. 2005;1:141–180.
8 Choukroun J, Diss A, Simonpieri A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): a second generation platelet concentrate. Part IV: clinical
effects on tissue healing. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006;101:56–60.
9 Lundquist R, Dziegiel MH, Agren MS. Bioactivity and stability of endogenous fibrogenic factors in platelet-rich fibrin.
Wound Repair Regen. 2008;16:356–363.
10 Dohan DM, Choukroun J, Diss A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part III: leucocyte
activation: a new feature for platelet concentrates? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006;101:51–55.
11 Dohan Ehrenfest DM, De Peppo GM, Doglioli P, et al. Slow release of growth factors and thrombospondin-1 in Choukroun’s
platelet-rich fibrin (PRF): a gold standard to achieve for all surgical platelet concentrates technologies. Growth Factors.
2009;27:63–69.
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plastik cerrahi, kulak burun boğaz, iyileşmeyen yaraların tedavisi vb.. Bu biyomalzemeler ayrıca ağız ve
maksillofasiyal cerrahide çeşitli kullanımlar için önerilmiştir. Birçok çalışma, ekstraksiyon sonrası alveoler soket
iyileşmesine, diş implantlarının osseointegrasyonuna, sinüs lifting prosedürlerine, periodontal kemik defektlerinin
iyileşmesine vs. katkıda bulunma potansiyellerini göstermektedir. Hücresel düzeyde trombosit
konsantrasyonlarının, hücre göçünü ve neovaskülarizasyonu desteklediği gösterilmiştir.
3.1. PRP Uygulamaları
Diş Hekimliğinde PRP genellikle periodontal defektlerde doku rejenerasyonunu arttırma, diş çekimi sonrası
alveoler soketin korunması, dental implantlarda osseointegrasyon, yönlendirilmiş doku rejenerasyonu vb.
amaçlarıyla uygulanır. PRP klinikte ilk kez Marx ve ark., 12 tarafından yapılan deney ile kullanılmıştır. Çalışmaya
88 mandibular kemik defekti dahil edildi. Bazıları otolog kemikle, bazıları ise otolog kemikle birlikte PRP ile
kombinasyon halinde tedavi edildi, böylece PRP'nin kemik rejenerasyonunu önemli ölçüde arttırdığını gösterdi.
O zamandan beri PRP'nin oral ve maksillofasiyal bölgede doku rejenerasyonu üzerindeki etkilerini ortaya
çıkarmak için birçok klinik çalışma yapılmıştır.
En sık kullanılan oral cerrahi işlem diş çekimidir. PRP uygulamasının diş çekimi sonrası alveoler soketlerdeki
etkinliğini değerlendirmek için birçok çalışma yapılmıştır. Diş çekimi yarasının trombosit konsantresi ile
kaplanmasının alveolit (dry soket) ve apse oluşumu gibi olumsuz reaksiyonların oluşmasını önlemesi beklenir.
Çok sayıda yapılan çalışma sonucu diş çekimi sonrasında alveoler sokette PRP'den salınan salınan büyüme
faktörlerinin doku rejenerasyonunu arttırdığını ve lokal komplikasyonların oluşmasını önlediğini ortaya
koymaktadır. 13
İmplant yerleştirildikten sonra kemikleşme ve yeni kemik oluşumu sürecini artırmak için diş implantı yüzeyine
PRP uygulanabilir. Bazı çalışmalar önemli ölçüde olumlu sonuçlar göstermektedir14 Fakat Casati ve ark.15 PRP'nin
peri-implant defektlerinde kemik rejenerasyonunu arttırmadığı sonucuna varmıştır.
Periodontal cerrahide tartışmalı PRP uygulaması devam etmektedir. Birçok çalışma, PRP'nin diğer greft
materyalleriyle birlikte kullanıldığında doku rejenerasyonunda artış olduğunu ortaya koymaktadır, 16 diğer
deneyler ise trombosit konsantresinin yerleştirilmesinden sonra hiçbir iyileşme olmadığını göstermektedir. 17
PRP; B-trikosfatfosfat greft materyali ile sinüs tabanı yükseltme işlemlerinde kemik rejenerasyonu için
uygulanmaktadır. Sonuçlar, PRP ve b-trikosifosfat kombinasyonunun, sadece b-trikalsiyum fosfat ile
karşılaştırıldığında yeni kemik oluşumunu hafifçe arttırdığını (sadece% 8-10) ve seramik kemik greft maddelerinin
tek başına uygulandığında PRP ile uygulanana göre daha hızlı bozunmaya yol açtığını göstermektedir. 18 Diğer
çalışmalar, PRP'nin sinüs tabanının artması için greft materyali ile birlikte uyguladığı pozitif etkisini de ortaya
koymaktadır. 19 Bununla birlikte, Cabbar ve ark. 20 ksenogreft ve PRP kombinasyonunun, diş implantlarının
yerleştirilmesinden önce maksiller sinüs yükseltme işleminden sonra kemik oluşumu için yararlı bir etkisi
olmadığını ortaya koymuştur.
Çok çeşitli çalışmalar çenenin bifosfonatla ilişkili osteonekrozu (BRONJ) tedavisinde PRP uygulamasından sonra
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Marx RE, Carlson ER, Eichstaedt R, et al. Platelet-rich plasma: growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998;85:638–646.
13 Alissa R, Esposito M, Horner K, et al. The influence of plateletrich plasma on the healing of extraction sockets: an explorative
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14 Anand U, Mehta DS. Evaluation of immediately loaded dental implants bioactivated with platelet-rich plasma placed in the
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15 Casati ZM, Vasconcelos Gurgel CB, Goncalves FP, et al. Plateletrich plasma does not improve bone regeneration around
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18 Wiltfang J, Schlegel KA, Schultze, et al. Sinus floor augmentation with b-tricalciumphosphate (b-TCP): does platelet-rich
plasma promote its osseous integration and degradation? Clin Oral Implants Res. 2003;14:213–218.
19 Khairy NM, Shendy EE, Askar NA, et al. Effect of platelet rich plasma on bone regeneration in maxillary sinus augmentation
(randomized clinical trial). Int J Oral Maxillofac Surg. 2013;42: 249–255.
20 Cabbar F, G€uler N, K€urkc€u M, et al. The effect of bovine bone graft with or without platelet-rich plasma on maxillary
sinus floor augmentation. J Oral Maxillofac Surg. 2011;69:2537–2547.
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başarılı sonuçları göstermiştir. Çalışmalar, cerrahi debridman prosedürlerinin otolog PRP ile birlikte
kullanılmasının kemik ve yumuşak doku rejenerasyonunu ve neovaskülarizasyonu belirgin şekilde desteklediğini
ve inflamasyonu azalttığını bildirmektedir. 21
3.2. PRF Uygulamaları
İkinci nesil trombosit konsantresi olan PRF, dental cerrahi pratiğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. PRF, yara
bölgesini kaplayabilen ve aktif molekülleri ve hücreleri koruyabilen bir membran oluşturulabilir.
Son çalışmalar, diş çekimi sonrası yumuşak ve sert dokuların rejenerasyonunu uyarmak için PRF'nin gücünü
göstermektedir. 22 Sonuçlar PRF ile bir ekstraksiyon soketinin doldurulmasının iyileşmenin artmasına, yeni kemik
oluşumuna yol açtığını ve implant yerleştirilmesi için alveoler kret hazırlığının kolaylaştırılması için umut verici
bir araç olabileceğini düşündürmektedir.
Bilimsel literatürdeki birçok sonuç PRF'nin cep derinliğini, dişeti çekilmesini azaltabilen ve klinik ataşman
seviyesini artırabilen insan periodontal kemik içi kusurları için etkili bir yöntemi temsil ettiğini göstermektedir. 23
PRF, dental implant yerleştirmeden önce sinüs yükseltme tedavilerinde uygulandığında da umut verici sonuçlar
göstermektedir Sinüs yükseltme ve implantasyon prosedürleri için tek greft materyali olarak uygulanan PRF ile
umut verici sonuçlar veren çalışmalar vardır. 24 Diğer araştırmalar, deproteinize sığır kemiğinin (Bio-Oss) PRF ile
kombinasyon halinde kullanıldığında belirgin bir şekilde daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. 25
Pek çok yazar, PRF'nin PRP'ye göre doku rejenerasyonu için dikkate değer ölçüde yararlı etkileri olduğunu iddia
etse de, 26 PRP ve PRF'lerin dental, oral ve maksillofasiyal cerrahide uygulanmasından sonraki klinik sonuçları
netleştirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Sonuç
Son yıllarda trombosit konsantrelerinin oral ve maksillofasiyal cerrahide kullanım alanları ve doku
rejenerasyonundaki etkinlikleri ile ilgili çalışmalar giderek artmıştır. Bu ürünlerin yumuşak ve sert dokularda
yenilenmeyi teşvik ettiği yaygın olarak kabul edilmektedir.
PRP ve PRF tek başlarına veya farklı greft materyalleriyle birlikte uygulanabilir. Bazı çalışmalar, yumuşak ve sert
doku greftleriyle birlikte kullanıldığında, tek kullanımlarına kıyasla klinikteki etkinliklerinin daha önemli olduğu
sonucuna varmıştır. PRP ve PRF kesinlikle greft materyalinin daha kolay yönetilmesine, daha iyi yumuşak doku
flep adaptasyonuna, kanama kontrolüne katkıda bulunacaktır. Trombosit konsantreleri, immünojenik reaksiyonlar
veya bulaşıcı hastalık riskini ortadan kaldıran otolog biyomateryallerdir.
Doku rejenerasyonu ve tamiri için trombosit konsantrasyonlarının etkinliğini göstermek için çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Trombosit konsantrelerinin etkinlikleri, biyolojik olarak aktif büyüme faktörlerinin ve içerdikleri
sitokinlerin yüksek miktarda olması nedeniyledir. Çok sayıda çalışma sonucu PRF'nin klinikte rejeneratif tedavi
potansiyeli nin PRP'den daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. PRP ve PRF'nin diş hücreleri biyolojisi
üzerindeki etkinliği hakkında daha fazla araştırma yapılması, trombosit konsantrasyonlarının oral ve
maksillofasiyal cerrahi işlemlerde uygulanması için sağlam bir temel ve öngörülebilir sonuçlar sağlayabilir.

21

Curi MM, Cossolin GS, Koga DH, et al. Treatment of avascular osteonecrosis of the jaw in cancer patients with a history of
bisphosphonate therapy by combining bone resection and autologous platelet-rich plasma: report of 3 cases. J Oral Maxillofac
Surg. 2007;65:349–355.
22 Hauser F, Gaydarov N, Badoud I, et al. Clinical and histological evaluation of postextraction platelet-rich fibrin socket filling.
A prospective randomized controlled study. Implant Dent. 2013;22:295–303.
23 Chang YC, Zhao JH. Effects of platelet-rich fibrin on human periodontal ligament fibroblasts and application for periodontal
infrabony defects. Aust Dent J. 2011;56:365–371.
24Simonpieri A, Choukroun J, Del Corso M, et al. Simultaneous sinus-lift and implantation using microthreaded implants and
leukocyte-and platelet-rich fibrin as sole grafting material: a sixyear experience. Implant Dent. 2011;20:2–12.
25 Inchingolo F, Tatullo M, Marrelli M, et al. Trial with platelet-rich fibrin and bio-oss used as grafting materials in the treatment
of the severe maxillar bone atrophy: clinical and radiological evaluations. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2010;14:1075–1084.
26 Lauritano D, Avantaggiato A, Candotto V, et al. Is platelet rich fibrin really useful in oral and maxillofacial surgery? Lights
and shadows of this new technique. Ann Oral Maxillofac Surg. 2013;1:25–29.
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SS-299
KRONİK POSTMASTEKTOMİ LENFÖDEM HASTALARININ
FONKSİYONELLİK, YETERSİZLİK VE SAĞLIK SORGULAMA
ANKETİ PARAMETRELERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Emine Eda Kurt*, Fatmanur Aybala Koçak*, Figen Tuncay*, Zeynep Karakuzu Güngör*
*
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilimdalı
Amaç: Dünya genelinde ve Türkiye’de kadınlar arasında görülme sıklığı en yüksek kanser meme kanseridir.
Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavisini içeren tedavi yaklaşımları hastanın sonuçlarını düzeltse de
hastalık sonucu ya da tedaviye bağlı pek çok komplikasyon görülebilmektedir. Bu komplikasyonlardan en sık
görülenlerden biri lenfödem olup hayat boyu devam eder. Lenfödem etkilenen ekstremitede ağrı, ağırlık hissi,
omuzda hareket kısıtlılığına yol açarak kişinin günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa yol açmaktadır.
Materyal Metod: Çalışmaya 6 aydan uzun süredir postmastektomi lenfödemi olan 31 bayan hasta alındı.
Hastaların demografik özellikleri ve fonksiyonellik, yetersizlik ve sağlık sorgulama anketi parametreleri
sorgulandı.
Bulgular: Hastaların demografik özellikleri Tablo 1’de ve değerlendirme sonuçları da tablo 2 gösterilmiştir. Total
ve alt parametrelerle lenfödem süresi arasında orta derecede anlamlı korelasyon saptanmıştır (tüm p<0,05). Ayrıca
son 3 ay içinde MLD tedavisi alan ve almayan hastalar fonksiyonellik açısından karşılaştırıldığında iki grup
arasında total ve tüm alt parametrelerde MLD alanlar lehine anlamlı farklılık saptanmıştır (tüm p<0,05).
Tablo 1: Hastaların demografik özellikleri ve değerlendirme sonuçları
Yaş
BMI
Eğitim

Taraf(sağ/sol)
Stage(1/2/3)
Cerrahi Tipi

Okuma Yazma yok
İlk-orta
Lise
Üniversite

Radikal Mastektomi
Modifiye Radikal Mastektomi
Lumpektomi

Omuz kısıtlılığı(var/yok)
Ağrı(var/yok)
Ağırlık Hissi
Cerrahi Süresi
Lenfödem Süresi

52,45±13,26 (28-79)
32,26±4,37 (24,40-39,65)
4(%12,9)
15(%48,4)
7(%22,6)
5(%16,1)
19 (%61,3)/ 12 (%38,7)
9 (%29) /11 (35,5) /11 (%35,5)
9(%29)
19(%61,3)
3(%9,7)
22 (%71)/9 (%29)
28 (%90,3) /3 (%9,7)
27(%87,1)/4(%12,9)
47,10±32,79 (8-122)
35,48±26,54 (7-109)

Tablo 2: Fonksiyonellik, yetersizlik ve sağlık sorgulama anketi parametreleri
Ağrı, deri hassasiyetleri, bağışıklık ve hareket sistemi fonksiyonları (ortalama±SD) 46,61±20,97
Ruhsal Durum (ortalama±SD)
45,16±17,47
Ev işi aktiviteleri (ortalama±SD)
44,71±20,15
Mobilite aktiviteleri (ortalama±SD)
52,29±19,16
Yaşam ve sosyal aktiviteler (ortalama±SD)
48,29±20,88
Total değer (ortalama±SD)
47,41±19,38
Sonuç: Kronik lenfödem hastalarında hastalık süresi ile Fonksiyonellik, yetersizlik ve sağlık sorgulama anketi
parametreleri artmaktadır. Ayrıca son 3 ay içinde tedavi alan hastaların tedavi almayanlara göre anket sonuçlarında
daha fazla iyilik hali görülmüştür.
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Anahtar kelimeler: Lenfödem, Mastektomi, Manuel Lenf Drenajı

EVALUATİON OF FUNCTİONALİTY, DİSABİLİTY AND HEALTH
QUESTİONNAİRE İN PATİENTS WİTH CHRONİC POST
MASTECTOMY LYMPHEDEMA
Aim:Breast cancer is most common cancer among women in Turkey and across the world. Although treatment
approaches including surgery, chemotherapy, radiotherapy and hormone treatment correct the patient's results,
many complications related to the disease or treatment may be seen. One of the most common of these
complications is lymphedema and continues throughout life. Lymphedema causes pain in the affected extremity,
a feeling of weight, limitation of movement in the shoulder, and a limitation in the daily activities of the person.
Material and Methods: 31 female patients with postmastectomy lymphedema for more than 6 months were
included in the study. Demographic characteristics of patients and functionality, disability and health questionnaire
parameters were questioned.
Results:Demographic characteristics of the patients are shown in Table 1 and the results of evaluation are shown
in Table 2. There was a moderate significant correlation between total and sub-parameters and the duration of
lymphedema (Table 3) (all p <0.05).In addition, in the last 3 months, patients with and without manual lymph
drainage (MLD) treatment were compared with respect to functionality. There was a significant difference between
the two groups in terms of total and all sub-parameters in favor of MLD (Table 4) (all p <0.05)
Tablo 1: The demographic characteristics of patients and evaluation results
Age (years)
BMI (kg/m2)
Education
No Reading
Primary -secondary
High school
University
Side (left / right)
Stage(1/2/3)
Surgical Type Radical Radical Mastectomy
Mastectomy
Modified Radical Mastectomy
Lumpectomy
Shoulder restriction(no / none)
Pain (no / none)
Weight Sensitivity
Duration of Surgery (months)
Duration of Lymphedema (months)

52,45±13,26 (28-79)
32,26±4,37 (24,40-39,65)
4(%12,9)
15(%48,4)
7(%22,6)
5(%16,1)
19 (%61,3)/ 12 (%38,7)
9 (%29) /11 (35,5) /11 (%35,5)
9(%29)
19(%61,3)
3(%9,7)
22 (%71)/9 (%29)
28 (%90,3) /3 (%9,7)
27(%87,1)/4(%12,9)
47,10±32,79 (8-122)
35,48±26,54 (7-109)

Table 2: Functionality, disability and health questionnaire parameters
Pain, skin sensitivities, immunity and movement system functions (mean ± SD)
Mental State (mean ± SD)
House work activities (average ± SD)
Mobility activities (mean ± SD)
Life and social activities (mean ± SD)
Total value (mean ± SD)

46,61±20,97
45,16±17,47
44,71±20,15
52,29±19,16
48,29±20,88
47,41±19,38

Conclusion: In chronic lymphedema patients, the duration of the disease and the parameters of Functionality,
Inadequacy and Health Questionnaire are increasing. In addition, patients who received treatment within the last
3 months showed more state of well-being than the ones who did not receive treatment.
Key Words: Lymphedema, Mastectomy, Manual Lymphatıc Drainage
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SS-300
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNİN HEMŞİRELİK
ÖĞRENCİLERİNİN DAMGALAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Hilal Seki Öz*
* Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu
Amaç: Ruhsal hastalık ve hasta gibi kavramlarda olumsuz inanç, tutum ve yaklaşımlar nedeniyle damgalamanın
olması kaçınılmaz görünmektedir. Yapılan çalışmalarda; psikiyatristlerin çoğunluğu ve psikiyatri dışı hekimlerin,
çalışan hemşireler ve öğrenci hemşirelerin ruhsal hastalıklara karşı olumsuz tutumlara ve damgalamaya sahip
olduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin, toplumun değişik kesimlerinden belirli inanç, tutum ve
önyargılarla eğitim programına kayıt oldukları düşünülürse; öncelikli olarak öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi
ve eğitim programlarının tutum iyileştirici bir tarzda planlanması gereklidir. Bu çalışma Hemşirelik lisans
programı kapsamında yer alan Psikiyatri Hemşireliği dersinin, öğrenci hemşirelerin damgalama düzeylerine
etkisini incelemek amacı ile tek grupta ön test-son test düzeni ile yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini bir Sağlık Yüksekokulunda lisans düzeyinde hemşirelik programında
eğitim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden, dördüncü sınıftaki 100 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma için etik
kurul izni, katılımcılardan sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Araştırmanın ilk verileri öğrencilerin psikiyatri
hemşireliği dersini almadan hemen önce, ikinci veriler ise teorik ve klinik uygulamalar bittikten sonra toplanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 10 sorudan oluşan anket formu ile 21
maddeden oluşan Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç Ölçeği (RHYİÖ) kullanılmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde SPSS-23 programı kullanılmıştır. Veriler; sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma ile
sunulmuş, ölçümler arası değişimin analizi One Sample Paired T test ile yapılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 22.56 ±1,96, %68’i kız, %74’ü kentte ve %78’i
çekirdek ailede yaşamakta, %97’sinin ailesinde ruhsal hastalığı olan bireyin olmadığı ve %72’sinin daha önce
psikiyatrik hastalığı olan birey ile karşılaştıkları saptanmıştır. Araştırma öncesinde öğrencilerin RHYİÖ’den
aldıkları toplam puan ilk ölçümde 53,03±1,54 iken, son ölçümde 47,61±1,64 olarak hesaplanmış ve ölçümler
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0,001). RHYİÖ’nün alt ölçeklerinden tehlikelilik alt
ölçeği 24,3±5,3’ten, 20,8±6,2’ye (p<0,001), çaresizlik 27,6±10,3’ten 25,7±10,1’e (p=0,067), utanma ise
5,1±2,3’ten, 4,7±2,1’e (p=0,080) düştüğü saptanmıştır(p<0,05).
Sonuç ve öneriler: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre lisans düzeyinde 4. Sınıf öğrencilere verilen Psikiyatri
hemşireliği ders müfredatının öğrencilerin damgalama düzeyini olumlu yönde etkilediği, çaresizlik ve utanma alt
ölçeklerinin ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmadığı görülmektedir. Psikiyatri hemşireliği eğitiminin bu
alanları değiştirmeye yönelik zenginleştirildiği ve hemşirelik eğitimin ilk yılından itibaren öğrencilerin ruhsal
hastalıklara yönelik inançlarının uzun dönem incelendiği araştırmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: psikiyatri hemşireliği, damgalama, eğitim

THE EFFECT OF PSYCHİATRİC NURSİNG COURSE ON STİGMA
LEVELS OF NURSİNG STUDENTS
Aim: Stigmatization seems inevitable due to negative beliefs, attitudes and approaches in concepts such as mental
illness and patient. In the studies the majority of psychiatrists and non-psychiatric physicians, nurses and student
nurses were found to have negative attitudes and stigmatization against mental illnesses. Considering that nursing
students are enrolled in the education program with certain beliefs, attitudes and prejudices from different segments
of the societ. In this respect, it is necessary to determine the attitudes of the students and to plan the training
programs in an attitude-improving manner. This study was carried out with a pre-test, post-test method in a single
group with the aim of examining the effect of Psychiatric Nursing course within the scope of nursing undergraduate
program to stigma levels of student nurses.
Material and Method: The research was consisted of 100 students in the 4th class who were educated in a nursing
program at a health school and accepted to participate in the research. In the study, academic board permission,
548

verbal and written consent were obtained from the participants. The first data of the study were collected
immediately before the students had taken the psychiatric nursing course and the second data was collected after
the theoretical and clinical applications were over. Data gathered with a questionnaire consisting of 10 questions
developed by the researcher and the Beliefs toward Mental Illness Scale (BMIS) which composed of 21 items.
The SPSS-23 program was used to evaluate the data. Data showed with number, percentile, mean, standard
deviation, analysis of change between measurements was done by One Sample Paired T test.
Results: The mean age of the participants was 22.56±1.96, 68% were female, 74% were urban and 78% were
living in core families, 97% had no person with psychiatric disorder in their family and 72% they were met with
the person with psychiatric disorder before. At the beginning of the study, the total score of the students from
BMIS was 53,03±1,54 at the first measurement and 47,61±1,64 at the last measurement and the difference between
the measurements was found to be statistically significant(p<0.001). Of the subscales of BMIS, the subscale of
‘dangerousness’ was decreased from 24.3±5.3 to 20.8±6.2 (p<0,001)), ‘incurability’ subscale was decreased from
27.6±10.3, to 25.7±10.1 (p=0,067), ‘shame’ subscale was decreased from 5.1±2.3 to 4.7±2.1 (p=0,080).
Conclusions: According to the results obtained from the research, Psychiatric Nursing course curriculum given to
the 4th grade students at the undergraduate level seems to affect the stigma level of the students positively. it is
recommended that psychiatric nursing education is enriched to change these areas and to research on the longterm perspectives of students' mental illnesses from the first year of nursing education.
Key words: psychiatric nursing, stigma, education
Giriş
Damgalama bir kişiyi diğerlerinden ayıracak şekilde gözden düşürülmesi, diğer insanlardan aşağı görülmesi, genel
anlamda kötülenmesidir. Ruhsal hastalık ve hasta gibi kavramlarda olumsuz inanç, tutum ve yaklaşımlar nedeniyle
damgalamanın olması kaçınılmaz görünmektedir. Ağır ruhsal hastalığa sahip bireyler damgalamayla en çok
karşılaşan grubu oluşturmakta, damgalamanın sonucunda ruhsal hasta ve yakınları toplumdan izole olmakta ve
sağlık yardımı arama davranışları göstermemektedir1. Yapılan çalışmalarda ruhsal hastalığa yönelik ‘önyargılı
yaklaşımın’ değişmeyen tek yargı olduğu, bu nedenle ruhsal hastaların sürekli olumsuz ve içselleştirilmiş
damgalama yaşadığı, halkın ruhsal hastalara karşı yaygın şekilde olumsuz tutumlara sahip olduğu, özellikle alt
ekonomik düzeydeki bireylerin bu hastalıkları daha çaresizce karşıladıkları, tehlikeli gördükleri ve olumsuz inanca
sahip oldukları belirtilmiştir2.
Damgalamanın ve yaratttığı olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için başta ruh sağlığı ve hastalıkları
profesyonelleri olmak üzere, toplumun diğer üyelerinin de bu olumsuzluklarla mücadele etmeleri gerekmektedir.
Sağlık profesyonellerinin içinde varolduğu toplumun bir üyesi olduğu düşünüldüğünde, toplumla benzer inanç ve
tutum özellikleri göstermeleri kaçınılmaz olmakta ve bu durum damgalamaya katkı sağlayabilmektedir. Yapılan
çalışmalarda; psikiyatristlerin çoğunluğu ve psikiyatri dışı hekimlerin, çalışan hemşireler ve öğrenci hemşirelerin
ruhsal hastalıklara karşı olumsuz tutumlara ve damgalamaya sahip olduğu saptanmıştır 3,4.
Sağlık profesyonelleri içinde hastaya 7/24 aralıksız bakım sunan ve hasta ile yoğun terapötik ilişki kuran meslek
grubu ise hemşireliktir. Hemşirelerin hasta ve hastalıklara ilişkin geliştirdikleri olumlu ya da olumsuz inançlarının,
hastalara sunulan bakımın kalitesini etkilediği, klinikteki terapötik ortamın düzenlenmesinden taburculuk sonrası
rehabilitasyona uzanan çerçevede belirleyici olduğu bilinmektedir. Bölge hastanelerinde çalışan hemşirelerin
ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının toplumdakine benzer şekilde olumsuz olduğu; bu inançlarını “güvenlik
algıları” ve “daha önce psikiyatri hemşireliği dersi veya eğitimi alma durumları” olmak üzere iki değişkenin
etkilediği saptanmıştır5. Psikiyatri hemşirelerinin, psikiyatri dışı kliniklerdeki hemşirelerden daha olumlu tutumlar
sergiledikleri, psikiyatri bilgi ve becerisine sahip olmanın önyargı ve yanlış inanışların önlenmesinde etkili olduğu
vurgulanmıştır6.
Hastalara etkili bakımın verilmesi için hemşirelerin mesleki eğitim süreçlerinde sahip oldukları önyargı ve
olumsuz inançlarının etkisinden arınabilmeleri önemlidir. Hemşirelik lisans eğitim müfredatında yer alan
‘Psikiyatri Hemşireliği’ dersi hem ruhsal hastalıkları bilimsel olarak tanımayı, hem de öğrenci hemşirelerin
psikiyatrik hastalıklara karşı önyargı ve olumsuz inanç düzeylerini düşürmeye yönelik bilgi, beceri ve tutumları
kazanmayı hedeflemektedir. Bu çalışma ile damgalamanın önlenmesinde önemli bir yere sahip olan Psikiyatri
hemşireliği dersinin öğrenci hemşirelerin damgalama düzeylerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Gereç ve Yöntem
Araştırmanın evrenini bir Sağlık Yüksekokulunda 2018-2019 döneminde hemşirelik bölümünde eğitim gören
dördüncü sınıftaki 140 öğrenci oluşturmuş, araştırmaya katılmayı kabul eden 100 öğrenci ile tamamlanmıştır.
Araştırma için etik kurul izni, katılımcılardan sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Psikiyatri Hemşireliği dersi
müfredatın yedinci döneminde haftalık 6 saat teorik ve 12 saat uygulamalı olarak toplamda 14 hafta boyunca
sürmektedir. Teorik dersler sınıf ortamında, uygulamalar ise hastane servislerinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
ve Huzurevinde gerçekleşmiştir. Araştırmanın ilk verileri (Eylül 2018’de) öğrencilerin psikiyatri hemşireliği
dersini almadan hemen önce, ikinci veriler ise teorik ve klinik uygulamalar bittikten hemen sonra (Aralık 2018’de)
toplanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 10 sorudan oluşan anket formu ile
Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç Ölçeği (RHYİÖ) kullanılmıştır. RHYİÖ, Hirai ve Clum 7 tarafından geliştirilmiş
olan ve Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Bilge ve Çam8 tarafından yapılan RHYİÖ 21 maddeden
oluşmaktadır. Ölçekteki ifadeler ruhsal hastalığa ilişkin olumsuz inançları içermektedir. Bu nedenle, ölçekten elde
edilen puan ruhsal hastalığa ilişkin olumsuz inanç düzeyini göstermektedir. RHYİÖ 6’lı likert tipi bir ölçek olup;
“tamamen katılmıyorum” (0), “çoğunlukla katılmıyorum” (1),“kısmen katılmıyorum” (2), “kısmen katılıyorum”
(3), “çoğunlukla katılıyorum” (4) ve “tamamen katılıyorum” (5) şeklinde puanlanmaktadır. Ölçek, hem toplam
puan (0- 105) hem de alt ölçek puanlarına göre yorumlanmaktadır. RHYİÖ 3 alt ölçekten (Tehlikelilik (0-40 puan),
Çaresizlik ve kişiler arası ilişkilerde bozulma (0-55 puan), Utanma (0-10 puan) oluşmaktadır.
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS-23 programı kullanılmıştır. Veriler; sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma
ile sunulmuş, ölçümler arası değişimin analizi One Sample Paired T test ile yapılmıştır.
Bulgular
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin sosyo demografik özellikleri incelendiğinde öğrencilerin yaş ortalaması
22.56 ±1,96, %68’i kız, %74’ü kentte ve %78’i çekirdek ailede yaşamadığı, %42’sinin ekonomik durumunu düşük
olarak tanımladığı, %97’sinin ailesinde ruhsal hastalığı olan bireyin olmadığı ve %72’sinin daha önce psikiyatrik
hastalığı olan birey ile karşılaştıkları saptanmıştır.
Tablo 1. Psikiyatri hemşireliği dersi öncesi ve sonrası öğrencilerin RHYİÖ puanlarının karşılaştırılması
RHYİÖ Alt Ölçekleri
Tehlilelilik
Çaresizlik ve KAİ’de bozulma
Utanma
Toplam
P<0,05, One Sample Paired T test

Ders Öncesi
X±σ
24,3±5,3
27,6±10,3
5,1±2,3
53,03±1,54

Ders Sonrası
X±σ
20,8±6,2
25,7±10,1
4,7±2,1
47,61±1,64

P değeri
p<0,001
p=0,067
p=0,080
p<0,001

Tablo 1’de Araştırma öncesinde öğrencilerin RHYİÖ’den aldıkları toplam puan ilk ölçümde 53,03±1,54 iken, son
ölçümde 47,61±1,64 olarak hesaplanmış ve ölçümler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p<0,001). RHYİÖ’nün alt ölçeklerinden tehlikelilik alt ölçeği 24,3±5,3’ten, 20,8±6,2’ye (p<0,001), çaresizlik ve
kişiler arası ilişkilerde bozulma 27,6±10,3’ten 25,7±10,1’e (p=0,067), utanma ise 5,1±2,3’ten, 4,7±2,1’e (p=0,080)
düştüğü saptanmıştır(p<0,05).
Çalışma öncesinde araştırma kapsamına alınan hemşirelik öğrencilerinin RHYİÖ’den aldığı toplam puan
53,03±1,54’dir. Çalışmamızda kullanılan ve ruhsal hastalıkla ilgili olumsuz inancı değerlendiren ölçeğin kesim
puanı yoktur. Bu nedenle, ölçekten alınan puanlar alınabilecek en yüksek puan ile kıyaslandığında hem toplam
puanın hem de alt ölçeklerin tamamının ortalama değerin üstünde olduğu görülmektedir(Tablo 1). Bu sonuçlar
doğrultusunda araştırma kapsamına alınan hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalığı olan bireylerin tehlikeli
olduğu inancının, kişilerarası ilişkinin bozulacağı ve buna bağlı çaresizlik yaşanacağı inancının ve bu durumum
utanç verici olduğuna dair inançlarının ön planda olduğu söylenebilir. Ruhsal inançlara yönelik tutumların
incelendiği diğer çalışmalara bakıldığında Ünal ve arkadaşları9 516 üniversite öğrencisi ile yaptığı çalışmada
öğrencilerin RHYİÖ puan ortalaması 49.7±13.9 olarak bulmuş, Kara ve arkadaşlarının10 sosyal hizmet uzmanı
öğrencilerle yaptığı çalışmada ise 45.82±17.78 olarak hesaplanmıştır 11. Bir çalışmada ruhsal hastalığı olan
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bireylere yönelik olumsuz inançların kadın olanların erkek olanlardan, gelir düzeyi düşük olanların yüksek
olanlardan, ailesinde ruhsal hastalığı olmayan bireylerin olanlardan daha yüksek olduğı bulunmuştur 11. Bu farklılık
çalışmanın yürütüldüğü grubun kültürel özellikleri ve cinsiyet rollerinden, hastalıkla ilgili bilgi eksikliğinden,
yetişme tarzından, bulunduğu çevredeki ruh sağlığı hizmetlerinin ulaşılabilirliğinden kaynaklanabilir 12.
Çalışmamıza dahil olan öğrencilerin diğer üniversite öğrencilerine kıyasla daha yüksek düzeyde olumsuz inancının
olduğu, bunun ise hemşirelik öğrencilerinin ağırlıklı olarak kadın olmasından, gelir düzeyinin düşük ve ailesinde
ruhsal hastalığı olan bireyin olmamasından kaynaklandığı söylenebilir.
Tartışma
Psikiyatri Hemşireliği dersinin öğrencilerin damgalama düzeylerine etkisi incelendiğinde teork ders ve hasta
uygulamalarını içeren 14 hafta sonrasında öğrencilerin toplam puanı 47,61±1,64’e gerilediği saptanmış ve değişim
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0,001). Bilge ve arkadaşlarının çalışmasında Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Dersini alan ebe öğrenciler, dersi almayanlara göre bu hastalıklara karşı olumlu inançlara sahip olduğu
saptanmıştır10. Sosyal hizmet bölümünde okuyan öğrencilere 14 hafta boyunca ruhsal hastalıklar hakkında
bilgilendirme eğitimi vermiş ve eğitim öncesi ve sonrası toplam RHYİÖ puanları karşılaştırmıştır. Çalışma
sonucunda RHYİÖ tehlikelilik alt ölçeği ve toplam RHYİÖ puanı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığını
bulmuştur11. Danacı ve arkadaşlarının yapmış oldukları tıp eğitiminin şizofreniye yönelik tutumlar üzerine etkisi;
5 yıllık izlem çalışmasında, Tıp Fakültesi’nde uygulanan psikiyatri eğitiminin öğrencilerin şizofreni tanısı konan
kişilere yönelik tutumlarında olumlu bir etki sağladığını tespit etmişlerdir13. Çalışmamızda, benzer desenlere sahip
olan çalışmalarla tutarlı bir sonuç elde edildiği ve Psikiyatri Hemşireliği dersinin ruhsal hastalığı olan bireylere
yönelik olumsuz inanç ve tutumlarda olumlu değişiklik yarattığı söylenebilir. Ruhsal hastalıklara yönelik eğitimin,
hastalıklara yönelik bilgi sahibi olmanın ve bu hastalara hastane uygulamaları kapsamında bakım sunmanın
bireylerin ruhsal hastalıklara yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirdiği düşünülebilir.
RHYİÖ’nün alt ölçekleri incelendiğinde tehlikelilik alt ölçeğinin ilk ölçümde 24,3±5,3 olması, hemşirelik
öğrencilerinin ruhsal hastalığı olan bireyi tehlikeli gördüğü ve mesleki iletişimin bu yargı ile olumsuz etkileneceği
açıktır. Psikiyatri Hemşireliği dersi sonrasında bu alt ölçek puan ortalaması 20,8±6,2’e düşmüştür(p<0,001).
Ortaya çıkan bu olumlu değişimin tehlikelilik alt ölçeğinde anlamlı düzeyde olması ruhsal hastalıklar konusunda
bilgilenmenin, ruhsal hastalığı olan bireye birebir bakım sunmanın ve birlikte vakit geçirmenin bireyleri tehlikeli
olarak değerlendirmenin önüne geçebileceğine işaret edebilir. RHYİÖ utanma ve çaresizlik/kişiler arası ilişkilerde
bozulma alt ölçeği puan ortalamalarında düşme olsa da, bu değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Kara’nın Sosyal hizmet bölümünde okuyan öğrencilerle 14 haftalık çalışmasında da bu iki alt ölçekte düşme
olmamış, aksine utanma alt ölçeğinin puan ortalamasının yükseldidiği saptanmıştır 11. Ruhsal hastalıkların utanç
verici ve iyileşmeyen hastalıklar olması inancı ilk çağlardan itibaren yerleşmiş, köklü bir inanç olması nedeniyle 14,
ders süresinin 14 hafta olması bu inancın değişmesi için yeterli olamadığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca
psikiyatrik vakalarla birlikte çalışılacak uygulama alanının kısıtlı sayıda olması, öğrenci sayısının yüksek olması
nedeniyle öğrenciyle yapılan hasta başı uygulamaların yetersiz kalması ve klinikte görevli hemşirelerin öğrencilere
etkili rehber olamaması da bu durumun değişmesini engellemiş olabilir.
Sonuç
Sonuç olarak çalışmamızın bulguları diğer araştırma sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde, hemşirelik
dördüncü sınıf öğrencilerine verilen Psikiyatri Hemşireliği dersinin bireylerin ruhsal hastalıklara yönelik
inançlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Geleceğin sağlık personeli olacak olan ve bu hastalara birebir
bakım sunacak kişiler olmaları nedeniyle bu olumsuz inançların değişmesi hastalara sunulan bakımın kalitesini
etkileyecek ve hastaların sağlık düzeylerine olumlu katkı sağlayacaktır. Ruhsal hastalığı olan bireylere yönelik
toplumsal tutumun değişmesinde de öncelikle toplumda anahtar role sahip sağlık çalışanlarının bu alanda
eğitilmesi, toplumun ruhsal hastalıklara olan olumsuz tutumunu değiştirmede önemli bir adım olabilecektir. Bu
bağlamda Hemşirelik eğitimi müfredatına öğrencilerin eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren damgalamayı
engelleyen dersler konulması, Psikiyatri Hemşireliği ders içeriğinin zenginleştirmerilmesi ve öğrencilerin ruhsal
hastalıklara yönelik inançlarının uzun dönem incelendiği araştırmaların yapılması önerilmektedir.
Kaynaklar
1. Mıhcı Ö, Kızışar S. Deli derken. VI. Tıpta İnsan Bilimleri Kongresi Özet Kitabı; 2010. s.32.

551

2. Sabancıoğulları S, Doğan S. Psikiyatri hastalarında içselleştirilmiş damgalanma ve etkileyen faktörler. 20. Anadolu
Psikiyatri Günleri Özet Kitabı; 2011. s.112.
3. Yüksel GE, Taşkın EO. Türkiye’de hekimler ve tıp fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik tutum ve bilgileri.
Anadolu Psikiyatri Derg 2005;6:113-21
4. Aker T, Özmen E, Ögel K, Sağduyu A ve ark. Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye ve bakış açısı. Anadolu Psikiyatri
Derg 2002;3:5-13.
5. Çam O, Arabacı BL. Bölge psikiyatri hastanelerinde çalışan hemşirelerin ruhsal hastalıklara yönelik inançları ve etkileyen
faktörlerTurkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2014;6(1):13-25
6. Moran M. Psikiyatri alanında ve diğer kliniklerde çalışan hemşirelerin ruh hastalarına ve hastalıklarına ilişkin
görüşleri.[Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] Mersin: Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2008.
7. Hirai M, Clum GA. Development, reliability, and validity of the beliefs toward Mental Illness Scale. J Psychopathol Behav
Assess 2000; 22:221-236.
8. Bilge A, Çam O. Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008;
9:9196.
9. Ünal S, Hisar F, Çelik B, Özgüven Z. Üniversite öğrencilerinin ruhsal hastalığa yönelik inançları. Düşünen Adam Psikiyatri
ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:145-150
10. Bilge A, Koçak ÇY, Akmeşe BZ, Sarıcan SE. Öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarına ruh sağlığı ve hastalıkları
dersi’nin etkisi. II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Özet CD. Erzurum: 2012;302-3.
11. Kara, N. Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları ve Ruhsal Hastalıklara Yönelik
Verilen Teorik Eğitimin Etkileri. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi,2015: 2, 69-77
12. Gureje O, Olley BO, Olusola EO, Kola L. Do beliefs about causation influence attitudes to mental illness? World Psychiatry
2006; 5:104-107
13. Danacı, A.E., Balıkçı, K., Aydın, O., Cengisiz, C., Uykur, A.B. Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine
Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 2016: 27(3), 176-84.
14. Lauber C, Nordt C, Sartorius N et al. Public acceptance of restrictions on mentally ill people. Acta Psychiatr Scand,2000:
102 (suppl. 407): 26-32.

552

PS-302
KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN ETKENLERİN DAĞILIMI VE
ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: Dört Yıllık Verilerimiz
İlkay Bıçak*, Ayşe Nuriye Varışlı**, Seydi Ali Peker***
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi,Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Balıkesir, Türkiye
**
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi,Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Kırıkkale, Türkiye
***
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi,Tıbbi Biyokimya Bölümü, Kırıkkale, Türkiye
*

Giriş: 2010 -2014 yılları arasında hastanemiz yoğun bakım ve servislerde yatan ve sepsis ile takip edilen hastaların
kan kültürlerinden izole edilen etken profilinin dağılımı ve antibiyotik duyarlılığının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem Ve Gereçler: Bakteriyemi ile takip edilen 208 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. İzolatların
antibiyotik duyarlılığı Vitek -2 otomatik kültür tanımlama ve antibiyogram sistemi ile çalışılmıştır.
Bulgular: Bakteriyemi ve sepsis etkeni olduğu düşünülen 208 kan kültürü çalışmaya alınmıştır. Üremelerin
105’inde (%50,5) Gram pozitif (GP), 97’sinde (%46,6) Gram negatif (GN) bakteri, 6 tanesinde (%2,9) ise Candida
spp. izole edilmiştir. En sık rastlanan GN bakteri E.coli (%20,19), en sık rastlanan GP bakteri ise S.epidermidis
(%17,7) olmuştu. E.coli’de % 94,8 ile amikasine ve % 94,4 ile imipeneme karşı en yüksek duyarlılık tesbit
edilmiştir. Karbapenemler Enterobactericeae’ya karşı en etkili antibiyotik olarak bulunmuştur.
Pseudomonasspp.’ye en etkili antibiyotik amikasin iken, Acinetobacterspp.’ye en etkili antibiyotik tigesiklin
olarak saptanmıştır. Metisilin direnci S. aureus’da %15,79, KNS ‘de ise %75 olarak saptanmıştır. Vankomisin
direnci Enterokoklarda %40 olarak bulunmuştur.
Tartışma Ve Sonuç: Merkezden merkeze ve hatta aynı merkezde farklı zamanlarda değişim gösterebilen
mikroorganizmaların dağılım ve duyarlılık profilinin güncellenmesi ve giderek sıklığı artan MRSA, VRE, ESBL
pozitif bakteriler için daha sıkı antibiyotik uygulama tedbirleri gerekmektedir. Bu nedenle Klebsiella, E.coli, çoklu
dirençli Pseudomonas, Acinetobacter ve MRSA enfeksiyonlarında ampirik tedaviye karbepenem ve / veya
glikopeptidler ile başlamak ve kültür sonuçlarına göre tedaviyi devam ettirmek doğru bir yaklaşım olabilir.
Anahtar Kelimeler: Kan Kültürü, Gram Negatif Bakteriler,Gram Pozitif Bakteriler, Antimikrobiyal duyarlılık

DISTRBUTION AND ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF AGENTS
WAS ISOLATED FROM BLOOD CULTURES: OurFour-Years Data
Introduction:The aims of this study was to investigate the distribution and antibiotic susceptibility of agents was
isolated in blood cultures of patients hospitalized in our hospital intensive care uni and services between 2010 and
2014.
Material and Methods:Followed in 208 patients with bacteremia were analyzed retrospectively. Antibiotic
susceptibility were performed with Vitek-2 automatic culture identification and antibiogram system.
Results: Among the 208 blood cultures, revealed growth of microorganisms considered as causative agents of
bacteremia and sepsis. Gram positive (GP) agents in 105 patients(50.5%), Gram negative(GN) agents in 97
patients (46.6%), and Candida spp in 6 patients (2.9%) were isolated in blood cultures. While the most common
GN bacteria was E. coli (20.19%), the most common GP bacteria was S.epidermidis (17.7%). The highest
antimicrobial succeptibility to E. coli was found 94.8% amycasin and 94.4% imipenem. Carbapenems were
determined to be the most effective antibiotic group against Enterobacteriaceae. The highest rates of succeptibility
Pseudomonas were found to amycasin and of succeptibility Acinetobacter were found to tigesiklin the highest.
Methicillin resistance was determined in 15.79 % of S. aureus and 75% of CNS strains. The rate of vancomycin
resistance in enterococci was 40%..
Discussion And Conclusion: It may be an appropriate approach to initiate empirical treatment with carbapenem
and / or glycopeptides in blood infections associated with Klebsiella, E. coli, multiple resistant Pseudomonas,
Acinetobacter and MRSA and to continue treatment according to culture results.
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Giriş
Kan dolaşımı enfeksiyonları invazif enfeksiyonların en sık sebeblerindenbiri olup, mortalite ve morbiditeye neden
olmaktadır (1). Bu enfeksiyonlarda, erken tanı ve uygulanacak antimikrobiyal tedavi hastaların prognozu açısından
büyük önem taşımaktadır (2). Kan kültürü klinik mikrobiyolojinin önemli ve sık kullanılan testleridir ve sepsis
tanısında halen altın standarttır (3,4). Günümüzde kullanılan kan kültürü sistemleri; mikroorganizmanın üremesine
bağlı oluşan CO2, PH ve redoks potansiyeli değişikliklerinin floresan veya kolorimetrik yöntemlerle saptanması
temeline dayanan hızlı ve otomatize sistemlerdir. İnkübasyon süresini kısaltarak, pozitiflik oranını arttırır ve bu
şekilde kontaminasyon riskini azaltarak etkenin erken saptanmasına katkıda bulunur (5). Fakat kan dolaşımı
enfeksiyonlarında çoğu zaman mortalite ve morbiditenin önüne geçmek amacıyla kültürsonucu alınmadan ampirik
tedaviye başlanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; farklı ülkeler arasındaşüpheli kan dolaşımı
enfeksiyonu olan hastaların, en sık kullanılan antibiyotiklerden en az birine karşı direnç oranı; %0-82 olarak büyük
oranda değişiklik göstermektedir (6). Dolayısıyla ampiriktedaviye yön vermesi açısından ortaya çıkan direnç
paterninin her merkezin sürekli olarak belirlemesi ve değişiklikleri takip etmesi gerekmektedir (7).
Bu çalışmadahastanemize 2010-2014 yılları arasında yoğun bakım ve servislerde yatan hastalarınkan
kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik direnç profilleri çıkarılarak ampirik tedavinin
belirlenmesinde klinisyenlere yol gösterici olması hedeflenmiştir.
Gereç Ve Yöntem
2010-2014 yılları arasında yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları
retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kan kültürü setleri Bactec (Becton, Dickinson and Company, USA)
sisteminde beş gün inkube edilmiştir. Pozitif sinyal veren kan kültürü örnekleri gram boyama yöntemi ile
incelenmiş ve eş zamanlı olarak kanlı agar ve eozin metilen mavisi (EMB) besiyerine ekilerek 37°C’de 18-24 saat
inkübe edilmiştir. Üreyen mikroorganizmaların identifikasyonu konvansiyonel yöntemler (Gram boyama, katalaz,
koagülaz, oksidaz vb.) ve VITEK 2 Compact (bioMérieux, Fransa) sistemi kullanarak yapılmış ve antibiyotik
duyarlılığı Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) (8) ve üretici firmanın önerileri doğrultusunda
değerlendirilmişir. İki kan kültürü setinde aynı bakteri üreyen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Aynı hastadan
aynı anda alınan kan örneklerinden yanlızca birinde cilt florasına ait olan Bacillus mikrokoklar, Propionibacterium
acnes, Corynebacterium ve koagülaz negatif Stafilokok (KNS) ürerse bu kontaminasyon olarak değerlendirilmiş
ve çalışmaya alınmamıştır.
Bulgular
Etken kabul edilen 208 kan kültürü seti örneği çalışmaya alınmıştır. Hastaların 108’i (%52) kadın, 100’ü (%48)
erkektir. Üremelerin 105’inde (% 50,5) Gram pozitif (GP), 97’sinde (%46,6) Gram negatif (GN) bakteri, 6
tanesinde (%2,9) ise Candida spp. izole edilmiştir. Ensık izole edilen GP bakteri S.epidermidis, en sık izole edilen
GN bakteri E.coli olmuştur (Tablo 1).Üremelerin %49’u yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda görülmüştür
(Şekil 2).
E.coli’de %94,8 ile amikasine ve %94,4 ile imipeneme karşı en yüksek duyarlılık tesbit edilmiştir. E.coli’lerde
GSBL pozitifliği %13,15 bulunmuştur. GSBL pozitif E.coli’lerdeamikasin ve imipenem duyarlılığı %100’dür.
Pseudomonasspp.’ye en etkili antibiyotik amikasin (%91,66), Acinetobacter spp.’ye en etkili antibiyotik tigesiklin
(%100) olarak saptanmıştır. Pseudomonas için hem karbepenemhem de seftazidim direnci %50 dir. Klebsiella
spp.de GSBL oranı %18 olup karbapenem, amikasin ve siprofloksasine %100 oranında duyarlı bulunmuştur.
S.epidermidis ve S.aures’da en yüksek duyarlılık %100 ile linezolid ve vankomisine bulunmuştur. Her ikisinde de
penisilin en az duyarlı antibiyotiktir. Enterekoklarda linezolid %100 duyarlılıkla en etkili antibiyotik iken,
vankomisin %60, ampisilin %10 etkili bulunmuştur (tablo IV). MRSA oranı%15,79 olarak bulunmuştur.
Tartışma
Bakteriyemi veya fungemi etkenlerinin kan kültürleri ile hızlı ve doğru bir şekilde tanımlanması; tedavinin
yönlendirilmesine, zamanında enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasına ve mortalitenin azaltılmasına katkıda
bulunmaktadır (9). Hızlı tanı için nükleik asit probları ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi moleküler
teknikler varolmasına rağmen, hala en duyarlı ve güvenilir yöntem kan kültürüdür (10,11).
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Çalışmamızda en fazla kan kültür pozitifliği yapılan çalışmalara benzer şekilde yoğun bakım ünitesi(YBÜ)’nde
saptanmıştır (12,13). YBÜ’leri antibiyotik direncinin en yüksek olduğu birimlerdir. Çünkü uygulanan invaziv
girişimler, genel durum bozuklukları, hastanede yatış süresinin uzaması, geniş spektrumlu antibiyotiklerin yoğun
olarak kullanılması gibi durumlar sebebiyle YBÜ dirençli suşların çoğalmasına sebep olmaktadır (14,15).
Kan kültürlerinde uygunsuz antibiyotik kullanımı tek başına mortalite sebebidir bu nedenle bakteri sıklığının
bilinmesi için uygun antibiyotik seçimi önemlidir (16). 1970’lerde GN bakteriler özellikle Enterobactericeae ailesi
en sık izole edilen etkenlerken, 1980’lerden sonra GP bakteriler daha sık izole edilmeye başlanılmıştır (17,18,19).
Farklı çalışmalarda kan kültürlerinde en sık izole edilen bakteriler değişiklik göstermektedir. İran’da yapılan bir
çalışmada kardiyak yoğun bakımda kan kültüründen izole edilen GN bakteri oranı % 40 olup en sık K.pneumoni
(%27,5), E. coli (%20,1), S.marcescens (%15.8), P.aeruginosa (%11,6) ve Enterobacter spp (%10,5) izole
edilmiştir (20). CDC’nin Ulusal Sağlık Güvenliği Ağı 2010 yılı raporuna göre göre; yoğun bakımlarda kan
dolaşımı enfeksiyonlarından soyutlanan mikroorganizmalar en sık %73 Stafilokok, %55 Enterokok, %46 Candida
ve %37 GN bakterilerdir (21). Türkiye kaynaklı kan kültür çalışmalarında GP bakteri oranı %59.3 ile % 64.7
arasında ve GN bakteri oranı % 24.85 ile %37.8 arasında değişmektedir (10). Çalışmamızda bu çalışmalarla
uyumlu olarak %50. 67 ile en sık GP bakteriler izole edilmiş, en sık GN bakteri E.coli, en sık GP bakteri ise
S.epidermidis olarak bulunmuştur (10,19).
Kan kültürlerinde yetersiz cilt antisepsisi nedeniyle sık kontaminasyon görülür. Bu durum kontaminant olduğu
düşünülen bakterilerin üremesi durumunda etken olup olmadığı sorusunu akla getirmekte, hastaya gerekli
tedavinin verilememesi yada gereksiz yere antibiyotik uygulanarak direncin, hastanede kalış süresinin ve
maliyetlerin artışı ile sonuçlanmaktadır (22). Bacillus, mikrokoklar, Propniobacterium acnes, Corynebacterium
ve koagülaz negatif Stafilokok türleri çoğunlukla kontaminat olarak değerlendirilir (22). Ancak etkenkontaminasyon ayrımında altın bir standart yoktur. Genellikle kabul edilebilir kontaminasyon oranı %3’ün altıdır
(22,23). Yapılan çalışmalarda kan kültürlerinden izole edilen GP bakterilerin çoğu S. aureus ve KNS’lerden
oluşmaktadır. Bazı çalışmalarda S. aureus ve KNS saptanma oranı sırasıyla %24,87- %18,13 ve %38,3-18,2
arasında bulunmuştur. (24,16)
S.aureus’larda MRSA oranı giderek artmaktadır. Kan kültürlerinde üretilen S.aureus’larda metisilin direnci %28,471,7 arasında, KNS’lerde ise %59-89,7 arasında değişmektedir (25,16,17,10). Çalışmamızda metisilin direnci
S.aureus’da %15,76 iken KNS’lerde yapılan çalışmalara benzer şekilde daha yüksek (%79,29) olarak bulunmuştur.
Çalışmamızda GP bakteriler içinde Enterokoklar beşinci sıklıkla izole edilmiştir. Enterokoklarda en önemli sıkıntı
giderek artan glikopeptid direncidir (26). Bu oran Türkiye’ de %1.5-34 arasında değişmektedir (10,26). Bizim
çalışmamızda E. faecalis’de %1, E. faecium’da %39 oranında vankomisin direnci bulunmuştur. Direnç
oranlarımızın yüksek olması hastane enfeksiyonunu düşündürmektedir.
Türkiye’deki çeşitli çalışmalarda E.coli için GSBL oranı %35,4-40 arasında Klebsiella için ise %37,9-60 arasında
değişmektedir. GSBL pozitif Enterobactericea türlerinin sebep olduğu sepsislerde tedavi zor olmakta ve mortalite
artmaktadır (10). Çalışmamızda GSBL pozitifliği E.coli’de %13,15 Klebsiella ‘da ise benzer şekilde daha yüksek
olarak %18 bulunmuştur.
Özellikle invazif infeksiyonlarda karbapenemler GN bakterilere etkili bulunmuştur. Central Asian and Eastern
European Surveillance on Antimicrobial Resistance (CESAR) 2017 yılı Türkiye verilerine göre karbapenemlere
karşı enterik bakterilerde direnç oranlarının diğer antibiyotiklere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Buna
göre karbapenem direnci E.coli’de %4, Klebsiella’da %38, P. aeruginosa’da%44 ve A. baumannii’de %92 olarak
bildirilmiştir (27). Bizim çalışmamızda da karbapenem direnci Klebsiella’da gözlenmezken E.coli’de %5,6,
Pseudomonas’da %42,8 Acinetobacter’de %80 olarak bulunmuştur. Yurdumuzda yapılan çalışmalarda Gram
negatif bakterilere karşı aminoglikozidler de etkili bulunmuştur. Bir çalışmada kan kültürlerinden izole edilen
enterik bakterilerde aminoglikozid direnci hiç gözlenmezken (10) başka bir çalışmada E.coli’de %3.8,
Klebsiella’da %9,6, Pseudomonas’da %2.5, Acinetobacter’de %75 oranında direnç bildirilmiştir (1). Diğer bir
çalışmada da karbapenem direnci P. aeruginosa’da %18, %70.6 ve A. baumanni’de %86 ve %96.7 olarak
bulunmuştur (29,30). Bu çalışmada da aminoglikozid direnci Klebsiella’da gözlenmezken, E. coli’de %5,2,
Pseudomonas’da %8,4 ve Acinetobacter’de %60 olarak tesbit edilmiştir.
Çoklu ilaç dirençli (multidrugresistan MDR) A.baumanii enfeksiyonları genellikle immün sistemi baskılanmış
ciddi altta yatan hastalığı olan yada çoklu antibiyotik tedavisi alan hastalarda görülmektedir (28). İnönü
üniversitesinde A.baumanii ile yapılan bir çalışmada en etkili antibiyotik olarak tigesiklin bulunmuştur (10) Bu
çalışmada datigesiklin %100 duyarlılıkla A.baumani ‘ye en etkili ilaç olarak belirlenmiştir (31). Pseudomonas’da
farklı mekanizmalarla direnç gelişimi söz konusudur (1). Dünyada ve Türkiye’de kromozomal indüklenebilir
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betalaktamaz artışı günceldir ve sefelosporin direncinden sorumludur. Bu suşlar karbepenemlere duyarlıdırlar (1).
En sık direnç PSE-1 ve PSE-4 ile betalaktamaz üretimidir. Bizim çalışmamızda tüm GN bakteriler içinde 5. sırada
YBÜ’de birinci sırada yer almıştır. Çoklu dirençli GN bakterilerde kolistin (polimiksin E) önemi artmaya
başlamıştır (32).Yapılan bir çalışmada Pseudomonas’dakolistin direnci %7.4 bulunurken MDR
Acinetobacter’lerin %100’ü kolistine duyarlıdır. MDR Acinetobactersuşlarıiçin kolistin uygun bir seçenektir (31)
Bu çalışmada da kolistin direncine rastlanmamıştır.
Kandidemi invaziv Candida enfeksiyonlarının %70’ini oluşturur(16,32,33). Amerika’da sepsis etkenlerinde 4.
sırada yer almaktadır (34). Son yıllarda Candida görülme sıklığı artmıştır (2,35). Çeşitli çalışmalarda %2,3-12,5
arasında değişmektedir (2,23,20,33). Çalışmamızda %2,7 oranında kan kültürlerinde Candida tesbit edilmiştir. En
sık izole edilen tür ise çalışmalarla uyumlu olarak C.albicans olmuştur (9). Ancak albicans dışı candidalar giderek
artmaktadır (30). Kandidemi hastanede kalış süresini 30 gün uzatmaktadır. Mortalite oranı %40-60 arasında
değişmektedir (36).
SONUÇ: Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı hastanede yatan hastalarda direnç gelişiminin en önde gelen
sebebidir. Merkezden merkeze ve hatta aynı merkezde farklı zamanlarda değişim gösterebilen
mikroorganizmaların dağılım ve duyarlılık profilinin güncellenmesi ve giderek sıklığı artan MRSA, VRE, ESBL
pozitif bakteriler için daha sıkı antibiyotik uygulama tedbirleri gerekmektedir. Bu nedenle Klebsiella, E.coli, çoklu
dirençli Pseudomonas, Acinetobacter ve MRSA enfeksiyonlarında ampirik tedaviye karbepenem ve / veya
glikopeptidler ile başlamak ve kültür sonuçlarına göre tedaviyi devam ettirmek doğru bir yaklaşım olabilir.
Tablo 1. Bakterilerin dağılım yüzdesi
Bakteri
%
E.coli
20.19
S.epidermidis
17,7
S.aures
11,5
Staphilococcusspp
9,13
Pseudomonas
9,13
S.hominis
4,80
Enterobacter spp
2,88
Klebsiella spp
6,73
Acinetobacter
4,80
Eneterococcus
4,80
Stenotrophomonasspp
1,92
Candidaspp
2,88
Streptecoccusspp
2,40

Tablo II. GSBL pozitif bakterilerin antibiyotik duyarlılık oranları
Antibiyotik
duyarlılık %
Amikasin
100
Ampisilin
0
Amoksisilinklavulanik asit
40
Sefepim
50
Sefazolin
0
Sefoksitin
40
Seftazidim
25
Sefuroksim
0
Siprofloksasin
100
Gentamisin
83
İmipenem
100
Piperasilintazobaktam
60
Tikarsilin
0
Trimethoprimsülfametoksazol
50

Tablo III. Kan kültürlerinden izole edilen GN bakterilerin antibiyotik duyarlılığı
İmipenem Siprofloksasin Amikasin Seftazidim
N
%
%
%
Pseudomonas spp
19
57,15
86,67
91,66
Klebsiella spp
14
100
100
100
E.coli
42
94,44
83,33
94,8
Enterobacter
6
100
100
100
Acinetobacter
10
20
0
40
Sphingomonas
2
100
100
100
Stenotrophomonas
4
0
0
0

Seftriakson
%
50
62,50
92,85
100
10
100
0

Sulbaktam
%
75
40
100
25
0

Piperasilin Trimetoprim
%
%
0
35,71
0
0
42,85
88,88
40
77
70,30
75
100
0
10
10
100
0
0
100

Tablo IV. Kan kültürlerinden izole edilen GP bakterilerin antibiyotik duyarlılığı
S.epidermitis
S.aures
Stafilokok spp
Streptekokspp
Enterekokspp
Staf. hominis
Toplam

Metsilin
N
37
24
19
5
10
10
105

Linezolid
%
5.88
84.21
25
31.25

Penisilin
%
100
100
100
100
100

Eritromisin Klindamisin Levofloksasin Trimethprim Vankomisin
%
%
%
%
%
2.94
57.57
50
69.69
0
65
90.47
85.71
95.83
13.33
33.33
61.11
33.33
61.11
100
80
100
100
0
0
33.33
38.46
66.66
60

100
100
100
100
60
100
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Etkenlerin % Dağılımı
3%

Gram negatif

47%
50%

Gram pozitif
Candida

Şekil I:Kan kültüründen izole edilen etkenlerin dağılımı
60

% olarak

50
40
30
20
10
0

Hastaların Servislere Göre Dağılımı
Şekil II:Hastaların servislere göre dağılımı (% olarak)
Şekil I. Kan kültüründen izole edilen etkenlerin dağılımı
Şekil ll. Hastaların servislere göre dağılımı
Tablo 1. Bakterilerin dağılım yüzdesi
Tablo II. GSBL pozitif bakterilerin antibiyotik duyarlılık oranları
Tablo III. Kan kültürlerinden izole edilen GN bakterilerin antibiyotik duyarlılığı
Tablo IV. Kan kültürlerinden izole edilen GP bakterilerin antibiyotik duyarlılığı
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Özet:
Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin en sık rastlanan konjenital malformasyonudur. Toplumda görülme
oranı % 2 ‘dir. Erkeklerde 3 kat daha fazla görülür. Çoğunlukla anti-mezenterik yerleşimlidir. Meckel
divertikülleri çoğunlukla asemptomatik olup, akut batın cerrahisi sırasında yapılan eksplorasyonda tesadüfen
bulunur. Fakat kanama, obstrüksiyon, divertükülit ve perforasyon gibi komplikasyonlar ile karşımıza çıkabilir.
Vaka Takdimi: 41 yaşında, erkek hasta. Şikayeti karın sağ alt kadranda başlayan ve gittikçe artan ağrı ile birlikte
ateş, iştahsızlık ve bulantı kusma. Hasta kendisi hekim olduğu için tedavisini kendi yönlendirmek istiyor. Muayene
olduğu hekimin isteklerini yerine getirmiyor. 5. Gün şikayetleri dayanılmaz hal alınca tekrar hekimine başvuruyor.
Yapılan muayenede batın sağ alt kadranda defans, rebound mevcut. Batın ultrasonografisinde batında serbest mai
var. CRP:173 . Akut batın ön tanısı ile laparatomi yapılıyor apandiks normal görünümde, çekuma 150 cm mesafede
ileal mezenterik tarafta perfore ans tesbit ediliyor. Mezoda multiple lenfadenopati görülüyor. Görüntü tümör
perforasyonu olabileceği düşünülerek distal ve proksimalden 50’şer cm’lik anslar mezo ile birlikte rezeke ediliyor,
uç uca anastomoz yapılyor. Postoperatif patoloji divertikül perforasyonu olarak rapor ediliyor.
Sonuç: En sık görülen gastrointestinal malformasyon olması nedeniyle akut batın tablolarında Meckel divertikül
komplikasyonlarını tanı yaklaşımlarında unutmamalıyız. Bizim bu olguda ders aldığımız bir başka konu da hasta
her kim olursa olsun hastaya teşhis ve tedavi aşamasında temel ilkelerden ödün verilmemesi gerektiğidir.
Anahtar kelimeler: Perforasyon, Mezenterik Meckel Divertikülü, Cerrahi,

PERFORATED MESENTERIC MECKEL'S DIVERTICULUM; A CASE
REPORT
Abstract:
Meckel’s diverticulum is the most common congenital malformation of the gastrointestinal system. Its rate of
incidence in the population is 2% . The disease is 3 times more common in males. It is usually antimesenteric.
Meckel’s diverticulum is mostly asymptomatic and is found by chance in the exploration performed during the
acute abdominal surgery (4). However, it may occur with complications such as bleeding, obstruction,
diverticulitis and perforation. In symptomatic patients, the most common symptom is bleeding in children, while
the obstruction is the most common symptom in adults.
Case Report: 41 years old, male patient. The complaint is fever, loss of appetite, and vomiting with the onset of
abdominal pain in the lower right quadrant and increasing pain. Because the patient is a physician, he wants to
direct his treatment. She doesn't fulfill the doctor's request. On the 5th day, the symptoms are irresistible and the
physician is applying again. In the examination, the abdomen is located in the right lower quadrant of the defensive,
rebound. CRP: 173. With the diagnosis of acute abdomen, laparotomy is performed, normal appearance of the
appendix, and perforated ans on the ileal mesenteric side at a distance of 150 cm from the cecum. Multiple
lymphadenopathy is seen in the meso. Considering that there may be tumor perforation, 50 cm each of the distal
and proximal parts are resected together with the meso and end-to-end anastomosis is performed. Postoperative
pathology is reported as diverticulum perforation.
Conclusion:The Meckel’s diverticulum complications should be kept in mind in the diagnostic approaches in the
acute abdomen clinical pictures due to it is the most common gastrointestinal malformation. Another subject we
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took a lesson from in the present case is that no matter who the patient is, it should be made no concession from
the basic principles in the diagnosis and treatment phases.
Key Words: Perforation, Mezenterical Meckel Diverticulum, Surgery
Giriş
Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin ensık rastlanan konjenital malformasyonudur(1). Toplumda görülme
oranı % 2 ‘dir(2). Erkeklerde 3 kat daha fazla görülür (1). Çoğunlukla anti-mezenterik yerleşimlidir, ileum
distalinde ileoçekal bölgeye 80-150 cm uzaklıktadır ve süperiormezenterik arterden gelen izole bir dal ile kanlanır.
Meckel divertikülünde%30-50 oranında ektopik gastrik ve pankreatik dokuya rastlanır(3). Meckel divertikülleri
çoğunlukla asemptomatik olup, akut batın cerrahisi sırasında yapılan eksplorasyonda tesadüfen bulunur(4). Fakat
kanama, obstrüksiyon, divertükülit veperforasyon gibi komplikasyonlar ile karşımıza çıkabilir. Semptomatik
olanlarda çocuk yaş grubunda en sık semptom kanama iken, erişkinlerde en sık semptom obstrüksiyondur(5).
Obstrüksiyon tümöre, parazitoza, yabancı cisime, intusepsiyonasekonder gelişebilir(6,7). Meckeldivertikülü
çoğunlukla asemptomatik olup, divertikülit ve perforasyon az görülen komplikasyonlardır(4). Perforasyonlar,
divertiküldeki tümöral doku, divertikülit, yabancı cisim travması gibibirçok faktöre bağlı gelişebilir(8).
Meckel divertiküliti ve perforasyonu, akut batın tablosuna neden olan birçok hastalığı ve özellikle de akut
apandisiti taklit edebilir. Tanıda ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, anjiografi, sintigrafi ve kapsül endoskopi
yöntemleri kullanılır(3,9). Genellikle apandisit ön tanısı ile yapılan girişimlerde tesadüfen yakalanır.
Biz bu çalışmada; akut batın ön tanısıyla operasyona aldığımız ve mezenterik yerleşimli meckel divertikül
perforasyonu tespit ettiğimiz olgumuzu sunmayı amaçladık.
Vaka Takdimi
41 yaşında, erkek hasta. BMI 28 kg/m². Herhangi sistemik hastalığı, kronik ilaç kullanımı, geçirmiş olduğu cerrahi
girişim yok. Hastanın babası 54 yaşında mide karsinomu nedeniyle ex, ailede kolon tümörü öyküsü mevcut.
Hastamız iki gün önce karın sağ alt kadranda başlayan ve gittikçe artan ağrı ile birlikte, ateş, iştahsızlık ve bulantı
kusma şikâyetleri ile başvurdu. Şikâyetlerinin başlangıcında hastamızın kendisi hekim(çocuk cerrahı) olduğu için
tedavisini kendisi yönlendirmek istemiş. İlk günkü şikâyetlerini nonspesifik barsak enfeksiyonu şeklinde
yorumlamış ve 2. kuşak sefalosporin (sefiroksimaksetil) 500 mg. günde 2 kez oral yoldan kullanmaya başlamış.
İki günlük dönemde şikâyetleri geçmeyince muayene olmak istemiş. Bize başvurduğunda yaptığımız muayenede
karın sağ alt kadranda defans ve rebound mevcuttu. Hastadan klinik bulgularına yönelik tetkikler istedik, fakat
hastamız sürece müdahilliğine devam ederek istenilen tetkikleri yaptırmadı.
Şikâyetlerinin başlamasından 5 gün sonra kliniğinin düzelmemesi üzerine tekrar muayene olmak istedi. Hastanın
eşi ikinci başvuruda muayene esnasında hazır buldu. Hastanın eşi aynı hastanede radyoloji uzmanı olarak
çalışmaktadır. Hastanın eşi bizlere beyanında hastaya ultrasonografi yaptığını batında serbest mayi izlediğini, batın
tomografisinde ise apandiksle ilgili herhangi patoloji tesbit etmediğini sözel olarak bildirdi. İkinci kez muayene
talebinde bulunduğunda yapılan muayenede hasta ajite görünümde, şuur açık, koopere, orianteydi. Şikâyetinin çok
arttığını, şiddetli karın ağrısı ile birlikte ateşi ve kusması olduğunu belirtti. Fizik muayenesinde batın sağ alt
kadranda şiddetli defans ve rebound hassasiyeti vardı. Ateşi 38,7 ºC, Nabız 96 /dakika, .Tetkiklerinde C-Reaktif
Protein:173 mg/L, lökosit; 16.000/mm³. Mevcut bulgular doğrultusunda (sözel olarak alınan görüntüleme bilgileri
ve yapılmış kan labatuar değerleriyle) akut batın ön tanısı hastamızı operasyona aldık. Operatif eksplorasyonda
apandiks normal görünümde olup, batın içinde bol miktarda barsak içeriği, çekuma 150 cm mesafede ileumda 4x5
x5 cm boyutlarında düzensiz sınırlı, mezenterik yüzden perfore barsak ansı tesbit edildi (Resim1,2). İnce barsak
mezosunda multipl lenfadenopati mevcuttu. Eksplorasyon neticesinde bulgular bizlere olgunun tümör
perforasyonu olabileceği düşündürdü. Bundan dolayı perfore ansı rezeke ederken distal ve proksimalden10’ar
cm’lik sağlam görünümlü barsak segmentleri mezosu ile birlikte spesmene dâhil edildi. Rezeksiyon sonrasında uç
uca anastomoz yapılarak pasaj devamlılığı sağlandı ve operasyon sonlandırıldı. Postoperatif 3. gün hasta oral
beslenmeye başlandı, 5. gün dreni çekilerek taburcu edildi. Postoperatif patoloji divertikül perforasyonu olarak
rapor edildi.
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Resim1

Resim 2

Tartışma
Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin en sık rastlanan konjenital malformasyonudur (3). Meckel
divertikülleri genellikle asemtomatiktir. Semptomatik olanlar çoğunlukla divertikül içinde ektopikgastrik ve
pankreatik dokuya sahip olanlardır. Semptomatik olarak karşımıza kanama, obstrüksiyon, divertükülit
veperforasyon gibi komplikasyonlar ile çıkarlar. Perforasyon bunlar içerisinde en az görülen komplikasyondur.
Meckel divertikülü genellikle yapılan batın eksplorasyonlarında tesadüfen tesbit edilir. Tesbit edilen olguların
çoğunluğu asemptomatik vakalardır. Tesadüfen tesbit edilen meckel divertikülleri her zaman rezeksiyonu
gerektirmez. Ancak inflamasyon, obstrüksiyon varsa ve 2 cm’den büyük ise asemptomatik olsa bile rezeksiyon
tavsiye edilir (1). Bizim olgumuzda da meckel divertikülitine bağlı perforasyon mevcuttu. Hastaya ince barsak
rezeksiyonu yapıldı.
Akut apandisit ön tanısıyla operasyona alınan fakat apandikste herhangi patoloji tesbit edilmeyen hastaların bir
kısmında Meckel divertikülüne rastlanır. Bunların bir kısmı da sempomatik aşamada divertikülitten perforasyona,
obstrüksiyona ve kanamaya varan bulgularla karşımıza çıkar (10). Olgular bazen meckel divertikülüne bağlı
komplikasyonları düşündürecek belirtilerle ortaya çıktığı zaman tanıya yönelik olarak yapılacak sintigrafi ve
tomografi teknikleri ile cerrahi öncesinde tesbit edilebilir (3,11). Kendi olgumuzda tanısı netleştirilemeyen akut
batın tablosu ile hasta operasyona alınmıştı. Hastamıza preoperatif dönemde tomografi yapıldı, sonucu sözel olarak
bildirildi. Tomografiyi değerlendiren kişi hastanın radyoloji uzmanı olan eşiydi. Kendileri akut apandisite
yoğunlaşarak yalnızca ilgili kesitleri inceleyerek apandiksin normal olduğu belirtmişlerdir. Burada yapmış
olduğumuz en büyük hata hastanın yönetimini başkaları ile paylaşarak izlenmesi gereken algoritmayı
aksatmamızdır. Postoperatif dönemde tomografi tekrar gözden geçirildiğinde Meckel perforasyon yerinin net
olarak görüldüğü anlaşılmıştır (Resim 3,4). Hasta teşhis ve tedavi sürecini yönetmenin önemi ve tüm faktörlerden
bağımsız olması gerektiği olumsuz bir deneyimle bir kez daha anlaşılmıştır.
Kendimiz ve yakınlarımızın hastalık süreçlerinde çok sağlıklı kararlar veremediğimiz bir kez daha kanıtlanmıştır.
Hastamız ve eşinin süreçteki tutumları temel ilkeleri gözardı etmemize neden olmuştur. Olgumuzda divertikül
mezenterik yerleşmişlidir. Meckel divertikülünün mutad yerleşimi anti-mezenteriktir. Fakat literatürde bizimki
gibi anti-mezenterik yerleşimli olgular görülmüştür (12). Hastamızda obstrüksiyon ve kanama bulgusu yoktu.
Kanama pediatrik grupta önemli belirtidir, fakat literatürde ileri yaş grubunda da kanama ve anemi ilk ve tek bulgu
olabileceğine dair yayınlar bulunmaktadır(13).
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Resim 3

Resim 4

Sonuç:
En sık görülen gastrointestinal malformasyon olması nedeniyle akut batın tablolarında Meckel divertikül
komplikasyonlarını tanı yaklaşımlarında unutmamalıyız. Bizim bu olguda ders aldığımız bir başka konu da hasta
her kim olursa olsun hastaya teşhis ve tedavi aşamasında temel ilkelerden ödün verilmemesi gerektiğidir.
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Giriş ve Amaç:Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’lerde gelişen hastane enfeksiyonları (HE) yüksek mortalite ve
morbidite sebebi olduğundan ciddi bir sorundur. Bu çalışmada hastanemiz YBÜ’lerinde gelişen HE tanıları, risk
faktörleri, etken patojenler, direnç paternleri ve yıllar içindeki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğince
izlenen (YBÜ)’lerde Ocak 2010-Aralık 2013 arasında aktif prospektif sürveyans ile kayıt altına alınan hastane
kökenli enfeksiyonlar retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmamızda 4 yıllık süreçte 803 hastada 2083 HE epizodu tespit edildi. Hastaların 471’i erkek (%
58,7), 332’si kadındı (% 41,3); yaş aralığı 11-92 ve yaş ortalaması 59,97 olarak saptandı. Toplam 1973 patojen
saptandı. İlk iki yılda HE insidans dansitesi 22.8 iken, son iki yılda 29.6 olarak tespit edildi. HE’ye bağlı mortalite
oranı % 11,8 bulundu. Hastanede uzun yatış süresi enfeksiyona bağlı mortaliteyi artıran risk faktörü olarak saptandı
(p<0,001). Ventilatör ilişkili pnömoni 656 (%31,5) ile en sık görülen HE olarak bulundu. En sık izole edilen
etkenler 1417 (%72) ile Gram negatif bakteriler oldu. Sırasıyla % 44 A.baumanii, % 24,3 P. aeruginosa, %13,5 K.
Pneumoniae ve %8,1 E.coli saptandı. Gram pozitif bakteriler içerisinde vankomisin duyarlı enterokok (%36.2) ilk
sırayı aldı. Antibiyotik dirençleri değerlendirildiğinde; Acinetobacter suşlarında karbapenem direnci yıllar
arasında belirgin bir farklılık göstermedi. P.aeruginosa için karbapenem direncinin yıllar içerisinde
artarak %70’lere yaklaştığı görüldü. Koagulaz-negatif stafilokok suşlarında %93, S. aureus suşlarında %79
metisilin direnci saptanırken Enterococcus suşlarında % 23 vankomisin direnci tespit edildi.
Sonuç: Hastanemiz HE insidans dansitesinin son iki yıldaki artışı HE’lerin artışının önemli bir göstergesidir.
Antibiyotik direnç paterni hastaneden hastaneye farklılık gösterebileceğinden ampirik tedavide uygun antibiyotik
seçimi için bakterilerin direnç durumu bilinmelidir. Yıllar içerisinde giderek artan direnç oranları akılcı antibiyotik
kullanımını gerektirmektedir.
Anahtar kelimeler; Hastane Enfeksiyonu, Sürveyans, Risk faktörü, Antibiyotik direnci
1.GİRİŞ VE AMAÇ
Hastane Enfeksiyonları (HE) özellikle yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’lerde yüksek mortalite ve morbidite sebebidir
(1). Bu çalışmada YBÜ’lerinde gelişen hastane kökenli enfeksiyonların tanıları, risk faktörleri, etken patojenler ve
direnç paternleri değerlendirildi ve bu verilere dayalı olarak yeni enfeksiyon kontrol stratejileri geliştirilmesi
amaçlandı.
2.GEREÇ VE YÖNTEM
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğince izlenen Ocak YBÜ’lerde
2010 aralık 2013 arasında aktif prospektif sürveyans ile CDC 2008 kriterlerine göre kayıt altına alınan hastane
kökenli enfeksiyonlar retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel hesaplamalar SPSS versiyon 21 programıyla
yapıldı. Kategorik değişkenler için Ki Kare testi ve odds oranı, risk faktörleri için lojistik regresyon analizi
kullanıldı. P<0.05 anlamlı kabul edildi.
3.BULGULAR
YBÜ’lerde toplam 4 yıllık süreçte 16318 hastanın 78229 yatış günü takibinde 803 hastada 2083 HE epizodu
tanımlandı. Çalışmaya alınan 803 hastanın 471’i erkek (% 58,7), 332’si ise kadındı (% 41,3). Hastaların yaş aralığı
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11-92 ve yaş ortalaması 59,97 olarak saptandı. HE tanısı alan hastaların %62,4’ü üçüncü basamak %37,6’sı ikinci
basamak YBÜ’lerde takipli idi.
Hastane enfeksiyon hızı 2010-2013 yılları arasında sırasıyla 14,7; 10,5; 14,3 ve 12,39; hastane enfeksiyon insidans
dansitesi ise 26,4; 20,4; 30,6 ve 28,54 olarak tespit edildi.
Toplam 1973 patojen belirlendi. % 72’si Gram negatif,% 17‘si Gram pozitif bakteri ve % 11 ‘i maya idi.
Patojenlerin 2010-2013 yılları arasında sayı ve oran olarak değişimi incelendiğinde 2010 yılında % 74,7 Gram
negatif, % 15,2 Gram pozitif, % 9,9 maya; 2011 yılında % 69,3 Gram negatif, % 17,8 Gram pozitif, % 13 maya;
2012 yılında % 73,6 Gram negatif, % 17,6 Gram pozitif, % 8,6 maya; 2013 yılında % 69,8 Gram negatif, % 15,6
Gram pozitif, % 14,4 ise maya idi. Yıllar içinde 2011 yılında mayada görülen artış, 2012 yılında Gram pozitif
bakterilerdeki artış anlamlıydı (P<0,05).
Toplam 1417 Gram negatif patojenin dağılımı sırasıyla; %44 Acinetobacter spp., %24,3 Pseudomonas spp., %
13,5 K. pneumonia, % 8,1 E. coli, % 4 Enterobacter spp., % 2,4 proteus spp., % 1,3 serratia spp., %1,3 S.
maltophilia, %1 Providencia spp. olarak belirlendi. Toplam 329 Gram pozitif patojenin dağılımı ise
sırasıyla; %36,2 VSE, %33,4 MRKNS, %13,7 MRSA, %10,6 VRE, %3,6 MSSA, % 2,4 MSKNS olarak belirlendi.
Toplam 227 mayanın % 41,9’unda tiplendirme rapor edilmemiş olup, tiplendirilen izolatların (%58,1) % 31,7’si
C. albicans, % 26,4’ü albicans dışı candida olarak saptandı.
Etkenlerin sistem enfeksiyonlarına göre dağılımına bakıldığında ilk üç sırayı, VİP’te Acinetobacter spp. (%53,8),
P.aeruginosa (%22,5), K.pneumoniae (%7,7) almaktaydı, %15’i polimikrobiyaldi. Primer kan dolaşımı
enfeksiyonu (P-KDE) için MRKNS (%20,2), VSE (%19,7), Acinetobacter spp. (%13,8) almaktaydı, %3,7’si
polimikrobiyaldi. Sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu (S-KDE) için Acinetobacter spp. (%37,3), maya (%16,5),
P.aeruginosa (%13,4) almaktaydı, %2,9’u polimikrobiyaldi. Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (Kİ-KDE)
için Acinetobacter spp (%28,9), K.pneumoniae (%15,9), MRKNS (%15,9) almaktaydı, %7,2’si polimikrobiyaldi.
Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (Kİ-ÜSE) için maya (%51,5), E.coli (%15,3) ve K.pneumoniae (%8,8)
almaktaydı. Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) için Acinetobacter spp. (%34,5), P.aeruginosa (%13) ve E.coli
(%10,7) almaktaydı, %20,2’si polimikrobiyaldi. Cilt yumuşak doku enfeksiyonu (CYDE) için P.aeruginosa
(%33,3), Acinetobacter spp. (%29,6) ve E.coli (%11) almaktaydı, %29,6’sı polimikrobiyaldi. Gram negatif
patojenlerde antimikrobiyal direnç oranları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Gram negatif patojenlerde antimikrobiyal direnç oranları
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Tablo 2. Gram pozitif patojenlerde antimikrobiyal direnç oranları
Karbapenem direncine bakıldığında Pseudomonas suşlarında tedrici bir direnç artışı görüldü (p=0,01).
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Gram pozitif bakterilerin direnç paterni incelendiğinde KNS suşlarında %93,S. aureus suşlarında %79 metisilin
direnci saptanırken; Enterecoccus spp. suşlarında %23 vankomisin direnci tespit edildi. Enterecoccus spp.
suşlarında yıllar içerisinde görülen vankomisin direnç değişimi incelendiğinde 2013 yılında olan artış anlamlıydı
(p=0,05)
Hastalar risk faktörleri açısından değerlendirildiğinde; % 37,9’unda karbapenem, % 28,7’sinde 3. kuşak
sefalosporin, % 29,3’ünde glikopeptit, % 45,5’inde ise bunların dışında kalan antibiyotiklerin ve % 5,9’unda ise
antifungallerin kullanımı saptandı. Komorbid hastalıklar incelendiğinde % 14,6’sında DM, % 8,5’inde
KBY, %15,5’inde malignite, % 1,9’unda diğer immun supresif durumlar mevcuttu. Olguların % 20,9’unda TPN
ve % 10,4’ünde steroid kullanımı bulundu. İnvaziv medikal girişimle ilişkili risk faktörleri açısından; olguların %
96,5’inde üriner kateter, % 81’inde SVK ve % 69,3’ünde ise mekanik ventilatör mevcuttu. Hastaların %66,8’i
entübeydi, %8,8’inde trakeostomi mevcuttu, %15,5’ine hemodiyaliz uygulandı, %36,4’üne kan ve kan ürünleri
transfüzyonu yapıldı. Olguların % 6,4’üne abdominal cerrahi, %15’ine abdominal cerrahi dışı operasyon
ve %18,8’ine endoskopik girişim uygulandı; %12,9’unda ise drenaj kateteri saptandı. Hastanede yatış süreleri
değerlendirildiğinde; 0-14 gün kısa yatış süresi,14-28 gün orta yatış süresi, 28 günden çok yatışlar uzun yatış süresi
olarak kabul edildi ve hastaların % 40,4’ü son gruptaydı. Risk faktörleri ile mortalite arasındaki ilişki
incelendiğinde, kronik böbrek yetmezliği ve 3. kuşak sefalosporin kullanımının enfeksiyona bağlı mortaliteyi
artırdığı saptandı (p=0,04, p=0,05). Entübasyon ve mekanik ventilasyon, pnömoni gelişimi üzerine istatistiksel
olarak anlamlı (p<0.001) birer risk faktörü olarak saptadı. YBÜ’de HE gelişen hastalarda kaba mortalite
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oranı %53,6, HE’ye bağlı mortalite oranı ise %11,8 bulundu. Hastanede uzun yatış süresi enfeksiyona bağlı
mortaliteyi artıran bir risk faktörü olarak saptandı (p<0,001).
4.TARTIŞMA
YBÜ’lerde dirençli patojenlerin neden olduğu birçok HE’de enfeksiyonun kaynağı, giriş yeri civarının
kolonizasyonu ve kontaminasyonudur. Hastane personelinin çoklu dirençli mikroorganizmaları ellerinde taşıyarak
hastalara geçişte kaynak oluşturabildiği, etkenlerin ve antibiyotik duyarlılık profillerinin zaman içinde ve bölgesel
olarak farklılıklar gösterebildiği bildirilmektedir (2).Shigemura ve ark.’nın Kobe Üniversitesi Hastanesinde 20092011 yılları arasında Enfeksiyon Kontrol Komitesinin aktivitesinin değerlendirildiği bir çalışmada düzenli kültür
alımı ve el antiseptik kullanım oranlarının arttığı görülmüştür. Sonuçta akılcı antibiyotik kullanımı sağlanmış ve
böylece dirençli patojenlerin antibiyotik duyarlılığında artış görülmüştür (3). Büyüktuna ve ark.’nın 2003-2006
yılları arasında YBÜ’de yaptıkları 4 yıllık çalışmada sistemlere göre HE dağılımı sırasıyla % 38,3 pnömoni, % 25
KDE, % 21,6 ÜSE, % 15 CAE olarak tespit edilmiştir (4). Gikas ve ark.’nın 2007 yılında 4 merkezin katıldığı
çalışmalarında; YBÜ’lerde KDE, pnömoni ve ÜSE tüm HE’lerin % 80.4’ünü oluştururken; KDE % 48,1,
pnömoni %18,7, ÜSE % 13,6 oranında saptamıştır (5). Çalışmamızda ise en sık saptanan enfeksiyon % 38,5 ile
pnömoni olurken (%7 nozokomial pnömoni, %31,5 VİP), %27 ile KDE’ler (P-KDE %20,5, S-KDE %3,2, KİKDE %3,3) ikinci sırada, sonrasında sırasıyla %14,1 ile Kİ-ÜSE ve % 4,1 ile CAE yer aldı. Sahu ve ark.’nın
kardiyak cerrahi YBÜ’de yapmış oldukları çalışmada alt solunum yolu enfeksiyonu %44,6, CAE %11,6,
KDE %7,5, ÜSE %6,9 ve diğer enfeksiyonlar %29,8 oranında saptanmıştır (6) .HE dağılımlarına bakıldığında
Büyüktuna ve ark.’nın çalışma sonuçları çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Gikas ve ark.’nın, Sahu ve
ark.’nın yapmış olduğu çalışmada ise enfeksiyonların sıklık sırası çalışmamızdan farklıdır. Pek çok çalışmada
olduğu gibi bizim çalışmamızda da pnömoni ve KDE’ler en sık görülen enfeksiyonlar olarak saptanmışlardır.
Akın ve ark.’nın yapmış olduğu çalışmada YBÜ’de enfeksiyon etkeni olarak en sık Gram negatif bakteriler izole
edildi. Çalışmamıza benzer şekilde etkenler sıklık sırasına göre: A. baumannii, P. aeruginosa, K. pneumoniae ve
E. coli olarak saptandı. Gram pozitif bakteriler içerisinde ise en sık S .aureus izole edildi (7). Çalışmamızda
Enterococcus spp.ilk sırada yer almaktadır. Artan enterokok oranlarının yıllar içinde mikroorganizmalarda artarak
gelişen direnç nedeniyle ampirik 3. kuşak sefalosporin, karbapenem ve glikopeptit kullanımının fazlalığı ile ilişkili
olabileceği düşünüldü.
Karahocagil ve arkadaşlarının 2009-2010 yılları arasında yaptıkları bir çalışmada pnömonide; % 42,4
Acinetobacter spp.;% 22,2 K. pneumoniae; % 14,8 P. aeruginosa etken olarak saptandı (8). Çin’de 3. basamak
YBÜ’ de 2003 ve 2007 yılları arasında yapılan bir çalışmada alt solunum yolu enfeksiyonlarında % 18,9 ile A.
baumannii en sık patojen olarak saptandı (9). Bizim çalışmamızda VİP’te en sık etkenler bütün çalışmalarla benzer
şekilde Acinetobacter spp. (% 53,8), P.aeruginosa (% 22,5) ve K. pneumoniae (% 7,7) olarak bulundu.
Cerrahi YBÜ’de Baviskar ve ark.’nın yaptığı çalışmada CAE etkenleri sırasıyla E.coli (%33,3), Acinetobacter spp.
(%16,6), K. pneumoniae (% 12,5), P.aeruginosa ve MRSA (%4,1) olarak saptandı (10). Çalışmamızda benzer
şekilde CAE’de ilk üç sırayı gram negatifler Acinetobacter spp. (%34,5), P.aeruginosa (%13) ve E.coli (%10,7)
almıştır.
Tayvan’da 2007-2009 yılları arasında yapılan bir çalışmada kandidemilerde Candida albicans ve non-albicans
spp. sırasıyla % 56.5 ve % 43.5 oranında patojen olarak saptandılar (11). Çalışmamızda ise tüm KDE etkenleri
incelendiğinde %10,8’i maya olarak saptandı. Maya alt tiplerine bakıldığında %34,6. C. albicans, %32,7’sinin
albicans dışı kandida, %32,7’si ise tiplendirilemeyen türlerdi. Bu çalışma ile çalışmamızda tespit edilen kandidemi
etken dağılımı benzerlik göstermektedir.
Yunanistanda 2009 yılında yapılan çalışmada karbapenem direnci sırasıyla A.baumannii için %89, K.
pneumoniaeiçin %83,3, P.aeruginosa için %65.6 oranında bildirildi (12). Amerika’da meropenem direnci A.
baumannii için %44 olarak saptanmıştır (13). Özdem ve ark.’nın 2007-2010 yılları arasında yaptığı bir çalışmada
A. baumannii için %66 amikasin direnci tespit edilmişken, Amerika’da bu oran %37 olarak bildirilmiştir (14).
Çalışmamızda Acinetobacter suşlarında kolistin direnci %1,5, tigesiklin direnci %15,4 ve netilmisin direnci %
43,5 ile en duyarlı antibiyotikler olarak tespit edildiler.Yüksek karbapenem direnci dikkat çekiciydi (%99,2
imipenem, %98,3 meropenem, %100 ertapenem).
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde YBÜ’lerde 252 HE epizodunda çeşitli izolatlardan elde edilen A. baumannii
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suşlarının direnç değişimleri üzerine yapılan bir çalışmada; imipenem direnci 2008 yılında %54 iken 2011
yılında % 98,9, meropenem direnci 2008 yılında %73,5 olarak saptanırken 2011 yılında %98.9 oranlarına
yükselmiştir. Kolistin direnci %1,5 olarak tespit edilmiştir (15). Çalışmamızda tespit edilen %1,5’lik kolistin
direnci bu çalışmadaki kolistin direnci ile örtüştü.
5.SONUÇ
Ülkemizde ve dünyanın değişik yerlerinde yapılan retrospektif ve prospektif çalışmalarla karşılaştırıldığında
çalışmamızda; enfeksiyon etkeni patojenlerin benzer olduğu bazen sıklık sırasının ve antimikrobiyal direncinin
değiştiği gözlemlendi. Bu farklılıkların lokal hastane epidemiyolojisi, kolonizasyon, kullanılan antimikrobiyal
tedavi politikaları gibi nedenlerle ilişkili olabileceği düşünüldü. Giderek artan antimikrobiyal direnç oranları,
hastanelerin kendi sürveyans verilerine dayalı akılcı antibiyoterapi uygulama programları geliştirmelerini zorunlu
kılmaktadır.
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Amaç: Deneysel diyabet modelinde Solanum nigrum (SN) bitki ekstresinin diyabetin özellikle en
önemli hedef organlarından biri olan böbrek dokusu üzerine etkilerinin tespiti amaçlanmıştır.
Materyal Metod: Çalışmada 28 adet erkek rat dört gruba ayrılmıştır; kontrol (K), diyabet oluşturulup
SN verilmeyen (D), diyabet oluşturulup SN verilen (DSN) ve SN verilen grup (SN). SN ekstraktı distile
suda çözündürülmüştür. SN 28 gün boyunca her gün 250 mg/kg oral gavaj yöntemi ile SN ve DSN
grubundaki ratlara verilmiştir. Yapılan nekropsi sonucu dokulara histopatolojik ve
immünohistokimyasal değerlendirme için rutin doku takibi yapılmış ve boyanmıştır. Işık
mikroskobunda incelenen kesitler lezyonlara göre yok (-), hafif (+), orta (++) ve şiddetli (+++) olarak
değerlendirilip fotoğraf çekilmiştir.
Bulgular: Bitki ekstresi verilen diyabetli ratların böbrek dokularında diabet grubunda görülen
dejeneratif nekrotik değişikliklerin anlamlı ölçüde azaldığı, tubulus epitellerinde hafif düzeyde
intrastoplazmik caspase3 ekspresyonu ve şiddetli düzeyde stoplazmik Bcl2 ekspresyonu belirlenmiştir.
Sonuç: SN ekstresinin oksidatif stresi iyileştirme yeteneğine sahip olduğunu, tedavide başarılı olduğu
gösterilmiştir.
Bu proje Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
17/238 proje numarası ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Solanum nigrum, böbrek, immünohistokimya
Giriş: Diyabet, toplumda sık görülen çevresel ve genetik pek çok faktörden etkilenen kronik bir
hiperglisemi durumudur. Hiperglisemi, pankreatik beta hücrelerinden salınan insülin hormonunun
yokluğu, azlığı veya insülin reseptörlerinin cevapsızlığı sonucu meydana gelir (1). Hipergliseminin
(glikoz otooksidasyonu ve protein glikozilasyonu ile) serbest oksijen radikallerinin hızını arttırması ve
koruyucu antioksidan kapasiteyi düşürmesiyle ortaya çıkan oksidatif stresin diğer diyabetik
komplikasyonlar gibi böbrek üzerinde de etkisi olabileceği bildirilmektedir (2,3). Artmış oksidatif
stresin diyabet ve komplikasyonlarının gelişimi ve ilerlemesini arttırdığı yaygın olarak kabul edilen bir
görüştür.
Diabetes Mellitus; akut metabolik komplikasyonlarının yanı sıra, uzun dönemde vasküler, renal, retinal
ya da nöropatik bozukluklara yol açan, morbidite ve erken mortalite riski yüksek, yaygın bir hastalıktır
(4). Diyabetin neden olduğu komplikasyonların incelenmesi ve tedavi yaklaşımlarının belirlenmesinde,
deneysel diyabet modelleri önemli ve diyabetten etkilenen doku ve hücre hatlarında yapılan çalışmalar
önemli bir yer tutmaktadır. Streptozosin alkilleyici olduğundan deoksiribonükleik asit hasarı yapar. Bu
nedenle uzun dönem yaşayan hayvanlarda onkojenik indüksiyon yaparak karaciğer ve böbrek tümörleri
gelişimine neden olabilir (5).
SN mineraller, vitaminler, proteinler ve belirli hormon öncüleri yeteneğine sahip besin değerleri
bakımından çok zengindir. Bu bitki antikanser, (6) antioksidan, (7) nöro, (8) sitokoruyucu, (9) antiülser,
(10) antimikrobiyal, (11), antinosiseptif ve ateş düşürücü gibi etkileri ile tıbbi özellikleri geniş bir
yelpazede durmaktadır. Ayrıca oksidatif hasarın engellenmesinde hidroksil radikalleri temizleme
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kapasitesine sahip olduğu belirtilmektedir (9, 12, 13).
Materyal Metod:
Çalışmada 28 adet erkek rat dört gruba ayrılmıştır; kontrol (K), diyabet oluşturulup SN verilmeyen (D),
diyabet oluşturulup SN verilen (DSN) ve SN verilen grup (SN). Diyabet oluşturulacak D ve DSN grup
ratlara 45 mg/kg tek doz streptozosin (STZ) (Sigma, USA) pH: 4,5 olan sitrat tamponu içinde
çözdürülüp, intraperitoneal (i.p) yoldan uygulandı. Kontrol grubuna ise aynı miktarda serum fizyolojik
enjekte edildi. Tüm hayvanların deney öncesi kan şekerleri ölçülmüştür. D ve DSN gruba uygulanan
STZ enjeksiyonundan 72 saat sonra ratların kuyruk veninden alınan kan örneklerinde glukoz
düzeylerine PlusMED Accuro marka biosensor şeker ölçüm cihazı ve stripleri vasıtasıyla saptandı. Kan
şekerleri 270 mg/dl ve üzerinde olanlar çalışmaya dahil edildi. SN ekstraktı distile suda
çözündürülmüştür. SN 28 gün boyunca her gün 250 mg/kg oral gavaj yöntemi ile SN ve DSN
grubundaki ratlara verilmiştir.
Yirmisekiz günlük deneme süresinin sonunda, ratlar 75 mg/kg ketamin (i.p) uygulaması yapıldı. Yapılan
nekropsi sonucu dokulara histopatolojik ve immünohistokimyasal değerlendirme için rutin doku takibi
yapılmış ve boyanmıştır. Işık mikroskobunda incelenen kesitler lezyonlara göre yok (-), hafif (+), orta
(++) ve şiddetli (+++) olarak değerlendirilip fotoğraf çekilmiştir.
Bulgular:
Histopatolojik Bulgular;
1. Kontrol grubu: Bu gruptaki ratların böbrek dokuları incelendiğinde glomeruluslar ve kortekste ve
meduller tubulusların normal histolojik yapıda olduğu tesbit edildi (Şekil 1).
2. Diabet grubu: Bu gruptaki ratların böbrek dokuları incelendiğinde tubuluslarda dilatasyon, tubulus
epitellerinde şiddetli düzeyde hidropik dejenerasyon ve koagulasyon nekrozu, intersitisyel damarlarda
dilatasyon ve hiperemi tespit edildi (Şekil 2).
3. Diabet + SN grubu: Bu gruptaki ratların böbrek dokuları incelendiğinde diabet grubunda görülen
dejeneratif nekrotik değişikliklerin istatistiki olarak anlamlı ölçüde azaldığı belirlenmiştir (Şekil 3).
4. SN grubu: Bu gruptaki ratların böbrek dokuları incelendiğinde normal histolojik yapıda olduğu tespit
edildi (Şekil 4). Histopatolojik bulgular tablo 1 de özetlenmiştir.
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İmmunohistokimyasal bulgular;
1. Kontrol grubu: Bu gruptaki ratların böbrek dokularının immunohistokimyasal olarak incelendiğinde
caspase 3 ve Bcl2 eksperesyonu gözlenmedi (Şekil 5,6).
2. Diabet grubu: Bu gruptaki ratların böbrek dokuları immunohistokimyasal olarak incelendiğinde
tubulus epitellerinde şiddetli düzeyde intrastoplazmik caspase 3 ekspresyonu hafif düzeyde Bcl2
ekspresyonu tespit edildi (Şekil 7,8).
3. Diabet + SN grup: Bu gruptaki ratların böbrek dokuları incelendiğinde immunohistokimyasal olarak
incelendiğinde tubulus epitellerinde hafif düzeyde intrastoplazmik caspase 3 ekspresyonu ve şiddetli
düzeyde stoplazmik Bcl2 ekspresyonu belirlenmiştir (Şekil 9, 10).
4. SN grup: Bu gruptaki ratların böbrek dokuları immunohistokimyasal olarak incelendiğinde caspase
3 ekspresyonu nun negatif olduğu tespit edildi (Şekil 11, 12). İmmunohistokimyasal bulgular tablo 1 de
özetlenmiştir.
Tablo 1: Böbrek dokusunda histopatolojik ve imunohistokimyasal değerlendirme tablosu.
Kontrol
grubu
Tubul epitellerinde dejenerasyon
Tubul epitellerinde nekroz
Damarlarda hiperemi
Caspase 3
Bcl2

-

Diabet grubu

Diabet+SN
grup

+++
+++
+++
+++
+

+
++
+
++

SN grup

-
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Tartişma ve Sonuç:
Diabetes mellitus, birçok yan etkisi olan endokrin bir metabolik hastalıktır. Oksidatif stres, diabetes
mellitusun başlangıcında ve ilerlemesinde ve buna bağlı komplikasyonlarda önemli bir rol oynar.
Diabetes mellitus'taki hiperglisemi oksidatif stresi arttırır; bu da serbest radikal üretiminin artması veya
antioksidanların azalmasının bir sonucu olabilir. Hem deneysel hem de insanda diabetes mellitusta
oksidatif stresin arttığı bildirilmiştir [14, 15]
Birçok organda komplikasyonlara sebep olarak yaşam kalitesini düşüren, uzun süreli ve pahalı bir tedavi
gerektiren diyabetin, etiyoloji, patogenezis, tedavi ve korunmasına yönelik çok sayıda araştırmalar
yapılmaktadır (16-19). Yoğun bir şekilde yapılan çalışmalar antioksidan tedavisinin diyabet dahil çeşitli
hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir. Antioksidan özellikleri ve serbest
radikal temizleyicileri olan fitokimyasallar, β hücresinin yenilenmesine yardımcı olabilir ve pankreas
adacıklarını diyabet kaynaklı oksidatif strese karşı koruyabilir (20, 21).
Çalışmamızda böbrek dokusu kesitleri ilk olarak H&E ile boyanmış ve histopatolojik olarak
değerlendirilmiştir. Bu adımda elde ettiğimiz bulgular özetle deneysel diyabet oluşturulan grupta hasarın
kontrole ve SN verilen gruplara oranla en fazla olduğu şeklindeydi. Böbrekler diyabetin başta gelen ve
en önemli hedef organlarından biridir. Böbrek yetmezliği, diyabete bağlı ölüm nedenleri arasındadır.
Daha önce yapılan farklı çalışmalarda diabetik ratların böbrek dokularının histopatolojik
incelenmesinde böbreğin tüm kısımlarında tubul epitellerinde hipertrofi, multifokal tübüller de
eozinofilik görünüm ile karakterize edilen çekirdeklerin piknozu ve epitelyumun dejenerasyonunun
gözlendiği bildirilmiştir (22, 23). Bu çalışmada diabet grubunda böbrek dokuları incelendiğinde
histopatolojik olarak, tubuluslarda ve bowman kapsülünde dilatasyon, tubulus epitellerinde şiddetli
dejenerasyon ve nekroz, damarlarda ve glomeruluslarda hiperemi gözlenmesi literatürü destekler
niteliktedir. Diabet + SN grubunda ise bu bulguların anlamlı düzeyde azaldığı SN’nin önemli düzeyde
böbrek dokusunu koruduğu görülmüştür. İmmunohistokimyasal sonuçlarda ise diyabet grubunda
tubulus epitellerinde şiddetli düzeyde intrastoplazmik caspase 3 ekspresyonu ve hafif düzeyde
intrastoplazmik Bcl2 ekspresyonu, diyabet+SN grubunda ise tubulus epitellerinde hafif düzeyde
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intrastoplazmik caspase 3 ekspresyonu ve orta düzeyde intrastoplazmik Bcl2 ekspresyonu belirlenmiştir.
Sonuç olarak diyabetli ratlarda meydana gelen böbrek hasarında SN ekstresinin oksidatif stresi
iyileştirme yeteneğine sahip olduğunu, tedavide başarılı olduğu gösterilmiştir. Yapılan diğer çalışmalarla
paralellik gösteren sonuçlar yapılacak olan çalışmalara da kaynak olacaktır. Elde edilen sonuçların
diyabetin tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Tamamlayıcı bir ilaç stratejisi olarak SN
bitkisinin kısımları ve metabolitleri ile ileride dozaj bağımlı başka çalışmalar planlanabilir, metabolik
diyabetik hastalıklarda kullanılabilir; ancak, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Kaynaklar
1. Yenigün M. Her Yönü İle Diabetes Mellitus. Haseki Hastanesi Vakfı Yayını II. 1995.15.
2. Vural S, Sabuncu T, Arslan SO et al. Melatonin inhibits lipid peroxidation and stimulates the antioxidant status of diabetic
rats. J Pineal Res 2001; 31: 193-198
3. Baydas G, Canatan H, Turkoglu A. Comparative analysis of the protective effects of melatonin and vitamin C on
streptozocin-induced diabetes mellitus. J Pineal Res 2002; 32: 225-230.
4. Bağrıaçık N. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sürekli tıp eğitimi etkinlikleri, Diabetes Mellitus Sempozyumu, İstanbul, 1997;
9-18
5. Kazumi T, Yoshino G, Fujii S, Baba S. Tumorigenic action of streptozotocin on the pancreas and kidney in male Wistar
rats. Cancer Res. 1978; 38:2144-7
6. An L, Tang JT, Liu XM. Review about mechanisms of anticancer of Solanum nigrum [Article in Chinese], Zhongguo
Zhong Yao Za Zh. 1,2006; 31:1225-6
7. Tariq Al-Qirim, Syed MZ, Moyad S, Ghassan S, Naheed B. Effect of Solanum nigrum on immobilization stress induced
antioxidant defense changes in rat. Res J Biol Sci. 2008; 3:1426-9
8. Perez RM, Perez JA, Garcia LM, Sossa M. Neuropharmacological activity of Solanum nigrum fruit. J Ethnopharmacol.
2008:62:43-8
9. Kumar VP, Shashidra S, Kumar MM, Sridhara BY. Cytoprotective role of Solanum nigrum against gentamycin induced
kidney celi (Vero cells) damage in vitro. Fitoterapia. 2001; 72:481-6
10. Jainu M, Shyamala Devi CS. Antioxidant effect of Methanolic extract of Solanum nigrum berries on aspirin induced gastric
mucosal injury. Indian J Clin Biochem. 2004; 19:57-61
11. Rani P, Khullar N. Antimicrobial evaluation of some medicinal plants for their anticentric potential against multidrug
resistant. Phytother Res. 2004; 18:670-3
12. Raju K, Anbuganapathy G, Gokulakrishnan V, Rajkapoor B, Jayakar B, Manian S. Effect of dried fruits of Solanum nigrum
Linn against CCL 4 -induced hepatic damage in rats. Biol Pharm Bul. 2003;26:1618-9
13. Lin HM, Tseng HC, Wang CJ, Lin JJ, Lo CW, Cho FP.Hepatoprotective effects of Solanum nigrum Linn extract against
CC1 4 induced oxidative damage in rats. Chemico Biol Interact. 2008; 171:283-93
14. Sies H. Oxidants and antioxidants. Exp Physiol 1997; 82: 291-295
15. Altan N, Dinçel AS, Koca C, Diabetes Mellitus ve Oksidatif Stres Türk Biyokimya Dergisi 2006; 31; 51–56
16. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Temel Patoloji, Prof. Dr. Uğur Çevikbaş (ed). s:511–517. 6. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi,
İstanbul, 2000.
17. Çorakçı A. Diyabetik nefropati patogenezi ve tedavisi. Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, 2003, 1: 223-31
18. Cam M, Yavuz O, Guven A, Ercan F, Bukan N, Ustündag N. Protective effects of chronic melatonin treatmant against
renal injury in streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of Pineal Research, 2003, 35: 212-220.
19. Salem Mohamed Y, El-Azab Nahla El-Eraky. The possible protective role of aloe vera extracts in pancreatic β cells of
experimentally induced diabetic rats: a histological and immunohistochemical study. The Egyptian Journal of Histology,
2014, 37(3): 571-578
20. Zhou J, Zhou S, Tang J, et al. Protective effect of berberine on beta cells in streptozotocin-and high-carbohydrate/high-fat
diet-induced diabetic rats. Eur J Pharmacol. 2009; 606(1-3): 262-268
21. Tarique A, Sharma M, Pillai KK, et al. Protective effect of bezfi brate on streptozotocin-induced oxidative stress and
toxicity in rats. Toxicol. 2007; 229(1-2): 165-172
22. B. Apaydın Yıldırım, S. Kordalı, S. Yıldırım , F. Yıldırım, S. Ercıslı. Kara Erik Antıdıabetıc And Antıoxıdant Effects Of
Vitis Vinifera L. Cv. ‘Kara Erık’ Seed Extract In Streptozotocın Dıabetıc Rats, Oxidation Communications 2017, 40, No
1-I, 209–219.
23. Shinde, U. A., & Goyal, R. K. Effect of chromium picolinate on histopathological alterations in STZ and neonatal STZ
diabetic rats. Journal of cellular and molecular medicine, 2003, 7(3), 322-329.

573

SS-318
İLEAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN TAHTA PARÇASINA BAĞLI İLEAL
PERFORASYON OLGUSU
Dr. Öğr.Üyesi Muhammed Akif DENİZ*, Uzm. Dr. Zelal TAŞ DENİZ*
**

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji bölümü, Diyarbakır

Amaç: Barsaklarda yabancı cisim durumlarında akut batın bulgularıyla acil servislere başvuru, sık karşılaşılan bir
durumdur. Yutulan yabancı cisimlerin coğu, herhangi bir problem oluşturmadan dışkı ile dışarı atılır ve
sadece %1’i sıklıkla ileum düzeyinde olmak üzere sindirim sisteminde perforasyona neden olur. Biz bu yazıda
acile akut batın kliniği ile başvurmuş hastada ultrason da (usg) ileal kitleyi taklit eden tahta parçasına bağlı
perforasyon olgusunu, Bilgisayarlı tomografi (Bt) görüntüleriyle sunmayı amaçladık.
Olgu: 51 yaşında kadın hasta 2 gündür şiddeti gittikçe artan karın ağrısı şikayeti ile acile başvurdu. Hastanın
Hastaya direk grafi, usg ve bt tetkikleri yapıldı. Usg tetkikinde ileumda yaklaşık 6 cm lik segmentte en kalın
yerinde 8 mm ye ulaşan nispeten simetrik duvar kalınlaşması, ve bu düzeyde mezenterik ekojenite artışı mevcuttu.
İleal kitle şüphesiyle çekilen kontrastlı batın pelvik bt de; ileumda komşu mezenterik yapıda dansite artışının eşlik
ettiği yaklaşık 6 cm lik segmentte simetrik duvar kalınlık artışı ve bu düzeyde ileum lümeninde duvarı boylu
boyunca kat eden yaklaşık 4 cm uzunluğunda hiperdens yabancı cisim görünümü mevcuttu. Ayrıca bu düzeyde
mezenterde ve karaciğer anteriorunda milimetrik serbest hava değerleri saptandı. Hasta opere edildi ve yabancı
cismin tahta parçası olduğu anlaşıldı.
Tartışma: Yabancı cisim yutulması perforasyon, kanama, tıkanma ve hatta sepsis dahil olmak üzere çeşitli
gastrointestinal sistem komplikasyonlara neden olabilir. En fazla yutulan yabancı cisimler, gastrointestinal
sistemden herhangi bir komplikasyon olmadan geçerler, bu nedenle perforasyon nadir görülür. Bt de yabancı
cismin kendisi görüntülenemezse bile yabancı cisim alımına işaret eden bazı bulgular vardır. Bunlar; intestinal
duvar kalınlaşması, bölgesel mezenterik infiltrasyon, lokalize pnömoperiton veya apsedir. Bizim olgumuzda
intestinal duvar kalınlaşması, bölgesel mezenterik infiltrasyon, lokalize pnömoperiton bulguları da mevcuttu.
Sonuç: Gastrointestinal sistemde yabancı cisimlerde usg ilk modalite olmakla birlikte çoğu zaman usg yabancı
cismi tanımlayamamaktadır. Bilgisayarlı tomografi yabancı cismi görüntülemede, lokalize etmede, ve buna bağlı
komplikasyonlarını tanımlamada önemli bir modalitedir.
Anahtar kelimeler: İleum, yabancı cisim, tahta parçası, bilgisayarlı tomografi

Resim : İleumda yabancı cisim, ileal duvar kalınlık artışı ve çevre mezenterde dansite artışları
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ILEAL PERFORATION DUE TO WOODEN PİECE MIMICKING
ILEAL MASS
Introduction: Application to emergency services is a common condition in acute foreign bodies in bowel cases.
In this article, we aimed to present the ct images of the case of ileal perforation due to a piece of wood, which
mimics the ileal mass in us.
Methods: A 51-year-old female patient was admitted to the emergency department with the complaint of
abdominal pain for 2 days. The patient underwent direct graphy, ultrasonography (us) and ct tests.
Results: In Us; there was a relatively symmetric wall thickening in the 6 cm segment in the ileum and 8 mm in
the thickest part, and an increase in the mesenteric echogenicity at this level. In Ct; there was a symmetrical wall
thickness increase in the approximately 6 cm segment accompanied by an increase in the density of the adjacent
mesenteric structure in the ileum, and a hyperdense foreign body appearance of approximately 4 cm in length in
the ileum lumen., millimeter free air values were detected at this level in the mesentery and at the anterior of the
liver. The patient was operated and it was understood that the foreign body was a piece of wood.
Discussion: Swallowing foreign body may cause complications of various GI system including perforation,
bleeding, obstruction and even sepsis. Even if the foreign body itself cannot be seen in CT, there are some findings
indicating foreign body intake. These; intestinal wall thickening, regional mesenteric infiltration, localized
pneumoperitoneum or abscess.
Conclusion: Us is the first modality for foreign bodies in the gastrointestinal tract, but us often can not define
foreign bodies. Ct is an important modality in visualizing, localizing and identifying foreign bodies. CT is also an
important modality that can display the complications related to foreign body very well.
KeyWords: İleum, foreign body, wooden piece, Computed tomography
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FOKAL KORTİKAL DİSPLAZİ MRG BULGULARI ve ADC
DEĞERLERİNİN TANIYA KATKISI
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Amaç: Bu çalışmada Fokal Kortikal Displazi (FKD)’nin Kranial Magnetik rezonans görüntüleme (MRG)
bulguları ve Apparent diffusion coefficient (ADC) değerlerinin tanıya katkısının araştrılması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntemler: Bu çalışmaya şubat 2011-Temmuz 2016 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda 1.5-T ve 3-T cihazlar ile beyin MRG tetkiki yapılan ve klinik verilerle birlikte
FKD tanısı almış 63 hastanın kranial MRG bulguları retrospektif olarak incelendi. Ayrıca her olguda lezyon
düzeyinde görülebilen hiperintens alandan lezyonun %50'sini kapsayacak şekilde ve kontralateral simetrik sağlıklı
alandan manuel “region of interest” (ROI) kullanılarak ADC değerleri ölçüldü.
Bulgular: Kranial MRG tetkikinde hastaların; 52 sinde(% 82.5) subkortikal hiperintensite (SKH), 52 sinde
(%82.5) Gri-beyaz cevher (GBC) ara yüzde bulanıklaşma (Bulanıklaşma), 48 sinde(%76) Kortikal kalınlaşma
(KK), 41 inde (%65) Kortikal sinyal artışı (KSI) ve 29 unda (%46) Trasmantle bulgusu (TMB) saptandı. DAG
(Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüler)’da FKD’lerin hepsinde difüzyon artışı mevcuttu. Lezyon düzeyinde ortalama
ADC değerleri 1,087x10-3 mm²/sn (0.82/1,316x10-3 mm²/sn) ve kontralateral simetrik alandan ölçülen ortalama
ADC değerleri 0,758x10-3 mm²/sn (0,678/0,872x10-3 mm²/sn) olup istatiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmıştır(p=0,001).
Sonuç: Çalışmamızda FKD hastalarının MRG görüntülerinde SKH, Bulanıklaşma ve KK en sık bulgu olarak
saptandı. FKD düşünülen hastalarda öncelikle bu bulguların aranması tanıyı kolaylaştırır. DAG'da tüm lezyonlar
difüzyon artışı göstermektedir. Diğer difüzyon artışı gösteren lezyonların ayırıcı tanısında bulduğumuz kantitatif
ortalama ADC değerleri referans olarak kullanılabilir. Bu nedenle medikal tedaviye direçli FKD’nin
konvansiyonel MRG bulguların saptanması, dADC ile desteklenmesi ve Elektro ensefalo grafi (EEG)’nin
eklenmesi cerrahi ile tedavi edilebilen FKD’nin tanısı kolaylaştırır.
Anahtar Kelimeler: Fokal kortikal displazi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Apparent diffusion coefficient
(ADC)
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Olgu: 36 yaş epilepsi tanılı hasta, (a)Aksial T1A sekansta kortikal kalınlaşma, (b)Aksial FLAIR sekansta
subkortikal hiperintensite-GB cevher ara yüzde bulanıklaşma, (c)Koronal T2A sekansta kortikal sinyal
intensitesinde artış-GB cevher ara yüzde bulanıklaşma, (d) Aksiyal dADC sekansta izlenen hiperintens alan, bu
alandan ve simetrik alandan ADC ölçümü

SS-320
DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF FOCAL CORTICAL DYSPLASIA
MRI IMAGING FINDINGS AND ADC VALUES
Introduction: This study aimed to determine the diagnostic contribution of Cranial Magnetic Resonance Imaging
(MRI) and the Apparent Diffusion Coefficient (ADC) in Focal Cortical Dysplasia (FCD).
Methods: We retrospectively reviewed the cranial MRI findings of 63 patients who underwent brain MRI (using
1.5-T and 3-T devices) and were clinically diagnosed with FCD between February 2011 and July 2016 in the Dicle
University Faculty of Medicine Radiodiagnosis Department. In addition, we measured the ADC values of the
lesions from hyperintense regions visible at the lesion level using manual "region of interest" (ROI) covering
approximately 50% of lesion and contralateral symmetric healthy regions in each patient.
Results: Cranial MRI revealed subcortical hyperintensity (SCH) in 52 patients (82.5%), blurring of the gray-white
matter (GWM) interface (blurring) in 52 patients (82.5%), cortical thickening (CT) in 48 patients (76%), cortical
signal increase (CSI) in 41 patients (65%), and transmantle sign (TMS) in 29 patients (46%). All of the FCDs had
a diffusion increase in DWIs (Diffusion Weighted Images). The mean ADC value at the lesion level was 1.087x103 mm²/sec (0.82/1.316x10-3 mm²/sec), which was significantly higher than the mean ADC value measured from
the contralateral symmetric region (0.758x10-3 mm²/sec, 0.678/0.872x10-3 mm²/sec, p=0.001).

c

d

Conclusion: Results of this study revealed that the most common MRI findings in FCD patients are SCH, blurring,
and CT. These findings aid in an easier diagnosis in patients with suspected FCD. All of the lesions studied here
in had a diffusion increase in DWI. The quantitative mean ADC values detected in the differential diagnosis of
other lesions with a diffusion increase can be used as a reference. Therefore, in addition to the ADC values and
electroencephalography (EEG) findings, the conventional MRI findings of FCD, which is resistant to medical
treatment, can help to facilitate the diagnosis of FCD, which can be treated with surgery.
KeyWords: Focal cortical dysplasia, Magnetic Resonance Imaging, Apparent diffusion coefficient (ADC)

Giriş
Fokal Kortikal Dizplazi (FKD), kortikal lezyonların heterojen bır formudur. Literatürde kortikal gelişim, kortikal
displazi, kortikal disgenez veya nöronal göç bozukluğunun malformasyonu olarak tanımlanmaktadır. “Kortikal
Displazi” terimi, içerisinde heterotropi ve polimikrogirusun da bulunduğu kortikal gelişimin birçok farklı fokal
malformasyonlarını içerse de FKD genellikle Taylor tarafından tarif edilen malformasyon için kullanılır (1).
FKD, çeşitli türdeki değişiklikleri kapsar:
Kortikal mimari anomaliler:
Kolumnar disorganizasyon, laminar disprupsiyon (korteksin 6 tabakalı tanjensiyal yapısındaki değişiklikler)
Sitolojik anormallikler:
Hipertrofık nöron hücreleri; 5.katmandakı tipik konumun dışında
İmmatur neuronlar; büyük nükleuslu ve olgunlaşmış kortekste bulunmayan yuvarlak veya oval hücreler,
Dismorfik nöron; akson ve dendritlerin anormal boyutu ve morfolojısi ile birlikte, nörofılament proteinlerinin
artmış birikimi
Balon hücreler; Taylor tipi displazi için patognomonik(1). Genellikle nöronal ve glial hücrelerin
immünohistokımyasal özelliklerini gösteren, kötü tanımlanmış membran, tek veya çoklu eksantrik nükleus ve
eozinofilik stoplazmalı büyük hücreler (2). FKD ilk olarak 1971 yılında Taylor ve ark. tarafından 10 hastada
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gelişimsel malformasyonlardan ayrıldı ve sınıflandırması o zamandan beri çeşitli modifikasyonlara tabi tutuldu.
En son 2011 yılından itibaren Blumcke tarafından modifiye edilen palmini klasifikasyonu kullanılmaktadır (Tablo
1).

Tablo 1: Fokal Kortikal Displazi Yeni Sınıflaması
Tip

I

II

III

Karakteristik Özellikler

•

a – Anormal kortikal laminasyonun eşlik ettiği fokal kortikal displazi

•

b – Anormal tanjential 6 tabakalı kortikal laminasyonun eşlik ettiği fokal kortikal displazi

•

c – Anormal tanjential ve radial kortikal laminasyonun eşlik ettiği fokal kortikal displazi

•

a – Dismorfik nöronun eşlik ettiği fokal kortikal displazi

•

b – Dismorfik nöron ve balon hücrelerin eşlik ettiği fokal kortikal

•

a – Hipokampal atrofinin eşlik ettiği temporal lobun kortikal mimari distorsiyonu

•

b –Glial veya glionöronal tümöre komşu kortikal tabakanın yapısal mimari distorsiyonu

•

c –Vasküler malformasyona komşu kortikal tabakanın yapısal mimari distorsiyonu

•

d – Travma, iskemik olay, ensefalit gibi erken çocukluk dönemine ait diğer lezyonlara komşu
kortikal tabakanın yapısal mimari distorsiyonu

FKD özellikle ilaca dirençli epilepsi nedeniyle cerrahi uygulanan pediatrik hastaların nöropatolojik
incelemelerinde sık karşılaşılan bir durum olup cerrahi ile tedavi edilebilen parsiyel epilepsinin en sık
sebeplerinden biridir(3,4). Cinsiyet, FKD oluşumu için belirleyici bir etken değildir. Hafif dereceli kortikal
malformasyon oluşumu için bilinen bir genetik etkenin olmaması etyolojinin kortikal gelişim esnasında nöronların
migrasyonu ve farklılaşması basamaklarına etki eden bir dış etken olabileceğini akla getirmektedir.
Fokal kortikal displazi çok iyi bilinmemektedir. Çocuklarda ve yetişkinlerde dirençli epilepsi vakalarının yaklaşık
yarısından sorumludur ve aynı zamanda tedaviye oldukça iyi cevap vermektedir.
Patolojik lezyonların daha hassas bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan nörogörüntüleme tekniklerinin sürekli
iyileşmesi, iyi bir cerrahi tedavi için şans yaratır.
Genetik ve diagnostik gibi yeni bilim dallarının hızlı gelişimi, günümüzde bu hastalığın tedavi yöntemlerini ve
tedavi şansını arttırdığı için, hastalığın yeniden gözden geçirilme ihtiyacını beraberinde getirmektedir.
MRG Bulguları:
Fokal kortikal displazide beyin patolojisini değerlendirmek için en sık kullanılan görüntüleme yöntemi Magnetik
Rezonans Görüntüleme (MRG)’ dir.
FKD’de MRG bulguları lezyonların boyut ve özelliklerine bağlıdır. Örneğin, FKD tip Ia diğer görülebilir lezyonlar
olmaksızın yalnızca hafif hemisferik hipoplaziye neden olur (5,6). FKD tip IIb’de kortikal kalınlık artışı gösteren
lokalize alan ve sulkusun dibinde huni şekilli bulanık gri-beyaz cevher ayrımı gösteren alan (transmantle MR)
işareti görülür. FKD’de lezyon sinyal intensitesi yaşa bağlı değişkenlik göstermektedir. Neonatal ve infantlarda,
FKD tip IIb’de T1A görüntüde hiperintens, T2A görüntüde hafif hipointens izlenir. Daha büyük hastalarda, FKD
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T2 ve FLAIR görüntülerde subkortikal ve derin beyaz cevhere uzanan kama şeklinde hiperintens olarak izlenir.
Subkortikal lineer veya kurvilineer T2/FLAIR hiperintensite odağı bazı zamanlarda lateral venrtikülün
superolateral kenarına doğru uzanır (5,6).
FKD tip IIb’de T1 Kontrastlı serilerde kontrast tutmaz. Diffüzyon Ağırlıklı Görüntülerde (DAG) artmış diffüzite
ve azalmış Fraksiyone Anizotropi (FA) görülür. Magnetik Rezonans Spektroskopi (MRS)’de azalmış NAsetilAspartat:Kreatinin(NAA:Cr) ve artmış Myoinositol (ml) oranları izlenir. Perfüzyon MR’da normal veya
azalmış serebral kan akımı (rCBV)görülür (7).
Yakın zamanda tanınmlanmış FKD tip III’e primer olarak hipokampal sklerozlu hastalarda karşılaşılır. FKD tip
IIIa, diğer açılardan normal görünümlü korteks ile birlikte T2 ve FLAIR görüntülerde anormal beyaz cevher
hiperintensitesi görülen anterior temporal lobta hacim kaybı karekteristiktir (8).
Voksel tabanlı morfometri, istatistiksel parametrik haritalama, doku analizi standart MR görüntüleri negatif olan
hastalarda epileptojenik lezyonların saptamasını artırabilen ileri tekniklerdir (9).
Amacımız FKD için daha önce açıklanan MR görüntüleme kriterlerinin prevalansını belirlemek, klinik
uygulamada tespitini optimize etmek için MR görüntüleme bulgularını tanımlamak ve ortalama ADC değerlerini
ölçmek ve bu değerleri ayırıcı tanıya girebilecek kortikal-subkortikal lezyonlarla karşılaştırmaktır.
Materyal ve metod:
Hastalar:
Çalışmamızda şubat 2011-temmuz 2016 tarihleri arasında klinik veriler (iktal-vıdeo Elektroensefalografi (EEG))
ve MRG bulgularıyla fokal kortikal displazi düşünülen medikal tedaviye dirençli 63 (33 erkek, 30 kadın) hastanın
kranial MRG görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş aralığı 1-60 idi (Ortalama yaş erkeklerde;
18,92 ± 16,13, kadınlarda; 25,41 ± 11,79).
Serebellar kortikal displazi, artefaktlı çekimler, Fokal kortikal displazi komşuluğunda lezyon saptanan olgular ve
MRG de FKD düşünülen ancak klinik olarak FKD tanısı kanıtlanmamış hastalar incelemeye dahil edilmedi.
Çalışmamız için Üniversitemiz etik kurulundan onay alınmıştır.
MRG protokolü:
Beyin MR incelemeleri 1.5-T ve 3.0-T (Achıeva; Phılıps Medıcal Systems, Best, the Netherlands) MRG cihazları
ile 8 kanallı kranial koil kullanılarak yapıldı. Tüm incelemeler epilepsi protokolüne uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Hastanemizde epilepsi için rutin olarak kullanılan MRG protokolü; aksıyel ve koronal planda
T2 ağırliklı FSE (fast spın-echo), FLAIR (fluıdattenuated ınversıon-recovery) ve kontrastsız T1 ağırliklı 3D TFE
(turbo fıeld echo) sekanslarını içermektedır. .(tablo 2 ve 3) İnceleme esnasında saptanan patolojıye göre
0.1mmol/kg dozda intravenöz paramanyetik kontrast madde (gadodıamıd [Omnıscan; Amersham Health, Cork,
Ireland],gadopentetate dımeglumıne [Magnevıst; Scherıng AG, Berlın, Germany] ve gadobutrol [Gadovıst;
Scherıng AG, Berlın, Germany]) 2 ml/sn hızla antekübıtal venden kullanılarak 3D TFE (turbo fıeld echo) sekansta
T1 ağırliklı aksıyel, koronal ve sagıtal planda görüntüler elde edildi.
Tablo 2:3-T MRG’de kullanılan parametreler
Axial T2 sekans
TR/TE
IR (msn)
FOV (mm)
Matrix
Kesit kalınlığı
FA (derece)
Kesit boşluğu
Görüntüleme
zamanı

2500/80
…
230
400/255
5
…
1
2 dakika
saniye

15

Coronal T2A
sekans
3000/80
…
220
336/210
3
…
1
4 dakika 21
saniye

Axial FLAIR
sekans
10000/125
2800
230
352/198
5
…
1
4 dakika 0
saniye

Coronal FLAIR
sekans
11000/120
2800
220
336/210
3
…
2
4 dakika 21
saniye

Sagittal T1A 3D
FFE sekans
8.1/3.7
1006
240
240/240
1
8
1
7 dakika 29
saniye
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Tablo 3:1,5-T MRG’de kullanılan parametreler
Axial T2 sekans
TR/TE
IR(msn)
FOV(mm)
Matrix
Kesit kalınlığı
FA(derece)
Kesit boşluğu
Görüntüleme
zamanı

4400/100
…
230
300/220
5
…
1
1 dakika
saniye

40

Coronal
T2A
sekans
2200/100
…
210
204/159
3
…
0.3
1 dakika 55
saniye

Axial
FLAIR
sekans
6000/120
2000
230
256/168
4
…
1
3 dakika 0
saniye

Coronal FLAIR
sekans
8000/125
2450
220
192/156
3
…
0.3
4 dakika 0
saniye

Sagittal T1A
3D FFE sekans
7/3
1006
240
256/256
1
8
1
6 dakika 00
saniye

Kranial MRG ve klinik verilerle (iktal-video EEG) FKD kabul edilen tüm hastalar iki nöroradyolog (5 ve 8 yıl
deneyim) tarafından konsensus ile retrospektif inceledi.
Beş semiyolojik bulgu analiz edildi:
1) Kortikal Kalınlaşma (KK) ; En az 2 sekansta T1WI ve T2WI sequences normal korteksin %50’sinde
kalınlaşma
2) Kortikal Sinyal intensitesi (KSI) ; T1WI, T2WI, ve/veya FLAIR korteksin tüm kalınlığını içeren sinyal
değişikliği,
3) Gri-Beyaz cevher (GMC) ara yüzde bulanıklaşma (Bulanıklaşma) ; En az bir sekansta ve 2 planda sinyal
değişikliği,
4) Subkortikal beyaz cevher hiperintensitesi (SKH) ; normal kortekse göre subkortikal beyaz cevherde anormal
sinyal değişikliği
5) Transmantle bulgusu (TMB) ; T1WI ve T2WI sekanslarda subkortikal beyaz cevherden ventrikule uzanım
gösteren sinyal değişikliği
Rutin MRG görüntülerinde saptanan lezyonların DAG görüntüleri Philips Extended MR Workspace iş
istasyonunda analiz edildi. DAG’daki rezolüsyonunun kötü olmasından dolayı lezyon görüntülenmesinde
zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bunu engellemek için konvansiyonel ve dinamik MRG ile birlikte lezyon
belirlenmeli, buna göre değerlendirme yapılmalıdır. Anatomik detayı diğer haritalara göre daha iyi olan b:0
görüntüler üzerinden lezyon boyutunun en az %50’si kapsayacak şekilde ROI oval veya yuvarlak manuel
yerleştirildi. Bu alandaki Ortalama ADC değerleri direkt olarak ADC haritalarında hesaplandı.
Her bir hasta için;
1. Kortikal,subkortikal görülebilen hiperintens lezyon alanından
2. Kontralateral simetrik sağlıklı parankimden aynı ROI alanı kullanılarak ortalama ADC ölçümleri yapıldı.
Yanlış ölçümleri engellemek için ölçüm sırasında Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) ölçümlere dahil edilmedi.
İstatistiksel Analiz
Veriler, bilgisayar ortamında SPSS 18.0 paket programı ile analiz edildi. Shapiro-Wilk testine göre lezyon ortalama
ADC ve Kontralateral simetrik sağlıklı ADC değerleri normalliği araştırıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05
kabul edildi. Normal dağılıma uyan gruplar için ikili karşılaştırmalarda parametrik "Student’s t-test" ve normal
dağılıma uymayan gruplarda "Mann Whitney U test" kullanıldı. Test sonuçlarına göre lezyon olan ve olmayan
grupların ADC değerleri karşılaştırıldı.
Bulgular :
63 hastadan E/K oranı; 1.1 (erkek=33; kadın=30) idi. FKD 63 hastanın 38 (%60) inde frontal lob, 9 (%14) unda
paryetal lob, 7 (%11) sinde temporal lob, 4 (%6) ünde insuler korteks, 2 (%3) sinde parahipokampal gyrus, 3
(%4.7) ünde hemisiferik alan yerleşimliydi.
Lezyonların 25’i (%39,5) sağ hemisfer (17 hastada frontal lob, 2 hastada paryetal lob, 3 hastada temporal lob, 1
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hastada insuler korteks, 2 hastada hemisfer); 32’si (%50,7) sol hemisfer (16 hastada frontal lob, 7 hastada pariyetal
lob, 4 hastada temporal lob, 2 hastada insuler korteks, 2 hastada parahipokampal ve 1 hastada hemisfer) ve 6’sı
(%9,5) bilateral(5 hasta frontal lob; 1 hasta insuler korteks)yerleşimliydi.(tablo 4)
Tablo 4: FKD dağılımı
Sağ
Sol
Bilateral
Total

Frontal
17
16
5
38

Paryetal
2
7
0
9

Temporal
3
4
0
7

Parahipokampal
0
2
0
2

İnsuler
1
2
1
4

Hemisfer
2
1
0
3

total
25
32
6
63

Çalışmamızda 20 hasta (%32) 5 kranial MRG bulgusunun tamamına sahipti. 40 hastada (%63) KK-KSI, 50
hastada(%79) Bulanıklaşma-SKH ve 29 hastada (%46) Bulanıklaşma SKH-TMS mevcuttu.
KK 48 hastada (%76) küçük kortikal alanla sınırlı, normal korteks kalınlığını iki katından fazla geçmemişti
KSI 41 hastada (%65) bulundu. KSI saptanan 41 hastanın 40 tanesinde (%97,5) aynı zamanda KK mevcuttu.
Bulanıklaşma 52 hastada (%82,5) bulundu. Bulanıklaşma saptanan 52 hastanın 50 sinde(%96) aynı zamanda SKH
mevcuttu.
SKH 52 hastada (%82.5) saptandı. SKH saptanan 52 hastanın 50 sinde (%96) aynı zamanda bulanıklaşma
mevcuttu.
TMB 29 hastada (%46) bulundu. TMB saptanan hastaların tamamında (%100) SKH izlenmekteydi. FKD kranial
MRG bulguları Tablo 5’ de özetlenmiştir.
Tablo 5: FKD’nin kranial MRG bulgularının dağılımı
Sayı

Yüzde

Kortikal Kalınlaşma

48

%76.2

Kortikal sinyal intensitesi

41

%65.1

Gri-Beyaz ara yüzde bulanıklaşma

52

%82.5

Subkortikal beyaz cevher hiperintesitesi

52

%82.5

Transmantle bulgusu

29

%46

DAG’da tüm lezyonlar difüzyon artışı göstermektedir. FKD ortalama ADC değerleri 1,087x10-3 mm²/sn
(0.82/1,316x10-3 mm²/sn), simetrik normal parankim ortalama ADC 0,758x10-3 mm²/sn (0,678/0,872x10-3
mm²/sn) olarak ölçüldü. Shapiro Wilks testine göre lezyon ve kontralateral sağlıklı parankim ortalama ADC
değerleri normalliği araştırıldı ve gruplar normal dağılım gösterdi (p< 0.05). Gruplara Student-t testi uygulandı ve
test sonuçlarında lezyon olan ve olmayan grupların ADC değerleri arasında ileri düzeyde farklılık gözlendi
(p=0.001).
Çalışmamızda 63 FKD hastasında görülebilen kortikal, subkortikal hiperintens alanlardan ve kontralateral simetrik
sağlıklı alanlardan ölçülen ortalama ADC (c-ADC) değerleri tablo 6 da özetlenmiştir.
Tablo 6: Lezyon ve simetriğindeki sağlam parankimden elde edilen ADC değerleri
N

Ortalama ADC

Standart Sapma

Min/Max ADC

Lezyon Var

63

1,087x10-3 mm²/sn

0,15x10-3 mm²/sn

0.82/1,316x10-3 mm²/sn

Lezyon yok

63

0,758x10-3 mm²/sn

0,052x10-3 mm²/sn

0,678/0,872x10-3 mm²/sn
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OLGU ÖRNEKLERİ

Olgu 1: 48 yaş erkek hasta, (a)
Aksiyel FLAIR sekansta izlenen
Kortikal sinyal intensitesinde artışSubkortikal sinyal intensitesi, (b)
Aksiyel T1A sekansta izlenen
kortikal kalınlaşma, (c) Coronal T2A
sekansta izlenen Kortikal sinyal
intensitesi, Gri-Beyaz cevher ara
yüzde bulanıklaşma. (d) Aksiyal
dADC sekansta izlenen hiperintens
alan, bu alandan ve simetrik alandan
ADC ölçümü

Olgu 2: 35 yaşında epilepsi tanılı
erkek hasta (a)Aksiyal FLAİR
sekansta kortikal sinyal değişikliğiGB cevher arayüzde bulanıklaşma
(ok) ve Trasnmantle bulgusu(yıldız),
(b)Koronal FLAIR sekansta kortikal
sinyal değişikliği-GB cevher
arayüzde bulanıklaşma (ok) ve
Trasnmantle bulgusu(kalın ok),
(c)kortikal sinyal intensitesinde
artış-GB cevher ara yüzde
bulanıklaşma, (d)Aksiyal dADC
sekansta izlenen hiperintens alan, bu
alandan ve simetrik alandan ADC
ölçümü
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Olgu 3: 36 yaş epilepsi tanılı hasta,
(a)Aksial T1A sekansta kortikal
kalınlaşma, (b)Aksial FLAIR
sekansta subkortikal hiperintensiteGB cevher ara yüzde bulanıklaşma,
(c)Koronal T2A sekansta kortikal
sinyal intensitesinde artış-GB cevher
ara yüzde bulanıklaşma, (d) Aksiyal
dADC sekansta izlenen hiperintens
alan, bu alandan ve simetrik alandan
ADC ölçümü

Olgu 4: 13 yaşında epilepsi tanılı
hasta,(a) koronal FLAIR sekansta
subkortikal hiperintensite, (b)Sagital
T1A sekansta kortikal kalınlaşma,
(c) Aksial FLAIRsekansta kortikal
sinyal intensitesinde artış, (d)
Aksiyal dADC sekansta izlenen
hiperintens alan, bu alandan ve
simetrik alandan ADC ölçümü
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Olgu 5: 21 yaşında Epilepsi tanılı
hasta ;(a) Aksiyal FLAIR sekansta
Subkortikal hiperintensite, (b)
Aksiyal T2A sekansta Kortikal
sinyal intensitesinde artış ve
Subkortikal bulanıklaşma;(c)
Aksiyal T1A sekansta Kortikal
kalınlaşma, (d) Aksiyal dADC
sekansta izlenen hiperintens alan, bu
alandan ve simetrik alandan ADC
ölçümü
Tartışma:
Fokal kortikal displazide beyin patolojisini değerlendirmek için en sık kullanılan görüntüleme yöntemi MRG'dir.
Kraial MR görüntüleme çoğunlukla FKD tip 2 ve sadece bazı tip 1 olgularda anormalilikler gösterir (1). Tip 2b
FKD tanısı, MRG ile uzman merkezlerde uygun protokoller kullanılmasına rağmen % 50 oranında
konulamayabilmekte ve bu durum tedavide gecikmeye sebep olabilmektedir (4). Şiddetli ve inatçı epilepsiye
rağmen, nöbetlerin başlangıcından cerrahiye kadar geçen ortalama süre, bildirilen çoğu seride yaklaşık 1 yıldır
(5,6-8). Tipik MR görüntüleme özellikleri; Kortikal anomaliler (kalınlaşma,T2 sinyalde artış), Subkortikal beyaz
cevher (Gri-beyaz cevher ara yüzde bulanıklaşma), subkortikal sinyal artışı, Transmantle bulgusu daha önce
tanımlanmıştır (10,11,12,13-21). Başlangıçtaki MR görüntüleme bulguları sınırlı sayıda hastaya dayanıyordu(12,
15). Bununla birlikte, daha yeni daha geniş seriler, bildirilen tüm MR görüntüleme bulgularının kapsamlı bir
analizini sağlamamaktadır ve her bir işaretin prevalansı, çalışmalar arasında önemli ölçüde değişmektedir (Tablo
7). Ek olarak, FKD negatif MR görüntüleme bulgularının oranı, görüntüleme protokollerindeki ve seçim
önyargılarındaki farklılıklar nedeniyle büyük ölçüde farklıdır.
Tablo 7:Literatürde bildirilen histolojik olarak kanıtlanmış FKD tip 2 tipik MR görüntüleme bulguları
Urbach et al, Colombo et Widjaja et al, Krsek et al, Lerner et al,
200215
al, 200318
200816
200914
200910

Mallerio et
This study
al,201225

Çalışma zamanı

1996–2000

1996–2000

1991–2005

2002–2005

2000–2007

2000–2011

2011-2016

Kortikal
Kalınlaşma

18 (81%)

10 (67%)

8 (61%)

8 (50%)

43 (67%)

30 (71%)

48 (%76)

Gri-Beyaz cevher
ara yüzde
bulanıklaşma

8 (36%)

13 (87%)

11 (84%)

11 (69%)

47 (73%)

38 (90%)

52 (%82)

Kortikal Sinyal
intensitesi

NA

6 (40%)

2 (15%)

10 (62%)

22 (35%)

21 (50%)

41(%65)

Subkortikal beyaz
cevher
hiperintensitesi

22 (100%)

13 (87%)

11 (84%)

14 (87%)

64 (100%)

42 (100%)

52(%82)

Transmantle
bulgusu

18 (81%)

3 (20%)

8 (72%)

6 (37%)

NA

35 (83%)

29(%46)

584

Fokal kortikal displazi kranial MRG bulgularını araştırdığımız çalışmamızda; FKD’nin sistematik kalitatif temel
MRG bulguları şunlardır: 20 hasta (% 32) 5 kranial MRG bulgularının hepsine sahipti. 40 hastada (% 63) kortikal
kalınlaşma ve kortikal sinyal intensitesinde artış, 50 hastada (%79) subkortikal hiperintensite ve Gri-Beyaz cevher
ara yüzde bulanıklaşma, 29 hastada (%46) Gri-Beyaz cevher ara yüzde bulanıklaşma, Subkortikal hipenintensite
ve Transmantle bulgusu mevcuttu.
Kortikal kalınlaşma, Subkortikal hiperintensite ve GBC ara yüzde bulanıklaşma FKD nin MRG tanısı açısından
majör bulgu kabul edilebilir.
Kortikal sinyal intensitesinde artış FKD’nin iyi bilinen bulgularındandır. Çalışmamızda %65 oranında saptandı.
Literatürdeki bazı çalışmalarda %15-62 aralığında saptanmıştır(10,11,13,15,22). Bu bulgu FLAIR sekanslarda
daha net görüldü. 3D FLAIR'in ve yüksek alanlı MR görüntülemenin artan kullanımı ile, bu işaret gelecekte daha
kolay tespit edilebilir ve daha güvenilir olabilir(22).
Çalışmamızda transmantle bulgusu %46 hastada pozitif saptandı. Daha önceki serilerde %20-83 aralığında
saptanmıştır (10,11,13,15,22). Bu da bazı çalışmalarda gözardı edildiği veya subkortikal sinyal değişiklikleri ile
kombine edildiğini düşündürtmektedir. Kortikal gelişim malformasyonları için spesifik bir özellik olduğu
bildirilmiştir(18). Displastik lezyonun altında yatan beyaz cevherde balon hücrelerin ve hipomyelinasyonun varlığı
ile ilişkili olduğu bulunmuştur(12,23). Bu işaret, venöz veya arteriyovenöz malformasyonlar gibi diğer gelişimsel
anormalliklerde de ortaya çıkabilir ve tek başına FKD ‘de spesifik değildir(24). Bununla birlikte, kortikal
kalınlaşma ve GBC bulanıklaşması ile ilişkisi, FKD tanısı için önemli bir işarettir.
Histopatolojik korelasyon ile FKD tip 2b tanısı konulan 71 hastada yapılan bir çalışmada; erkek/kız 1,3; sol/sağ
hemisfer oranı: 1,35; lobar dağılım (frontal lob (n=60); paryetal lob (n=7); Temporal lob (n=2); oksipital lob (n=2))
saptanmıştır. Ayrıca Subkortikal hiperintensite, GBC arayüzde bulanıklaşma % 90, Trasnmantle bulgusu % 83,
Kortikal kalınlaşma % 71, Kortikal sinyal artışı % 50 bulunmuş olup Subkortikal sinyal değişiklikleri majör bulgu
olarak saptanmıştır (22). Bizim çalışmamızda erkek/kız 1.1, sol/sağ hemisfer oranı:1.28, lobar dağılım (frontal lob
(n=38); paryetal lob (n=9); Temporal lob (n=7) saptanmıştır. Çalışmamızda FKD cinsiyet, hemisferik ve lobar
dağılımında literatür ile benzer bulgular saptanmıştır. Subkortikal sinyal değişiklikleri literatüre göre daha düşük
oranda saptanmış olmakla birlikte, Kortikal kalınlaşma ile birlikte subkortikal sinyal değişiklikleri majör bulgu
olarak saptanmıştır. Subkortikal sinyal değişiklikleri oranının literatür ile farklılık göstermesinin sebebi
Çalışmamıza sadece MRG bulguları pozitif hastalar dahil edildiğinden olabilir.
Çalışmamızda FKD lokalizasyonunda frontal lob hakimiyeti ve lezyonun temporal lobda nadir görülmüş olması
literatür ile uyumludur(14,15,25) .Diğer epileptojenik lezyonlar ise ağırlıklı olarak temporal lobda bulunur(22).
Bu da ilaça dirençli parsiyel epilepsinin sık sebeblerinden FKD’nin; frontal lob yerleşimli olabileceği şüphesini
artırması gerektiğini düşündürtmektedir. Bu durum rezeke edilen kortikal lezyonların (özellikle frontal lobda) %
40'ının histolojide tip 2 FKD'ye karşılık geldiği kriptojenik parsiyel epilepsi serileriyle desteklenir(26,27,28)
Biyolojik dokularda difüzyonun kantitatif karşılığı ADC değerleridir. Su moleküllerinin bu hareketi dokunun
sellülaritesi ve histolojik yapısından etkilenir. Hiperselüleriteye bağlı olarak kısıtlanmış difüzyonun göstergesi
düşük ADC değerleridir (29). Bu parametreler difüzyon ve perfüzyonu, dolayısıyla ADC değerlerini etkiler (30).
Lezyon ile kontralateral simetrik sağlıklı parankim ADC değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptandı (p < 0,001). Lezyon düzeyinde ortalama ADC 1,087x10-3 mm²/sn (0.82/1,316x10-3mm²/sn) ve simetrik
normal parankim ortalama ADC 0,758x10-3 mm²/sn (0,678/0,872x10-3 mm²/sn) olarak ölçüldü. FKD kortikal
tutulum gösteren low grade astrositomlarla karışabilir. Literatürde bildirilen low grade astrositomlarda belirtilen
ortalama ADC değerleri farklılık göstermektedir (31-33)(Tablo 8). Çalışmamızda saptadığımız ortalama ADC
değerleri literatürdeki bazı çalışmalarla farklılık göstermekle birlikte sadece ortalama ADC değerlerine bakılarak
FKD ‘yi diğer lezyonlardan ayırtetmek her zaman güvenilir olmayabilir. Konvansiyonel MRG bulguları ile birlikte
Ortalama ADC değerleri tanıya katkı sağlayabilir.
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Tablo 8:Litaratürde bildirilen Glial Malignensi ortalama ADC değerleri X(10-3 mm²/sn)
Ignjatović J at al
Xu Bai et al,201132
201531
Grade1 Astrositom
0.614 +/-0.032
0.91 ± 0.07
Düşük Gradeli
Astrositoma
Grade2 Astrositom
0.530+/- 0.114

E.J. Lee at al
200833
1.019

Radyolojik ve klinik verilerle FKD tanısı konulan hastaların değerlendirildiği çalışmamızda; histopatolojik
korelasyon olmaması, MRG negatif hastaların dahil edilememesi, FKD ile karışabilecek lezyonların ekarte
edilememesi çalışmamızın başlıca kısıtlılıklarıdır. Ayrıca, kontrol grubu olmaması nedeniyle, MR görüntüleme
bulgularının özgüllüğü değerlendirilememiştir. Ek olarak MR görüntüleme bulguları geleneksel görsel analize
dayanıyordu. Bu nedenle konvansiyonel MRG ile FKD tanısı için deneyimli Nöroradyolog’a ihtiyaç vardır.
Sonuç:
Çalışmamızda SKH, Bulanıklaşma ve KK en sık bulgu olarak saptandı. FKD düşünülen hastalarda öncelikle bu
bulguların aranması tanıyı kolaylaştırır. DAG'da tüm lezyonlar difüzyon artışı göstermektedir. Diğer difüzyon
artışı gösteren kortikal-subkortikal lezyonların ayırıcı tanısında bulduğumuz kantitatif ortalama ADC değerleri
referans olarak kullanılabilir. Medikal tedaviye direçli FKD’nin konvansiyonel MRG bulguların saptanması
EEG’nin eklenmesi ve dADC değerlerinin desteklenmesi ile cerrahi öncesi FKD tanısı kolaylaşabilir.
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Objective: Early onset dementia (EOD) defined by symptom onset before the age of 65, accounts for
approximately 6-9% of all dementia (1). Degenerative (Alzheimer, frontotemporal, Lewy body dementia) and
vascular dementia still account for roughly 70 % of cases. The reason for the early onset is unknown clearly.
Environmental risk factors are being investigated in this regard, especially heavy metals. We investigated heavy
metals (lead, mercury, copper, cadmium) in patient with EOD.
Material and Method: The patients with EOD and healthy controls were included in this study. Diagnosis of
dementia was previously established in the patient group. Each participant was assessment with mini mental status
examination (MMSE). In healthy controls, neurologic diseases, depression, cognitive impairment was excluded.
Occupational heavy metal exposure were excluded in the both groups to can be affect the results of the heavy
metal in serum sample.
Results: Ten (7 female, 3 male) patients with EOD and 10 (3 female, 7 male) healthy controls were included. Four
patients were frontotemporal dementia six patients was Alzheimer disease according to the International
Behavioral Variant FTD Criteria and National Institute on Aging and the Alzheimer's Association. MRI findings
were normal in patient group without atrophy. Disease duration (years) of patient group was 4,8 ± 2.38. Family
history for dementia was not seen in the patient. Metal concentrations as µg/L in Table1.The significant difference
in the level of only lead was also observed between the EOD and control groups (p < 0.05).
Conclusion: Heavy metals from environmental risk factors should be investigated particularly lead in large, casecontrol study groups
Key words: dementia, heavy metals, early onset dementia
INTRODUCTION:
Early onset dementia (EOD) defined by symptom onset before the age of 65, accounts for approximately 6-9% of
all dementia (1). Degenerative (Alzheimer, frontotemporal, Lewy body dementia) and vascular dementia still
account for roughly 70 % of cases. The reason for the early onset is unknown clearly. Several epidemiological
studies have found that environmental toxicants, such as herbicides, pesticides, and heavy metals are associated
with an increased risk of neurodegenerative disease. Particularly various uses of metals in industries, agriculture,
medicine and technology, have led to their distribution in the environment so we investigated heavy metals (lead,
mercury, copper, cadmium) in patient with EOD.
MATERIAL AND METHOD
Patient
The patients with EOD and healthy controls were included in this study. Patients were previously diagnosed with
dementia and interviewed in order to obtain detailed information about family, lifestyle, personal medical history,
disease duration and residence place. The brain magnetic resonance imaging (MRI) was performed in all patients
before. Each participant was assessment with mini mental status examination (MMSE). In healthy controls,
neurologic diseases, depression, cognitive impairment was excluded. Occupational heavy metal exposure were
excluded in the both groups to can be affect the results of the heavy metal in serum sample.
Method
Quantification of heavy metals was performed from sample of venous blood by inductively coupled plasma-mass
spectrometry (ICP-MS)
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Statistical analysis
Shapiro-Wilk test was used to verify normal distribution of the concentration of metals. The Mann-Whitney Utest applied to compare the levels of metals between the patient and control groups.
RESULTS:
Ten (7 female, 3 male) patients with EOD and 10 (3 female, 7 male) healthy controls were included. Four patients
were frontotemporal dementia six patients were Alzheimer disease according to the International Behavioral
Variant FTD Criteria and National Institute on Aging and the Alzheimer's Association. MRI findings were normal
in patient group without atrophy. Disease duration (years) of patient group was 4.8 ± 2.38. Family history for
dementia was not seen in the patients. Metal concentrations as µg/L in Table1.The significant difference in the
level of only lead was also observed between the EOD and control groups (67,72± 5,25 vs 103,87± 10,37, p <
0.05). (Figure 1.)
Table1. Metal concentrations of serum in both groups
Patient

Pb

Hg

Cu

Cd

Control

Pb

Hg

Cu

Cd

1

82.789

1.365

98.002

0.371

1

39.578

3.562

59.490

0.545

2

75.823

1.248

86.531

0.333

2

45.383

2.189

47.115

0.330

3

135.214

2.492

101.950

0.514

3

73.391

2.015

96.367

0.474

4

130.229

2.423

84.415

0.442

4

87.579

1.849

114.472

0.320

5

137.454

2.445

69.876

0.484

5

70.673

1.372

54.941

0.462

6

70.199

1.095

70.698

0.314

6

74.612

1.357

73.229

0.354

7

79.392

1.174

71.002

0.304

7

72.582

1.291

182.440

0.576

8

48.796

0.559

52.035

0.310

8

118.089

2.050

131.062

0.379

9

119.922

2.063

74.379

0.312

9

81.263

1.353

69.037

0.306

10
43.432
0.562
40.196
0.238
Pb: Lead Hg: Mercury Cu: Copper Cd: Cadmium

10

64.459

0.920

84.237

0.314

CONCLUSION:
EOD is uncommon neurodegenerative disease. Its cause is poorly understood. İn academic database,
cardiovascular illness, traumatic brain injury, psychiatric illness, heavy alcohol use and estrogen factors were
identiﬁed as potential risk factors for EOD. Evidence for education, childhood development, smoking and heavy
metal exposure was inconsistent or of poor quality. Exposure to heavy metals was assessed in two case–control
studies for this patient group. Environmental aluminium exposure was assesment in a study but not found any
association, in the other study higher risk was reported among lead-exposed painters, however this was based on
receipt of a disability pension for ‘psychoses’ or ‘diseases of the nervous system’. We presented the results of a
small study group in this report but significance lead was also observed between women from the EOD and control.
When the review of the literature on the effect of heavy metals on dementia, lead have been associated with a low
rate for late onset dementia (2,3). A possible association between blood lead levels and AD has been evaluated in
several case control studies that however found no significant increase in concentration but two studies on CSF
gave discordant result: one (4) found no difference and another (5) found reduced concentration of lead. Further
studies, which include large study group, are recommended to effect of metals on EOD.
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SS-325
TÜRK CEZA KANUNU’NDA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ
SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU
Hüseyin Ertuğrul*
*Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Hukuk Bilimleri Bilim Dalı
ÖZET
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 280. maddesinde düzenlenen “sağlık mesleği mensuplarının suçu
bildirmemesi” fiili, kanunun “adliyeye karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Yani bu fiillerin işlenmesi,
adliyenin temsil ettiği hukuk barışı ve adalet duygusuna zarar vermektedir.
Sağlık mesleği mensuplarına yüklenen, bilgisine vakıf olduğu bir suçu bildirmesi ödevinde bir kamusal menfaat
bulunmaktadır. Bu ödev kapsamına, sağlık mesleği mensuplarının bir şekilde vakıf olduğu özel hayat kapsamında
sayılacak kişisel veriler yer almalı mıdır konusu, öğreti ve uygulamada tartışma konusu olmuştur. Kanaatimizce
özel hayat kapsamında mütalaa edilecek kişisel verilerle ilgili sır saklama yükümlüğü ihbar yükümlülüğünden
önce gelmelidir, çünkü 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda açık hüküm bulunmaktadır (m.46).
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesinde fail, sağlık mesleği mensubu kişidir ve bu kişiler özel statüye
sahip kişiler olmalıdır. Eğer sağlık mesleği mensubu kamu görevlisi ise, bu fiil özel bir suç tanımı içerisinde
düzenlendiğinden ancak “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçunun faili olabilirler. Başka bir ifadeyle Devlet
eliyle işletilen sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık mesleği mensupları, kamu görevlisi sıfatını taşımaktadırlar
ve bu kişilerin göreviyle bağlantılı bir suçu bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmaları hâlinde, “sağlık mesleği
mensuplarının suçu bildirmemesi” suçu değil (TCK, m.280), daha özel bir suç tanımı olan “kamu görevlisinin
suçu bildirmemesi” suçu söz konusu olacaktır (TCK, m.279).
Aynı şekilde “sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi” fiilinin kanuni tanımında, ilgili sağlık personeline
bir ihbar yükümlülüğü yüklenmiş ve bunun “görevinin yapıldığı sırada” vuku bulmasını aramıştır (TCK, m.280/1).
Yani ilgili sağlık personeli, görevini yaptığı sırada bir suç bilgisine vakıf olacak ve bunu ilgili adli mercilere
iletecektir. Kanaatimizce “görevin yapıldığı an” kavramının geniş yorumlanmasında kamusal menfaat
bulunmaktadır. Fakat elbette ki ilgili sağlık personelinin izin sırasında bulunması halinde, yani görevde değilken
bir suçla karşılaşıp ihbar edilmemesinde, bu suç söz konusu olmamalı, genel nitelikteki sade vatandaşlar için
düzenlenen “suçu bildirmeme” suçu söz konusu olmalıdır (TCK, m.278).
Anahtar Kelimeler: Tıp hukuku, ceza, sağlık personeli
Giriş
Ceza hukuku anlamında bir suç tanımı, hukuka aykırı, tipe uygun ve kusurlu insan davranışları kabul edilir 5. Kanun
koyucu izlediği suç siyaseti gereği, haksız fiiller arasında cezalandırmaya layık gördüğü fiilleri, bu şekilde suç
olarak düzenleyebilmektedir. Nitekim “suçu bildirmeme fiilini” de, suç olarak Türk ceza kanununda (bundan sonra
TCK denilecektir) düzenlemiştir.
TCK’da suçu bildirmeme fiilini düzenleyen üç ayrı suç tanımı mevcuttur. Bu suçlar, suçu bildirmeme (m.278),
kamu görevlilerinin suçu bildirmemesi (m.279) ve sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesidir (m.280).
Ayrıca bu suçlar, yine kanun koyucunun izlediği suç siyaseti gereği, TCK’da millete ve devlete karşı işlenen suçlar
bölümünün adliyeye karşı suçlar kısmında düzenlenmiştir.
İnceleme konumuz olan sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi fiili, kamu görevlilerinin suçu
bildirmeme fiili ile birlikte; suçu bildirmeme fiiline göre özel bir suç tanımıdır.
Suçun Kanuni Tanımı
5237 sayılı TCK’nın 280. maddesinde, sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi fiili, şu şekilde suç olarak
düzenlenmiştir:
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MADDE 280 - (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen,
durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler
anlaşılır.
Benzer bir suç tanımı, mülga 765 sayılı TCK’da şu şekilde düzenlenmişti:
“Hekim, cerrah, ebe yahut sair sıhhiye memurları eşhas aleyhinde işlenmiş bir cürüm asarını gösteren ahvalde
sanatlarının icabettiği yardımı ifa ettikten sonra keyfiyeti adliyeye veya zabıtaya bildirmezler yahut ihbar
hususunda teahhur gösterirlerse -bu ihbar kendisine yardım ettikleri kimseyi takibata maruz kılacak ahval
müstesna olmak üzere - otuz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mahkûm olurlar” (m.530).
Görüleceği üzere, 5237 sayılı TCK’da suç olarak düzenlenen “sağlık mensuplarının suçu bildirmeme” fiili, mülga
765 sayılı TCK’da kabahat olarak düzenlenmiştir.
Korunan Hukuksal Değer
Bu suçla korunan hukuki değer öğretide -katıldığımız üzere- kamusal barışı sağlamak ve adliyenin temsil ettiği
adalet anlayışını muhafaza etmek kabul edilmektedir1-6. Nitekim söz konusu suç, kanunun dördüncü kısım olan
“devlete ve millete karşı suçlar” kısmının ikinci bölüm olan “adliyeye karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir.
4. SUÇUN UNSURLARI
Suçun unsurlarını, maddi unsurlar ve manevi unsurlar olmak üzere iki başlık altında incelemek gerekecektir.
4.1. MADDİ UNSURLAR
Bir suçun maddi unsurları; fiil, fail, mağdur ve konudan oluşmaktadır. Bu suç, neticesiz bir suç olduğu için netice
ve illiyet bağı başlıkları, maddi unsur olarak incelenmeyecektir.
4.1.1. FİİL
Söz konusu suçta fiil, vakıf olan suç bilgisinin yetkili makamlara ulaştırılmamasıdır. Dolayısıyla söz konusu suç
gerçek ihmali hareketle işlenmektedir.
Bu hareketler, suçun kanuni tanımında yer aldığı üzere, “bildirmeme” ve “geciktirme” şeklinde iki seçimlik
hareketten oluşmaktadır. Örneğin özel bir sağlık kuruluşuna gelen bir hastaya bakan doktor, mağdurdaki darp
izlerini görüp yetkili mercilere ihbarda bulunmaktan sarfı nazar ederse, söz konusu suç tamamlanmış olacaktır.
Burada hemen belirtelim ki, doktora yüklenen ihbar yükümlülüğü, tedaviye engel olmamalıdır. Yani hastaya
müdahale yükümlülüğü, yetkili makamlara ihbar yükümlülüğünden önce gelmelidir3.
Ayrıca işaret etmek gerekir ki, TCK’nın 280. maddesinde tanımlanan suç bağlamında ihbar/bildirim yükümlülüğü,
sağlık mesleği mensubu kişinin ancak göreviyle bağlantılı olarak öğrendiği suçlar bakımından söz konusu olabilir.
Bu itibarla, görevle bağlantılı olmaksızın bir suçun işlendiğinin öğrenilmesi durumunda, sadece TCK’nın 278.
maddesinde tanımlanan suç bağlamında bildirim yükümlülüğünün varlığından söz edilebilir 8.
Yine ifade edelim ki, ihbar yükümlüğü sağlık mesleği mensubu tarafından adli mercilere yapılmalıdır. Bu ihbarın,
sicil amirine yatta mevcut bir güvenlik görevlisine bildirilmesi kanaatimizce sorumluluğu kaldırmamaktadır.
4.1.2. FAİL
Söz konusu suçun faili, sağlık mesleği mensubu olan herkestir. Nitekim söz konusu maddenin ikinci fıkrasında,
“Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler
anlaşılır.” (TCK, m.280/2) denilmek suretiyle fail olabilecek sağlık mesleği mensupları sayılmıştır. Hemen
belirtelim ki, sağlık mesleği mensupları bunlardan da ibaret değildir. “ve diğer kişiler” diyerek bu kavramın sınırlı
olmadığı ifade edilmiştir. Sayılan ilgili sağlık mesleği mensuplarına bakıldığında, “eczacı” da bulunmaktadır yani
doğrudan sağlık hizmeti veren kişilerin yanı sıra dolaylı sağlık hizmeti verenler de bu suçun faili olabilmektedir.
Dolayısıyla sağlık hizmeti veren ilaç firması üreticileri bile kanaatimizce bu suçun faili olabilecektir. Özetle kanun
koyucu sağlık mesleği mensupları kavramını geniş yorumlamak istemektedir.
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Burada şu hususu belirtelim ki, sayma suretiyle madde metninde sağlık mesleği mensuplarının belirtilip ve diğer
kişiler diyerek sınırlamaması, suç tanımlarında belirlilik ilkesine uygun düşmediği kanaatindeyiz. Kanunda suç
tanımları açık ve seçik olmalıdır, hangi insan davranışlarının suç oluşturduğunun kanun metninden açık bir şekilde
anlaşabilir olması gerekmektedir4. Nitekim TCK’nın 2. maddesinde bu husus şu şekilde ifade edilmiştir:
“Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz” Dolayısıyla
ya tüm sağlık mesleği mensupları sayılmalıydı ya da bir tanım verilmeliydi.
Kanunun 280/2’deki tanımdan yola çıkarak 1219 sayılı Kanundan çıkardığımız, diğer sağlık mesleği mensuplarına
şu kişileri örnek verebiliriz: klinik psikolog, psikolog, fizyoterapist, hastabakıcılık, sağlık memurluğu, odyolog,
diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, podolog, sağlık fizikçisi, anestezi teknisyeni, anestezi teknikeri, tıbbi
laboratuvar ve patoloji teknikeri ve teknisyeni, tıbbi görüntüleme teknisyeni ve teknikeri, ağız ve diş sağlığı
teknikeri, diş protez teknikeri, tıbbi protez ve ortez teknisyeni ve teknikeri, ameliyathane teknikeri, adli tıp
teknikeri, odyometri teknikeri, diyaliz teknikeri, fizyoterapi teknikeri, perfüzyonist, rayoterapi teknikeri, eczane
teknikeri, ergoterapist, ergoterapi teknikeri, elekrtonörofizyoloji teknikeri, mamografi teknikeri, acil tıp teknikeri,
hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyeni, sünnetçi, diş protez teknisyeni, biyolog, çocuk
gelişimcisi, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknolog, sağlık idarecisi, çevre sağlığı teknikeri ve teknisyeni, yaşlı bakım
teknikeri, evde hasta bakım teknikeri, tıbbi sekreter, biyomedikal cihaz teknikeri, optisyen. Dolayısıyla bu kişiler,
görevleriyle bağlantılı vakıf olduğu bir suç bilgisini yetkili makamlara bildirmemesi durumunda m.280’e göre fail
olacakken; göreviyle bağlantısı olmaksızın bir suç bilgisine vakıf olurlarsa m.278’e göre fail olacaklardır.
Yine ifade edelim ki, kanunun 280. maddesinin 2. fıkrasında sayılan sağlık mesleği mensupları, kamu görevlisi
olmamalıdır. Eğer suçun faili, yani suç bilgisine vakıf olan ihbar etmeyen bir kamu görevlisi sağlık personeli ise,
artık TCK’da başka bir suç söz konusu olacaktır. O da, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (TCK, m.279)
suçudur. Nitekim sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi fiilini düzenleyen maddenin gerekçesinde de
şu açıklamalarda bulunulmuştur: “Devlet eliyle işletilen sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık mesleği
mensupları, kamu görevlisi sıfatını taşımaktadırlar. Bu kişilerin suçu bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmaları
hâlinde, yukarıdaki madde hükmü (TCK, m.279) uygulanacaktır.”(TBMM, Dönem:22, Yasama Yılı:2, Sıra Sayısı:
664, s.670).
Nitekim Yargıtay da bir kararında, özel hastanede çalışan doktorları kamu görevlisi olmamasından bahisle TCK
m.280 kapsamında fail olarak değerlendirmiştir:
“1-Suç tarihinde bıçakla yaralanıp Esenler Özel Y. Polikliniğine müracaat eden iki kişiyi tedavi eden ve acil
serviste nöbetçi doktor sıfatıyla görev yapan sanık T.. G..’nın, görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde
bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmemekten ibaret eyleminin, TCK’nın 280/1.
maddesinde düzenlenen “sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi” suçunu oluşturduğu gözetilmeden,
suçun vasfında hataya düşülerek, aynı Kanunun 279/1. maddesinin uygulanması,
2-Aynı poliklinikte tıbbi sekreter olarak çalışan ve sadece hasta kaydı yapan sanık A.. H..’nin kamu görevlisi ve
TCK’nın 280/2. maddesinde tarif edilen “sağlık mesleği mensubu” olmaması karşısında, atılı suçun yasal
unsurlarının ne şekilde oluştuğu açıklanmadan mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanıklar T.. G.. ve
A.. H.. ile müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma
öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine
gönderilmesine, 19.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”8.
Bununla birlikte öğretide TCK m.280’de düzenlenen suçun failinin kamu görevlisi de olabileceği yönünde görüş
de vardır2. Fakat m. 280/2 karşısında ve m.280’in gerekçesini de değerlendirdiğimizde buna katılmak mümkün
gözükmemektedir.
Burada bir hususa işaret edelim ki, m.279 var iken, m.280’e ihtiyaç olmasının nedeni; kamu görevlisi olmayan
sağlık mesleği mensuplarının göreviyle bağlantılı vakıf olduğu suç bilgisinin adli mercilere iletilmesindeki
haksızlık muhtevasıdır. Başka bir ifadeyle kanun koyucu, izlediği suç ve ceza siyaseti gereği bu fiili sade
vatandaşlar için düzenlenen m.278’e sokmak istememesidir.
Burada bir hususa daha dikkat çekmek istemekteyiz. Eğer suç bilgisine vakıf olan sağlık mesleği mensubu suça
iştirak etmişse durum ne olacaktır, yine ihbar yükümlülüğü var mıdır? Örneğin özel bir devlet hastanesinde kadın
doğum uzmanına gelen bir hasta, gebelik süresi 10 haftayı geçtiği halde gebeliğin sonlandırılmasını doktordan
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istese ve doktor bunu yerine getirse, TCK’nın 99. maddesine göre çocuk düşürtme suçunu işlemiş olacaktır. Adli
merciler tarafından bu durum tespit edildiğinde, doktora çocuk düşürtme suçunun yanı sıra bir de kendini neden
ihbar etmedin diye suçu bildirmeme fiilinden ceza verilmemelidir. Çünkü Anayasamızın 38. maddesinin 5.
fıkrasına göre, “Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu
yolda delil göstermeye zorlanamaz.”(Tanıklıktan çekinme hakkı). Yani kişi, kendisi için bir susma hakkına
sahiptir. Esasen bu susma hakkı sadece kendisi için değil yakınları için de hatta mesleği gereği ilgili kişiler için de
söz konusudur. Bu kişilerin kim olduğu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (bundan sonra CMK
denilecektir) 45 ve 46. maddesinde sayılmıştır. Buna göre, şüpheli veya sanığın nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile
şüpheli veya sanığın eşi, şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu,
şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları, şüpheli veya sanıkla
aralarında evlâtlık bağı bulunanlar, tanıklıktan çekinebilirler. Ayrıca CMK’nın 46. maddesinde, meslek ve sürekli
uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme hakkı düzenlenmiştir. Buna göre, “hekimler, diş hekimleri, eczacılar,
ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla
hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler” tanıklıktan çekinme hakkı kapsamına girmektedir.
Başka bir ifadeyle bu kişilerle ilgili (CMK m.45 ve 46’da sayılan) bir suç bilgisine sahip olan sağlık mesleği
mensubu bu suçu yetkili makamlara ihbar etmek zorunda değildir. Çünkü tanıklıktan çekinme hakkının bulunduğu
durumlarda suçu bildirme yükümlülüğünün varlığından söz edilmemelidir 6. Öğretide bunun aksi de ileri
sürülmektedir, yani bu görüşe göre, ihbar yükümlüğünün olmadığı yerde sır saklama yükümlülüğü de
olmamalıdır1. Bu görüşe katılmamaktayız. Kanaatimizce CMK’da düzenlenen 45 ve 46. maddede düzenlenen
tanıklık yapmama yükümlülüğü, TCK m.280 bakımından bir hukuka uygunluk nedenidir. Ayrıca sağlık personeli
için sır saklama yükümlülüğü mevzuatımızda açıkça düzenlenmiştir (Hasta Hakları Yönetmeliği, m.20 vd, Türk
Eczacılar Deontoloji Tüzüğü, m.4, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, m.4, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları,
m.9).
4.1.3. MAĞDUR
Bu suçun mağduru toplumu oluşturan herkestir (geniş anlamda mağdur kavramı). Çünkü doğrudan bir mağdur
gösterilemeyen suçlarda mağdur, yaşama hakkına sahip herkes sayılmaktadır4.
4.1.4. SUÇUN KONUSU
Bu suçun konusu, ihbarda bulunulacak bir suçun bilgisidir. Başka bir ifadeyle, vakıf olunan bu bilgi söz konusu
suçun konusunu oluşturmaktadır.
5.2. MANEVİ UNSURLAR
Bir suçun manevi unsurları, kast ve taksirden ibarettir.
5.2.1. KAST
Söz konusu suç ancak kasten işlenebilecek bir suçtur. Kast kapsamındaki bilme suçun tüm unsurlarını
kapsamaktadır. Kanaatimizce bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir. Çünkü bu suç tanımına ilişkin öğrenilmiş
suçtan söz konusudur; fakat bir suçun işlendiği hususunda sadece kuşkunun ortaya çıkması halinde, sağlık mesleği
mensubu kişiler bakımından bildirim yükümlülüğünün varlığından söz edilmemelidir.
5.2.2. TAKSİR
Söz konusu suç ancak kasten işlenebilen bir suçtur, çünkü kanunda taksirle cezai sorumluluğu düzenlenmemiştir
(TCK, m.22/1).
6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ
Bir suçun özel görünüş şekilleri, teşebbüs, iştirak ve içtima başlıkları altında incelenmektedir.
6.1. TEŞEBBÜS
Bir suçun varlığının ihbar edilmemesiyle bu suç tamamlandığından, ihbar etmemeye teşebbüs kanaatimizce
mümkün gözükmemektedir.
6.2. İŞTİRAK
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Birden fazla sağlık mesleği mensubu tarafından vakıf olunan bir suç bilgisinde kanaatimizce iştirak söz konusu
değildir. Her biri bağımsız olarak bu suçun faili sayılacaktır.
6.3. İÇTİMA
Aralarında bir suç işleme kararı var ise, birden fazla öğrenilen bir suç bilgisinin yetkili makamlara
bildirilmemesinde zincirleme suçun oluşması mümkündür 6.
Görevli ve Yetkili Mahkeme
Söz konusu suçun kanuni tanımında öngörülen hapis cezası bir yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünden ve 5235
sayılı ‘Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında
Kanun’a göre on yıldan az hapis cezalarına asliye ceza mahkemesi baktığından görevli mahkeme ve yetkili
mahkeme, suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesidir.
Sonuç
5237 sayılı TCK’da düzenlenen sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmesi suçunun düzenlenişi ile ilgili şu
eksikliklere değinmek istemekteyiz. Birincisi, suçun kanuni tanımında sağlık mesleği mensuplarının kim olduğu
sayma suretiyle ifade edilmiş, daha sonra “diğer kişiler” diyerek bununla sınırlı olmadığı belirtilmiştir. Bu
durumun suçta ve cezada belirlilik ilkesine aykırı olduğu kanaatindeyiz.
İkinci olarak, suçu bildirmeme ve kamu görevlilerinin suçu bildirmeme suçlarının yanında böyle bir suç tanımına
gerek olmadığı kanaatindeyiz.
Üçüncü olarak, sağlık mesleği mensuplarına yüklenen ihbar yükümlüğü bir suçla ilgili olduğunu ifade etmiştik,
bu suçun tamamlanmış olması şart değildir, suçun icra hareketleri başlamış olması kanaatimizce yeterlidir,
dolayısıyla hazırlık hareketleri seviyesinde bir bilgiyi adli mercilere bildirme yükümlülüğü olmamalıdır; meğer ki
bağımsız bir suç teşkil edilmiş olsun. Son olarak, bir suçun işlendiği hususunda sadece bir kuşku varsa, sağlık
mesleği mensubu kişiler bakımından bir bildirim yükümlülüğünden söz edilemez.
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SS-330
ÇOCUK ACİLE ATEŞ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail BULUT*, Yunus Emre BULUT**, Medine Ayşin TAŞAR***, Muzaffer Kaan ASLAN****
*SBÜ Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Kliniği,
** Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizm. Başkanlığı
*** SBÜ Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Kliniği
**** SBÜ Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Kliniği
ÖZET
Amaç: Ateş çocuklarda çok yaygın görülen bir sağlık problemi ve çocuk acil polikliniklerine en sık başvuru
nedenlerinden biridir. Bu çalışmada çocuk acil polikliniğine ateş yakınması ile başvuran çocukların evde ve
hastanede saptanan ateş dereceleri arasındaki ilişki, başvuru anında ateşi olup olmadığı, yapılan muayene sonucu
aldıkları tanılar ve uygulanan tedavinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Hastanenin Çocuk Acil Polikliniğine ayda yaklaşık 1200 hasta ateş yakınmasıyla
başvurmaktadır. Araştırmanın örneklemi, evrenin belli olduğu durumda kullanılan formülü ile belirlenmiş,
prevalans %50 kabul edilmiş, %5 hata payı, %99 Güven Aralığında, 428 hasta olarak hesaplanmıştır. Ankara
Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğine 01-28/02/2019 tarihleri arasında ateş şikayeti ile başvuran
hastalar arasından rastgele seçilen ve verileri eksiksiz olan 409 hastanın dosyası retrospektif olarak incelenmiştir.
Kesitsel tipteki çalışma için yerel Eğitim Planlama Kurulundan izin alınmıştır. Veriler SPSS paket programı ile
incelenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışma grubunun ortalama yaşları 44.7±51.6 ay ve %55.0’i erkek idi. Hastaların evde ölçülen ateş
değeri ortalama 38.4±0.7 ºC (min:36-maks:40) olup, %11.5’i 38ºC’nin altındaydı. Evde en sık ateş ölçme
yerleri %52.3’ü koltukaltı ve %33.5’i alın olarak saptandı. Hastaların hastanede alından ölçülen ateş değeri
ortalama 37.1±0.7ºC (min:35-maks:39) olup %85.3’ünün ateşi 38ºC’nin altında idi. Kulaktan yapılan ölçümlerde
ortalama 38.0±0.8 ºC (min:36-maks:40) olup %52.1’inin ateşi 38ºC altında idi. Hastalara konulan en sık tanılar
akut bronşiolit (%28.1), akut nazofarenjit (%14.4), pnömoni (%14.2) idi. Bu hastaların %73.6’sına semptomatik
tedavi uygulanırken, %32.8’ine antibiyotik reçete edilmiştir.
Sonuç:Acil servise ateş şikayeti ile başvuran hastaların dörtte birine herhangi bir tanı konulmamış, tanı
konulanların ise dörtte üçüne semptomatik tedavi uygulanmıştır. Ateş şikayeti ile gelen hastaların hastanede
yapılan ölçümlerin büyük bölümünün 38º’nin altında olması ve hastaların evde ve hastanede ölçülen ateş değerleri
göz önüne alındığında, halka evde ateş yönetimi ve hastaneye başvurma zamanı konularında eğitim ve farkındalık
çalışmaları yapılmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ateş, Çocuk Acil, Poliklinik
1.GİRİŞ ve AMAÇ
Ateş çocuklarda çok yaygın görülen bir sağlık problemidir ve çocuk acile en sık başvuru nedenlerinden birini
oluşturur (1,2). Ateş bir hastalık değil; hipotalamus tarafından kontrol edilen biyolojik bir yanıttır. Hipotalamus
santral vücut ısısını 37 ºC olarak korumaya ayarlanmıştır (3). Ateş rektal ısının 38 C üzerine çıkması olarak kabul
edilir, hiperpireksi ise 40 C derecenin üzeridir (4). Rektal ısıya göre oral ısı 0,5ºC derece, aksiller ısı ise 1ºC derece
daha düşük ölçülür.
Ateş sıklıkla kendini sınırlayan soğuk algınlığı gibi basit viral enfeksiyonlara bağlı oluşabilir. Fakat nadiren
menenjit, idrar yolu efeksiyonu ve pnömoniye yol açan ciddi bakteriel enfeksiyonlara bağlı da gelişebilir (5). Ateş
bazı viral ve bakteriyel etkenlerin çoğalmasını durdurup, immün sistemin cevabını artırdığı için yararlı olduğu
yanlar vardır. Buna rağmen ateşin enfeksiyon hastalıklarına bağlı oluştuğu düşüncesi ailede ve sağlık
çalışanlarında endişe kaynağıdır (6). Aileler tarafından ateşin bir semptom değil hastalık olarak algılanması ateşi
düşürmek için acele ve hatalı uygulamalar yapılması sonucunu doğurmaktadır (7,8).
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Bu çalışmada çocuk acil polikliniğine ateş yakınması ile başvuran çocukların evde ve hastanede saptanan ateş
dereceleri arasındaki ilişki, başvuru anı ve takipte ateşi olup olmadığı, yapılan muayene sonucu aldıkları tanılar ve
uygulanan tedavinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL ve METOD
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Acil Polikliniği’ne ayda
yaklaşık 1200 hasta ateş yakınmasıyla başvurmaktadır. Araştırma için örneklem seçimine gidilmiş, örneklemi
evrenin belli olduğu durumda kullanılan formül ile belirlenmiştir. Örneklem, prevalans %50 kabul edilmiş, %5
hata payı, %99 Güven Aralığında, 428 hasta olarak hesaplanmıştır.
Kesitsel tipteki çalışma için, Çocuk Acil Polikliniğine 01-28/02/2019 tarihleri arasında ateş şikayeti ile başvuran
hastalar arasından rastgele seçilen ve verileri eksiksiz olan 409 (%95.6) hastanın dosyasında hastaların yaşı,
cinsiyeti, evde ve hastanede ateş ölçüm yeri ve ölçülen değerler, muayene sonucu konulan tanı ve uygulanan tedavi
retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların kişisel bilgilerinin mahremiyetine gereken özen gösterilmiştir.
Çalışmaya başlamadan önce Yerel Eğitim Planlama Kurulundan gerekli izin alınmıştır.
Veriler SPSS paket programı ile incelenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Çalışma grubunun ortalama yaşları 44.7±51.6 ay ve %55.0’i erkek idi. Hastaların evde ölçülen ateş değeri ortalama
38.4±0.7 ºC (min:36-maks:40) olup, %11.5’i 38ºC’nin altındaydı. Evde en sık ateş ölçme yerleri %52.3’ü
koltukaltı ve %33.5’i alın olarak saptandı (Tablo 1).
Tablo 1. Çalışma Grubunun evde ateş ölçme yeri dağılımı
Ateş Ölçme Yeri
n
%
Koltukaltı
214
52,3
Alın
137
33,5
Kulak
28
6,8
Makat
24
5,9
Ağız
6
1,5
Toplam
409
100
Hastaların hastanede alından ölçülen ateş değeri ortalama 37.1±0.7ºC (min:35-maks:39)
olup %85.3’ünün ateşi 38ºC’nin altında idi. Kulaktan yapılan ölçümlerde ortalama 38.0±0.8 ºC (min:36-maks:40)
olup %52.1’inin ateşi 38ºC altında idi.
Hastalara konulan en sık tanılar akut bronşiolit (%28.1), akut nazofarenjit (%14.4), pnömoni (%14.2) idi.
Hastaların %25.2’si ise herhangi bir tanı almamıştır (Tablo 2).
Tablo 2. Çalışma Grubunun hastanede aldıkları tanıların dağılımı
Tanı
n
%
Akut Bronşiolit
115
28,1
Akut Nazofarenjit
59
14,4
Pnömoni
58
14,2
Akut Tonsillit
28
6,8
İdrar Yolu Enfeksiyonu
24
5,9
Akut Otitis Media
14
3,4
Diğer
8
2,0
Herhangi bir tanı almayanlar
103
25,2
Toplam
409
100
Bu hastaların %73.6’sına semptomatik tedavi uygulanırken, %32.8’ine antibiyotik reçete edilmiştir.
4.TARTIŞMA
Çocuk acil polikliniğine ateş yakınması ile başvuran çocuk hastaların evde ve hastanede saptanan ateş dereceleri
arasındaki ilişki, başvuru anı ve takipte ateşi olup olmadığı, yapılan muayene sonucu aldıkları tanılar ve uygulanan
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tedavinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada hastaların evde ölçülen ateş değeri ortalama 38.4
olup, %11.5’inin 38ºC’nin altında bulunması, buna karşılık hastanede yapılan ölçümlerde alından ve kulaktan
yapılan ölçümlerde sırasıyla ortalama 37.1 ve 38.0 bulunması ve yine sırasıyla %85.3 ve %52.1’inin ateşi 38ºC
altında bulunması evde yapılan ölçümlerin güvenilirliğini ve/veya halkın bilgi ve bilinç düzeyini sorgulatmaktadır.
İzmir’de yapılan bir çalışmada katılımcıların %86.1’inin acil servise başvurmadan önce evde ateş düşürücü bir
yöntem uyguladıkları saptanmıştır (9). Ankara’da yapılan bir çalışmada ise ateş şikayeti ile çocuk acil servise
başvuran hasta yakınları ile yapılan bir çalışamada katılımcılara “Yüksek ateşle mücadele için yaptıkları ilk
müdahale” sorusunu %68.5’i ılık duş, %19.2’si parasetamol veya ibuprofen vermek, %4.8’si sirkeli su uygulamak,
%3.6’sı soğuk duş, %1.3’si alkollü bez uygulaması ve %2.4’ü diğer uygulamalar olarak cevaplamışlardır (7). Kaldı
ki bizim çalışmada ateşli çocuğa soğuk uygulama, ateş düşürücü şurup verme gibi evde ateşi düşürmek için
yapılabilecek müdahaleleri araştırma imkanı olmaması, çalışmanın kısıtlılıkları arasında sayılabilir.
Çalışmamızda hastalara acil serviste konulan en sık tanılar akut bronşiolit (%28.1), akut nazofarenjit (%14.4),
pnömoni (%14.2) iken, İzmir’de yapılan başka bir çalışmada ateş şikayeti ile acil servise başvuran
olguların %75’inde solunum yolu infeksiyonu, %11.4’ünde gastroenterit, %9’unda idrar yolu infeksiyonu en sık
olarak saptanmıştır (10). Ankara’da yapılan çalışmada ise acil servis tanılarına baktığımızda; çocukların %40.8’ine
üst solunum yolu enfeksiyonu, %22.1’ine tonsillit, %6.6’sına farenjitin en sık olarak teşhis edildiği görülecektir
(7).
Çalışmamızda acil serviste hastaların %73.6’sına semptomatik tedavi uygulanması ve yalnızca %32.8’ine
antibiyotik reçete edilmesi, acil serviste hastalara enfeksiyon tanısı konmuş olsa bile antibiyotik reçete
edilmediğini, büyük oranda semptomatik tedavi düzenlendiğini göstermektedir ki; akılcı antibiyotik kullanımını
yaygınlaştırılmasına yönelik politika izleyen Sağlık Bakanlığı’nın çabaları fayda vermekte olduğu söylenebilir.
5.SONUÇ ve ÖNERİLER
Acil servise ateş şikayeti ile başvuran hastaların dörtte birine herhangi bir tanı konulmamış, tanı konulanların ise
dörtte üçüne semptomatik tedavi uygulanmıştır. Hastaların yaklaşık üçte birine ise antibiyotik reçete edilmiştir.
Ateş şikayeti ile gelen hastaların hastanede yapılan ölçümlerin büyük bölümünün 38º’nin altında olması ve
hastaların evde ve hastanede ölçülen ateş değerleri göz önüne alındığında, halka evde ateş yönetimi ve hastaneye
başvurma zamanı konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
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SS-331
KARACİĞER KİST HİDATİK TEDAVİSİNDE PERKÜTAN DRENAJ
YÖNTEMİ UZUN DÖNEM
Bige Sayın*
SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği*
Amaç: Eccinococcus granulosusa bağlı gelişen Kist Hidatik sık görülen, ciddi sağlık sorunudur. En sık karaciğerde
olmak üzere akciğer, böbrek, dalak, beyinde yerleşim gösterirler. Asemptomatik olabildiği gibi, kist rüptürü,
anaflaksi, kitle etkisi, safra fistülü, obstrüksiyonu, kolanjit ve abse oluşumuna yol açabilirler. Tedavisi cerrahi ya
da perkütan tedavidir. Perkütan tedavide PAİR yöntemi uygulanmaktadır. Aşamaları puncture(giriş),
aspiration(içeriğin boşaltılması), injection(skolistik-sklerozan verilmesi), reaspiration(tamamen boşaltılması)dır.
Endikasyonları Tip 1, Tip 2, bazı Tip 3 kistler, yaygın, hamile ve cerrahiye uygun olmayan hastalardır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2008-2018 arasında kliniğimizde PAİR yapılan 520 hasta, tedavinin etkinliği ve
komplikasyonlar açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara işlem öncesi 15 gün albendazol ile
skolastik tedavi verildi. 18 G girişim iğnesi ile kiste girilip asirasyon yapıldıktan sonra hipertonik(% 30 NaCl)
verilerek 15 dk beklendi. Germinatif membranı ayrıldıktan sonra kist içeriği tamamen aspire edildi. 5-6 cm’den
büyük, safra sızıntısı olan ve enfekte kistlerde, PAİR sonrası 8-14 F pigtail kateterle kateterizasyon yöntemi
uygulandı. Takipte 24 saatlik drenaj 10 cc’nin altına düştüğünde kavitografi çekildi. Fistül yoksa skleroz yapılarak
kateter çekildi. Takibe alındı.
Bulgular: Ortalama yaş 42 olup vakaların 285’i(%54) kadındı. Lezyonlar %72 karaciğer sağ lobta, %64 tek, %71
tip 1 lezyondu. Ortalama volüm 230 ml idi. Aspirasyonda %79 oranında renksiz, berrak, bir kısmı basınçlı kaya
suyu geldi. 426 (%82) hastaya %30 hipertonik NaCl tedavisi uygulandı. İşlemde ortalama aspirasyon miktarı 90
ml, injeksiyon miktarı 60 ml idi. 187 hasta (%36) kateterize edildi.109 hastaya (%21) alkol ablasyonu yapıldı. Kist
sayısı ve yerleşiminin tedavi etkinliği üzerine anlamlı etkisi bulunmadı (p>0.05). Buna karşın albendazol
kullanımı, kistin tipi, içeriği, kateterizasyon ve alkol ablasyonu tedavinin etkinliğini değiştirmekteydi (p<0.05).
Hastaların %5’inde anaflaksik reaksiyonlar, hipotansiyon, bulantı, safra fistülü, abse gibi komplikasyonlar gelişti.
Tedavi etkinliği %95 oranında bulundu. Takiplerde hastaların %74’ünde nüks lezyona rastlanmadı.
Sonuç: Minimal invaziv tedavi yöntemi olarak PAİR, başarı oranı yüksek, iyileşme süresi kısa, etkin ve
güvenilirdir.
Anahtar Kelimeler: Kist Hidatik, PAİR, girişimsel Radyoloji

PERCUTANEOUS DRAİNAGE OF LİVER HYDATİD CYS;
LONG TERM RESULTS
Purpose: Hydatid cyst due to Eccinococcus granulosus is a common and serious health problem. The lungs,
kidneys, spleen and brain are most commonly located in the liver. They may be asymptomatic or cause cyst rupture,
anaphylaxis, mass effect, bile fistula, obstruction, cholangitis and abscess formation. Treatment is surgical or
percutaneous treatment. PAIR method is used in percutaneous treatment. The stages are puncture, aspiration,
injection (scoliotic-sclerosing), reaspiration. Indications Type 1, type 2, some type 3 cysts are common, pregnant
and not suitable for surgery.
Materials and Methods: In this study, 520 patients who underwent PAIR between 2008 and 2018 were evaluated
retrospectively in terms of efficacy and complications. Patients were given scolastic treatment with albendazole
for 15 days before the procedure. 18 g intervention needle was entered into the cyst after the asymmetry was given
hypertonic (30% NaCl) was waited for 15 minutes. After separation of the germinative membrane, the cyst
contents were completely aspirated. Catheterization method was performed with 8-14 F pigtail catheter after PAIR
in bile cavity and infected cysts larger than 5-6 cm. When the 24-hour drainage was below 10 cc in the follow-up,
the cavitography was performed. If there was no fistula or sclerosis, catheter was removed. He was followed.
Results: The mean age was 42 years and 285 (54%) of the cases were female. 72% of the lesions were in the right
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lobe of the liver, 64% were single and 71% were type 1 lesion. The mean volume was 230 ml. In the aspiration,
79% of the water came from rock water. % 82 of the cases were treated with 30% hypertonic NaCl. The mean
amount of aspiration was 90 ml and the injection amount was 60 ml. 187 (36%) of the patients were catheterized.
Alcohol ablation was performed in 109 (21%). There was no significant effect of cyst number and location on
treatment efficacy (p> 0.05). However, albendazole use, cyst type, content, catheterization and alcohol ablation
changed the efficacy of the treatment (p <0.05). Complications such as anaphylactic reactions, hypotension,
nausea, bile fistula and abscess developed in 5% of patients. Treatment efficacy was found to be 95%. In followup, 74% of patients did not have recurrent lesions.
Result: As a minimally invasive treatment, PAIR has a high success rate, a short recovery time, is effective and
reliable.
Giriş
Kist hidatik eccinococcus granulosusa bağlı paraziter kaynaklı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen endemik bir
hastalıktır. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlarda ve ülkemizde sık görülür. Ülkemizde insidansı
yüzbinde 3, prevelansı yüzbinde 50 olarak bildirilmektedir, özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu
Bölgesinde 5 kat sık görülmektedir(1). En sık karaciğerde (%75) olmak üzere akciğer, böbrek, dalak, beyinde
yerleşim gösterirler. Hastalık %75 karaciğerde %15 oranında akciğerde görülmekle beraber vücudun tüm doku ve
organlarında görülebilmektedir . Böbrek, dalak, beyinde ve yumuşak dokuda yerleşim gösterirler (1,2).
Asemptomatik olabildiği gibi, kist rüptürü, anaflaksi, kitle etkisi, safra fistülü, obstrüksiyonu, kolanjit ve abse
oluşumuna yol açabilirler (3) .Tedavisi cerrahi ya da perkütan tedavidir. Perkütan tedavide PAİR yöntemi
uygulanmaktadır. PAİR yönteminin aşamaları perkütan iğne ile kist içine giriş (kiste giriş), aspiration (kist
içeriğinin boşaltılması), injection (kist içine skolistik-sklerozan madde verilmesi), reaspiration (kistin tamamen
boşaltılması)’dır. Perkutan tedavi Tip 1, Tip 2, bazı Tip 3 kistler, hamile ve cerrahiye uygun olmayan hastalar için
endikedir..
Materyal ve Metod
Bu çalışmada, 2008-2018 arasında kliniğimizde PAİR yapılan 520 hasta, tedavinin etkinliği ve komplikasyonlar
açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara işlem öncesi 15 gün albendazol ile skolastik tedavi verildi.
Preoperatif olarak tam kan, hemostaz paneli,KCFT, Eliza testi ve kist hidatik indirek hemaglütünasyon testi ile
değerlendirildi. Ultrasonografi (US)veya bilgisayarlı tomografi (BT) ile kistin evresi, içeriği değerlendirildi ve
volümü hesaplandı. Tüm perkütan girişimler işlemler anaflaksi riskine karşı anestezi ekibi ile birlikte hafif
sedasyon altında yapıldı. Perkütan Aspirasyon aşamasında (US) eşliğinde 18 G girişim iğnesi ile kiste girildi. Tip
1 Kistlerde basınçlı kaya suyu şeklinde gelen kist sıvısı tanıyı doğruladı. Kist volümünün %40-%50’si aspire
edildi. Daha sonra kist içerisine kist volümünün yaklaşık %30’u kadar hipertonik (% 30 NaCl) verilerek 15 dk
beklendi. US’de kistin germinatif membran ayrılması görüldükten sonra kist içeriği tamamen aspire edildi. 5-6
cm’den büyük, safra sızıntısı olan veya enfekte kistlere PAİR tedavisi sonrası 8-14 F pigtail kateterle
kateterizasyon yöntemi uygulandı. Takipte 24 saatlik drenaj 10 cc’nin altına düştüğünde kavitografi çekildi. Fistül
yoksa alkol ablasyon yapılarak kateter çekildi. Takibe alındı.
Sonuçlar ve Tartışma
Ortalama yaş 42 olup vakaların 285’i (%54) kadındı. Lezyonların %72’si karaciğer sağ lobta, %64’ü tek, %71’i
tip 1 lezyondu. Ortalama volüm 230 ml idi. Aspirasyonda %79’unda kaya suyu geldi. Vakaların % 82’sine %30’luk
salin tedavisi uygulandı. İşlemde ortalama aspirasyon miktarı 90 ml, injeksiyon miktarı 60 ml idi. %36 hasta
kateterize edildi. %21’ine alkol ablasyonu yapıldı. Tedavi etkinliği %95 oranında bulundu. Kist sayısı ve
yerleşiminin tedavi etkinliği üzerine anlamlı etkisi bulunmadı (p>0.05). Buna karşın albendazol kullanımı, kistin
tipi, içeriği, kateterizasyon ve alkol ablasyonu tedavinin etkinliğini değiştirmekteydi (p<0.05). Hastaların %5’inde
anaflaksik reaksiyonlar, hipotansiyon, bulantı, safra fistülü, abse gibi komplikasyonlar gelişti. Üstünsöz ve ark.’nın
çalışmasında %2.8’inde enfeksiyon, %5.6’sında safra fistülü geliştiği bildirilmiştir (3). Literatürde cerrahi tedaviye
bağlı komplikasyonlar perkütan tedaviye kıyasla daha yüksek olarak bildirilmektedir (4,5). Gharbi tip I-III karaciğer
kist hidatiklerinde uygulanan perkutan tedavi minimal invaziv tedavi yöntemi olup Rajesh ve ark’nın çalışmasında
hastanede kalış süresinde ve maliyette önemli azalma oluğu bildirilmiştir(6). Takiplerde hastaların %93’ünde kist
boyutunda azalma, %76’sında psödotümör oluşumu, kalsifikasyon gibi bulgular izlendi. %6’sında nüks lezyon
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saptandı.
Sonuç Cümlesi
Kist Hidatik tedavisinde minimal invaziv tedavi yöntemi olarak PAİR, etkili, güvenilir, ucuz, komplikasyon riski
az ve hastanede kalış süresi kısa bir tedavi yöntemidir.
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ABSTRACT
Aims: The aim of this study was to investigate the folic acid production capacity of L. paracasei L2 strains in
different environments.
Introduction: Folate is a vitamin that accepts one-carbon units from donor molecules and is involved in many
metabolic pathways, such as methyl group biogenesis and synthesis of nucleotides, vitamins, and some amino
acids. The efficiency of DNA replication, repair, and methylation are affected by folate availability; therefore,
large amounts of folate are required by rapidly proliferating cells such as leukocytes, erythrocytes, and enterocytes.
It has been demonstrated that folate synthesized by bacteria in the human intestine is absorbed and used by the
host Probiotic bacteria, mostly belonging to the genera Lactobacillus and Bifidobacterium, confer a number of
health benefits to the host, including vitamin production.
Methods: In this study, L. paracasei L2 strain isolated from vaginal flora of healthy women was used. The strain
was identified by 16S rRNA gene sequencing and characterized by biochemical methods. The folate production
ability of selected isolates was determined at 37 °C by inoculating single colony in folate assay medium. The folic
acid production capacity of L2 strain was investigated at different pH (4.0, 6.0 and 8.0) and different temperatures
(37 °C and 45 °C). The Cobas 8000 e 801 device was used as the inspection device.
Results: As a result of the study, it was observed that the optimal conditions of L. paracasei L2 strain in terms of
folic acid production capacity were at pH 6.0 and 37°C. The best folic acid production capacity of L2 strains was
found to be 238 ng/ml pH 6.0 and 37°C.
Conclusion: L. paracasei L2 strain was found to be in a high rate of folic acid producer.
Key words: Vaginal probiotics, Lactobacillus paracasei, Folic acid.

1.

Introduction

Folic acid, another form of which is known as folate, is one of the B vitamins. It is used as a supplement by women
to prevent neural tube defects (NTDs) developing during pregnancy. It is also used to treat anemia caused by folic
acid deficiency [1]. Folate is essantial for the body to make DNA, RNA and metabolise amino acids which are
required for cell division. As humans cannot make folic acid, it is required from the diet and the gut microbiota
making it an essantial vitamin [2]. It has been demonstrated that folate synthesized by bacteria in the human
intestine is absorbed and used by the host. Probiotic bacteria, mostly belonging to the genera Lactobacillus and
Bifidobacterium, confer a number of health benefits to the host, including vitamin production. With the aim to
produce folate-enriched fermented products and/or develop probiotic supplements that accomplish folate
biosynthesis in vivo within the colon, bifidobacteria and lactobacilli have been extensively studied for their
capability to produce this vitamin [3]. To produce folate-enriched fermented products and / or to develop probiotic
supplements that perform in vivo folate biosynthesis in the colon, bifidobacteria and lactobacilli producing these
vitamins should be investigated [3]. In this study, we aimed to investigate the folate production capacity of L.
paracasei L2 strains isolated from vaginal flora with different probiotic conditions.
2. Material and Method
2.1. Microorganisms and culture conditions
L. paracasei L2 strain was taken from vaginal flora of healthy women who applied to Gynecology and Obstetrics
Clinic of Ahi Evran University Education and Research Hospital in Kırşehir.
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Vaginal swabs were taken from voluntary patients, aged 18 - 45, without menopause, who were not protected by
any birth control method and did not take antibiotics in the last 3 months. Vaginal swap samples were delivered to
the laboratory as soon as possible and transported to Man Rogosa Sharpe (MRS) (Merck, UK) media.
In the identification of L. paracasei L2 strain from vaginal swabs, first of all, gram staining, colony morphology,
and catalase test were used to identify at the genus level. For the biochemical identification of gram-positive and
catalase negative colonies, API (Analytical Profile Index) 50 CHL assay (BioMerieux, Inc., France) was used [4].
The API50 CHL assay was carried out according to the manufacturer's recommendations and the results were
evaluated via https://apiweb.biomerieux.com/.
2.2 Amplification of 16S rDNA genes
Total DNA was extracted from with the Wizard® genomic DNA Purification Kit (Promega, USA) (Kit No: #
K0721). The extracted genomic DNA of the isolate was subjected to PCR analysis. Amplification of 16S rDNA
region was performed in a thermal cycler (Thermo Fisher Scientific Arktık Thermal Cycler 5020) (Waltham, USA)
using a pair of strain-specific universal primers - 27F forward (5 'AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG3') and
1429R reverse (3 'GGT TAC CTT GTT ACG ACT T5'). The sample was withdrawn at different time intervals (4,
6, 8,10 and 24 h), and the presence of folate was analyzed in supernatant by SYNCHRON® Systems (Beckman
Caulter, USA) and Unicel DxC800 model autoanalyzer [5].
2.3 Folate production ability
The folate production ability of selected isolates was determined at 37 °C by inoculating single colony in folate
assay medium. The folic acid production capacity of L2 strain was investigated at different pH (4.0, 6.0 and 8.0)
and different temperatures (37 °C and 45 °C). The Cobas 8000 e 801 device was used as the inspection device.
3. Results
3.1. Identification of L. paracasei L2 strain
L. paracasei L2 strain obtained from vaginal flora was defined by biochemical and molecular identification
methods.

Figure 1. Gram stain image of L2 strain

Figure 2. API50 CHL image of L2 strain
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3.2. Folate production ability
It was observed that the optimal conditions of L. paracasei L2 strain in terms of folate production capacity were
at pH 6.0 and 37°C. The best folic acid production capacity of L2 strains was found to be 238 ng/ml pH 6.0 and
37°C (Table 1).
Table 1. Folate production capacity of L. paracasei L2 strain at different temperature and different pH levels
The folate production capacity of L. paracasei L2 strain at 45oC at different pH (ug/ml)
Strain

pH 4.0

pH 6.0

pH 8.0

L. paracasei L2

195 (ug/ml)

221 (ug/ml)

214 (ug/ml)

The folate production capacity of L. paracasei L2 strain at 37oC at different pH (ug/ml)
Strain

pH 4.0

pH 6.0

pH 8.0

L. paracasei L2

217 (ug/ml)

238 (ug/ml)

224 (ug/ml)

4. Conclusion
Folate deficiency prevents the continuation of important metabolic activities of the organism and causes various
disorders. Particularly, its participation in DNA synthesis is very important in terms of the development of babies
and adolescents in the early stages of pregnancy [6].
In the daily diet, the high folate content of the nutrients that are constantly consumed is very important in the fight
against folate deficiency. Folate deficiency can be tackled by the use of folate-fortified fermented foods using
probiotic bacteria as starter cultures [7].
Particularly, the consumption of probiotic microorganisms with high folate production, natural folate deficiency
can be removed without the need for external folic acid supplementation. In order to reduce the prevalence of
cancer that has become the biggest problem of our age, probiotics in fermented foods, which produce high amounts
of folate, can cause great interest in homeostasis [8].
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ÖZ
Amaç: Kawasaki hastalığı (KH); 5 yaşın altı çocuklarda görülen, kendini sınırlayan, multisistemik bir vaskülittir.
Tedavi edilmeyen olgularda koroner arter tutulumuna bağlı koroner arter anevrizması, myokard infarktüsü ve ani
ölüm gibi ciddi kardiyak komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle hastalığın erken teşhis edilmesi ve tedaviye
başlanması bu tür komplikasyonların gelişimini önlemek açısından önemlidir. Burada infantil dönemde inkomplet
kawasaki hastalığı tanısı alan ve koroner arter anevrizması gelişen olgu sunuldu.
Olgu: 2,5 aylık erkek hasta inatçı ateş yüksekliği şikayeti ile acile getirildi. Fizik muayenesinde axiller
ateş:38.5°C, nabız:120/dak, solunum sayısı:30/dk, tansiyon arteriyel:100/60 mm/Hg ölçüldü. Genel durumu
huzursuzdu. Sol el 4. ve 5.parmağın distalinde soyulma vardı. Sistem muayenelerinde patolojik bir özellik yoktu.
Lökosit:15,2 K/mm3, hgb:10.2, hct:31%, plt:584 K/mm3 idi. Sedim:78 mm/saat, C-reaktif protein:104 mg/dl idi.
Öyküsünden son 12 gündür düşmeyen ateşlerinin olduğu ve 7 gün antibiotik kullandığı öğrenildi.
Ekokardiyografide; mitral kapaktan hafif yetersizlik, perikardiyal efüzyon ve her iki ana koroner arterde dev
anevrizmatik dilatasyonlar saptandı. 2 gr/kg/g IVIG ve yüksek doz aspirin başlandı. IVIG sonrası ateşi olmadı. 7
gün sonra kontrol ekokardiyografisi yapıldı. Koroner anevrızmalarda gerileme görülmedi. Tedavi düşük doz
aspirin ve dipiridamol olarak düzenlendi. Takibi devam etmektedir. Komplet KH tanısı, inatçı ateşe (≥5 gün) eşlik
eden klinik bulgular varlığında konulur. Kriterleri tamamlamayan olgularda inkomplet KH’dan bahsedilir. Klinik
kriterler KH’na özgül değildir ve tanıda güçlükler yaşanır. İlk 10 gün içinde uygulanan yüksek doz IVIG ile
koroner arter tutulumu 25% den 4% lere indirilebilmektedir. Olgumuzda IVIG tedavisi 12. günde verildi. Ancak
koroner tutulum engellenemedi.
Sonuç: 6 ayın altında uzamış ateş sebebi ile tetkik edilen hastalarda, KH ve gelişebilecek dev koroner anevrizma
olasılığı akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: İnkomplet Kawasaki Hastalığı, Dev koroner anevrizma, İnfant

GIANT CORONARY ANEURYSM AND INCOMPLETE KAWASAKI
ASSOCIATION IN INFANTILE PERIOD
Aim: Kawasaki disease (KD) is a self-limiting, multisystem vasculitis in children under 5 years of age. Severe
cardiac complications like coronary artery aneurysm, myocardial infarction and sudden death may develop in
patients not treated. Therefore, early diagnosis and treatment are important in preventing development of such
complications. In this case, incomplete Kawasaki disease and coronary artery aneurysm in infantile period is
presented
Case: A 2.5-month-old male patient was brought to the emergency department with persistent fever. Physical
examination revealed axillar fever:38.5°C, pulse:120/min, respiratory rate:30/min, arterial blood pressure:100/60
mm/Hg. He looked agitated. There was peeling at the tip of distal part of the 4th and 5th finger. There was no other
pathology in system examinations. Leukocyte:15,2K/mm3, Hgb:10.2g/dL, Hct:31%, Plt:584K/mm3,
ESR:78mm/h, CRP:104mg/dl. That he had persistent fever for the last 12 days and received antibiotics for 7 days
was learnt. Echocardiography showed mild insufficiency of mitral valve, pericardial effusion and giant
aneurysmatic dilatations in both main coronary arteries. The patient received 2 gr/kg/day IVIG and high dose
aspirin. He had no fever after IVIG. After 7 days, control echocardiography showed no regression in coronary
aneurysms. Treatment was regulated to low dose aspirin and dipyridamole and follow-up is still in progress.
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Complete KD is diagnosed with the presence of clinical features accompanying persistent fever (≥5 days). Since
clinical criteria are not specific to KD and there are difficulties in diagnosis, incomplete KD is referred to in cases
not fulfilling criteria such as ours. Coronary artery involvement can be reduced from 25% to 4% with high-dose
IVIG administration within the first 10 days. IVIG treatment was given on 12th day in our case but coronary
involvement could not be prevented.
Conclusion: In patients younger than 6 months examined with prolonged fever, KD and possibility of giant
coronary aneurysm development should be considered.
Keywords: Incomplete Kawasaki Disease, Giant coronary aneurysm, Infant
Giriş: Kawasaki hastalığı (KH); 5 yaşın altı çocuklarda görülen, kendini sınırlayan, multisistemik bir vaskülittir..
İlk kez 1967 yılında Japonya’da tanımlanmıştır1. Ülkemizde Henoch - Schöenlein Purpurasından sonra ikinci
sıklıkta görülen çocukluk çağı vaskülitidir2. Klinik bulgularına göre komplet ve inkomplet KH olarak ikiye ayrılır.
5 günden uzun süren inatçı ateş yüksekliğine eşlik eden, döküntü, bilateral eksüdatif olmayan konjunktival
konjesyon, servikal lenfadenit, oral mukoza değişiklikleri ve extremitelerde şişlik ve eritemi içeren klinik
bulguların en az 4 tanesinin varlığı ile komplet KH tanısı konulurken, klinik kriterlerin tamamlanmadığı olgularda
inkomplet KH dan bahsedilir3. Etyopatogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Tedavi edilmeyen olgularda
koroner arter tutulumuna bağlı koroner arter anevrizması, myokard infarktüsü ve ani ölüm gibi ciddi kardiyak
komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle hastalığın erken teşhis edilmesi ve tedaviye başlanması bu tür
komplikasyonların gelişimini önlemek açısından önemlidir 4. Burada infantil dönemde inkomplet kawasaki
hastalığı tanısı alan ve koroner arter anevrizması gelişen olgu sunuldu.
Olgu: 2,5 aylık erkek hasta inatçı ateş yüksekliği şikayeti ile acile getirildi. Fizik muayenesinde axiller
ateş:38.5°C, nabız:120/dak, solunum sayısı:30/dk, tansiyon arteriyel:100/60 mm/Hg, saturasyon:%98 ölçüldü.
Genel durumu huzursuzdu. Sol el 4. ve 5.parmağın distalinde soyulma vardı. Sistem muayenelerinde patolojik bir
özellik yoktu. Laboratuvarda, lökosit:15,2 K/mm3, hgb:10.2, hct:31%, plt:584 K/mm3 idi. Sedim:78 mm/saat, Creaktif protein:104 mg/dl idi. Biyokimyasal parametrelerinde ve tam idrar tetikinde patolojik özellik yoktu.
Elektorkardiyografi ve PA AC grafisi normal sınırlardaydı. Hemokültür, idrar kültürü, boğaz kültürü gönderildi.
Öyküsünden son 12 gündür düşmeyen ateşlerinin olduğu ve 7 gün antibiotik kullandığı öğrenildi. Hastaya KH ön
tanısı ile ekokardiyografi yapıldı. Mitral kapaktan hafif yetersizlik, perikardiyal efüzyon ve her iki ana koroner
arterde dev anevrizmatik dilatasyonlar saptandı (Şekil 1). 2 gr/kg/g IVIG ve 80 mg/kg/g aspirin başlandı. 12 saatlik
IVIG infüzyonu sonrası ateşi olmadı. 7 gün sonra kontrol ekokardiyografisi yapıldı. Koroner anevrizmalarda
gerileme görülmedi. Tedavi 3 mg/kg/g aspirin ve dipiridamol olarak düzenlendi. Koroner arterlerde dev
anevrizmaları devam eden hastanın ikili antiagregan tedavisi ile takibi devam etmektedir.
Tartışma: Komplet KH tanısı, inatçı ateşe (≥5 gün) eşlik eden klinik bulgular varlığında konulur. Kriterleri
tamamlamayan olgularda inkomplet KH’dan bahsedilir. Klinik kriterler KH’na özgül değildir ve tanıda güçlükler
yaşanır. Özellikle sepsis olmak üzere diğer hastalıkların ekarte edilmesi şarttır. İlk 10 gün içinde uygulanan yüksek
doz IVIG ile koroner arter tutulumu 25% den 4% lere indirilebilmektedir 4. Olgumuza tanı ateş başlangıncından
itibaren 12. günde konulmuştu ve ekokardiyografide koroner arter tutulumu vardı. IVIG tedavisi verildi ancak
koroner arter tutulumunda gerileme olmadı. Asya’da yapılan bir çalışmada 3 ay altı çocuklarda İnkomplet KH
sıklığı % 87.5 oranındadır5. 6 aydan küçük çocuklarda ilk 10 gün içinde başlanan IVIG tedavisine ragmen koroner
arter tutulumunun %35 olduğunu ve 6 ile 12 ay arası çocukların IVIG tedavisine yanıtın az olduğunu gösteren
yayınlar vardır6,7. Yaygın görüş koroner arter tutulumunun inkomplet Kawasaki hastalarında daha yüksek oranda
görüldüğü şeklinde olsa da bunun aksini idda eden yayınlar da vardır 8,9,10. Küçük yaş, az sayıda klinik bulgu ve
geç tedavi, koroner arter tutulum riski ile doğru orantılıdır 6,7. Çok sayıda hasta üzerinde yapılmış bir çalışmada
tedavi öncesi komplet ve inkomplet KH arasında koroner arter tutulumları arasında fark bulunmamış. Ancak tedavi
sonrası inkomplet KH da koroner arter tutulumu komplet KH’na kıyasla daha yüksek oranda bulunmuş11.
Sonuç: KH çocukluk çağında edinsel kalp hastalığının en önemli nedenidir. İnkomplet KH da klinik bulguların
silik olması nedeni ile tanıda gecikmeler yaşanabilir. Koroner arter tutulumu ilk 10 günde uygulanan tedavi ile
önemli derecede azaltılabildiğinden, özellikle 6 ayın altında uzamış ateş sebebi ile tetkik edilen hastalarda, KH ve
gelişebilecek dev koroner anevrizma olasılığı mutlaka akla gelmelidir.
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GRANÜLOMATÖZ MASTİT TEDAVİSİNDE MEME KORUYUCU
YAKLAŞIM: TEK MERKEZ SONUÇLARIMIZ
Ahmet ALYANAK*
*
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Amaç: Granülomatöz mastit toplumda nadiren görülen fakat cilt ülserasyonları veya fistülleri gibi ciddi
komplikasyonlarla seyredebilen kronik enflamatuar bir durumdur. Ayırıcı tanıda meme kanserleri
değerlendirilmesi gereken en önemli durumdur. Granülomatöz mastitin tedavisi üzerine halen net bir fikir birliği
oluşmamıştır. Bu çalışmamızda meme koruyucu cerrahi, klasik antibiyoterapi ve antitüberküloz ilaçlarla tedavi
edilmiş olan granülomatöz mastit vakalarımızın sonuçlarını bildirerek tedavide meme koruyucu yaklaşımın yeri
konusunda literatüre katkı sağlamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak bir hastanenin genel cerrah kliniğinde yapılan ardışık 21 vakanın verileri
geriye dönük incelendi. Hastaların demografik verileri, klinik verileri, ve uzun dönem sonuçları değerlendirilerek
karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmada verileri incelenen 21 hastanın tamamında başvuru şikâyeti ele gelen ağrılı kitle idi. Bu
semptoma ek olarak 4 hastada cilde fistülize apse, 2 hastada ise ülsere olmuş meme cildi görüldü. İki hastada
öncesinde akciğer tüberkülozu tedavisi öyküsü vardı. Hastalarda meme ultrasonografisinde nodüler görünüm,
mamaografide nodüler opasite, manyetik rezonans görüntülemede nonspesifik bulgular mevcuttu. Nihayi tanı trucut biyopsiler ile kondu. Hiçbir hastada patoloji preparatında aside dirençli bakteri saptanmadı. Bir hastada PPD
testi pozitif; bir hastada ise sınırda pozitif saptandı ve antitüberküloz tedavi verildi. Meme koruyucu cerrahi tüm
hastalarda klinik iyileşme sağladı. 3 yıllık takiplerimizde nüks görülmedi. 9 hasta sadece rutin cerrahi profilaksi
altında opere edildi. Bu grupta postoperatif dönemde yara yeri enfeksiyonu görülmedi. 12 hasta preoperatif ve
postoperatif antibiyoterapi ile opere edildi. Bu grupta bir hastada insizyon yeri enfeksiyonu ve kısmi açılma
gözlendi. Postoperatif nüks granülomatöz mastit veya fistül izlenmedi. Uzun dönemde iki hastamız revizyon
mamoplasti için başvurdu.
Sonuç: Granülomatöz mastit tedavisinde meme koruyucu yaklaşım bizim sonuçlarımıza göre güvenli ve etkindir.
Ayrıca PPD pozitif granülomatöz mastit vakalarında antitüberküloz tedavi düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: granülomatöz mastit, tüberküloz, meme koruyucu cerrahi

BREAST-CONSERVING APPROACH IN THE TREATMENT OF
GRANULOMATOUS MASTITIS: SINGLE CENTER RESULTS
Aim: Granulomatous mastitis is rare in general population. However, it is prone to complications such as skin
ulcers and fistulae. Breast cancer is the most important differential diagnosis in the evaluation. There is still no
consensus on the treatment. In this study we aimed to contribute to the contemporary literature with the results of
a single center case series comprising 21 consequent granulomatous mastitis cases who underwent breastconserving surgery.
Materials and Methods: Twenty-one cases who underwent granulomatous mastitis treatment in single center
were retrospectively reviewed. Clinical findings, demographic data, and long-term results are included to the study.
Findings: In all patients, the main symptom was painful swelling and self-palpated mass in the breast.
Additionally, four patients had skin fistulae while two patients had skin ulcerations at the time of administrations.
Two patients had previous lung tuberculosis history. We observed nodular appearance on ultrasound and
mammography, and non-specific findings in magnetic resonance imaging. Tru-cut biopsies were performed for
definitive diagnoses. We did not observe acid-resistant bacteria in biopsy materials. Two patients received
antituberculotic therapy because the PPD-test was positive in one while the test was borderline positive in another
patient. Lumpectomy provided complete relief in all cases. We did not observe recurrence in our three-years
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follow-up. Nine patients underwent surgical treatment under routine surgical prophylaxis and we did not observe
any surgical site infections in these patients. Twelve patients underwent surgery under a preoperative and
postoperative antibiotic treatment protocol. One patient in this groups re-admitted because of partial dehiscence
and wound infection. Postoperative recurrence or fistulae were not observed. Two patients required mammoplasty
in the long-term.
Conclusion: Breast-conserving approach is safe and effective, due to our results. We suggest implementing
antituberculotic treatment in patients with positive PPD-tests.
Key words: granulomatous mastitis, tuberculosis, breast-conserving surgery
1. GİRİŞ
Granülomatöz mastit nispeten az sıklıkta görülen bir meme hastalığı olmasının yanında cilt fistülleri, apseler ve
ülserasyonlar gibi ciddi komplikasyonlara açık bir durumdur. Tüberküloz ile birlikteliği de bilinmektedir 1.
Tedavide uzamış antibiyoterapi protokolleri, antitüberküloz tedaviler ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcut olmakla
birlikte çoğunlukla multimodal bir yaklaşım gereklidir 2. Klinik durumun nadir görülmesi nedeniyle literatürdeki
vaka serileri nispeten az sayılıdır ve halen tedavi seçenekleri üzerine bir fikir birliği oluşturulamamıştır. Bu
çalışmamızda biz granülomatöz mastit tedavisinde tek merkezde yapılmış meme koruyucu cerrahi dahil tedavi
sonuçlarımızı bildirmeyi amaçladık.
2. MATERYAL VE METOD
Bir genel cerrahi kliniğinde 2015 ile 2019 yılları yapılan ardışık 21 meme koruyucu cerrahi (lumpektomi)ile tedavi
edilmiş olan granülomatöz mastit vakasının verileri geriye yönelik incelendi. Hastaların demografik verileri olarak
yaş, ek hastalıklar, öncesinde geçirilmiş operasyon ve girişim öyküleri, kullandıkları ilaçlar; klinik verileri olarak
hastanede kalma süreleri, yapılan ek girişimler, kullanılan antibiyotik çeşitleri ile komplikasyonları hasta
dosyalarından incelenerek kaydedildi. Tüm hastalar operasyon öncesinde yüzeyel meme ultrasonografisi ve
mamografi ile değerlendirildi. 21 hastanın 11'inde ultrasonografide hipoekoik görünüm saptanırken 5 hastada
hiperekoik görünüm 5 hastada ise her iki patern beraber görüldü. Mamografide hastalarda nodüler opasite saptandı.
Tüm hastalara öncelikle tru-cut biopsi yapıldı. Tüm biyopsilere ayrıca aside dirençli bakteriler için boyama yapıldı.
Ancak üreme saptanmadı. Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu operasyonu planlayan cerrahın tercihine göre
planlandı. Nihai tedavide tüm hastalara lumpektomi yapıldı. Post operatif dönemde tüm hastalara ppd testi yapıldı.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışma grubunda ortalama yaş 37 (22-50); hastanede kalış süresi 1.5 (1-3 gün) gün; rezeksiyon materyallerinin
ortalama hacmi 11,4 cc (7,2-23,3 cc) olarak bulundu. Çalışma grubundaki 4 hastada cilde fistül ve iştirakli apse, 2
hastada ülsere meme cildi görüldü. Öncesinde 2 hastada tüberküloz öyküsü vardı. Çalışma grubunda 3 hastada
diyabetes mellitus tanısı mevcuttu. Bir hastada öncesinde aynı memeden biyopsi öyküsü vardı. Postoperatif
dönemde Clavien-Dindo 3. derece ve üzeri komplikasyon izlenmedi. Bir hastada yara yeri enfeksiyonu ve açılma
görüldü. Çalışma grubundaki 9 hasta sadece preoperatif sefazolin profilaksisi ile opere edildi. 12 hastaya ise
enfeksiyon hastalıkları kliniği konsültasyonu ile gram pozitif ve anaerop etkili antibiyoterapi başlanarak
postoperatif dönemde de devam edildi. PPD pozitif 2 hastaya göğüs hastalıkları önerisiyle antitüberküloz tedavisi
6-9 ay verildi. Ve bu hastalarda tam iyileşme sağlanıp 3 yıllık takipte nüks görülmemiştir. Yara yeri açılması
geçiren bir hasta dışında ek girişim yapılmadı. Uzun dönemde iki hasta revizyon mamoplasit için başvurdu. Kalan
19 hastanın 15'i kozmetik açıdan memnun olduğunu belirtirken 4 hasta kozmetik olarak memnun olmadığını fakat
estetik girişim planlamadığını bildirdi. Granülomatöz mastit ilk olarak 1972 yılında kesler ve Wolloch tarafından
tanımlanmıştır3. Çoğunlukla genç kadınlarda ağrısız bir meme kitlesi ile klinik görünüm verse de apseler, cilt
fistülleri ve ülserasyonlar da görülmektedir4. Klinik bulgunun tedavisinde halen net bir görüş birliği olmamakla
beraber cilt fistülü olan olgularda öncelikle antitüberküloz tedavi önerilmiştir 5. Biz ise antitüberküloz tedavide
biyopsi sonuçlarını rehber aldık ve komplikasyon oranında artma görmedik. Tbc mastitin kabul gören
insidansı %0.025-1.04 arasında iken gelişmekte olan ülkelerde bu oran daha yüksektir6. Nitekim çalışmamızda da
bu sonuç %4-5 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak olgularımızda geniş cerrahi exizyon ile aldığımız sonuçlar
ışığında meme koruyucu cerrahinin en iyi tedavi seçeneği olduğunu düşünmekteyiz. Bununla beraber
antitüberküloz tedavisinin düşünülmesi gerektiği kanısındayız. Yine de Granülomatöz mastit tedavisinde ideal bir
tedavi protokolü oluşturulması gerektiğini düşünmekteyiz.
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Introduction: Generally, it has been reported that it is difficult to start work on Monday following weekend
holiday and this is called as Monday syndrome. However, it is not known whether it is a fact or it is a personal
perception. To clarify this, there is a need for physiological evidences. Heart rate variability (HRV) is a technic
used for the non-invasive assessment of sympathovagal balance. Aim of the current study was to measure HRV on
Monday, Wednesday and Friday and to show whether Monday syndrome exists or not.
Methods: Following ethical consent, HRV was measured in 39 state workers (23 females, 16 males) on Monday,
Wednesday and Friday. For that purpose, a 5-min electrocardiogram was recorded on supine position and R-R
intervals were evaluated by using special software. Time domain variables such as SDNN (standard deviation of
R-R intervals), RMSSD (the root mean square differences of successive R-R), PNN50 (percentage of consecutive
RR intervals differing 50 ms) and frequency domain variables such as VLF (very low frequency), LF (low
frequency), HF (high frequency) were measured. As the data did not have normal distribution, gender comparisons
were made by Kruskal-Wallis test while paired comparisons were made by using Wilcoxon Signed Rank test.
Results: None of the parameters measured differed statistically between males and females (P>0.05). Heart rate
increased (P=0.024) whereas SDNN (P=0.045), RMSSD (P=0.021) PNN50 (P=0.009) reduced from Monday to
Friday. VLF and LF/HF did not differ (P>0.05) but LF and HF reduced from Wednesday to Friday (P=0.044 and
P=0.040, respectively)
Conclusion: The data obtained provides the first objective information that HRV varies between the weekdays
and that there were no gender differences. As reduced SDNN, RMSSD and PNN50 values may be associated with
one week of fatigue accumulation in the body, it is much possible to mention Friday syndrome rather than Monday
syndrome.
KeyWords: Monday syndrome, Heart Rate Variability, Gender
Introduction
Stress is one of the most important health problems in modern societies in the 21st century 1,2. It is a common
condition in everyday life and can be in different forms such as psychological, physiological, acute or chronic.3
The causes of stress are very diverse. One of these reasons is work stress. 4,5 Work stress can cause diseases 1 such
as cardiovascular and neurological problems and psychological problems. The response to stress may vary
depending on the gender.6,7 Generally, it has been said that it is difficult to start work on Monday following
weekend holiday and this is called as Monday syndrome. However, it is not known whether it is a fact or it is a
personal perception. To clarify this, there is a need for physiological evidences.
Heart rate variability (HRV) is a non-invasive method used to assess autonomous nervous system (OSS) status
and regulation on the heart.9 HRV is considered as a reliable index for stress studies and has been used in many
studies.8 The HRV recording time varies from 5 minutes to hours. Because of the rapid physiological response
time in stress studies, short term analyzes such as 5 minutes are advantageous. 10 The heart rate is measured by the
electrocardiogram (ECG). Minimum sampling rate is recommended between 250 and 500 Hz. 11 Studies have
shown a relationship between excessive and chronic fatigue and negatively affected heart rate variability (HRV)
findings.12
Aim of the current study was to assess heart rate variability in work days (Monday, Wednesday, Friday) and test
whether so-called Monday syndrome exist or nor.
Materials and Methods
The study protocol was approved by the Local Ethical Committee (in accordance with the ethical guidelines of the
1964 Declaration of Helsinki). Following ethical consent, HRV was measured in 39 state workers (23 females, 16
males) on Monday, Wednesday and Friday. For that purpose, a 5-min electrocardiogram was recorded on supine
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position and R-R intervals were evaluated by using special software. Time domain variables such as SDNN
(standard deviation of R-R intervals), RMSSD (the root mean square differences of successive R-R), PNN50
(percentage of consecutive RR intervals differing 50 ms) and frequency domain variables such as VLF (very low
frequency), LF (low frequency), HF (high frequency) were measured. As the data did not have normal distribution,
gender comparisons were made by Kruskal-Wallis test while paired comparisons were made by using Wilcoxon
Signed Rank test and P<0.05 was considered significant.
Results
None of the parameters measured differed statistically between males and females (P>0.05). Heart rate increased
(P=0.024, as shown in Figure 1) whereas SDNN (P=0.045, as shown in Figure 2), RMSSD (P=0.021) pNN50
(P=0.009, as shown in Figure 3) reduced from Monday to Friday. VLF and LF/HF did not differ (P>0.05) but LF
and HF reduced from Wednesday to Friday (P=0.044 and P=0.040, respectively).

Figure 1. HR (bpm) values on Monday, Wednesday and Friday. Values represents as mean ± standard error.
(P=0.024)

Figure 2. SDNN (ms) values on Monday, Wednesday and Friday. Values represents as mean ± standard error
(P=0.045).
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Figure 3. pNN50 values on Monday, Wednesday and Friday. Values represents as mean ± standard error
(P=0.009).

Discussion
The data obtained provides the first objective information that HRV varies between the weekdays and that there
were no gender differences. As reduced SDNN, RMSSD and PNN50 values may be associated with one week of
fatigue accumulation in the body, it is much possible to mention Friday syndrome rather than Monday syndrome.
The current study showed that there is no difference between males and females in terms of weekday HRV
parameters. Even though there is a general notion that females are more stressful than that of males, we were not
able to find an evidence for this. Thus, the data reveals that there is no gender difference between males and
females in terms of their stress axis.
The general perception is that it is difficult to start work on Mondays. However, data in the current study may
show that it appears to be difficult to complete the work on Fridays. This might be due to residual workload of the
weekdays towards Friday. Actually, employees tend to leave the workplace earlier on Fridays. The data shows that
it might be physiological.
VLF did not change between the workdays. As lower VLF is associated with worse health outcomes 13, it seems
that there is no change towards decreases in VLF throughout the workdays. Moreover, LF/HF ratio represents
sympatho-vagal balance and as it is not changed in the current study, it seems sympatho-vagal balance is stable
throughout the weekdays.
In conclusion, (1) HRV parameters suggest that rather than Monday syndrome, there might be Friday syndrome,
(2) sympathovagal balance does not change throughout the weekdays, and (3) overall, there is no gender
difference.
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D VİTAMİNİ, İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ
OBEZİTEDEN ETKİLENİR Mİ?
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*Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Tokat
Amaç: Obezlerde, serum D vitamini düzeylerinin normal kilolu kişilere göre daha düşük ve insülin direncinin
(HOMA-IR) ise daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bazı çalışmalarda, yağ dokusunda düşük-derecede kronik bir
enflamasyonun varolduğu bildirilmektedir. Nötrofil lenfosit oranı (NLR), platelet lenfosit oranı (PLR) ve ortalama
trombosit hacmi (MPV) sıklıkla enflamatuar sürecin değerlendirilmesinde kullanılmaktadırlar. Hastanemize
başvuran obez hastalarımızda; obezite ile serum D vitamini düzeyleri ile insülin direnci ve enflamasyon belirteçleri
arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçladık
Gereç ve yöntemler: Çalışmamız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç
Hastalıkları/Endokrinoloji polikliniklerinde morbid obezite tanısı ile 2010–2018 yılları arasında takip edilen
hastaların dosyaları üzerinden retrospektif olarak gerçekleştirildi. Hastalardan VKE≥30 kg/m2 olanlar ‘obez’
olarak değerlendirilip çalışmaya dahil edildi. D vitamini kullanan, D vitamini metabolizmasını etkileyecek kronik
böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, güneş alerjisi gibi hastalıkları olanlar ve 16 yaş altındaki hastalar çalışmaya
dahil edilmedi. Parametreler; ortalama ve standart sapma değerleri olarak belirtildi. Normal dağılıma uyan
parametrelerde Pearson Korelasyon, uymayanlar için Spearman korelasyon testi yapıldı. Korelasyon katsayısı (r)
ve anlamlı çıkan korelasyonlar (p<0,05) belirtildi. Değerlendirmede MedCalcVersion 14.8.1 istatistik programı
kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 159(Erkek/Kadın: 31/128) hastanın yaşlarının ortalaması 32,1991±17,3805 (SS)
olarak belirlenmiştir. Vitamin D düzeyleri ile VKE arasında anlamlı bir ilişki (p=0,0420) olduğu tespit edilmiştir.
Ancak, Vitamin D düzeyleri ile NLR, PLR ve HOMA-IR aralarındaki ilişkilerin sırasıyla (p=0,2404), (p=0,2340)
ve (p=0,3492) anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. VKE ile HOMA-IR, MPV, NLR ve PLR aralarındaki ilişkilerin
ise sırasıyla; (p=0,1200), (p=0,1294), (p=0,4033) ve (p=0,3026) anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
Sonuç: Çalışmamızda, literatürle uyumlu bir şekilde, obezlerde D vitamini düzeylerinin düşük olduğu
görülmüştür. Her ne kadar literatürde, obezitede hem insülin direnci hem de inflamatuar bir sürecin mevcut
olduğunu belirtilse de bizim çalışmamız bunu istatistiksel olarak doğrulayamamıştır.
Anahtar kelimeler: D vitamini, İnflamasyon belirteçleri, Obezite, İnsülin direnci

IS VITAMIN D, INFLAMMATION INDICATORS AND INSULIN
RESISTANCE AFFECTED BY OBEZITIY?
Introduction: In obese patients, serum vitamin D levels are lower than those of normal weight and insulin
resistance (HOMA-IR) is higher. Neutrophil lymphocyte ratio (NLR), platelet lymphocyte ratio (PLR), and mean
platelet volume (MPV) are often used in the evaluation of the inflammatory processes seen in adipose tissues of
obeses. In our obese patients; we aimed to determine the relationships between obesity and serum vitamin D levels,
insulin resistance and inflammation markers.
Methods: Medical records of the patients followed up with morbid obesity(BMI≥30 kg / m2) in the policlinics of
Internal Medicine/Endocrinology department of Tokat Gaziosmanpasa University Medical Faculty Hospital
between 2010–2018 were retrospectively evaluated. Patients taking vitamin D, with the diseases which would
affect vitamin D metabolism, and patients under 16 years were excluded. Parameters were specified as mean, and
standard deviation. Spearman Correlation Test was used for the parameters that did not conform to normal
distribution. Correlation coefficient (r) and significant correlations (p <0.05) were specified. MedCalcVersion
14.8.1 statistical program was used.
Results: The mean age of the patients (159 male / female: 31/128) was determined as 32,1991 ± 17,3805 (SD). A
significant relationship was determined between vitamin D levels and BMI (p=0.0420). However, non-significant
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relationships were detected between Vitamin D levels and NLR, PLR and HOMA-IR (p=0.2404), (p=0.2340) and
(p=0.3492) respectively. Between BMI and HOMA-IR, MPV, NLR and PLR, (p= 0,1200), (p=0,1294), (p=0,4033)
and (p=0,3026) respectively, non-significant relationships were detected.
Conclusion: In our study, it was found that vitamin D levels were low in obese patients in accordance with the
literature. Although the literature indicates that both insulin resistance and an inflammatory process are present in
obesity, our study has not been able to confirm this statistically.
Key words: Vitamin D, Inflammation markers, Obesity, Insulin resistanceKeywords: Vitamin D, Inflammation
indicators, Obesity, Insulin resistance
1. GİRİŞ
Obezite; sürekli büyüyen, küresel bir halk sağlığı sorunudur. Son 30-40 yıldır fazla beslenme ve obezitenin varlıklı
toplumları etkileyen küçük bir halk sorunu olmaktan çıkıp tüm dünyada görülen ve halk sağlığını tehtid eden
büyük bir soruna dönüştüğü görülmektedir. Aşırı kiloluluk ve obezite; Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından
sağlık için risk oluşturacak şekilde vücutta anormal derecede fazla yağ birikimi olarak tanımlanmıştır. Genel
olarak, vücut kitle endeksi(VKE) ≥25 kg/m2 olanlar kilolu ve VKE≥30 kg/m2olanlar ise obez olarak
tanımlanmaktadır(1). Çok düşük VKE (≤18.5) ve çok yüksek VKE(≥40) değerleri %1-2 gibi çok düşük olarak
görülmektedir. Birleşik Devletler Ulusal Sağlık Enstitüsü, VKE sınflandırmasını bel çevresi sınır ölçüleriyle
birleştirmiştir(2). Bu sınıflandırmada; kilolu (VKE 25-30 arası) ve orta düzeyde obezlerin(VKE 30-35 arası),
büyük bel çevresi(≥ 102 cm erkeklerde veya≥ 88 cm kadınlarda) olanlarla kombinasyonunun ek risk taşıdığı
önerilmiştir. Bu bel çevresi sınır değerleri etnik kökene de bağlı olabilir (2).
Obez hastalar; gastrointestinal(GİS) rahatsızlıklar, kalp damar hastalıklar(KDH), Tip2 Diyabetes Mellitus (T2
DM), solunum problemleri, kas eklem rahatsızlıkları gibi pek çok komplikasyonlar açısından yüksek risklidirler.
Normal durumdan obez duruma ilerlerken; yağ dokusunda fenotipik değişiklik ve kronik düşük-derecede
enflamasyon meydana gelir. Ayrıca, küçük ve yoğun düşük yoğunluklu lipoprotein(LDL), düşük seviyelerde
yüksek yoğunluklu lipoprotein(HDL) ve yükselmiş trigliserid seviyelerini içeren aterojenik dislipidemi olarak da
bilinen özel bir dislipidemi de obeziteye eşlik eder (3).
Güneş koruyucu kullanımı, deri grefti uygulamaları, mevsim ve enlem değişiklikleri gibi güneş ışığına yetersiz
maruziyet, bebek, çocuk ve yaşlılarda veya hastalıklara bağlı gıda kısıtlamaları, barsaklardan emilim azalması ve
yetersiz beslenme gibi pek çok nedenle vitamin D eksikliği meydana gelir. Kesitsel ve klinik araştırmaların çoğu,
insülin direncinde vitamin D eksikliğinin bir rolü olduğunu ve vitamin D konsantrasyonu ile diyabet arasında ters
bir ilişki olduğunu belirtmektedir.
Nötrofil Lenfosit oranı (NLR) ve Trombosit Lenfosit oranı (PLR), son zamanlarda kullanılmaya başlanan sistemik
inflamasyonu ve kardiyovasküler riski gösteren oranlardır. Yüksek NLR düzeyleri Tip 2 DM, koroner arter
hastalığı, bypass hastalarında kötü prognozla, myokardinfarktüsle, yüksek PLR düzeyleri de hipertansiyonla,
koroner ve periferik arter hastalığıyla ilişkili bulunmuştur. Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) hemogram
tetkikinde rutin olarak hesaplanan bir parametredir. MPV, trombosit aktivasyonunu gösteren bir belirteçtir. Tip 2
DM hastalarında trombosit aktivasyonu artmıştır. Bu durum Tip 2 DM’invasküler komplikasyonları ile ilişkilidir.
Artmış MPV değerleri kardiyovasküler hastalık riskiyle ve kötü prognozla ilişkilidir (4).
Bu çalışmada amacımız, hastanemize başvuran obez hastalarımızda; obezite ile serum D vitamini düzeyleri,
insülin direnci ve enflamasyon belirteçleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır..
2. MATERYAL VE METOD
Çalışmamız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji
polikliniklerinde morbid obezite tanısı ile 2010–2018 yılları arasında takip edilen hastaların dosyaları üzerinden
retrospektif olarak gerçekleştirildi. Hastalardan VKE≥30 kg/m2 olanlar ‘obez’ olarak değerlendirilip çalışmaya
dahil edildi. D vitamini kullanan, D vitaminini metabolizmasını etkileyebilecek kronik böbrek ve karaciğer
hastalığı olanlar, güneş alerjisi olanlar ve 18 yaş altı bireyler çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların; yaş, cinsiyet
gibi demografik özellikleri belirlendi. Vücut ağırlıkları ve boyları aracılığıyla vücut kitle endeksleri hesaplandı. D
Vitamini, kan açlık glukoz, insülin, HbA1C düzeyleri ve tam kan sayımı parametreleri hastaların laboratuvar
kayıtlarından elde edildi. D vitamini düzeyleri ile vücut kitle endeksleri, nötrofil lenfosit oranları (NLR), platelet
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lenfosit oranı (PLR) ve insülin direnci (HOMA-IR) arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı. Çalışılan parametreler
Ortalama, standart sapma, Ortanca, Minimum, Maksimum, 25. Persentil ve 75. Persentil değerleri olarak
belirtilmiştir. Her bir parametrenin normal dağılıma uygunluğu açısından Kolmogorov-Smirnov Testi
kullanılmıştır. Parametrelerin birbirleri ile ilişkilerini değerlendirmek için normal dağılıma uyan parametrelerde
Pearson Korelasyon testi yapılmış, normal dağılıma uymayan gruplar için ise Spearmankorelasyon testi
yapılmıştır. Yapılan korelasyonlar için korelasyon katsayısı (r) ve anlamlı çıkan korelasyonlar (p<0,05)
belirtilmiştir. Parametrelerin değerlendirilmesinde MedCalcVersion 14.8.1 istatistik programı kullanılmıştır.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışmayadahil edilen 159(Erkek/Kadın: 31 (%19)/128 (% 81)) hastanın yaşlarının ortalaması 32,1991±17,3805
(SS)olarak belirlenmiştir. Araştırdığımız parametrelerin istatistikleri Tablo 1’de özet olarak verilmiştir.
Tablo 1. Özet İstatistik Tablosu
N

Mean

SD

Median

Minimum

Maximum

25 - 75 P

VİT D

159

14,599

10,5592

11,750

3,000

57,130

7,097 - 18,870

VKE

159

38,585

6,6576

37,654

30,026

59,880

32,777 - 42,408

NLR

153

1,845

0,7153

1,705

0,461

4,049

1,362 - 2,180

PLR

156

63,457

20,9756

59,112

20,616

124,444

47,407 - 75,492

HOMA-IR

152

11,026

15,2315

4,973

0,884

79,002

3,373 - 9,528

Çalışmaya dahil edilen hastaların sonuçları literatürle uyumlu bir şekilde D vitamini düzeyi düşüklüğüyle obezite
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Korelasyon Tabloları
VİT D
VİT D

Correlation Coefficient
Significance Level P
n
VKE
Correlation Coefficient
Significance Level P
n
NLR
Correlation Coefficient
Significance Level P
n
PLR
Correlation Coefficient
Significance Level P
n
HOMA-IR Correlation Coefficient
Significance Level P
n

-0,161
0,0420
159
-0,095
0,2404
153
0,096
0,2340
156
-0,076
0,3492
152

VKE
-0,161
0,0420
159

0,068
0,4033
153
-0,083
0,3026
156
-0,127
0,1200
152

NLR
-0,095
0,2404
153
0,068
0,4033
153

-0,678
<0,0001
152
-0,092
0,2692
146

PLR
0,096
0,2340
156
-0,083
0,3026
156
-0,678
<0,0001
152

HOMA-IR
-0,076
0,3492
152
-0,127
0,1200
152
-0,092
0,2692
146
0,053
0,5238
149

0,053
0,5238
149

D vitaminin başlıca kaynağı güneş ışınları olup, 25(OH)D eksikliğinin veya yetersizliğinin en önemli nedeni güneş
ışığından yeterince yararlanılamamasıdır. Ev içinde daha çok vakit geçirilmesi, geleneksel kapalı giyinme, güneşin
zararlı etkilerinden sakınma amaçlı yüksek faktörlü güneş kremi kullanımı, yüksek yerleşimli bölgelerde yaşama,
hava kirliliği gibi nedenlerle güneş ışığı alım azlığına bağlı dünyada D vitamini yetersizliği daha sık görülen bir
sorun haline gelmiştir. Bu sebeple 25(OH)D eksikliği, yoğun güneş alan bölgeler de dahil olmak üzere tüm
dünyada yaygın olarak görülmektedir.
Türkiye’de erişkin toplumda serum 25(OH)D düzeyini araştıran çalışma sayısı yetersizdir. Hekimsoy ve ark (5)
Ege bölgesi gibi genellikle yıl boyunca güneş alan bir bölgede yaşayanlarda yaptıkları çalışmada, 25(OH)D
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yetersizliğini %74.9 ve 25(OH)D eksikliğini %13.8 olarak tespit etmişlerdir. Bu yüksek oran, Türkiye genelinde
25(OH)D yetersizliğinin yaygın olabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca, orta Anadolu bölgesindeki huzurevlerinde
kalan yaşlılarda yapılan çalışmada, 25(OH)D eksikliği oranı %54.1 olarak bulunmuştur.
Çalışmamızda elde edilen veriler, artan VKE’nin 25(OH)D düzeylerinde azalmaya yol açtığını gösteren
araştırmalarla uyumlu olup, özellikle obez bireylerin 25(OH)D eksikliği açısından risk altında olduğu hipotezini
desteklemektedir. Obez bireylerdeki düşük 25(OH)D seviyelerinin, kilo nedeniyle azalan hareket sebebiyle direkt
güneş ışığından daha az yararlanma ve 25(OH)D’nin adipoz dokuda hapsedilmesi gibi birden fazla faktöre bağlı
olduğu düşünülmektedir.
Deri kanseri riski nedeniyle, güneşlenme birçok doktor tarafından dikkatle önerilmekte olup, kol ve bacakları, saat
10:00 –15:00 arasında haftada 2 kez 5-30 dakika güneşe tutmak D vitamini eksikliğini önlemede tavsiye
edilmektedir. Yeterli güneş ışığı alamayan çocuklar ve erişkinler ise yeterli serum D vitamini seviyesine ulaşmak
için 800-1000 IU/gün D vitamini almalıdır. D vitamininden zenginleştirilmiş yiyecekler veya D vitamini destek
tedavisinin önemi artmaktadır.
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Şekil 1. Vit D3 ile VKE’nin Korelasyon Grafiği
Obezite, insülin direnci ve metabolik hastalık gibi çok sayıda tıbbi durumlar için önemli bir risk faktörüdür. Son
zamanlarda, Lim ve ark. Tarafından yapılan bir çalışmada (6), VKE veya vücut yağ yüzdesi ile ölçülen obezitenin,
homeostatik model değerlendirme (HOMA-IR) seviyeleri tarafından yüksek olarak indekslendiği gibi insülin
direnci ile yüksek korelasyon gösterdiği gösterilmiş. Bunlara ek olarak, VKE, tip 2 diyabet gelişimi için ciddi bir
risk faktörüdür. Araştırma aynı zamanda normal vücut ağırlığına sahip ancak aşırı vücut yağına sahip yetişkinlerin
metabolik sendrom ve insülin direncinin gelişmesi açısından yüksek risk altında olduğunu göstermiştir.
Martinez ve ark. (7) çalışmalarında, VKE artarken HOMA-IR’nin de anlamlı derecede arttığını ve aynı zamanda
vücut yağ yüzdesindeki artışın da HOMA-IR’nin yüksek seviyeleriyle ilişkili olduğunu göstermişlerdir. VKE ve
vücut yağ yüzdesinin her ikisinin de insülin direnciyle kuvvetli bir ilişkisi olduğunu ve VKE ile primer ve vücut
yağ yüzdesi ile ikincil olarak ilişkili olduğunu göstermişlerdir.
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Danziger ve ark.(8) D vitamini ve insülin direnci ve insülin salgılanması arasındaki ilişkiyi araştırmak için
yaptıkları kesitsel çalışmada, her 10 ng/mL’lik 25(OH)D artışının, HOMA-IR’de 0.09’lık düşüşe neden olduğunu
göstermişlerdir. Fakat 4 yıllık takip sonucunda bazal 25(OH)D düzeylerinin HOMA-IR’de meydana gelen
değişimden etkilenmediği görülmüş. Hem kesitsel hem de uzun süreli takip sonrasında, 25(OH)D
konsantrasyonunun insülin salınımıyla ilişkili olmadığı görülmüş.
Barchetta ve ark. Metabolik sendromu(MS) olan veya olmayan yetişkin obez kişilerde D hipovitaminozu ile MS
arasında bağımsız bir ilişki olduğunu göstermek için yaptıkları çalışmalarında, D hipovitaminozu ile MS arasında
vücut yağ kütlesinden ve onun klinik belirtilerinden bağımsız olarak güçlü bir ilişki olduğu bulunmuş. Bu sonuç,
D hipovitaminozu ile MS arasında ilişkinin sadece D vitaminin yağ dokuda hapsedilmesinden kaynaklanmadığını
ve D hipvitaminozun MS’de önemli bağımsız bir etken olduğu hipotezini desteklemektedir.
Ancak, Fuleihan ve ark. (9), hareketli, yaşlı ve obez popülasyonda önerilen dozun üzerinde D vitamini kullanmanın
insülin direnci endekslerini düşürme etkilerinin olup olmadığını araştırdıkları çalışmalarında, 3750 IU/gün
dozunda Vitamin D3 alımının normalde önerilen 600 IU/gün dozuna göre HOMA-IR üzerine olumlu bir etkisi
olmadığını tespit etmişlerdir.
Her ne kadar pek çok çalışma 25[OH] vitamin D ile insülin direnci arasındaki ilişkiyi desteklese de bu ilişki obezite
durumuna bağlı olarak değişebilir. Hypponen ve Power’in (10) çalışmalarında, yüksek VKE’ne sahip yetişkin
İngilizler ile düşük VKE’ne sahip olanlar HbA1c düzeylerine göre karşılaştırıldığında 25(OH) vitamin D ile
glukoz hemostazları arasında kuvvetli bir ilişki mevcut olduğu görülmüştür. Bu sonuç, vitamin D’nin yağ
dokusunda hapsedilmesi nedeniyle 25(OH) vitamin D’nin biyoyararlanımının azalması nedeniyle olabilir. Diğer
taraftan bizim çalışmamızda, literatürde anlamlı bir ilişki olmasına rağmen, D vitamini düzeyi düşüklüğü ile
insülin direnci arsında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (Tablo 2).
Nötrofil, lenfosit ve trombositler enflamasyon sürecinde aktif görev alan önemli kan hücreleridir. Ortalama
trombosit hacmi (MPV) ise; sıklıkla inflamatuar sürecin ve malignensilerin değerlendirilmesinde bir trombosit
aktivite belirteci olarak kullanılır. Ortalama platelet hacminin (MPV), plateletlerin aktive olup normal disk
halinden şişmiş küre haline dönüşümü esnasında arttığı biliniyor. Büyük plateletler, küçüklere göre daha yapışkan
ve agregasyona daha yatkındır. MPV’nin, 30 yıldan uzun süredir, rutin ölçümü yapılmaktadır ancak metodolojik
amaçla yapılmamaktadır. Platelet agregasyonunu belirlemek için MPV ölçümü daha basit bir yöntem olduğu için
klinik ve araştırma amacıyla agregasyon testlerine göre daha yaygın olarak kullanılabilir. Ancak bizim
çalışmamızda, enflamasyon süreç belirteçlerinden olan NLR ve PLR ile D vitamini düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki tespit edilememiştir. Yine VKİ ile NLR, PLR, MPV arasında da anlamlı bir ilişki ortaya konulamamıştır
(Tablo 2).
Yaptığımız literatür taramasında her ne kadar bu yeni eflamasyon belirteçleri ile D vitamini veya obezite arasındaki
ilişkiyi araştıran çok fazla makale bulunmasa da bulduğumuz bir kaçı anlamlı ilişkiler ortaya koymuşlar.
Furuncuoğlu ve ark.(11) VKE ve sigara kullanımının, tam kan sayımı(CBC) ve CBC’den elde edilen oranlar
üzerine etkilerini araştırmış ve WBC, Nötrofil sayısı, Lenfosit sayısı, Platelet sayısı, plateletcrit (PCT), Platelet
dağılım genişliği (PDW), NLR, PLR ve sistemik immün iflamatuar index(SII)’nin VKE tarafından anlamlı bir
şekilde etkilendiğini göstermiştir. Yılmaz ve ark. (12) tarafından yapılan bir çalışmada, NLR’nin morbid obez ve
normal kilolularda DM için tanı koydurucu değeri araştırılmış ve NLR’nin morbid obezlerde anlamlı derecede
yüksek olduğunu ve DM tanısı için güçlü bir tanı koydurucu olduğunu belirtmişlerdir. Vuong ve ark. (13) hastaların
obez veya değil şeklinde sınıflandırılması için bel çevresini kullanmışlar ve obezlerde tam kan sayımı (CBC)
parametrelerini değerlendirmiş. Bel çevresiyle CBC parametreleri (WBC, nötrofil, lenfosit sayıları ve MPV)
arasında pozitif bir korelasyon bulmuşlardır. Koca ve ark.(14) çalışmalarında, CBC parametreleriyle açlık kan
şekeri ve VKE arasındaki ilişkiyi incelemişler. NLR ve VKE arasında negatif bir korelasyon bulmuşlar ve obez
grupta daha düşük NLR değerleri gözlenmiş. Kilolu grupta daha yüksek lenfosit sayısı ve VKE ile lenfosit sayısı
arasında pozitif bir korelasyon bulunmuş. Akbaş ve ark. (4), 25(OH)D vitamini ve enflamasyon arasındaki ilişkiyi
araştırdıkları çalışmalarında vitamin D ile bu ucuz ve kolaylıkla belirlenebilen belirteçler arasında ters bir ilişki
olduğunu göstermişlerdir. Üç önemli sonuca varmışlardır. Birincisi, 25(OH)D seviyesi düşük hastalarda PLR ve
NLR anlamlı derecede yüksek bulundu. İkincisi, 25(OH)D seviyeleri, yaş, erkek cinsiyet, PTH, ALP, Fosfor,
albümin ve kreatinin seviyeleri gibi NLR ve PLR ile de anlamlı bir şekilde koreledir. Sonuncu olarak, PLR’nin;
PTH, kalsiyum, cinsiyet ve kreatininle birlikte 25(OH)D’nin bağımsız bir belirteci olduğu görülmüştür. Jackson
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ve ark. (15) D vitamininin, enflamatuar belirteçler(interleukin [IL]-6, IL-10, high sensitivity C-reactive protein
[hsCRP]), insülin sensitivitesi (adiponectin, resistin, HOMA-IR) ve obezite ile ilişkisini araştırdıkları bir kohort
çalışmada, düşük D vitamini düzeylerinin yüksek enflamasyon belirteçlerle, düşük adiponektin, yüksek HOMAIR ve yüksek VKE ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
4. SONUÇ
25(OH)D düzeyleri, VKE ile negatif olarak ilişkilidir ve 25(OH)D eksikliği, obezlerde sık görülmektedir. Düşük
serum 25(OH)D seviyelerinin bağlantılı olduğu diyabet, KVH gibi ciddi tıbbi sorunlar ile D vitamini tedavisinin
düşük yan etki insidansı ve maliyeti birlikte göz önüne alındığında, obez hastalarda rutin serum 25(OH)D
düzeylerini tespit etmek ve düşük bulunanlarda tedavi düzenlemek akılcı bir yaklaşım olacaktır.
KAYNAKLAR
1. Capodaglio P, Liuzzi A. Obesity: a disabling disease or a condition favoring disability? European journal of physical and
rehabilitation medicine. 2013;49(3):395-8.
2. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults--The Evidence
Report. National Institutes of Health. Obesity research. 1998;6 Suppl 2:51S-209S.
3. Blokhin IO, Lentz SR. Mechanisms of thrombosis in obesity. Current opinion in hematology. 2013;20(5):437-44.
4. Akbas EM, Gungor A, Ozcicek A, Akbas N, Askin S, Polat M. Vitamin D and inflammation: evaluation with neutrophilto-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio. Archives of medical science : AMS. 2016;12(4):721-7.
5. Hekimsoy Z, Dinc G, Kafesciler S, Onur E, Guvenc Y, Pala T, et al. Vitamin D status among adults in the Aegean region
of Turkey. BMC public health. 2010;10:782.
6. Lim SP, Arasaratnam P, Chow BJ, Beanlands RS, Hessian RC. Obesity and the challenges of noninvasive imaging for the
detection of coronary artery disease. The Canadian journal of cardiology. 2015;31(2):223-6.
7. Martinez KE, Tucker LA. Expanded Normal Weight Obesity and Insulin Resistance in US Adults of the National Health
and Nutrition Examination Survey. 2017;2017:9502643.
8. Danziger J, Biggs ML, Niemi M, Ix JH, Kizer JR, Djousse L, et al. Circulating 25-hydroxyvitamin D is associated with
insulin resistance cross-sectionally but not longitudinally in older adults: The Cardiovascular Health Study. Metabolism:
clinical and experimental. 2013;62(12):1788-94.
9. Erratum for El-Hajj Fuleihan et al. Effect of vitamin D replacement on indexes of insulin resistance in overweight elderly
individuals: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2016;104:315-23. The American journal of clinical nutrition.
2017;105(4):1021.
10. Hypponen E, Boucher BJ, Berry DJ, Power C. 25-hydroxyvitamin D, IGF-1, and metabolic syndrome at 45 years of age:
a cross-sectional study in the 1958 British Birth Cohort. Diabetes. 2008;57(2):298-305.
11. Furuncuoglu Y, Tulgar S, Dogan AN, Cakar S, Tulgar YK, Cakiroglu B. How obesity affects the neutrophil/lymphocyte
and platelet/lymphocyte ratio, systemic immune-inflammatory index and platelet indices: a retrospective study. European
review for medical and pharmacological sciences. 2016;20(7):1300-6.
12. Yilmaz MA, Duran C, Basaran M. The mean platelet volume and neutrophil to lymphocyte ratio in obese and lean patients
with polycystic ovary syndrome. Journal of endocrinological investigation. 2016;39(1):45-53.
13. Vuong J, Qiu Y, La M, Clarke G, Swinkels DW, Cembrowski G. Reference intervals of complete blood count constituents
are highly correlated to waist circumference: should obese patients have their own "normal values?". American journal of
hematology. 2014;89(7):671-7.
14. Koca TT. Does obesity cause chronic inflammation? The association between complete blood parameters with body mass
index and fasting glucose. Pakistan journal of medical sciences. 2017;33(1):65-9.
15. Jackson JL, Judd SE, Panwar B, Howard VJ, Wadley VG, Jenny NS, et al. Associations of 25-hydroxyvitamin D with
markers of inflammation, insulin resistance and obesity in black and white community-dwelling adults. Journal of clinical
& translational endocrinology. 2016;5:21-5.

620

SS-345
ÜRETRA DUPLİKASYONU: NADİR BİR KONJENİTAL ÜROLOJİK
MALFORMASYON
Doç. Dr. M. Şahin Bağbancı*, Dr. Öğr. Üyesi Mümtaz Dadalı*, Dr. R. Samet Çetinkaya*, Dr. Öğr. Üyesi
Erol Erşekerci*, Dr. Mahmut Tunçez*, Prof. Dr. M. Levent Emir*, Prof. Dr. Ayhan Karabulut*
*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Kırşehir
Giriş: Üretral duplikasyon genellikle erkeklerde ve çocukluk çağında karşılaşılan nadir bir konjenital
malformasyondur. Sıklıkla genitoüriner, kalp, bağırsak ve kemik anomalileri bu duruma eşlik eder (1).
Mekanizmasını açıklamak için bir çok teori olmasına rağmen nedeni hala tam olarak belirlenememiştir. Tanısı
genital muayene ve retrograd üretrogram ile koyulur. Effmann sınıflandırmasına göre değerlendirilip hasta
merkezli uygun tedavi belirlenmelidir(2) (Resim 1).
Resim 1: Effmann sınıflandırması

Olgu: 2 yaş erkek hasta sünnet istemi ile ailesi tarafında getirildi. Prepisyum retrakte edildiğinde horizontal olarak
aynı düzlemde yer alan iki eksternal meatus ve glans izlendi (Resim 2a). Rekürren üriner trakt enfeksiyonu, yanma
hissi ve damlama şikayeti yoktu. Fizik muayenede başka konjenital anomali izlenmedi. Eksternal genitelya
gelişimi normaldi. Yapılan ultrasonografide böbrekler normal olarak izlendi. Genel anestezi altında yapılan
işlemde sağda gelişimi normal izlenen glans meatusundan kılavuz tel gönderilerek retrograd üretrogram çekildi ve
mesane içine geçiş izlendi. Yapılan sistoskopide bu üretra doğal olarak izlendi. Solda gelişimsel olarak hipoplazik
glanstaki meadan yapılan retrograd üretrogramda üretranın prostat posteriorunda sonlandığı, mesane ve diğer
üretra ile ilişkisi olmadığı görüldü (Resim 2b).
Resim 2: Çift glans ve mea (a). Aksesuar üretra prostat posteriorunda sonlanıyor (b).

Hasta Effmann tip2A II’ye benzemekle beraber aksesuar üretra en proksimal kesimde kör sonlanıyordu. Ailenin
isteği üzerine glans görünümü düzeltilmesi amacıyla iki glans arasındaki sulkustan wedge şeklinde eksiyon
planlandı.Daha sonra iki glans arasındaki sulkus wedge şeklinde eksize edilip bu alan deepitelize edilerek primer
süturasyon uygulandı ve tek glans görüntüsü oluşturulmaya çalışıldı. Ancak postop dönemde yapılan bu işlemin
yeterli doku bütünlüğü sağlamadığı görüldü. Bu haliyle herhangi bir şikayeti olmayan hastaya üretraya ek girişim
planlanmadı.
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Resim 3: Postoperatif iyileşme dönemi

Tartışma: Casselman ve Williams, orta hattaki ektoderm ve kloakal membranın mezodermi arasındaki lateral
mezodermin büyümesinin kısmi başarısızlık veya düzensizliğininsonucu olduğunu belirtti(3). Das ve Brosman,
müllerian kanalın anormal şekilde sonlanmasının üretral duplikasyondan sorumlu olduğunu öne sürdüler(4) . Rika
ve meslektaşları, ürorektal septumun kapanmasındaki asimetrinin üretraperineal fistülle sonuçlandığını bildirdi
(5). Üretral duplikasyonların çoğu aynı sagital düzlemde meydana gelir ve dorsal veya ventral olarak bölünebilir.
Daha nadir bazı duplikasyonlar, aynı yatay düzlemde meydana gelir; bu, duplike fallus veya tam mesane
duplikasyonu ile ilişkili olabilir (6). Enfeksiyon ve inkontinans yok ise tedavi gerektirmeyebilir. Basit aksesuar
duplike üretralar bir Bugbee ™ (Gyrus ACMI, Southborough, MA) elektrotu ile koterize edilebilir. Bu işle skar
oluşumu ile üretranın kapanmasını sağlayabilir. Bir sklerozan ajanın epispadik üretraya enjeksiyonu uygulanabilir,
ancak corpora cavernosa'nın fibrozisine neden olabilir (7).
Sonuç: Üretral duplikasyon nadir görülen kompleks bir konjenital anomalidir. Cerrahi herhangi bir müdahale
yapılmadan önce gerekli radyolojik incelemelerin tamamlanması, sistoüretroskopi yapılması ve cerrahinin her
hastaya ve şikayetlerine özel olarak planlanması önemlidir. Ameliyatta öncelikle sistoüretroskopi yapılarak
fonksiyonel üretranın tespit edilmesi ve duplike sistemle normal üretra ilişkisinin ortaya konulması gereklidir.
Bifid glans görünümünün düzeltilmesinde wedge rezeksiyon etkinliği bu olguda gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Üretral duplikasyon, çift üretra, konjenital üretral malformasyon
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ÜRİNER SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI: YAŞA BAĞLI OLARAK
İDRAR VE RENAL FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Burçin Nilay Yener*, Fatih Kar*, Fahrettin Akyüz*
*Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonunun (İYE) kronik böbrek yetmezliğine neden olduğu bilinmektedir. Türkiye'de
diyaliz ünitelerinde bulunan hastaların yaklaşık %17'sinin çocukluktaki ürolojik problemlerin ihmal edilmesinden
kaynaklandığı bilinmektedir. Bu retrospektif çalışmanın amacı, yaşa bağlı olarak bazı idrar ve böbrek fonksiyon
testleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çocuklar ve yetişkinler dahil olmak üzere İYE'li 936 hastanın verileri iki grupta incelendi.
Bilirubin (BIL), kan (BLD), bakteri (BAC), glukoz (GLU), lökosit (LEU) ve protein (PRO) idrar testlerinde
kullanıldı. Kan üre azotu (BUN), kreatinin (CR) ve ürik asit (UA) renal fonksiyon testlerinde kullanıldı. Ayrıca Creaktif protein (CRP) seviyeleri de incelendi. Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk normallik ve Spearman-rho
korelasyon testi yapıldı. Veriler Mann-Whitney Testine göre yapıldı. Sonuçlar% 25-75 ortanca değerleri ve
yüzdelik ile gösterilmiştir. p <0.05 değerleri anlamlı kabul edildi.
Bulgular: CRP, BUN, CR ve UA düzeyleri arasında yaş gruplarında sırasıyla istatistiksel olarak anlamlı pozitif
korelasyon vardı (r = 0,349, r = 0,564, r = 0,477, r = 0,427, p = 0,000). Her iki grubun idrar testleri Pearson kikare testine göre karşılaştırıldığında sadece LEU ve PRO testleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).
CRP, BUN, CR ve UA düzeyleri yüksek LEU ve PRO verilerine göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p <0.001), ancak diğer idrar testlerinde anlamlı bir fark gözlenmedi
(p>0.05).
Sonuç: İdrar yolu enfeksiyonu ve böbrek fonksiyonu riski olan çocuklarda yüksek düzeylerde protein ve lökosit
seviyeleri arasında bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz, ancak kronik böbrek yetmezliğinde erken tanı ve tedavi için
daha ileri araştırma ve tekniklere ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, kronik böbrek yetmezliği, yaş

URINARY TRACT INFECTIONS: RELATIONSHIP BETWEEN URINE
AND RENAL FUNCTION TESTS DEPENDING ON AGE
Introduction: Urinary tract infection (UTI) is known to cause chronic renal failure. Approximately 17 percent of
patients in dialysis units in Turkey is reported to be omitted due to urological problems in childhood. The aim of
this retrospective study was to investigate the relationship between some urinary and renal function tests depending
on age.
Material and Methods: The data of 936 patients with UTI including children and adults were examined in two
groups. Bilirubin (BIL), blood (BLD), bacteria (BAC), glucose (GLU), leukocyte (LEU) and protein (PRO) were
used urine tests. Blood urea nitrogen (BUN), creatinine (CR) and uric acid (UA) levels were used renal function
tests. We were also examined for C-reactive protein (CRP) levels. Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk normality
and Spearman-rho correlation test were performed. The data were performed according to Mann-Whitney Test.
Results are shown by %25-75 median values and percentile. p<0.05 values were considered significant
Results: There was a statistically significant positive correlation between CRP, BUN, CR and UA levels in age
groups, respectively (r=0,349, r=0,564, r=0,477, r=0,427, p=0,000). When the urine tests of the two groups were
compared according to the Pearson chi-square test, only LEU and PRO tests were found statistically significant
(p<0.05). When the levels of CRP, BUN, CR and UA were compared according to high LEU and PRO data,
statistically significant difference was found between the groups (p<0.001) but no significant difference was
observed in other urine tests (p>0.05).
Conclusions: We can say that there is a relationship between high levels of protein and leukocyte levels in children
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with risk of urinary tract infection and renal function, but further research and techniques are needed for early
diagnosis and treatment in chronic renal failure.
Keywords: Urinary tract infection, chronic renal failure, age
1. INTRODUCTION
Urinary infections are a common pediatric disease and their treatment and prognosis are closely related to the place
of infection 1. Urinary tract infections (UTI) are the most common genitourinary disease in children. Incidence is
reported as 3-28 / 1000 in girls and 1-7 / 1000 in boys. Upper urinary tract infections in childhood are a major risk
for renal damage, severe hypertension and renal failure 2. In recent years, patagonesis of childhood UTIs and
susceptibility factors to this associated renal parenchymal injury are better known. To minimize acute morbidity
and long-term monopolies, a quick, appropriate and detailed review is required 3.
The cause of one in every three child patients requiring chronic dialysis in Turkey, timely detected structural
defects in the urinary tract and kidney infections linked to developing chronic kidney damage, it was stated.
Urinary analysis and urine culture are the most common methods for UTI diagnosis. 5-10 cc urine specimen was
taken under a light microscope and examined at a magnification of 40; The presence of five or more leukocytes in
each area is considered as pyuria and the presence of bacteria as bacteriuria. The positive predictive value of pyuria
and bacteriuria was reported as 84.6% 4.
Although the urine culture varies according to the method of urine collection, it is sometimes misinterpreted as
there is a risk of contamination 5. Proper bacterial growth in the urine sample taken under appropriate conditions
is standard important the diagnosis of UTI 6. A sterile bag bonding method exists in the perineum which is a method
of urine collection for urine culture and is one of the commonly used methods. However, the false positivity rate
was reported as 85% due to the high risk of contamination 7.
For these reasons, it is urgently necessary to find a technically easy and practical method for distinguishing upper
and lower UTIs. It is noteworthy that some kidney diseases, which are seen in adult age, are discarded in childhood
and early recognition of these diseases is important for the prevention of chronic kidney diseases. It is known that
chronic kidney disease, which is an important public health problem, can be prevented or progressed when it is
detected early by some urine and blood tests, but the fact that awareness and early diagnosis are not at the desired
level do not allow this in many cases.
2. MATERIAL AND METHODS
In this study, 936 patients who applied to Eskişehir Osmangazi University Hospital Biochemistry Laboratory
between March 2018 and March 2019 were measured on the same day. Serum blood urea nitrogen (BUN), cretin,
uric acid and C-reactive protein (CRP) values, which are the most frequently used tests for evaluating renal
functions, were obtained retrospectively. Firstly, the appropriateness of the values to normal distribution was
examined with the tests of kolmogorov-smirnov and shapiro-wilk. The mann-whitney u test, which is
nonparametric test, was performed as it was not suitable for normal distribution. The correlations between the
spearman correlation test and the parameters were examined.All data were statistically evaluated by SPSS 21
package program. In all parameters, a difference was considered significant when p<0.05.
3. RESULTS AND DISCUSSION
There was a statistically significant positive correlation between CRP, BUN, CR and UA levels in age groups. (r
= 0.349, r = 0.564, r = 0.477, r = 0427, p <0.001). When CRP, BUN, CR, and UA levels were compared according
to high LEU and PRO data, there was a statistically significant difference between the groups (p <0.001), but no
significant difference was observed in other urine tests (p> 0.05) as seen Table 2 and Table 3. As these parameters
had significant results, paired comparisons were made between age groups.
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Table 1: Leukocyte Distribution in Age Groups
Groups
LEU
⧾1
⧾2
Children
Count
9
8
% within GRUP
11,4
10.1
% LEU
7.3
7.3
Adults
Count
115
101
% within GRUP
13.4
11.8
% LEU
92.7
92.7
Table 2: Protein Distribution in Age Group
Groups
PRO
⧾1
⧾2
Children Count
13
1
% within GRUP 16.5
1.3
% PRO
8.1
1.2
Adults
Count
147
85
% within GRUP 17.2
9.9
% PRO
91.9
98.8

Total
Mild
4
5.1
4.3
89
10.4
95.7

⧾3
10
12.7
4.8
197
23.0
95.2

Negative
48
60.8
11.9
355
41.4
88.1

79
100
8.4
857
100
91.6

Total
⧾3
0
0
0
44
5.1
100

⧾4
3
3.8
27.3
8
0.9
72.7

Mild
14
17.7
7.5
173
20.2
92.5

Negative
48
60.8
10.7
400
46.7
89.3

79
100
8.4
857
100
91.6

Table 3: Comparison of age groups and renal function tests in patients with high leukocytes in urine

CRP
BUN
CR
UA

Group
Children
Adults
Children
Adults
Children
Adults
Children
Adults

N
27
413
27
413
27
413
27
413

Mean ± Std. Deviation
24.17 ± 75.16
29.11 ± 54.11
13.61 ± 11.73
26.77 ± 22.07
0.85 ± 0.99
1.48 ± 1.45
3.98 ± 1.39
5.83 ± 2.41

Median (%25-75)
1 (0.4-13.6)
7.1 (2.2-23)
11 (8-13)
18 (12-34.75)
0.53 (0.4- 0.66)
0.87 (0.68-1.66)
3.9 (2.8-4.6)
5.5 (4.1-7)

Table 4: Comparison of renal function tests with age groups in high urine protein
Group
N
Mean ± Std. Deviation
Median (%25-75)
CRP
Children
17
9.01 ± 24.6
0.5 (0.15- 3.05)
Adults
284
43.11 ± 63.93
9.8 (2.32- 56.07)
BUN
Children
17
17 ± 13.25
11 (7.5- 26.5)
Adults
284
36.55 ± 24.17
31.45 (16- 53.15)
CR
Children
17
1.03 ± 0.93
0.62 (0.36-1.58)
Adults
248
2.33 ± 1.96
1.71 (0.77-3.27)
UA
Children
17
4.08 ± 1.74
3.8 (2.85-5.05)
Adults
284
6.35 ± 2.41
6.1 (4.60- 7.47)

P

<0.001

P

<0.001

According to our findings, it was observed that there was a significant difference between renal function tests
especially when children and adults with high protein and leukocyte levels in urine were compared. At the same
time, CRP levels, which are an indicator of acute inflammation, also differed 8. The results showed no significant
relationship between urine analysis and function tests in adults, but showed a significant relationship between renal
function tests, CRP in children and protein-leukocyte presence in urine. According to our results; As there is a
statistically significant difference between the age groups, it is important to evaluate renal function tests in the
presence of protein and leukocytes. Our results show that only urine analysis is inadequate for the diagnosis of
urinary tract infection and renal function tests should be evaluated. Urinary tract infection in 1-2% of children is
an important risk factor for chronic kidney disease in children with congenital disorders in the kidneys and urinary
tract (hydronephrosis, reflux, etc.) and recurrent febrile infections 9. If these children are not diagnosed and treated
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early, permanent damage to the kidneys develops and this condition can progress to end-stage renal disease 10. For
this reason, urinary tract infection should be considered in febrile children, urine analysis and urine culture should
be asked. In children with urinary tract infection, it is not enough to eliminate the infection by giving only
medication and the underlying cause should be investigated and treated. Further research and techniques are
needed for early diagnosis and treatment of chronic renal failure.
4. CONCLUSION
In this study, we compared the renal function tests of children with high protein and leukocyte ratios in childhood
urine tests and found significant results. This shows that the difference in these values is related to renal function.
Although there is no difference with urine examinations, renal function tests should be considered in the height or
difference of these values.
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SS-348
MİKRORNA’LARIN KANSERİN KARMAŞIK DOĞASINDAKİ YERİ
Murat Kaya*
*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Genetik B.D. İstanbul
Kanser genetik ve/veya epigenetik düzeydeki çeşitli değişiklikler nedeniyle hücrelerin kontrolsüz bölünmesi ve
çoğalmasıyla oluşur. İçinde yer aldıkları organa ve oluştukları hücre türüne bağlı olarak 100’ ün üzerinde kanser
çeşidi olduğu bilinmektedir. Son yıllarda geliştirilen mikroarray ve yeni nesil dizileme yöntemleri sayesinde pek
çok hastalıkta olduğu gibi kanserin moleküler yapısı konusunda da önemli mesafeler katedilmiştir. Kanser
hücrelerinin yapısı ve işlevleri normal hücreden çok farklı olabilmektedir. Bazı kanser hücreleri normal hücrenin
yaptığı görevleri yerine getirmemekle birlikte organizma için yıkıcı etkisi olan yeni bir işlev görebilmektedir.
Kanser hücreleri anormal çoğalarak konumlandıkları doku ve organı işgal edebilmektedir. Bu işgal hücrelerin
bulundukları doku ve organdan çok daha uzak yerlerde bile olabilmektedir. MikroRNA’lar kodlama yapmayan
19-25 nükleotid uzunluğundaki küçük RNA molekülleridir. MikroRNA’lar translasyonun baskılanmasına veya
mRNA’nın parçalanmasına neden olurlar. İnsan genlerinin % 60'ından fazlası mikroRNA'lar tarafından
hedeflenmektedir. Bu durum mikroRNA’ların, genlerin ifade seviyelerinin belirlenmesinde çok hayati öneme
sahip olduğunun açık bir kanıtıdır. MikroRNA'lar tek başlarına etki göstermek yerine birlikte çalışarak mRNA
seviyelerinin hassas ayarını kusursuz bir şekilde yapmaktadır. Bir MikroRNA yüzlerce geni hedefleyerek bu
genlerin ekspresyon seviyelerini değiştirebilmektedir. MikroRNA’ların önem derecesi dizi özgüllüğünün yanı sıra
ifade edildiği hücre tipi, doku ve organ çeşidine ve hangi gelişim sürecinde ifade edildiğine bağlı olarak da
değişebilmektedir. Bu derleme çalışmasında MikroRNA’ların kanserin karmaşık doğasındaki yeri, kanserin teşhisi
ve tedavisindeki önemi üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kanser, Epigenetik, MikroRNA

THE ROLE OF MİCRORNAS IN COMPLEXITY OF CANCER
*Department of Medical Genetics of Internal Diseases, Istanbul Medical Faculty, İstanbul University, İstanbul
Cancer occurs due to uncontrolled division of cells and proliferation of the cells as a result of various changes in
genetic and / or epigenetic levels. It is known that there are more than 100 types of cancers depending on the organ
they are involved in and the cell type in which they are formed. Molecular genetic structure of cancer has been
better understood with microarray and new generation sequencing methods developed in recent years. The
structure and function of cancer cells can be very different from normal cells. Some cancer cells do not perform
the tasks of normal cells morever they can have a new function with a devastating effect for the organism. Cancer
cells proliferate abnormally, invading the tissue and organ where they are located. This situation can even be in
places far from the tissues and organs where the cells are located. MicroRNAs are non-coding small RNA
molecules having nearly 19-25 nucleotides. MicroRNAs cause translation suppression or mRNA degradation.
More than 60% of human genes are targeted by microRNAs. This is clear evidence that microRNAs are crucial in
determining the expression levels of genes. microRNAs work together to control mRNA expression level. One
microRNA can target hundreds of genes and alter the expression levels of these genes. The importance of
microRNAs may vary depending on the sequence specificity as well as the type of cell, tissue and organ to which
it is expressed, and on which development process is expressed. In this review, the role of microRNAs in the
complex nature of cancer and its importance in the diagnosis and the treatment of cancer was discussed.
Key words: Cancer, Epigenetic, MicroRNA
1. GİRİŞ
1.1. Kanser
Genomdaki genetik ve/veya epigenetik düzeydeki hatalar neticesinde hücrelerin kontrolsüz bölünmesi ve
çoğalması sonucunda kötü huylu ur oluşması kanser olarak tanımlanmaktadır.1
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Kanser multifaktoriyel bir hastalıktır ve multistep aşamalardan geçerek oluşmaktadır. Konumlandıkları organa ve
oluştukları hücre çeşidine bağlı olarak 100’ ün üzerinde kanser türü olduğu bilinmektedir. Son yıllarda geliştirilen
mikroarray ve yeni nesil dizileme yöntemleri ile birlikte, pek çok hastalıkta olduğu gibi, kanser hastalığının
moleküler genetiği konusundaki bilgide de önemli bir artış olmuştur. Bu bilgiler ışığında kanser çeşidinin iki
yüzden fazla olabilceği düşüncesi oluşmuştur.2
Günümüzde artık net bir şekilde bilinmektedir ki kanser genetik bir hastalıktır. Hücrelerimizi yöneten DNA
molekülündeki genetik (nokta mutasyonu, delesyon, insersiyon gibi) ve/veya epigenetik değişiklikler (DNA
metilasyonu, histon modifikasyonu gibi) neticesinde kanser oluşmaktadır. Kanser oluşumunda özellikle bazı özel
genlerdeki genetik ve/veya epigenetik değişiklikler daha ön plana çıkabilimektedir. Örneğin DNA tamir
mekanizması ile ilgili yolaklarda görevli genlerde oluşan hasarlar, normal bir genin onkogen özellik kazanması
veya tümör baskılayıcı genlerde çeşitli hataların meydana gelmesi gibi temel mekanizmalardaki bozukluklar
neticesinde hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bönlünmesi ile kanserin oluştuğu kabul edilir. 3 Günümüzde kanser
insanoğlunun en büyük sorunlarından birisidir ve nedeni bilinen ölümler arasında 1990' larda 3. sırada yer alan
kanser, 2013 yılından bu yana birinci sıradaki kalp-damar hastalıklarından hemen sonra gelmektedir. Kanser türleri
hastanın yaşına, cinsiyetine ve coğrafi bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Son yıllarda kanser tanısı ve
tedavisi ile ilgili her ne kadar önemli çalışmalar yapılmış olsa da malesef kanser nedeniyle hayatını kaybeden kişi
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Tüm dünyada her sene yaklaşık 14 milyon birey kansere yakalanmakta ve 8.2
milyon kişi ise kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Daha etkili tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilemez ise
2030 yılında 22 milyon kişinin kansere yakalanacağı tahmin edilmektedir. 4
1.2. miRNA’lar
MikroRNA’lar kodlama yapmayan 19-25 nükleotid uzunluğundaki küçük RNA molekülleridir. MikroRNA
(miRNA)’lar gen içindeki veya genler arasındaki bir bölgeden oluşabilmektedir. Gen içinden üretilen miRNA
intron veya ekzon içerisinde yer alabilir. miRNA'ların çok büyük bir kısmı intronik bölgeden köken almaktadır.
İntron ve ekzon kökenli miRNA’lar içinde barındıkları genlerin promotörlerini kullanırlar. Genler arasındaki
bölgelere yerleşmiş olan miRNA'lar ise kendilerine özel promotörlere sahiptir ve bu miRNA'lar çoğu zaman primiRNA olarak uzun halde oluşturulur ve daha sonra işlenir.5
İntronda yer alan, Drosha ve DGCR8 enzimlerinden bağımsız şekilde üretilen miRNA'lar da vardır ve bunlar
mirtron olarak isimlendirilir. İntron kökenli miRNA'lar Drosha ve DGCR8'in dahil olduğu klasik yolak ile
(canonical) veya bu enzimlerin dahil olmadığı mirtronlara özgü diğer bir yolak (non canonical) ile olgunlaşırlar.
Mirtronlara özgü yolakta intronlar splicing ile pre-miRNA'ya dönüşürler.6
Klasik miRNA biyosentezinde pre-miRNA’ların sitoplazmaya taşınması Exportin-5 enzimi ile olmakta ve
sitoplazmada işlenmesi ise bir RNAase III endonükleaz olan Dicer enzimi tarafından yapılmaktadır. Sitoplazmada
Dicer enzimi ve TRBP enzimi birlikte çiftli miRNA-miRNA yapısının oluşumunu sağlarlar. Bu aşamadan sonra
çiftli yapı RISC kompleksine (RNA induced silencing compleks) katılır ve tek zincirli miRNA bu komplekse
tutunmak suretiyle hedef mRNA'lara taşınır. Burada şu önemli hususu belirtmek gerekir; yakın zamana kadar
sadece 5'-3' koldan oluşan yani -5p’nin fonksiyon gördüğü sanılmasına rağmen son yıllarda bu bilginin doğru
olmadığı ve 3'-5' koldan oluşan -3p’miRNA'sının da pek çok biyolojik süreçte kritik görevler üstlendiği ortaya
çıkmıştır.7
miRNA’lar genellikle hedef mRNA’ların 3’ ucundaki kodlanmayan bölgelerine (UTR) tam olmayan eşleşme ile
bağlanırlar. Birçok miRNA’nın hedef mRNA’sının deadenile olmasını, sonrasında ise parçalanmasını sağladığı ve
neticede protein sentezini durdurduğu bildirilmiştir.8 miRNA'lar omurgalı ve omurgasız hayvanlarda yüksek
oranda korunmuş diziler içermektedir. 206 farklı türde 30 binden fazla miRNA tespit edilmiştir ve insandaki
miRNA sayısı 2500’ün üzerindedir.9
İnsan genlerinin % 60'ından fazlası miRNA'lar tarafından hedeflenmektedir ki bu durum miRNA’ların genlerin
ifade seviyelerinin belirlenmesinde çok hayati öneme sahip olduklarının açık bir kanıtıdır. miRNA'lar tek başlarına
etki göstermek yerine birlikte çalışarak mRNA seviyelerinin hassas ayarını kusursuz bir şekilde yapmaktadırlar.
Olgun miRNA’ların 5' ucundaki 2-7 nükleotid uzunluğundaki dizi miRNA'ların hedef özgüllüğünü belirlemektedir
ve bu bölge çekirdek dizi diye adlandırılmaktadır. Bir miRNA yüzlerce geni hedefleyebilmektedir. miRNA’ların

628

önem derecesi dizi özgüllüğünün yanı sıra ifade edildiği hücre tipi, doku ve organ çeşidine ve hangi gelişim
sürecinde ifade edildiğine bağlı olarak da değişmektedir.10
1.3. MiRNA ve Kanser İlişkisi
Protein kodlayan genlerde meydana gelen genetik ve epigenetik değişiklikler nasıl kanser ve diğer hastalıkların
oluşumuna ve gelişimine neden olabiliyorsa miRNA genlerindeki genetik ve epigenetik değişiklikler de benzer
şekilde başta kanser olmak üzere çok sayıda hastalığın oluşmasına ve hastalık seyrinin kötüleşmesine sebep
olabilmektedir.11 PUBMED’te yer alan miRNA ile ilgili çalışmaların sayısına bakıldığında 2001 yılında sadece 5,
2002’de ise sadece 42 çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Andrew Fire ve Craig C. Mello’nun 2006 yılında RNA
interferans mekanizması ile ilgili yaptıkları çalışmalar nedeni ile Fizyoloji/Tıp alanında nobel ödülüne layık
görülmelerinin ardından miRNA konusu hak ettiği noktaya gelmeye başlamıştır. 12 2006 sonrasında miRNA ile
ilgili her sene binlerce çalışma yapılmıştır. miRNA ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir kısmını miRNA’ların
kanserlerle olan ilişkisini ortaya koyan çalışmalar oluşturmaktadır. Kanser ve miRNA ilişkisini araştıran çalışmalar
miRNA’ların kanserle ilişkili genomik bölgelerde lokalize olabildiğini, hatta frajil bölgelerde konumlanmış olan
miRNA oranının %52.5’dan daha fazla olduğunu göstermiştir.13
Yapılan fonksiyonel çalışmalar birçok miRNA’nın onkogen veya tümör baskılama genleriyle benzer görev
yaptığını göstermiştir. Genel olarak onkogenlerin mRNA’larını hedefleyen miRNA’lar tümör süpresör miRNA
(TsmiR) olarak adlandırılırken tümör baskılayıcı genlerin mRNA’larını hedef alanlar ise onkogenik miRNA
(onkomiR) şeklinde sınıflandırılmaktadır.14 miRNA ifadesindeki değişiklikler çok farklı nedenle olabilmektedir.
Örneğin delesyon, translokasyon veya amplifikasyon gibi genetik değişikliler, DNA metilasyonu veya histon
modifikasyonu gibi epigenetik değişikliker hücredeki miRNA ifade düzeyini artırabilmekte veya
azaltabilmektedir.15
1.3. TsmiR’ler ve OnkomiR’ler
TsmiR’lerin ifadelerinin azalması kanser oluşumuna neden olabilmektedir. Hücredeki olgun bir miRNA ifade
seviyesindeki azalma veya ilgili miRNA ifadesinin tamamen yok olması nedeniyle, bu miRNA’nın hedef
onkogeninin baskılanamaması ve anormal hücre proliferasyonu oluşabilmektedir. Hedef genlerin mRNA'larındaki
bu beklenmedik artışa bağlı olarak hücre proliferasyonunun yanısıra invazyon, migrasyon hatta metastaz oluşumu
gözlenebilmektedir. OnkomiR’lerin ifade düzeylerindeki anormal artış tümör baskılayıcı hedef genlerin mRNA
düzeylerinin anormal şekilde azalmasına neden olabilmektedir. Bu durumda hücre proliferasyonunda anormal artış
ve diğer kanser sürecindeki olaylar gelişebilmektedir.16
miRNA’ların kanser ile ilişkili olduğu ilk olarak 2002’de kronik lenfositik lösemili kanser hastalarına ait
örneklerde gösterilmiştir. İlgili çalışmada miR-15 ve miR-16 genlerinin delesyona uğradığı ve bu miRNA’ların
ifadelerinin azaldığı bildirilmiştir.17 Aynı grup tarafından bu çalışmadan iki sene sonra daha önceden kanserle
ilişkili olduğu bildirilen frajil bölgelerde lokalize olan 98 tane miRNA tespit edilmiştir.18 2005 yılında ise miR-15
ve miR-16’nın BCL2 proto onkogenini hedefleyerek apoptoza neden olduğu gösterilmiş ve böylece ilk tümör
baskılayıcı miRNA’lar keşfedilmiştir.19 Yine aynı tarihte miRNA’ların onkomiR olarak görev yaptığı ilk kez
gösterilmiştir. İlgili çalışmada B hücreli kronik lenfositik lösemili hastalarda (B-KLL) ifade seviyesi artan miR17-92’in fare modellerinde C-MYC onkogeni etkileyerek lenfomayı artırdığı bildirilmiştir. 20 Caenorhabditis
elegans’tan memelilere kadar yüksek korunmuşluk düzeyine sahip olan ve ilk tespit edilen miRNA ailesi unvanına
sahip olan let-7 ailesinin akciğer, over, meme ve karaciğer kanserleri gibi pek çok kanser çeşidinde tümör
baskılayıcı miRNA olarak görev aldığı yapılan çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu miRNA ailesinin üyeleri
kanserde sık sık delesyona uğrayan frajil bölgelerde bulunmaktadır. Hedef genleri arasında RAS ve MYC gibi çok
önemli onkogenler olan let-7 ailesinin üyeleri hücrede çok büyük oranda TsmiR olarak görev yapmaktadır.21
Birçok kanser çeşidinde TsmiR özellik sergilediği tespit edilen miRNA’lardan birisi de miR-33a’dır. İntronik
miRNA olan miR-33a SREBF2 geni içerisinde lokalizedir. Larenks kanseri ve miR-33a ilişkisinin araştırıldığı bir
çalışmada Hep-2 hücrelerine miR-33a transfeksiyonu sonrasında miR-33a’nın PIM1 geninin 3’UTR bölgesine
bağlanarak hücre proliferasyonunu azalttığı tespit edilmiştir. 22
5q32’de yer alan miR-143 ve 5q33'te lokalize haldeki miR-145’in de bir çok kanser türünde yapılan çalışmalarda,
hücrede TsmiR olarak görev aldığı gösterilmiştir. Örneğin HCT116 hücreleri ile yapılan çalışmada miR-143’ün
yüksek seviyedeki ifadesi BCL2 proto onkogeninin ifade düzeyinin azalmasına yol açtığı, bu durumun ise kanser
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hücrelerinin apoptoza gitmesine neden olduğu bildirilmiştir.23 Yine miR-143’ün KRAS yolağını engelleyerek
hücre proliferasyonunu durdurduğu bir başka çalışmada gösterilmiştir. Özen ve arkadaşlarının prostat kanseri
hücreleri ile yaptığı çalışmada miR145-5p’nin hücre proliferasyonunu durdurduğu ve bu miRNA’nın SOX2
geninin ekspresyonunun azalmasına neden olduğu gösterilmiştir. 24 miR-145’in tümör baskılayıcı olarak görev
yaptığını gösteren birçok çalışmadan birisi de Karataş ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadır. İlgili çalışmada
squamöz hücreli larenks kanser hasta örneklerinde miR-145 ifade düzeylerinin anlamlı derecede azaldığı ve Hep2 hücre hattında ise miR-145’in ifade düzeyinin artmasına bağlı olarak hücre proliferasyonunun ve migrasyonun
inhibe edildiği gösterilmiştir.25
17q23.2’de yer alan miR-21 geni onkomiR olarak görev yapan miRNA’lardandır. İnsanlarda neredeyse bütün
kanser türlerinde ifade düzeyi artmış olarak bulunan miR-21; PTEN1 ve PDCD4 gibi hayati öneme sahip tümör
baskılayıcı genleri hedeflemektedir. miR-21’in invazyon ve metastazda rol oynadığı çeşitli çalışmalarda
gösterilmiştir.26
TsmiR ve onkomiR olma özelliği mikroRNA’ların çeşidine, miRNA’ların ifade edildiği hücre tipine ve kanser
çeşidine göre değişiklik gösterebildiği de unutulmamalıdır. Örneğin, birçok hematolojik malignitede onkomiR
özellik sergileyen miR-125b’nin çeşitli solid tümörlerde TsmiR olduğu gösterilmiştir. miRNA’lar ile ilgili önemli
hususlardan birisi de bazı miRNA’ların hem tümör süpresör, hem de onkogenleri hedefleyebildikleridir. Bu
nedenle miRNA’ların hangi genleri hedeflediğinin tespitini sağlayan fonksiyonel çalışmalar önemlidir. 27
2. SONUÇ
miRNA’ların biyogenezi ve hücredeki moleküler etki mekanizmaları hakkındaki bilgide, keşfedildikleri zamandan
bu yana önemli artış olmuştur. Başta kanserler olmak üzere çok sayıda hastalığın oluşumunda birçok miRNA’nın
ifade seviyelerinin düzenlenmesindeki bozuklukların neden olduğu gösterilmiştir. Hücre büyümesi, gelişimi,
farklılaşması ve çoğalması gibi hayati olaylarda etkin olarak rol oynayan miRNA’lardaki anormal genetik ve
epigenetik değişiklikler neticesinde oluşan bozukluklar kanserleşmenin önemli parçasını oluşturmaktadır.
Neredeyse bütün kanserlerde birden fazla miRNA’nın ekspresyon seviyesinin anormal şekilde değiştiği
bilinmektedir. Bu alanda son yıllarda yapılan çalışmalar daha çok ekspresyon seviyesi anlamlı şekilde değişen
miRNA’ların hücreler üzerindeki etkisinin araştırması üzerine yapılmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalarda
miRNA’ların hücrelerdeki fonksiyonları ve hedef genleri araştırılmaktadır. Özetle miRNA’lar kanserle direkt
ilişkili küçük RNA’lardır ve herbir miRNA’nın yüzlerce geni hedefleyebilmesi ve yine bir miRNA’nın çok sayıda
gen tarafından kontrol ediliyor olması çok karmaşık mekanizmalarla örülü kanserin yapısının aslında bilinenden
daha da karmaşık olduğunun göstergesidir. miRNA ifade profillerinin kanserin tanı ve tedavisinde yararlı
olabileceği öteden beri umut edilmektedir ancak kanserin karmaşık doğası dikkate alındığında bunun kısa sürede
olamayacağı ortadadır. Bu nedenle miRNA’ların çeşitli hücresel olaylardaki fonksiyonlarını belirleyebilen kısa
sürede, güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçları veren yeni tekniklere ve yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Amaç: Pediatrik yaş grubunda mandibula kırıklarının muayenesi ve tedavisinde risk faktörlerini belirlemek ve
uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma oral ve maksillofasiyal cerrahide pediatrik mandibula kırıklarının muayenesi ve
tedavi seçenekleri ile ilgili güncel ve kapsamlı literatür sunmaktadır.
Bulgular: Pediatrik mandibular kırıklarda ilk önce hastanın hava yolu değerlendirilmelidir. Pediatrik hastaların
nazal hava yolları rölatif olarak dar ve kolayca tıkanabileceği için endotrakeal entübasyon veya trakeostomi
gerekebilir. Mandibula kırığına eşlik eden başka bir bölgede kırık varlığı bilgisayarlı tomografi ve panoramik
radyografilerle araştırılmalıdır. Ekimoz, ödem, trismus,hematom ve malokluzyon intraoral muayenede kırık
varlığına işaret olabilir. Ekstraoral olarak mandibula alt sınırında bimanuel palpasyonda basamak ve dış kulak
yolundan gelen kanama varlığı bakılmalı ve temporomandibuler eklem muayenesi (krepitasyon, deplase kondil
başı) mutlaka yapılmalıdır.
Sonuç: Yetişkinlerde ve çocuklarda mandibula kırıklarının tedavisi aynı genel prensiplere (kemik iyileşmesi
sağlanıncaya kadar yapılan yeterli stabilizasyon ile birlikte anatomik redüksiyon) dayanmaktadır. Mandibular
kondil kırıkları haricindeki kırıklarda, açık redüksiyon ve internal fiksasyon, süt ve karışık dişlenme dönemindeki
kırıkların tedavisinde splintlerle yapılan kapalı redüksiyona tercih edilmektedir. Kapalı redüksiyon yöntemi olarak
en sık kullanılanlar sirkümmandibular telleme ve maksillomandibular fiksasyondur. Açık redüksiyon ve internal
fiksasyonda ise son yıllarda rezorbe olabilen plak ve vidalar tercih edilmektedir. Tedavi teknikleri yetişkin ve
pediatrik hastalarda benzer olmasına rağmen, yaş, dentisyon, kırık lokalizasyonu, mevcut dişlerin durumu, kırık
parçalarının deplasmanı gibi faktörler tedavi yöntemini etkiler.
Anahtar Kelimeler: Pediatrik travma, pediatrik mandibula fraktürleri, kapalı redüksiyon.
1. GİRİŞ
Travma pediatrik popülasyonda morbiditenin başlıca sebebidir. A.B.D. ‘de pediatrik travma yıllık ortalama 12000
ölümle sonuçlanmaktadır. (1) Travma insidansı pediatrik popülasyonda yetişkinlere göre daha fazla iken çocukların
kemiklerindeki mineralizasyonun az olması, fasiyal iskeletteki yağ dokusu miktarının fazlalığı, sinüslerin
pnömatizasyon azlığı, kemiklerin elastikiyeti, kapanmamış suturalar gibi faktörler fraktür insidansını
azaltmaktadır, ve kırık sıklıkla yeşil ağaç kırığı olarak meydana gelmektedir. Travmanın tedavisi, pediatrik hastaya
özgü anatomi ve büyüme-gelişim dikkate alınarak uygulanmalıdır. Waldron 1943 yılında pediatrik travmalara
maksillofasiyal cerrahların vakaya özgü bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğini belirtmiştir. (2) Mandibular fraktür
paterni çenede farklı gelişim evrelerinde olan diş tomurcuklarından doğrudan etkilenir. Gelişmekte olan diş
tomurcukları ve gelişmekte olan kemik sadece travmadan değil tedavide kullanılan cerrahi teknik ve sonuçlarından
da (nonunion, malunion, enfeksiyon gibi) etkilenmektedir. (3)
1.1 Epidemiyoloji
Pediatrik travmaların sadece % 4,6’sını fasiyal fraktürler oluşturmaktadır. (4) Pediatrik fasiyal fraktürlerin meydana
gelmesi için gerekli olan travmanın şiddeti ciddi bir boyuttadır ki fasiyal fraktürlü pediatrik hastanın % 55,6’sında
vücut genelinde şiddetli yaralanma mevcuttur.(5) Fasiyal fraktürlerde hastanın yaşına göre fraktür lokalizasyonu
değişkenlik göstermektedir. Mandibuladaki kırıklarda da kendi içinde yaşa bağımlı olarak fraktür lokalizasyonu
değişebilmektedir. Kondil başı ve subkondiler kırıklar (% 48) en sık görülen kırıklardır. Kondil fraktürleri insidansı
yaşla birlikte azalırken angulus ve korpus kırıkları insidansı yaşla birlikte artmaktadır. (6,7) Cerrahi ile tedavi edilen
pediatrik fasiyal fraktürlerin oranı çok değişkenlik gösterse de daha büyük yaşta olan çocukların cerrahi tedaviye
gereksinimi genelde küçük yaşta olanlara göre daha fazladır.(8)
2. MANDİBULA KIRIKLARI
Çocuklarda mandibula kırıkları hava yolu için risk teşkil edebilir. İlk değerlendirmede havayolunun güvenliği
sağlanmalıdır. Tomografi ve yardımcı görüntülemelerle kırık varlığı ve eşlik eden başka fasiyal fraktürler varsa
araştırılmalıdır. Ağız içi muayenede her ne kadar süt dişlenme döneminde okluzyon yetişkinlerdeki gibi
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değerlendirilemese de ekimoz, ödem, diş kırıkları, trismus varlığı alveoler kemikte kırık, hareketli kemik
fragmanları, parestezi değerlendirilmelidir. Ağız dışı muayenede, mandibula tüm alt kenarı palpe edilmeli,
krepitasyon veya basamak varlığına bakılmalı, ağız hareketlerinde kısıtlılık, ağzı açarken ve kapatırken deviasyon
varlığı, eklem bölgesinde fonksiyonda kondil başı hareketleri, kondil başının konumu, deplasmanı dikkatle
incelenmelidir.
2.1 Mandibula Kırıkları’nın Tedavisi
Yetişkin ve çocuklarda kırık tedavi prensipleri aynıdır. Stabilizasyon ile birlikte yapılan anatomik redüksiyon
uygun kemik iyileşmesini sağlayacaktır. Arch barların kullanımı ve maksillomandibular fiksasyon gelişen ve
değişen dentisyonda endike ise yapılmalıdır. Gelişen diş tomurcuklarından ve süt dişlerinin kron boylarının kısa
olmasından dolayı arch barlarla yeterli stabilizasyon sağlanamazsa maksillomandibular fiksasyon;
sirkummandibular, sirkumzigomatik, anterior nazal spina ve piriform apertür gibi iskeletsel bölgelerden destek
alınarak yapılmalıdır.
Pediatrik mandibula kırıklarının tedavisinde konservatif yaklaşım, invaziv yöntemlere tercih edilmelidir. Eğer
maksillomandibular fiksasyon yapılacaksa gelişen diş germlerine zarar verilmeden yapılmalıdır. Kırıkların
tedavisinde hasta sık aralıklarla takip edilip okluzyon değerlendirilmelidir. Tedavi sonrası oluşan okluzal
düzensizlikler ortodontik tedavi ile düzeltilebilecek düzeyde olmalıdır. Bazı yazarlar konservatif tedaviyi kabul
etse de pediatrik kırıkların tedavisinde kondil bölgesi hariç açık redüksiyon ve internal fiksasyon yapılması
gerektiğini savunan yazarlar da vardır. Bu yazarlar konservatif tedavi sonrası oluşabilecek okluzal düzensizliklerin
ortodontik tedavi ile giderilebileceği düşüncesini bahane olarak görmekte olup kondil bölgesi harici kırıkların
tedavisinde açık redüksiyon ve internal fiksasyonu tercih etmektedirler. Eğer internal fiksasyon ile tedavi
yapılması gerekirse kullanılacak mikroplak veya miniplakların konulacak yerleri stratejik olarak planlanmalı ve
plaklar unikortikal vidalarla sabitlenmelidir. Kullanılacak plak mandibulanın alt sınırında yakın en kalın yere
yerleştirilmeli ve arch bar stabilizasyonuyla kombine edilmelidir. Kırığın tipi ve lokalizasyonuna göre tedavi
yöntemleri değişmektedir.
2.2 Simfiz ve Parasimfiz Kırıkları
Bu bölge kırıklarında plak ve vidalarla redüksiyon ve stabilizasyon yapılmazsa fraktüre yakın tarafta dişler arası
boşluk oluşabilir. Bu komplikasyonu önlemek için uygun redüksiyon ve stabilizasyon yöntemleri ile açık
redüksiyon teknikleri uygulanması gerekmektedir.
2.3 Korpus Kırıkları
Deplasmanı olmayan kırıklarda kapalı redüksiyon yeterli olmaktadır. Alternatif olarak mandibulanın alt sınırında
transkutanöz trokar aracılığıyla plak koyulabilir. Eğer eşlik eden kondil fraktürü varsa maksillomandibular
fiksasyon az süre tutulması gerekiyorsa internal fiksasyondan daha stabil bir tedavi yöntemi (plak ve vida) tercih
edilmelidir.
2.4 Dentoalveolar Kırıklar
Pediatrik hastalarda genellikle alt yüz kırıkları ile birlikte görülen anterior maksiller ve mandibuler dişlerin ve
dişlerin oturduğu alveoler kemiğin kırıkları en sık rastlanan kırıklardır. Bu bölge kırıklarında alveoler segment ve
dişler kemik iyileşmesi sağlanıncaya kadar immobilize edilmelidir. İzole alveol kırıkları dişlerin birbirleri ile
kompozit dolgu ve tel kullanılarak stabilize edilmesi ile redükte edilebilir. Eğer arch bar kullanılacaksa arch barın
dişlerde ekstrüzyon yapacağı unutulmamalıdır. Kullanılacak olan splintler kolay uygulanabilir olmalı, dişlere aktif
kuvvet uygulamamalı, normal okluzyonun sürdürülmesini engellememeli, oral hijyeni bozmamalı, ve kolay
çıkarılabilmelidir.
2.5 Angulus Kırıkları
Diş yerleşim bölgelerine yakın kırıklar sadece splintle immobilize olmamakta, 3 hafta süreli intermaksiller
fiksasyon yapılması gerekmektedir. Kondil kırıkları ile birlikte olan angulus kırıklarında angulus bölgesine açık
redüksiyon internal fiksasyon gereklidir. Plak ve vidalar karışık dentisyondaki çocukta gerilim bandları üzerine
koyulmamalıdır. 5 yaşından küçük çocuklarda intraossöz tellerin ve vidaların kullanımının diş germlerine zarar
verebilme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
2.6 Kondil Kırıkları ve Subkondiler Kırıklar
Mandibular kondiller cerrahi ile veya travma sonrası kırık ile ankiloza çok yatkın olan, kan akışının kesilmesine
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çok hassas büyüme merkezleridir.(9) Çocukluk döneminde sıklıkla görülen çene ucuna gelen travma kondil başını
posterosuperiora deplase eder ve bu hasarın boyutu kapsüldeki ufak bir yırtıktan, hamartroz ve kondil kırıklarına
kadar uzanabilir. 3 yaşından küçük çocuklarda kondile gelen travmanın ankilozla sonuçlanma potansiyeli çok
fazladır. Yetersiz yapılan tedavi gelişim geriliği meydana getirebilirken, uzun süren immobilizasyon mandibular
hipomobilite ile sonuçlanabilir.(10) Kondil kırıklarında amaç fonksiyonun korunması ve ramus uzunluğunun
sağlanmasıdır.
Intrakapsüler kırıklar, yüksek kondil boynu kırıkları ve koronoid kırıkları komplikasyonlardan kaçınmak için
konservatif tedavi edilmelidir. Ağız açma egzersizleri travmadan hemen 3-5 gün sonra başlanmalıdır. Unilateral
ve bilateral kondil fraktürleri sıvı beslenme ile birlikte konservatif tedavi edilirler. Bilateral kondil fraktürleri ciddi
dislokasyon ile birlikte ise açık kapanışla sonuçlanabilir. Bu durumda 7-10 gün sıvı beslenme ile immobilizasyon
ve immobilizasyondan sonra 7-10 gün rehber elastiklerin kullanımı gerekir eğer bu şekilde tedavi başarısız olursa
açık redüksiyon gerekir. Çocuklarda kondil kırıklarında açık redüksiyon eğer kondil başı orta kranial fossaya
disloke olmuşsa, kapalı teknikle tedaviden sonra ciddi malokluzyon mevcutsa, ekstrakapsüler dislokasyon varsa,
kommunite ortayüz kırıklarıyla birlikte bilateral kondil kırıkları varsa, penetrasyon yaralanması ile kondil bölgesi
açıksa endikedir.(11–13) Bu durumların dışındaki kondil kırıklarında konservatif, non-operatif yaklaşım tercih
edilmelidir.
2.7 Rezorbe Fiksasyon Materyalleri
Kraniomaksiller kırıkların fiksasyonunda kullanılmakta olan titanyum alaşım plaklar ve vidalar az komplikasyon
oranlarıyla günümüzde en sık kullanılan fiksasyon materyalleridir. Büyümekte ve gelişmekte olan kemiklerdeki
kullanımı tartışmalı olduğu için rezorbe fiksasyon materyalleri geliştirilmiştir. Çoğu rezorbe olabilen plak ve vida
alfa hidroksi polilaktik ve poliglikolik asit izomer konfigurasyonundadır. Sitrik asit döngüsüne girerek yıkılmaları,
postoperatif radyasyona olumsuz etkilerinin olmaması, fiksasyon materyalinin içine antibiyotik gibi maddelerin
yerleştirilebilmesi avantajlarıdır. Titanyum alaşımları kadar dayanıklı olmamaları, operasyon süresini uzatmaları,
materyalin hafızasından dolayı kırık hattında distorsiyon yaratabilmesi ve yıkılma sürecinde aşırı doku reaksiyonu
olması dezavantajlarındandır.
3. SONUÇ
Mandibular kırıklar çocuklarda sıklıkla kondil bölgesinde görülür, genel olarak bunu sırasıyla parasimfiz ve
angulus bölge kırıkları takip eder. Minimal deplase çoğu vaka konservatif tedavi edilebilir. Çok deplase
mandibular kırıklar yetişkinlerde yapılan redüksiyon ve immobilizasyon yöntemleri ile tedavi edilirler. Kondil
bölgesindeki kırıklara özel durumlar haricinde non-operatif yaklaşılmalıdır.
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Introduction: Probiotics are defined as living microorganisms that contribute to beneficial effects on human
health upon ingested in adequate doses (FAO/WHO, 2002). In today's world, many strains of Lactobacillus and
Bifidobacterium genus are used as probiotics. Although most probiotics are bacteria, one strain of yeast,
Saccharomyces boulardii, has been found to be an effective probiotic in clinical studies. Studies on yeasts that are
probiotics have been increasing in recent years.
Methods: Here, probiotic properties of yeasts were determined based on low pH and bile tolerance, antagonistic
effect and aggregation activity. In addition, cholesterol assimilation and folate production of yeast cultures were
determined. Yeast strains (Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus, Pichia kudriavzevii, Torulaspora
delbrueckii, Candida humilis) used in the study were obtained from Pamukkale University, Faculty of Engineering,
Food Department Culture Collection.
Results: The results revealed that the yeasts had low acidity/bile salt resistance and bile salt hydrolysis activity.
None of the yeasts showed an antagonistic effect against the indicator microorganisms (E. coli ATCC 259225, S.
aureus ATCC 29213, vancomycin-resistant S. aureus 316, P. aeuroginosa ATCC 278853, P. aeruginosa 344,
vancomycin-resistant E. feacalis 461, C. albicans ATCC 90028, C. parapsilosis ATCC 22019). The highest folate
production was performed by S. cerevisiae PCF110 (54 µg/ml) and C. humilis PCF117 (56 µg/ml) strains. All
yeast strains assimilated cholesterol between 10.1-87.5%. A high level of co-aggregation (46-87%) was observed.
Conclusion: These yeasts may be very attractive for use as probiotic microorganisms in terms of aggregation
activities and cholesterol assimilation capabilities.
Keywords: Yeast; Probiotic; Aggregation; Cholesterol assimilation
1.

Introduction

Probiotics are defined as living microorganisms that contribute to beneficial effects on human health upon ingested
in adequate doses (FAO/WHO, 2002). Researches on bacterial species such as Lactobacillus and Bifidobacterium
have been continuing in the world, and studies have been started on yeasts in recent years [1]
Yeasts are one of the groups of microorganisms most commonly used for animal and human consumption in the
food industry worldwide; with Saccharomyces, Candida, and Kluyveromyces being the most representative genera.
There is a great interest in finding yeast strains with probiotic potential. Different yeast species such as
Debaryomyces hansenii, Torulaspora delbrueckii, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces marxianus,
Kluyveromyces lodderae have shown tolerance to passage through the gastrointestinal tract or inhibition of
enteropathogens [2-3].
Antagonism of microorganisms by yeasts has been attributed primarily to competition for nutrients, pH changes
in the medium as a result of growth-coupled ion exchange or organic acid production, production of high
concentrations of ethanol, secretion of antibacterial compounds and release of antimi- crobial compounds such as
killer toxins or “mycocins” [4-6]. Mycocins are extracellular proteins or glycoproteins that disrupt cell mem- brane
function in susceptible yeasts, which bear receptors for the compound [5].
The aim of our study was to determine the low pH and bile tolerance, antagonistic effect, aggregation activity of
probiotic properties of yeasts. It is also to investigate cholesterol assimilation and folate synthesis.
2. Material and Method
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2.1. Microorganisms and culture conditions
Yeast strains used in the study were obtained from Pamukkale University, Faculty of Engineering, Food
Department Culture Collection. Yeasts used are given in Table 1. Indicator microorganisms Escherichia coli ATCC
259225, Staphylococcus aureus ATCC 29213, vancomycin resistant Staphylococcus aureus 316, Pseudomonas
aeruginosa ATCC 278853, vancomycin resistant Enterococcus feacalis 461, Candida albicans ATCC 90028,
Candida parapsilosis ATCC 22019 The Clinical Microbiology Laboratory of Behçet Uz Children's Diseases and
Surgery Training and Research Hospital was obtained from the Culture Collection.
In the growth of bacteria, Nutrient agar or broth, Sabouraud dextrose (SD) agar or broth medium were used in the
development of yeasts. All yeasts and indicator microorganisms were stored in a deep-freezer at -30 ° C in beaded
tubes. It was kept in the refrigerator at + 4 ° C during daily use.
2.2. Acid and bile salt tolerance of yeasts
Tolerance of yeasts to acidic media; SD broth media were autoclaved by adjusting pH 2.0, 2.5 and 3.0 with 3 N HCl.
One night of active yeast cultures (log 10 cfu / ml) 100 µl of various pH-adjusted media were inoculated and kept at
37 ° C in 5% CO 2 for 4 hours. At the end of the period, cultures were grown in 37 ° C 5% CO2 medium by sowing
SD agar smear, colony count was made and the number of remaining yeasts was determined as log cfu / ml.
Yeast tolerance to bile; SD broth media were sterilized at 121° C in an autoclave with 0.3%, 0.5% and 1.0% Oxcall.
One night of active yeast cultures (log 10 cfu/ml) 100 µl of various pH-adjusted media were inoculated and kept at
37 ° C in 5% CO2 for 4 hours. At the end of the period, cultures were cultured in 37 °C 5% CO2 medium by sieving
SD agar, colony count was determined and the number of surviving yeasts (log cfu/ml) was determined [7].
2.3. Antagonistic activity of yeasts
The antagonistic effect of yeasts was done by agar well diffusion method [8]. Cultures SD broth were developed
at 37 ° C 5% CO 2 for 24 hours and centrifuged at 4000 ° C for 15 minutes at 4 ° C. Indicator bacteria were
developed in 18-20 h at 37)C of 5% sheep blood agar (Biomerux, France) medium and adjusted to 0.5 McF.
Indicator bacteria were Mueller Hinton Agar (Merck, German) and only VRE 5% sheep blood agar smear.
Indicator yeasts were also studied on SD agar. They were kept in the room for half an hour and the plates were
opened with 8 mm diameter on the plates. supernatants were added to 100 ucukl wells. The plates were kept in a
sterile environment at room temperature for 2 hours. Then, at 37 ° C, 5% CO 2 for 24 hours. Zones formed around
the wells were measured in mm.
2.4. Aggregation activity
2.4.1. Auto-aggregation
Yeasts were cultured in SD agar medium at 37 ° C in 5% CO2 medium and Escherichia coli ATCC 259225,
Staphylococcus aureus ATCC 29213, bloody media at 37 ° C 24 hours. All microorganisms were centrifuged at
4000g for 15 min at 4 °C, twice was washed in phosphate buffer (130 mM sodium chloride, 10 mM sodium
phosphate, pH 7.2 PPB) and 1 McF adjusted in PPB 4 ml tubes again. The yeasts were vortexed and left at room
temperature for 10 seconds for Auto-Aggregation. At 0 and 4 hours, the densities were measured at 550 nm with
the densimeter. The percentage of auto-aggregation was calculated according to the formula [9].
% Auto-aggregation = A0-B1 / A0x100
A0: 0 (first) hour measurement, B1 (final) 4 hours measurement
2.4.2. Co-aggregation
2 ml of yeast strains adjusted to 1 ml of McF in 4 ml tubes and Escherichia coli ATCC 259225 were transferred to
another tube by taking 2 ml of Staphylococcus aureus ATCC 29213 bacteria. vortexed for 10 seconds for coaggregation and left at room temperature. At 0 and 4 hours, the densities were measured at 550 nm with the
densimeter. The percentage of co-aggregation was calculated according to the formula [9].
% Co-aggregation = C0-D1 / C0 x 100
C0: 0 (first hour) (Yeast + indicator bacteria) measurement
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D1: 4 (final) hour (Yeast+ indicator bacteria) measurement
2.5. Cholesterol assimilation
SD broth grafting was performed with active yeasts containing 0.3% oxcall. 24 hours 5% CO2. Left in the
environment. Samples were centrifuged at 5000 g for 10 min. The cholesterol content was determined using the
enzymatic [SYNCHRON ® Systems (Beckman Coulter, USA)] and the Unicell DxC800 model autoanalyzer
(Beckman Coulter, USA) [10].
2.6. Folate production
100 microliters of inoculation was applied to 5 ml SD broth media from one-night-active cultures and allowed to
develop at 37°C for 5 hours in a 5% CO2 incubator. 5000 rpc was centrifuged. 2 ml of the remaining spernatant
was taken by Abbott Architect i1000sr Immunoactive Analyzer 600 nm measurements were made, folate, ng/dl
was determined [10].
3. Results and Discussion
3.1.1. Acid and bile tolerance of yeasts
Oral microorganisms are exposed to high acidity (low pH 2-3) for approximately 3 hours as they pass through the
stomach and are mostly inhibited. Probiotic microorganisms must be tolerant of this low pH environment. Table 1
shows the tolerance of yeast strains to pH 2.0, 2.5 and 3.0. pH 2 and 2.5 have only shown the development of P.
driavzeii PCF113 and C. humilis PCF118 strains. At pH 3, all yeasts showed improvement. As it is understood
from the studies, yeasts are generally tolerant to pH 3 [11]. In our study, all strains were found to be tolerant to pH
3.
Table 1. Development of yeasts at low pH
Yeast
K. marxianus PCF114
P. driavzeii PCF126
P. driavzeii PCF113
C. humilis PCF117
C. humilis PCF118
S. cerevisiae PCF121

Initial microorganisms
(log CFU/ml)
9.82
9.95
10.08
10.06
10.01
9.97

pH 2.0

pH2.5

pH3.0

9.85
9.91
7.87
-

10.03
10.0
8.95
-

9.78
10.03
10.09
9.86
10.0
9.79

Probiotic microorganisms are properties that are desired to be bile resistant. Table 2 shows the tolerance of yeast
to bile salt in different proportions. All strains developed at 0.3% oxalate. All the yeasts except K. marxianus
PCF114 was found to be 0.5% and 1.0% oxal-tolerant. Syal and Vohra (2013) reported that all of the yeasts that
they isolated from the food were 0.3% oxal tolerant. As can be seen from the studies, yeasts are generally tolerant
to 0.3% bile salt [12]. In our study, these studies are in parallel.
Table 2. Tolerance of the percentage of foodborne yeasts in various quartiles
Yeasts
K. marxianus PCF114
P. driavzeii PCF126
P. driavzeii PCF113
C. humilis PCF117
C. humilis PCF118
S. cerevisiae PCF121

Initial microorganisms
(log CFU/ml)
9.82
9.95
10.08
10.08
10.07
9.96

%0.3

%0.5

%1.0

9.33
9.95
10.06
10.06
10.00
9.90

9.91
9.04
10.04
9.84
9.86

9.90
10.01
9.97
9.78
9.78

3.2. Antagonistic activity of yeasts
None of the yeasts we studied were E. coli ATCC 259225, S. aureus ATCC 29213, vancomycin resistant S. aureus
316, P. aeroginosa ATCC 278853, P. aeruginosa 344, vancomycin-resistant E. feacalis 461, C. albicans
ATCC90028, C. parapsilosis showed no antagonistic effect against ATCC 22019.
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3.3. Aggregation activity
Aggregation is the collapse of microorganisms (autoaggregation) or grouping with another organism (coaggregation). Autoaggregation protects and maintains itself. Co-aggregation also prevents the colonization of other
microorganisms. Table 4 shows that yeasts showed a high level of co-aggregation (46-83%). The lowest coaggregation showed C. humilis PCF117 (46%) and the highest S. cerevisiae PCF121 (83%) strains Syal and Vohra
(2013) reported the 3-hour co-aggregation ability of yeasts from traditional foods rate.
Table 3. Autoaggregation co-aggregation activity of yeasts
Yeasts

Autoaggregation (%)

K. marxianus PCF114
P. driavzeii PCF126
P. driavzeii PCF113
C. humilis PCF117
C. humilis PCF118
S. cerevisiae PCF121

76
74
76
46
72
83

Co-aggregation
(%) E. coli
30
40
55
28.5
16.2
40

Co-aggregation
(%) S. aureus
28
33
31
26
25
45

Table 3. shows the co-aggregation percentages of yeast strains and E. coli ATCC 259225, S. aureus ATCC 29213.
The low co-aggregation of yeasts and E. coli with ATCC 259225 showed C. humilis PCF118 (16.2%), while the
highest were S. cerevisiae PCF121 and P. driavzeii PCF126 (40%). S. aureus ATCC 29213 showed low coaggregation C. humilis PCF118 (25%) and highest S. cerevisiae PCF121 (45%)
Probiotic yeasts contribute to the reduction and prevention of kornear heart diseases, which contributes to the
degradation of the environment by assimilation of cholesterol. Table 4 shows the percentage of cholesterol
assimilation in yeasts (%). All of the 6 strains in my study showed cholesterol assimilation between 10.4-87.5%.
The highest cholesterol assimilation performed S. cerevisiae PCF102 and C. humilis PCF118 (87.5%) yeasts. The
lowest assimilation was carried out by P. driavzeii PCF126 (10.4%). Psomas et al. (2003) determined the amount
of cholesterol assimilation in yeasts of 83.4% and 48.4% for 24 hours in 0.3% oxsal and cholesterol-stranded
YEPS medium [11].
Table 4. Cholesterol assimilation and folate production of yeasts
Yeasts
K. marxianus PCF114
P. driavzeii PCF126
P. driavzeii PCF113
C. humilis PCF117
C. humilis PCF118
S. cerevisiae PCF121

24 hours Cholesterol
assimilation %
62,5
10.4
37.5
23.5
87.5
87.5

48 hours Cholesterol
assimilation %
70
10.6
38
27
91
90

Folate Production
(µg / ml)
20
30
24
56
44
18

Kourelis et al. (2010) found that food and human-derived yeasts in 7 days of S. cerevisiae 832 strains in SEG
medium and 60% of S. cerevisiae 952 strains were found to reduce cholesterol [13].
4. Conclusion
In general, yeasts, low acidity and bile salt resistant, have bile salt hydrolysis activity, autoaggregation and coaggregation ability and cholesterol assimilation can be potential probiotics with the ability to show. It is a necessary
area for intensive research.
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SS-357
FASCİOLİASİSLİ HASTALARDA PROKALSİTONİN VE C-REAKTİF
PROTEİN DÜZEYLERİ
Muttalip ÇİÇEK*
*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji AD, Kırşehir
Amaç: Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica insanlarda karaciğer safa yollarına yerleşerek enfeksiyona neden
olan karaciğer trematodlarıdır. Ülkemizde son yıllarda bu parazitlerin insanlarda tıbbi önemi artmaktadır.
Fascioliasis insanlarda dışkı muayenesi, IgG antikorunun aranması ve radyolojik görüntüleme ile teşhis
edilmektedir. Laboratuvar bulguları olarak hipereoznofili, Total IgE, AST, ALT, GGT seviyesi artmaktadır. Fakat
bu bulgular spesifik olmadığı için hastalık çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Prokalsitonin ve C-reaktif protein
birçok bakteriyel etken ve bazı hastalıklar için faydalı bir marker olarak görülmektedir. Bu çalışmada amaç,
karaciğere yerleşerek hastalık yapan Fasciola etkenlerinin Prokalsitonin ve C-reaktif protein değerlerini nasıl
etkilediğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Serolojik, yumurta incelemesi ve radyolojik görüntüleme ile teşhis edilen 40 fascioliasisli
hastanın klinik ve laboratuvar bilgileri toplandı. Kontrol grubu olarak kan donörlerinden oluşan 40 sağlıklı birey
seçildi. Hasta ve kontrol grubunda Fasciola IgG antikoru ELISA cut off titre değeri 10 olarak kabul edildi ve
11’den daha büyük değerler pozitif kabul edildi. Fascioliasisli hastalardan ve kontrol grubundan prokalsitonin ve
C-reaktif protein değerlerini çalışmak için kan alındı. İki gruptan elde edilen prokalsitonin ve C-reaktif protein
değerleri arasındaki ilişki karşılaştırıldı.
Bulgular: Hasta grubu ile kontrol grubu arasında ortalama yaş ve cinsiyet açısından istatiksel olarak bir fark
bulunmadı. Fascioliasisli hasta grubu ile kontrol grubunda saptanan prokalsitonin ve C-reaktif protein değerleri
istatistiksel olarak Person ki kare ve McNemar testleri ile değerlendirildi (P> 0,05). Fascioliasisli hasta grubunda
bu iki parametrenin control grubuna göre anlamlı bir yükseliş olmadığı saptandı.
Sonuç: Daha çok bakteriyel enfeksiyonlarda artan prokalsitonin ve C-reaktif protein parametrelerinin bir helmint
enfeksiyonu olan ve karaciğere yerleşen Fasciola’dan kaynaklı enfeksiyonda artmadığı saptandı. Bu iki
parametrenin fascioliasisin teşhisi için uygun parametre olamayacağı belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Fascioliasis, Prokalsitonin, C-reaktif protein

PROCALSITONINE AND C-REACTIVE PROTEIN LEVELS IN
PATIENTS WITH FASCIOLIASIS
Aim: Fasciola hepatica and Fasciola gigantica are liver tremodes that cause infection by settling liver biliary tract
in humans. It has increased medical importance of these parasites in our country in recent years. Fascioliasis is
diagnosed fecal examination, by detection of IgG antibody in sera and by radiological imaging in human. Sera
levels of eosinophil, Total IgE, AST, ALT and GGT increase as laboratory findings. However, the disease is often
ignored because these findings are not specific. Procalcitonin and C-reactive protein are seen as a useful laboratory
marker for many bacterial agents and some diseases. The aim of this study was to investigate the effects on
procalcitonin and C-reactive protein of the Fasciola parasite causing the disease by settling in the liver.
Materials and Methods: Clinical and laboratory data of 40 patients with fascioliasis diagnosed by serological,
egg examination and radiological imaging were collected. The control group consisted of 40 healthy blood donors.
In the patient and control groups, the Fasciola IgG antibody ELISA cut off titer value was considered to be 10 and
values greater than 11 were considered positive. It was taken blood from patients with Fascioliasis and control
group to investigate procalcitonin and C-reactive protein levels. Procalcitonin and C-reactive protein values were
compared between control and patient groups.
Results: There was no statistically significant difference between the patient group and the control group in terms
of mean age and gender. Procalcitonin and C-reactive protein values between control and Fascioliasis patient group
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were statistically evaluated with the Person-Square and McNemar tests (P> 0.05). There was no significant
increase in these two parameters in the patient group with Fascioliasis compared to the control group.
Conclusion: The parameters of procalcitonin and C-reactive protein have increased in bacterial infections.
However, it was determined that these parameters did not increase in the infection due to Fasciola with a helminth
that was located in the liver. It was determined that these two parameters could not be the appropriate parameter
for the diagnosis of fascioliasis.
Keywords: Fascioliasis, Procalcitonin, C-reactive protein
GİRİŞ
Fascioliasis, Fasciola spp. trematodlarının neden olduğu zoonoz bir hastalıktır. Parazitin geviş getiren hayvanlar
(özellikle koyun, keçi ve sığır), kemirgenler ve insan dâhil geniş bir konak yelpazesi vardır. İnsanlara bulaşması
metaserkerler ile kontamine olmuş su bitkilerinin çiğ olarak tüketilmesi ve içme suları ile olmaktadır (1,2).
Fascioliasis, genç dönemlerin karaciğer parankimasında, olgun parazitlerin safra kanallarında meydana getirdiği
değişiklikler nedeniyle akut ve kronik seyredebilen, asemptomatik enfeksiyondan ağır karaciğer sirozu arasında
değişen bir yelpazede, oldukça farklı klinik bulgular ile kendini gösteren bir hastalıktır (3,4,5).
Hepatik enzimler hastalığın şiddetine göre değişik düzeylerde yükselme gösterebilir. Hepatik görüntü genelde
alkalen fosfataz ve iki aminotransferaz enziminin ölçümüne dayanır ve hücre içi enzimleri hücresel hasarın bir
göstergesi olarak değerlendirilebilir(6). Karaciğer dokusundaki hasar nedeniyle yapım azalacağından plazma
albumin düzeyi ve pıhtılaşma faktörlerinde azalma beklenebilir. Kronik dönemde anemi daha belirginleşir.
Enfeksiyonun kronik dönemlerinde düşük serum demir düzeyi saptanabilir(5). Parazitin karaciğer parankimi
içindeki göçü, temel patolojik değişikliklerden sorumludur. Parazitlerin karaciğer dokusunu sindirmesi, belirgin
hemorajik lezyonlar, immunolojik ve inflamatuar yanıt, parankimal yıkım ile sonuçlanmaktadır. Parazitin
travmatik etkisi ile reaktif hepatit ve hemoraji oluşmaktadır. Damarların zedelenmesine bağlı olarak küçük
infarktüs alanları da gelişebilmektedir. Karaciğer parankimindeki bu küçük bölgeler rejenere olabilmekte veya
fibrozis ile değişebilmektedir (7,8,9,10). Fakat bu bulgular spesifik olmadığı için hastalık çoğu zaman göz ardı
edilmektedir. Prokalsitonin ve C-reaktif protein birçok bakteriyel etken ve bazı hastalıklar için faydalı bir marker
olarak görülmektedir.
Bu çalışmada amaç, karaciğere yerleşerek hastalık yapan Fasciola etkenlerinin Prokalsitonin ve C-reaktif protein
değerlerini nasıl etkilediğini araştırmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmaya, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma ve uygulama hastanesi Parazitoloji
Laboratuvarına değişik polikliniklerden gönderilen 50 fascioliasisli hasta ve 50 sağlıklı kan donörü bireyler kontrol
grubu olarak alındı. Hastaların 37’si kırsal alanda, 13’i ise kent merkezinde ikamet etmekteydi. Fascioliasisli
hastalar ELISA IgG (DRG International Inc., USA), dışkı bakısı (nativ ve sedimantasyon), radyolojik görüntüleme
(Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi), klinik ve laboratuvar parametreleri de değerlendirilerek teşhis edildi.
Hasta ve kontrol grubunda Fasciola IgG antikoru ELISA cut off titre değeri 10 olarak kabul edildi ve 11’den daha
büyük değerler pozitif kabul edildi. Fascioliasis teşhisi bırakılan hastalardan ve kontrol grubundan alınan serumlar
analiz yapılacak güne kadar -80 °C’de derin dondurucuda saklandı ve çalışma günü oda ısısında bekletilerek
çözüldü.
Prokalsitonin değerleri İ CHROMA™ II cihazında (Boditech Med Inc., 2016, Korea) ichromα kitleri kullanılarak
Floresan ölçüm tekniği ile çalışıldı. C-reaktif protein değeri ise NFL BN-II (Siemens, Dade Behring, Almanya)
immunonefelometre sistemi ile çalışıldı. Fascioliasisli hastalardan ve kontrol grubundan prokalsitonin ve C-reaktif
protein değerlerini çalışmak için kan alındı. İki gruptan elde edilen prokalsitonin ve C-reaktif protein değerleri
arasındaki ilişki karşılaştırıldı. Toplanan veriler istatistiksel analiz için SPSS 12 (SPSS Inc., Chicago, IL) paket
programında Person ki kare ve McNemar testleri ile değerlendirildi.
BULGULAR
Hasta ve kontrol grubunda kadın ve erkek sayıları sırasıyla 35/15 ve 30/10 olarak belirlendi. Ortalama yaş hasta
grubunda 35.1±13.7, kontrol grubunda ise 34.8 ± 14.9 idi. İki grup arasında yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi
açısından istatistik olarak farklılık saptanmadı (P>0.05). Kadınların 35’inde erkeklerin ise 15’inde Fascioliasis
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mevcuttu cinsiyet arasındaki fark istatistik olarak anlamlı görüldü (P<0.022). Hastaların 43’ünde su teresi yeme
öyküsü mevcuttu. En sık görülen şikâyet sırasıyla karın ağrısı, ateş, bulantı, kilo kaybı ve ütikerdi. Hipereoznofili
hastaların 34’de mevcuttu ve bütün hastalarda USG ve BT raporları Fascioliasis ile uyumlu rapor edilmişti. Dışkı
muayenesinde hastaların sekizinin dışkısında yumurta saptandı. AST, ALT, ALP ve GGT enzimleri sırasıyla 8, 14,
14 ve 15 hastada yüksek olarak ölçüldü.
Tablo 1. Fascioliasisli hastalarda klinik bulgular

Tablo 2. Hasta ve kontrol grubunda CRP ve Prokalsitonin ortalama değerleri

Parametre

Fasciolosis
n=50

Kontrol
n=50

P degeri

CRP

2.16 ± 1.07

1.12 ±0.89

P > 0.250

Prokalsitonin

0.28 ± 0.23

0.24±0.21

P > 0.524

Fascioliasisli hasta grubu ile kontrol grubunda saptanan prokalsitonin ve C-reaktif protein değerleri istatistiksel
olarak Person ki kare ve McNemar testleri ile değerlendirildi (P> 0,05). Fascioliasisli hasta grubunda bu iki
parametrenin control grubuna göre anlamlı bir yükseliş olmadığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Prokalsitonin sağlıklı insanların plazmasında saptanamayacak kadar düşük düzeylerde bulunurken, otoimmün
hastalık ve pankreatit gibi enfeksiyon dışı inflamatuar hastalıklarda, ağır viral, bakteriyel, paraziter ve fungal
infeksiyonlarda ve sepsiste prokalsitonin düzeylerinde artış meydana gelmektedir (14,15,16)
C-reaktif protein (CRP) infeksiyon, inflamasyon, malignite ve otoimmün hastalıklar gibi birçok durumda serum
seviyesi yükselmektedir. Karaciğerde TNF ve IL-6’nın kontrolü altında sentezlenir ve normalde serumda çok
düşük seviyelerde bulunur (17).
Sıtmada procalsitonin konsantrasyonu tanıda yararlı olacak ölçüde ve çoğunlukla yüksek bulunmuştur. Hastanede
tedavi altına alınan birçok sıtmalı çocuk olguda gerek tanı, gerekse tedavinin izlenmesinde procalsitonin IL-6’dan
daha yol gösterici bulunmuştur. procalsitonin artışı hastalığın ilk aşamasında parazitemi ile ilişkili bulunmuştur.
Aynı zamanda parazit sayısı ile procalsitonin düzeyleri arasında güçlü korelasyon saptanmıştır (18).
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Sonuç olarak; Daha çok bakteriyel enfeksiyonlarda artan prokalsitonin ve C-reaktif protein parametrelerinin bir
helmint enfeksiyonu olan ve karaciğere yerleşen Fasciola’ya bağlı enfeksiyonda artmadığı saptandı. Bu iki
parametrenin fascioliasisin teşhisi için uygun parametre olamayacağı belirlendi. Diğer paraziter hastalıkların CRP
ve procalsitonin düzeyini ne seviyede artırdığına tespiti için protozoonlarda, dokular içine yerleşen helmint
enfeksiyonlarında kontrollü kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var.
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GEBELİĞE BAĞLI PLAZMA PROTEİNİ-A (PAPP-A) DÜZEYİNİN
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ HASTALARINDA 6 AYLIK
MORTALİTE VE MORBİDİTE AÇISINDAN PROGNOSTİK ÖNEMİ
Yalçın Boduroğlu*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
Giriş:Gebeliğe Bağlı Plazma Proteini-A (PAPP-A), damar düz kas hücresine IGF-1 yolula etki göstererek
ateroskleroz gelişiminde ve plak rüptüründe rol alır. Akut koroner sendrom hastalarında PAPP-A düzeyi ile 6 aylık
kardiyovasküler olaylar arasındaki ilişki araştırıldı.
Yöntem: Çalışmaya İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümüne akut miyokard infarktüsü ile başvuran
100 hasta ile 70 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamızda eşik PAPP-A değeri olarak
5.0 mIU/L alınmış ve hastalar bu değere göre düşük veya yüksek olarak iki gruba ayrılmışlardır.
Bulgular: Hastaların %87’si erkek, %13’ü kadından oluşmaktaydı ve yaş ortalaması 58.4 ± 12,3; kontrol grubunda
ise 51.4 ± 12,8 idi. Hasta grubunda kardiyovasküler risk faktörleri yüksek PAPP-A seviyesiyle anlamlı korelasyon
gösterdi. Hastaların ortalama PAPP-A düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (p<0.001).
Hastaların %40’ı yüksek, %60’ı düşük PAPP-A grubunda yer aldı. Birincil sonlanım noktalarından tüm nedenlere
veya kardiyak nedenlere bağlı ölüm oranları 24. saat, 1. ve 6. aylık takipte yüksek PAPP-A grubunda anlamlı
olarak yüksekti (p<0.05). İkincil sonlanım noktaları açısından 24. saatte gruplar arasında fark saptanmazken
(p>0.05), 1. ve 6. ay takiplerinde acil perkutan koroner grişim (PKG), tekrarlayan USAP’a bağlı hastaneye
yatış ve toplam koroner revaskülerizasyon sayısı bakımından fark saptandı (p< 0.05). Yüksek PAPP-A grubunda
24. saat ile 1. ay arasında ve 1. ay ile 6. ay arasındaki dönemde ikincil sonlanım noktaları açısından anlamlı
artış saptanmıştır (p<0.05). PAPP-A ≥ 0.61 optik dansitometrik değerinin (≥ 5.0 mIU/L) 24. saat sonunda
kardiyovasküler olaylar açısından duyalılığı % 69; özgüllüğü %61, 1. ay sonunda %66; % 60; 6. ay sonunda ise
% 68; %75 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Akut miyokard infarktüsü hastalarında PAPP-A ≥ 5.0 mIU/L değeri 24. saatte, 1. ve 6. ayda birincil
ve ikincil kardiyovasküler olaylar açısından anlamlı bulundu.
Anahtar Kelimeler: PAPP-A, Akut Koroner Sendrom, IGF-1

THE 6 MONTHS PROGNOSTIC IMPORTANCE OF MORTALITY AND
MORBIDITY OF PREGNANCY ASSOCIATED PLASMA PROTEIN-A (PAPPA) IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Yalçın Boduroğlu*
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
Background: Pregnancy Associated Plasma Protein-A (PAPP-A) takes part on evolving of atherosclerosis and
plaque rupture by affecting on smooth muscle of vessel via IGF-1. Investigation of relationship between PAPP-A
and cardiovascular events in acute coronary syndrome during 6 months was carried out.
Methods: Our study composed of 100 consecutive patients and 70 healthy consecutive people as a control group.
We used a plasma PAPP-A level of 5.0 mIU/L as a cut off value and divided the patients in two groups as higher
(PAPP-A ≥ 5.0 mIU/L) and patients with lower PAPP-A group (PAPP-A < 5.0 mIU/L).
Results: 87% of patients were men and 13% women and mean age was 58.49 ± 12,3 in patient group and 51.4 ±
12,8 in control group. Cardiovascular risk factors were found significantly to be correlated with higher plasma
PAPP-A levels in patient group. Mean PAPP-A level was significantly higher in patients than in control (p<0.001).
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40% of patients were comprised in higher PAPP-A group and 60% in lower group. As primary endpoint all cause
and cardiovascular deaths were significantly higher in patients with higher PAPP-A levels at 24th hours, 1st and 6th
months (All for p<0.05). There were no differences for secondary endpoint at 24 th hours (p>0.05) but primary PCI,
recurrent hospitalization for USAP and total coronary revascularization were found to be significantly higher in
higher PAPP-A group at 1st and 6th months (p<0.05 for all variables). In higher PAPP-A group there was found to
be significantly increased rate of secondary endpoints between 24th hours and 1st month interval and 1st-6th months
interval (all for p<0,05). The sensitivity and specificity of PAPP-A levels of ≥ 0,61 optic densitometric unit (≥ 5.0
mIU/L) for cardiovascular events were found to be 69%; 61% at 24th hours; 66%; 60% at 1st month and 68%; 75%
at 6th months.
Conclusions: Plasma PAPP-A levels higher than ≥ 5.0 mIU/L were found to be significantly related primer and
seconder endpoints at 24th hours, 1st and 6th moths in patients with presenting with acute myocardial infarction.
Keywords: PAPP-A, Acute coronary syndrome, IGF-1
Giriş:
ATEROSKLEROZİS VE İNFLAMASYON
Kardiyovasküler ölümler dünyada ensık ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Ateroskleroz ve sonuçta aterom
plağının parçalanmasıyla gelişen olaylar zincirinde birçok sitokin veya medyatör rol almaktadır.Bunların başında
VCAM-1, MCP-1, E-Selektin, P-Selektin gibi adezyon molekülleri PDGF, İnteferon Gamma (İFN-γ), CD40
ligand, MMP, İL-6, İL-8 İL-10,TNF-α, CRP, SAA, PAPP-A gibi faktörler gelir (Şekil–1). İnsulin Benzeri Büyüme
Faktörü -1 (İGF-1) hücre büyümesinde ve gelişiminde önemlidir (1-3). Tip-1 reseptörleri üzerinden arter duvarında
hem endotel ve hem de damar düzkas hücresini etkileyerek sonuçta aterom plağının gelimişini sağlar. Damar düz
kas hücresinin aktivasyonuyla kasılma özelliği yerine salgılama ve depolama özelliği oluşmasına ve böylece hücre
dışı matriks salgılanmasının başlamasına neden olur. Bu hücre dışı matriks aterom plağının büyümesinde
önemlidir(4). Öte yandan İGF-1 endotel hücresini etkileyerek fonksiyon bozukluğuna yol açar. Ayrıca makrofaj
hücrelerini etkileyerek, bu hücrelerin aktivasyonunu da sağlar. Böylece proinflamatuvar sitokinlerin salınması ile
plağın kararsız bir yapı oluşturması ve akut trombozis ve miyokard infarktüsünün ortaya çıkmasına neden olur (56)
.

Şekil 1: Aterosklerozis ve akut koroner sendrom patogenezinde yer alan inflamasyon biyomarkerleri. İL-6-10:
İnterlökin 6 veya 10; SAA: Serum Amiloid A; MCP-1: Monosit Kemotaktan protein -1; TNF: Tümör Nekroz
Faktör; İCAM: Hücreler arası Adezyon Molekülü; VCAM: Damar hücresi adezyon molekülü; vW F: von
Willebrand Faktör; MPO: Miyeloid peroksidaz; PLA2: Fosfolipit A2; Lp-PLA2: Lipoprotein bağlı Fosfolipaz A2;
VEGF:Vasküler endotelyal büyüme faktörü; PİGF: Plasental Büyüme Faktörü; HGF: Hepatosit Büyüme Faktörü;
MMP: Matriks Metalloproteinaz; PAPP-A:Gebeliğe bağlı plasma proteini Peptit-A.
GEBELİĞE BAĞLI PLAZMA PROTEİNİ-A (PAPP- A)
PAPP-A esas olarak gebeliğin ilk üç ayında intrauterin fetal büyüme geriliği, ölü doğum, prematür doğum ve down
sendromu tanısında kullanılır (7). Öte yandan 2001 yılında Bayes-Genis ve arkadaşları tarafından akut koroner
sendromlu hastaların rüptüre aterom plaklarında artmış PAPP-A salınımı gösterilmiştir (Şekil-2) (8).
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Şekil 2: Kararsız ve kararlı aterosklerotik plaklarda PAPP-A salınımı. A ‘da makrofajlar tarafından infiltre edilen
alanlarda artmış PAPP-A salınımı (Kırmızı-kahverengi boyalı alanlar) görünmektedir. B’de parçalanmakta olan
bir plakta düz kas hücreleri ve hücre dışı matriks içinde yoğunluğu artmış olan PAPP-A salınımı görünmektedir.
C’de henüz bütünlüğü bozulmamış endotel içerisinde PAPP-A varlığı görünmektedir. D’de ise kararlı bir plak
içerisinde PAPP-A salınımı olmadığı görülmektedir.
PAPP-A’nın Fonksiyonu ve İGF-1 döngüsü
PAPP-A çinko bağlı bir metalloproteinazdır ve İGF-1 döngüsünde rol alır. Böylece aterosklerozis gelişiminden,
plak rüptürüne kadar birçok yolda önemlidir(9-10). ProMBP’ye (Proform eozifinolik major bazik protein)
bağlandığında inhibe olmaktadır (11-12). Gebelikte ölçülen PAPP-A moleküler olarak 700 kDA ağırlığında iken akut
koroner sendrom hastalarında ölçülen PAPP-A ise 530 kDA ağırlığındadır (13). İGF-I insan kan plazmasında sürekli
bir döngü içerisinde bulunur. Başlıca karaciğerde büyüme hormonu etkisi altında salgılanmaktadır. İGF-1
işlevlerini 2 tip hücre yüzey reseptörü ile yapmaktadır. Tip 2 reseptörünün büyüme üzerine olan fonksiyonu tam
olarak açıklanamamıştır. Tip1 reseptörü ise 2α ve 2β subünitleriyle tirozin kinaz üzerinden etki yaparak birçok
görevde bulunmaktadır (5). Glukoz metabolizması başta olmak üzere birçok metabolik fonksiyonları vardır. Ayrıca
hücre büyümesi, hücre siklusunun devamlılığının yağlanması, apoptozisin azaltılması diğer önemli
fonksiyonlarındandır. İGF-1 kanda bağlayıcı proteinler (İGFBP) ile taşınmaktadır (5). Bu sayede proteinlere bağlı
iken inhibe olmaktadırlar. 6 çeşit bağlayıcı protein saptanmıştır. Kanda en fazla İGFBP3 ile İGF-1’in taşınması
sağlanmaktadır. İGFBP-Proteinaz adındaki proteinler ise bu bağlanmayı düzenlemektedirler. Böylece serbest
kalan İGF-1 hücre düzeyinde reseptörüne bağlanabilmekte ve etkisini serbetçe gösterebilmektedir (5,14). PAPP-A
bir metalloproteinaz olarak başlıca İGFBP2, İGFBP4 (özellikle buna spesifiktir.) ve İGFBP5 proteolizisinde rol
alır (9,15). Aterosklerozis oluşumunda rol alan İGF tip 1 reseptörleri damar düz kas hücreleri, inflamatuvar
hücrelerde ve endotel yüzeyinde bulunmaktadır (5). Sonuç olarak İGF-1 sistemi damar düz kas ve endotel üzerine
etkileriyle aterosklerozis gelişiminde, geç dönemde ise makrofaj hücrelerinin uyarılmasını sağlıyarak lokal
inflamasyonun artmasına ve aterom plağının rüptüründe rolalır (Şekil-3) (5,16).

Şekil 3: Ateroskleroziste İGF-1’in etkisi. Damar
düz kas hücresi İGF-1 tarafından aktive olduğunda
hücre dışı matriks yapımı ve lümen daralmasına
yol açar. İGF-1 endoteli aktive ederek plak içinde
damarlanma artışına ve makrofaj aktivasyonu ile
ise plak rüptürüne yol açar.
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Klinik uygulamalarda PAPP-A önemi ve eşik değer tesbiti:
Bayes-Genis ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada akut koroner sendrom hastaları yanısıra ani kardiyak ölüm,
kararlı anjina pektoris vakaları incelenmiş ve normal kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır ve histolojik olarak
inceleme yapıldığında kararsız ve rüptüre olmuş plaklarda PAPP-A düzeyinin belirgin olarak arttığı görülmüştür
ancak kararlı plaklarda ve normal kontrol grubunun damarlarında PAPP-A’ya rastlanmamıştır (Şekil-2) (8).
Lund ve ark. yaptığı çalışmada toplam 136 kararsız anjina pektorisli hasta incelenmiştir (17).
6-12 ve 24. saatlerde ölçülen kan PAPP-A düzeyi ile 6 aylık kardiyovasküler mortalite ve mobidite arasındaki
ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmada artmış PAPP-A’nın aterosklerotik plak aktivitesi ile ilişkili olduğu
düşünülmüştür. Hastaların ortalama PAPP-A düzeyleri 2.3 mIU/L olarak bulunmuş ve 6 ay sonunda birincil
sonlanım noktası için eşik PAPP-A değeri 2.9 mIU/L olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada hastalar PAPP-A değerine
göre 4 gruba ayrılmış olup (1. grup: PAPP-A<2.0; 2. Grup: PAPP-A: 2.0 – 2.8; 3. Grup: PAPP-A: 2.8 – 4.4 ve 4.
Grup: PAPP-A> 4.4 mIU/L) olaysız yaşam süresi PAPP-A değeri arttıkça azalma göstermiştir. Başka bir
çalışmada ise kardiyovasküler sonlanım noktaları açısından 6 aylık takip sonucunda eşik PAPP-A değeri: 12.6
mIU/L olarak saptanmıştır.
Bizim çalışmamızın amacı bu değerleri göz önüne alarak akut koroner sendrom tanısıyla başvuran hastalarda 6
aylık takip sonucunda PAPP-A değeri ile kardiyovasküler sonlanım noktaları arasındaki ilişkinin araştırılması olup
eşik değeri 5.0 mIU/L olarak alınmıştır.
YÖNTEM VE GEREÇLER
Hasta Grubu: Çalışmaya Mayıs 2006-Ekim 2007 tarihleri arasında CTF Kardiyoloji ABD Koroner Bakım
Biriminde akut miyokard infarktüsü tanısı ile yatırılarak tedavi edilen toplam 100 hasta ile 70 sağlıklı birey kontrol
grubu olarak dahil edildi.
Hastaların çalışmaya alınma kriterleri: Göğüs ağrısı, EKG ve kardiyak enzim yüksekliği ile akut miyokard
infarktüsü tanısı konulmuş olması, 18-80 yaş arasında olması, aydınlatılmış onamı kabul etmesidir.
Hastaların çalışmaya alınmama kriterleri: Böbrek, karaciğer vb. diğer organlarda yetersizlik veya malign
hastalığı olması, büyük cerrahi girişim geçirmesi, yakın zamanlı travma öyküsü olması, ağır enfeksiyon ve
inflamatuvar hastalıklarının aktif döneminde olması, gebelik olmasıdır.
Bireylerin kontrol grubuna alınma kriterleri: 18-80 yaş arasında olması, bilinen herhangi bir kardiyovasküler
hastalığı veya risk faktörü olmaması, aydınlatılmış onamı kabul etmesidir.
Veri Toplaması: Hastalar çalışmaya dahil edildikten sonra, göğüs ağrısının 12. saatinde kan alınarak PAPP-A
testi için saklanmıştır. Hastaların genel fizik muayeneleri, risk faktörleri ve klinik bulgusu hasta veri formuna
işlenmiş ve 24. saat, 1. ay ve 6. ayda kardiyovasküler sonlanım noktaları açısından izlenmiştir.
Birincil sonlanım noktası olarak: 1: Herhangi bir nedene bağlı ölüm, 2: Kardiyak nedene bağlı ölüm, 3: Acil
perkutan koroner girişim (PKG), 4: Acil Koroner By-pass operasyonu (KABG), 5: Ölümcül İnme;
İkincil sonlanım noktalası olarak: Tekrarlayan kararsız anjina pektoris atağıyla hastaneye yatırılma, toplam
koroner revaskülerizasyon sayısı, tekrarlayan dekompanze kalp yetersizliğine bağlı hastaneye yatırılma, ölümcül
olmayan inme, ölümcül olmayan miyokard infarktüsü olarak kabul edildi.
Etik onay: Çalışmamız İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik kurulu tarafından onaylanmıştır.
Hastalarımız ayrıntılı yazılı onam alınarak çalışmaya dahil edilmişlerdir.
Biyokimyasal Analiz: Toplam 170 vakanın serumları Anti-Human PAPP-A ELISA antikor (Referance: EIA 2397; DRG Diagnostics Instruments GmbH, Germany, 2005) kitleri ile Elisa testi (DNX-9620 Microplate- Beijing
Prolong New Technology Co.Ltd.) uygulanarak çalışıldı. Kiti üreten firmanın PAPP-A değerlerine karşılık gelen
optik ünite cinsinden değerler tablo 1’de gösterilmiştir.
İstatistik değerlendirme: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS for windows 10.0 istatistik paket programı
kullanıldı. Karşılaştırmalarda student’s t, Mann whitney u, Fisher exact test ve ki-kare testleri kullanıldı.
Anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi. Ayrıca 6 ay sonunda eşik PAPP-A değerinin birincil ve ikincil sonlanım
noktalarını öngörmede duyarlılık ve özgüllük değeri de hesaplandı.
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SONUÇLAR:
Çinko bağlı metalloproteinaz olan PAPP-A aterosklerozun gelişimi ve plak rüptüründe rol almaktadır(9). Artmış
PAPP-A düzeyleri kardiyovasküler olay sıklığını belli bir düzeyde öngörebilmektedir (17-20). Çalışmamızda akut
miyokard infarktüslü hastalarda PAPP-A düzeyinin 6 aylık prognostik önemi araştırıldı. 6 aylık takiplerde PAPPA düzeyinin 0.61 optik dansitometrik değerinden (5 mIU /L değerine karşılık gelmektedir.) yüksek olmasının
kardiyovasküler sonlanım noktalarıyla ilişkili olduğu saptandı. Tüm bireyler incelendiğinde hasta grubunda yaş
ortalaması kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksektir, hasta grubunda DM, aile öyküsü ve HT sıklığı,
sigara ve alkol kullanımı kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha fazladır (Hepsi için p<0.05). Hastalarımızın
% 51’lik oranı ST elevasyonlu miyokard infarktüslü hastalardan % 49’luk oranı ise ST elevasyonsuz miyokard
infarktüslü hastalardan oluşmaktaydı. ST elevasyonlu miyokard infarktüsü lokalizasyonuna göre anterior
miyokard infarktüsü (%43) ve inferior miyokard infarktüsü (%39) ilk iki sırayı almaktaydı. Diğer çalışmalarda
akut koroner sendromlu hastalarda eşik PAPP-A değeri saptanmasına yönelik araştırımalar yapılmış olup bu
çalışmalarda eşik PAPP-A değerleri 2.9; 4.8 ve 12.6 mIU/L değerleri elde edilmiştir. Bu verlere dayanarak biz
PAPP-A olarak 0,61 optik dansitometrik değeri veya 5 mIU/L değerini eşik olarak aldık(17,19-20). Daha önce BayesGenis, Lund ve Heeschen tarafından yapılan çalışmalarda akut koroner sendrom, kararlı anjina pektoris, ST
elevasyonsuz miyokard infarktüsü, kararsız anjina pektoris, kalp yetersizliği ve ani kardiyak ölüm hastaları
incelendiğinde PAPP-A düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (8,17,19). Bizim
çalışmamızda da hasta grubunda, kontrol grubuna göre PAPP-A değeri anlamlı olarak yüksekti (p<0.0001). Tüm
bireyler incelendiğinde 55 hastada (%55) PAPP-A düzeyi optik dansitometrik 0.17’den düşük saptandı, 2 hasta
(%2) PAPP-A düzeyi optik dansitometrik ile 0.23 değerinde, 3 hasta (%3) optik dansitometrik 0.42 değerinde 10
hasta (%10) optik dansitometrik 0.61 değerinde, 25 hasta optik dansitometrik 1.48 değerinde ve 5 hasta (%5) opik
dansitometrik 2,06 değerinde PAPP-A düzeyine sahipti. Sonuçta 40 hastada (%40) ise 0.6’den yüksek bulundu.
Kontrol grubunda ise tüm bireylerin PAPP-A düzeyleri 0.17’den düşük bulundu (Tablo 6). Hastalar kendi
aralarında eşik 0.61 değerine göre ayrıldıklarında 100 hastanın 60 tanesi düşük PAPP-A grubunda (%60) ve diğer
geri kalan 40 tanesi (%40) yüksek PAPP-A grubunda yer almışlardır. Kontrol grubu incelendiğinde ise tüm
bireyler düşük grupta yeralmıştır (Tablo 7). Yüksek ve düşük PAPP-A gruplarında uygulanan tedavi bakımından
fark saptanmamıştır (Tüm değerler için p>0.05; tablo 8). İlk 24 saat içerisinde tümünde kardiyak nedenlere bağlı
olmak üzere toplam 5 hastada (% 5) ölüm görülmüştür. Başvuru anında hastaların 16 tanesinde (%16) acil PKG
işlemi uygulanmıştır. Acil Koroner arter by-pass operasyonu yapılan hastamız olmamıştır. Ölümcül inme hiçbir
hastada görülmezken 1 hastada (%1) ölümcül olmayan inme görülmüştür. 24 saat içerisinde toplam 16 (%16)
koroner perkutan revaskülarizasyon işlemi uygulanmıştır. 1. ay sonunda ise 5 tanesi kardiyak nedenlere bağlı
olmak üzere toplam 6 (%6) ölüm görülmüştür. Bu süre sonunda acil koroner perkutan girişim (PKG) 18 hastaya
uygulanmıştır (%18). Acil koroner by-pass operasyonu hiçbir hastaya uygulanmazken,toplam 3 hastada (%3)
kararsız anjina pektoris atağıyla tekrar hastaneye yatış görüldü. Dekompanze kalp yetersizliğine bağlı hastaneye
yatış ise hiçbir hastada saptanmamıştır. Toplam revaskülarizasyon 37 olarak gözlenmiştir (%37). Ölümcül
olmayan miyokard infarktüsü ise 2 hastada (%2) görülmüştür. Ölümcül olmayan inme 1 hastada (%1)
gözlenmiştir. 6. ay sonunda ise toplam ölüm sayısı 6 hasta (%6) olarak sabit kalmıştır. Bunlardan 5 tanesi kardiyak
nedenlere bağlı ölümlerdi. Acil PKG sayısı toplam 20 hasta (%20) olup, acil CABG 0 hasta (%0) olarak devam
etmiştir. Hiçbir hastada ölümcül inme saptanmamışken ölümcül olmayan inme sayısı yine 1 hasta (%1) olarak
devam etmiştir. Toplam 13 hasta USAP atağıyla tekrar hastaneye yatmıştır (%23). Dekompanze kalp yetersizliğine
bağlı yatış 5 hastada (%5) görüldü. Toplam perkutan koroner revaskülarizasyon 65 olarak (%65) kaydedilmiştir.
Ölümcül olmayan miyokard infarktüs sayısı 5 hastada (%5) kaydedilmiştir (Tablo 9). Yüksek ve düşük PAPP-A
grupları incelendiğinde ilk 24. saatte herhangi bir nedene bağlı ölüm sıklığı, kardiyak ölüm sıklığı açısından iki
grup arasında istatistiksel anlamlı bir fark vardı (sırasıyla p=0.01; p=0,02). Gruplar arasında ilk 24 saatte diğer
birincil ve ikincil sonlanım noktaları bakımından fark saptanmadı (p>0.05). 1. ay sonunda yine herhangi bir nedene
bağlı ölüm sıklığı, kardiyak nedene bağlı ölüm sıklığına ek olarak (sırasıyla p=0.01; p=0.02), acil perkutan koroner
girişim (PKG), tekrarlayan kararsız anjina pektoris atağına bağlı hastaneye yatışlar ve toplam (perkutan)
revaskülarizasyon bakımından gruplar arasında anlamlı fark saptandı (sırasıyla p= 0.01; p=0.032; p=0.01). Diğer
sonlanım noktaları bakımından ise fark saptanmadı (p>0.05). 6. ay sonunda ise herhangi bir nedene bağlı toplam
ölüm (p =0.01), kardiyak nedene bağlı ölüm (p= 0.02), acil PKG (p = 0.01) tekrarlayan kararsız anjina pektorise
bağlı hastaneye yatışlar (p= 0.025) ve son olarak toplam perkutan revaskülarizasyon açısından (p= 0.01) gruplar
arasında anlamlı fark saptanmış, diğer sonlanım noktaları bakımından fark saptanmamıştır (Tablo 10-11). Yüksek
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PAPP-A grubu kendi içinde 24. saat, 1. ay ve 6. ay dönemlerinde kardiyovasküler olaylarda zaman içinde artış
olup olmadığı yönünden incelendiğinde 24. saat ile 1. ay arasında acil PKG (p = 0.02), tekrarlayan USAP nedeniyle
hastaneye yatışlar (p = 0.045) ve toplam revaskülerizasyon (p = 0.01), 1. ile 6. ay arasındaki sürede ise acil PKG
(p = 0.04), tekrarlayan USAP nedeniyle hastaneye yatışlar (p=0.01) tekrarlayan kalp yetersizliğine bağlı hastaneye
yatışlar (p=0.034) ve toplam revaskülarizasyon sayısı (p=0.001) bakımından anlamlı artış olmuştur. Diğer
sonlanım noktalarında anlamlı artışlar olmamıştır (Tümü için p>0.05; tablo 12). Laterza ve ark. yaptığı akut
koroner sendromlu 346 hastayı kapsayan çalışmada PAPP-A’nın 0.22 mIU /L ‘den yüksek olması durumunda 30
günlük kardiyak morbidite ve mortalite açısından %66.7 duyarlılık ve %51.1 özgüllüğe sahip olduğunu
belirtmişlerdi (16). Heeschen ve ark. yaptığı çalışmada akut koroner sendrom yanısıra kararlı anjina pektoris tanılı
hastalar incelenmiş ve eşik PAPP-A değerini (12.6 mIU /L) geçen hastalarda 1. ay sonundan birincil (ölüm, akut
miyokard infarktüsü) ve ikincil olay (acil revaskülarizasyon) sıklığı anlamlı olarak artmış bulunmuş (p=0.001) (19).
Lund ve ark. tarafından yapılan 136 kararsız anjina pektorisli hastanın dahil edildiği çalışmada PAPP-A 2.9 mIU/L
olması durumunda 30 günlük mortalite ve morbidite açısından anlamlı öngörücülüğe sahip olduğu gösterilmiştir
(RR;3.7; 95%CI:1.6- 8,9; p=0.0028) (17). Yine bu çalışmada 6. ay sonunda PAPP-A değeri 2.9 mIU /L değerinden
yüksek olan vakalarda birincil sonlanım noktaları açısından anlamlı fark saptanmış (p=0.002). Ancak sekonder
sonlanım noktaları açısından anlamlı fark saptanmamış. Yine Heeschen ve ark. yaptığı çalışmada 6 aylık izlemde
PAPP-A: 12.6 mIU /L eşik düzeyine göre gruplar arasında birincil ve ikincil sonlanım noktaları açısından anlamlı
fark saptandı (19).
TARTIŞMA:
Klinik uygulamalarda PAPP-A’nın önemi
Bayes-Genis ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada akut koroner sendrom hastaları yanısıra ani kardiyak ölüm,
kararlı anjina pektoris vakaları incelenmiş ve normal kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır ve histolojik olarak
inceleme yapıldığında kararsız ve rüptüre olmuş plaklarda PAPP-A düzeyinin belirgin olarak arttığı görülmüştür
ancak kararlı plaklarda ve normal kontrol grubunun damarlarında PAPP-A’ya rastlanmamıştır (Şekil-2) (8). Başka
bir çalışmada ise PAPP-A’nın 10 mIU/L ve daha üzerinde olması akut koroner sendrom tanısında % 89.2
duyarlılığa, %81.3 özgüllüğe sahip bulunmuş, PAPP-A ile CRP ve serbest İGF arasında korelasyon saptanırken
CK-MB ve Troponin-I arasında korelasyon saptanmamıştır (21). Öte yandan Khrosravi ve ark yaptığı çalışmada
PAPP-A ile CK-MB ve Troponin-T arasında anlamlı ilişki saptamışlardır (p<0.001) (22). Qin ve arkadaşları akut
koroner sendromlu hasta grubunda PAPP-A salınım paterni araştırmışlardır. PAPP-A düzeyi ağrının
başlamasından sonra 6. Saatte en fazla yükselmektedir (2-30 saat arası yükselme olabilmektedir.). Erken ve geç
olarak 2 tür salınım paterni tesbit edilmiş ve akut koroner sendromda erken bir belirteç olarak kullanılamayacağı
yorumu yapılmıştır(23). Cosin-Sales ve ark. toplam 396 kararlı anjina pektoris hastasını koroner arterlerde
kompleks lezyon içerip (n:228) içermemesine (n:168) göre iki gruba ayırarak incelemişlerdir (24). Kompleks
lezyonlara sahip hastaların daha yüksek PAPP-A düzeyine sahip olduğu gözlenmiştir (5.9 ± 1.6 vs. 5.1 ± 1.4
mIU/L, p<0.001). Ayrıca ölçülen PAPP-A/proMBP oranının kompleks lezyon içeren grupta daha yüksek olduğu
saptanmıştır (3.1 ± 1.2 vs 2.7 ± 0.8 x 10ֿ3, p<0.001). Multivaryant analizde artmış PAPP-A / pro-MBP oranının
daha yaygın ve kompleks koroner arter hastalığı açısından bağımsız bir öngörücü olduğu saptanmıştır (24). Jean–
Louis Beaudeux ve ark. hiperlipidemi yanısıra kardiyovasküler olay riski yüksek olan asemptomatik hastalarda
artmış PAPP-A düzeyinin hiper veya izoekoik aterosklerotik karotis lezyonlarının varlığıyla ilişkili olduğunu
göstermiş ve bu hastalarda hipoekoik lezyonları olanlara ve normal lipit seviyesine sahip olanlara göre artmış
PAPP-A seviyeleri bulunmuştur (p<0.05) (25). Lund ve ark. yaptığı çalışmada toplam 136 kararsız anjina pektorisli
hasta incelenmiştir (17). 6-12 ve 24. saatlerde ölçülen kan PAPP-A düzeyi ile 6 aylık kardiyovasküler mortalite ve
mobidite arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmada artmış PAPP-A’nın aterosklerotik plak aktivitesi ile ilişkili
olduğu düşünülmüştür. Hastaların ortalama PAPP-A düzeyleri 2.3 mIU/L olarak bulunmuş ve 6 ay sonunda
birincil sonlanım noktası için eşik PAPP-A değeri 2.9 mIU/L olarak bildirilmiştir (RR:3.7; 95%CI: 1.6-8.9;
p=0.0028). Bu çalışmada hastalar PAPP-A düzeylerine göre gruplandırılmıştır. 1.grupta PAPP-A düzeyi 2.0
mIU/L’den az olanlar; 2. grupta PAPP-A düzeyi 2.0 ile 2.8 mIU/L arasında olanlar; 3. grupta PAPP-A düzeyi 2.9
ile 4.4 mIU/L arasında olanlar ve 4. grupta PAPP-A düzeyi 4.5 mIU/L’den yüksek olanlar yer almıştır. KaplanMeir analizi yapıldığında PAPP-A değeri arttıkça olaysız yaşam yüzde değerinin anlamlı olarak azaldığı
görülmüştür (Şekil-4).
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Şekil 4: PAPP-A değeri ile olaysız yaşam yüzdesi arasındaki ilişki.
PAPP-A değeri 2.9 mIU/L düzeyinin altında iken birincil sonlanım noktası açısından kümülatif risk %8 iken,
PAPP-A 2.9 ile 4.4 mIU/L arasında olunca risk %25 (p=0.035) ve PAPP-A 4.5 mIU/L değerinden büyük olunca
risk %37.9 olarak saptanmıştır (p=0.0012). Eşik değer olan 2.9 mIU/L düzeyine göre tek bir PAPP-A ölçümünün,
6 aylık birincil ve ikincil sonlanım nokta açısından anlamlı bir öngörücülük değeri taşıdığı bildirilmiştir (RR: 2.3;
%95 CI: 1.1-5.0; p=0.03). Heeschen ve ark yaptığı araştırmad 2 ayrı grup hasta incelenmiştir (19). 1.grup The
CAPTURE çalışmasında yer alan hastalardan oluşmaktaydı (n:1094 hasta). Bu grupta en az %70 düzeyinde
koroner arter darlığı olan ve ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü ile başvuran hastalar vardı. 2.grup ise acil
servise akut göğüs ağrısı ile başvuran hastalardan oluşuyordu (n: 644 hasta). 2.gruptaki hastalar akut koroner
sendromu olanlar, kararlı anjina pektoris tanımlayanlar, konjestif kalp yetersizliği saptananlar ve ayrıca herhangi
bir koroner kalp hastalığı bulunmayanlardan oluşmaktaydı. 1.gruptaki hastaların yarısına Glikoprotein IIb –IIIa
inhibitörü (abciximab) verildikten sonra diğer yarısına ise sadece placebo verilerek revaskülerizasyon
uygulanmıştır. 1.grupta: Başlangıçta ölçülen PAPP-A düzeylerinin ortalaması 14.2 mIU/L olarak saptanmıştır.
PAPP-A düzeyi ile Troponin T arasında ilişki saptanmamış. Ama CRP ve sCD40L ile PAPP-A arasında pozitif,
İL10 arasında ise negatif ilişki saptanmış. Hastalar PAPP-A düzeylerine göre (Grup A: PAPP-A < 4.5 mIU/L
olanlar; Grup B: PAPP-A : 4.6-7.5 mIU/L arasında olanlar; Grup C: PAPP-A : 7,6–12,6 mIU/L arasında olanlar;
Grup D: PAPP-A: 12.7 – 24 mIU/L arasında olanlar; Grup E: PAPP-A:>24 olanlar olmak üzere) 5 gruba
ayrıldıktan sonra yapılan incelemede ilk 24 saatte kombine mortalite ve ölümcül olmayan miyokard infarktüsü
açısından gruplar arasında fark yokken (p=0.69), 72 .saatte anlamlı fark görüldü (p= 0.019). Yine 30. gün ve 6.
Ayda fark anlamlıydı (sırasıyla p=0.008, p=0.034) ROC curve analizinde kardiyovasküler sonlanım noktaları
açısından en iyi öngörücü PAPP-A değeri 12.6 mIU/L olarak saptandı.Bu değerin altında kümülatif olay sıklığı
%7 iken üstünde daha yüksekti. 2.grup için: eşik PAPP-A değeri 12.6 mIU/L alındığında, bu düzeyden yüksek
olanlarda 1 aylık takipte anlamlı kardiyovasküler olay sıklığı artmış [%7.9; %16.9) (multivaryant analiz odds ratio
2.32 95 % CI: 1.32-4.26; p=0.008)]. Bu grupta yapılan ROC analizine maksimal öngörücü PAPP-A eşik değeri:
7.0 mUI/L olarak saptanmıştır. Miedema MD. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise 6 aylık statin tedavisi sonrası
PAPP-A düzeylerindeki değişim incelenmiştir. Toplam 86 hasta atorvastatin 10 mg / gün veya atorvastatin 80 mg
/ gün alacak şekilde rastgele iki gruba ayrılarak incelendiğinde atorvastatin 10 mg /gün ile PAPP-A düzeyi
azalmazken, atorvastatin 80 mg / gün 1. ayda PAPP-A düzeyini anlamlı olarak azalmış (p< 0.05). 6. ay sonunda
anlamlı azalma görülmemiştir (p:NS) (26). Laterza OF ve ark. yaptığı toplam 346 akut koroner sendromlu hastanın
incelendiği çalışmada 30 günlük takipte 0.22 mIU/L PAPP-A değerinin kardiyovasküler olayları öngörmede
%66.7 (48.2-82.0) duyarlılığa ve % 51.1(45.5-56.8) özgüllüğe sahip olduğu görülmüştür (18).
Sonuç: Eşik değer olarak alınan PAPP-A: 0.61 optik dansitometrik (5 mIU/L) düzeyinden daha yüksek PAPP-A
saptanan hastalarda 24. saat, 1. ay ve 6. ayda artmış kardiyovasküler olay sıklığı görülmüştür. Bu eşik değerin 24.
saat sonunda birincil ve ikincil kardiyovaküler olaylar açısından duyarlılığı %69, özgüllüğü %61 düzeyinde ve, 1.
ay sonunda %66; %60; 6. ay sonunda ise %68; %75 olarak bulunmuştur. Yüksek PAPP-A düzeyine sahip
hastalarda kardiyovasküler olaylar açısından prognoz daha kötü olduğu saptanmış olup ancak bu konuda daha
geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.
KISALTMALAR:
İGF: İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü
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PAPP-A: Gebeliğe bağlı plazma proteini-A
İGFBP: insülin benzeri büyüme faktörü taşıyıcı protein
TNF-α: Tümör nekroz faktörü-Alfa
Mİ: Miyokard İnfarktüsü
CAPTURE Trial:c7E3 Anti Platelet Theraphy in Unstable Refractory Angina Çalışması
LDL: Düşük Yoğunluklu kolesterol
İL-8: İnterlökin -8
VCAM-1: Damar hücresi adezyon molekülü,
MCP-1: Makrofaj kemoatraktin protein
USAP:Kararsız anjina pektoris
NSTEMİ:ST elevasyonu olmayan miyokard infarktüsü
PKG:Perkuran koroner girişim
STEMI: ST elevasyonlu miyokard infarktüsü
KKY: Konjestif kalp yetersizliği
KABG: Koroner arter by-pass operasyonu
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SS-366
CAN NEUTROPHIL LYMPHOCYTE RATIO AND PLATELET
LYMPHOCYTE RATIO BE USED FOR PREDICTING PERFORATION
AND ABDOMINAL ABSCESS DEVELOPMENT IN APPENDICITIS IN
CHILDREN?
Şefika Elmas Bozdemir*
*

Sağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Introduction: Appendiceal perforation, which may develop as a result of severe phlegmonous or gangrenous
appendiceal inflammation in children, may cause abdominal abscess, peritonitis and sepsis. Therefore, the correct
diagnosis of acute appendicitis in the early period will prevent possible complications.
Aim: In this study, it was aimed to evaluate whether the neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and
platelet/lymphocyte ratio (PLR) calculated from preoperative routine hemogram examination in patients with
acute appendicitis clinic were useful in predicting the complication development.
Material and Methods: The study was carried out between January 1st, 2017 and December 31th, 2018. 65
children who developed sepsis and /or peritonitis and/or intraabdominal abscess after acute appendicitis operation
were compared with 35 randomly selected children operated for appendicitis and cured without any complication.
Results: There was no statistically significant difference between the mean age (p=0.082) and gender (p=0.070)
among the patients with complications and without complications. There was no statistically significant difference
between the two groups in terms of hemoglobin level (p=0.285), platelet count (p=0.092) and MPV (p=0.388),
whereas leukocyte count (p=0.006), neutrophil count (p=0.001), lymphocyte count (p=0.006), NLR (p=0.001) and
PLR (p <0.001) showed statistically significant difference. Median hospitalization day was 14 (4-40) days for
complicated cases and 4 (2-8) days for uncomplicated cases; there was statistically significant difference between
them (p<0.001). The area under the ROC curve (AUC) for PLR (0,737 (0,640-0,820; 95% confidence interval; p
<0.001) was greater than the AUC for NLR (0.701 (0.589-0.814; 95% confidence interval; p = 0.001) and AUC
for leukocyte count (0.676 (0.571-0.781; 95% confidence interval; p = 0.004). The cut-off value for NLR>6.15
showed 72.3% sensitivity, 62.9% specifity, 78.3% positive predictive value and 55% negative predictive value in
predicting complication. The cut-off value for PLR>18335 showed 83.1% sensitivity, 54.3% specifity, 77.1%
positive predictive value and 63.3% negative predictive value in predicting complication.The cut-off value for
leukocyte count>18100 showed 46.2% sensitivity, 85.7% specifity, 46.2% positive predictive value and 85.7%
negative predictive value in predicting complication.
Conclusion: In conclusion, while leukocyte count cannot be used for predicting complication, NLR and PLR
values can be acceptable markers to predict the probability of complications in cases operated for acute
appendicitis.
Key words: appendicitis, child, intra-abdominal abscess, neutrophil–lymphocyte ratio
Introduction: Appendiceal perforation, which may develop as a result of severe phlegmonous or gangrenous
appendiceal inflammation in children, may cause abdominal abscess, peritonitis and sepsis. Therefore, the correct
diagnosis of acute appendicitis in the early period will prevent possible complications.
Aım: In this study, we aimed to evaluate whether the neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and platelet/lymphocyte
ratio (PLR) calculated from preoperative hemogram examination in patients with acute appendicitis clinic were
useful in predicting the complication development.
Patients and Methods: The study was carried out between January 1st, 2017 and December 31th, 2018. 65
children who developed sepsis and/or peritonitis and/or intraabdominal abscess after acute appendicitis operation
were compared with 35 randomly selected children operated for appendicitis and cured without any complication.
Results: There was no statistically significant difference between the mean age (p=0.082) and gender (p=0.070)
among the patients with complications and without complications (Table 1). There was no statistically significant
difference between the two groups in terms of hemoglobin level (p=0.285), platelet count (p=0.092) and MPV
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(p=0.388), whereas leukocyte count (p=0.006), neutrophil count (p=0.001), lymphocyte count (p=0.006), NLR
(p=0.001) and PLR (p <0.001) showed statistically significant difference. Median hospitalization day was 14 (440) days for complicated cases and 4 (2-8) days for uncomplicated cases; there was statistically significant
difference between them (p<0.001). The area under the ROC curve (AUC) for PLR (0,737 (0,640-0,820; 95%
confidence interval; p <0.001) was greater than the AUC for NLR (0.701 (0.589-0.814; 95% confidence interval;
p = 0.001) and AUC for leukocyte count (0.676 (0.571-0.781; 95% confidence interval; p = 0.004). The cut-off
value for NLR>6.15 showed 72.3% sensitivity, 62.9% specifity, 78.3% positive predictive value and 55% negative
predictive value in predicting complication. The cut-off value for PLR>18335 showed 83.1% sensitivity, 54.3%
specifity, 77.1% positive predictive value and 63.3% negative predictive value in predicting complication.The cutoff value for leukocyte count>18100 showed 46.2% sensitivity, 85.7% specifity, 46.2% positive predictive value
and 85.7% negative predictive value in predicting complication.
Table 1. Comparison of demographic features and hospitalization days of complicated and uncomplicated groups
Complicated Group
Uncomplicated Group
Demographic features
p
(A)
(B)
Age : Mean ± SD
128±48
146±42
0.082
Male= 47, 72.3%
Male= 19, 54.2%
Gender
0.070
Female=18; 27.7%
Female= 16; 45.8%
Hospitalization days
14 (4-40)
4 (2-8)
<0.001
median (min-max)
Table 2. Comparison of the laboratory findings of complicated group (A) and uncomplicated group (B)
Parameter
Complicated Group (A)
Uncomplicated Group (B)
p
WBC (/mm3)
16932±5763
13828±4261
0.0,006006
Neutrophil count (/mm3)
14079±5436
10502±4485
0.001
Lymphocyte count (/mm3)
1424 (613-4630)
2099 (495-7544)
0,006
Monocyte count (/mm3)
1004 (209-2415)
780 (298-3350)
0,017
NLR
9,45 (1,61-27,35)
4,91 (0,39-23,02)
0,001
MLR
0,63 (0,10-2,90)
0,38 (0,11-1,07)
<0,001
Hemoglobin (g/dL)
12,70 (9,1-15,8)
13,08 (10,9-15,8)
0,285
Platelet count (/mm3)
299000(81000-739000)
283000 (24000-549000)
0,092
MPV (fL)
8.02±0.82
8.19±1.03
0.388
PLR (/mm3)
34813 (9820-100580)
17709 (994-53349)
<0,001
Figure 1. ROC curve analysis of NLR, PLR and WBC. The area under the ROC curve (AUC) for PLR (0,737 (0,6400,820; 95% confidence interval; p <0.001) was greater than the AUC for NLR (0.701 (0.589-0.814; 95% confidence
interval; p = 0.001) and AUC for leukocyte count (0.676 (0.571-0.781; 95% confidence interval; p = 0.004).
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Discussion:
There are several studies about the use of NLR in diagnosis of appendicitis. Ishızuka et al (1) found NLR>8 useful
in differential diagnosis of gangrenous appendicitis and catarrhal appendicitis in adults (OR: 3.016 (95% CI 1.5355.926) P=0.001). Kahramanca et al. (2) found that NLR>4.68 is useful in differentiating positive acute appendicitis
from negative appendicitis (AUC= 0.639 (95% CI 0.591-0.687) P<0.001) and NLR> 5.74 is useful in
differentiating complicated appendicitis from positive appendicitis (AUC= 0.609 (95% CI 0.560-0.659) P<0.001)
in adults. In another study, Jung et al. (3) compared perforated and nonperforated acute appendicitis cases and
found NLR>5.6 is a useful cut-off value for prediction (AUC= 0.755 (95% CI 0.660-0.834) P=0.001). Nazik et al.
(4) compared NLR and PLR in children with appendicitis and healthy controls. They found NLR>1.77 (AUC=
0.946 95% CI (89.8-99,5) p<0.001) and PLR>119.6 (AUC= 0.779 95% CI (66.7-89.1) p<0.001) are useful in
diagnosis. In the study by Yazar et al. (5) PLR>126.44 (AUC = 0.588 ± 0.037, P<0.001) was found useful in
differentiating perforated and unperforated appendicitis cases. In this study, NLR and PLR are found useful in
differentiating complicated cases from uncomplicated cases in children. NLR> 6.15 (AUC=.701 (0.589-0.814;
95% Cl; p = 0.001) and PLR>183.35 (0,737 [0,640-0,820]; 95% Cl; p <0.001) are found useful in predicting
complication of appendicitis ın children. These results are similar to the studies above mentioned.
Conclusion: In conclusion, while leukocyte count cannot be used for predicting complication, NLR and PLR
values can be acceptable markers to predict the probability of complications in cases operated for acute
appendicitis.
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İNMELİ HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİNİN
BOTULİNUM TOKSİN TİP A İLE TEDAVİSİ
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***TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
Ankara
Amaç: Bu çalışmanın amacı inme sonrası üst ekstremite spastisitesi gelişen hastalarda botulinum toksin tip A
(Btx-A) tedavisinin eklem hareket açıklığı (EHA), spastisite, ağrı, el kavrama gücü, parmak kavrama gücü, global
dizabilite
değerlendirmesi
ve
fonksiyonel
durum
üzerine
etkinliğini
değerlendirmektir.
Materyal ve Metod: Çalışmaya alınan 25 hasta bireysel olarak değerlendirilmiş ve tüm hastalara total 300U BtxA uygulanmıştır. Hastalar tedavi öncesi, tedaviden sonraki birinci, dördüncü ve onikinci haftalarda
değerlendirilmiştir. Gonyometreyle hem aktif hem de pasif olarak dirsek ve EHA; mezura ile orta parmak avuç içi
çizgisi mesafe uzunluğu; Ashworth skalası kullanılarak dirsek, el bileği ve parmaklarda spastisite; Vizüel Analog
Skala kullanılarak ağrı; dinamometre kullanılarak el kavrama gücü; pinçmetre kullanılarak uç-uca, palmar (üçlü)
ve lateral kavrama ölçümleri ile Global dizabilite değerlendirme ölçeği kullanılarak hastanın ve doktorun global
değerlendirmeleri; Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) – Kendine Bakım bölümü ve Duruöz El İndeksi (DEİ)
kullanılarak fonksiyonel değerlendirmeler yapılmıştır.
Bulgular: Tüm EHA değerlerinde artış, spastisite ve ağrı değerlendirmelerinde azalma saptanmıştır (p<0.001).
Dinamometrik ölçümlerde kas gücünde anlamlı değişikliğe rastlanmamıştır. Global disabilite değerlendirme
ölçeğinde ve FBÖ ile DEİ kullanılarak yapılan fonksiyonel değerlendirmelerde tedavi sonrasında istatistiksel
olarak anlamlı artışlara rastlanmış ve etkinin onikinci haftada azalmakla birlikte devam ettiği gösterilmiştir.
Sonuç: Btx-A enjeksiyonunun, inmeli hastalarda görülen üst ekstremite spastisitesi tedavisinde kullanılabilecek
etkili bir yöntem olduğu düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: İnme, spastisite, botulinum toksin, rehabilitasyon
GİRİŞ
İnme, aniden gelişen kalıcı fokal nörolojik kayıp ile karakterize bir klinik sendromdur. Serebral damarların
oklüzyonu veya rüptüründen kaynaklanan motor kontrol kaybı, his bozukluğu, denge bozukluğu, konuşma ve
kognitif fonksiyon kayıplarından komaya kadar gidebilen klinik tablolarla karakterlidir. 1 İnme sonrası gelişen
hemipleji tablosu, beraberinde birçok problemi getirir. Spastisite de bu problemlerden biridir. Spastisitenin
tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; hasta eğitimi, fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri,
farmakolojik tedavi (sistemik etkili ilaçlar, lokal tedavi yöntemleri vb.) ve cerrahi tedavi yöntemleridir. İnme
sonrasında gelişen spastisite bölgesel olduğu için lokal metodlar önemli bir tedavi seçeneğidir.1 Birçok çalışmada
botulinum toksin tip A (Btx-A) lokal uygulanması ile yapılan kimyasal denervasyonun spastisite tedavisinde etkili
olduğu gösterilmiştir.2 İnmeli hastalarda da üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin
uygulamalarının etkili ve güvenli olduğuna dair çalışmalar vardır. 3 Biz de bu çalışmada, inme sonrası üst
ekstremite spastisitesi olan hastaların tedavisinde Btx-A uygulamasının spastisite tedavisindeki etkinliğini ve
hastaların günlük yaşam aktivitelerine katkılarını değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmaya, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nisan 2007- Kasım 2009
tarihleri arasında yatarak rehabilitasyon programına alınan, inmeye bağlı üst ekstremite spastisitesi olan 25 hasta
dahil edildi. Lokal etik kuruldan gerekli izin alındı. Hastalara çalışma hakkında bilgi verildi, sözlü ve yazılı
onamları alındı. Bilinci açık, koopere ve oryante olan; tek inme atağı geçirmiş olan; nörolojik iyileşme evresini
tamamlamış olan (inme süresi en az 6 ay olan); üst ekstremite ve elde Brunsstrom evrelerine göre en az evre 3
olan; dirsek, el bileği ve el parmaklarında Ashworth ölçeğine göre en az evre 2 spastisitesi olan hastalar çalışmaya
dahil edildi. Botulinum toksin tedavisinin kontraendike olduğu (nöromüsküler kavşak hastalığı, gebelik vb);
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botulinum toksine (Botoks®) ya da içerdiği yabancı maddelere karşı bilinen alerjisi olan; konuşma, iletişim ve
kognitif fonksiyon bozukluğu olan; daha önce üst ekstremite spastisitesine yönelik botulinum toksini uygulanmış
ya da cerrahi geçirmiş olan; başka bir antispastisite tedavisi alan; üst ekstremitede kırık, brakiyal pleksus hasarı,
kompleks bölgesel ağrı sendromu, derin ven trombozu, heterotopik ossifikasyonu olan; enjeksiyon bölgesinde
enfeksiyon, cilt lezyonu ya da hematom olan; aminoglikozid ya da spektinomisin grubu antibiyotik kullanan
hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Hastaların yaş, cinsiyet, dominant el, inme etyolojisi, hastalık süresi ve hemiplejik tarafları kaydedildi. Dirsek ve
el bileği eklem hareket açıklığı ölçümü gonyometre kullanılarak aktif ve pasif olarak değerlendirildi. Parmak
eklem hareket açıklığı ölçümü ise orta parmak-avuç içi çizgisi mesafesi mezura ile ölçülerek bakıldı. Ashworth
ölçeği kullanılarak spastisite ölçümü yapıldı. Dirsek, el bileği ve parmaklar ayrı ayrı değerlendirildi. Jamar®
dinamometre kullanılarak el kavrama gücü, pinçmetre kullanılarak uç-uca kavrama, palmar (üçlü) kavrama ve
lateral kavrama gücü ölçümü yapıldı. Hastaların ağrısını değerlendirmek üzere 10 cm.lik Vizüel Analog Skala
(VAS) kullanıldı. Üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendirmek için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ)’nin
“Kendine Bakım” bölümü kullanıldı.4 Bu bölümde beslenme, kendine çeki düzen verme, banyo yapma, vücut üst
yarısını giyinme, vücut alt yarısını giyinme ve tuvalet kullanımı 6 ayrı fonksiyon olarak soruldu. El fonksiyonlarını
değerlendirmek için Duruöz El İndeksi (DEİ) kullanıldı. 5 Doktorun ve hastanın global değerlendirmesi Global
Disabilite Değerlendirme Ölçeği kullanılarak kaydedildi.6
Tüm hastalara 300U botulinum toksin enjeksiyonu yapıldı. Tüm hastalara üçer adet botulinum toksin (Botoks®)
flakon 100U kullanıldı. Bir flakon, 2 ml serum fizyolojik ile sulandırıldı, sulandırma sonrası beklemeden
enjeksiyon yapıldı. Enjeksiyon yapılacak kaslar, hastalar bireysel olarak değerlendirilerek belirlendi. Tüm
enjeksiyonlar EMG eşliğinde yapıldı. Tüm hastalara aynı araştırmacı tarafından enjeksiyon yapıldı. Hiçbir hastada
komplikasyon gözlenmedi. Tüm hastalara standart bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ve statik el-el bilek
splinti ile statik dirsek ekstansör splinti uygulandı. Hastalar botulinum toksin enjeksiyonu öncesi, enjeksiyondan
1 hafta sonra, enjeksiyondan 4 hafta sonra ve enjeksiyondan 12 hafta sonra olmak üzere toplam 4 kez, ikinci bir
araştırmacı tarafından değerlendirildi.
Verilerin analizi SPSS for Windows 11.5 paket programında yapıldı. Sürekli değişkenlerin dağılımının normale
yakın olup olmadığı Shapiro Wilk testi ile araştırıldı. Tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler için ortalama ±
standart sapma veya ortanca (25. ve 75. yüzdelik) olarak; nominal değişkenler ise olgu sayısı ve (%) biçiminde
gösterildi. Normal dağılan sürekli değişkenlerde en az iki izlem zamanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın
olup olmadığı Tekrarlayan Ölçümlerde Varyans analiziyle, normal dağılmayan sürekli değişkenlerde en az iki
izlem zamanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olup olmadığı ise Friedman testiyle araştırıldı. p<0,05 için
sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Tekrarlayan Ölçümlerde Varyans analizi veya Friedman test
istatistiği sonuçlarının önemli bulunması halinde farka neden olan durumları tespit etmek amacıyla sırasıyla;
Bonferroni Düzeltmeli çoklu karşılaştırma testi veya Bonferroni Düzeltmeli Wilcoxon İşaret testi kullanıldı.
Bonferroni Düzeltmeli çoklu karşılaştırma testi için p<0,05 ise sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bonferroni Düzeltmeli Wilcoxon İşaret testi için p<0,008 ise sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
Çalışmaya alınan hastaların bazı demografik özellikleri ve çalışma sırasında Btx-A uygulanan kaslar ve uygulama
dozları Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışmaya alınan hastaların aktif-pasif dirsek ekstansiyon; aktif-pasif el bilek
dorsifleksiyon eklem hareket açıklığı ölçümü ile orta parmak-avuç içi çizgisi ölçümü; tedavi öncesine göre tedavi
sonrası 1., 4. ve 12. haftalarda anlamlı olarak artmış bulundu. 4. hafta ile karşılaştırıldığında, 12. haftada eklem
hareket açıklığında ve orta parmak-avuç içi çizgisi ölçümünde azalma saptandı, ancak tedavi öncesi ile
karşılaştırıldığında, anlamlı fark devam ediyordu (Tablo 2).
Çalışmaya alınan hastaların dirsek, el bilek ve parmak spastisitelerinde, tedavi öncesine göre tedavi sonrası 1., 4.
ve 12. haftalarda anlamlı olarak azalma saptandı (tüm p değerleri 0.001). 4. hafta ile karşılaştırıldığında, 12. haftada
dirsek, el bilek ve parmak spastisitelerinde artış izlendi, ancak tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında, anlamlı fark
devam ediyordu. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1., 4. ve 12. haftalardaki dirsek, el bileği ve parmak
spastisiteleri değişimi Şekil 1-a’da gösterilmiştir. Çalışmaya alınan hastaların üst ekstremite ağrı düzeylerinde
tedavi öncesine göre tedavi sonrası 1., 4. ve 12. haftalarda anlamlı olarak azalma saptandı (tüm p değerleri sırasıyla
0.001).
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Tablo 1: Botulinum toksin A uygulanan kaslar ve uygulama dozları
Hasta
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cins Yaş İnme
İnme
Tarafı Süresi (ay)
E
57
Sol
12
E
45
Sol
7
K
66
Sol
8
E
44 Sağ
15
K
60
Sol
19
E
68
Sol
18
K
39 Sağ
25
E
70 Sağ
24
E
44 Sağ
23
E
44 Sağ
7
E
49
Sol
7
E
26
Sol
7
E
56 Sağ
21
K
42 Sağ
9
K
63
Sol
12
K
48 Sağ
8
K
32
Sol
24
E
51 Sağ
20
K
70
Sol
12
K
61
Sol
8
E
53
Sol
26
E
66
Sol
27
K
64 Sağ
29
E
52
Sol
12
K
59
Sol
18

İnme
Tipi
Tbe.
Tbe.
Hem.
Tbe.
Tbe.
Hem.
Hem.
Tbe.
Tbe.
Tbe.
Hem.
Hem.
Tbe.
Hem.
Tbe.
Hem.
Tbe.
Hem.
Tbe.
Tbe.
Hem.
Tbe.
Hem.
Tbe.
Tbe.

Botulinum Toksin A Uygulanan Kaslar Ve Uygulama Dozları
BC-100, BR-60, FDS-30, FDP-30, FCU-30, FCR-50
BR-50,PT-100,FDS-50,FDP-50,FCR-50
BC-100,BR-150,AdPB-25,FPB-25
BR-100, PT-50, FDS-75, FDP-75
BC-100, BR-50, FDS-50, FDP-50, FCU-50
BC-125, BR-75, FDS-50, FDP-50
BC-100, FDS-75, FDP-75, FCU-50
BC-100, PT-50, FDS-60, AdPB-20, FPB-20, LUM-50
BC-50, FDS-100, FCU-75, FCR-75
BC-75, BR-75, PT-30, FDS-25, FDP-25, FCR-70
BC-100, FDS-50, FDP-50, FCU-50, FCR-50
BC-100, FDS-80, FDP-80, AdPB-20, OPP-20
BC-100, FDS-50, FDP-50, FCU-50, FCR-50
BC-100, FDS-25, FDP-25, FCU-75, FCR-75
BC-75, BR-25, FDS-75, FDP-75, FCU-50
BC-150, PT-50, FDS-50, FDP-50
BC-75, PT-50, FDS-50, FCU-50, FCR-50, AdPB-25
BC-50, BR-50, FDS-50, FDP-50, FCU-50, OPP-25, LUM-25
BC-100, PT-25, FDS-25, FDP-50, FCU-50, AdPB-25, LUM-25
BC-100, BR-50, FDS-25, FDP-25, FCU-50, FCR-50
BC-100, FDS-70, FDP-30, FCR-100
BC-100, BR-50, FDS-25, FDP-25, FCU-25, FCR-25, AdPB-25, OPP-25
BC-100, BR-50, FDS-25, FDP-25, FCU-50, FCR-50
BC-100, BR-50, FDS-50, FDP-50, FCU-25, FCR-25
BC-100, BR-50, FDS-50, FDP-50, FCU-25, FCR-25

E: Erkek, K: Kadın, Tbe: Tromboembolik inme, Hem: Hemorajik inme, BC: Biceps, BR: Brakioradialis, PT: Pronator teres, FDS:
Fleksör digitorum superfisiyalis, FDP: Fleksör digitorum profundus, FCU: Fleksör karpi ulnaris, FCR: Fleksör karpi radialis,
AdPB: Adduktor pollicis brevis, FPB: Fleksör pollicis brevis, OPP: Opponens pollicis, LUM: Lumbrikaller

Tablo 2: Tedavi öncesi ve tedavi sonrasında eklem hareket açıklığı (EHA) değişimi
Değişkenler
Başlangıç
1. Hafta
Dirsek EHA*
Aktif
70 (50-7,5)a,b,c
90 (70-110)a
Pasif
120 (100-135)a,b,c 135 (127,5-135)a
El Bilek EHA*
Aktif
0 (0-7,5)a,b,c
10 (10-12,5)a
Pasif
40 (20-50)a,b,c
70 (40-77,5)a
Orta Parmak
Avuç İçi Mesafesi** 24,8±6,8a,b,c
30,2±7,5a
*Gonyometre ile derece olarak, **Mezura ile milimetre olarak

4. Hafta

12. Hafta

p

120 (90-130)b 100 (90-115)c <0,001
135 (130-135)b 130 (125-135)c <0,001
15 (15-25)b
70 (60-80)b

10 (10-17,5)c
70 (35-70)c

<0,001
<0,001

35,3±7,8b

30,0±8,2c

<0,001

(a) Başlangıç ile 1.hafta arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001), (b) Başlangıç ile 4.hafta arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001), (c) Başlangıç ile 12.hafta arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
(p<0,008).
Çalışmaya alınan hastaların Global Disabilite Değerlendirme Ölçeğine göre 1. haftada ortanca değerleri 1, 4.
haftada ortanca değerleri 2 ve 12. haftada ortanca değerleri 1 olarak bulundu. Bu değerler istatistiksel olarak
anlamlı idi (p değerleri sırasıyla 0.001, 0.005, 0.001). Hastaların değerlendirmesini yapan doktorun Global
Disabilite Değerlendirme Ölçeğine göre 1. haftada ortanca değerleri 1, 4. haftada ortanca değerleri 1 ve 12. haftada
ortanca değerleri 0 olarak bulundu. Bu değerler istatistiksel olarak anlamlı idi (tüm p değerleri 0.001) (Şekil 1-b).
Çalışmaya alınan hastalarda dinamometre ile el kavrama gücü ve pinçmetre ile bakılan uç-uca, palmar (üçlü),
lateral kavrama düzeylerinin tedavi öncesinde ve tedavi sonrasındaki değişimi Tablo 3’te gösterilmiştir. Ölçülen
değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır.
658

Şekil 1-a: Tedavi sonrasında spastisite değişimi.

Şekil 1-b: Tedavi sonrasında global disabilite
değerlendirmesi.

Çalışmaya alınan hastaların tedavi öncesi ve sonrası haftalarda FBÖ-Kendine Bakım Aktiviteleri ortalama
değerleri ve alt grupların ortanca değerleri Tablo 4’te özetlenmiştir. “Beslenme”, “Kendine çeki düzen verme” ve
“Tuvalet kullanımı” alt gruplarında tedavi öncesi ve sonrası haftalarda istatistiksel olarak anlamlı değişiklik
bulunmadı. Ancak “Banyo yapma”, “Vücut üst yarısını giyinme” ve “Vücut alt yarısını giyinme” alt gruplarında
başlangıç değerine göre istatistiksel olarak anlamlı artışlar bulundu.

Tablo 3: El kavrama, uç-uca kavrama, Palmar (üçlü) kavrama ve lateral kavrama düzeyleri
Değişkenler
El Kavrama Gücü*
Uç-uca Kavrama**
Palmar (Üçlü) Kavrama**
Lateral Kavrama**

Başlangıç
7,8±4,84
2 (1-3,5)
2 (1-3)
3 (2-4)

1. Hafta
9,1±4,43
2 (1-3)
2 (1-3)
3 (2,5-4,5)

4. Hafta
9,0±5,02
2 (1-4)
2 (1-3,5)
4 (2-5)

12. Hafta
8,2±4,68
2 (1-3)
2 (1-3)
3 (2-4,5)

p
0,069
0,019
0,061
0,136

Tablo 4: Tedavi öncesi ve tedavi sonrasında FBÖ-kendine bakım aktiviteleri
Değişkenler
Başlangıç
1. Hafta
4. Hafta
12. Hafta
p
FBÖ-Kendine Bakım toplam puanı 25,9±6,1 (a,b,c) 27,4±5,8 a 29,3±5,3 b 27,2±5,9 c
<0,001
Beslenme
6 (5-6)
6 (5-6)
6 (5-6)
6 (5-6)
0,392
Kendine Çeki Düzen Verme
6 (4,5-6)
6 (5-6)
6 (5-6)
6 (5-6)
0,104
Banyo Yapma
2 (2-3,5) a,b 3 (2,5-4) a 4 (3-5) b
3 (2-4)
<0,001
Vücut Üst Yarısını Giyinme
3 (2-4) a,b,c 3 (3-5,5) a 4 (3-6) b 3 (2,5-4,5) c
<0,001
Vücut Alt Yarısını Giyinme
3 (2-5,5) a,b 3 (3-5,5) a 4 (3-6) b
3 (2-5,5)
<0,001
Tuvalet Kullanımı
6 (4,5-6)
6 (4,5-6)
6 (5-6)
6 (5-6)
0,270
FBÖ: Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği. (a) Başlangıç ile 1.Hafta arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
(p<0,008), (b) Başlangıç ile 4.Hafta arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001), (c) Başlangıç ile
12.Hafta arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0,008).
Çalışmaya alınan hastalara uygulanan bir diğer fonksiyonel ölçüm metodu olan DEİ total skoru başlangıçta
35.8±9.9 idi. Tedavi sonrası 1. haftada 30.4±8.5, 4. haftada 27.1±8.9 ve 12. haftada 29.9±9.1 olarak bulundu.
Tedavi öncesine göre tüm değerlerdeki azalmalar istatistiksel olarak anlamlı idi. (tüm p değerleri <0,001).
TARTIŞMA
Btx-A ile yapılan lokal tedavi, inmeli hastalarda tercih edilen bir tedavi seçeneğidir. Uzun süreli ancak geri
dönüşümlü etkisi, uygulama kolaylığı, uygun güvenilirlik ve yan etki profili Btx-A’yı fokal spastisitenin
farmakolojik tedavisinde önemli bir seçenek haline getirmiştir.7
Bu çalışmada dirsek, el bileği ve parmak eklem hareket açıklıklarında hem aktif, hem de pasif değerlerde tedavi
öncesine göre, tedavi sonrasında belirgin artış saptanmıştır. Botulinum toksininin etkinliğinin 12. haftada da devam
ettiği gösterilmiştir. Bu sonuçlar mevcut literatür ile uyumludur. 8-9
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Botulinum toksin etkinliği için yapılan çalışmalarda spastisitede anlamlı azalmalar bildirilmiştir. 8-9 Bu çalışmada
da botulinum toksin tedavisi öncesiyle karşılaştırıldığında, birinci haftadan itibaren başlayan ve 12. haftada da
devam eden dirsek, el bileği ve parmak spastisite değerlerinde azalma bulunmuştur.
Spastisitede özürlülüğe katkısı nedeniyle ağrı yakınması oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü hastaların
ağrısı geriledikçe günlük yaşam aktivitelerinde de iyilik gözlenmektedir. Literatür incelendiğinde, yapılmış
çalışmalarda botulinum toksin enjeksiyonu sonrası ağrıda azalmalar bildirilmiştir. 9 Bu çalışmada tedavi öncesine
göre tedavi sonrasında ağrı değerlerindeki gerileme istatistiksel olarak da anlamlı bulundu.
Önceki çalışmalarda botulinum toksin uygulamasının hastanın ve doktorun global değerlendirmesinde plaseboya
üstünlüğü gösterilmiştir.10 Bu çalışmada da literatür ile uyumlu bulgular elde edilmiştir.
Literatür incelendiğinde Btx-A tedavisi ile fonksiyonel iyileşme ve yaşam kalitesi düzeyleri arasında birbirinden
farklı fikirler olduğu görülmektedir. Bazı yazarlar Btx-A ile yapılan üst ekstremite spastisite tedavisinin
fonksiyonel parametrelerde iyileşmeye neden olduğunu belirtmiştir. 11 Bazı yazarlar ise Btx-A tedavisi ile
fonksiyonel iyileşme sağlanmadığını savunmaktadır.12 Bu çalışmada FBÖ’nin “Kendine Bakım” bölümü
kullanılmıştır. “Kendine Bakım” bölümünde toplam skorlara bakıldığında, hastalarda tedavi sonrası birinci,
dördüncü ve onikinci haftalarda tedavi öncesine göre fonksiyonel düzelme gözlenmiştir. Bu çalışmada fonksiyonel
değerlendirme, ayrıca DEİ kullanılarak yapılmıştır. Bu değerlendirmede de, tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında,
tedavi sonrasında hastaların fonksiyonel düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme görülmüş ve bu
düzelmenin tedavi sonrası onikinci hafta da devam ettiği gösterilmiştir.
Çalışmamızın randomize kontrollü bir çalışma olmaması, hasta sayısının 25 olması, bu çalışmanın
sınırlılıklarından sayılabilir.
SONUÇ
Btx-A enjeksiyonunun, inmeli hastaların üst ekstremite spastisitesi tedavisinde kullanılabilecek etkili bir yöntem
olduğunu düşünmekteyiz.
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Aım: Our study aimed to evaluate the effect of the development of Retinopathy of Prematurity (ROP) on first and
fifth age refraction values and visual acuity and strabismus development in babies born prematüre.
Materıal And Methods: Study included sixty eyes of 30 premature infants born less than 36 weeks.The infants
were divided into two groups as group which developed retinopathy of prematurity and group which undeveloped
ROP. First year refractive status, refractive status on the control examination of the fifth age,visual acuity,
strabismic examination findings, anterior and posterior segment findings were recorded.Two groups were
statistically compared in terms of refraction status of both first and fifth age and visual acuity of fifth age.
Results: There were 16(53.3%) male and 14(46.67%)female premature infants borned prior to 36 weeks.Group I
developed of ROP comprised of 22 eyes and group II comprised of 38 eyes with no ROP. A statistically significant
difference was found between the rates of myopia at the age of 1 and 5 years.The incidence of myopia was found
statistically high in both ages (p=0.0001 and P=0.006 respectively) in group I patients. There was no statistically
significant difference in both first age and fifth age examination findings in terms of hypermetropia and
astigmatism((p = 0.475 and p = 0.694, respectively, p = 0.103 and p = 0.81, respectively). There was no significant
difference between the 2 groups in terms of mean visual acuity values measured at the age of 5 (p = 0.054).
Conclusıons: It was concluded that prematurity alone did not lead to an increase in the incidence of myopia, but
there was a significant relationship between the development of the ROP and myopia incidence. İnfants with ROP
developed should be closely followed in subsequent years
Introductıon: Prematurity, regardless of the development of ROP, carries lifetime an increased risk of ocular
morbidity (1). Although the visual acuity and contrast sensitivity of preterm infants were measured in the normal
range when measured in the later stages of life, the mean values were significantly lower than the term (1,2). The
most common of the other eye problems that may occur even if the ROP does not develop are strabismus, high
refractive errors (especially myopia) and visual impairment related to visual path damage (3).
The late embryonic phase in the intrauterine life and the early phase after delivery are critical in the maturation of
the eye, especially in the refractive development. 130/5000. In premature babies, especially in patients with ROP,
the maturation and emmetropization of the eye are affected due to immaturity (4,5).Myopia(6,7), astigmatism(6,8),
anisometropia(9) and strabismus(10) are more frequently encountered in premature babies regardless of ROP
status whereas babies born in term are generally hypermetropic. We aimed to investigate the effects of development
of ROP on refraction status at first and fifth age, visual acuity and strabismus status in our study.
Materıal And Method: The medical records and ROP files which obtained from The Ophthalmology Clinic of
Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital of infants born between March 2010 and June 2011 were
retrospectively reviewed. Premature infants born prior to the 32nd gestational week and/or below 1500 gr and
babies with risk required consultation according to the neonatal specialists were enrolled the study.Babies not
come to first and 5th age control visit and ones with growth retardation, central nervous system (CNS) disease, or
syndromic likely to be effect on visual acuity were excluded from the study. The research protocol was prepared
in accordance with the Helsinki Declaration, informed consent was obtained from parents of babies. 60 eyes of 30
babies born prior to 36 weeks were included in the study. The infants were divided into two groups as premature
infants who developed ROP and not developed the ROP.The gender of the infants, birth week, birth weight,
development of ROP, 1st year refractive status, 5th age refractive status, visual acuity, strabismus examinations,
anterior segment and posterior segment findings were recorded.In the fundus examination, intraocular pressures
of the infants with optic disc pitting were measured by Tono-Pen (Tono-Pen AVIA applanation tonometer, Reichert,
USA) and followed up for glaucoma.
ROP Scanning: The first examination time of the patients was determined according to the criteria of American
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Academy of Pediatrics, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus and American
Academy of Ophthalmology. The zone reached the retinal vessels, if any the presence of ROP, the presence or
absence of the plus disease with the other eye examination findings were recorded in the examinaton files of the
patients. According to the results of the examination, follow-up and appropriate treatments were recommended to
the patients at appropriate intervals or after the maturation was determined, ROP follow-up was terminated
(11,12).Patients were divided in to two groups according to the first scanning examination findings as those
developed stage 1-2-3 ROP and had no ROP.
Refractive status assessment: The first age refraction measurements were measured with non-cycloplegic
automatic infrared videoretinoscopy (PlusoptiX S08).Cycloplegic retinoscopy was performed in children who
could not be measured with PlusoptiX S08 or whose spherical and cylindrical values were above 1 dioptrics (D)
or anisometropia over 1 D.On examination of the fifth age refraction Cyclopentolat (%1 Sikloplejin,Abdi
İbrahim,Turkey) was applied two times in five minutes interval in both eyes of all children. One hour after the
drip, the measurement was performed with the classical autorefractometer (Topcon RM A7000B) and confirmed
by retinoscopy (Welch Allyn retinoscope).Spherical equivalence (SE) values of the obtained refraction
measurements were recorded. While the values of SE -0.50 and above were evaluated as myopia, SE +2.00 D and
above as hypermetropia, cylindrical values of 1.00 D and above were recorded as astigmatism. In case the
difference in refraction between the eyes more than 1D status was defined as anisometropia.
Measurement of visual acuity: Snellen E match was used for visual acuity measurement and the obtained values
were recorded as logMAR. The right and left eyes were measured separately.
Strabismus Examination: The presence of strabismus was evaluated by Hirschberg and cover test. Versions and
ductions were recorded according to the results eye movements examination. Statistical analysis SPSS 16.0
(Statistical Package for the Social Sciences) was used for statistical analysis of the results obtained from the study.
Descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency) were used to analyze the data of the study. The Mann
Whitney U test was used to compare the two groups of non-normally distributed measurement variables and
Wilcoxon Signed Ranks test was used to compare the measurement variables. The t test was used in comparison
of the measurement variables in normal distribution and paired t-test was used in comparison of the each other of
the measurement variables. Frequency analysis was performed by Pearson chi-square test.
RESULTS: Study included total 60 eyes of 30(16 male and 14 female) infants born prior to 36 weeks of age.
Patients were grouped according to the development of ROP in first examination as group 1 comprised up 22 eye
with ROP(36.6%) and group 2 comprised up 38 eye without ROP(Table 1).Stage 3 ROP developed in 6(27.2%),
stage 2 ROP developed in 7(31.8%) and stage 1 ROP developed in 9(40.9%) of the group 1 eyes. In the first ROP
screening examination of the group 2 eyes,, vessels in 7 eyes (18.4%) were in zone 2, in 9 eyes (23.6%) vessels in
zone 3 and in 22 eyes (57.8%) the vessels were evaluated as close to the mature.Laser photocoagulation was
performed in four eyes of two babies in group with ROP developed.None of the patients had stage 4 or higher ROP
during follow up period.In addition two of the 30 premature babies with ROP only one eye had involved disease
while the other eye had not.
Table 1. The distribution of the patients according to the development of ROP
Group
Frequency
Percentage
ROP (+)
22
36.67
ROP (-)
38
63.33
Total
60
100
The mean gestational age of the 1st group developing ROP was 30 ± 2.69 (range = 25-33) weeks, the mean birth
weight was 1.541 ± 577.8 (range = 695-2750) grams, and the mean age at the final visit was 58.45 ± 4, 41 (range
= 52-66) weeks. The mean gestational age in group 2 without ROP was 33.26 ± 2.12 (range = 28-36) weeks, mean
birth weight was 2.136 ± 510.05 (range: 1240-3410) grams, and the mean age at the final visit was 61.05 ± 4.59
(range 51-66) months.The gestational age and birth weight were significantly lower in the group with ROP group
compared with the group without ROP (p <0.01) (Table 2).
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Table 2. Mean values according to groups
Groups
Gestational week
Birth weight (gram)
Last control age (month)
ROP stage
1 Age Spheric value (D)
1 Age Cylindrical value (D)
Ax Angle (1 Age)
1Age Spheric Equivalent (D)
5 Age Spheric value (D)
5 Yaş Cylindrical value (D)
Axle Angle 5 age
5Age Spheric Equivalent (D)
Visual acuity (logMAR)
a. Mann-Whitney U test
b. t test
*(p<0.05)

ROP (+) n=22
Mean
Standard
Deviation
30.00
2,69
1,541,82
577,83
58.45
4,41
1.86
0,83
0,85
1,26
-0,90
0,59
94.13
76,61
0.33
1,49
1.17
1,49
-1,09
0,88
75,68
68,76
0.62
1,73
0.11
0,13

ROP (-) n=38
Mean
Standard
Deviation
33.26
2,13
2,136
510,05
61.05
4,59
.
.
1.29
0,62
-0,92
0,57
71.68
63,04
0.82
0,54
1.37
0,75
-0,64
0,50
67,84
41,0
1.09
0,70
0.04
0,05

P values
0,0001 a*
0,0001 a*
0,071 a
0,135 b
0,939 b
0,225 a
0,070 b
0,484 a
0,015 b*
0,630 b
0,234 b
0,054 a

There was no statistically significant difference between the groups in terms of spherical and spherical equivalence
values between the first and fifth age groups (p> 0.05),The mean value of cylindrical values in the group with ROP
developed only in the fifth year were significantly higher than those of the the group without ROP(p <0.05).
As the evaluation of the distribution of refraction in group1 with ROP cases, at first age emmetropia was observed
in 8(36.3%) eyes, myopia(mean -1.25D) in 7(31.8%) eyes,at first age emmetropia was observed in 8(36.3%) eyes,
myopia(mean -1.25D) in 7(31.8%) eyes, astigmatism (mean 1.38 D) in 11 eyes and hypermetropia (mean+ 2.71D)
in 3 eyes. In the fifth year controls; 6 eyes (27.2%) were emmetropic, 7 eyes (31.8%) had myopia (mean -1.31D),
10 eyes (45.4%) had astigmatism (mean 1.92D), 5 eyes (22.7%).) hypermetropia (mean +2.77 D) was present
(Table 3).
Table 3 Refraction values of first and fifth ages of babies with ROP
ROP(+)
1 Age
1 Age
5 Age
n=22
Spheric Equivalent Cylindrical Value
Spheric Equivalent
1
-0,67
-1,25
-0,87
2
-1
-2
-0,37
3
-0,75
-0,5
0,62
4
0,25
-1
0,62
5
-0,13
-0,75
-0,5
6
0
-0,5
-0,5
7
0,75
-0,5
1,25
8
0,67
-0,75
1,12
9
2,13
-1,25
1,87
10
1,75
-1
2
11
3,5
0
3,87
12
3,5
0
4
13
-2
-1
-2,12
14
-2
-1
-2,87
15
0,64
-0,75
0,62
16
0,38
-0,25
0,87
17
1,13
-0,25
2

5 Age
Cylindrical Value
-1,75
-2,25
-0,75
-0,75
-0,5
-0,5
0
-0,25
-1,25
-0,5
-1,25
-0,5
-2,25
-2,75
-0,25
-0,75
0
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ROP(+)
n=22
18
19
20
21
22

1 Age
Spheric Equivalent
0,35
-0,13
1,25
-1,25
-1,12

1 Age
Cylindrical Value
-1,25
-1,75
-0,5
-2
-1,75

5 Age
Spheric Equivalent
1,35
1,13
2
-0,87
-1,5

5 Age
Cylindrical Value
-1,25
-1,75
0
-2,25
-2,5

When the refraction distributions of non-PR group 2 (n = 38) were examined;. While 20 eyes (52.6%) were
emmetropic on first age examinations, no myopia was found in any eye. Seventeen eyes (44.7%) had astigmatism
(mean 1.44D), and 3 eyes (7.8%) had hyperopia (mean + 2.08D). In the fifth year controls; While 25 eyes (65.7%)
were emmetropic, in 2 eyes (5.2%) myopia (mean -0.56D), in 9 eyes (23.6%) astigmatism (mean 1.30D) and in 3
eyes (7.8%) hypermetropia (mean +2.62 D) was observed (Table 4).
Table 4. First age and fifth age refraction values of babies without ROP
ROP(-)
1st Age
1st Age
5th Age
n=38
Spheric Equivalent
Cylindrical Value
Spheric Equivalent
1
0,13
-1,25
1,5
2
0
-1
2,62
3
1,13
-0,75
1,13
4
0,63
-0,75
0,75
5
0,75
-1,5
1,13
6
1
-0,5
0,63
7
2
-0,5
1,25
8
1,13
-0,25
1,25
9
0,63
-0,25
0,88
10
0,75
-0,5
0,88
11
0,88
-0,75
0,88
12
1,13
-1,25
0,5
13
1
-1,5
1,25
14
1,13
-1,75
1,25
15
1,13
-1,25
1,62
16
0,5
-1
1,5
17
1,13
-1,25
1,62
18
1
-1,5
1,62
19
0,5
-0,5
0,5
20
0,5
-0,5
0,25
21
0,37
-0,25
-0,5
22
0,62
-0,25
-0,62
23
0,88
-0,75
1,75
24
1
-1
2,87
25
0,5
-2,5
0,75
26
-0,25
-2
0,38
27
2
-1
1,12
28
1,25
-1
0,87
29
0,38
-0,75
0,87
30
0,38
-0,75
0,76
31
2,25
-2
1,37
32
0,63
-1,75
2,37
33
1,38
-0,75
0,87
34
1,5
-0,5
0,62

5th Age
Cylindrical Value
-2,25
-1,25
-0,75
-0,5
-0,25
-0,25
0
0
-0,75
-0,75
-0,75
-1
-1,5
-1
-1,75
-1
-0,25
-0,75
0
-0,5
-0,5
-0,25
-1
-0,25
-1
-0,75
-0,75
-0,25
-0,75
-0,5
-0,75
-0,75
-0,75
-0,75
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35
36
37
38

0,38
0,25
0,38
0,38

-0,25
-0,5
-0,25
-0,25

0,75
0,87
1,75
1,75

0
-0,25
0
0

In comparison of the groups with ROP and without ROP, there was considerable differences in terms of the
presence of myopia in both first age and fifth age examinations.The incidence of myopia was significantly higher
in group 1 at both ages (p = 0.0001 and p = 0.006, respectively) (Table 5).
Table 5. Comparison of the refraction values of first and fifth age
First Age

Fifth Age

Mean

Standard
Deviation

Mean

Standard
Deviation

P value

Spheric Value

1,13

0,92

1,30

1,07

0,10 b

Cylindrical value

-0,91

0,57

-0,80

0,69

0,18 a

Axle Angle

79,91

68,56

70,71

52,45

0,39 a

Spheric Equivalent

0,64

1,02

0,92

1,19

0,006 b*

a. Wilcoxon Signed Ranks testi
b. Paired t testi
*
p<0,05
Although there was no statistically significant difference between the two groups in terms of the mean value of
visual acuity at 5 years of age, vision was found to be lower in the group with ROP (0.11 logMAR) than in the
group without ROP (0.04 logMAR) (p = 0.054).Anisometropia was present in 5 children (16.6%) in the first age
examinations of 30 children included in our study, while anisometropia was present in only one child (3.3%) in
the 5th age examinations.While anisometropy was 21% (4/19) found on the first age examination in group with
ROP, it decreased to 5.2% (1/19) at the age of 5 years. There was 9% (1/11) anisometropia on the first age group
and no anisometropia on the 5th age examination.In addition, anisometropia was not observed in 2 children with
ROP involved in one eye. The difference between the anisometropia incidence of the two groups was statistically
significant (p <0.01).The incidence of anisometropia is significantly higher in group with ROP.
While the anterior segment examinations of all children in Group 1 and Group 2 at the age of 5 were evaluated
naturally, There was laser photocoagulation spots in 4 eye on the posterior segment examination of the group with
ROP(n=22).
Again in the group with ROP, 4 eyes (18.18%) had increased folding in the retinal vessels and 4 eyes (18.18%)
had pitting in the optic nerve.Intraocular pressures (mean 15.5 ± 2.06 mmHg) of 4 eyes with pitting at the optic
nerve were within normal limits and the patients were followed up for glaucoma.When the posterior segment
findings of the the group with ROP (n= 38) were examined; In 2 eyes (5.26%), İncreased folding in the retinal
vessels in 2(5.6%) eyes, vitre degeneration in 2 eyes (5.26%) and pitting in the optic nerve were detected in 8 eyes
(21.05%).The intraocular pressure (mean 13.75 ± 2.72 mmHg) was normal in the eyes with pitting, and these
patients were followed up for glaucoma.
Dıscussıon: The high incidence of myopia in prematurity is attributed to factors such as the increase in corneal
curvature, lens sphericity, flat anterior chamber due to prematurity by some researcher(13,14).According to
Fletcher and Brandon the causes of more frequency of myopia in prematures, is faster development of globe
leading to changes in lens and corneal curvature in these babies (15). In the study of Quinn et al. (16), it was
reported that the incidence of myopia was the maximum (21.2%) at the age of 1 in premature infants with ROP
and minimum at the age of four and a half (15.7%).In another study by Al Oum et al. (17), the rate of myopia was
40.6% in the first ageof patients with ROP and this rate decreased to 28% in the 6th year.In our study, the incidence
of first-year myopia was similar to the findings of Al Oum et al.The incidence of myopia of babies with ROP was
found as 31.8% in our study. This rate was found considerably high compared with the the rate (25%) of the
Fledelius et al.(5) (study omprised up the children aged 10 years), and rate (26.7%) of Quıin et al. (study comprised
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up children aged 4.5 years with ROP).In our study, we also found that the mean spherical equivalent averages
(0.33 D) of the group developing ROP were lower than the spherical equivalent averages (0.62 D) at the age of 5
years. However, this difference was not significant for myopia.we classified the values above -50 D as myopia
whereas values above -0.25 D were accepted as miopia in the studies of Al Qum and Quinn et al.In our study, the
decrease in the incidence of myopia, while the spherical equivalent values increased, can be explained in this
way.The rate of myopia in the 6th month was found as 2.9% in the study of Holmström and the incidence of first
generation myopia was found as 6.9% in infants without ROP in the study of Al Qum et al.(17). In our study, there
was no myopia at the first age of the infants who did not develop ROP, while the incidence of myopia at the age
of 5 years was found to be 5.2% and similar in the study(age 6, 7.4%) of Al Oum et al. (17). The fact that we have
no any myopia in infants without ROP in our study could be explained by including only babies born 36 weeks
and below.Holmström et al. (6) reported that the incidence of astigmatism was significantly decreased in children
born with premature birth from the 6th to the 30th month irrespective of the state of PR development.Similarly, Al
Oum et al. (17) showed a significant decrease in the incidence of astigmatism from age 1 to age 6.In our study, the
incidence of astigmatism for first age and fifth age decreased in both groups with ROP (from 50% to 45.4%)and
group without ROP(from 44.7% to 23.6%). However these differences have not been found statistically significant
(p>0.05).
In our study, the 5-year-old astigmatism incidence in the group with ROP (45.4%) was similar to the results of
Davitt et al. (42%) (8) and Al Oum et al. (40.9%) (17). The 5-year-old astigmatism rate of group without ROP was
found to be close to that of the previous studies with 23.6% (22% - 28.8%, respectively) (6.18). In our study, the
absence of significant decrease in astigmatism at 5th year may be due to insufficient number of patients.
Özdemir et al. (19) reported that the incidence of hyperopia was 21% in premature children aged 5-7 years who
did not develop ROP.Küçükevcilioğlu et al. (20) reported that the incidence of hyperopia was found to be 28.8%
in infants who developed intermediate-level ROP, and 22.3% in infants without ROP.In our study, the incidence
of hyperopia in children who developed ROP at 5 years of age was similar to other studies with 22.7%, while the
rate of children without ROP was found to be lower with 7.8% compared to other studies.As concordance with the
other studies there was no significant difference between the groups with ROP and groups without ROP in terms
of the incidence of hyperopia(21,22,23).The lower incidence of hyperopia in children who not developed ROP
may be due to the excluding the babies born nearly in term (birth week until 36 weeks). Tuppurainen et al.(24)
found the incidence of hyperopia as 14.3% on the fifth age examination of the infants born in term.This finding is
concordance with our findings and supports our thesis.However the studies of Özdemir et al(19) and
Küçükevcilioğlu et al(20) comprised up infants born 34 weeks and below. Although cause of the incidence of
increased strabismus in premature infants is not clear, it is thought to be due to retinopathy of prematurity, increase
in refractive defect, anisometropia, low birth weight and neurological development defect (25,26).Shah et al. (27)
reported that the decrease in occipital brain volume in premature infants may cause strabismus. Schalij-Delfos et
al. (28) found that the incidence of strabismus increased as gestation age decreased.In the study performed by
Holmström et al. (29), the incidence of strabismus was found as 40% in infants underwent cryotherapy, whereas
it was found as 34% in children with ROP who developed neurological complications, this rate decreased to 5.9%
in children without ROP in the absence of norological problems.However, in our study, we have no strabismus in
any of the children. This result may be due to excluding the infants with neurological deficiency and / or syndromic
from the study. Larsson and Holmström (18) found the incidence of anisometropia in children without ROP at 10
years of age was 4.2% and 13.7% in children with ROP. In a study by Al Oum et al. (17)including 217 premature
children, the rate of anisometropia was reported to be 1.6%.In our study, While the incidence of anisometropia
was16.6% at the age of 1 year, later decreased to 3.3% at the age of 5 years. In both age groups, the incidence of
anisometropia was higher (21% and 5.2%) than in children without PR. The reason for this is that the ROP is
mostly symmetrical and the pathologies are similar (30,31).Many studies reported that there was a decreased visual
acuity in the babies born prematüre regardless of the presence of ROP compared with the babies born in
term(5,32,33). In the study conducted by Ozdemir et al. Best corrected visual acuity of fifth age was found in
normal limits in babies born premature but without ROP and concluded that prematurity not lead to reactive defect
at the level which may effect the vision
There was no significant difference between the childreen with ROP and childreen without ROP in terms of visual
acuity in the study conducted by Kucukvelioglu et al from our country(20).There was no significant difference
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among the babies underwent ROP therapy, babies with ROP regressed spontaneously and babies without ROP in
terms of visual acuity(34).However there was no significant difference between the groups with ROP and the
groups without ROP in terms of fifth age visual acuity in our study, decreased visual acuity has been found in
groups with ROP compared with the groups without ROP (0.11logMAR and 0.04logMAR, respectively).
One of the missing aspects of our study was that the 1st-year refractive conditions were measured by noncycloplegic automatic infrared videoretinoscopy (PlusoptiX S08). However ıt has been previously reported that
there was no significant difference between the spherical value of cycloplegic videoretinoscopy and the results of
cycloplegic retinoscopy in the study conducted by Oral et al.(35). On the other hand, the results of astigmatism
can be discussed due to the fact that cylindrical value averages of cycloplegic-free videoretinoscopy are
statistically significantly lower than the results of cycloplegic retinoscopy.In our study, the mean spherical
equivalent of 1 year was found to be significantly lower than the mean spherical equivalent of 5 years (p =
0.006).To be safe about that this is due to changes related with age or whether the measurements obtained different
devices, confirmations with plusoptix measurements with cycloplegic retinoscopy will be useful in further
investigations.Myopia incidence is significantly affected by the factors such as gestational week and birth weight
in babies born premature.It could not be reached a conclusive concept about the effect of the deveopment ROP on
the incidence of myopia due to the differences in gestational weeks and birth weights of the groups. In order to
understand the effect of PR on myopia in future studies, the extension of the study with the proper patient
population (have variables close to each other) will enable us to get more detailed information. In addition, in
order to be able to reveal the effect of prematureity on visual acuity more clearly, it will be appropriate to carry
out studies by forming a control group with term babies born in the hospital.
It was concluded from our study that prematurity alone did not lead to an increase in myopia incidence and there
was a significant relationship between ROP development and the incidence of myopia and astigmatism.We also
believe that babies with ROP should be closely followed up in the next years. Our study showed that there was no
significant correlation between the deveopment of ROP and visual acuity, strabismus and anisometropia. Further
investigations are need to clearly identify this correlation.
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SS-385
YAYGIN DEĞİŞKEN İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTADA HODGKİN
LENFOMA GELİŞİMİ
Öner ÖZDEMİR*, M. Fatih ORHAN**
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji-Allerji BD, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya
Amaç: Yaygın değişken immün yetmezlik (YDİY), B hücre farklılaşmasının bozulması nedeniyle
immunoglobulinlerin sentezinde yetersizlik ile tanınan primer immün yetmezliktir. Yapılan kohortlarda; YDİY
hastalarında kanser sıklığı %15-21 olarak belirlenmiştir. Lenfoid malignite olan NHL’nin en sık görüldüğü,
ardından mide, meme, mesane ve serviks tümörlerinin geldiği bildirilmiştir. Olgumuz YDİY hastalığında Hodgkin
lenfoma’nın nadiren de olsa gelişebileceğini göstermekte olup farkındalığı artırmak için sunulmaktadır.
*

**

Olgu: Dokuz yaşındaki olgumuzda postnatal 35. günde, 20 dakika süren konvülziyon nedeniyle gelişen ağır
mental retardasyon ve optik atrofi komplikasyonları mevcuttu. Beş aylıkken epilepsi tanısıyla başlanan
antiepileptik (karbamazepin) tedaviyi 3 yıl kullanmıştı. Sık bronşit (x5/yıl) ve otit (x13/yıl) geçirme, her ay
antibiyotik kullanımı nedeniyle yapılan tahlillerinde; IgG:365 mg/dl, IgA:<26 mg/dl, IgM:<18 mg/dl değerleri
hipogammaglobulinemik saptandı. Lenfosit alt grupları normaldi. Önceki aşılara cevabı olarak anti-Rubella IgG:
19 U/mL ve anti-HBs: 148 mIU/mL bulundu. İzohemagglütinin: negatif ve geçirilen enfeksiyonlara karşı gelişen
anti-HAV IgG: 11,3 ve anti-CMV IgG: 1 U/mL titreleri zayıf pozitif saptandı. YDİY tanısıyla intravenöz
immunoglobulin üçüncü kez verilirken saptanan sol servikal bölgede 3x4 cm lenfadenopati (LAP)’sine yapılan
ince iğne aspirasyon biyopsisinde; Reed-Stenberg hücreleri görüldü. Boyun ultrasonografisi sol jugulodigastrik
bölgede 32 mm çapında ve supraklavikular bölgede çok sayıda patolojik LAP gösterdi. PET-CT boyunda sol üst
alt juguler ve en belirgini ve büyüğü sol supraklavikular alanda hipermetabolik LAP’lar, dalak parenkiminde hafif
artmış tutulum, kemik iliğinde diffüz hipermetabolik görünüm ile lenfoproliferatif malignite düşündürmüştür.
Eksizyonel biyopsi materyalinde CD30/CD15 ve Gascin boyama pozitif bulunarak (nodüler sklerozan tip)
Hodgkin lenfoma tanısı konuldu. Polimeraz zincir reaksiyonu ile bakılan EBV testi negatifti. Tartışma:
Olgumuzda YDİY tanısından 5 ay sonra Hodgkin lenfoma (evre 3A) teşhis edilmiş ve azaltılmış dozda ABVD
(Adriamisin, Bleomisin, Vinblastin, Dakarbazin) uygulanmasına karar verilmiştir.
Sonuç: YDİY’de malignite riskinin arttığı bilinmeli ve rutin kontrollerinde hastalar ayrıntılı muayene edilmelidir.
Bu erken teşhis ve tedavi imkânı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: yaygın değişken immün yetmezlik, Hodgkin, lenfoma
1.GİRİŞ
Yaygın değişken immün yetmezlik (CVID), bozulmuş B hücre diferansiyasyonu sebebiyle immunoglobulinlerin
sentezinde yetersizlik ile karakterize, primer immün yetmezliktir. Tanımdaki “değişken” ifadesi, rekürren
infeksiyonlar, kronik akciğer hastalığı, otoimmün hastalıklar, gastrointestinal sistem (GIS) bozuklukları ve
lenfomaya karşı yüksek duyarlılık göstermesi sebebiyle ortaya çıkan heterojen görünümü
simgelemektedir1.Yaygın değişken immün yetmezlik tanısı; i-) düşük seviyelerde immünoglobulin A (IgA)
ve/veya immünoglobulin M (IgM) ile birlikte serum konsantrasyonlarında belirgin azalma, ii-) enfeksiyon ve/veya
aşılamaya zayıf antikor yanıtı veya antikor oluşturamama, iii-) tanımlanmış bir immün yetmezlik durumunun
olmaması ile konulur 2. Yaygın değişken immün yetmezlik hem çocuklarda hem de erişkilerde görülür, tahmini
prevalansı 1/25.000-50.000’dir 3. Kuzey Avrupa kökenli bireylerin arasında prevalansın yüksek olduğuna dair bazı
kanıtlar vardır 4. Malignite, özellikle de lenfoma, CVID tanısından önce veya sonra bu hastalarda görülebilir.
Primer immün yetmezliği olan çocuklarda malignite gelişme riskinin %4 kadar olduğu tahmin edilmektedir ki, bu
oran benzer yaştaki sağlıklı kontrol gruplarına göre 10.000 kat daha fazladır. NHL ise primer immün yetmezlikli
çocuklarda oluşabilecek malignitenin %60'ından fazlasını teşkil eder 5.
1.1 Amaç
Olgumuz YDİY hastalığında Hodgkin lenfoma’nın nadiren de olsa gelişebileceğini göstermekte olup farkındalığı
artırmak için sunulmaktadır.
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2. OLGU
Dokuz yaş, 30 kilogram erkek hasta; 34. gestasyonel haftada ikiz eşi olarak 2.650 gram olarak doğmuş. Postnatal
35. gününde, 20 dakika süren nöbet nedeniyle hastaneye yatış öyküsü mevcut. Nöbet sonrasında gelişen; ağır
mental retardasyon ve optik atrofi komplikasyonları mevcut. 5 aylıkken epilepsi tanısı kesinleşen hastaya
antiepileptik tedavi (Karbamazepin) başlanılmış. 2-3 yıldır antiepileptik tedavi kullanmıyor ve nöbet geçirmiyor.
Hasta sık bronşit (yılda 4-5 defa) geçirme, kronik otit (yılda 12-13 defa, her ay antibiyoterapi kullanımı) olma ve
sık hastalanma nedenli sürekli antibiyoterapi kullanma nedeniyle Çocuk Allerji İmmünoloji konsültasyonu istendi.
Yapılan tahlillerinde; IgG:365, IgA:<26, IgM:<18 mg/dl (panhipogammaglobulinemik) saptandı. Flow
sitometride lenfosit alt grup değerlendirmesinde; CD3+:%70, CD3+CD8+:%28, CD4:%41,5, CD16+56+:%3.1,
CD16:%79.1, CD19:%15, CD3+CD4:%38.8, CD8:%29 olarak gözlendi.
Hastanın aşı yanıtları değerlendirildiğinde; anti-rubella IgG:pozitif (18,8 U/mL), anti-HBs:pozitif (148,18
mIU/mL) ve anti-HAV IgG:pozitif (11,33) saptandı. İzohemaglütinin:negatif ve geçirilen enfeksiyona karşı
gelişen anti-CMV IgG:pozitif (1 U/mL) olarak düşük düzeyde gözlendi.
27 Haziran 2018’de CVID tanısı konularak intravenöz immunoglobülin (IVIG) tedavi programına alındı. İlk IVIG
tedavisi 31 Temmuz 2018’de 0.5gr/kg olarak verildi. Üçüncü kez tedavi için hastaneye başvurusunda yapılan
muayenede; sol servikal bölgede ele gelen 3x4 cm lenfadenopati (LAP) gözlenmesi üzerine KBB’ye konsülte
edilen hastadan biyopsi alınması planlandı. Sol servikal ve sol mandibular bölgeden ince iğne aspirasyon biyopsisi
yapılan hastanın biyopsi sonucu; değişik maturasyon aşamasında bol lenfoid hücre, arada çok sayıda immünoblast,
seyrek nötrofil, lökosit ve bazıları tek, bazıları birden fazla nükleuslu, belirgin nükleole sahip Reed-Stenberg
hücresini andıran atipik hücreler gözlendi. Enfeksiyöz mononükleoz ve Hodgkin lenfoma dışlanamamış olup kesin
tanı için eksizyonel biyopsi yapılması önerildi.
Hasta Çocuk Onkoloji bölümüne danışıldı. Çocuk Onkoloji bölümünün isteği üzerine hastadan hemogram,
sedimentasyon, CRP, periferik yayma, EBV PCR, PAAC grafi, batın USG, boyun USG ve PET-CT çekiminin
yapılması istendi. Hemogram: WBC:18,2 K/uL, Hb:10,9 g/dl, HCT:32,6 %, PLT:251 K/uL, Neu:17,1 K/uL, Neu
%:93,7 K/uL, Lym:0,573 K/uL, Lym %:3,15 K/uL, sedimentasyon:11/saat, CRP:8,71 mg/L, EBV PCR:negatif,
periferik yayma:%90 parçalı +%10 lenfosit, eritrositler normokrom normositer, atipik hücre ve Downey hücresi
gözlenmedi. Batın USG:normal, boyun USG:sol tarafta büyüğü jugulodigastrik bölgede 32 mm çapında olmak
üzere sol juguler zincirde ve supraklavikular bölgede çok sayıda patolojik görünümde LAP mevcut, sağ tarafta
reaktif görünümde lenf nodları mevcut. PET-CT:sağ parieto-oksipital alanda 16x4 mm batında hipermetabolik
görünüm, boyunda sol üst alt juguler ve supraklavikular mesafeye kadar en belirgini ve büyüğü sol supraklavikular
alanda hipermetabolik LAP’lar, dalak parankiminde hafif artmış tutulum, kemik ilik düzeyinde diffüz
hipermetabolik görünüm olup, bulgular ön planda lenfoproliferatif malignite lehine olup biyopsi önerildi. Bunun
üzerine sol servikal LAP’tan eksizyonel biyopsi yapılması planlandı. Biyopsi sonucu; klasik Hodgkin lenfoma
(nodüler sklerozan tip) CD30, CD15, gascin boyama ile pozitif, CD45, CD20, EMA boyama negatif gelmesi
üzerine hastaya lenfoma tanısı konuldu. Hastaya tedavi öncesinde boyun BT, batın BT, toraks BT ve kranial MR
görüntüleme ile evreleme yapıldı. Hasta evre 3A kabul edildi. 17 Aralık 2018’de ABVD (Adriamisin, Bleomisin,
Vinblastin, Dakarbazin) protokolü başlanmasına karar verildi. (Hasta velisinden sunum için onam alınmıştır.)
3. TARTIŞMA
Yaygın değişken immün yetmezlik (CVID), her yaş grubunda görülebilmekle birlikte, 1-5 yaş ve 16-20 yaşlar
arasında pik yapmaktadır. Cinsiyet dağılımı yönünden farklılık göstermemektedir 6.
Bazı çalışmalarda primer immün yetmezlik ve lenfoma ilişkisi bildirilmiştir 7. Primer immün yetmezliği olan
çocuklarda malignite gelişme riskinin %4 kadar olduğu tahmin edilmektedir ki, bu oran benzer yaştaki sağlıklı
kontrol gruplarına göre 10.000 kat daha fazladır.
NHL ise primer immün yetmezlikli çocuklarda oluşabilecek malignitenin %60'ından fazlasını teşkil eder 5. New
York ve İtalya yapılan iki büyük kohortta; CVID nedenli takipli hastalarda kanser görülme sıklığı sırasıyla % 15,220,7 olarak belirlenmiştir. Bu hastalarda malignite en sık lenfoid dokulardan kaynaklanmıştır. Son zamanlarda
yapılan çalışmalar Non-Hodgkin lenfomanın en sık görülen malignite olduğunu, ardından mide, meme, mesane
ve serviks epitelyal tümörlerinin izlediğini bildirilmiştir 8.
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Olgumuzda CVID tanısı nedenli 4 haftada bir rutin IVIG (0.5 gr/kg) tedavisinin üçüncü kürünü almak için
yatışında; lenfadenopatinin saptanması üzerine etiyoloji tespiti için araştırılmaya başlandı. Yapılan ince iğne
aspirasyon biyopsisinde net sonuca ulaşılamadı. Primer immün yetmezliklerin çoğunda, lenfoproliferatif hastalık
ve tümör görülme sıklığı artması 5 nedeniyle hasta hızlıca eksizyonel biyopsiye yönlendirilerek kesin tanı
konulmak istendi. Biyopsi sonucu ile klasik Hodgkin lenfoma (nodüler sklerozan tip) CD30, CD15, gascin boyama
ile pozitif, CD45, CD20, EMA boyama negatif gelmesi üzerine hastaya lenfoma tanısı konuldu. Günümüzde,
immünoglobulin replasmanı, enfeksiyon gözetimi ve antibiyoterapideki gelişmelere rağmen; lenfoma, daha önce
öykü veya lenfoid hiperplazi belirtileri olmasa da en sık görülen CVID komplikasyonudur 9. Yapılan bir çalışmada;
CVID nedenli takipli 416 hastanın 38’inde malignite gelişken, bunların %29’unda Non-Hodgkin lenfoma
görülmüştür 10. CVID'de Hodgkin lenfoma, Non-Hodgkin lenfomaya göre az görülmektedir. CVID'li 473 hastadan
oluşan bir kohortta ise sadece 4 hastada (% 0.8) Hodgkin lenfoma görülürken, 32 hastada (% 6.7) NHL görüldüğü
bildirilmiştir 11. Primer immün yetmezlikte malignite riskide artış olduğu gösterilmesiyle birlikte tedavi ve prognoz
ile ilgili araştırmalar da yapılmaya başlandı. Bu konuda sınırlı veri bulunmaktadır. Genel öneri tedavinin histolojik
alt tip ve prognoza göre uyarlanması gerektiğidir 5.
Rutin kemoterapinin kullanılması NHL'li çocukların% 80'inden fazlasının hayatta kalmasını sağlamıştır. Fakat,
primer immün yetmezliği olan lenfoma hastaları tedaviye bağlı ciddi toksisite riski altındadır. Çalışmalarda bazı
ilaçların çıkarılması ve tedavinin azaltılması önerilmiştir ancak, bu yaklaşımın tedavi sonucunu etkileyebileceği
düşünülmektedir 5,12,13. Sandoval ve ark. standart doz kemoterapi alan hastalardaki (12 ay) sağ kalımın, düşük doz
kemoterapi alanlara (5 ay) göre anlamlı olarak daha iyi olduğunu bildirmiştir 12. Olgumuzda yapılan tahlil ve
görüntülemeler sonucunda evre 3A olarak kabul edildi ve ABVD (Adriamisin, Bleomisin, Vinblastin, Dakarbazin)
protokolü başlandı. Hastamıza azaltılmış doz kemoterapi uygulanması uygun görüldü. Tedavi dozları ile ilgili
birçok araştırma yapılmıştır fakat tam olarak netliğe kavuşmamıştır. Daha çok araştırma yapılması gerekmektedir.
4.SONUÇ
Sonuçta; YDİY’de malignite riskinin arttığı bilinmeli ve rutin tedavi amaçlı hastane yatışlarında ayrıntılı muayene
edilmelidir. Bu erken teşhis ve tedavi imkânı sağlayacaktır.
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ÖZET

Tiroid kanseri görülme sıklığı az olmakla beraber son yıllarda giderek artış gösteren kanser türlerinden biridir.
Popülasyonda görülme oranı yaklaşık %4 tür. Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık üç kat fazla görülmektedir. En
sık 30-70 yaş arası görülmektedir. Yapılan çalışmalarda değişik popülasyonlarda tiroid kanserinin görülme
sıklığının birbirinden farklı olması tiroid kanserinde genetik faktörlerin etkin olabileceğini düşündürmüştür. Tiroid
kanserlerinde en sık rastlanılan genetik varyasyonlar BRAF V600E mutasyonu ve RAS nokta mutasyonlarıdır.
Ayrıca, tiroid kanserinde RET/PTC, PAX8/PPAR8 gen rearranjmanları ve PIK3CA, PTEN, TSHR, TP53, GNAS
ve CTNNB1 genlerinde meydana gelen mutasyonlar görülmektedir.
Gen ifadesinin düzenlenmesinde rol oynayan mikroRNA’lar hücrelerin büyümesi, çoğalması ve apoptozu gibi
birçok hayati süreçte görev almaktadır. Araştırmalarda; miRNA-146b, 200, 221 ve 222’nin agresif papiller tiroid
kanserinde aşırı eksprese edildiği, miR-21’in ise düşük seviyede eksprese edildiği bildirilmiştir. Hurthle hücreli
karsinoma ve anaplastik tiroid kanserinde miR-197 ve miR-346 seviyeleri yüksek bulunmuştur. Foliküler tiroid
kanseri ile iyi huylu nodüller ve papiller tiroid kanserinin ayırımında miRNA-21 seviyeleri önem göstermektedir.
MikroRNA’ların birçok kanser türünün gelişimde rol oynadığı bilinmekle beraber, mikroRNA’ların tiroid
kanserlerinin teşhis ve tedavisinde etkin bir şekilde kullanılabilmesi için yapılan araştırma sayısının artması
gerekmektedir. Tiroid kanserlerine özgü mikroRNA’ların belirlenmesiyle neoplazmaların tanısının hızlı ve
güvenilir bir şekilde yapılabileceği ve gen susturma temelli stratejilerin gelişmesiyle gelecekte tedavisinin başarı
ile uygulanabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler:Tiroid, MikroRNA, Gen
Abstract
The thyroid cancer is one of the cancer types which increase in recent decades but yet the incidence of thyroid
cancer is less common. The rate of incidence in population is about %4. In women it is seen three times more than
in men. The most frequently it is seen at age range 30-70 ages. In studies, it is thought that the genetic factors
might be effective in thyroid cancer as the incidence of the thyroid cancer is different in different populations. The
most seen genetic variations are BRAF V600E and RAS point mutations in the thyroid cancer. Moreover, the gene
re-arrangements of RET/PTC, PAX8/PPAR8 and the mutations of PIK3CA, PTEN, TSHR, TP53, GNAS and
CTNNM1 genes are seen.
The microRNAs which play roles in forming the gene expression take charge in many vital processes such as cell
growth, cell proliferation and apoptosis. In studies, it is stated that miRNA-146b, 200, 221 and 222 are expressed
in excessively; on the other hand miR-21 is expressed in a low level in papillary type thyroid cancer. The levels of
miR-197 and miR-346 have been founded high in hurtle cell carcinoma and anaplastic thyroid cancer. The levels
of miRNA-21 attach importance in distinguishing follicular thyroid cancer from benign nodules and papillary
thyroid cancer.
Although it is known that microRNAs have important roles in the development of many cancer types, the number
of investigations required for the effective use of miRNA’s in the diagnosis and treatment of thyroid cancers should
be increased. We think that the diagnosis of neoplasms can be made quickly and reliably with the identification of
microRNAs specific to thyroid cancers and that future treatment can be applied successfully with the development
of strategies based on gene silencing.
Keywords: Thyroid, MicroRNA's, Gene
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1. GİRİŞ:
Tiroid kanseri görülme sıklığı az olmakla beraber son yıllarda giderek artış gösteren kanser türlerinden
biridir1.Endokrin sisteme ait kanser ölümlerinin büyük kısmından tiroid kanserleri sorumludur. 2,3Popülasyonda
görülme oranı yaklaşık %4 tür. Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık üç kat fazla görülmektedir. En sık 30-70 yaş
arası görülmektedir. Bu kanserlerin büyük bir kısmı folliküler hücre kökenli olup geriye kalanlar ise C hücreleri
veya diğer hücre tiplerindendir. Diferansiye tiroid karsinomunda yaşam süresi uzundur ve hastalık yavaş seyirlidir.
Anaplastik tiroid kanserlerinde ise hastalık çok hızlı bir şekilde ilerler ve yaşam süresi 1 yıldan azdır.4Yapılan
çalışmalarda değişik populasyonlarda tiroid kanserinin görülme sıklığının birbirinden farklı olması tiroid
kanserinde genetik faktörlerin etkin olabileceğini düşündürmüştür. Tiroid kanserlerinde en sık rastlanılan genetik
varyasyonlar BRAF V600E mutasyonu ve RAS nokta mutasyonlarıdır. Ayrıca, tiroid kanserinde RET/PTC,
PAX8/PPAR8 gen rearranjmanları ve PIK3CA, PTEN, TSHR, TP53, GNAS ve CTNNB1 genlerinde meydana
gelen mutasyonlar görülmektedir.
1.1 miRNA:
MikroRNA’lar genom üzerinde protein kodlamayan yaklaşık 20-23 nükleotid uzunluğunda fonksiyonel RNA
molekülleridir.5 Şuan mikrornalar ile ilgili bir veritabanı olan miRBase adlı sisteme giriş yapılan mikrorna sayısı
38589’dur.6 İlk mikrorna Lee ve çalışma arkadaşları tarafından 1993 yılında keşfedilen, yuvarlak solucan olan
Caenorhabditis elegans'talin-4 olarak adlandırdıkları fakat hiçbir protein kodlamayan 22 nükleotid uzunluğundaki
küçük bir RNA molekülüdür. Bu molekül ancak 2001 yılından itibaren miRNA olarak isimlendirilmeye
başlanmıştır.7,8

Şekil.1: İlk keşfedilen miRNA lin-47,8
Gen ifadesinin düzenlenmesinde rol oynayan mikroRNA’lar hücrelerin büyümesi, çoğalması ve apoptozu gibi
birçok hayati süreçte görev almaktadır. miRNA’lar, ökaryotik hücrelerin birçok temel işlevlerinde görev aldıkları
için miRNA’ların ekspresyonlarındaki değişmeler ve yapılarında meydana gelebilecek sorunlar başta kanser
olmak üzere birçok hastalığa neden olabilmektedir.9,10
1.2 miRNA’ların oluşum süreci:
miRNA’lar üç basamaktan oluşan bir mekanizma ile aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi meydana gelirler. İlk olarak
miRNA genlerinden primer miRNA’ların (pri-miRNA) transkripsiyonu gerçekleşir. Daha sonra pri-miRNA'lar
prekürsör miRNA (pre-miRNA)'lara nükleus içinde dönüştürülür. Son basamakta ise olgun miRNA'ların
sitoplazma içinde oluşumu gerçekleşir.11,12
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Şekil 2: miRNA Biyogenezi11,12
1.2 miRNA’ların Tümör Baskılayıcı ve Onkogenik Özellikleri
miRNA’lar hedefledikleri mRNA’nın moleküler yolaklardaki özelliğine göre onkogenik veya tümör baskılayıcı
özellik kazanabilir.13 Cimmino ve arkadaşları tarafından tümör supresör özellikleri keşfedilen miR-15a ve miR16-1’in düşük ekspresyon seviyelerinde anormal hücre büyümesi ile; yüksek eksprese durumlarında ise apoptoz
ile ilişkisi olduğu ortaya konmuştur.14 Onkojenik özellik gösteren miRNA’lar ise tümör supresör miRNA’ların
aksine kontrolsüz hücre büyümesini artırıcı ve anti-apoptotik etki gösterirler. B hücreli lenfoma, meme, akciğer ve
pankreas kanserlerinde yüksek seviyede eksprese edilen miR-155 ilk keşfedilen onkojenik miRNA’lardan biridir.15
Bazı miRNA’lar ise hem tümör supresör hem de onkojenik özellik gösterirler. Akciğer kanseri ve kronik lenfositik
lösemide tümör supresör, meme kanserinde onkogenik özellik gösteren miR-29a bu kategoriye önemli bir
örnektir.16
1.4miRNA’lar ve Kanser
miRNA’ların kanser ile ilişkili olduğunun ilk kanıtını Calin ve arkadaşları 2001 yılında Kronik Lenfositik Lösemili
(KLL) hastalarda yaptıkları çalışmayla ortaya koymuşlardır. KLL özellikle batı toplumlarında oldukça sık görülür.
Hastaların yaklaşık yarısında 13q14 bölgesinde delesyona rastlanmış ve ayrıntılı analizler sonucu bu bölgede
sadece mir-15-a ve mir-16-1 genleri görülmüştür. Bu KLL hastalarının %68’inde bu miRNA profillerinin
ekspresyonlarının azaldığı veya hiç olmadığı tespit edilmiştir.17
miRNA’ların kanser ile ilişkili olduğunun düşünülmesinin sebepleri, miRNA’ların hücre apoptozunu ve
büyümesini düzenlemesi ve bazı miRNA’ların kanserle ilişkilendirilmiş gen bölgelerinde bulunmasıdır. 18
miRNA’larınkarsinogenezde etkili olabileceğinin anlaşılmasından sonra yapılan birçok çalışmada, miRNA
ekspresyon seviyelerinin normal doku ve hastalıklı dokular arasında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 19
miRNA’lar yalnızca karsinogenezde rol oynaması açısından değil aynı zamanda kanserlerin sınıflandırılması
açısından da önemlidir. Bu konuda yapılan bir çalışmada 129 adet miRNA’nın kanser türlerini sınıflandırabileceği
tespit edilmiştir. Bu miRNAprofillerinin kanserleşmiş dokularda daha az miktarda olduğu dolayısıyla kanserli
dokularda miRNA’ların baskılandığı gösterilmiştir.20
1.5 miRNA’larınTıp Alanındaki Önemi
Son zamanlarda miRNA’ların hastalıkların tanı, prognoz ve tedavisinde önemli bir biyobelirteç olarak
kullanılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.21 Bu konu hakkında ilk çalışma 2008 yılında miRNA’ların
serumdaki varlıklarının gösterildiği Lawrie ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmadır. 22 Dolaşımdaki
miRNA’ların küçük veziküllerden oluşan bir yapının içinde yer aldığı için oldukça kararlı olduğu ve RNAaz
enziminden etkilenmediği bildirilmiştir.23,24
Günümüzde artık pek çok hastalıkta ve bunların gelişim aşamalarında miRNA’ların ekspresyon seviyelerinin
sağlıklı dokulara göre farklı miktarlarda olduğu belirlenmiştir. Bu hastalıkların tanı ve prognozunda
kullanılabilecek bazı miRNA profilleri şekilde gösterildiği gibidir. 24 (Şekil.3)
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Şekil 3: Bazı hastalıklara özgü miRNAprofilleri24
MiRNA’lar birçok kanser türü başta olmak üzere, şizofreni ve alzheimer hastalığı ve kardiyovasküler sistem
hastalıklarında farklı profiller ortaya koymaktadır.25,26 Ayrıca Crohn hastalığı ve işitme kayıplarında da hastalığın
ilerleme süreçleri ile ilgili miRNA profilleri izlenmiştir. miRNA’lar aracılığı ile hastalıkların erken teşhisinin
mümkün olabileceği düşünülmektedir.27-29 Günümüzde pek şirket miRNA’ların tedavi kullanılabilmesi için
çalışmalarını sürdürmektedir. Aşağıdaki tabloda bazı şirketlerin yaptıkları çalışmalar ve ilerleme basamakları ile
ilgili bilgiler yer almaktadır.30 (Tablo 1)
Tablo 1: miRNA’ların tedavide kullanımı30
Şirket
RegulusTherapeutics

Hastalık
İmmünoinflamatuvar,
Kardiyovasküler, Metabolik
hastalıklar, Onkoloji, Fibrozis ve
Hepatit C enfeksiyonu
Kanser, İnflamatuvar hastalıklar ve
Hepatit C enfeksiyonu

Kimyasal formu
miRNA inhibitörleri (2′metoksietil, 2′-fluoro RNA,
bisiklikriboz modifikasyonu)

Basamak
Preklinik

miRNA inhibitörü (nükleik asit
kimyasını bloke ederek)

miRagenTherapeutics

Kardiyovasküler ve Kas hastalıkları

MirnaTherapeutics

Küçük hücreli olmayan akciğer
kanseri ve prostat kanser

miRNAinhibisyonu ve
y5,36,37erine geçme
siRNAyı kullanarak
miRNA’nın yerine geçme

miR-122 inhibitörü:
faz I tamamlandı,
faz II başlangıç
Preklinik

SantarisPharma A/S

Preklinik

1.6 Tiroid kanseri ve miRNA
Tiroid kanserinde miRNA’ların rolü ile ilgili ilk çalışma 2005 yılında yapılmış ve bunu birkaç çalışma takip
etmiştir.31 Tiroid kanseri üzerine yapılan birçok çalışmada spesifikmiRNA kalıpları bulunmuş 32,33,34 ve birkaç
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miRNA’nın majör tiroid kanserlerinde aşırı eksprese edildiği veya düşük seviyelerde ekprese edildiği
bulundu.35,36,37 Değişik kanser türlerinde ve spesifik hücre tiplerinde miRNA ekspresyon seviyelerinde farklılıklar
tespit edilmiştir.38Araştırmalarda; miRNA-146b, 200, 221 ve 222’nin agresif papiller tiroid kanserinde aşırı
eksprese edildiği, bu dört miRNA’dan üçünün miRNA-146b, 221, 222’nin foliküler, anaplastik ve hurtle hücreli
karsimoda da yüksek seviyede eksprese edildiği tespit edilmiştir. 39,40,41 miR-197 ve miR-346 seviyeleri özellikle
foliküler tiroid kanserinde yüksek bulunmuştur.42,43 Diğer agresif kanserlerde olduğu gibi miRNA-17-92 ailesinin
üyeleri anaplastik tiroid kanserinde yüksek eksprese edilmektedir. 44Foliküler tiroid kanseri ile iyi huylu nodüller
ve papiller tiroid kanserinin ayırımında miRNA-21 seviyeleri önem göstermektedir.
Tablo 2: Tiroid tümörleri ile hedefleri bilinen miRNA ekspresyonları arasındaki ilişki 45
Tiroid kanseri alt tipi
PTC (papiller tiroid kanseri)

..

FTC (foliküler tiroid kanseri)

Hürtle

ATC (anaplastik tiroid kanseri)

MTC (medular tiroid kanseri)

miRNA ekspresyonu(↑↓)
↑ 146b, 221, 222
↑181b, 221, 222
↑ 187
↑ 146b, 221, 222 ; ↓ 187
↑ 146b
↑ 221
↑ 451
↓ 137
↓ 451a
↑ 197,346
↑ 181b, 187
↑ 221
↓ 574-3b
↑ 146b, 183, 221
↓ 199b
↓199a-5p
↑ 187-197
↑ 885-5p
↓ 138, 768-3p
↑137, 205, 302c
↑ 221, 222
↑ 146a
↓ 30, 200
↑ 130a, 138, 193a-3p, 373, 498
↓ 7, 10a, 29c, 200b-200c
↑ 9, 21, 127, 154, 183, 224,
323, 370, 375
↓ 129-5p

Onkojenik değişiklik
RET/PTC, RAS
BRAF V600E
BRAF V600E
BRAF V600E
-

Moleküler hedef
KIT
CXCL12
CTGF
NF-kB
-

-

PDCD4

RET

-

↑ 183-375

-

-

↑ 10a, 375

-

YAP( yes-associated
↓ 455
proteini)
(↑,↓): yüksek ekspresyon, düşük ekspresyon; (..) PTC lenf nodül metastazı; BRAF: b-tipi hızlı tip fibrosarkoma; CTFG:
bağ doku büyüme faktörü; CXCL12: C-X-C kemokin ligand 12;KIT: tirozinkinaz reseptör ü proto-onkogen; (-):
Belirlenmemiş; PDCD4:Programlı hücre ölüm proteni 4;RAS: Rat sarkoma; RET/PTC: tiroid gen rearjmantı

SONUÇ
MikroRNA’ların birçok kanser türünün gelişimde rol oynadığı bilinmekle beraber, mikroRNA’ların tiroid
kanserlerinin teşhis ve tedavisinde etkin bir şekilde kullanılabilmesi için yapılan araştırma sayısının artması
gerekmektedir. Tiroid kanserlerine özgü mikroRNA’ların belirlenmesiyle neoplazmaların tanısının hızlı ve
güvenilir bir şekilde yapılabileceği ve gen susturma temelli stratejilerin gelişmesiyle gelecekte tedavisinin başarı
ile uygulanabileceğini düşünmekteyiz.
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ADÖLESANLARDA ACİL CERRAHİ SORUNLAR
İlknur Bodur*, Can Demir Karacan*
*T. C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Adölesanlarda akut karın ağrılarının çoğu kendini sınırlayan intestinal spazm kaynaklı olsa da acil cerrahi
işareti de olabilir. Hızlı ve doğru değerlendirme hangi vakaların cerrahi danışımı gerektireceğinin ayrımını yaptırır.
Bu çalışmada, acil servisimize başvuran ve cerrahi sorun düşünülen hastaları değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
SUAM Çocuk Acil Kliniği’ne Ocak 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında başvuran ve cerrahi danışımı yapılan 139
olgunun dosyaları geriye dönük incelendi. Olguların demografik özellikleri, başvuru yakınmaları, fizik muayene
bulguları, laboratuvar ve radyolojik görüntüleme sonuçları ve tanıları değerlendirildi.
Bulgular: Hastanemiz acil servisine çalışma periyodu içerisinde başvuran 11.922 adölesan hasta içerisinde cerrahi
danışım yapılan 139 (%1.1) hastanın 73’ü kızdı (%52). Başvuru anında yaş ortalaması 15,5 (min 13-maks 18 yaş)
idi. Olguların 114’ünde (%82) karın ağrısı, 69’unde (%50) kusma, 11’inde (%8) kabızlık, 8’inde (%6) ishal
semptomları mevcuttu. Batında hassasiyeti olan 91/139 (%65,5) hastanın 64’ü (%70) hastaneye yatırılarak izlendi.
Batın muayenesinde defans bulgusu olan 28 (%20) ve rebound bulgusu saptanan 12 (%9) hastanın tamamı
hastaneye yatırıldı. Yatırılan 79 (%57) hastanın 34’ü (%43) apandisit tanısı aldı. İntestinal spazm (15), mezenterik
lenfadenit (7), over kisti (6), over torsiyonu (3), testis torsiyonu (2), kolelitiyazis (2), özkıyım amaçlı korozif
madde alımı (2), batın içi abse, diyafragma hernisi, mide nekrozu, pankreatit, pil tozu yutma, tüberkuloz peritoniti,
invajinasyon ve epididimit diğer tanılardı.
131 (%94) hastanın laboratuvar bulguları değerlendirildiğinde; tam kan sayımında hemoglobin 13,51±1,49,
trombosit sayısı 291.000 ±83984, lökosit sayısı 10.5823±3607/mm³ ve C-reaktif protein 120 (%86) hastada
değerlendirildi; ortalama 27,5 ±54,4 idi. Batın ultrasonunda 53/94 (%56) hastada patolojik bulgu saptandı.
Sonuç: Adölesan yaş grubunda acil cerrahi sorunlar nispeten az görülmekle birlikte akut apandisit, over ve testis
torsiyonu gibi durumlarda tanısı geciktiği takdirde önemli morbiditeye yol açabilir. Adölesan bireyin acile
başvurusunda ayrıntılı öykü, dikkatli muayene cerrahi sorunları erken saptamak için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Adolesan, akut batın,acil cerrahi

EMERGENCY SURGICAL PROBLEMS IN ADOLESCENTS
Aim: Although acute abdominal pain in adolescents is caused by self-limiting intestinal spasm, it may also be a
sign of emergency surgery. The fast and accurate assessment distinguishes which cases require surgical
consultation. In this study, we aimed to evaluate the patients who were admitted to our emergency department and
who were thought to have surgical problems
Material and Methods: In this study, the files of 139 patients who applied to the Ankara Sami Ulus Maternity
and Pediatrics Hospital Pediatric Emergency Clinic between January 2018 and January 2019 and were consulted
surgically were reviewed retrospectively. Demographic characteristics, physical examination findings, laboratory
and radiological imaging results and diagnoses were evaluated from datas.
Results: Of the 11,922 adolescent patients who were admitted to the emergency department during the study
period, 73 (1.1%) were female (52%). The mean age at admission was 15.5 (min 13-max 18 years). In 114 (82%)
of the patients, abdominal pain, vomiting in 69 (50%), constipation in 11 (8%) and diarrheal symptoms in 8 (6%)
patients were found. Of the 91/139 patients (65.5%) had the abdomen sensivity, 64 (70%) were hospitalized.
Twenty-eight patients (20%) with defence and 12 (9%) patients with rebound signs were admitted to the hospital.
Of the 79 (57%) patients admitted, 34 (43%) were diagnosed with appendicitis. Intestinal spasm (15), mesenteric
lymphadenitis (7), ovarian cyst (6), ovarian torsion (3), testicular torsion (2), cholelithiasis (2), suicidal intestinal
intake (2), intraabdominal abscess, diaphragmatic hernia and gastric necrosis, pancreatitis, battery powder
swallowing, tuberculosis peritonitis, invagination and epididymitis were the other diagnosis. When the laboratory
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findings of 131 (94%) patients were evaluated; hemoglobin 13,51 ± 1,49, platelet count 291,000 ± 83984,
leukocyte count 10.5823 ± 3607 / mm³ and C-reactive protein 120 (86%) in the complete blood count; the mean
was 27.5 ± 54.4. In abdominal ultrasound, 53/94 (56%) patients had pathological findings.
Conclusion: Although urgent surgical problems are relatively low in the adolescent age group, acute appendicitis,
ovarian and testicular torsion may cause significant morbidity if the diagnosis is delayed. A detailed history of the
adolescent's referral to the emergency room, careful examination is important for early detection of surgical
problems.
Key words:Adolescent, acute abdomen, emergency surgery
Giriş
Adölesanlarda akut karın ağrılarının çoğu kendini sınırlayan intestinal spazm kaynaklı olsa da acil cerrahi işareti
de olabilir.(1) Hızlı ve doğru değerlendirme hangi vakaların cerrahi danışımı gerektireceğinin ayrımını yaptırır
.(2) Bu çalışmada, acil servisimize başvuran ve cerrahi sorun düşünülen hastaları değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Çocuk Acil
Kliniği’ne Ocak 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında başvuran ve cerrahi danışımı yapılan 139 olgunun dosyaları
geriye dönük incelendi. Olguların demografik özellikleri, başvuru yakınmaları, fizik muayene bulguları,
laboratuvar ve radyolojik görüntüleme sonuçları ve tanıları değerlendirildi.
Bulgular
Hastanemiz acil servisine çalışma periyodu içerisinde başvuran 11.922 adölesan hasta içerisinde cerrahi danışım
yapılan 139 (%1.1) hastanın 73’ü kızdı (%52). Başvuru anında yaş ortalaması 15,5 (min 13-maks 18 yaş) idi.
Olguların 114’ünde (%82) karın ağrısı, 69’unde (%50) kusma, 11’inde (%8) kabızlık, 8’inde (%6) ishal
semptomları mevcuttu. Batında hassasiyeti olan 91/139 (%65,5) hastanın 64’ü (%70) hastaneye yatırılarak izlendi.
Batın muayenesinde defans bulgusu olan 28 (%20) ve rebound bulgusu saptanan 12 (%9) hastanın tamamı
hastaneye yatırıldı. Yatırılan 79 (%57) hastanın 34’ü (%43) apandisit tanısı aldı. İntestinal spazm (15), mezenterik
lenfadenit (7), over kisti (6), over torsiyonu (3), testis torsiyonu (2), kolelitiyazis (2), özkıyım amaçlı korozif
madde alımı (2), batın içi abse, diyafragma hernisi, mide nekrozu, pankreatit, pil tozu yutma, tüberkuloz peritoniti,
invajinasyon ve epididimit diğer tanılardı.
131 (%94) hastanın laboratuvar bulguları değerlendirildiğinde; tam kan sayımında hemoglobin 13,51±1,49,
trombosit sayısı 291.000 ±83984, lökosit sayısı 10.5823±3607/mm³ ve C-reaktif protein 120 (%86) hastada
değerlendirildi; ortalama 27,5 ±54,4 idi. Batın ultrasonunda 53/94 (%56) hastada patolojik bulgu saptandı.
Sonuç
Adölesan yaş grubunda acil cerrahi sorunlar nispeten az görülmekle birlikte akut apandisit, over ve testis torsiyonu
gibi durumlarda tanısı geciktiği takdirde önemli morbiditeye yol açabilir.(3,4,5) Adölesan bireyin acile
başvurusunda ayrıntılı öykü, dikkatli muayene cerrahi sorunları erken saptamak için önemlidir.(5)
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ÖZET
Mikrosporidian parazitler geniş konak aralığına sahip, obligat hücre içi ökaryotik parazitler olup özellikle
HIV/AIDS hastaları, organ transplantasyonu veya kemoterapi alanlar gibi immun sistemi baskılanmış bireylerde
ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedirler. Encephalitozoon cuniculi zoonotik karaktere sahip, insan ve
hayvanlarda enfeksiyon oluşturabilen önemli bir mikrosporidian parazit türüdür. İn silico tabanlı ilaç tasarımı
çalışmaları, uygulama kolaylığı, ucuz olması ve kısa zaman gereksinimi gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu
çalışmada farklı bitki metabolitlerinin antiparazitik ilaç aday potansiyellerinin in silico değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Fumagilin (PubChem CID:6917655) ve yarı-sentetik fumagilin türevi TNP 470 (PubChem
CID:369976), ökaryotik hücrelerde hayati öneme sahip Methionin Aminopeptidase (MetAP) enzimini inhibe
etmesi ile antiparazitik ilaç etken maddesi olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada 5 farklı bitkiye
ait 9 farklı bitki metaboliti, fumagilin ve TNP470’ in E. cuniculi methionin aminopeptidaz (PDB ID:3FM3)
enzimine bağlanma enerjisi ve konformasyonları bakımından karşılaştırmalı olarak analizi yapılmıştır. Reseptörligand preperasyonu, bağlanma enerjisi hesaplaması ve iki boyutlu bağlanma görsel analizi sırasıyla AutoDock,
AutoDock Vina ve Schrödinger Maestro programları aracılığı ile yapılmıştır. Kontrol grubu olarak değerlendirilen
fumagilin ve TNP470 moleküllerinin E. cuniculi MetAP enzimine bağlanma enerjileri sırasıyla -7.6 kcal/mol ve 9,1 kcal/mol olarak tespit edilmiştir. Aday moleküller arasından en düşük bağlanma enerjisi ise hyperforin
(PubChem CID:441298) -10.5 kcal/mol ve hypericin (PubChem CID:3663) -10,3 kcal/mol olarak bulunmuştur.
Çalışılan bitkiler içerisinde, Hypericum perforatum L. bitki metabolitlerinin (hyperforin ve hypericin) antiparazitik
ilaç adayları olarak değerlendirilebileceği ve ileri düzey çalışmalara kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Moleküler bağlanma, Encephalitozoon cuniculi, Hypericum perforatum

IN SILICO EVALUATION OF ANTIPARASITIC EFFECTS OF DIFFERENT ORGANIC
MOLECULES: A PRELIMINARY STUDY
Microsporidian parasites are obligate intracellular eukaryotic parasites with a broad host range and can lead to
serious complications, especially in immunocompromised individuals such as HIV/AIDS patients, organ
transplantation or chemotherapy patients. Encephalitozoon cuniculi is an important species of microsporidian
parasite that causes infection in humans and animals, has a zoonotic character. In silico based drug design studies
provide advantages such as ease of application, cost-effective and short time requirements. The aim of this study
was to evaluate the antiparasitic drug candidate potentials of different plant metabolites in silico. Fumagillin
(PubChem CID: 6917655) and semi-synthetic fumagillin derivative TNP 470 (PubChem CID: 369976) are widely
used as antiparasitic agents by inhibiting the Methionine Aminopeptidase (MetAP) enzyme that is essential in
eukaryotic cells. In this study, 9 different metabolites of 5 different plants, fumagillin and TNP470 molecules are
analyzed comparatively in terms of binding energy and conformation of E. cuniculi methionine aminopeptidase
enzyme (PDB ID:3FM3). Receptor-ligand preparation, binding energy calculation and two-dimensional binding
visual analysis were performed via AutoDock, AutoDock Vina and Schrödinger Maestro software, respectively.
Fumagillin and TNP470 molecules that are considered as control groups to E. cuniculi MetAP enzyme binding
energies were determined as -7.6 kcal/mol, -9.1 kcal/mol, respectively. The lowest binding energies among the
candidate molecules were hyperforin (PubChem CID: 441298) -10.5 kcal/mol and hypericin (PubChem CID:
3663) -10.3 kcal/mol. It is thought that Hypericum perforatum L. plant metabolites (hyperforin and hypericin) can
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be evaluated as antiparasitic drug candidates and can be a source of further studies.
KeyWords: Molecular docking, Encephalitozoon cuniculi, Hypericum perforatum

1.

GİRİŞ

Mikrosporidian parazitler geniş konak aralığına sahip, zorunlu hücre içi parazitlerdir. Zoonotik karaktere sahip
olmaları ve hücre dışında çevresel şartlara dayanıklı spor formlarının bulunması parazitin epidemiyolojisinde
önemli etkene sahiptir. İmmun yetmez bireylerde fırsatçı patojenler olarak uzun sureli devam eden diareye neden
olmasının yanı sıra diğer organ ve sistemlerde de enfeksiyona neden olmaktadırlar 1. Bitkilerin tedavi edici
özellikleri antik çağlardan günümüze kadar kullanılmaktadır. Özellikle sentetik kimyasal moleküllerin keşfi tıbbi
bitkilere olan ilginin azalmasına neden olsa da patojen organizmalar tarafından geliştirilen direnç mekanizmaları
ve sentetik moleküllerin toksik etkileri tıbbi bitkilere yönelimi artırmıştır 1,2.
Mikrosporidiozisin güncel tedavisi hedef organizmaları ve bölgeleri farklı olan albendazole, fumagilin,
atovaquone, clindamycin gibi ajanlar kullanılarak yapılmaktadır3. Bu çalışmada insan ve hayvanlarda enfeksiyona
neden olan mikrosporidian parazit E. cuniculi methionin aminopeptidaz (MetAP2) enzimine literatürde
antimikrobiyal ve antikanser özellikleri belirlenen 5 farklı bitki türüne ait 9 farklı bitki metabolitinin bağlanma
özellikleri ve affinitelerinin in silico ortamda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. E. cuniculi MetAP2 enzimi güncel
tedavi edici ajan olarak kullanılan fumagilin ile TNP470’in hedef bölgesidir ve her iki madde kontrol moleküller
olarak çalışmada değerlendirilmiştir.
2.

MATERYAL VE METOD

Çalışmada reseptör bölge olarak kullanılan E. cuniculi MetAP2 (PDB ID:3FM3) enzimi 3D yapısı Protein Data
Bank web adresinden, Tablo 1’de belirtilen bitki metabolitleri ve kontrol molekülü ligandlara ait 3D yapıları ise
PubChem web adresinden temin edilmiştir. Reseptör protein ve ligand preparasyonu, bağlanma affinitelerinin
hesaplanması ve 2D/3D görüntü analizleri sırasıyla AutoDock4, AutoDock Vina5 ve Schrödinger Maestro6
programları ile yapılmıştır.
Tablo 1. Çalışılan Bitki ve Metabolitleri
Bilimsel Ad

Yaygın Kullanım

Origanum vulgare

Kekik

Cinnamomum camphora

Tarçın

Curcuma longa

Zerdeçal

Hypericum perforatum

Kantaron

Olea europaea

Zeytin
Kontrol Grubu

2.1

Çalışılan Metabolit
Thymol
Carvacrol
Camphor
Cinnamaldehyde
Eugenol
Curcumin
Hyperforin
Hypericin
Oleic acid
Fumagilin
TNP470

PubChem CID
6989
10364
2537
637511
3314
969516
441298
3663
445639
6917655
369976

Protein ve Ligand Preperasyonu

Reseptör protein yapısında bulunan su molekülleri ve metal iyonları uzaklaştırılarak saf protein yapısı elde
edilmiştir. Ligand moleküllerinin farklı bağlanma konformasyonlarına imkan sağlaması için gerekli düzenlemeler
yapılmıştır7.
2.2

Bağlanma Analizi ve Enerjilerinin Belirlenmesi

Reseptör-ligand bağlanma enerji hesaplamaları AutoDock grid box değerleri esas alınarak AutoDock Vina
programı ile yapılmış olup, tespit edilen bağlanma enerjileri Tablo 2’de verilmiştir.

681

Tablo 2. Tespit Edilen Bağlanma Enerjileri
Bitki Adı

Yaygın kullanım

Origanum vulgare

Kekik

Cinnamomum
camphora

Tarçın

Curcuma longa
Hypericum
perforatum
Olea europaea
Kontrol Grup

Zerdeçal
Kantaron
Zeytin

Çalışılan metabolit
Thymol
Carvacrol
Camphor
Cinnamaldehyde
Eugenol
Curcumin
Hyperforin
Hypericin
Oleic acid
Fumagilin
TNP470

Bağlanma enerjisi
(kcal/mol)
-6.4
-6.4
-5.1
-6.2
-6.3
-7.5
-10.5
-10.3
-8.3
-7.6
-9.1

3.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Mikrosporidian parazitler özellikle immun yetmez bireylerde akut veya kronik enfeksiyonlara neden
olmaktadırlar. Güncel ilaç tedavileri Triosephosphate isomerase, MetAP2, chitin synthase, α-tubulin ve β-tubulin
protein yapılarını hedef alan tedavi edici ajanlar kullanılarak sağlanmaktadır. MetAP enzimi ökaryotik hücrelerde
fonksiyonu itibari ile kritik öneme sahiptir. Tip 1 ve Tip 2 olarak iki ana sınıfa ayrılan enzim ailesinden MetAP1
enzimi mikrosporidian parazitlerde bulunmamasına karşın, MetAP2 enzimi hem mikrosporidian parazitlerde hem
de memeli hücrelerinde bulunmaktadır. Bu özellik MetAP2 enzimini mikrosporidiozisin tedavisinde hedef bölge
olarak esas alınmasına neden olmaktadır8-9. Çalışmamızda reseptör proteine en düşük bağlanma enerjisini halk
arasında yağı yara ve yanık tedavi edici olarak nitelenen ve antiseptik olarak kullanılan kantaron (Hypericum
perforatum) bitki metabolitlerinin verdiği tespit edilmiştir. Hypericin molekülünün Pro114(B), Asn113(B), Glu116(B),
Pro258(B) ve Cys259(B) aminoasitleri ile hidrojen bağı ve sterik interaksiyonlar şeklinde bağ yapma kapasitesinin
olduğu tespit edilmiştir. Hyperforin molekülünün Asp 225(A), Val120(A), Ile119(B), Met103(A), Gly332(A), Met103(A),
Tyr110(B) ve Tyr110(A) aminoasitleri ile sterik interaksiyonlar şeklinde bağ yapma kapasitelerinin bulunduğu tespit
edilmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2). Kontrol grubu moleküller ile karşılaştırıldığında hypericin ve hyperforin
moleküllerinin bağ enerjileri ve bağ yapma kapasiteleri bakımından mikrosporidiozisin tedavisinde yeni ilaç
adayları olarak değerlendirilebileceği ve ileri düzey çalışmalara kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir.

Şekil 1. Hypericin-MetAP2
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Şekil 2. Hyperforin-MetAP2
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SS-407
OLGULAR İLE BAŞ BOYUN TÜBERKÜLOZUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeliz Dadalı*
*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Kırşehir
ÖZET
Amaç: Bu sunumda baş boyun bölgesi ile ilgili şikayeti olan ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kitle tespit
edilen, histopatolojik olarak tüberküloz tanısı alan vakaları değerlendirmeyi amaçladık.
Olgular:
Olgu1: 29 yaşında bayan hasta. Boyunda şişlik nedeniyle hastanemize başvurmuştur. Yapılan boyun
ultrasonografisinde ve bilgisayarlı tomografisinde (BT) her iki submandibular ve servikal bölgede lenfadenopatiler
saptandı. Sol servikal bölgeki lenf nodundan yapılan biyopsi sonucu kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz
iltihap gelmesi üzerine hastaya tüberküloz lenfadenit tanısı konarak antitüberküloz tedavisi başlandı.
Olgu2: Sağ parotis bezi lojunda kitle ile başvuran 72 yaşındaki bayan hasta. Parotis bezinden ve komşu
lenfadenopatiden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Nonkazeifiye granülomlar görüldü, ancak basil
üretilemedi. Antitüberküloz tedaviden fayda gören hasta parotis tüberkülozu olarak değerlendirildi.
Olgu3: 47 yaşında bayan hasta; kilo kaybı, boğazda yanma ve dilde yara ile KBB polikliniğine başvurdu. Hastanın
fizik muayenesinde dil sağ lateral kesimde ülser mevcuttu. Bakılan balgam ARB’leri++++ olarak geldi. Hasta
akciğer ve dil tüberkülozu kabul edilerek antitüberküloz tedavisi başlandı.
Olgu4: 44 yasında erkek hasta. Akciğer tüberkülozu nedeniyle tedavi olduktan 4-5 yıl sonra ses kısıklığı nedeniyle
dış merkeze başvurmuş. Hastanın çekilen larenks BT’sinde sağ vokal kord düzeyinde noduler kalınlaşma izlenmis.
Larenks biyopsi sonucu granülomatoz reaksiyon gelmesi üzerine hasta hastanemize sevk edilmistir. Hastanin
balgam ARB’leri++++ olarak geldi. Toraks BT’de her iki apekste kaviter lezyonlar ve noduler infiltrasyon alanları
mevcuttu. Hastaya akciğer ve larenks tüberküloz tanısı kondu ve antitüberküloz tedavisi başlandı.
Olgu5: 45 yaşında erkek hasta ateş, öksürük, nefes darlığı ve yutma güçlüğü ile hastanemize başvurmuştur.
Çekilen boyun ve toraks BT’de orafarenks sütununu belirgin daraltan yumuşak doku dansiteleri mevcuttu. Toraks
BT’de kaviter lezyon ve nodüler infiltrasyonlar izlendi. Hastanın orafarenksinden yapılan biyopside kazeifikasyon
nekrozu içere n granülomatöz enfeksiyon saptandı. Yapılan balgam kültüründe ARB++++ olarak geldi. Pulmoner
tüberküloz ve orafarengial tüberküloz tanısı alan hasta antitüberküloz tedavisi başlandı.
Olgu 6: 53 yaşında kadın hasta. Boyunda şişlik nedeniyle hastanemize başvurmuştur. Yapılan boyun USG'de
servikal bölgede hipoekoik lenfadenopatiler görüldü. Çekilen boyun BT’si ve magnetik rezonans görüntülemede
naofarenks posterolateral duvarda nodülarite gösteren kalınlaşmalar izlendi. Nazofarenks duvarından yapılan
biyopside kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz enfeksiyon gelmesi nedeniyle hastaya nazofarenks
tüberkülozu tanısı kondu. Antitüberküloz tedavisi başlandı.
Tartışma: Tüberküloz sıklıkla akciğerleri tutan gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sağlık sorunudur. Baş-boyun
tüberkülozu ekstrapulmoner tüberküloz olgularının yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır. Baş ve boyun bölgesinde
en sık servikal lenf nodları tutulurken, larenks, nazofarenks ve orofarenkste de yerleşim gösterebilir.
Sonuç: Baş boyun bölgesindeki kitlelerinin ayırıcı tanısında tüberküloz unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Boyun, tüberküloz, lenfadenit.
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EVALUATION OF HEAD AND NECK TUBERCULOSIS WITH CASES
ABSTRACT
Aim: In this study we aimed to evaluate the cases which presented with complaints of head and neck region in
whom radiological examinations suggested and histopathological examninations confirmated tuberculosis.
Cases:
Case1: 29 year old female patient admitted to our hospital due to swelling in the neck. Ultrasound and computed
tomography(CT) scan of the neck region in both cervical and submandibular lymphadenopathy was detected.
Biopsy of the left cervical lymphadenopathies revealed caseous granulomatous inflammation. Tuberculous
lymphadenitis was diagnosed and anti-tuberculosis treatment was started.
Case 2: 72 years old female patient who applied to our clinic with a parotid mass lesion. Fine needle aspiration
biopsy was done from parotid gland and adjacent lymphadenopathy. Non-caseous granulomas were seen, but no
basil was produced. Antituberculosis therapy was given to the patient.The mass lesion showed regression by the
treatment so we concluded the diagnosis of parotid gland tuberculosis.
Case 3: 47 years old female patient admitted to ENT polyclinics with the complaints of weight loss, sore throat
and tongue lesions. In the physical examination of the patient, there was ulceration in the right lateral part of the
tongue. Sputum ARB was ++++. As the patient was accepted as lung and tongue tuberculosis, anti-tuberculosis
treatment was started.
Case 4: After four or five years of treatment for PT a 44 years old male patient applied to an outer hospital with
the symptom of hoarseness. In laryngeal CT nodular thickening of the right vocal cord was detected.. Laryngeal
biopsy was applied and after pathology revealed granulomatous reaction the patient was referred to our hospital.
The patient's sputum ARB’s were (+ + + +). Thoracic CT findings were cavitary lesions and nodular infiltrates at
both apexes. The patient was diagnosed as pulmonary and larynx tuberculosis and antituberculosis treatment was
started.
Case 5: A 45 years old male admitted to our hospital with complaints of fever,cough,dyspnea and dysphagia,A
neck computed tomography examination showed soft tissue density which markedly narrowing the oropharenx. A
thoracic computed tomography detected cavity formations and also nodular infiltrates in bilateral lung
parenchyma.The histopathological examination of the specimens which were taken from the oropharynx
demonstrated granulomatous infection involving caseous necrosis.Acid-fast bacilli growth was observed in the
sputum culture.A diagnosis of pulmonary and oropharangeal tuberculosis was made and antituberculosis treatment
regiment was started.
Case 6: 53 Years old female admitted to our hospital with a complaint of swelling in her neck.A neck
ultrasonography detected bilateral cervical atypical hypoechoic lymphadenopathies.Neck computed tomography
and magnetic resonance imaging demonstrated a noduler thickening og the posterolateral wall of nasopharynx. As
histopathological examination of the samples which taken from the nasopharenx wall revealed granulomatous
infection involving caseous necrosis, a diagnosis of nasopharyngeal tuberculosis was made and antituberculosis
treatment regiment was started.
Discussion: Tuberculosis is an important health problem of developing countries which most commonly affects
lungs.But head and nek tuberculosis constitutes approximately 10% of all extrapulmonary tuberculosis.While the
most common manifestation of head and neck tuberculosis is the enlargement of cervical lymph nodes,also
involvement of larynx,nasopharynx and oropharynx are reported.
Conclusion: Tuberculosis should not be forgotten in the differential diagnosis on head and neck masses.
Keywords: Neck, tuberculosis, lymphadenitis.
Tüberküloz insanlık çağının en eski hastalıklarından biri olmasına rağmen günümüzde halen özellikle geri kalmış
ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde de bu sayı;
yaşlı nüfusta görülen diyabet, HIV, hematolojik ve immun sistem hastalıkları ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak
artmıştır. Hastalık, tüm Tüberküloz olgularının yaklaşık %80’inde akciğerde, %20’sinde ise akciğer dışı
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organlarda ortaya çıkmaktadır. Etken mikroorganizmalar özellikle, M. tuberculosis, M. Bovis’tir. Mycobacterium
tuberculosis, genellikle solunum yoluyla akciğerlerde enfeksiyona yol açmaktadır.
Akciğer dışı tüberküloz olguları sıklıkla akciğerdeki tüberküloz enfeksiyonunu takiben ortaya çıkmaktadır.
Lenfatik sistem, plevra, periton, santral sinir sistemi, genitoüriner sistem, kemikler ve eklemler sıklıkla tutulan
bölgelerdir. Akciğer dışı tüberküloz aktif hastalık esnasında çevre dokulardan doğrudan yayılım, lenfojen ya da
hematojen yolla yayılım ile meydana gelmektedir.Ayrıca primer enfeksiyon sırasında lenfo-hematojen yolla diğer
organlara yayılan tüberküloz basilinin, hayatın herhangi bir döneminde reaktive olması ile akciğer dışı tüberküloz
gerçekleşebilmektedir. Tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerde hastalığın her formu görülebilmektedir. En sık
akciğer dışı tüberküloz; plevra (%37.4) ve ekstratorasik lenfadenit (%26.7) olarak kabul edilmekte, ekstratorasik
lenfadenit ise servikal lenfadenit olarak bilinmektedir.
En çok akciğerleri tutan tüberküloz, baş ve boyun bölgesinde özellikle servikal lenf nodlarını tutar. Ağız, tonsil,
dil, dudak, damak, burun, epiglot, larenks ve farenks, tükrük bezleri ve orta kulakta da tüberküloz görülebilir. Başboyun tüberkülozu ekstrapulmoner tüberküloz olgularının yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır.
Baş boyun tüberkülozu hastaları; halsizlik, ateş, kilo kaybı, öksürük gibi sistemik bulgularla gelebilir. Esas şikayet
boyunda ele gelen şişliktir. Buna ek olarak yerleşim yerine göre yutma güçlüğü, ses kısıklığı, kulak akıntısı, ağızda
yara gibi şikayetler ile hastalar özellikle KBB polikliniklerine başvurur. Fluktuasyon ve cilde drene olan bir sinüs
traktı olması tüberküloz apsesini düşündürmelidir.
Tanıda; tüberküloz enfeksiyonu olan kişiler ile temas öyküsü, geçirilmiş tüberküloz hastalığı, ve aktif tüberküloz
enfeksiyonu önemlidir. Anamnezde özellikle bu açıdan sorgulanmalıdır. Akciğer tüberkülozu varlığının
araştırılması önceliklidir. Tanıda radyolojik modaliteler lezyonların; yerleşimi, özellikleri ve ek patolojik
bulguların araştırılması ile biyopside klavuzluk etmesi açısından önemli yer tutmaktadır.
PPD’nin pozitif kabul edilmesi için BCG aşısı olanlarda 15 mm ve üzeri endürasyon kabul edilirken, aşı
olmayanlarda 10 mm ve üzeri pozitif kabul edilmektedir. PPD testinin tanıdaki yeri tartışmalıdır . PPD test
pozitifliği için farklı oranlar verilmektedir. İmmünsüpresyon, metabolik hastalıklar, stres, yaşlı hastalar,
malnutrisyon, malignensi ve sarkoidoz gibi durumlarda PPD testinde yalancı negatif sonuçlar alınabilir.
Mikrobiyolojik inceleme sonucu kültürde üreme saptanan olguların %70’inde PPD pozitif iken, PPD negatif
olguların %50’sinin kültüründe de üreme saptanmıştır.
İnce iğne aspirasyon biyopsisi tanı koymada en sık kullanılan değerli bir tanı yöntemdir. Giderek cerrahi
eksizyonun yerini almaktadır. Sitolojik incelemeden başka EZN boyası, kültür ve PZR çalışması için de olanak
sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda, İİAB negatif gelirse cerrahi eksizyonel biyopsinin yapılması gerektiğini
vurgulamışlardır. Eksizyonel biyopsi, en son uygulanması gereken ve kesin tanının konmasını sağlayan bir
yöntemdir. Estetik açıdan dezavantajı olduğu gibi cilt fistülü oluşması nedeni ile tercih edilmemektedir. Bu
yöntemle bakteri kültürü, mikroskopisi ve DNA çalışmaları da kolaylıkla yapılabilmekte, olası ek hastalıkları da
(lenfoma, lösemi, boyun metastazı) ekarte edilebilmektedir.
Günümüzde tüberküloz tanısında en kolay ve hızlı koyan metot aside dirençli basillerin EZN boyasıyla yaymada
gösterilmesidir. Tüberkülozun kesin tanısı kültürde mikobakterinin üretilmesidir. Kültür balgam, bronş lavajından
başka beyin omurilik sıvısı ve idrar gibi solunum sistemi dışı örneklerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Yaklaşık olarak 4-6 haftada sonuç veren bu yöntem tedavinin geç başlamasına neden olmaktadır ve pozitiflik
olasılığı da %50-70 arasında değişmektedir. Kültür negatif geldiğinde tüberküloz kesin olarak ekarte
edilememektedir. Lenf nodunda apse ve nekroz varlığında yüksek pozitiflikler saptanırken yeni başlangıçlı bir
lenfadenitte yüksek negatiflikler elde edilmektedir.
Polimeraz Zincir Reaksiyonu; moleküler yöntemler, özellikle mikroskopi ile görülmesi, kültürde üretilmesi uzun
zaman alan ve zor olan mikroorganizmaların saptanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu yöntemlerin bir başka
kullanım alanı, hastaneye gelmeden önce tedavi başlandığı için kültürde üretilemeyen mikroorganizmaların
saptanmasıdır. Bu nedenle M. tuberkülozis DNA’sının PZR ile saptanması, hızlı ve duyarlılığı fazla olan bir
yöntemdir. Duyarlılığı ve özgüllüğü %76.4 ile %100 arasında değişmektedir. Mikobakterinin varlığının tespitinde,
tiplendirilmesinde ve ilaca karşı direncinin belirlenmesinde önemlidir.
Histopatoloji; alınan biyopsi dokusunda tüberküloz, basilin gösterilmesi ya da histopatolojik olarak kazeifiye
granülomatöz iltihabın gösterilmesi ile konur. Langhans tipi dev hücreler, kazeifiye granülomatöz enflamasyon ve
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kalsifikasyon tüberküloz için tipiktir. Sonuç olarak İİAB ile alınan materyalden sert olan kısmı ile histopatolojik
değerlendirme, sıvı olan kısmı ile de bakteriyolojik çalışma yapılması, eğer kesin tanıya ulaşılamazsa eksizyonel
biyopsiye başvurulması önemlidir.
Tüberküloz Lenfadenit:
29 yaşında bayan hasta boyunda şişlik nedeniyle hastanemize başvurmuştur. Yapılan boyun ultrasonografisinde ve
bilgisayarlı tomografisinde her iki submandibular ve servikal bölgede lenfadenopatiler saptandı(Resim 1-2). Sol
servikal bölgeki lenf nodundan yapılan biyopsi sonucu kazeifikasyon içeren granülomatöz iltihap gelmesi üzerine
hastaya tüberküloz lenfadenit tanısı konarak antitüberküloz tedavisi başlandı.

Resim 1

Resim2

Resim 1-2: Bilgisayarlı tomografisinde her iki submandibular ve servikal bölgede lenfadenopatiler saptandı.
Tüberküloz lenfadenit sıklıkla boyun bölgesi lenf nodlarını etkilemekte ve akciğer dışı tüberküloz olgularının
yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Servikal tüberküloz lenfadeniti izole boyunda kitle nedeni gelebileceği
gibi %10 oranında apse veya %5 oranında da fistülize boyun kitlesi ile de gelebilir. Tüberküloz servikal lenfadeniti
daha çok posterior ve supraklaviküler lenf nodlarını tutmaktadır. Ultrasonografinin tüberküloz lenfadenitteki
karakteristik bulguları intranodal kalsifikasyon ve cilt altı dokularda silinmeye neden olan konglomere LAP olarak
bildirilmiştir. BT’de tipik olarak lenf nodlarının santralinde hipodansite, perinodal infiltrasyon ve periferik kontrast
tutulumu izlenir.
Parotis Bezi Tüberkülozu:
Sağ parotis bezi lojunda kitle ile başvuran 72 yaşındaki bayan hasta. Baş boyun muayenesinde sağ parotis
bölgesinde yaklaşık 2x2 cm boyutlarında yarı hareketli kitle mevcuttu. Kitle üstündeki cilt dokusu normaldi.
Sıcaklık artımı veya eritem saptanmadı. PA akciğer grafisi normaldi. Üç kez gönderilen balgamda aside dirençli
basil (ARB) negatif geldi. Kültürde üreme olmadı. Tüberkülin deri testi (PPD) 25 mm idi. Çekilen boyun MR’ında
sağ parotis bezinde kontrast tutulumu gösteren 2cm boyutunda T1 ve T2 imajlarda hipointens lezyon izlenmiştir
(Resim 3A-B-C).Parotis bezinden ve komşu lenfadenopatiden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı.
Nonkazeifiye granülomlar görüldü, ancak basil üretilemedi. Antitüberküloz tedaviden fayda gören hasta parotis
tüberkülozu olarak değerlendirildi.

Resim 3 A-B-C: Sağ parotis bezinde kontrast tutulumu gösteren 2cm boyutunda T1 ve T2 imajlarda hipointens
lezyon (beyaz ok).
Parotis tüberkülozu parotis kitlelerinin yaklaşık %2,5-10’unu oluşturur . Hem kadın hem de erkeklerde görülür.
Genellikle tek taraflı lokalize solid kitle şeklinde görülür. Bez içinde veya çevresindeki lenf nodlarının tutulumu
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ile oluşan lokalize form şeklinde olabileceği gibi, enfeksiyonun lenf bezlerinden parotis içine yayılarak
parankimatöz tutulum gösteren yaygın formu şeklinde olabilir. Parankimatöz tipi oldukça nadirdir. Fasiyal paralizi
genellikle yoktur. US, BT ve MRG gibi radyolojik incelemeler parotis yerleşimli tüberküloz lezyonlarını
saptamada duyarlı, ancak bulgular spesifik değildir. Görüntüleme bulgularının çoğu tümörü taklit eder. Akciğer
grafisi, eşlik eden akciğer tüberkülozu olan vakalarda yardımcı olabilir. Lezyonlar US’de hipoekoik görünümdedir.
BT ve MRG bulguları da spesifik olmamakla birlikte, lezyon boyutlarının ve eşlik eden derin lezyonların tespitinde
yararlıdır.
Dil Tüberkülozu:
47 yaşında bayan hasta; kilo kaybı, boğazda yanma ve dilde yara ile KBB polikliniğine başvurdu. Hastanın fizik
muayenesinde dil sağ lateral kesimde ülser mevcuttu (Resim 4). Bakılan balgam ARB’ leri ++++ olarak geldi.
Çekilen toraks BT’de her iki akciğerde üst zonlarda nodüler infiltrasyon alanları kaviter lezyonlar mevcuttu
(Resim 5). Hasta akciğer tüberkülozu ve dil tüberkülozu kabul edilerek antitüberküloz tedavisi başlandı.

Resim 4

Resim 5

Resim 4: Dil sağ lateral kesimde ülser.
Resim 5: Toraks BT’de her iki akciğerde üst zonlarda nodüler infiltrasyon alanları kaviter lezyonlar
Dil tüberkülozu ile oldukça nadirdir. Oral kavite lezyonları en sık dilde görülmekte ve dudak, yanak, yumuşak
damak, uvula ve diş eti tutulumu da olabilmektedir. Dilde çoğu zaman malignite ile de karışabilen tek ülsere bir
lezyon şeklinde klinik olarak bulgu verir. Genellikle pulmoner tüberkülozun hematojen yayılımı sonucu sekonder
olarak meydana gelir. Dil tüberkülozu dildeki mukozal bariyerin bozulması sonucu ekspektore edilen balgamdaki
basilin teması sonucu oluşur. Her ne kadar tükürük tüberküloz basiline karşı inhibitör bir etki gösterse de pastörize
olmayan sütler gibi kontamine gıdalar ile dilde tüberküloz enfeksiyonu görülebilmektedir. Dilin kanlanması iyi
olduğundan anti-tüberküloz tedavi ile lezyonlarda kısa sürede kaybolma gözlenir.
Orafarenks Tüberkülozu:
45 yaşında erkek hasta ateş, öksürük, nefes darlığı ve yutma güçlüğü ile hastanemize başvurmuştur. Çekilen boyun
BT’de orafarenks sütununu belirgin daraltan yumuşak doku dansiteleri mevcuttu (Resim 6). Torak BT’de kaviter
lezyon, nodüler infiltrasyonlar izlendi (Resim 7). Yapılan balgam kültüründe ARB++++ olarak geldi. Hastanın
orafarenksinden yapılan biyopside kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz enfeksiyon saptandı. Akciğer
tüberkülozu ve orafarengial tüberküloz tanısı alan hasta antitüberküloz tedavisi başlandı.

Resim 6

Resim 7

Resim 6: Boyun BT’de orafarenks sütununu belirgin daraltan yumuşak doku dansiteleri
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Resim 7: Torak BT’de kaviter lezyon, nodüler infiltrasyonlar
Oral kavite ve orafarenks mukozası tüberküloz basilinin invazyonuna göreceli olarak dirençlidir ve bu bölgede
lezyonlar %0.05-0.1 oranında görülmektedir. Direnç mekanizması olarak tükürük salgısı ile devamlı bir temizlik
olması, tükürük enzimleri, saprofitlerin varlığı, çizgili kas yapısının basil invazyonuna dirençli olması, kalın bir
epitelyum tabakasının olması ve lokal pH özellikleri öne sürülmektedir. Travma, enflamatuvar olaylar, diş çekimi,
sigara içimi, oral hijyen bozukluğu bu doğal bariyerin kırılmasına ya da kaybına yol açar. Orafarenks tutulumu
genellikle akciğer tüberkülozuna ikincildir ve primer tutulumu oldukça nadirdir.
Nazofarenks Tüberkülozu:
53 yaşında kadın hasta boyunda şişlik nedeniyle hastanemize başvurmuştur. Yapılan boyun USG'de servikal
bölgede hipoekoik lenfadenopatiler görüldü. Çekilen boyun BT’si ve magnetik rezonans görüntülemede
naofarenks posterolateral duvarda nodülarite gösteren kalınlaşmalar izlendi(Resim 8,9). Nazofarenks duvarından
yapılan biyopside kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatöz enfeksiyon gelmesi nedeniyle hastaya nazofarenks
tüberkülozu tanısı kondu. Antitüberküloz tedavisi başlandı.

Resim 8

Resim 9

Resim 8-9: Çekilen boyun BT’si ve magnetik rezonans görüntülemede naofarenks posterolateral duvarda
nodülarite gösteren kalınlaşmalar (Beyaz ok).
Nazofarenks tüberkülozu çok nadir görülür ve tüm tüberküloz lezyonlarının %0.1’ini oluşturur. Enfeksiyon
etkeninin inhalasyon yolu ile, lenfohematojen yayılım ile, ekspektore edilen balgamdaki basilin teması sonucu
nazofarenkste enfeksiyona neden olduğu düşünülmektedir. Hastaların %70’i ilk olarak boyunda LAP yakınması
ile kliniğe başvururlar. Hastalarda baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, tinnitus, işitme kaybı ve postnazal akıntı ve
kulak akıntısı yakınmalarının da görüldüğü bildirilmektedir. Nazofarengeal tüberküloz klinik olarak nazofarenks
kanserini taklit edebilmektedir.Nazofarenks kanserinde de çevre dokuda granülomatöz reaksiyon meydana
gelebileceği için yanılgıyı önlemek için muhtelif yerlerden biyopsi almak gereklidir.
Larenks Tüberkülozu:
44 yasında erkek hasta akciğer tüberkulozu nedeniyle tedavi olduktan 4-5 yıl sonra ses kısıklığı nedeniyle dış
merkeze başvurmuş. Hastanın çekilen larenks BT’sinde sağ vokal kord düzeyinde noduler kalınlaşma izlenmiş.
Larenks biyopsi sonucu granülomatoz reaksiyon gelmesi üzerine hasta hastanemize sevk edilmistir. Hastanin
balgam ARB’ leri ++++ olarak geldi. Toraks BT’de her iki akciğerde kaviter lezyonlar ve noduler infiltrasyon
alanları mevcuttu. Hastaya akciğer ve larenks tüberküloz tanısı kondu ve antitüberküloz tedavisi başlandı.

Resim 10

Resim 11
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Resim 10: Larenks BT’sinde sağ vokal kord düzeyinde noduler kalınlaşma (Beyaz ok)
Resim 11: Toraks BT’de her iki akciğerde kaviter lezyonlar ve noduler infiltrasyon alanları
Larengeal tüberküloz tüm lezyonların %1’den azını oluşturmakta ve sıklıkla vokal kordları (%50-70)
etkilemektedir. En sık yakınma ses kısıklığıdır ve disfaji, odinofaji, yansıyan ağrı, öksürük ve stridor literatürde
bildirilen diğer yakınmalardır. Lezyonlar ülserevejetan kitle, submukozal kitle ya da polipoid kitle şeklinde
görüntü verebilir. Balgam kültüründe basilin üretilmesi olguların %20-70’inde başarılı olmaktadır. Hastaların
büyük kısmında tüberküloz öyküsü ya da aktif tüberküloz enfeksiyonu vardır.
Sonuç olarak, baş boyun bölgesinde tüberküloz enfeksiyonu en sık boyunda LAP ile kendini göstermektedir.Ek
olarak tüberküloz enfeksiyonunun yaygın olduğu ülkemizde baş-boyun bölgesi diğer lezyonları arasında da ayırıcı
tanıda tüberküloz göz önünde bulundurulmalıdır.
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CUTANEOUS ANTHRAX COMPLICATED WITH
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Introduction : Anthrax is a zoonotic disease caused by Bacilllus anthracis, which is a spore-forming, non-motile
rod-shaped aerobic gram-positive bacterium. Despite its rarity, it may result in a mortality rate of up to 80% (1).
The disease can be transmitted to humans through contact with infected animals or their products (2). The disease
can manifest as three clinical forms: cutaneous anthrax, intestinal anthrax and pulmonary anthrax. Cutaneous form
accounts for 95% of all antrax cases and occurs by handling of diseased animal or animal products (3). Intestinal
anthrax may develop through ingestion of infected meat. Pulmonary anthrax, however, occurs by direct inhalation
of spores or spore-laden dust, which is the most lethal among all anthrax forms if left untreated. Moreover, Anthrax
spores have recently been associated with bioterrorism (6). In addition to a number of non-toxin proteases and cell
wall components, the bacteria Bacillus anthracis secrete three important proteins: protective antigen, lethal toxin
and edema toxin (PA, LT and ET, respectively), which are also responsible for the pathologic cardiovascular
manifestations of this bacterial infection (4, 5).
Case Report: In April, 2015, a 14-year old male child patient was admitted by his parents to the emergency
department of Igdir State Hospital with the complaints of chest pain lasting for the preceding 2 days. It was learned
from his history that he had been working as a shepherd boy and had been in close contact the livestock. He had
been in normal state of health until the time he developed a small erythematous papule of the anterior surface of
his right forearm 6 days prior, for which his family had felt any necessity to seek medical help.
The physical examination revealed the following findings: pulse, 65 beats/min; respirations, 17/min; body
temperature, 36.8 °C; blood pressure, 110/65 mmhg. A painless necrotic eschar of 1x1 cm diameter which was
surrounded by a vesiculobullous area with undefined borders was notified in the anterior surface of the right
forearm. A 12-lead resting electrocardiogram (ECG) taken on admission showed a diffuse segment elevation with
a greater elevation in leads V5 and V6 along with a slight ST-segment depression. The other systemic physical
examination findings were normal.
The chest X-ray obtained shortly after admission demonstrated no pathological finding. The reading on the pulse
oxymeter was 98%. Laboratory values on admission were as follows: the leukocyte count, 8870/mm3 with a
neutropil count of 7631/mm3; C-reactive protein concentration, 9.8mg/dl (normal: 0-0.5 mg/dl);AST, 64 U/L
(normal: <45 U/l; ALT, 43U/l (normal 8-40 U/L); Troponin I, 2.77 μg/I (normal 0-0.3 μg/L); Blood urea nitrogen,
30 mg/dl; creatinin 0.7 mg/dl; hemoglobin, 13.1 g/dl; hematocrit, 37,4%. Other laboratory results were normal. A
bedside echocardiographic evaluation revealed normal left ventricular function and wall motion with no valvular
pathology, pericardial thickness or hyperechogenity, and pericardial effusion. Due to the fact that the presence of
acute myocardial infarction could not be ruled out considering the universal definition of miyocardial infarction
(7), the patient was administered to coronary intensive care unit and was put on an empirical constellation of
treatment including enoxaparin 0,4 cc administered subcutaneously, and clopidogrel 75 mg and asetilsalisilic acid
300 mg, along with a troponin and ECG controls every 6 hours. The patient was also consulted to an infectious
disease specialist for the eschar formation in forearm. A Gram stain was performed on a smear obtained from the
scar area, and Gram-positive bacilli were observed. Considering altogether the presence of a typical black eschar
formation surrounded by a vesiculobullous leasion with undefined borders, absence of pain and high fever and a
history of close contact with livestock and livestock products and demonstration of Gram-positive bacilli from
smear obtained from the eschar lesion, the patient was diagnosed with anthrax. Accordingly, antibiotic treatment
regiment including crystallized Penicillin G administered intravenously as 4 million units every 4 hours for 7 days
and oral Ciprofloxacin 500mg twice daily as a maintenance therapy for the next 7 days.
Daily echocardiographic examination did not show any dynamic wall motion abnormality, nor any pericardial
thickness or effusion. Global left ventricular systolic function was observed to be normal. Moreover, repeat ECG
strips demonstrated resolution of ST segment elevations. During follow up, cardiac troponin I level gradually fell
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down, becoming 0.69 μg/L on the second day of hospital admission. Following the initiation of antibiotherapy, the
black eschar lesion showed a gradual amelioration within his hospital stay which lasted for a total of 7 days. With
normal cardiac echocardiographic functions and normal control ECG recordings and a good health status, the
patient was discharged from the hospital with the advice of a subsequent follow-up visit to the out-patient clinic 7
days later.
Discussion: Anthrax is a zoonotic disease which has still yet to be totally eradicated in underdeveloped areas of
the world, where meticulous attention to preventive measures is sufficient [15]. Humans might be affected
incidentally through contact with infected animal and animal products, especially in the case of cutaneous antrax
which accounts for 95% of all human anthrax cases (3). A timely diagnosis, isolation of the affected patient, and
prompt and effective antibiotherapy are of utmost importance not only for restraining disease progression, but also
for an effective control a probable outbreak.
The city of Igdir is located in the eastern region of Turkey. Despite the fact that the incidence of anthrax shows a
gradual decrease in Turkey, it is regarded as endemic zoonosis in eastern region of Turkey, due to preponderance
of animal husbandry (8). A high level of clinical suspicion is of paramount importance, as any delay in treatment
may lead to septicemia (9).
B. anthracis infection can unleash a complex and multifactorial cascade of mechanisms and mediators that further
compromise the hemodynamic status in affected patients (12). In addition to a number of non-toxin proteases and
cell wall components, the bacteria Bacillus anthracis secrete three important proteins: protective antigen, lethal
toxin and edema toxin (PA, LT and ET, respectively), which are altogether plays role in the pathogenesis
cardiovascular manifestations of this bacterial infection (4-5). Functional studies on myocardial functioning in
patients with anthrax are very limited, and majority of the relevant clinical data are composed of autopsy findings
from patients died of anthrax or follow-up data from some case reports (13). In a case report by Mina et al., a 61
year-old woman presenting with inhalational anthrax during 2001 B. anthracis outbreak developed a progressive
hemorrhagic pericardial effusion with negative troponin levels, which was further deteriorated into pericardial
tamponade (14). In a study on Dutch-belted rabbits by Lawrence et al, serial electrocardiograms, cardiac troponin
I levels and echocardiography measures were followed up after LT challenge. Moreover, intravenous LT boluses
were found to be associated with increase in cardial troponin I levels despite no changes in ECG recordings (10).
In canine models, a 24-hour LT infusion resulted in a progressive decrease in left ventricular ejection fraction,
which was not only ascribed to the reduced central venous pressure, suggesting further mechanisms like
myocardial dysfunction may involve (11). Booth et al. reported in 2014 a total of 9 patients, three of whom had
myocardial dysfunction, and one of whom had an elevated troponin (16).
Conclusion: What differentiate our case from the other reports is the fact that our case was of 14 years of age with
no know cardiac risk factors, and presentation with electrocardiographic ST segment elevation and troponin
positivity. Although prior case reports mentioned troponin positivity, there is no reported electrocardiographic STsegment elevation. Furthermore, our case received treatment for both acute coronary syndrome and anthrax. It is
also possible that the ST segment elevations and troponin positivity would have developed due to a kind of
myocardial dysfunction; however, we still considered it appropriate to initiate therapy for a possible acute coronary
syndrome. ST-segment resolution was demonstrated following the initiation of treatment. A full clinical recovery
was achieved in our patient. To the best of our knowledge, this is the first case report of a cutaneous anthrax
complicated with acute coronary syndrome.
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Figure 1- ECG on admission

REFERENCES
1. Borio L, Frank D, Mani V, Chiriboga C, Pollanen M, Ripple M, Ali S, DiAngelo C, Lee J, Arden J, Titus J, Fowler D,
O'Toole T, Masur H, Bartlett J, Inglesby T. Death Due to Bioterrorism-Related Inhalational AnthraxReport of 2 Patients.
JAMA. 2001;286(20):2554-2559. doi:10.1001/jama.286.20.2554
2. Bales ME, Dannenberg AL, Brachman PS et al. Epidemiologic response to anthrax outbreaks: field investigations, 1950–
2001. Emerg Infect Dis 2002; 8: 1163–1174.
3. Doganay M, Metan G, Alp E. A review of cutaneous anthrax and its outcome. J Infect Public Health 2010; 3: 98-105.
4. Collier RJ, Young JAT (2003) Anthrax toxin. Annu Rev Cell Dev Biol 19:45-70.
5. Remy, K.E.; Qiu, P.; Li, Y.; Cui, X.; Eichacker, P.Q.B. Anthracis associated cardiovascular dysfunction and shock:
The potential contribution of both non-toxin and toxin components. BMC Med. 2013, 11, 217.
6. Martin GJ, Friedlander AM. 2010. Anthrax as an agent in bioterrorism. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Mandell
Douglas and Bennett’s principles and practice of infectious diseases. 7th edn. Churchill Livingston Elsevier, 3983–92.
7. Kristian Thygesen, Joseph S. Alpert, Allan S. Jaffe, Maarten L. Simoons, Bernard R. Chaitman, Harvey D. White, the
Writing Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial
Infarction, Authors/Task Force Members Chairpersons, Kristian Thygesen, Joseph S. Alpert, Harvey D. White, Biomarker
Subcommittee, Allan S. Jaffe, Hugo A. Katus, Fred S. Apple, Bertil Lindahl, David A. Morrow, ECG Subcommittee,
Bernard R. Chaitman, Peter M. Clemmensen, Per Johanson, Hanoch Hod, Imaging Subcommittee, Richard Underwood,
Jeroen J. Bax, Robert O. Bonow, Fausto Pinto, Raymond J. Gibbons, Classification Subcommittee, Keith A. Fox, Dan
Atar, L. Kristin Newby, Marcello Galvani, Christian W. Hamm, Intervention Subcommittee, Barry F. Uretsky, Ph. Gabriel
Steg, William Wijns, Jean-Pierre Bassand, Phillippe Menasché, Jan Ravkilde, Trials & Registries Subcommittee, E.
Magnus Ohman, Elliott M. Antman, Lars C. Wallentin, Paul W. Armstrong, Maarten L. Simoons, Heart Failure
Subcommittee, James L. Januzzi, Markku S. Nieminen, Mihai Gheorghiade, Gerasimos Filippatos, Epidemiology
Subcommittee, Russell V. Luepker, Stephen P. Fortmann, Wayne D. Rosamond, Dan Levy, David Wood, Global
Perspective Subcommittee, Sidney C. Smith, Dayi Hu, José-Luis Lopez-Sendon, Rose Marie Robertson, Douglas Weaver,
Michal Tendera, Alfred A. Bove, Alexander N. Parkhomenko, Elena J. Vasilieva, Shanti Mendis, ESC Committee for
Practice Guidelines (CPG), Jeroen J. Bax, Helmut Baumgartner, Claudio Ceconi, Veronica Dean, Christi Deaton, Robert
Fagard, Christian Funck-Brentano, David Hasdai, Arno Hoes, Paulus Kirchhof, Juhani Knuuti, Philippe Kolh, Theresa

693

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

McDonagh, Cyril Moulin, Bogdan A. Popescu, Željko Reiner, Udo Sechtem, Per Anton Sirnes, Michal Tendera, Adam
Torbicki, Alec Vahanian, Stephan Windecker, Document Reviewers, Joao Morais, Carlos Aguiar, Wael Almahmeed,
David O. Arnar, Fabio Barili, Kenneth D. Bloch, Ann F. Bolger, Hans Erik Bøtker, Biykem Bozkurt, Raffaele Bugiardini,
Christopher Cannon, James de Lemos, Franz R. Eberli, Edgardo Escobar, Mark Hlatky, Stefan James, Karl B. Kern, David
J. Moliterno, Christian Mueller, Aleksandar N. Neskovic, Burkert Mathias Pieske, Steven P. Schulman, Robert F. Storey,
Kathryn A. Taubert, Pascal Vranckx, Daniel R. Wagner; Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J
2012; 33 (20): 2551-2567. doi: 10.1093/eurheartj/ehs184.
Doganay M, Metan G. Human anthrax in Turkey from 1990 to 2007. Vector Borne Zoonotic Dis 2009;9: 131-140.
Brachman PS. Anthrax. In: Evans AS, Brachman PS, eds. Bacterial Infections of Humans, Epidemiology and Control, 3th
edn. New York: Plenum Medical, 1991:75.
Lawrence WS, Marshall JR, Zavala DL, Weaver LE, Baze WB, Moen ST, Whorton EB, Gourley RL, Peterson JW:
Hemodynamic effect of anthrax toxin in rabbit model and cardiac pathology induced by lethal toxin. Toxins 2011, 3:721736.
Sweeney DA, Cui X, Solomon SB, Vitberg DA, Migone TS, Scher D, Danner RL, Natanson C, Subramanian GM,
Eichacher PQ: Anthrax lethal and edema toxins produce different patterns of cardiovascular and renal dysfunction and
synergistically decrease survival in canines. Jinfect Dis 2010, 202: 1885-1896.
Brojatsch, J.; Casadevall, A.; Goldman, D.L. Molecular determinants for a cardiovascular collaps in anthrax. Front. Biosci.
(Elite Ed) 2014, 6, 139-147.
Suffredini, D.A.; Sampath-Kumar, H.; Li, Y.; Ohanjanian, L.; Remy, K.E.; Cui, X.; Eichacker, P.Q. Does Bacillus
anthracis Lethal Toxin Directly Depress Myocardial Function? A Review of Clinical Cases and Preclinical Studies. Toxins
2015, 7, 5417-5434.
Mina, B.; Dym, J.P.; Kuepper, F.; Tso, R.; Arrastia, C.; Kaplounova, I.; Faraj, H.; Kwapniewski, A.; Krol, C.M.;
Grosser, M.; et al. Fatal inhalational anthrax with unknown source of exposure in a 61-year-old woman in new york
city. JAMA 2002, 287, 858–862.
World Health Organization, International Office of Epizootics, Food and Agriculture Organization of the United Nations
(2008)Anthrax
in
humans
and
animals.
Geneva:
2008.4thedition
Available
at:
http://www.who.int/csr/resources/publications/anthrax_web.pdf.Accessed on July 30, 2014.
Booth, M.; Donaldson, L.; Cui, X.; Sun, J.; Cole, S.; Dailsey, S.; Hart, A.; Johns, N.; McConnell, P.; McLennan, T.;
et al. Confirmed bacillus anthracis infection among persons who inject drugs, scotland, 2009 –2010. Emerg. Infect.
Dis. 2014, 20, 1452–1463.

694

SS-411
HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ NEDENİYLE YENİDOĞAN
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE İZLENEN YENİDOĞANLARDA
SERUM IL-18, IL-6 VE HSCRP DÜZEYLERİ
Erdal ÜNLÜ*, Didem ALİEFENDİOĞLU**, Sevim Ünal***₁₁₁
*

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Kırşehir
**
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Kırıkkale
***
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Neonatoloji
Ünitesi, Ankara
ÖZET
GİRİŞ VE AMAÇ: Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen, halen yenidoğan
dönemde mortalite ve morbiditede artışa yol açan önemli bir sorundur. Önceki çalışmalar patogenezinde hipoksi
ve iskeminin tetiklediği inflamatuvar döngünün rol oynadığını düşündürmektedir. Bu çalışmada HİE’li
yenidoğanlarda, yakın zamanda inflamasyonla ilişkili olduğu tanımlanmış olan IL-18, IL-6, hsCRP düzeylerine
bakılmış ve HİE ile inflamatuvar yanıt ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
METOD: Çalışmaya Eylül 2010- Temmuz 2011 tarihleri arasında doğan, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma
Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde,HİE tanısı alan, gebelik yaşı 37 hafta ve üzerinde olan, cinsiyet
ayrımı gözetilmeyen,asfiksi kriterlerine uyan bebekler (n=30) alındı. Bu bebekler klinik bulgularına göre (Sarnat
& Sarnat sınıflaması) evre I, evre II veya evre III olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: HİE’li hastalardan ilk 24 saatte ve 48-72. saatte olmak üzere 2 kez alınan kan örneklerinden IL18, IL-6 ve hsCRP düzeyleri çalışıldı. Çalışma grubundaki olguların %40’ı evre I, %33’ü evre II ve %27’si evre
III HİE tanısı aldı. İlk 24 saat ve 48-72. saatlerde bakılan IL-6, IL-18 ve hsCRP düzeylerinin karşılaştırması IL-6
{9,6 (2,4-174,8) pg/ml, 9,3 (2,1-157,9) pg/ml, p>0,05}; IL-18 {280,2 (250,4-544,8) pg/ml, 293,3 (267,2- 739,7)
pg/ml, p<0,01}; hsCRP {3,5 (0,06-24,2) mg/L, 8,2 (0,21-35,7) mg/L, p<0,05}.
SONUÇ VE TARTIŞMA: Bu çalışmada, HİE’li yenidoğanlarda erken dönemde (ilk 24 saat) IL-6 nın artmış
olduğu, geç dönemde ise (48-72.saat) IL-18 ve HsCRP düzeylerinin artmış olduğu, eksitus olan hastalarda da geç
dönemde IL-18 düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü. IL-18 ve HsCRP düzeylerindeki artış istatistiksel
olarakta anlamlıydı. Hipoksi evresi ağırlaştıkça evrelere görede geç dönemde IL-6 düzeyleri azalırken, IL-18 ve
hsCRP düzeylerinde artış olduğunu ve bu farkın klinik bulgular ağırlaştıkça belirginleştiğini gördük. Bu
çalışmanın sonuçları HİE’nin inflamatuvar yanıtla ilişkili olabileceğini desteklemektedir.

Anahtar Sözcükler: HİE, IL-18, IL-6, hsCRP, inflamatuvar yanıt

SERUM IL-18, IL-6 AND HSCRP LEVELS OF NEONATES
HOSPITALIZED DUE TO HYPOXIC ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY
IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
INTRODUCTION: Hypoxic ischemic encephalopathy (HIE), despite advances in diagnosis and treatment, the
neonatal period is still a major problem which leads to increased morbidity and mortality. Previous studies suggest
play a role of inflammatory cycle induced by hypoxia and ischemia in the pathogenesis of HIE. In this study,
recently described to be associated with inflammation, IL-18, IL-6 and hsCRP levels were evaluated and
investigated the relationship between HIE and inflammatory response in neonates with HIE.
METHODS: This study was performed between September 2010 and July 2011, Kirikkale University Faculty of
Medicine Hospital and Health Ministry of Child Health and Diseases Hematology Oncology Training Hospital,
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Newborn Intensive Care Units, diagnosed with HIE, gestational age of 37 weeks and above, gender discrimination,
asphyxia (n = 30). These infants were classified as stage I, stage II or stage III according to their clinical findings
(Sarnat & Sarnat classification).
RESULTS: Including the first 24 hours, and 48-72 h, blood was taken 2 times from patients with HIE. IL-18, IL6 and hsCRP levels were determined in blood samples. Study group, 40% of patients with stage I, stage II 33%
and 27% were diagnosed as stage III HIE. Cared for in the first 24 hours and 48-72 hours, respectively, measured
IL-6, IL-18 and hsCRP levels: IL-6 {9.6 (2.4 to 174.8) pg / ml, 9.3 (2.1 - 157.9) pg / ml, p> 0.05}, IL-18 {280.2
(250.4 to 544.8) pg / ml, 293.3 (267.2 to 739.7) pg / ml, p <0.01}, {3,5 hsCRP (0.06 to 24.2) mg / L, 8.2 (0.21 to
35.7) mg / L, p <0.05} was found to be .
CONCLUSION AND DISCUSSION: In this study, we found that IL-6 levels were increased in the early period
(first 24 hours) and IL-18 and hsCRP in the late period (between 48-72 hours). Patients who died had higher levels
of IL-18 in the late period. Increased levels of IL-18 and hsCRP defined as statistically significant. In line with the
increase of hypoxia decreased levels of IL-6, IL-18 and increased levels of hsCRP were found. This difference
was evident in the clinical signs worsened. The results of this study, similar to previous studies, supports the
relationship between IL-18 and the inflammatory response.
Key Words: HİE, IL-18, IL-6, hsCRP, and inflammatory response
Hipoksi; arteriyel oksijen konsantrasyonunun normalin altında olması, anoksi; oksijenin tam yokluğu, iskemi;
organ ve hücrelerin normal fonksiyonlarını sürdürebilecekleri kan akımının yetersizliği olarak tanımlanır. Perinatal
asfiksi; hipoksi ve iskeminin bir arada görüldüğü durum olup, anne, fetüs ve plasentadan oluşan biyolojik ünitenin
fonksiyonlarının veya postpartum pulmoner gaz değişiminin bozukluğuna bağlı olarak fetüs veya yenidoğanda
hipoksemi, hiperkapni ve asidoz ile birlikte olan klinik durum olarak tanımlanır.
Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE), fetus ve yenidoğan bebekte, plasental ve pulmoner gaz değişiminin
bozulması ile oluşan sistemik hipoksi ve serebral kan akımının azalması sonucu ortaya çıkan beyin zedelenmesidir
Santral sinir sistemi dışında pulmoner, renal, gastrointestinal, hematolojik ve kardiyak sistemin tutulduğu
bildirilmektedir. 1,2,3,4,5
GİRİŞ VE AMAÇ: Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen, halen yenidoğan
dönemde mortalite ve morbiditede artışa yol açan önemli bir sorundur. Daha önce yapılan çalışmalar
patogenezinde hipoksi ve iskeminin tetiklediği inflamatuvar döngünün rol oynadığını düşündürmektedir. Gelişmiş
ülkelerde bile her 1000 canlı doğumun 2-5 inde perinatal hipoksik iskemik ensefalopati görülürken, HİE tanısı
almış olan hastaların yaklaşık %20’si yenidoğan döneminde ölmekte ve yaşayan bebeklerin %20-40’ında ise
belirgin nörolojik sekeller ve gelişme geriliği ortaya çıkmaktadır. 2,4,6
Bu çalışmada HİE’li yenidoğanlarda, yakın zamanda inflamasyonla ilişkili olduğu tanımlanmış olan IL-18, IL-6,
hsCRP düzeylerine bakılmış ve HİE ile inflamatuvar yanıt ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
METOD: Çalışmaya Eylül 2010- Temmuz 2011 tarihleri arasında doğan, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma
Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde, HİE tanısı alan, gebelik yaşı 37 hafta ve üzerinde olan, cinsiyet
ayrımı gözetilmeyen, asfiksi kriterlerine uyan 30 hasta dahil edildi. HİE tanısının konulmasında Amerikan ve
Kanada Obstetrisyen ve Jinekologlar cemiyet ve dernekleri tarafından belirlenen kriterler kullanılacaktır.. 7,8,9,10
Bu kriterler:
1. Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının bulunması
a) Beşinci dakikada Apgar skoru <5,
b) Metabolik asidoz (kord kanı veya doğum sonrası bir saat icinde bakılan arteriyel kan gazında baz açığı ≥16
mEq/L),
c) Solunumun ≥5 dk süreyle gecikmesi,
d) Doğumun fetal distres nedeni ile sezaryenle gerçekleşmesi,
2. Doğumda ventilasyon (maske/balon veya entübasyon) ihtiyacının olması,
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3. Ensefalopati (letarji/stupor, hipotoni, emme refleksinin olmaması veya zayıflığını içeren anormal refleks
bulguları, nöbet) olması,
4. Çoklu organ disfonksiyonu (ensefalopati ve en az bir diğer organ tutulumu)
Çoklu organ disfonksiyonu kriterleri: 4,11
1. Renal tutulum: 24 saat veya daha uzun süren anüri veya oligüri (< 1 ml/kg/saat) ve serum kreatinin
konsantrasyonunun >1.1 mg/dl olması veya > 36 saat oligüri veya anüri; veya herhangi bir zamanda bakılan serum
kreatinin >1.4 mg/dl olması veya izlemlerde postnatal serum kreatinin düzeyinde yükselme olması.
2. Kardiyovasküler tutulum: Hipotansiyon (Kan basıncının normal sınırlarda tutulabilmesi için 24 saatten uzun
süren inotrop desteği gereksinimi) veya EKG’de geçici miyokardiyal iskemi bulgularının olması.
3. Pulmoner tutulum: Doğumdan sonra en az ilk dört saatte >%40 oksijen ile ventilasyon ihtiyacı.
4. Hepatik tutulum: Doğumdan sonraki ilk bir hafta içerisinde herhangi bir zamanda bakılan Aspartat Amino
Transferaz (AST) değerinin >100 IU/L veya Alanin Amino Transferaz (ALT) değerinin >100 IU/L olması.
5. Gastrointestinal sistem tutulumu: Gastrointestinal kanama olması.
6. Hematolojik sistem tutulumu: Lökosit sayısı <4000/mm3, trombosit sayısı <100.000/mm3, PT >20 saniye veya
PTT >60 saniye olması.
7. Uygunsuz Antidiüretik hormon (ADH) sekresyonu: Hiponatremi, plasma osmolalitesinin azalması, artmış renal
sodyum itrahı, idrar osmolalitesinin plasma osmolalitesinden yüksek olması, ödem veya hacim eksikliğinin
olmaması, normal renal ve adrenal fonksiyonlar olması.
8. Serebral tuz kaybı hiponatremi, idrar sodyum itrahında artış (sıklıkla >150 mEq/L), idrar çıkışının artışı,
hipovolemi, normal veya yüksek ürik asit değeri, baskılanmış vazopressin veya atriyal natriüretik peptit
konsantrasyonunda artış olması (>20 pmol/l) durumu olarak kabul edildi.
Çalışmaya dahil edilen hastaların 13’ü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve 17’si Sağlık Bakanlığı
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım
Ünitesinde izlenen hastalardan oluşmakta idi.
Çalışma için Kırıkkale üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığından (karar no:07.06.2010/2010-B058)
onay alındı. Bu bebekler klinik bulgularına göre (Sarnat & Sarnat sınıflaması) evre I, evre II veya evre III olarak
sınıflandırıldı. Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket
programında analiz edildi. P değeri <0,05 anlamlı kabul edildi. P değeri <0,01olanlar ileri düzeyde anlamlı kabul
edildi.Ayrıca IL-18 düzeyleri ile inflamasyonu (hsCRP, İL-6) ve organ zedelenmelerini düşündüren parametreler
(kan şekeri, BUN, kreatinin, ürik asit, ALT, CPK) arasında ilişki olup olmadığına bakıldı. Parametrik iki sürekli
değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde parametrik olanlarda Pearson, nonparametrik olanlarda Spearman
korelasyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde hipoksik
iskemik ensefalopati tanısıyla izlenen 30 hasta çalışmaya alındı. Hipoksik iskemik ensefalopatili hasta grubunun
17’si erkek (%57), 13’ü kız (%43) idi. Tüm olguların cinsiyete göre dağılımı Şekil 1’de izlenmektedir. Sarnat &
Sarnat evreleme sistemine çalışma grubundaki olguların %40’ı evre I, %33’ü evre II ve %27’si evre III HİE tanısı
aldı. HİE evre I (hafif) tanısı alan 12, HİE evre II (orta) tanısı alan 10 ve HİE evre III (ağır) tanısı alan 8 hasta
vardı. Olguların HİE evrelerine göre dağılımı Şekil 2’de izlenmektedir.
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%27

%40

%43
%57

%33

Evre 1
Evre 2
Evre 3

Kız
Erkek
Şekil 1. Olguların cinsiyete göre dağılımı

Şekil 2. Olguların HİE evrelerine göre dağılımı

HİE’li hastalardan ilk 24 saatte ve 48-72. saatte olmak üzere 2 kez alınan kan örneklerinden IL-18, IL-6, hsCRP
ve CRP düzeyleri çalışıldı. Hastalarda geç dönemde (48-72. saatte) bakılan IL-18, hs-CRP ve CRP düzeylerinin
belirgin olarak arttığı ve bu artışlarında erken dönemde (ilk 24 saatte) bakılan düzeylere göre istatistiksel olarak
da anlamlı olduğu saptandı (sırasıyla p<0,01, p<0,05, p<0,05) Şekil 3a. IL-18 düzeylerinde geç dönemde saptanan
artışlar istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı idi (p<0,01). IL-6’da ise erken dönemde (ilk 24 saatte) bakılan
değerler daha yüksek saptanmakla birlikte; geç dönemde (48-72. saatte) bakılan düzeylerle karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05) Şekil 3b. Tüm olguların ilk 24 saat ve 48-72. saatlerde bakılan
IL-18, IL-6, hsCRP ve CRP düzeylerinin kendi içinde karşılaştırılması Tablo 1 de verilmiştir.
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Şekil 3a Tüm olguların ilk 24 ve 48-72. saatteki IL-6, HS-CRP ve CRP düzeylerinin karşılaştırılması
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Şekil 3b Tüm olguların ilk 24 ve 48-72. saatteki IL-18 düzeylerinin karşılaştırılması
Tablo 1. Tüm olguların IL-18, IL-6, hsCRP ve CRP düzeylerinin ilk 24 saat ve 48-72. saattlerde bakılan
değerlerinin kendi içinde karşılaştırılması
İLK 24 SAAT
IL-18 (pg/ml)
280,2 (250,4- 544,8)
IL-6 (pg/ml)
9,6 (2,4- 174,8)
Hs-CRP (mg/L)
3,5 (0,06- 24,2)
CRP (mg/dl)
1,6 (0,01-31,8)
*Değerler ortanca (değer aralığı) olarak verilmiştir

48-72. SAAT
293,3 (267,2- 739,7)
9,3 (2,1- 157,9)
8,2 (0,21- 35,7)
3,2 (0,04-51,0)

P
0,002*
0,294
0,020*
0,013*

Mekonyum aspirasyon sendromu gelişen hastalarda da (n=4) geç dönemde bakılan (48-72.saatte) IL-18 düzeyleri
erken dönemde (ilk 24 saatte) bakılan düzeylere göre oldukça yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı
değildi. (İlk 24 saatte bakılan IL-18 düzeyleri 337,4±139,2 ve 48-72. saatte bakılan IL-18 düzeyleri 404,5±223,4
idi.) ilk 24 ve 48-72. saatlerdeki IL-18 düzeyleri şekil 4’de görülmektedir. HİE tanısı alan hastalardan 26’sı (%87)
taburcu edilirken, 4’ü (%13) yenidoğan döneminde kaybedildi. Kaybedilen hastaların tamamı evre 3 hastası olup
bu evredeki hastaların %50 si eksitus oldu. HİE’li olguların modifiye Sarnat & Sarnat evrelerine göre mortalite
oranları tablo 2. izlenmektedir.
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Şekil 4. Mekonyum
aspirasyonu sendromu gelişen
ve gelişmeyen hastaların ilk 24
ve 48-72. saatlerdeki IL-18
düzeyleri görülmektedir.

MAS
Tablo 2. HİE’li olguların modifiye Sarnat & Sarnat evrelerine göre mortalite oranları
EVRE
TOPLAM (N)
TABURCU (N, %)
EKSİTUS (N, %)
I
12
12 (100)
0 (0)
II
10
10 (100)
0 (0)
III
8
4 (50)
4 (50)
Hipoksi evrelerine göre yapılan karşılaştırmada ise HİE evresi ağırlaştıkça evrelere göre de geç dönemde (48-72.
Saatte) IL-6 düzeyleri azalırken, IL-18 düzeylerinde artış olduğunu ve bu farkın klinik bulgular ağırlaştıkça
belirginleştiğini gördük. Geç dönemde bakılan IL-18 düzeylerindeki bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu
gözlendi (tüm gruplar arası p<0,05). IL-18 düzeylerindeki bu artış evre 3’deki hastalarda evre 1’deki (p<0,01) ve
evre 2’deki hastalara (p<0,05) göre daha anlamlı yüksek bulundu. Olguların ilk 24 ve 48-72. saatte ölçülen IL-18,
IL-6 ve hsCRP düzeylerinin HİE evrelerine göre karşılaştırılması tablo 3. de verilmiştir.
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Tablo 3. Olguların ilk 24 ve 48-72. saatte ölçülen IL-18, IL-6 ve hsCRP düzeylerinin HİE evrelerine göre
karşılaştırılması
HİE EVRE 1
279,3
İlk 24 saat
(259,6-308,5)
IL-18
(pg/ml)
285,4
48-72 saat
(270,6-333,3)
9,1
İlk 24 saat
(2,4-92,0)
IL-6
(pg/ml)
9,0
48-72 saat
(2,4-157,9)
*Değerler ortanca (değer aralığı) olarak verilmiştir

HİE EVRE 2
284,5
(262,1-326,8)
294,2
(267,2-322,2)
9,6
(4,1-56,4)
9,4
(2,11-29,6)

HİE EVRE 3
281,1
(250,4-544,8)
326,8
(292,4-739,7)
15,7
(3,5-174,8)
12,2
(4,1-48,6)

P
0,975
0,019*
0,750
0,878

SONUÇ VE TARTIŞMA: Literatürde IL-18’in hipoksi sonrasında yenidoğan fare ve rat beyin dokusunda
arttığını gösteren yayınlar mevcuttur. Yine hipoksi sonrası entübe edilen yenidoğan kuzularda’da IL-18
düzeylerinin arttığı gösterilmiştir, diğer bir çalışmada da IL-18 eksikliği olan farelerde hipoksik iskemi sonrası
beyin zedelenmesinin daha hafif olarak gerçekleştiği gösterilmiştir.8,9,10,11
Bu çalışmada, HİE’li yenidoğanlarda erken dönemde (ilk 24 saat) IL-6 nın artmış olduğu, geç dönemde ise (4872.saat) IL-18 ve HsCRP düzeylerinin artmış olduğu, eksitus olan hastalarda da geç dönemde IL-18 düzeylerinin
daha yüksek olduğu görüldü. IL-18 ve HsCRP düzeylerindeki artış istatistiksel olarakta anlamlıydı. Hipoksi evresi
ağırlaştıkça evrelere görede geç dönemde IL-6 düzeyleri azalırken, IL-18 ve hsCRP düzeylerinde artış olduğunu
ve bu farkın klinik bulgular ağırlaştıkça belirginleştiğini gördük. Bu çalışmanın sonuçları HİE’nin inflamatuvar
yanıtla ilişkili olabileceğini desteklemektedir. Daha önce hipoksi evrelerine göre IL-18 düzeylerini gösteren insan
çalışması olmaması ve çalışmamızın bu konuda yapılan ilk insan çalışması olmasının literatüre katkısı olacağını
düşünmekteyiz.
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SS-414
HİRSCHSPRUNG HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI
Can İhsan ÖZTORUN*, Müjdem Nur AZILI**
* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
** Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk
Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Hirschsprung’s Hastalığı (HH) 5000 doğumda bir görülen konjenital bir hastalıktır. Distal barsakların
miyenterik ve submukozal pleksuslarında ganglion hücrelerinin yokluğu ile karakterize bir hastalıktır. Tedavide
birçok cerrahi yöntem tarif edilmiştir. Çalışmamızın amacı, kliniğimizde Hirschsprung’s Hastalığı (HH) nedeni
ile tanı konulup, tedavi edilen olguların sonuçlarını değerlendirilmektir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Ocak 2019 tarihleri arasında HH nedeniyle definitif tedavisi yapılan hastalarımızın
demografik verileri, klinik bulguları ve yapılan tedaviler geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 55 olgunun 43’ü erkek (%78,1), 12’ si kızdı (%21,9). Olguların tanı yaşı 13,5 aylık olup %71’
i (n=39) bir yaşından önce tanı almıştı. Aganglionik barsak segmenti %81,8’i rekto-sigmoid bölgede, %9’unda
ileoçekal bölgede, %9,2 ‘sinde transvers kolonda tespit edildi. Olguların 29’una ostomi açıldı. Definitif cerrahisi
sonrası ortalama 4,2 ayda ostomi kapatıldı. TEPT uygulanan olguların tanı ayı ortalama 8,3 ay iken, DuhamelMartin uygulanan olguların tanı ayı ortalama 27,2 aydır. Definitif cerrahi olarak 32 olguya transanal endorektal
pull through (TEPT), 17 olguya Duhamel-Martin, dört olguya Soave-Boley, iki olguya Swenson tekniği uygulandı.
Biri Duhamel-Martin, biri Soave-Boley, dördü TEPT sonrası gelişen toplam altı olguda konstipasyon mevcuttu.
Biri TEPT sonrası, biri de Soave-Boley sonrası toplam iki olguya da Swenson tipi pull through uygulandı. Diğer
dört olgu ise medikal tedaviye yanıt verdi. Üçü Duhamel-Martin, dördü TEPT sonrası toplam yedi hasta enterokolit
nedeni ile hastaneye yatırılıp tedavi edildi. İkisi TEPTsonrası, biri Swenson, biri de Soave-Boley sonrası olmak
üzere toplam dört olguda anal stenoz gelişti, dilatasyon ile tedavi edildi.
Sonuç: Kliniğimizde HH tespit edilen infant yaş grubuna cerrahide öncelikle TEPT tercih edilirken, ileri yaşta
tanı alan dilate kolonun tespit edildiği olgularda en sık Duhamel-Martin tekniği tercih edilmiştir. Düzeltici cerrahi
tercihinde olgunun yaşı, olası aganglionik segment seviyesi ve kliniği göz önünde bulundurularak olguya özgün
tercih yapılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Hirschprung hastalığı, cerrahi

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN HIRSCHSPRUNG’S
DISEASE
Introduction: Hirschsprung’s Disease (HD) is a congenital disease seen in one in 5000 births. It is characterized
by the absence of ganglion cells in the myenteric and submucosal plexuses of the distal intestines. Many surgical
methods have been described in the treatment. The aim of our study is to evaluate the results of cases treated with
Hirschsprung’s Disease (HD) in our clinic.
Methods: Demographic data, clinical findings and treatments of patients who underwent definitive treatment for
HD between January 2008-January 2019 were evaluated retrospectively.
Results: Of 55 patients, 43 (78.1%) were male and 12 (21.9%) were female. The diagnosis age of cases was 13.5
months and of 71% (n = 39) were diagnosed before the age of one year. 81.8% of the aganglionic bowel segment
was detected in recto-sigmoid region, 9% in ileocecal region and 9.2% in transverse colon. A decompressing
enterestomy was performed in 29 cases. After definitive surgery, the ostomy was closed in average 4.2 months.
While the average diagnosis age was 8,3 months in cases with performed TEPT, the average diagnosis age was
27,2 in cases with performed Duhmael-Martin technique. As definitive surgery, transanal endorectal pull through
(TEPT) was performed in 32 cases, Duhamel-Martin in 17 cases, Soave-Boley technique in four cases and
Swenson technique in two cases. Constipation was present in six patients, one after Duhamel-Martin, one after
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Soave-Boley and four after TEPT. Two cases whom one of after TEPT, and one of after Soave-Boley were treated
with Swenson type pull. The other four cases were treated with medical treatment.In total there were four cases of
constipation (two Duhamel-martin and two TEPT) and responded to medical treatment. A total of seven cases
whom four of after TEPT, three of after Duhamel-Martin were hospitalized and treated for enterocolitis. A total of
four cases whom two cases after TEPT, one of after Swenson, one of after Soave-Boley had anal stenosis, were
treated by dilatation.
Conclusion: While TEPT was preferred in the infant age group who had HD detected in our clinic, DuhamelMartin technique was preferred in cases where dilated colon was diagnosed in older age.The choice of corrective
surgery is based on the age of the patient, the possible aganglionic segment level and clinic.
Keywords: Hirschprung’s disease, surgery
Giriş:
Hirschsprung’s Hastalığı (HH) 1/5000 doğumda bir görülen konjenital bir hastalıktır. Erkeklerde daha sık görülür.
(1, 2) Distal barsakların miyenterik ve submukozal pleksuslarında ganglion hücrelerinin yokluğu ile karakterize
bir hastalıktır. Tedavisinde çeşitli ameliyat teknikleri uygulanmaktadır. Operasyonun prensipleri, aganglionik
kolonun çıkarılması ve normalde innerve olan bağırsağın anüsün hemen proksimaline anastomoz edilmesidir.(3)
Gelişmekte olan ülkelerde HH’lı hastaların %90’ı doğumdan sonra bir yıl içinde tanı almaktadır.(4, 5) Geç tanı
alan hastalarda komplikasyon oranları daha yüksektir.(6) Yakınmalar doğumda mekonyum geçişinin gecikmesi ile
başlar. Mekonyum geçişi ilk 48 saat içinde gerçekleşmiyorsa akla HH gelmelidir. Bazı bebeklede mekonyum
geçişi normaldir. Hastalık kendini kronik kabızlık şeklinde gösterir. Mekonyum çıkışının olmaması sonucu
obstrüksiyon ve sonuçta karında distansiyon gelişir. Rektal tuşede anal tonus normaldir. Tuşe sonrası patlayıcı
tarzda bol kötü kokulu dışkı ve gaz çıkışı olur. Bu çalışmamızın amacı kliniğimizde HH nedeni ile tanı konulup,
tedavi edilen olguların sonuçlarının değerlendirilmektir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Ocak 2019 tarihleri arasında HH nedeniyle definitif tedavisi yapılan hastalarımızın
demografik verileri, klinik bulguları ve yapılan tedaviler dosya üzerinden geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 55 olgunun 43’ü erkek (%78,1), 12’ si kızdı (%21,9). Olguların tanı yaşı 13,5 aylık olup %71’
i (n=39) bir yaşından önce tanı almıştı. Aganglionik barsak segmenti %81,8’i rekto-sigmoid bölgede, %9’unda
ileoçekal bölgede, %9,2 ‘sinde transvers kolonda tespit edildi. Olguların 29’una ostomi açıldı. Definitif cerrahisi
sonrası ortalama 4,2 ayda ostomi kapatıldı. TEPT uygulanan olguların tanı ayı ortalama 8,3 ay iken, DuhamelMartin uygulanan olguların tanı ayı ortalama 27,2 aydır. Definitif cerrahi olarak 32 olguya transanal endorektal
pull through (TEPT), 17 olguya Duhamel-Martin, dört olguya Soave-Boley, iki olguya Swenson tekniği uygulandı.
Olguların hiçbirinde eksitus olmadı. Hastanede kalış süresi ortalama 7.5 (3-14) gündü Hastaların ortalama takip
süresi 40.5 (5-60) aydı. Post op dönemde görülen komplikasyonlar tablo 1 de gösterilmiştir. Biri Duhamel-Martin,
biri Soave-Boley, dördü TEPT sonrası gelişen toplam altı olguda konstipasyon mevcuttu. Bu olgulara önce laksatif
ve tuvalet eğitimi ile tedavi uygulandı. Tedaviye yanıt vermeyen biri TEPT sonrası, biri de Soave-Boley sonrası
toplam iki olguya da Swenson tipi pull through uygulandı. Üçü Duhamel-Martin, dördü TEPT sonrası toplam yedi
hasta enterokolit nedeni ile hastaneye yatırılıp tedavi edildi. İkisi TEPT sonrası, biri Swenson, biri de Soave-Boley
sonrası olmak üzere toplam dört olguda anal stenoz gelişti, dilatasyon ile tedavi edildi.
Cerrahi teknik
DUHAMEL-MARTİN
TEPT
Komplikasyonlar
(n= 17)
(n= 32)
Konstipasyon
1 (% 5,8)
4 (%12,5)
Enterokolit
3 (%17,6)
4 (%12,5)
Anal stenoz
2 (%6, 25)
Tablo 1: Komplikasyonların cerrahi tekniğe göre dağılımı

SOAVE
(n= 4)
1 (%25)

SWENSON
(n= 2)

1(%25)

1 (%50)

Tartışma
HH ilk olarak Danimarkalı bir çocuk doktoru olan Harald Hirschsprung tarafından tanımlandı. Hirschsprung’a
göre enterik sinir sisteminin bir bozukluğu sonucu aganglionik konjenital megakolon oluşur (7). Distal kolonda
ganglion hücrelerinin bulunmaması fonksiyonel tıkanıklığa neden olur (8). Bunun sonucunda da hastalarda
kabızlık, karında şişlik, kusma, ishal ve barsak perforasyonları oluşabilir (9,10). Klinik bulgular her ne kadar HH
için şüphe uyandırsa da; tanı için ayakta düz karın grafisi, anorektal basınç ölçümü ve kolon grafisinden
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yararlanılabilir (7,11). Ayakta düz karın grafisinde hava-sıvı seviyelerinin olması, kolon grafisinde geçiş zonunun
görülmesi HH için şüphe uyandırır (9). Anal manometrede internal anal sfinkterde gevşeme olmaması HH’yi
desteklemekle beraber, bu yöntem bir aydan küçük infantlarda kullanışlı değildir (12). HH’nin kesin tanısı rektal
biyopside aganglionik segmentin saptanmasına dayanır (11,13). Bizim kliniğimizde tüm olgulara kesin tanı için
rektal biyopsi yapıldı.
Geleneksel olarak HH'da cerrahi tedavi, aganglionik segmentin seviyesine göre açık tam kat biyopsi, başlangıç
stoması sonrası düzeltici pull-through ameliyatları şeklinde 2 ya da 3 aşamalı yaklaşım gerektirir. Son zamanlarda
ise tek aşamalı cerrahi tekniklerin etkili ve güvenli olduğu gösterilmiştir. Tek basamaklı açık cerrahi teknikler
literatürde ilk defa 1980'li yıllarda tarif edilmiştir (1). Tanı ve tedavideki gecikme enterokolit ve sepsis ile kötü
sonuçlara neden olabilmektedir. YD döneminde tanı konmuş, enterokolit öyküsü olmayan, henüz barsak
dilatasyonu gelişmemiş hastalarda stoma yapılmadan primer pull-through operasyonları öncelikli olarak
düşünülmelidir.
HH'ında yaklaşık olarak % 70'i (% 58-83) rektosigmoid tutulum göstermektedir (6).Bizim serimizde, aganglionik
tutulum yaklaşık % 81 oranında rektosigmoid ile sınırlıydı. Ameliyat tekniği olarak tek aşamalı onarımın
seçilmesi, ameliyat öncesi baryumlu kolon grafisi ile TZ'nın gösterilmesi ve olası aganglionik segment
uzunluğunun tahmin edilmesi esasına dayanır. Primer pull-through işlemi geçmişte de uygulanmış, ancak
yenidoğan döneminde uygulamalar sınırlı olmuş, infant ve çocukluk döneminde ki uygulamaları da çeşitli sorunlar
nedeniyle terkedilmiştir. TPN uygulanmasında ve neonatal anestezideki gelişmeler, tanı konma yaşının yenidoğan
dönemine kayması ve özellikle laparoskopik cerrahideki gelişmeler HH'nın cerrahi tedavisini yenidoğan
döneminde uygulanan primer pullthrough uygulamalarına yönlendirmiştir (14). Özellikle YD dönemindeki
hastalarda transanal rektal diseksiyon kolay, daha büyük çocuklarda ise zordur.
TEP ameliyatının; ameliyat sonrası erken beslenme, hastanede kalış süresinin kısa olması, minimal batın içi
diseksiyon, belirgin skar dokusunun olmayışı ve ameliyat esnasında ve sonrasındaki komplikasyonlarının daha az
olması gibi birçok avantajı vardır.
Duhamel-Martin tekniği kolay uygulanabilir olması, rektum arkasından sınırlı pelvik diseksiyon gerektirmesi ve
pelvik sinirlerin yaralanma riskinin düşük olması nedeniyle kliniğimizde en sık tercih edilen teknikdir
HH cerrahisinde uygulanan bütün tekniklerle ilişkili komplikasyonlar görülebilmektedir (15,16). En sık
görülenleri kabızlık, enterokolit, barsak obstrüksiyonu ve anal stenozdur (17) olup; kabızlık ve enterokolit geç
dönem komplikasyonlardır (9). Çalışmamızda, en sık komplikasyon, TEPT yapılan olgularda
görülmektedir.(%31,25)
Kliniğimizde HH ameliyatı sonrası en sık görülen komplikasyon enterokolit idi. (%12,7). Enterokolit olma oranı
en yüksek Duhamel-Martin tekniği ile defintif yapılan olgulardır(%17,6). Entrokolit atağı olan 7 hastamız
uygulanan antibiyoterapi ve rektal irrigasyon ile tedavi edildi. Anal stenozu olan dört olgumuz ise dilatasyon
programına alındı.
Sonuç: Kliniğimizde HH tespit edilen infant yaş grubuna cerrahide öncelikle TEPT tercih edilirken, ileri yaşta
tanı alan dilate kolonun tespit edildiği olgularda en sık Duhamel-Martin tekniği tercih edilmiştir. Düzeltici cerrahi
tercihinde olgunun yaşı, olası aganglionik segment seviyesi ve kliniği göz önünde bulundurularak olguya özgün
tercih yapılmaktadır.
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SS-418
NADİR BİR AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ SEBEBİ: RABDOMİYOLİZ
Mehmet Nur Kaya*
*Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları
ÖZET
55 yaşında erkek hasta yaygın kas ağrısı, halsizlik, kilo alımı, kabızlık ve idrar azalması şikayetleri ile
polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde dil ve ağız mukozası kuru, orta derecede bilateral periorbital ödem
ile periferik ödem saptandı. Laboratuvar sonuçlarında serum kreatin kinaz (CK), kreatinin, ürik asit ve laktat
dehidrogenaz yüksek tespit edildi. Hastanın tiroid uyarıcı hormon seviyesi 120.16 µIU/mL ile serbest tiroksin
seviyesi (<0.3 ng/dL) düşük görüldü. Tam idrar analizinde hematüri olmadan hem pigmenti saptandı. Hastanın
üriner ultrasonografisi normal raporlandı. Hastanın klinik öyküsü, fizik muayenesi ve laboratuvar sonuçları ile
tablonun ciddi bir hipotirodizm kaynaklı olduğu düşünüldü. Hastaya intravenöz izotonik solüsyon ile sodyum
bikarbonat tedavisi başlandı. Oral levotiroksin tedavisi başlanan hastaya aynı zamanda furosemid ile zorlu diürez
yapıldı. İlerleyen günlerde semptomlarda ve laboratuvar sonuçlarında kademeli iyileşme görüldü. Hipotiroidizmin
böbrek üzerindeki etkileri iyi aydınlatılmış olup ancak bu ilişkinin patofizyolojisi tam olarak anlaşılmamıştır.
Hipotiroidizmde artmış sistemik ve renal vazokonstriksiyona bağlı renal kan akımı azalması ile beraber glomerüler
filtrasyon hızının düşmesi akut böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir. Ancak hipotiroidizmde hemodinamik
değişiklikler önemli olmasına rağmen böbrek fonksiyon kaybı her zaman tam olarak açıklanamamıştır (3).
Hipotiroidizmde böbrek fonksiyonunu etkileyebilecek faktörlerden biri rabdomiyolizdir. Miyopatiler
hipotiroidizmde sık görülür. Tiroid hormonu ile kaslardaki CK üretimi birbiriyle ilişkilidir (3). Kas ağrısı,
güçsüzlük ve kramp gibi kas semptomları ile yükselmiş serum CK seviyesi hipotiroidizm tablosunda
görülmektedir (4). Öte yandan, hipotiroidizmin neden olduğu rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği oldukça
nadirdir. Sonuç olarak, hipotiroidizm bağlı rabdomiyolizin neden olduğu akut böbrek yetmezliği nadir görülen
geri dönüşümlü bir klinik tablodur.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği, Rabdomiyoliz, Hipotiroidi
GİRİŞ
Tedavi edilmemiş hipotiroidide kas ağrısı, miyalji, kramp, yorgunluk, miyopati ve hafif serum kreatinin kinaz (CK)
yüksekliği yaygın bulgular iken, CK’nın aşırı yükselmesi ve rabdomiyolizin görülmesi nadirdir. CK yüksekliğinin
seviyesi hipotiroidizmin şiddeti ve süresi ile ilişkili olabilir (1). Bununla birlikte hipotiroidizmde şiddetli
rabdomiyoliz ve akut böbrek yetmezliği (ABY) nadir olup bu durum yalnızca birkaç vakada bildirilmiştir (2).
Bu vakamızda ek faktör olmadan ABY ve rabdomiyolize yol açan ciddi hipotiroidizm olgusunu sunuyoruz.
OLGU SUNUMU
55 yaşında erkek hasta beş gündür yaygın kas ağrısı, baş ağrısı, kilo alımı (yaklaşık 4 kg), kabızlık, idrar azalması
ve ilerleyici ödem şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde primer hipertansiyon, osteoporoz
ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı vardı. Kullanmış olduğu ilaçlar; nifedipin, kalsiyum sitrat, D vitamini ve
inhaler ajanlardan oluşmaktaydı. Fizik muayenesinde dil ve oral faringeal mukoza kuru, orta derecede bilateral
periferik ödem ve periorbital ödem saptandı. Nabzı ve kan basıncı ölçümleri normaldi (70bpm ve 110/75 mmHg).
Tiroid ultrasonografide bez büyüklüğünde iki kat artış dışında ek patolojik bulgu saptanmadı.
Laboratuvar sonuçları; hemoglobin (Hgb): 13.3 g/dL (13.5-17.5 g/dL) beyaz kan hücresi (WBC): 8500 hücre/mcL
(3.500-10.500 hücre/mcL), trombosit sayısı: 122.000 mcL (150.000-450.000 mcL), periferik yaymada makrositoz
ve şistosit görülmedi. Diğer laboratuvar sonuçlarında; CK: 6060 U/L (30–135 U/L), serum kreatinin: 1.9 mg/dL
(0.6-1.2 mg/dL), kan üre azotu: 49 mg/dL (6-20 mg/dL), sodyum: 135 mmol/L (136-146 mmol/L), potasyum: 4.3
mmol/L (3.5–5.1 mmol/L), kalsiyum: 8.0 mg/dL (8.8-10.6 mg/dL), fosfor: 2.0 mg/dL (2,5–4,5 mg/dL), alanin
aminotransferaz (ALT): 40 IU/L (0-50 IU/L), aspartat aminotransferaz (AST): 80 IU/L (0-50 IU/L), laktat
dehidrojenaz (LDH): 567 IU/L (0-248 IU/L), ürik asit: 6.0 mg/dL (3.5–7.2 mg/dL), toplam bilirubin: 0.52 mg/dL
(0.3-1.2 mg/dL), konjuge olmayan bilirubin: 0.49 mg/dL (0.0-0.8 mg/dL), konjuge bilirubin: 0.03 mg/dL (0.0-0.2
mg/dL), albümin: 4.7 g/dL (3.5-5.2 g/dL) ve glikoz: 88 mg/dL tespit edildi. Tiroid fonksiyon test sonuçlarında ise
serbest T4 <0.3 ng/dL (0.61-1.12 ng/dL) ve tiroid uyarıcı hormon (TSH): 120.16 µIU/mL (0.34-5.6 µIU/mL)
görüldü. Hepatit ve HIV serolojisi negatif olan hastanın üriner ultrasonografisi normal raporlandı. Travma,
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intramuskuler enjeksiyon, statin kullanımı ve intravenöz kontrast madde kullanımı ekarte edildi. Hastanın klinik
öyküsü, fizik muayenesi ve laboratuvar sonuçları ile tablonun ciddi bir hipotirodizm kaynaklı olduğu düşünüldü.
Hipotiroidizme bağlı rabomiyolizin neden olduğu akut böbrek yetmezliği tanısı alan hastaya intravenöz izotonik
solüsyon ile sodyum birkarbonat tedavisi başlandı. Aynı zamanda oralyolla levotiroksin 150 μg/gün alan hastaya
furosemid ile zorlu diürez uygulandı. Birkaç gün içinde semptomlarda ve laboratuvar bulgularında progresif
iyileşme gözlendi (Tablo-1). Hasta taburcu edildi ve bir ay sonra poliklinikte tekrar değerlendirildi.
Tablo 1. Başlangıç ve takip sürecindeki laboratuvar sonuçları
Olgunun laboratuvar sonuçları
Laboratuvar sonuç günleri
0 gün
3 gün
6 gün
14 gün
30 gün
CK (U/L)
6060
3228
2558
2131
1145
24 saatlik idrar çıkışı (ml)
600
1100
1700
1920
2000
Kreatinin (mg/dL)
1.9
1.6
1.6
1.5
1.3
UA (mg/dL)
6.0
6.3
5.7
5.5
4.2
AST (U/L)
80
63
58
55
50
LDH (U/L)
567
420
274
P (mg/dL)
2.0
3.3
3.6
3.8
3.8
FT4 (ng/dL)
<0.3
0.84
TSH (µIU/mL)
120.16
111.30
98.27
18.35
Tiroksin doz miktarı µg
150
150
125
125
100
CK, kreatin kinaz (30–135 U/L); AST, aspartat aminotransferaz (0–50 U/L); LDH, laktat dehidrogenaz (0–248
U/L); UA, ürik asit (3.5–7.2 mg/dL); P, fosfor (2.5–4.5 mg/dL); FT4, serbest tiroksin 4, TSH, tiroid-uyarıcı
hormon.
TARTIŞMA
Hipotiroidizmin böbrek üzerindeki etkileri iyi aydınlatılmış olup ancak bu ilişkinin patofizyolojisi tam olarak
anlaşılmamıştır. Hipotiroidizmde artmış sistemik ve renal vazokonstriksiyona bağlı renal kan akımı azalması ile
beraber glomerüler filtrasyon hızının düşmesi akut böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir. Ancak
hipotiroidizmde hemodinamik değişiklikler önemli olmasına rağmen böbrek fonksiyon kaybı her zaman tam
olarak açıklanamamıştır (3). Hipotiroidizmde böbrek fonksiyonunu etkileyebilecek faktörlerden biri
rabdomiyolizdir. Miyopatiler hipotiroidizmde sık görülür. Tiroid hormonu ile kaslardaki CK üretimi birbiriyle
ilişkilidir (3). Kas ağrısı, güçsüzlük ve kramp gibi kas semptomları ile yükselmiş serum CK seviyesi hipotiroidizm
tablosunda görülmektedir (4). Öte yandan, hipotiroidizmin neden olduğu rabdomiyolize bağlı akut böbrek
yetmezliği oldukça nadirdir (4). Rabdomiyoliz doğrudan veya dolaylı kas yıkımına bağlı kas liflerinin yıkımı ile
bunların dolaşımda olmasına bağlı gelişen bir sendromdur (5). Nöbet, travma, alkol ve uyuşturucu kullanımı, ağır
egzersiz gibi etkenler rabdomiyolize neden olabilir. Ağır vakalarda akut böbrek yetmezliğine sekonder elektrolit
dengesizliğine neden olabilir (6). Hipovolemi, hipertermi, elektrolit bozuklukları, kongenital kas bozuklukları ve
hipotiroidizm gibi daha şiddetli rabdomiyoliz gelişimine katkıda bulunabilecek birçok faktör vardır.
Hipotiroidizmin nadir görülen bir rabdomiyoliz nedeni olmasının sadece bu durumun tetikleyicisi olmadığı, ayrıca
şiddetini de etkilediği bildirilmiştir (6). Rabdomiyoliz ve hipotiroidizm arasındaki patogenetik ilişki tam olarak
araştırılmamıştır. Ancak bu durum için bozulmuş glikojenoliz, bozulmuş mitokondriyal oksidatif metabolizma ve
otoimmun bir mekanizma olası risk faktörlerdir (7). Bu metabolik anormallikler hipotiroidizmi olan hastaları,
özellikle miyopatik gelişime neden olabilecek diğer faktörler varlığında rabdomiyoliz gelişimine duyarlı hale
getirebilirler (8). Bizim olgumuzda rabdomiyolizin eforla tetiklendiği ve altta yatan hipotiroidi durumunun akut
böbrek yetmezliğinin ciddiyetini arttırdığı ileri sürülmüştür. Rabdomiyoliz, yükselmiş serum CK seviyesi ve
şiddeti ile koreleydi. Rabdomiyolizin gerçekleştiği belirgin bir serum CK düzeyi bulunmamasına rağmen normal
değerin üst sınırının beş katı konsantrasyon önerilmiştir (9). Serum CK düzeyleri de akut böbrek yetmezliği
gelişimini gösteren ön belirteç olarak kabul edilebilir ancak serum CK düzeyleri böbrek yetmezliği ciddiyeti ile
ilişkili değildir (10). Hipotiroidizm kaynaklı rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği bildirilen olgularda tiroid
hormon replasmanı yapıldıktan sonra hastalarda iyileşme görüldü. Cai ve Tang arkadaşların çalışmasında tiroid
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hormon replasmanı, agresif hidrasyon ve zorlu diürez tedavisi sonrası hastaların klinik ve laboratuvar sonuçlarında
önemli derecede düzelme görüldü (11).
SONUÇ
Sonuç olarak, hipotiroidizm bağlı rabdomiyolizin neden olduğu akut böbrek yetmezliği nadir görülen geri
dönüşümlü bir klinik tablodur. Yaygın kas ağrısı olan akut böbrek yetmezliği gelişmiş hastalarda tiroid fonksiyon
testlerinin incelenmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz.
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SS-421
DOKU KARIŞIKLIĞI HATALARINDA KISA TEKRARLAYAN DİZİ
ANALİZİ İLE DOKU SAHİPLİĞİNİN TANIMLANMASI
Gizem ISSIN*, İsmail ** Mahir TAYFUR*
*Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Servisi,
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
Servisi, İstanbul
ÖZET
Amaç: Doku karışıklıkları, rutin patoloji pratiğinde analiz öncesi, analitik ve analiz sonrası süreçte ortaya
çıkabilen, hastanın tanı veya tedavisinde gecikmelere ve hatta gereksiz tedavilerin uygulanmasına yol açabilen
hatalardan biridir. Bu sunumda, numunenin yanlış hasta adı veya kimlik numarası ile etiketlenmesi veya analitik
süreçte meydana gelebilecek doku karışıklıkları durumunda, moleküler yöntemler kullanılarak doku sahipliğinin
tanımlanabileceğini gösteren bir uygulama açıklanmaktadır.
Gereç Ve Yöntem: Bu çalışmada, hangi hastaya ait olduğu belli olmayan doku örnekleri ve hastalara ait kan
örneklerinin DNA izolasyonu gerçekleştirildi. Elde edilen DNAlarda, CSF1PO, TH01, TPOX, D3S1358, D5S818,
D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539 ve Penta E lokusuna ait primerler kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu
(PZR) gerçekleştirildi. ABI otomatik sekans cihazında fragment analizi gerçekleştirildi.
Bulgular: Hangi hastaya ait olduğu belli olmayan doku örnekleri ve hastalara ait kan örneklerinin fragment
analizlerinden SeqScape® Software v3.0 kullanılarak oluşturulan elektroferogramlar ‘Aynı ve Farklı’ ilkesi ile
değerlendirildiğinde, her bireye ait doku örneği şüpheye yol açmayacak şekilde belirlenebilmiş ve sahipliği bilinen
kan örnekleri ve karışan/kimliksiz dokuların eşleştirilmesi yapılmıştır.
Sonuç: Doku karışıklıkları, rutin patoloji pratiğinde her aşamada meydana gelebilen ve nispeten sık görülen
hatalardan biridir. Kısa Tekrarlayan Dizi analizleri ile DNA profillemesi Adli Tıp tarafından tecavüz ve cinayet
vakalarında, babalık testlerinde, Huntington gibi genetik hastalıkların tanısında kullanılmaktadır. Doku
sahipliğinin tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğunda, gerek ticari kitlerin kullanımı gerek geçerliliği kanıtlanmış
Kısa Tekrarlayan Dizi panellerinin kullanımı ile hızlı, ucuz ve güvenilir şekilde doku sahipliği tanımlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Doku karışıklığı, Kısa tekrarlayan dizi analizi, Doku sahipliğinin belirlenmesi

DEFINITION OF TISSUE OWNERSHIP BY SHORT TANDEM REPEAT ANALYSIS IN SPECIMEN
MIX-UPS ERRORS
ABSTRACT
Introduction: Specimen mix-up is one of the mistakes that may occur in every phase of routine pathology practice.
It can lead to diagnosis and treatment delays or even unnecessary treatments. In this presentation, the Short Tandem
Repeat analysis procedure and the possible use of Short Tandem Repeat (STR) analysis in the identification of
tissue ownership in incorrect labeling case was defined.
Methods: DNA was isolated from unlabeled specimens and patient’s blood samples. The CSF1PO, TH01, TPOX,
D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, and Penta E regions were amplified using a PCR
reaction mixture and thermal cycle with the obtained DNA as a template. Fragment analysis was performed on the
ABI automatic sequence device.
Results: The ownership of the blood samples and unlabeled specimens were evaluated using the ‘same or different'
principle for each STR regions fragment analysis. The same pattern in the compared STR regions showed that the
two materials were from the same person while a different pattern in at least one STR region indicated that the
samples were from different persons. Each of the unlabeled specimens was correctly identified.
Conclusion: Specimen mix-up is a relatively common error that can occur in every stage of routine pathology
practice. DNA profiling with STR analysis is used by Forensic Medicine in the diagnosis of rape or murder cases,
paternity tests and diagnosis of genetic diseases such as Huntington. When specimen mix-up, and tissue ownership
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is required to be identified, the use of commercial kits as well as the use of validated STR panels may be helpful
to identify tissue ownership.
Key Words: Specimen mix-up, Short Tandem Repeat analysis, Tissue ownership
GİRİŞ
Patoloji Laboratuvarları; doku - organ rezeksiyonları, biyopsiler ve sitolojik materyaller gibi yerine tekrar
konulamayan kıymetli materyallerin değerlendirildiği, karmaşık iş akış şemasına sahip kompleks birimlerdir. Bu
materyaller, hastalardan elde edilmesinden patoloji raporunun nihai sonuca ulaşmasına uzanan süreçte, bir kısmı
Patoloji Laboratuvarları dışında olmak üzere, çok sayıda iş istasyonunda birçok personel arasında el
değiştirmektedir.
Patoloji iş akış şemasında her bir iş istasyonu oldukça önemli olup, herhangi bir işlem sırasında meydana
gelebilecek doku karışıklıkları veya hatalı tanımlamalar, hastalara hatalı veya eksik tanı verilmesine ve hastaların
yetersiz yâda yanlış tedavi almalarına yol açabilir. Dolayısıyla yeterli ve doğru patoloji raporunun
oluşturulmasında, patologların değerlendirme süreci kadar analiz öncesi ve analiz sonrası süreçler de önem
taşımaktadır.
Patoloji iş akışının herhangi bir aşamasında meydana gelebilen numune- hasta eşleştirilmesinin bozulması hataları,
görece sık rastlanılan hatalardan biridir1. Keza College of American Pathologist (CAP) kalite uygulama komitesi
tarafından yürütülen, patoloji laboratuarlarının kalitesinin yönetim ve takibine yönelik QPROBES ve QTRACKS
programlarının birinci hedefinde de ‘Hasta ve numune kimliklendirilmesinde iyileştirmeler yapılması’
bulunmaktadır2. Doku karışıklığı hatalarının azaltılabilmesi için alınması gereken önlemlerin başında, numunenin
doğru hasta kimlik numarası veya hastaya özel belirleyici bir protokol numarası ile işaretlenmesi yer almaktadır.
Her ne kadar numunenin kabulü öncesinde kimliklendirme süreci hatasız gerçekleştirilse de, makroskopik
inceleme sonrası kesitlerin kasetlere aktarılması, parafine gömme, kesit alma ve dokuların havuzdan lam üzerine
alınması sırasında, hastaların örneklerinin tamamının veya bir kısmının başka bir kişiye aktarılma olasılığı
mevcuttur.
Bu sunumda, numunenin yanlış hasta adı veya kimlik numarası ile etiketlenmesi veya analitik süreçte meydana
gelebilecek doku karışıklıkları durumunda, moleküler yöntemler kullanılarak doku sahipliğinin
tanımlanabileceğini hedefleyen bir uygulama açıklanmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, üzerinde tek bir hastaya ait kimlik tanımlayıcı barkod bulunan, birden fazla aynı organa ait
rezeksiyon materyallerinin formalinde fikse parafine gömülü (FFPE) doku blokları ve aynı gün ameliyat edilmiş,
materyallerin muhtemel sahiplerine ait kan örnekleri kullanılmıştır. Hastalardan içerisinde herhangi bir reaktan
bulunmayan kan tüpüne alınan 10 cc kan santrijüj edilerek -60 oC’de muhafaza edildi. Rezeksiyon materyallerinin
FFPE doku bloklarından, 5’er µm kalınlığındaki 8-10 adet doku kesitleri, 1.5 ml’lik mikrosantrifüj tüpüne alındı.
Parafine gömülü dokuların deparafinizasyonu ve rehidrasyonu sonrasında, QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (50)
(katolog no. 56404; QIAGEN, Germany), kan örneklerinden ise QIAamp DNA Mini Kit (katolog no. 51304;
QIAGEN, Germany) kullanılarak DNA izolasyonu gerçekleştirildi. Elde edilen DNAlar, seçilen on Kısa
Tekrarlayan Dizi (Short Tandem Repeat- STR) lokusuna ait primerler (Tablo 1) ve HotStarTaq DNA Polymerase
kit (katalog no: 203205) (QIAGEN, Hilden, Germany) kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) karışımı
oluşturuldu ve Veriti 96 kuyucuklu termal döngü cihazında (ABI, Applied Biosystems, USA) amplifikasyon
gerçekleştirildi. Floresan işaretli PCR ürünleri ABI-3730 (48 kapiller) otomatik sekanslama cihazında kapiller
elektroforez yöntemi ile tespit edildi ve boyutlandı. Herbir lokusa ait doku ve kan örneklerine ait PZR ürünlerinin
boyutları karşılaştırıldı ve ‘Aynı ve Farklı’ olarak skorlandı
Tablo-I Seçilen 10 STR bölgesi, genomik lokalizasyonları ve PZR amplifikasyonu için kullanılan PZR primerleri
NO
1
2

STR lokusları ve tekrar
sayıları
TPOX
4-16 X AATG
D3S1358

Genomik
lokalizasyonlar
2p25.3
3p21.31

PZR primerleri (5’-3’)
F-AGAACAGGCACTTAGGGAA
R-AGCGTTTATTTGCCCAA
F-CCAACTGGGTGACAGAGCA
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3
4
5
6
7
8
9
10

8-20X TCTA/TCTG
CSF1PO
5-16X AGAT
D5S818
6-18X AGAT
D7S820
5-16X GATA
D8S1179
4-16X TCTA/TCTG
D13S317
5-17X TATC
D16S539
4-16X GATA
TH01
3-14X TCAT
Penta E
5-26X AAAGA

5p33.1
5q23.2
7q21.11
8q24.13
13q31.1
16q24.1
11p15.5
15q26.2

R-ACTACATGAAATCAACAGAGGCTT
F-AGATATTAACAGTAACTGCCTTCA
R-CAGATACTATCTCCTGGTGCA
F-CATTTGTATCTTTATCTGTATCCTTA
R-CCTCTTTGGTATCCTTCTGTAATA
F-GATAGAACAATTGTCATAGTTTAGAA
R-GCACCAAATATTGGTAATTAAA
F-GATAGAACAATTGTCATAGTTTAGAA
R-GCACCAAATATTGGTAATTAAA
F-CATCTAACGCCTATCTGTATTTACAA
R-GCCCAAAAAGACAGACAGAA
F-GGAGCAAACAAAGGCAGA
R-CCATCTCTGTTTTGTCTTTCAAT
F-CATTGGCCTGTTCCTCCCTTA
R-GCAGGTCACAGGGAACACAGA
F-GGCGACTGAGCAAGACTCA
R-GGTTATTAATTGAGAAAACTCCTTACAA

BULGULAR
Örneklere ait fragment analizlerinden oluşturulan elektroferogramlar ‘Aynı ve Farklı’ ilkesi ile değerlendirilmiştir.
Karşılaştırılan STR bölgelerindeki PZR ürünlerinin boyutunun aynı olması, iki DNA’nın aynı kişiye ait olduğu ve
en az bir STR bölgesindeki elektroferogramın farklı olması, örneklerin farklı kişilere ait olduğunu gösterir.

Şekil-1. Doku ve Kan Örneklerine Ait Fragment Analizleri
62 ve 183 olarak kodlanan dokulara ait fragment analizleri ile SE ve FF olarak kodlanan hastalara ait kan
örneklerinin fragment analizleri karşılaştırıldığında, 62 kodlu örneğin SE kodlu hastaya, 183 kodlu örneğin FF
kodlu hastaya ait olduğu görülmektedir (Şekil-1). Değerlendirme sonrasında, her bireye ait doku örneği şüpheye
yol açmayacak şekilde belirlenebilmiş ve sahipliği bilinen kan örnekleri ve karışan/kimliksiz dokuların
eşleştirilmesi yapılmıştır
SONUÇ
DNA’nın protein kodlamayan kısımlarında, fonksiyonu tam olarak tanımlanamamış olan, ‘Satellit’ olarak da
adlandırılan tekrarlayan nükleotid dizileri bulunmaktadır 3,4. Bu tekrarlayan nükleotid dizileri, tekrar birimlerinin
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uzunluğuna göre 3 gruba ayrılır: Tekrarlayan dizi birimi > 100 nükleotid içeren diziler; Makrosatellit, 9-100
nükleotid içeren diziler; Minisatellit, 2-9 nükleotid içeren diziler; Mikrosatellit (Short Tandem Repeat) olarak
adlandırılmaktadır. İnsan genomunda hemen hemen her kromozomda yer alan, yüzlerce Satellit bölgesi
tanımlanmıştır5. Satellit bölgeleri her insanda bulunmasına rağmen, tekrar birimlerinin baz dizilimi veya
tekrarlayan baz dizilerinin tekrar sayıları bireyler arasında farklılıklar göstermektedir 6,7. Bireyler arasındaki bu
farklılığa, hücre çoğalması sırasında eşit olmayan kardeş kromatid değişimi sonucunda meydana gelen replikasyon
kaymasının yol açtığı, dolayısıyla yeni oluşan bireyde diğer iki bireye benzer ancak farklılıklar gösteren diziler
oluştuğu saptanmıştır8. Bu farklılık sayesinde Satellit alanlarının tekrar sayıları veya tekrar birimlerinin nükleotid
dizileri analiz edilerek iki birey arasındaki ayrım yüksek doğruluk oranı ile gerçekleştirilebilmektedir. Satellit
analizleri ile DNA profillemesinin ayrım gücünü bir örnek üzerinden açıklamak gerekir ise; belirli bir
popülasyonda benzer dizi yapısına sahip olma frekansı sırasıyla yüzde 6, yüzde 2, yüzde 5, yüzde 10, yüzde 10 ve
yüzde 4 olduğunu varsaydığımız 6 Satellit alanı değerlendirildiğinde, popülasyondaki rastgele bir üyenin, bu belirli
alalardan 6'sına da sahip olma şansı 0.06 × 0.02 × 0.05 × 0.1 × 0.1 × 0.04 = 0.000000024 yani 1 milyarda 24’tür.
Bireyler arası ayrımın yapılmasında özgüllüğü yüksek olan Satellit alanları, bir bakıma genetik parmak izlerimiz
olarak da yorumlanabilir6.
Tekrarlayan dizi analizleri ile DNA profillemesi Adli Tıp tarafından tecavüz ve cinayet vakalarında, babalık
testlerinde, Huntington gibi genetik hastalıkların tanısında kullanılmaktadır6,9. Çalışmalarda tekrarlayan dizi
analizlerinin biyolojik örnek karışıklığı durumlarında da doku sahipliğinin belirlenmesinde aynı derecede yararlı
olduğu gösterilmiştir10. Tekrar eden dizilerinde daha az sayıda nükleotid içermesi ve dolayısıyla DNA profillemesi
için daha az bozulmamış genetik DNA’ ya ihtiyaç duyulmasından dolayı bu analizlerde STR’ler kullanılmaktadır.
Bugüne kadar tanımlanmış olan STR bölgelerinin, farklı etnik kökenli popülâsyonlardaki frekansları ve ayrım
güçleri Kısa Tekrar DNA veri tabanı olan STRBase’de derlenmiştir11. Adli tıp tarafından da sıklıkla kullanılan
STR analizleri için, 13 ile 16 arasında değişen miktarlarda STR lokusuna yönelik analize imkân sağlayan, farklı
ayrım gücüne ve uluslar arası geçerliliği bulunan kalite sertifikalarına sahip Biotype, Dresden-Almanya; Promega
Corporation, Madison-WI-USA; Applied Biosystems, Foster City-CAUSA gibi ticari kitler de mevcuttur12.
Biz bu çalışmada, hangi hastaya ait olduğu belli olmayan örneklerin doku sahipliğini belirlemek için, daha önceki
bir çalışmamızda oluşturduğumuz ve ayrım gücünü test ettiğimiz 10 farklı STR bölgesine yönelik analizlerin
değerlendirildiği paneli kullandık13. Bu panel, genomda tanımlanan CSF1PO, TH01, TPOX, D3S1358, D5S818,
D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539 ve Penta E’nin yer aldığı 10 STR bölgesini içermektedir. Bu panel
kullanılarak, sahipliği bilinen kan örnekleri ve karışan/kimliksiz dokulara ait 10 STR bölgesinin
elektroferogramları aynı ve farklı ilkesi ile değerlendirildiğinde, her bireye ait doku örneği şüpheye yol açmayacak
şekilde belirlenebilmiştir.
Doku karışıklıkları, rutin patoloji pratiğinde her aşamada meydana gelebilen ve nispeten sık görülen hatalardan
biridir. Nakleh ve ark. CAP kalite yönetim komitesi tarafından uygulanan QPROBES programına katılan 136
enstitünün hata bildirimlerini derlemiş ve numune tanımlama hatalarının görülme oranın %0,11 olduğu
bildirmiştir1. Hataların fark edilmemesi veya geç fark edilmesi durumunda yanlış blok ve lam numaralandırılması
gibi ek hatalara sebep olduğu ve hastaya ait olamayan dokuların değerlendirilmesi sonucunda hastaların tanı ve
tedavilerinde gecikmelere ve hatta hastalara gereksiz tedavilerin uygulanmasına yol açabildiğini göstermiştir.
Sonuç olarak, birçok patolog, kariyerleri boyunca doku örneklerinin karışması ve doku bulaşları ile karşı karşıya
kalabilmektedir. Çoğu doku karışıklığı, numunenin gönderildiği birim, alındığı lokalizasyon ve hastanın cinsiyeti
gibi basit ama önemli veriler kullanılarak çözülebilmektedir. Bu veriler doku sahipliğinin tanımlanmasında
yetersiz kaldığında, gerek ticari kitlerin kullanımı gerek geçerliliği kanıtlanmış STR panellerinin kullanımı ile
hızlı, ucuz ve güvenilir şekilde doku sahipliği tanımlanabilir.
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SS-422
TIKANMA SARILIĞININ SIRADIŞI BİR NEDENİ
Özlem GÜL UTKU*
*

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bölümü, Kırıkkale
Özet
64 yaşında erkek hasta 1 haftadır ortaya çıkan kaşıntı ve ciltte sararma şikayeti ile dermatoloji polikliniğine
başvurmuş. KCFT değerleri yüksek çıkan hasta polikliniğimize yönlendirildi. Laboratuvarda üre:40 mg/dl
kreatinin:1.6 mg/dl total bilirubin: 10.7 mg/dl, direk bilirubin:8.1 mg/dl AST:41 U/L ALT:86 U/L ALP:211 U/L
GGT:264 U/L WBC:6,07 hb: 15,9 plat:223000/mm^3 saptanmış. Abdominal USG'de intrahepatik safra yolları
dilate, pankreas başı komşuluğunda 59x47 mm kitle saptandı. BT’de, pankreas baş kesimi, diafragmatik krus ve
karaciğer ile ara planı seçilemeyen en geniş yerinde yaklaşık 60x56x87 mm boyutlarında yumuşak doku kitlesi
izlendi. ERCP’de koledok distal 3 cm’lik segmentte darlık izlendi, koledoğa plastik bilier stent yerleştirildi. CA
19,9 düzeyi 111 U/mL olarak yüksek saptandı. Endoskopik ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi
yapıldı. Histopatolojik değerlendirmesi plasmositom olarak raporlandı. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi, serum
protein elektroforezi yapılarak multiple myeloma tanısı dışlandı.
Ekstramedullar plasmositom, monoklonal plazma hücrelerinden oluşan yumuşak doku kitlesi olarak ortaya çıkan
bir plazma hücre malignitesidir ve tanısı sistemik plazma hücre bozukluklarının dışlanmasına dayanmaktadır.
Pankreatik plazmositom ile adenokarsinomun tedavilerinin birbirinden tamamen farklı olması nedeniyle doğru
ayırıcı tanı yapılması gereklidir. Endosonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi, radyolojik olarak
inoperabl kabul edilse dahi bu lezyonların ayırıcı tanısında başvurulması gereken önemli bir yöntemdir.
Sonuç olarak tıkanma ikteri ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda soliter plazmositom akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Pankreasta Kitle, Plazmositom, Tıkanma İkteri,

A RARE CAUSE OF OBSTRUCTİVE JAUNDİCE
A 64-year-old male patient was admitted to the dermatology outpatient clinic with complaints of itching and
yellowing of the skin. The patient who had high liver enzymes was referred to our gastroenterology department.
In laboratory: urea: 40 mg / dl creatinine: 1.6 mg / dl total bilirubin: 10.7 mg / dl, direct bilirubin: 8.1 mg / dl AST:
41 U / L ALT: 86 U / L ALP: 211 U / L GGT: 264 U / L WBC: 6.07 hb: 15.9 plat: 223000 / mm ^ 3 detected.
Intrahepatic biliary tracts were dilated in abdominal ultrasonography, and a 59x47 mm mass was observed in the
vicinity of the pancreatic head. On CT, soft tissue mass of approximately 60x56x87 mm were observed between
the pancreas head, diaphragmatic krus, and liver. At the ERCP, narrowing of the distal 3-cm segment of the
common bile duct was observed and a biliary stent was placed in the ductus choledochus. CA 19.9 level was found
as high as 111 U / mL. Endoscopic ultrasonography-guided fine-needle aspiration biopsy with was performed.
Histopathological evaluation was reported as plasmocytoma. Multiple myeloma was excluded with serum protein
electrophoresis and bone marrow aspiration and biopsy.
Extramedullary plasmocytoma is a plasma cell malignancy that occurs as a soft tissue mass composed of
monoclonal plasma cells and its diagnosis is based on the exclusion of systemic plasma cell disorders. Because
the treatment of pancreatic plasmacytoma and adenocarcinoma are completely different, accurate differential
diagnosis is necessary. Endoscopic ultrasonography-guided fine-needle aspiration is an important method that
should be applied in the differential diagnosis of these lesions even if it is considered as radiologically inoperable.
As a result, solitary plasmacytoma should be kept in mind in the differential diagnosis of patients presenting with
obstructive jaundice.
Keyword: Pancreatic Mass, Plasmacytoma, Obstructive Jaundice
Giriş: Sarılık hepatobiliyer hastalıkların en erken ortaya çıkan patolojisidir ancak sarılığı olan her hastada neden
karaciğer patolojisi değildir. Anatomik olarak prehepatik, hepatik ve kolestatik olarak sınıflandırılır. Prehepatik
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nedenler bilurubinin karaciğere ulaşmadan önce üretim ve taşınma aşamalarında meydana gelen bozukluklar ile
ilgilidir. Hepatik nedenler ise uptake, konjugasyon, ekskresyon, ve drenaj aşamasındaki problemler ile ilişkilidir.
Kolestatik nedenler ise asıl olarak drenaj aşaması ile ilgili olmakla beraber nadiren ekskresyon bozukluklarıda
kolestatik sarılıkla ilişkili olabilir. Biz bu raporda kolestatik sarılığa neden olan nadir periampüller bir kitleyi
sunduk.
Olgu: 64 yaşında erkek hasta 1 haftadır ortaya çıkan kaşıntı ve ciltte sararma şikayeti ile dermatoloji polikliniğine
başvurmuş. Bakılan biyokimyasal testlerinde KCFT değerleri yüksek çıkan hasta Gastroenteroloji polikliniğine
yönlendirilmiş. Laboratuvar incelemesinde üre:40 mg/dl kreatinin:1.6 mg/dl total bilirubin: 10.7 mg/dl, direk
bilirubin:8.1 mg/dl AST:41 U/L ALT:86 U/L ALP:211 U/L GGT:264 U/L WBC:6,07 Hb:15,9 gr/dl
plat:223000/mm^3 saptanmış. Özgeçmişinde sağ renal hücreli karsinom nedeniyle sağ nefrektomi öyküsü ve DM
mevcuttu. Abdominal USG incelemesinde intrahepatik safra yolları dilate, safra kesesi hidropik, pankreas kanalı
normal genişlikte, pankreas başı komşuluğunda 59x47 mm boyutlarında hipoekoik kitle saptandı (Resim 1).
Hospitalize edilen hastanın çekilen abdominal BT’de paraaortik alanda sağ yarıda superiorda karaciğer kaudat lob
ile inferiorda duodenum 3. kıta ile, lateral kesimde duodenum 2. kıtada sınırlanan, pankreas baş keismi,
diafragmatik krus ve yer yer karaciğer ile ara planı seçilemeyen koledok distale bası yapan, koledok distali ve
pankreas baş kesimini yaylandıran en geniş yerinde yaklaşık 60x56x87 mm boyutlarında yumuşak doku kitlesi
izlendi, safra kesesi hidropik, koledok ve İHSY dilate izlendi (Resim 2). Hastanın ikteri progresif olarak artarak 3
gün içerisinde total/direk bilirubin 26/20 mg/dL’ye yükseldi. Hastaya ERCP yapıldı, kolanjiogramında koledok
distal 3 cm’lik segmentte darlık izlendi, darlığın proksimaline geçecek şekilde koledoğa 10f 10 cm plastik bilier
stent yerleştirildi (Resim 3). Tümör belirteçlerinden sadece CA 19,9 düzeyi 111 U/mL olarak yüksek saptandı.
Doku tanısı için endoskopik ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Histopatolojik
değerlendirmesi ve immünohistokimyasal boyaması CD138 ile pozitif boyama gösteren plazmositom ile uyumlu
olarak raporlandı. Hastanın multiple myeloma ayırıcı tanısına yönelik yapılan kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi
ve serum protein elektroforezi negatif saptandı. Hastada soliter ekstramedullar plazmositom tanısı konularak
Onkoloji bölümü ile beraber takibe alındı.
Tartışma: Plazma hücrelerinin monoklonal çoğalması multiple myelom olarak isimlendirilirken, yaklaşık %5’i
soliter lezyon olarak karşımıza çıkar. Kemik iliği yerleşimli olanlar intramedüller, dışındakiler ise ekstramedüller
plazmositom olarak isimlendirilir. Ekstramedullar plazmositom, monoklonal plazma hücrelerinden oluşan
yumuşak doku kitlesi olarak ortaya çıkan bir plazma hücre malignitesidir ve tanısı sistemik plazma hücre
bozukluklarının dışlanmasına dayanmaktadır. En sık solunum sisteminde yerleşim gösterirken %10 civarında
gastrointestinal sistemde tutulum olabilir.
Pankreatik plazmositom oldukça nadir görülen bir lokalizasyon olup kilo kaybı, iştahsızlık, sarılık ve karın ağrısı
gibi semptomlarla başvurabilir. Benzer semptomlar biliyer ve pankreas kaynaklı adenokarsinomlarda da sıklıkla
görülür. Pankreatik plazmositom ile adenokarsinomun tedavilerinin birbirinden tamamen farklı olması nedeniyle
doğru ayırıcı tanı yapılması gereklidir. Plazmositom radyoterapiye iyi yanıt veren ve daha iyi prognoza sahip bir
tümördür. Radyolojik incelemeler yer kaplayan lezyonları saptamada oldukça duyarlı olsa da adenokarsinom ile
plazmositomu ayırması mümkün değildir. Endosonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi, radyolojik
olarak inoperabl kabul edilse dahi bu lezyonların ayırıcı tanısında başvurulması gereken önemli bir yöntemdir.
Sonuç: Tıkanma ikteri ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda soliter plazmositom akılda tutulmalıdır.
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SS-426
JİNEKOLOJIK TÜMÖRLERIN TANISINDA INTRAOPERATIF
KONSÜLTASYONUN YERI; 5 YILLIK DENEYIM
Ferah TUNCEL*
*

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Özet
Amaç: İntraoperatif konsültasyon, cerrahi ve patoloji departmanının birlikte çalıştığı, tümör tipinin belirlenerek
cerrahi yöntemin planlanmasına katkı sağlayan bir uygulamadır. Bu çalışmada 2014-2019 yılları arasında
merkezimizde gerçekleştirilen jinekolojik operasyonlarda intraoperatif konsültasyon sonuçları ile parafin kalıcı
kesit sonuçlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntemler: 1 Ocak 2014-1 Ocak 2019 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Patoloji Anabilim dalında
yapılan ve intraoperatif konsültasyon(frozen) istenilen jinekolojik tümörlere ait veriler otomasyon sistemi
aracılığıyla elde edilmiştir. Olgulara ait yaş, tümör belirteçleri, intraoperatif konsültasyon ve kalıcı kesit tanıları
dökümente edilmiş ve değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Bulgular: Merkezimizde 5 yıllık süre zarfında 269 adet jinekolojik materyale intraoperatif konsültasyon
istenmiştir ve intraoperative konsültasyonun en sık over tümörlerinde yapıldığı görüldü(n=126, %46,8).
İntraoperatif konsültasyon sonucu ile kalıcı kesitlerdeki tanı uyumu %89,1 iken 24 olguda(%8,9) tanı
uyumsuzluğu görüldü (Tablo 1). Tanı uyumsuzluğu olan olguların dağılımı dikkate alındığnda over tümörlerinde
tanı uyumsuzluğu en sıktı (n=14, %11,1). Klnik bilgiler değerlendirildiğinde olguların büyük bir oranında
otomasyon sisteminde klinik bilgi mevcuttu (n=213, %79).
Anahtar Kelimeler: Jinekoloji, Tümör, İntraoperatif konsültasyon
Giriş ve Çalışmanın amacı:
Jinekolojik tümörlerin cerrahi yönetiminde intraoperatif konsültasyonun kritik yeri, önemini korumaktadır.
Literatürde bu konuda, jinekolojik tümör tipleri, lokalizasyon ya da grade, invazyon derinliği gibi sadece cerrahi
yöntemi değil aynı zamanda hastanın surveyini de etkileyebilecek histopatolojik bulgular ile ilgili çok sayıda
çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar genel olarak intraoperatif konsültasyon sonuçları ile kalıcı kesit sonuçlarının
karşılaştırılması şeklinde planlanmıştır (1,2,3,5,6,7). Biz çalışmamızda tanı veya lokalizasyon gözetmeksizin
merkezimizde yapılmış tüm jinekolojik intraoperatif konsültasyonların frozen esnasında ve sonrasında kalıcı
kesitler ile verilen tanıları karşılaştırarak optimal tanı uyumu elde edebilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini
araştırmayı amaçladık.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen zaman aralığında 269 adet jinekolojik materyale intraoperatif konsültasyon istenmiştir.
Olguların yaş ortalaması 48,7 dir. Sorgulanan olgular tümörün yerleşim yerine göre sınıflandığında intraoperatif
konsültasyonun en sık over tümörlerinde yapıldığı görülmüştür (n=126, %46,8). Bunu sıklık sırasına göre
endometriyum (n=69, %25,6) myometrium (n=51, %18,9), serviks (n=15,%5,5) ve diğer farklı lokalizasyonlar
(n=8, %2,9) takip etmekteydi. İntraoperatif konsültasyon sonucu ile kalıcı kesitlerdeki tanı uyumu %89,1 iken 24
olguda(%8,9) tanı uyumsuzluğu görüldü (Tablo 1), (resim 1,2,3,4) Tanı uyumsuzluğu olan olguların dağılımı
dikkate alındığnda over tümörlerinde tanı uyumsuzluğu en sıktı (n=14, %11,1). Ancak bu tanı uyumsuzlukları da
irdelendiğinde 8 adet olguda intraoperatif konsültasyon esnasında benign bir lezyon tanımlanmışken kalıcı
kesitlerde yine benign farklı bir lezyon tanısı verildiği görüldü. Diğer 6 olguda ise malign lezyonlar ile ilgili tanı
uyumsuzluğu mevcuttu. Klinik bilgiler değerlendirildiğinde olguların büyük bir oranında otomasyon sisteminde
klinik bilgi mevcuttu (n=213, %79). Over tümörü ön tanısı ile gönderilen 126 olgunun sadece 32 tanesinde tümör
belirteçleri mevcuttu. 17’sinde yüksek değerler görülürken bu olguların da 11’i(%65) malign tanısı almıştı. Tümör
belirteçleri normal sınırlarda olan 15 olgunun ise 4’ü(%27) malign tanısı almıştı. Guruplar arasındaki fark
anlamlıydı(p<0.05).
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Tablo 1: Jinekolojik olgularda İntraoperatif konsültasyon ile kalıcı kesit tanıları; uyumsuz sonuçlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Serviks
Myometrium
Myometrium
Endometrium
Endometrium
Endometrium
Endometrium
Endometrium
Endometrium
Endometrium
Over
Over

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Over
Over
Over
Over
Over
Over
Over
Over
Over
Over
Over

Lenf nodunda metastaz izlenmedi
Endometriozis izlenmedi
Endometriozis izlenmedi
Kompleks atipili hiperplazi
Atrofik endometrium
Bazal tabaka endometrium
Proliferatif endometrium
Düzensiz proliferatif endometrium
Leiomyosarkom
Malignite izlenmedi
Sellüler fibrotekoma
Makroskopik olarak sağ overde özellik
izlenmeyip örneklemeyapılmamış
Torsiyone kist
Seröz kistadenom
Fibrotekoma
Seröz kistadenom
Kronik aktif inflamasyon
Seks kord stromaltümör
Benign kistik oluşum
Abse
Endometriozis izlenmedi
Müsinöz kistadenom
Matür kistik teratom

24

Over

Fibrom

Lenf nodunda mikrometastaz izlendi
Endometriozis izlendi
Endometriozis izlendi
Endometrioid adenokarsinom
Kompleks hiperplazi
Endometrioid adenokarsinom
İatrojenik endometrium
Atipisiz hiperplazi
Yüksek dereceli endometrial stromal sarkom
Endometrial intraepitelyalneoplazi
Granüloza hücreli tümör
Granüloza hücreli tümör
Granüloza hücreli tümör
Matür teratom
Fibrom
Endometriotik kist
Seröz kistadenom
Seröz karsinom
Struma ovari
Endometriozis
Endometriozis izlendi
Müsinöz borderline tümör
Karsinoid tümör odağı içeren Matür kistik
teratom
Hidropik lipoleiomyom

Resim 1: (Olgu no:1 lenf nodu; sol frozen; tümör izlenmedi, H&EX40 / sağ kalıcı kesit; mikrometastaz,
H&EX100)
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Resim 2: (Olgu no:3,over, sol frozen endometriyozis izlenmedi, H&EX40 / sağ kalıcı kesit endometriyozis izlendi,
H&EX40)

Resim 3: Olgu no 4 (sol, frozen; kompleks atipili hiperplazi, H&EX40 /sağ, kalıcı kesit, adenokarsinom,
H&EX100)

Resim 4: Olgu no,11 (over : sol, frozen selüler fibrotekom, H&EX40 /sağ, kalıcı kesit granüloza hücreli tümör,
H&EX400)
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TARTIŞMA VE SONUÇ:
Jinekolojik tümörlerin tanısının operasyonun türünü de belirleyeceği bilinmektedir, Bu nedenle yapılabilecek
introperatif konsültasyon, tanıya ve dolayısı ile tümör cerrahisinin yönetimine katkı sağlayacaktır. Ancak farklı
merkezlerde intraoperatif konsültasyon tanısı ile kalıcı kesit tanısı korelasyonu ile ilgili farklı veriler mevcuttur.
Khalifa ve arkadaşları 801 endometrial adenokarsinom olgusunu analiz ederek tümör grade’indeki tanı
uyumlarının %95, invazyon derinliği ile ilgili uyumlarının %92 olduğunu bildirmişlerdir (1). Biz çalışmamızda
120 olguda endometrium veya myometrium ile ilgili intraoperative konsültasyon istendiğini gördük. Ancak bu
olguların çok büyük bir kısmını benign lezyonlar oluşturmaktaydı. Malign lezyonlar içerisinde ise 6 adet olguda
kalıcı kesitlerde atipili hiperplazi, insitu neoplazi ya da malign tümör olarak raporlanırken intraoperative
konsültasyonda underdiagnoz veya tanı uyumsuzluğu mevcuttu. Maheswhari ve arkadaşları 217 over tümörü ile
igili yaptıkları çalışmada 7 olguda intraoperative konsültasyon esnasında kanaat bildiremediklerini ve tanıyı kalıcı
kesite bıraktıkları görmüşlerdir. Tanı uyumlarının ise benign lezyonlar için %100 iken malign lezyonlar için %93,5
borderline lezyonlar için ise %43,5 olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmada da görülmektedir ki over tümörlerinde
tanı uyumsuzluğunun en sık görülebileceği alanı borderline lezyonlar temsil etmektedir (2). Yine over tümörleri
ile ilgili daha az vaka ile yapılan bazı çalışmalarda ise (n=92) tanı uyumunun %83,7’de kaldığı bildirilmiştir (3).
Bizim çalışmamızda lokalizasyon gözetilmediğinde tüm olgular için tanı uyumumuz %89,1 olarak bulunmuştur
ve bu sonuç literatür ile uyumlu olarak yorumlanabilir. Otomasyon sisteminden elde ettiğimiz klinik veriler
değerlendirildiğinde tümörün loklizasyonu, hastanın yaşı, radyolojik bulgular ve ön tanı gibi verilere olguların
büyük çoğunluğunda (%79) ulaşabilmemize ragmen over tümörü nedeni ile opera olan hastaların tümör
belirteçlerine 126 olgunun sadece 32 tanesinde ulaşabildik. Malign olguların tümör belirteçleri ile benign olguların
tümör belirteçleri arasında anlamlı farklılıklar mevcuttu. Bu nedenle bu gibi verilerin de otomasyonda yer
almasının kıymetli olduğu kanaatine varılmıştır. Jinekolojik tümörlerin tanısı operasyonun türünü de
belirleyecektir. Bu nedenle klinik, radyolojik, biyokimyasal veriler tanıya katkı sağlayabileceği gibi intraoperatif
konsültasyon bu veriler ile birlikte değerlendirildiğinde doğru tanıya ulaşım kolaylaşacaktır. İntraoperatif
konsültasyon ile kalıcı kesitler arasındaki tanı uyumu ise yüksek olgu sayısı ve değerlendiren patoloğun
jinekopatoloji alanında spesifik çalışması halinde artacaktır.
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ABSTRACT
In this review, Alzheimer's Disease (AD), which has become an important health problem in the whole world and
affects all groups of the community, and anatomy of brain structures, which is affected by the same time are
intended to be summarized with the help of the scientific findings made in recent years.
Dementia is a progressive degenerative disease of the central nervous system that causes impairment in functions
characterized by a decrease in cognitive and mental functions. AD is considered the most common type of
dementia and is thought to have a significant relationship with age.
AD, which is caused by the death of some brain cells, is a neurodegenerative disease with a genetic background
and has no definite cause. It starts with the near memory disorder. It is a condition accompanied by progressive,
irreversible deterioration, which affects the patient mentally, physically and psychologically, and which are
difficult to do in daily living activities.
In the first evaluation of dementia cases, visualization methods are also important. The most commonly used
methods to detect dementia of the Alzheimer type are computed tomography and magnetic resonance imaging. In
addition, various imaging methods such as positron emission tomography or single-photon emission computed
tomography are also used. The definitive diagnosis of AD can be made by biopsy or tissue examination taken
during autopsy.
In AD, while the destruction of the brain is increasing, atrophies have been observed on the limbic system.
Atrophies especially in the hippocampus and corpus amygdaloideum regions related to memory, are frequently
emphasized in the literature. In addition to the loss of tissue in thalamus and basal nuclei, it is determined to cause
dilatations in the lateral ventricles
As the exact cause of AD is unknown, there is also no definitive treatment. It is also a matter of debate that
preventive measures will reduce the risk factors of the disease. Prevention and treatment of the disease has been
studied intensively in recent years.
Key words: Alzheimer Disease, limbic system, temporal lobe, thalamus, basal nuclei.
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease characterized by the death of some brain cells and with
unknown genetic background¹. The most important risk factor is the age². AD, which is one of the leading dementia
diseases due to frequent vascular and degenerative changes in old age, is seen to be prevalent in 20-40% of the
population over 85 years old³. The estimated number of patients with Alzheimer in our country is predicted to be
around 250 thousand and this number is expected to increase with the increase of the elderly population4. It affects
all society groups and it isn’t related to social class, gender, ethnic group, socioeconomic level or geographical
region¹.
Although some of the risk factors and protective factors suggested in relation to AD are still controversial; age,
genetic and the presence of apolipoprotein E (ApoE) ∈4 alleles are accepted as a definite risk factor. In addition
to these, low education level, Down syndrome, head trauma and depression are suggested to be risk factors for
AD¹.
Having apoE-ε 2 allele, high education level and nonsteroidal antiinflammatory drug, antioxidant use and being
mental-physically active are thought to decrease the risk of AD development1,5.
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As in all diseases, the patient's anamnesis, the initial evaluation, is very important and significant. The American
Academy of Neurology (AAN) suggests controlling vitamins B12 and Thyrotrophin-Stimulating Hormone in a
patient predicted to be dementia. Doing routine laboratory tests are useful. Neuroimaging with CT and MRI
routinely used in AD investigation is recommended for AD investigation by AAN. There are methods such as
Functional MRI, Single-photon emission computed tomography, Positron Emission Tomography which are
complicated and not commonly used today6,7. Definitive Alzheimer diagnosis can be made pathologically by tissue
examination in biopsy or autopsy¹.
The most affected brain segments because of AD are structures forming the limbic system. These are the structures
forming the hippocampus, corpus amygdaloideum, hypothalamus, thalamus limbic system 8. In addition to these,
another section affected by AD is the lateral ventricle7.
The hippocampus is a 5-8 cm-wide gray ore body, extending along the base of the cornu inferius (temporale) of
the ventriculus lateralis and most of which is covered by gyrus parahippocampalis 9,10. Hippocampus plays an
essential role in the transfer of knowledge from short-term memory to long-term memory (in the information
storage)8. Almost any sensory experience activates at least a small part of the hippocampus; the hippocampus, on
the other hand, sends signals to the anterior area of thalamus, the other areas of hypothalamus and limbic system,
especially through the fornix which is the biggest communication way. Thus, the hippocampus is the structure of
an additional channel that passes through the sensory signals to initiate appropriate behaviors for different
purposes11. As the first symptom of AD is forgetfulness, tissue loss in the areas related to memory is researched¹.
Atrophies are emphasized in the literature especially in the area of memory-related hippocampus and corpus
amygdaloideum areas³.
The presence of atrophy in the medial part of the temporal lobe is seen first. Especially, in studies of atrophy of
hippocampus, the pathology in the brain is associated with the level of AD. In patients with AD, the first stage of
the disease has been detected and the hippocampus volume has been found to decrease in the following periods3.
This name is given because the shape of corpus amygdaloideum looks like almond. In the medial part of the polus
temporalis, it is located between uncus and gyrus hippocampi. The corn of lateral ventricles is located in the upperinner part of the front end of the temporalis. Stria terminalis connects the corpus amygdaloideum to the anterior
part of the septalis and hypothalamus. The dorsomedial part of the corpus amigdaloideum is related to olfactory,
and the larger ventrolateral part is related to the limbic system¹³. In a study, it is stated that the volume of the
amygdala that is between the subcortical structures decreases by 15-20% ³.
Thalamus is an egg-shaped gray ore body located in white ore, which plays a role both in the transmission of
various senses to the primary sensory center in the cerebral cortex, and the transmission of information from the
cerebellum and basal ganglia to the motor regions of the cerebral cortex 14. Atrophy was detected in the bilateral
medial temporal lobe, lateral temporal lobe, inferior / medial frontal cortex and also left thalamus 15.
Nuclei basales are five-pairs structures in the deep of brain hemispheres. Although these nuclei are not actually
ganglions, they are traditionally known as the name “basal ganglia”. Basal ganglia are composed of five pairs of
nucleus groups within the substantia alba, deep within the brain hemispheres. These are nucleus caudatus,
putamen, globus pallidus, substantia nigra and nucleus subthalamicus13. When all subcortical structures were
evaluated, it was found that in AD group, except for globus pallidus, other structures were found to be the smallest
when healthy and patient groups in age and gender groups are compared 17.
The lateral ventricle is a space with three extensions in each hemisphere. The average volume is between 7 and 10
cc. The most cranial of the ventricular system. The lateral ventricles of both sides are separated by a septum
pellucidum that is in the middle. The inner surface is paved with ependymal cells and contains liquor
cerebrospinalis. It is connected to the third ventricle right and left with for. Interventricular (Monro's foramen). It
consists of 4 parts. These parts are; pars centralis, cornu frontale (anterius), cornu occipitale (posterius) and cornu
temporale (inferius)10. Due to brain atrophy which is a result of dementia, enlargement in the lateral ventricles and
various physical deterioration occur on sulcus centralis structures 7, 18.
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ÖZET
Ototoksisite, bir ilaç veya kimyasal maddenin iç kulağa yapısal veya işlevsel olarak zarar verme potansiyeli olarak
adlandırılmaktadır. Ototoksik özellik gösteren pek çok ilaç ve kimyasal mevcuttur. İç kulağa zarar, işitme veya
denge fonksiyonlarına olabilmektedir. Doxorubicin, meme kanseri, mesane kanseri ve lenfoma da dahil olmak
üzere çeşitli malignitelerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan antrasiklin antibiyotiklerden biridir. Selenyum,
temel biyolojik fonksiyonlara sahip bir oligoelement olup, en yaygın olarak incelenen kimyasal önleyici
bileşiklerden biridir. Bu çalışmada Doxorubicinin korti organında oluşturacağı ototoksisiteye karşı antioksidan
özellikte olan selenyumun olası koruyucu etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada 64 dişi sıçan her grupta 8 adet olacak şekilde; kontrol, doxorubicin (5 mg/kg ip), selenyum-1 (0.5 mg/kg
ip), selenyum-2 (1 mg /kg ip), selenyum-3 (2 mg/kg ip), doxorubicin + selenyum-1 (5 mg /kg doz ip + 0.5 mg /kg
i.p.), doxorubicin + selenyum-2 (5 mg/kg doz ip + 1 mg/kg ip) ve doxorubicin + selenyum-3 (5 mg/kg ip + 2
mg/kg ip) gruplarına ayrıldı.
Koklea dokuları eksize edildi ve %10’luk formaldehit içinde fikse edilerek rutin histolojik doku takibi
basamaklarından geçirilerek parafin bloklara gömüldü. 5µm kalınlığındaki kesitler alınarak histopatolojik
değerlendirme için Hematoksilen&Eozin ve Masson trichrome ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi.
Histopatolojik değerlendirme sonucunda kontrol grubundan farklı olarak doxorubicin uygulanan gruplarda
hücresel düzensizlikler gözlendi. Özellikle doxorubicin ototoksisitesine bağlı hasarın iç ve dış saçlı hücrelerde
olduğu tespit edildi. İlaveten Stria vaskülaris ve Modiolus’da diğer etkilenen yapılar arasında yer almaktadır.
Selenyum uygulanan gruplarda ise kontrol grubuna yakın histolojik bulgular olduğu gözlenmektedir.
Anahtar kelime: Koklea, Korti, Dış saçlı hücre, İç salgı hücresi
1.GİRİŞ
Bir kimyasal maddenin veya ilacın kullanılması sonucu iç kulak dokularında fonksiyon kaybı nedeniyle denge
bozukluğu ve/veya işitme kaybı gelişmesine ototoksisite denir (1). Terapötik dozlarda kullanılmasına rağmen bu
ajanlar geçici ya da kalıcı etki oluşturabilmektedir. Ototoksisiteye bağlı semptomlar işitme kaybı, tinnitus ve baş
dönmesidir. Ototoksisiteye neden olabilen en önemli ajanlar, streptomisin ve gentamisin gibi aminoglikozidler,
sisplatin, nitrojen mustrad ve vincristin gibi antineoplastik ilaçlar, kinin, salisilatlar ve furosemid ile etakrinik asit
gibi loop diüretiklerdir. Seligmann ve ark. yaptıkları çalışmada yaklaşık 130 ototoksik ajan tanımlamıştır (2).
Doxorubicin (DOX), meme kanseri, mesane kanseri ve lenfoma da dahil olmak üzere çeşitli malignitelerin
tedavisinde yaygın olarak kullanılan antrasiklin antibiyotiklerden biridir. DOX'in birincil etki alanı, topoizomeraz
II enziminin ilerlemesinin engellenmesine yol açarak DNA replikasyonunu inhibe eder (3). DOX, sitotoksik
etkilerine önemli ölçüde katkıda bulunan kinon tipi serbest radikaller üretimini artırabilir. Ayrıca, DOX aktif
kromatin ile histon ayrılmasına neden olabilir ve DNA hasarına yol açabilir (4). DOX'in sitotoksik etkileri kalp
disfonksiyonu, nefrotoksisite ve testiküler toksisite gibi önemli yan etkilere yol açabilir (5). Doxorubicine bağlı
serbest radikallerin oluşumu sonucunda lipid peroksidasyonu oluşur ve bunun sonucunda da malondialdehit
(MDA) seviyeleri artmaktadır. Doxorubicin serbest oksijen radikallerinin oluşumuna neden olmasının yanı sıra;
glutatyon peroksidaz (GSH-Px), süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) gibi antioksidan enzimlerin
düzeylerinin artmasına sebep olarak toksisiteye neden olmaktadır (6, 7).
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Selenyum (Se), temel biyolojik fonksiyonlara sahip bir oligoelement olup, en yaygın olarak incelenen kimyasal
önleyici bileşiklerden biridir (8) . Gıdalar (tahıllar, sebzeler) Se'nin çeşitli miktar ve kimyasal formlarını içerir (9).
Yeterli bir Se alımı günde 50 μg olarak tahmin edilmekte ve toksik düzeylerin 350-700 μg / gün civarında alımı
ile oluştuğu tahmin edilmektedir (10). Se birçok hücresel süreç için önemlidir, çünkü bazı kanser türlerinin önleyici
fonksiyonu olan birkaç selenoproteinin bir bileşenidir (11). Düşük dozlarla Se takviyesi, sadece kanser önleme
için yararlı görünmektedir, aynı zamanda iltihapları, kalp hastalıklarını azaltarak ve kan basıncını düzenleyerek
bir organizmadaki diğer birçok fonksiyonu olumlu yönde etkileyebilir (12). Se bileşiklerinin kemopreventif ajanlar
olarak in vivo etkinliği, hücre döngüsünün düzenlenmesini etkilemek, apoptozu uyarmak ve in vitro tümör hücresi
migrasyonunu ve istilasını inhibe etmekle ilişkilidir (13).
Bu bilgiler ışığında çalışmamızda; meme kanseri, mesane kanseri ve lenfoma da dahil olmak üzere çeşitli
malignitelerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan Doxorubicinin korti organında oluşturacağı ototoksisiteye
karşı antioksidan özellikte olan selenyumun olası koruyucu etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
Araştırma, Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı’nın onayı alındıktan sonra etik
kurallara uygun olarak deney gerçekleştirildi. Deneyde kullanılan hayvanlar Erciyes Üniversitesi Deneysel
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinden (DEKAM) temin edildi. Deney hayvanı olarak laboratuvar
şartlarına kolay uyum sağlamaları, kısa sürede (21-23 gün) fazla döl vermeleri ve dayanıklı olmaları sebebiyle
sıçanlar seçildi. Toplam 64 adet Wistar Albino cinsi dişi sıçan çalışmaya dahil edildi. Sıçanlar 12 saat aydınlık (07:
00- 19: 00), 12 saat karanlık (19: 00- 07: 00) olan ve otomatik olarak klima ile havalandırılan 21±2 °C lik çevrede
kontrollü şartlarda barındırıldı. Standart sıçan yemi ve su oral yolla verildi. Çalışma sürecinde sıçanlar hazır yem
ile beslendi. Tüm sıçanlar bu çevre şartlarında deney öncesi bir hafta süreyle barındırıldı.
64 adet dişi sıçan 8 gruba ayrıldı; Kontrol Grubu (1 ml salin i.p.), Doxorubicin Grubu (5 mg/kg i.p. doxorubicin),
Selenyum 1 Grubu (0,5 mg/kg i.p. selenyum), Selenyum 2 Grubu (1 mg/kg i.p. selenyum), Selenyum 3 Grubu (2
mg/kg i.p. selenyum), Doxorubicin +Selenyum 1 Grubu (0,5 mg/kg i.p. selenyum +5mg/kg dozda i.p.
doxorubicin), Doxorubicin +Selenyum 2 Grubu (1 mg/kg i.p. selenyum +5mg/kg dozda i.p. doxorubicin),
Doxorubicin +Selenyum 3 Grubu (2 mg/kg i.p. selenyum +5mg/kg dozda i.p. doxorubicin)
Deneyin tamamlanmasının ardından sıçanlar etik kurallara uygun bir şekilde 75 mg/kg ketamin ve 10 mg/kg
xylasine anestezisi altında dekapite edildi. Foramen magnumdan girilerek parietal kemiklerin bitim yerine kadar
kesilip beyin dokusu çıkarıldı. Dış kulak yolu ayrıca kesilerek koklea serbestleştirildi. Koklear sinirin giriş noktası
merkeze alınarak orta kafa çukuruna ve orta kulağa doğru çıkıntı yapan koklea tespit edilerek etrafındaki fazla
kemik dokuları ince uçlu makas yardımı ile uzaklaştırıldı. Bu sayede vestibül bağlantısı açılarak vestibül de
uzaklaştırılmış oldu.
Kokleanın elde edilmesinin ardından taze olarak hazırlanmış %10 formaldehid solüsyonu içerisinde tespit edildi.
Tespit işlemi tamamlandıktan sonra dekalsifikasyon işlemi için 80 ml distile su + 10 ml formaldehit + 10 ml nitrik
asit ile hazırlanmış solüsyon içinde kemik dokusunun yumuşatılması sağlandı. Dekalsifikasyon basamağından
sonra dokular akan musluk suyunda yıkandı ve derecesi giderek artan alkol serilerinden geçirilerek dehidrate
edildi. Rutin histolojik doku takibi basamaklarının uygulanmasının ardından parafine gömüldü. Elde edilen parafin
bloklardan 5 µ kesitler alınarak, deparafinize ve rehidrate edildikten sonra, Hematoksilen&Eosin ve Masson’s
Trikrom boyası ile boyanarak ışık mikroskobu altında belirlenen kriterlere uygun şekilde değerlendirme yapıldı.
3. BULGULAR
Kontrol grubuna ait elde edilen histopatolojik görüntüler değerlendirildiğinde; kohleanın bazal, medial ve apeks
dönüşlerinde belirgin olarak yerleşim gösteren korti organı net bir şekilde seçilmektedir. Skala media ve skala
timpani arasında yer alan reissner membranı düzenli yapı sergilemekteydi. Baziler membran üzerine yerleşmiş
olan korti organı üzerinde düzenli yerleşim gösteren üç sıra dış saçlı hücre ve tek sıra olarak yerleşim gösteren iç
saçlı hücreler gözlenmektedir. İç ve dış saçlı hücreler arasında korti tüneli belirgindi ve tünelin her iki köşesinde
pillar hücreleri yuvarlak çekirdekleri ile ayırt edilmekteydi. Dış ve iç saçlı hücrelerin altında desteklik görevi
üstlenen deiter hücreleri yuvarlak çekirdekleri ile seçilmektedir. Aynı zamanda korti organında desteklik görevi
üstlenen hücrelerin çakirdekleri de belirgindi. Stria vaskülaris yapısıda bazaldan apikale doğru düzenli olarak
kısalma göstermekteydi (Şekil 1-2).
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Tüm selenyum uygulanan gruplarda (0,5 mg/kg dozda, 1 mg/kg dozda, 2 mg/kg dozda) kontrol gruplarına benzer
özellikler gözlendi. Baziler membran üzerine yerleşmiş korti organı net bir şekilde ayırt edilmektedir. Ancak
antioksidan olarak uygulanan selenyumun miktarı arttıkça yer yer Stria vaskülaris bölgesinde ve korti organında
hemoraji alanları gözlendi (Şekil 3-8).
Histopatolojik değerlendirme sonucunda kontrol grubundan farklı olarak doxorubicin uygulanan gruplarda
hücresel düzensizlikler gözlendi. Özellikle doxorubicin ototoksisitesine bağlı hasarın iç ve dış saçlı hücrelerde
olduğu tespit edildi. Meydana gelen hasarın kohleanın bazal bölgesinde daha şiddetli olduğu apikale doğru gittikçe
ise sterosilyaların uç kısımlarında meydana gelen hasarın azaldığı belirlendi. İlaveten kokleanın her bir dönüşünde
Stria vaskülaris bölgesinde atrofi alanları mevcuttu. Kohleanın merkezinde yer alan modiolus bölgesinde yer alan
kan damarlarında genişlemeler ve hemoraji alanları gözlenmiştir (Şekil 9-10).
Doxorubicine+Selenyum uygulanan tüm gruplarda ototoksisite miktarının azaldığı gözlendi. Özellikle selenyum
3 grubunda korti organındaki hücrelerin yapısında belirgin bir düzelme mevcuttu. Aynı zamanda Stria vaskülaris
ve modiolus bölgesinde gözlenen hemorajik alanlarında da azalma olduğu histolojik görüntülerle belirlendi (Şekil
11-16).

Şekil 1. Kontrol grubuna ait korti
organının genel görünümü, H&E, X20

Şekil 2. Kontrol grubuna ait korti
organının genel görünümü, MT, X40

Şekil 3. Selenyum-1 grubuna ait korti
organının genel görünümü, H&E, X20

Şekil 4. Selenyum-1 grubuna ait korti
organının genel görünümü, MT, X40

Şekil-5. Selenyum-2 grubuna ait korti
organının genel görünümü, H&E, X20

Şekil 6. Selenyum-2 grubuna ait korti
organının genel görünümü, MT, X40

Şekil 7. Selenyum-3 grubuna ait korti
organının genel görünümü, H&E, X20

Şekil 8. Selenyum-3 grubuna ait korti
organının genel görünümü, MT, X40

Şekil 9. Doxorubicin grubuna ait korti
organının genel görünümü, H&E, X20
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Şekil 10. Doxorubicin grubuna ait korti
organının genel görünümü, MT, X40

Şekil 11. Doxorubicin+Selenyum-1
grubuna ait korti organının genel
görünümü, H&E, X20

Şekil 12. Doxorubicin+Selenyum-1
grubuna ait korti organının genel
görünümü, MT, X40

Şekil 13. Doxorubicin+Selenyum-2
grubuna ait korti organının genel
görünümü, H&E, X20

Şekil 14. Doxorubicin+Selenyum-2
grubuna ait korti organının genel
görünümü, MT, X40

Şekil 15. Doxorubicin+Selenyum-3
grubuna ait korti organının genel
görünümü, H&E, X20

Şekil 16. Doxorubicin+Selenyum-3
grubuna ait korti organının genel
görünümü, MT, X40

4. TARTIŞMA
Ototoksisitenin histopatolojisi iyi tanımlanmış olmasına karşın işitme kaybının altında yatan mekanizma tam
olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle uzun yıllardır birçok araştırmalar yapılarak tanımlanmaya çalışılan bir
konudur. Doxorubicin kohleanın bazal kıvrımındaki hücrelerde başlayıp daha yukarıdaki dış tüylü hücrelere doğru
progrese olan ve iç tüylü hücreleri de etkileyen korti organ hasarına neden olduğu yapılan çalışma ile belirlenen
bir kemoteropatiktir. Doxorubicin gibi sıklıkla kullanılan pek çok kemoterapi ilacının ototoksik etkisi ve
ototoksisiteyi önlemede kullanılan ajanların meydana gelen etkiyi azaltıp azaltmayacağına dair pek çok çalışma
literatürde yer almaktadır.
Sisplatine bağlı işitme kaybının araştırıldığı bir çalışmada büyük birleşmiş stereosilialar, dış tüylü hücrelerin
kutiküler tabakasında hasar ve vestibüler labirentte yaygın duysal hücre kaybı olduğu bildirilmiştir (14). Strauss
ve ark. (15) ise sisplatin ototoksisitesi araştırdıkları çalışmalarında vestibüler sinir ve bazal kıvrım dış tüylü
hücrelerinde hasar olmaksızın, spiral ganglion hücreleri ve koklear sinir nöronlarında hasar olduğunu
göstermişlerdir. Aynı zamanda Sisplatin ototoksisitesini düşündüren bulgular otalji, tinnitus ve işitme kaybıdır.
Tinnitus sisplatin tedavisinden saatler veya aylar sonrasında ortaya çıkabilen ve genellikle geçici olan bir bulgudur.
Sisplatin tedavisi uygulanan hastalardaki işitme kaybı %9 ile %90 arasında değişen bir oranda olduğu ifade
edilmiştir (16). Bu sonuçlar çalışmamızda elde ettiğimiz bulgularla paralellik göstermektedir.
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Sisplatin ototoksisitesinin önlenmesi ve ototoksisiteye bağlı oluşan etkilerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla
birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmalarda etkinliği başlıca araştırılan ajanlar; steroidler, resveratrol, Na-tiosülfat,
salisilat, gingko biloba, E vitamini, C vitamini, N-asetilsistein, D-metiyonin, ebselen’dir (17,18).
Bu bilgiler ışığında kemoterapötik ajan olan Doxorubicinin ototoksisite üzerindeki etkisinin belirlenmesi
çalışmanın birincil amacı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca ototoksisiteyi önlemede kullanılan farklı dozlardaki
selenyumun Doxorubicinin etkisini azaltıp azaltmayacağı da ikincil amaç olarak kabul edilmiştir. Elde edilen
histopatolojik bulgular; antioksidan özellik gösteren selenyumun Doxorubicinin kaynaklı ototoksisite üzerine
koruyucu etkinliğinin olduğunu göstermektedir.
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Elde edilen histopatolojik bulguların değerlendirilmesi sonucunda; antioksidan maddelerin Doxorubicin kaynaklı
ototoksisite üzerine koruyucu etkinliğinin olduğu gösterilmiştir
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SS-448
KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİ: 5 OLGU SUNUMU
Betül ÖZTÜRK*, Can Demir KARACAN*
*SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Acil BD, Ankara
Giriş: Konjenital diyafragma hernileri, diyafragma kasının zayıflığından kaynaklanan ve prenatal dönemde
gelişerek abdomendeki organların göğüs boşluğuna geçmesiyle oluşmaktadır. Bu durum oldukça nadir görülmekle
birlikte en sık yenidoğan döneminde bulgu verir. %5 -10 olgu geç dönemde tanı almaktadır. Bu çalışmada bir
çocuk acil servisine çeşitli sebeplerle başvuran ve diyafragma hernisi tanısı alan hastalar ile ilgili deneyimlerimizi
aktardık.
Olgu: 01.01.2018-01.01.2019 yılları arasında farklı sebeplerle SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisine başvuran ve yapılan detaylı inceleme sonrası
diyafragma hernisi tanısı konulan 5 olgunun dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların başvuru
yakınmaları, tanı yöntemleri, eşlik eden diğer anomaliler değerlendirildi.
Hastaların başvuru yaşları 3 ay, 4ay, 17ay, 30 ay ve 156 ay idi. Hastaların 3’ü erkekti. Başvuru yakınmaları
öksürük, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısıydı. Tüm olguların akciğer radyografileri çekilmiş ve diyafragma
hernisi tanısı grafi ile doğrulanmıştır. Defekt 4 olguda sol tarafta, 1 olguda ise sağda saptanmıştır. Bir hastada eşlik
eden Down Sendromu tanısı mevcuttur. Hastalar tanı konulduktan sonra pediatrik cerrahi bölümüne devredilmiştir.
Tartışma: Diyafragma hernileri yenidoğan döneminden sonra da teşhis edilebilir ve bu hastalar daha iyi prognoza
sahiptir. Ek anomali oranı nörolojik ve kardiyak defektler şeklinde %20 ile %50 arasında değişmektedir. Konjenital
diyafragma hernileri yenidoğan döneminde tanı alamazsa; tekrarlayan solunum sıkıntısı, pnömoni, ampiyem, mide
volvulusu gibi acil klinik tablolar ile başvurabilirler.
Sonuç: Nadir görülmekle birlikte semptomların açıklanamadığı durumlarda kongenital diyafragma hernisi ayırıcı
tanıda akla getirilmelidir. Kolayca temin edilebilen bir akciğer grafisi ile tanıya gitmek mümkün olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyafragma hernisi, Çocuk Acil, Solunum Sıkıntısı

CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA; 5 CASES
Aim: Diaphragmatic muscle insufficiency that leads to replacement of intraabdominal organs into the thoracic
cavity usually develops in prenatal period and called as Congenital diaphragmatic hernia. Although the disease in
uncommon, almost all cases have positive signs in the newborn period. %5 -10 of cases are late diagnosed. We
aimed to present our experience about 5 cases who are admitted to the pediatric emergency department with
varying complaints.
Cases: The patients records were evaluated retrospectively who had admitted to the Pediatric Emergency
department of Dr Sami Ulus Training and Research Hospital between 2018 to 2019 by different complaints and
diagnosed as diaphragmatic hernia after a detailed examination. There were 5 patients and the complaints on
admittance, diagnostic workup and concomitant anomalies were evaluated from hospital records.
The age of patients on admittance were 3, 4, 17, 30 and 156 months respectively. 3 of the patients were boys while
2 of them were girls. Patients had complaints of cough, nauseating, vomiting and stomach ache. All patients had
chest x rays and pediatric physicians suspected about hernia than after reporting of the x rays by radiologists, all
patients were diagnosed as diaphragmatic hernia. 4 patients had diaphragmatic defects in left side while one patient
had in right side. Only one patient had concomitant down syndrome. All patients were transferred to pediatric
surgery department after diagnoses.
Discussion: Although diaphragmatic hernias are usually diagnosed in newborn period, a limited number of
patients may have late diagnosis and the disease has good prognosis in these patients. If these patients are not
diagnosed in newborn period, these patients may present to emergency department with repetitive lower
respiratory diseases, pneumonia, empyema or gastrointestinal symptoms as nauseating, vomiting, gastric volvulus.
Conclusion: The diagnosis must be considered in patients with these complaints although the disease in not
common. The diagnosis can be made with a chest x ray which can be easily obtained.
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Keywords: Diaphragmatic Hernia, Pediatric Emergency, Respiratory Distress
Giriş
Konjenital diyafram hernisi (KDH) yenidoğan döneminde ciddi solunum sıkıntısına yol açan ve yüksek mortalite
ile seyreden doğumsal bir anomalidir (1). Diyaframaya ait bu anatomik defektten abdominal yapılar toraksa
herniye olmakta ve akciğer hipoplazisine neden olarak, erken postnatal hayatta karşılaşılan klinik tablodan
sorumlu olmaktadır (2). Anatomik yerleşim yerine göre posterolateral (Bochdalek), anterior (Morgagni) ve santral
olmak üzere üç gruba ayrılır ve olguların %70-80 i sol taraflıdır (3). %5 -10 olgu geç dönemde tanı almaktadır (4).
Klinik bulgular, semptomlar, tanı ve tedavi yöntemleri bakımından geç bulgu veren KDH’ler yenidoğan
döneminde bulgu veren KDH’lerden farklıdır (5). Bu çalışmada çocuk acil servisimize çeşitli sebeplerle başvuran
ve yenidoğan dönemi dışında diyafragma hernisi tanısı alan hastalar ile ilgili deneyimlerimizi aktardık.
Olgu
01.01.2018-01.01.2019 yılları arasında farklı sebeplerle SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisine başvuran ve yapılan detaylı inceleme sonrası
diyafragma hernisi tanısı konulan 5 olgunun dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların başvuru
yakınmaları, tanı yöntemleri, eşlik eden diğer anomaliler değerlendirildi.
Hastaların başvuru yaşları 3 ay (iki hasta), 4 ay, 17 ay ve 156 ay idi. Hastaların 4’ü erkekti. Başvuru yakınmaları
öksürük, bulantı, kusma ve karın ağrısıydı. Tüm olguların akciğer radyografileri çekilmiş ve diyafragma hernisi
tanısı grafi ile doğrulanmıştır. Defekt 4 olguda sol tarafta, 1 olguda ise sağda saptanmıştır. Bir hastada eşlik eden
Down Sendromu olup ASD ve VSD nedeniyle opere olmuştu. Hiçbir hastamızda pulmoner hipoplazi eşlik
etmiyordu. Hastalar tanı konulduktan sonra pediatrik cerrahi bölümüne devredilmiştir.
Tartışma
Diyafragma hernileri yenidoğan döneminden sonra da teşhis edilebilir ve bizim olgularımızda gördüğümüz gibi
de bu hastalar daha iyi prognoza sahiptir (6). Bu hastalarında %65 i ilk bir yıl içinde belirti vermektedir (7). Olgu
Serimizde de 5 hastanın 3 ü ilk bir yılda tanı almıştı. Ek anomali oranı nörolojik ve kardiyak defektler şeklinde %20
ile %50 arasında değişmektedir. Bizim olgularımızın sadece bir tanesinde Down Sendrom tanısı olup daha önce
ASD ve VSD nedeniyle opere olmuştu . KDH tanısı alan hastaların büyük çoğunluğunu sol taraf yerleşimli
Bochdalek hernili çocuklar oluşturmaktadır (8). Bizim olgularımızında %80i sol taraf yerleşimliydi, bu durum
literatürle uyumluydu. Konjenital diyafragma hernileri yenidoğan döneminde tanı alamazsa; tekrarlayan solunum
sıkıntısı, pnömoni, ampiyem, mide volvulusu gibi acil klinik tablolar ile başvurabilir (8). Hastalarımızın başvuru
semptomları da literatürle benzerdi.
Sonuç
Nadir görülmekle birlikte semptomların açıklanamadığı durumlarda kongenital diyafragma hernisi ayırıcı tanıda
akla getirilmelidir. Kolayca temin edilebilen bir akciğer grafisi ile tanıya gitmek mümkün olabilmektedir.
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TIP EĞİTİMİNDE MOLEKÜLER VE ANALİTİK DÜŞÜNME
BECERİSİNİN ÖNEMİ
İbrahim Kılınç
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Konya, Türkiye
dribrahimk@gmail.com
ÖZET
Amaç: İnsan organizması kompleks ökaryotik ve prokaryotik metabolizma etkileşimi içerisindedir. Bir insanda,
insan hücre sayısının dokuz kat fazla mikroorganizma bulunur. Embriyolojik çoğalma ve farklılaşmanın moleküler
temelleri genetik ve epigenetik özellikleriyle bireyin sağlık ve hastalığının başlangıcıdır.
İskemik kalp hastalıkları, inme, kronik obstruktif akciğer hastalığı, Alzheimer, Alt solunum yolu enfeksiyonları,
diabetes mellitus, trakea - bronş - akciğer kanseri, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve yol yaralanmaları
2060-WHO Ölüm Projeksiyonunun en sık ilk 10 ölüm sebebidir.
Amacımız; Tıp eğitiminde moleküler ve analitik düşünme becerisinin kazanılması ile sağlık, koruyucu hekimlik
ve hastalıklara yaklaşımda çağdaş, bilimsel, hukuki, etik ve vicdani çerçevede doğru tavır ve davranışı ömür boyu
okuma ile geleceğe taşıma farkındalığını oluşturmaktır.
Gereç ve Yöntem: Hücreler, makromoleküller, mikromoleküller, su ve elementlerden oluşur. Tıbbi Biyokimyanın;
yapı, metabolizma, klinik biyokimya, ölçüm yöntemleri ve standardizasyon ana yaklaşımlarıyla DNA, RNA,
proteinler, karbonhidratlar, lipidler ve diğer kompleks moleküller ele alınır. Moleküller, elementler, elektronlar ve
atom altı parçacıkları insan fizyolojisi ve patolojisinde doğru anlaşılmalıdır.
Bulgular: İnsan metabolizmasının harmonisi sinir sistemi, endokrin sistem ve immün sistemle sağlanır. Sağlık ve
hastalığın tanısı, tedavisi ve takibinde kanıta dayalı tıp uygulamasında tıbbi biyokimya önemlidir.
Nükleik asit ve protein dizisinde bir monomer değişikliği hayatı olumsuz etkileyebilir veya yaşamla bağdaşmaz.
Bir yağ asidinin trans yapısı kardiyovasküler sistem veya sinir sisteminde birikici sorunların kaynağı olabilir. Bir
elektronun moleküler oksijene aktarılmasıyla enerji üretimi ile sonuçlanması gerekirken aksi durumda DNA,
RNA, Protein, Lipid, karbonhidrat veya diğer moleküllere saldırabilir. Moleküler sistematik düşünce eğitimiyle
tanı ve tedavide hedef molekülleri keşfedebiliriz.
Sonuç: Önümüzdeki yıllarda biyoinformatik, genomik, epigenomik, transkriptomik, proteomik, lipidomik ve
metabolomik konuları doğru ve işlevsel anlaşılabilir.
Anahtar Kelimeler: Tıp Eğitimi, Moleküler Düşünme, Genomik, Proteomik
GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı “yalnızca fiziksel, zihinsel ve sosyal refahın yanı sıra hastalık ve halsizliğin
olmaması” olarak tanımlamaktadır. Biyokimyasal bakış açısına göre sağlık; vücutta meydana gelen milyonlarca
hücre içi ve hücre dışı reaksiyonların, hem iç hem de dış ortamın baskısı altında organizmanın hayatta kalmasıyla
ilgili durumdur. Sağlığın korunması, bazı vitaminler, belirli amino asitler ve yağ asitleri, çeşitli mineraller ve su
olmak üzere birçok kimyasal maddenin en uygun diyet alımını gerektirir. Beslenmeyi anlamak büyük ölçüde
biyokimya bilgisine dayanmaktadır ve biyokimya ile beslenme bilimleri bu kimyasallara odaklanmaktadır. Artan
sağlık risklerinden korunmak; hastalıklara veya hastalıkları önleyici ilaçlara vurgu yapılması, ateroskleroz ve
kanser gibi hastalıkların önlenmesine yönelik beslenme yaklaşımlarını içerir .1
İnsan organizması kompleks ökaryotik ve prokaryotik metabolizma etkileşimi içerisindedir. Bir insanda, insan
hücre sayısının dokuz kat fazla mikroorganizma bulunur. Mikroplar insan vücudunda, özellikle gastrointestinal
sistem, cilt, tükrük, oral mukoza ve konjonktiva dahil olmak üzere dış ve iç yüzeylerde bulunur. 2
Embriyolojik çoğalma ve farklılaşmanın moleküler temelleri genetik ve epigenetik özellikleriyle bireyin sağlık ve
hastalığının başlangıcıdır. Genetik rekombinasyon sistemlerinin işlevleri, genetik mekanizmalar kadar
değişkendir. Özel DNA onarım sistemlerinin rolleri, DNA replikasyonundaki özel aktiviteleri, belirli genlerin
ekspresyonunun düzenlenmesini, ökaryotik hücre bölünmesi sırasında uygun kromozom ayrılmasının
kolaylaştırılmasını, embriyonik gelişim sırasında programlanmış genetik düzenlemelerin uygulanmasını sağlar.
Çoğu durumda, genetik rekombinasyon, DNA metabolizmasındaki diğer işlemlerle yakından ilişkilidir. 3
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Birçok hastalık, enfeksiyöz organizmaların ve çevresel kirleticilerin yanı sıra, her biri bir veya daha fazla kritik
biyokimyasal işlevi ters yönde etkileyebilen gen, protein, kimyasal reaksiyonlar veya biyokimyasal süreçlerdeki
anormallikler nedeniyle oluşur. Hastalıklar veya diğer zayıflatıcı koşullardan sorumlu olan insan
biyokimyasındaki bozuklukların örnekleri arasında elektrolit dengesizliği, hatalı besin alımı veya emilimi,
hormonal dengesizlikler, toksik kimyasallar veya biyolojik ajanlar ve DNA-bazlı genetik bozukluklar bulunur. Bu
zorlukların üstesinden gelmek için, biyokimyasal araştırmalar genetik, hücre biyolojisi, immünoloji, beslenme,
patoloji ve farmakoloji gibi disiplinlerdeki çalışmalarla iç içe geçmeye devam etmektedir. Biyokimya bilim
insanları, insanoğlunun nihai olarak hayatta kalması gibi temel sorunlara çözümlere katkıda bulunmak ve halkı,
çevremizdeki ve diğer sorunların çözümünde bilimsel yöntemlerin kullanımını destekleme eğitimleri verir. Yirmi
binden fazla insan genomunun DNA dizileri belirlenmiştir. Farklı organizmalardan ve bu organizmaların gen
dizilerinden türetilen verilerin işlenmesi için gerekli olan güçlü algoritmalara sahip büyüyen bir genom sekans
kütüphanesine erişim sayesinde, biyokimya, biyoloji, mikrobiyoloji, histoloji, patoloji ve farmakoloji
araştırmalarında dönüştürücü bir etki olarak ortaya çıkmıştır. 1
Genetik bilginin hücresel kullanımında moleküler biyolojinin merkezi dogması üç ana işlemi içerir. Birincisi, aynı
nükleotit sekanslarına sahip yeni DNA molekülleri oluşturmak için ebeveyn DNA'nın kopyalanmasıdır. İkincisi,
DNA'da kodlanan genetik mesajın bazı kısımlarının tam olarak RNA'ya kopyalandığı işlemdir. Üçüncüsü, mesajcı
RNA'da kodlanan genetik mesajın, ribozomlar üzerinde, belirli bir amino asit dizisine sahip olan bir polipeptide
çevrilmesi işlemidir. 3
DNA’nın kovalent modifikasyonun rolü ve histon (ve histon olmayan) proteinler ve yeni keşfedilen ncRNA'lar,
özellikle bu kimyasal modifikasyonların ve / veya moleküllerin, alttaki DNA gen sekansını değiştirmeden gen
ekspresyon modellerini nasıl stabil bir şekilde değiştirdiklerini araştırmak suretiyle, gen düzenleme araştırması
alanında büyük ilerleme kaydedilmiştir. Epigenetik histonların posttranslasyonel modifikasyonları, histon kodu
veya histon epigenetik kodu olarak adlandırılmıştır. “Epigenetik” terimi, düzenleyici mekanizmaların altında yatan
düzenlenmiş DNA sekansını değiştirmeksizin DNA'nın ekspresyon kalıplarını değiştirmesi anlamına gelir.
Epigenetik mekanizmalar, transkripsiyonel durumların kurulmasında, sürdürülmesinde ve geri dönüşümünde kilit
rol oynar. Epigenetik mekanizmaların en önemli özelliği, kontrol edilen transkripsiyonel açma / kapama durumları,
çoklu hücre bölünmesi siklüsü boyunca korunabilir. Epigenetik durumları korumak ve kararlı bir şekilde yeni
hücrelere aktarmak için sağlam mekanizmalar olması gerektiğini göstermektedir.1
İskemik kalp hastalıkları, inme, kronik obstruktif akciğer hastalığı, Alzheimer, Alt solunum yolu enfeksiyonları,
diabetes mellitus, trakea - bronş - akciğer kanseri, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve yol yaralanmaları
2060-WHO Ölüm Projeksiyonunun en sık ilk 10 ölüm sebebidir.4
21. yüzyılın doktorları bilgisayarların kendi yerlerini almasını istemiyorsa, tıbbi düşüncelerinin güçlü ve zayıf
yönlerini açıkça anlamalılardır. Tıbbi yaklaşım insan merkezinde hekimin yönetimiyle öykü, mekanistik ve
matematiksel olan üç tür kanıt toplama aracından faydalanılması gerektiğini önermektedir. Bilgisayarlar, üç
düzeyde, güçlülüklerini ve sınırlamalarını bilen bir insanın tıbbi uzmanlığına hiçbir zaman tercih
edilmeyeceklerdir: 1) öz düzey, 2) hasta düzeyi ve 3) çevresel düzey. Yirmi birinci yüzyılın hekimleri, hastalarına
iyi hizmet etmek, otomatizasyondan kurtulmak ve tıptaki ilerlemelere katkıda bulunmak istiyorlarsa daha iyi
düşünürler olmaları gerekir. Öğrenmeye daha çok değer vermeli ve bilgeliğe heveslenmelidirler.5
Amacımız; Tıp eğitiminde moleküler ve analitik düşünme becerisinin kazanılması ile sağlık, koruyucu hekimlik
ve hastalıklara yaklaşımda çağdaş, bilimsel, hukuki, etik ve vicdani çerçevede doğru tavır ve davranışı ömür boyu
okuma ile geleceğe taşıma farkındalığını oluşturmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM:
Hücreler, makromoleküller, mikromoleküller, su ve elementlerden oluşur. Tıbbi Biyokimyanın; yapı,
metabolizma, klinik biyokimya, ölçüm yöntemleri ve standardizasyon ana yaklaşımlarıyla DNA, RNA, proteinler,
karbonhidratlar, lipidler ve diğer kompleks moleküller ele alınır. Moleküller, elementler, elektronlar ve atom altı
parçacıkları insan fizyolojisi ve patolojisinde doğru anlaşılmalıdır. 6
Tıbbi biyokimyanın, öğrencilerin daha önce öğrendikleri bilgileri tıbbi uygulamalarla birleştirmesi ve boşlukları
yeni bilgilerle doldurması gerektiğini öneririz. Tıp öğrencileri, DNA ve RNA'nın yapılarını karşılaştırmalı,
onlardaki bazlar arasındaki farklılıkları anlayıp tıbbi araştırma ve tıbbı derinden değiştiren “omik” in biyokimyasal
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temelini kavramalıdırlar. Ayrıca, tıp öğrencilerine glikoliz yolunu yeniden öğretmek ve onlardan ayrıntılarını
ezberlemelerini istemek yerine, bir Warburg etkisi ve neden glikoliz yolunun sadece ATP'yi değil, aynı zamanda
daha önemlisi kanser hücrelerinin metabolik gereksinimleri için önemli olan molekülleri üretmeye hizmet ettiği
tartışılabilir. Bir glukoz molekülü ikinci karbonunun 18F ile işaretlenmesi sonucu kanser odağının ve
metastazlarının tanı ve takibinde kullanılmasının moleküler mekanizmaları inovasyona götürebilecek açıklıkla
anlatılmalıdır. Anti-kanser ilaçlarının geliştirilmesi için bazı glikoliz enzimleri seçilebilir. Öğretme şeklinin
öğrencileri heyecanlandırması önemlidir çünkü onlara yeni bilgiler ve biyokimya bilgisi uygulamalarını sadece
günümüz tıbbına değil gelecek tıbbına da uygulayabileceklerdir. 7
Nanoteknoloji, moleküler mühendislik, recombinant DNA teknolojileri, moleküler tanı, moleküler hedeflenmiş
tedavi, immünoterapi, epigenetic tedavi ve gen tedavisi etkin bir şekilde uygulanmaktadır.
Tıp eğitiminde güncel bilgiler; teorik, uygulamalı ve görsel olarak gelecek öngörüsüyle problem dayalı eğitim
metoduyla birleştirilerek sunulmalıdır.
BULGULAR
İnsan metabolizmasının harmonisi sinir sistemi, endokrin sistem ve immün sistemle sağlanır. Sağlık ve hastalığın
tanısı, tedavisi ve takibinde kanıta dayalı tıp uygulamasında tıbbi biyokimya önemlidir.
Nükleik asit ve protein dizisinde bir monomer değişikliği hayatı olumsuz etkileyebilir veya yaşamla bağdaşmaz.
Bir yağ asidinin trans yapısı kardiyovasküler sistem veya sinir sisteminde birikici sorunların kaynağı olabilir. Bir
elektronun moleküler oksijene aktarılmasıyla enerji üretimi ile sonuçlanması gerekirken aksi durumda DNA,
RNA, Protein, Lipid, karbonhidrat veya diğer moleküllere saldırabilir. Moleküler sistematik düşünce eğitimiyle
tanı ve tedavide hedef molekülleri keşfedebiliriz.
Sağlık ve tıp eğitiminde öğrencilere moleküler ve analitik düşünmeyi öğretme stratejileri verilmelidir. Tıpta
moleküler, analitik ve eleştirel düşünmeyi öğretme stratejileri özellikle kanıta dayalı sağlık hizmetlerinin bir
parçasıdır. Tıp eğitiminde, öğrencilerin kanıta dayalı tıp hizmetlerini sistematik olarak gözden geçirmeleri,
yeterliliklerinin iyileştirilmesi, bilginin değerlendirilmesini içeren çok yönlü klinik ile entegre yaklaşımlar
gereklidir.8
TARTIŞMA
Tıp eğitiminde ulusal ve uluslararası önde gelen eğitim kurumlarının bakış açıları, eğitim içerikleri, güncellenmiş
teorik ve uygulamalı eğitim programları değerlendirilerek güncelleme ve standardizasyon yapılmalıdır.
Tıbbın incelenmesi, öğrencilerin dünyanın neresinde olursa olsun insanın acısını ve ıstırabını hafifletmesini
sağlayan bilim, teknolojiler, deneyimler ve deneylerin güçlü bir bütünleşmesidir. En iyisi, insan durumunu
iyileştirme arayışıdır. Bu arayışta öncü bir rol oynanmalıdır. 9
Tıp bilimi için en yüksek kalitede öğretim ve biyomedikal araştırmalara adanmışlık önemlidir.
Tıp biliminde araştırmacılar uluslararası tanınırlık kazanılmalı ve dünya çapında en değerli ödüller
kazanabilmelilerdir.10
Tıp eğitiminin akademik kültürü; tıp öğrencilerinin, bireysellik açısından zengin bir yaratıcılığın geliştirilmesinin
temelidir: öğrencilerden öğrenmeye, çalışma için kendi konularını bulma ve sorunlara çözüm bulma konusunda
kendi kendine başlayan bir tutum benimsemelerini gerektirir. Tıp Fakültesi müfredatının ana itici gücü; öğrenciler
arasında olumlu tutumlara ilham vermek, bunları geliştirmek ve tıp bilimi alanında uzmanlık bilgi ve becerileri ile
küresel eylemde bulunabilecek yetenekli liderleri yetiştirmektir.11
Evrensel standartlara sahip nitelikli hekimler ve bilim insanları yetiştiren, ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi
üreten, kaliteli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevleri etkin şekilde koordine edilerek bilgi beceri ve tutum yeterlik
ve yetkinliği kazandırılır.12
Üst düzeyde bilgi birikimine sahip, iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını
ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplum lideri niteliklerine sahip
”iyi” nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
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yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak, toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek
sağlık politikalarında söz sahibi olmaktır.13
Bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üretmek ve bölgesel, ulusal gereksinimler
doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile en üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya
gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler yetiştirmek misyonumuzdur. 14
Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede ele
alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, çeşitli
proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri arasında ilişkileri güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği
kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek olan misyonumuz kaliteli hekim ve bilim insanını dünyaya
kazandırmaktır.15
SONUÇ
Önümüzdeki yıllarda biyoinformatik, genomik, epigenomik, transkriptomik, proteomik, lipidomik ve
metabolomik konuları doğru ve işlevsel anlaşılabilir.
KAYNAKLAR
1. Victor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil. Harper's Illustrated
Biochemistry, 31e. McGraw-Hill Education, New York 2018.
2. Ron Sender, Shai Fuchs, Ron Milo. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLoS
Biol 2016 Aug; 14(8): e1002533.
3. Nelson, L. D.; Cox, M. M. Lehninger Principles of Biochemistry 7th Edition; NY : W.H. Freeman and Company ;
Houndmills, Basingstoke: Macmillan Higher Education: New York, New York, 2017.
4. https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/
5. Jose de Leon. Teaching Medical Students How To Think: Narrative, Mechanistic and Mathematical Thinking. Actas Esp
Psiquiatr 2018 Jul;46(4):133-45.
6. Carl A. Burtis, PhD and David E. Bruns, MD. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 7th
e. Elsevier (Saunders), Amsterdam 2015.
7. Mehdi A, Zhiyong H. Teaching and Learning Medical Biochemistry: Perspectives from a Student and an Educator. Med
Sci Educ 2014; 24:339–341.
8. Sharples JM, Oxman AD, Mahtani KR, Chalmers I, Oliver S, Collins K, Austvoll-Dahlgren A, Hoffmann T. Critical
thinking in healthcare and education. BMJ 2017 May 16;357:j2234.
9. https://meded.hms.harvard.edu/admissions-who-we-are
10. https://www.campaign.ox.ac.uk/medical-sciences
11. https://www.med.kyoto-u.ac.jp/E/faculty/c_policy/c_policy.htm
12. http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/content/misyon-ve-vizyon/misyon-ve-vizyon
13. http://www.tip.hacettepe.edu.tr/hakkimizda/misyon.php
14. https://med.ege.edu.tr/tr-2012/misyon__vizyon_ve_degerler.html
15. https://www.erbakan.edu.tr/meramtip/sayfa/7192
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SS-455
ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR ÇOCUK ACİL KLİNİĞİNE BAŞVURAN
HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aysun TEKELİ*, Nilden TUYGUN*
*T. C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Çocuk hasta için acil; 0-18 yaş arasındaki bireyin derhal tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde sağlığında,
vücut ya da organ fonksiyonlarında ciddi bozulmaya yol açabilecek, ani ortaya çıkan tıbbi durumdur. Ülkemizde
çocuk acil servisler acil olan veya acil olmayıp acil kaygısı taşıyan yoğun bir hasta popülasyonuna kesintisiz
hizmet vermektedir. Bu çalışmada üçüncü basamak çocuk hastanesi acil servisine başvuran hastaların demografik
ve klinik özelliklerini saptayarak ulusal verilerimize katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Kliniği'ne 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında
başvuran olguların demografik ve tıbbi bilgilerine geriye dönük olarak hastane işletim sisteminden ulaşıldı.
Hastalar; 0-30 gün arası yenidoğan dönemi, 1ay-2 yaş arası süt çocuğu dönemi, 2-6 yaş arası oyun çocuğu, 6-12
yaş arası okul çocuğu, 13 yaş ve üstü adölesan dönemi olarak gruplara ayrıldı. Başvuru yakınmaları, acil gözlemde
izlenme durumları ve servis yatışları incelendi.
Bulgular: Bir yıllık dönemde çocuk acil servisimize 156588 hasta başvurusu olmuştur. Bir önceki yıla göre %22.7
oranında artış olmuştur. Hastaların yaş dağılımı incelendiğinde; %36.6 süt çocuğu (1 ay-2 yaş), %33.3 oyun
çocuğu (2-6 yaş) ve %19.4 okul çocuğu (6-12 yaş) grubundaki çocukların acil servise daha fazla başvurduğu
belirlendi. 84.760 (%54.1) hastanın erkek cinsiyette olduğu saptandı. Acil servise en sık başvuru Aralık ayında
(%10.7), en az başvuru Temmuz ayında (%6.3) idi. Hastaların en sık başvuru saati 16:00-24:00 =98.442 (%62.8)
saatleri arası olarak tespit edilmiştir. Hastaların %2.5 yabancı uyruklu olduğu görüldü. %10 hasta Ankara ili
dışından başvurmakta idi. Acil servise en sık başvuru nedeninin %41 solunum sistemi yakınmaları olduğu
saptandı. Hastaların triyaj ile değerlendirildikten sonra %75.2'sinin ilk 30 dakika içinde muayeneye alındığı tespit
edildi. 6685 (%4.27) hastanın acil gözleme alınarak takip edildiği ve bu hastaların da %43.5'nin yataklı servislere
devredildiği saptandı. Hastaların 1064'ü (% 0.6) adli vaka olarak rapor edildiği belirlendi. 2104 (%1.34) hasta 112
ile çocuk acile geldiği saptandı. Acil servise eks-duhul olarak başvuru 6 olgu, acil serviste eksitus 1 olgu olarak
kaydedildi.
Tartışma: Bu çalışmada geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde acil serviste çok sayıda hastaya acil bakım sunulmuş
olduğu ve bir önceki yıla göre başvuru sayısında ciddi artış olduğu saptanmıştır. En fazla başvuruların özellikle 1
ay- 6 yaş grubunda ve enfeksiyöz nedenlerle olması bu yaş grubunda enfeksiyonların ağır seyretmesi veya ailelerin
acil kaygısının yüksek olması ile açıklanabilir.
Sonuç: Hasta ve yakınlarının acil olmayan durumlarda acil servisi meşgul etmemeleri ve gerçek acil hastalara
fırsat sunmaları için çözümler üretilmesine gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: Acil servis, Çocuk, Çözüm, Kaygı
Kaynaklar:
1. Murat Anıl, Ayşe Berna Anıl, Engin Köse, Sinem Akbay, Mehmet Helvacı, NejatAksu. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Acil Servisi’ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. CAYD 2014; 1: 65-71.
2. Giacalone T, Vanelli M, Zinelli C, Ndongko A, Ndaka J, Casadei A, Nicoli D;
Paediatricians on duty at TheChildren'sHospital of Parma. Oneyearexperience at the
EmergencyUnit of theChildren'sHospital of Parma. ActaBiomed 2003; 74: 34-7.
3. İ Kılıçaslan, H Bozan, C Oktay, E Göksu. Türkiye'de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Türkiye Acil
Tıp Dergisi 2005; 5: 5-13.
4. Lucas S, Leach M, Kumar S. Complementaryandalternativemedicineutilisation
forthemanagement of acuterespiratorytractinfection in children: A systematic review. ComplementTherMed 2018;37:158-66
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SS-456
XYLITOLUN DİŞ ÇÜRÜĞÜNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgün Alp Ünlü*, İlhan Uzel*
*Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir
Amaç:Diş çürüğü multifaktöriyel enfeksiyöz bir hastalıktır. Karbonhidratlar mikroorganizmalar tarafından laktik
asit ve diğer organik asitlere fermente edilerek diş çürüklerine neden olmaktadır. Beslenme diş çürüğüne neden
olan faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde diş çürüğünü önlemeyi amaçlayan koruyucu diş
hekimliğine verilen önem artmaktadır. Tatlandırıcıların diyete katılması ile birlikte çürük oluşumunun önüne
geçilmeye çalışılmaktadır. Bu derlemede, güncel literatür araştırması yapılarak çocuklarda gözlenen diş
çürüklerinin önlenmesinde xylitolün diyete katılmasının etkinliği değerlendirilmektedir
Gereç ve yöntem: Güncel makaleler ve ilgili sistematik derlemeler incelenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan
Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi ve Avrupa Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi’nin yayınladığı rehberlerden
yararlanılarak bu makale hazırlanmıştır.
Bulgular: Tatlandırıcılar fermente edilemediklerinden veya az fermente edildiklerinden plak ph’ının düşmesine
engel olmakta, bakteri metabolizmasını inhibe ederek plak birikimini azaltmakta ve tükürük akışını arttırmaktadır.
Tatlandırıcılar; sentetik yoğun tatlandırıcılar (sakkarin, asesülfam-K, aspartam, siklamat), doğal yoğun
tatlandırıcılar (monellin, dihydrochalcenes, glisirizin), hipoasidojenik şekerler (arabinoz, sorboz, palatinoz),
nonasidojenik şekerler (coupling sugar), şeker alkolleri (xylitol, sorbitol, mannitol, maltilol, laktilol) olarak
sınıflandırılmaktadır. Patojen mikroorganizmaların şeker alkollerinden ekstraselüler polisakkarit üretimi az/ hiç
bulunmamaktadır. Doğada xylitol muz, çilek gibi gıda maddelerinde bulunmaktadır. Xylitol beş karbonlu poliol
olarak sakızlar, şekerlemeler, vernikler, diş macunları ve gargaralara ticari ürün olarak ilave edilmektedir. Xylitol
sakkarozla aynı tada sahip olmasına rağmen kalori olarak sakkarozun yarı değerindedir. Diğer şeker alkollerinden
farklı olarak karyojenik bakteriler tarafından fermente edilmemekte ve streptococcus-mutansın diş yüzeyine
yapışması engellemektedir. Xylitolun dişlerde remineralizasyonu artırdığı görülmekle birlikte yapılan
çalışmalarda xylitol içeren florlu diş macunlarının remineralizasyonu daha çok artırdığı görülmektedir. Xylitolün
miktarı ve kullanım sıklığı arttıkça çürük oluşumunda azalma gerçekleşmektedir. Sonuç:Tatlandırıcılar
karbonhidrat miktarının azalmasını sağlamaktadır. Tatlandırıcıların diyete katılabilmesi için yeterli tatlandırıcılığı
bulunmalı, toksik olmamalı, ısıl işlem gördüğünde bozulmamalı ve makul fiyatlı olmalıdır. Xylitol, toksik
etkisisinin bulunmamasından dolayı umut vadeden ve çürük önleyici etkisi en fazla olan şeker alkolüdür.
Anahtar Kelimeler: Tatlandırıcılar, koruyucu diş hekimliği, çocuk diş hekimliği

EVALUATION OF XYLİTOL EFFECT ON DENTAL CARİES
Aim: Tooth decay is a multifactorial infectious disease. Carbohydrates, such as glucose, are fermented by
microorganisms to lactic acid and other organic acids, causing tooth decay. Nutrition is an important factor for
dental caries. Today, the importance of preventive applications is increasing. In this review, we evaluated the
effectiveness of xylitol in the diet to prevent dental caries in children.
Material and methods: Recent articles and related systematic reviews are examined. The article has been
prepared by using the guidelines published by the World Health Organization, American Academy of Pediatric
Dentistry and the European Academy of Pediatric Dentistry.
Results: Since the sweeteners are not fermented / less fermented, they prevent plaque ph, which decreases plaque
build-up by inhibiting bacterial metabolism and increases salivary flow. synthetic intense sweeteners (saccharin,
acesulfame-K, aspartame, cyclamate, alitame), natural intense sweeteners (monellin, dihydrochalcones,
glycyrrhizin), hypo-toxicogenic sugars (arabinose, sorbose, palatinose), non-toxicogenic sugars (coupling sugar),
sugar alcohols (xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, palatinite). The production of extracellular
polysaccharides from sugar alcohols of pathogenic microorganisms is less. In nature, xylitol is found in fruits such
as bananas, strawberries. Xylitol is added as a five-carbon polyol as a commercial product to gums, candies,
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varnishes, kinds of toothpaste and mouthwashes. Unlike other sugar alcohols, it cannot be fermented by cariogenic
bacteria and prevents streptococcus-mutants from adhering to the tooth surface. Fluoride toothpaste containing
xylitol increase the remineralization.
Conclusion: Sweeteners reduce the number of carbohydrates. In order for the sweeteners to participate in the diet,
there must be sufficient sweetening, not be toxic, should not be spoiled when heat treated and the price should be
reasonable. Xylitol is the most promising sugar alcohol due to its lack of toxic effect and has the highest anti-caries
effect.
Keywords: Sweeteners, preventive dentistry, pediatric dentistry
1. GİRİŞ
Diş çürüğü, diş sert dokularını oluşturan inorganik kalsiyum fosfat kristalleri ile organik matriks arasındaki
elektrostatik bağlantının, “H+” iyonları yönünden fiziko-kimyasal düzeyde bozulması ve kalsiyum fosfat
kristallerinin yıkımı ile başlayıp; submikroskobik, mikroskobik ve son olarak da makroskobik madde kaybı ile
devam eden olaylar dizisi olarak ifade edilmiştir2.Diş çürüğünün oluşumunda, koruyucu faktörler (Tükürük akış
hızı ve bileşimi [Proteinler, antibakteriyeller, fluor, kalsiyum, fosfat], Non kariyojenik şekerler, besin maddelerinde
bulunan çürük önleyici maddeler) ile patolojik faktörler (bakteriler [S.mutansve laktobasiller], fermente olabilen
karbonhidratların tüketim sıklığı, şekli, miktarı, tükürük miktarında azalma) arasında denge vardır. Bu denge
kapsamında patolojik faktörlerden biri olarak nitelendirilen diyetle alınan fermente olabilen karbonhidratların
metabolizması sonucu üretilen organik asitlerin, diş dokusunu demineralize ederek çürük için risk faktörü
oluşturmakta olduğu ortaya konmuştur 4-5. Diyetle alınan besin maddelerine ait özellikler ile bu maddelerinin
tüketilme sıklıkları, alınma şekilleri ve ağız ortamından besin maddesinin uzaklaşma hızı gibi bireye ait özellikler,
çürük insidansını etkileyen faktörler olarak değerlendirilmektedir 1.
Beslenme açısından önemli bir besin ögesi olan karbonhidratlar; fizyolojik, kimyasal yapılarına ve
metabolizmalarına göre monosakkaridler, disakkaridler, oligosakaritler ve polisakkaritler olmak sınıflandırılabilir.
Fermente olabilen karbonhidratlar glikoz polimerleri, fermente olabilen oligosakkaridler ve bir polisakkarid olan
rafine edilmiş nişastadır3. Tatlandırıcıların diyete katılması karbonhidrat mikrarının azalmasını sağlar. Fermente
edilemediklerinden veya az edildiklerden plak ph sının düşmesine engel olur. Bakteri metabolizmasının inhibe
edilmesi ile plak birkiminin azalmasını sağlar ve tükürük miktarını artırır. Tatlandırıcılar yoğun tatlandırıcılar,
hipoasidojenik şekerler, hipo veya nonasidojenik oligosakkaritler, şeker alkolleri olarak sınıflandırılır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Güncel makaleler ve ilgili sistematik derlemeler incelenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Pediatrik Diş
Hekimliği Akademisi ve Avrupa Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi’nin yayınladığı rehberlerden yararlanılarak
bu makale hazırlanmıştır.
3. TARTIŞMA
Doğal olarak oluşan beş karbonlu bir şeker olan xylitol bir asırdan beri bilinen beyaz kristalli bir karbonhidrattır.
Son 40 yılda diş çürüğü üzerindeki etkisi nedeniyle üzerinde çalışılmıştır. Doğada muz, mantar, çilek gibi birçok
gıda maddesinde doğal olarak bulunur ve suni olarak huş ağacı ve kayın ağacı gibi ksilan bakımından zengin
bitkisel malzemelerden üretilir6. Xylitol doğal, diyabetik olarak güvenilir, düşük kalorili bir şeker alkolüdür.
S.mutansın hücreye şeker taşıması enerji tüketen bir olaydır ve büyüme inhibisyonundan sorumludur. Xylitol s.
mutanslar tarafından hücre içi vakuollerin ve hücre zarı bozulmasının gelişmesiyle sonuçlanan fosfoenolpürivatfrüktoz fosfotransferaz sistemi vasıtasıyla xylitol-5-fosfata dönüştürülür, s.mutanslar ardından xylitol-5-fosfatı
defosforile ederek hücre dışına atarlar 7. Bu döngü enerji kazanımı olmadan enerji kaybına neden olur bunun
sonucunda s.mutansların büyümesi inhibe olmaktadır. Karyojenik mikroorganizmalar, şeker alkollerinden
ekstraselüler polisakkarit üretimi yapamazlar ya da az yapabilirler.
Xylitol streptococcus mutanslar tarafından metabolize edilemezler. Karyojenik mikroorganizmalar tarafından
yıkılamadığı için sukrozun tamamen diyetten çıkarılmasındaki gibi Streptococcus mutansların ölmesine neden
olurlar. Ayrıca Streptococcus mutansların diş yüzeyine yapışmasını engelleyerek bakteri sayısını azaltırlar. Daha
az bakteriyel polisakkarit oluştuğundan plak miktarı azalır. Xylitol verilen bireylerde plakta daha fazla amonyak
oluşur ve asit tamponlanmasını sağlar. Sialojenik etkisi vardır. Tadının ve oral özelliklerinin sükrozla eşdeğer
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olmasının ve insanlarda toksik etkisinin bulunmaması nedeniyle çürük profilaksisi açısından sükroz yerine
kullanılabilecek en umut verici ajan olarak görülmektedir. Xylitol fazla kullanıldığında laksatif etkili olabilir
çünkü bağırsaklardan pasif taşımayla emildiklerden glikoza oranla daha yavaş absorbe olur. Günde 30 gr xylitolün
4 saat arayla verildiğinde laksatif etkisi bulunmadığı saptanmıştır. Xylitolün kullanım alanları; sakızlar, şekerler,
emzikler, ilaçlar-pastiller, vernikler, diş macunları, gargaralar, kozmetik ürünler olmuştur.
3. 1. Xylitol Sakız
Xylitol çürük önleyici etkisi için baskın yöntem sakız olmuştur 8. Sakız kullanımı asitin ağız ortamından
uzaklaşmasını sağlar ve diş minesini remineralize etmek için kalsiyum fosfat moleküllerinin geri alımını
hızlandırır. Yemek yedikten sonra çiğneme için önerilen süre yaklaşık 20 dakikadır. 3 hafta boyunca xylitol sakızı
tüketimi, tükrük ve plak s. mutans seviyelerinde hem uzun ve kısa dönemde azalma sağlamaktadır9,10. 12-40 ay
boyunca günlük xylitol kullanımına maruz kalan çocuklar arasında çürük insidansında bir azalma bildirilmiştir 11.
Prospektif kontrollü çift kör bir çalışmada, plaktaki streptococcus mutans seviyelerinin xylitol maruziyeti arttıkça
azaldığı bildirilmektedir. Çürük önleyici etkinin xylitol kullanımı döneminde süren dişlerde uzun vadeli olduğu
gözlenmiştir, çürüğü önleyici etki için en uygun zaman kalıcı dişlerin sürmesin en az 1 yıl öncedir. Hildebrant ve
Lee, xylitollü sakızların şeker alkolleri içeren diğer sakızlara göre daha fazla çürük önleyici potansiyeli
bulunduğunu, bu özelliğininde streptokok mutansların proliferasyonunu azaltma özelliğinden kaynaklandığını ve
aktif çürük lezyonu olan bireylerin çürük proflaksisinde alternatif bir metod olarak kullanılabileceğini ifade
etmektedirler13.
3. 2. Xylitol Şurupları
Erken çocukluk çürüğü olan küçük çocuklarda, daimi dişlerde diş çürüğü oluşması erken çocukluk çürüğü
olmayanlara göre daha fazladır. Bu xylitol uygulama yöntemi, küçük çocuklar için en kabul edilebilir ve güvenilir
yöntemdir. Günlük toplam 8 gr dozunda iki kez Xlitol oral şurup uygulamasının çürüğün önlenmesinde etkili
olduğu gözlemlenmiştir12. Çalışmalar, antikaryojenik etkinin, tüketilen ürünlerin çiğneme faaliyetine bağlı
olmadığını göstermiştir. AAPD 4 yaş altına boğulma riski nedeniyle sakız tavsiye etmemektedir
3. 3. Gargaralar
Xylitol ve klorheksidin kombinasyonun biyofilm gelişiminin erken aşamalarında S.sangius veya S.mutansların
yaşamını sürdürme üzerindeki etkisi sadece xylitol ve klorheksidin kullanılması ile karşılaştırılmalı olarak
incelenmiştir ve kombinayonun tek başına xylitol ve klorheksidin kullanımın etkisinin toplamından daha fazla
etkili olduğu bulunmuştur14.
3. 4. Xylitol Diş Macunu
Xylitol içeren diş macunu, salgılanan tükürük miktarının ve pH değerinin artmasına neden olmuştur. Oral ortamın
kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve profilaktik programlara dahil edilmesi yararlı olacaktır. Florürlü diş
macunlarında düşük xylitol konsantrasyonunun florun diş minesindeki çürük önleyici etkisini artırdığını
göstermiştir15. Xylitolün küçük dozlarda florür iyonu ile sinerjistik kullanımı, çürüklerin kontrolünde etkilidir
SONUÇ
Restoratif tedavilerin çeşitliliği ve gelişmesine rağmen çocuklarda bakteriyel dental plak nedeniyle gelişen çürük
ve periodontal hastalıkların önlenememesi koruyu dental tedavilerin önemini artırmaktadır. Çürük ve periodontal
hastalıklar ciddi ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle sağlığın bozulmasından
önce koruyucu ve önleyici önlemlerin alınması önem kazanmıştır.
Tatlandırıcılar karbonhidrat miktarının azalmasını sağlamaktadır. Tatlandırıcıların diyete katılabilmesi için yeterli
tatlandırıcılığı bulunmalı, toksik olmamalı, ısıl işlem gördüğünde bozulmamalıdır. Xylitol, toksik etkisisinin
bulunmamasından dolayı umut vadeden şeker alkolüdür.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ملخص بحث بعنوان
"الطب في اإلسالم :تعريفه ،وأهميته ،وشرفه ،وأخالقياته"
ّ
إعداد
أ.د .مشهور الحبّازي
كلية اآلداب  -جامعة القدس
القدس ال ّ
شريف -فلسطين
أ.د .سيف هللا قورقماز
كلية اآلداب و العلوم  -جامعة أخي أوران
قير شهير -الجمهوريّة التركيّة.
ملخص بحث بعنوان
"الطب في اإلسالم :تعريفه ،وأهميته ،وشرفه ،وأخالقياته"
ّ
ّ
الطبّ علم جليل ،وذو شرف كبير ،وقد عدّه المسلمون من المهن الشريفة ،والنبيلة .وذلك أنه يُحافظ على صحة اإلنسان التي هي منحة ونعمة من هللا،
سبحانه وتعالىّ ،
األول من عمل الطبيب ،المتمثّل
وأن المحافظة عليها هو أمانة في عنق ك ّل مسلم ،وهذا يدخل في ُ
صلب عمل الطبيب ،بل هو النصف ّ
صحة التي وهبها له هللا ،سبحانه .كما ّ
تعرضت صحته
صة على حفظ ال ّ
في ُمساعدة اإلنسان بعا ّمة ،واإلنسان المسلم بخا ّ
أن عليه معالجة اإلنسان إذا ما ّ
عرف ّ
عرفه
ي(ت668ه)ّ ،
لخلل ما ،و ُمحاولة ردّ ما فقد من صحته .وبناء على ذلك فقد ّ
الطب الطبيب المسلم أحمد بن القاسم ابن أبي أصيبعة الدّمشق ّ
صحة المفقودة.
صحة الموجودة ،وردّ ال ّ
بأنّه :حفظ ال ّ
إن صناعة ّ
الرحمن بن خلدون(ت 808ه) ،حيث قال ّ
الطب تنظر في بدن اإلنسان
ولم يبتعد عن هذا التعريف عالم االجتماع
والمؤرخ والفقيه المسلم عبد ّ
ّ
صحة ،وبرء(شفاء) المريض باألدوية واألغذية ،وذلك بعد أن يعرف المرض الذي يُصيب ك ّل عضو
من حيث :يمرض ويصحّ ،فيُحاول الطبيب حفظ ال ّ
من أعضاء البدن ،وأسباب تلك األمراض التي تنتج عنها ،وما لك ّل مرض من األدوية ،وكيفيّة وصول الطبيب إلى ذلك.
صص في ما ّ
يتعلق
ي .ووضّح بعض ما أنتجه األطباء من تخ ّ
كما وضّح ابن خلدون عالقة الطبّ بالحضارة البشريّة ،وعالقته بالبادية ،وبالطب! الشرع ّ
بأعضاء جسم اإلنسان ،وذلك حسب طبيعة ك ّل عضو ،من حيث :التكوين ،واألمراض التي تُصيبه ،واألدوية التي تلزمه ،وجنس اإلنسان الذي يتعلّمه،
ويُعالجه.
وقد ضرب أمثلة على ذلك ،ومنها :العين ،وأمراضها ،وعالجاتها ،وس ّمي الطبيب الذي يقوم بذلك "الكحّال" .وصناعة التوليد ،وكل ما ّ
يتعلق بها من:
والقابلة(الممرضة
استخراج المولود والعناية به أثناء االستخراج وبعده ،والنفساء(المرأة الحامل) والعناية بها في أثناء الحمل ،والوالدة ،وبعد الوالدة،
ّ
وتطوره في رحم أ ّمه ،وباألم في حالة الطلق ،وخروج الجنين ،ث ّم عملها مع الجنين والنفساء .ورأى اقتصار
أو الطبيبة النسائيّة) التي تعتني بالجنين
ّ
ّ
بعضهن على عورات بعض".
صة بالنساء في غالب األمر ،لِما أنّ ُه ّن الظاهرات
هذه الصناعة(التوليد) على النساء القابالت قال ":وهي مخت ّ
صن َع هللا الذي أتقن ك ّل شيء" .النمل .88/27 ،وقوله ،سبحانه" :الذي أحسن ك ّل شيء خلقه".
وقد ذهب بعض علماء المسلمين إلى تفسير قوله تعالىُ " :
السجدة  ،7/32وقوله ،تعالى" :لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم" ،سورة التين .4/95 ،بأن المقصود من ذلك هو :اإلتقان ،وجمال الصورة .وذلك هو
ُمقتضى عدله ،سبحانه وتعالى.
في هذا البحث سأتحدّث عن :أولية صناعة الطبّ  ،وأسباب وجودها ،وانقسام الباحثين فيها إلى فرق مختلفة ك ّل منها بحسب ما وقع له في تجاربه،
وشرفها ،القائم على أساس أنّها أحد األشياء التي يصلح بها اإلنسان ،الذي خلقه هللا ،سبحانه وتعالى ،في أحسن تقويم ،ليقوم بعبادته على خير وجه،
ويع ُمر األرض وفق شرع هللا .وأصل األمراض ،الذي هو في األساس يعود إلى التغذية ،وما ينتج عنها من أضرار بصحّة اإلنسان ،وعالقة ذلك بما
ورد في بعض األحاديث النبويّة الشريفة ،ومنها قوله ،صلّى هللا عليه ّ
وسلم " :المعدة بيت الدّاء ،والحمية رأس الدّواء ،وأصل ك ّل داء البردة (أي
التُّخمة)" .ودور الطبيب في عالجها ،وأخالق الطبيب المسلم ،ومقارنة ذلك مع أخالق ّ
ي،
الطبّ كما ت ُ ّ
درس اليوم في كلّيات الطب في العالم اإلسالم ّ
وبعض أقوال األطباء المسلمين ،وتجاربهم.
الكلمات المفتاحية :الطب في االسالم  ،أحالق في الطب  ،الصحة
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Abstract
Medicine is a great science, and has great honor, and has been counted by Muslims as an honest and noble
profession. It is the first half of the doctor's work, which is to help the Muslim to preserve the health Allah (glory
be to Him) has given him. The doctor also has to treat the human being if his/her health is compromised, and try
to recover the health of whoever lost it. Accordingly, the Muslim physician Ahmad ibn al-Qasim ibn AbiYubatah
al-Dimashqi (d. 668 AH) defined Medicine as the preservation of health, and getting back the lost health. Some
Muslim scholars have gone to the interpretation of the verse: "The work of God, who mastered everything" Ants,
27 / 88. The Almighty said: "He who created everything made them well" Sajdah32/6, and His saying: "We have
created man in the best shape" SuratAl-Teen, 95/4. This meant the perfection and beauty of the image. And, that
is the requirement of His justice, the Almighty. This paper aims to examine the beginning of the medical industry,
the reasons for its existence, its honor, the origin of diseases, the doctor's role in treating them, the ethics of the
Muslim doctor, and some statements of Muslim doctors and their experiences.
The definition of the human being in terms of being sick and true, the doctor tries to preserve the health, and the
heal the patient with medicines and food, after he knows The disease that affects every member of the body, the
causes of those diseases that result from it, and what each of the drugs, and how to access the doctor to it.
As Ibn Khaldun explained the relationship of medicine to human civilization, and its relationship with the desert,
and medicine! Legitimate. He explained some of the doctors produced by specialization in relation to the organs
of the human body, depending on the nature of each member, in terms of: composition, diseases that afflict him,
and the drugs that bind him, and the gender of the person who learns and receives treatment.
Examples of this have been shown, including: the eye, its diseases, and its treatments, and the so-called doctor,
who does so. The obstetrician, the obstetrician, the obstetrician and the obstetrician (the nurse or the female doctor)
who takes care of the fetus and develops it in the womb of his mother, and the mother in the mother. The condition
of the outside, the fetus's exit, and then, its work with the fetus and the psyche. He felt that this industry is limited
to women who are midwives. He said: "It is usually for women”, because some women are exposed to some of
them.
The researcher will talk about the primary industry of medicine, and the reasons for its existence, and the division
of researchers into different teams each according to what happened to him in his experiences, and honor, based
on it as one of the things that fit the human, created by God, Calendar, to be worshiped in the best way, and the
earth is in accordance with the law of God. And the origin of diseases, which is basically due to nutrition, and the
resulting damage to human health, and the relationship to that contained in some of the Prophet's Hadiths, including
saying, peace be upon him: "stomach disease house, diet medicine head (i.e., obscurity)". The role of the doctor in
treating it, and the ethics of the Muslim doctor, and compare it with the ethics of medicine as taught today in
medical schools in the Islamic world, and some statements of Muslim doctors and their experiences.
Keywords: Medicine in Islam, ethics in medicine according to Islam.
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"الطب في اإلسالم :تعريفه ،وأهميته ،وشرفه ،وأخالقياته"
ّ
أو ًل-تعريف ال ّطب
ّ
اختلف علماء المسلمين في وضع تعريف لصناعة ّ
الطب ،ولكنّهم أجمعوا على أنّها تتعلّق بأمرين مه ّمين هما :حفظ صحة اإلنسان ،التي هي هبة من
هللا ،سبحانه وتعالى ،وهذه مرتبطة ّأو اال باإلنسان نفسه ،إذ يُفترض فيه أن يُحافظ على صحته؛ لكي يقوم بالواجبات ال ُملقاة على عاتقه في هذه الحياة
الدّنيا ،والمتمثّلة عند المسلم في :عبادة هللاّ ،
عز وجلّ ،وفق تعاليم اإلسالم ،وإعمار األرض بما يؤدّي إلى أن يحيى فيها حياة ربّانيّة قائمة على ُحسن
االستخالف ،وعلى ّ
أن ما فيها ُمس ّخر لفائدته ،وما يكفل له حياة سعيدة آمنة .وهذا الحفظ موكل باثنين في األساس وهما :اإلنسان نفسه ،فعليه أن ال يُلقي
يضرها ،ويُتلفها ،ثم على َم ْن هو أعلم منه في أحوال اإلنسان مادّيًّا ومعنويًّا ،والذي قد حاز من المعارف ما أ ّهله لِتقديم النّصائح ،والمعارف
بنفسه إلى ما
ُّ
حول أفضل السُّبل لمساعدة اإلنسان على حفظ صحته الموهوبة.
عرض في أثناء ممارسته الحياة إلى اإلصابة بحوادث ،وأمراض تُفقده بعض صحّته الموهوبة من
واألمر الثاني هو :ردّ ال ّ
صحة المفقودة ،فاإلنسان ُم ّ
هللا ،سبحانه وتعالى ،وذلك يُؤثّر سلباا على قيامه بالمهام الموكلة إليه ،وعندها يتد ّخل ّ
الطبيب إلزالة ما لحق بصحّة اإلنسان من عوارض منعته من
القيام ببعض ما هو موكل به من مهام ،فيُحاول َردّ (إعادة) ما فقده من صحّته .وقد وجدت تعريفات كثيرة لصناعة ّ
الطب عند األطباء المسلمين ،ومن
أه ّمها:
ّ -1
صحة المفقودة(.)1
صحة الموجودة ،وردُّ ال ّ
الطب هو :حفظ ال ّ
ّ -2
صحة الموجودة ،وشفاء المريض باألدوية واألغذية،
الطب هو :صناعة تنظر في بدن اإلنسان من حيث يمرض
ويصحّ ،فيُحاول صاحبها حفظ ال ّ
ِ
ص ك َّل عضو من أعضاء البدن ،وأسباب األمراض التي تنشأ عنها ،وما لك ّل مرض من األدوية مستد ّل على ذلك
بعد أن يعرف المرض الذي ي ُخ ُّ
قوة
بأمزجة األدوية وقواها ،وعلى المرض بالعالمات المؤذنة بنضجه ،وقبوله الدّواء ّأو اال في السّجية والفضالت والنّبض ،محاذ(مشابه) في ذلك ّ
صحة والمرض ،وسبب محاذاة الطبيب للطبيعة هو ما تقتضيه طبيعة المادة ،والفصل ،والسّن(.)2
الطبيعة ،التي هي المدبّرة في حالتي ال ّ
األولّ ،
وهذا التعريف جامع مانع يقوم على تصنيف صناعة ّ
ي القديم" درهم
الطب إلى صنفين رئيسين هماّ :
ي ،وذلك بما يُحقّق المثل العرب ّ
الطب الوقائ ّ
وقاية خير من قنطار عالج"( .)3وقد ّ
صن َع هللا
عزز األطباء المسلمون هذا التصنيف باالستناد إلى بعض اآليات القرآنيّة الكريمة ،ومنها :قوله تعالىُ " :
)
6
(
)
5
(
الذي أتقن ك ّل شيء"( .)4وقوله ،سبحانه" :الذي أحسن ك ّل شيء خلقه"  .وقوله ،تعالى" :لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم"  .وقالوا ّ
إن المقصود
من تلك اآليات الكريمة هو :اإلتقان ،وجمال الصورة .وذلك هو ُمقتضى عدله ،سبحانه وتعالى( .)7وذلك اقتضى أن يقول ،سبحانه وتعالى ،واصفاا ذاته،
صنعاا(.)9
سنُ الخَا ِلقِينَ "( .)8والمقصود بذلك أنّه ،سبحانه وتعالى ،أحسنُ الصّانعينَ ُ
َباركَ هللاُ أَح َ
بعدما ذكر مراحل خلقه اإلنسان" :فت َ
ّ
والثاني ،هو ّ
يتطلب أن يكون هناك صناعة طبّية ،يتعلّمها مجموعة من النّاس؛ لكي يقوموا بالعمل ال ُملقى على عاتقهم في إعادة
ي ،وهذا
الطب العالج ّ
ّ
ا
صحة المفقودة إلى أصحابها ،ما استطاعوا إلى ذلك سبيال .ومن هنا نشأ الحديث عن أولية صناعة الطب ،وأسباب وجودها ،وشرفها.
ال ّ
ثان ًيا-أول ّية صناعة ال ّطب
أن معرفة متى ُوجدت صناعة ّ
رأى العلماء المسلمون ّ
الطب أمر صعب ،ومختلف فيها ،وذلك لثالثة أسباب هي(:)10
 -1قدم العهد بصناعة ّ
الطب.
 -2عدم وجود قول ُمتّفق عليه حول ذلك.
انقسام الباحثين في صناعة ّ
الطب إلى فرق مختلفة ،وك ّل فرقة تقول ما عرفته ،وما حدث لها ،وعليه ّ
صحيح حول ذلك هو
-3
فإن معرفة القول ال ّ
أمر ُمشكل ،وصعب.
فإن الباحثين في أمر زمن وجود صناعة ّ
وبناء على ذلك ّ
الطب ينقسمون إلى قسمين ،وهما:
ّ
ّ
أَ -م ْن يقولون بقدم صناعة الطب ،يرون أنها قديمة قِدم اإلنسان.
ّ
ّ
أن صناعة ّ
الطب ُمحدثة ،وهم الذين يقولون ّ
بَ -م ْن يقولون ّ
إن األجسام التي يُستعمل فيها الطب ُمحدثة ،وهذا يقتضي أن تكون صناعة الطب ُمحدثة.
وهم ينقسمون إلى قسمين ،وهما:
ان صناعة ّ
األول ،يرى ّ
الطب ُخلقت مع خَلق اإلنسان؛ ألنّها من األشياء التي يصلُح بها جسم اإلنسان .وهم يحتجون على ذلك بأنّه ال يُمكن في هذا
العلم جليل القدر أن يستخرجه عقل اإلنسان.
أن ّ
والثاني ،وهو الجمهور ،وهم يرون ّ
الطب استُخرج بعد وجود اإلنسان .وهم ينقسمون في قولهم هذا إلى قسمين ،وهما:
أن اإلنسان عرف صناعة ّ
ّ -1
الطب بإلهام من هللا ،سبحانه وتعالى .وهم يقولون بنوعين من اإللهام ،األول ،إلهام بالرؤيا ،أي رأوا في األحالم أدوية
استعملوها في حال اليقظة ،فشفتهم من أمراضهم ،وشفت ك َّل َم ْن استعملها.
أن هللاّ ،
والثاني ،إلهام بالتجربة ،أي ّ
جلت قدرته ،ألهم بقدرته بعض المرضى أن يقوموا بعمل ُمعيّن ،فيذهب عنهم ما هم فيه من مرض ،ثم ينتشر ذلك
كثيرا.
الحديث
ذلك
صلوا في
بين النّاس .وقد ف ّ
ا
ّ
ثالثًا-شرف صناعة الطب
ّ
ّ
يُجمع علماء المسلمون على ّ
أن صناعة الطب صناعة شريفة ،وجليلة ،بل هي من أشرف الصنائع ،واربح البضائع ،وقد عللوا ذلك بأسباب موجبة،
وأهمها(:)11
-1ورد تفصيلها ،وتفضيلها في الكتب اإللهية ،واألوامر ال ّ
شرعيّة.
-2جعل أهل العلم علم األبدان (صناعة ّ
الطب) قري انا(رفيقاا ومالز اما) لعلم األديان.
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صلهما اإلنسان
-3مطلب اإلنسان في الحياة ينقسم إلى قسمين هما :الخير ،واللّذة ،واللّذة يأخذها من الدّنيا ،والخير يأخذه في اآلخرة ،والمطلبان ال يُح ِ ّ
الطب" ،ألنّها (صناعة ا ّ
قوة البُنية ،وهذه ال تت ُّم ّإال بصناعة ّ
صحة
لل
حافظة
لطب)
ّ
صحة البدنيّة ،والمعنويّة ،ودوامهما ،ودوام ال ّ
ّإال بتوافّر ال ّ
صحة ،يحفظ ّ
()12
صحة المفقودة" .
الموجودة ،ورادّة لل ّ
()13
رابعًا-من أخالقيات الطبيب المسلم
صناعة ّ
الطب من أشرف الصناعات التي يمتهنها بنو آدم عبر العصور ،وذلك ألنّها ُمتعلّقة بأكرم خلق هللاّ ،
عز وجلّ ،وهو اإلنسان ،قال تعالى " :ولَقَدْ
ا ()14
َّ
ْ
َ
ْ
فضيال"  .والتكريم في اآلية الكريمة يعني
َّ
َثير مِ َّمن َخلقنَا ت َ ِ
ورزَ قناهُم مِ نَ الط ِّيباتِ ،وفضَّلناهُم على ك ٍ
حرَ ،
كرمنا بَني آد َّم ،و َح َملناهُم في البَ ّر وال َب ِ
والرزق ّ
الطيب،
ذريّة آدم ،عليه السّالم ،على جميع المخلوقات بالعقل ،والعلم ،والنّطق ،ووسائل النقلّ ،
شرف ّ
التّشريف ،فاهلل ،سبحانه وتعالى ،يؤ ّكد أ ّنه ّ
وغيرها ،ث ّم يؤ ّكد في ختام اآلية ذاتها ما افتتح به اآلية الكريمة ،حيث فضّل هللاّ ،
عز وجلّ ،اإلنسان على جميع خلقه من :سائر الحيوانات ،وأصناف
ّ
ّ
والطير وغيرها(.)15
الجن ،والبهائم ،والوحش،
المخلوقات من
()16
ّ
ّ
ُ
ّ
عظِ ٍيم" .
وقد اهت ّم اإلسالم العظيم باألخالق ،فكان أن مدح ربّ
ق َ
العزة ،سبحانه وتعالى ،نبيّه ،صلى هللا عليه وسلم ،بخلقه العظيم فقال" :وإنَّكَ لَعَلى ُخل ٍ
وقد فسّر المفسرون اآلية الكريمة بقولهمّ :
إن هللا ،سبحانه وتعالى ،خاطب رسوله الكريم بالتأكيد أنّه خلقه صاحب أدب رفيع كثير ،فقد جمع فيه الفضائل
صالة أت ّم التسليم " :إنّما بُ ِعثتُ أل ُت ِّمم مكارم األخالق"( .)18والحديث يد ّل بوضوح على ّ
أن
ال
أفضل
عليه
هو
والكماالت ،وك ّل األخالق الحسنة( .)17وقال
ّ
ّ
األخالق اإلسالميّة ت ّمت واكتملت فيه ،صلّى هللا عليه وسلم.
وأن هذه األخالق تمثّلت في الرسول الكريم ،صلّى هللا عليه ّ
فإن مصدر األخالق في اإلسالم العظيم هو هللا ،سبحانه وتعالىّ ،
بناء على ما سبق ّ
وسلم،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الرسول ،صلّى هللا عليه
بخلق
ق
يتخل
أن
مسلم
ل
ك
واجب
من
فإن
ّ،
ل
وج
عز
باهلل،
ومؤمن
مسلم
ل
ك
قدوة
هو
م،
وسل
عليه
هللا
ى
صل
الرسول،
ّ
ول ّما كان ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وسلّم ،وقد حث اإلسالم العظيم المسلمين على أن يتخلقوا بخلق اإلسالم ،وأن يقتدوا في ذلك بالرسول الكريم ،صلى هللا عليه وسلم.
ول ّما كانت صناعة ّ
كرمه هللا ،سبحانه وتعالى ،وفضّله على ك ّل مخلوقاته ،ول ّما كانت الغاية من خلقه
الطب ذات شرف جليل ،ومتعلّقة باإلنسان الذي ّ
فإن من أوجب الواجبات أن يكون ّ
ّ
وقوة بدنيّة سليمةّ ،
الطبيب المسلم صاحب
ّة
ح
بص
اإلنسان
يكون
بأن
إال
م
يت
ال
وذلك
األرض،
هي عبادة هللا ،وإعمار
ّ
ُّ
ق كبير.
ُخل ٍ
ّ
وما يؤ ّكد ضرورة تمتّع الطبيب باألخالق اإلسالميّة هو ّ
صتهم ،عالمهم ،وجاهلهم ،سليم العقل ،وسقيمه
أن الطبيب يُخالط ال ّناس كافّة؛ عا ّمتهم ،وخا ّ
على ح ٍدّ سواء.
ّ
ّ
ُ
وهذا الخلق الذي يتمتع به الطبيب المسلم يجب أن يكون في ثالثة محاور أساسيّة ،وهي :صاحب خلق في نفسه ،وصاحب خلق مع زمالئه في مهنة
ّ
الطب وصناعته ،وصاحب ُخلق في تعامله مع المرضى .ويمكن أن نوضّح ذلك على النّحو اآلتي:
-1أخالقيات ال ّطبيب في نفسه
مثاال يُحتذى من قبل زمالئه في مهنة ّ
يجب على ّ
الطبيب المسلم أن يتحلّى بمجموعة من األخالق الحسنة ،وذلك لكي يكون ا
الطب من غير المسلمين،
ُّ
ّ
ويعكس صورة إيجابية في معامالته مع مرضاه ،وأهم األخالق الواجب عليه التخلق بها هي:
-1التّقوى
وهي في أبسط معانيها مخافة هللا ،سبحانه وتعالى ،الذي يعلم السّر وأخفى ،وذلك يكون بعمل ما يرضي هللا ،وترك ما يُغضبه .وقد وردت آيات كثيرة
في القرآن الكريم ،ت ُح ُّ
ث المسلم على التّقوى ،ومن ذلك قوله تعالى ":يا أيُّها الّذين آ َمنُوا اتَّقُوا هللاَ َّ
حق تُقاتِهِ ،وال ت َموت ُ َّن ّإال وأنتُم ُمسلمونَ "(.)19
ومن أساسيّات التقوى ،ولوازمها أن يبتعد الطبيب المسلم عن مواطن ال ّ
شبهات ،ومن يجعل من األطباء توى هللا في عقله وقلبه يجد آثارها الكبيرة نفسه
أن التقوى تجعل ّ
وحياته ،ومن أهم تلك اآلثارّ :
الطبيب يعمل كل جهده من أجل إتقان علمه وعمله؛ فيبذل كل ما في وسعه من أجل تحصيل العلم ،وبعد
طور العلوم ،وفي عمله يعمل بكل جهده من أجل القيام به على أكمل وجه؛ ألنّه يعلم ّ
ضررا
أن التهاون يُلحق
ا
التّخرج من أجل تحديثه ،وجعله مواكباا لت ّ
غير قليل بالمريض ،وذلك يقود إلى غضب هللا ،وعقابه ،كما ّ
حرم هللا ،وتحثّه على بذل الجهد من
أن التقوى تمنع الطبيب من معالجة المرضى بما ّ
أجل البديل المباح ،والتّقوى أيضاا ت ُح ُّ
الرقيب عليه هو هللا ،سبحانه وتعالى ،وليس
ث الطبيب على احترام مواعيد المرضى ،وأسرارهم ،ألنّه يعلم أن ّ
ّ
ّ
وأخيرا ّ
فإن التقوى تُج ّنب الطبيب المسلم مواطن الفتنة في أثناء معالجة مرضاه من مثل :الخلوة ،والنّظر إلى العورات ،واللمس والجس
صاحب العمل،
ا
ّ
ي.
ب
الط
للعالج
ي
ضرور
في غير ما هو
ّ
ّ
-2اإلخالص في العمل ،واحتسابه هلل تعالى
ي في العبادات والمعامالت على ح ٍدّ سواء ،وذلك ِل َم ْن أراد أن
هو تجريد العمل عن مالحظة البشر ،وتصفيته للخالق ،سبحانه وتعالى ،وهو ضرور ّ
ّ
أن عمل ّ
حياي و َم َماتِي ِلِلِ ربّ ِ العالمين"( .)20وال شكَّ في ّ
يحصل على القبول من هللا ،قال تعالى ":قُ ْل َّ
يتطلبُ جهداا ووقتاا
الطبيب
إن صالتي ونُسكي و َم
َ
صا لوجه هللا ،تعالىّ ،
ألن ما عند هللا هو خير وأبقى ،وبذلك
خال
عمله
يجعل
أن
أي
هلل،
احتسابه
هو
بإتقان
كبيرين ،وأفضل معين له على إتمام عمله
ا
يُصب ُح عمله عبادة وقُربة هلل.
-3استشعار األمانة ،والمسؤوليّة
ع ْهدِه ْم راعُونَ "( .)21وعمل ّ
ّ
الطبيب مرتبط بحياة
األمانة مسؤوليّة أمام هللا ،يُحاسب عليها المسلم ،ومجالها واسع ،قال تعالى:
"والذين هم أل َمانَاتِهم و َ
فإن ّ
اإلنسان الذي هو أكرم خلق هللا ،سبحانه وتعالى ،ومن هنا ّ
الطبيب الذي يستشعر األمانة ،والمسؤوليّة في معالجة اإلنسان بعا ّمة ،تزداد مسؤوليته
إذا ما كان األمر يتعلّق باإلنسان المسلم.
-4إتقان العلم
الطبيب على إتقان العلوم ِ ّ
متور متغيِّر ،وهو علم مهم لعالقته بحياة اإلنسان ،ولذلك يجب أن يحرص ّ
علم ّ
الطبيّة المطلوب منه تعلّمها ،ول ّما
الطب علم ّ ِ
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قادرا على ذلك،
كان العلم
متطو ارا فإن ذلك يستلزم أن يواصل الطبيب الحرص على إتقان كل ما يستجدُّ من علم بعد حصوله على ال ّشهادة ،وما دام ا
ِّ
ّ
ألن الهدف من علمه وعمله هو أن يُقدّم للمريض األحسن واألنفع ،وأي تكاسل منه في تحصيل العلم يؤدّي إلى إلحاق الضّرر بالمريض ،وذلك يجعله
خائناا لألمانة التي عليه استشعارها في كل عمله ،وللثقة التي منحه إياها المريض.
-5تعلّم األمور ال ّ
شرعيّة فيما يتعلّق بعمله
ّ
للطبيب المسلم أن ّ
من المهم ّ
والمحرم في عمله ،ومثال ذلك:
درا على تمييز المباح
يتعلم القضايا الشرعيّة
ّ
المتعلقة بعمله ،وعلومه ،وهذا يجعله قا ا
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلجهاض ،وزراعة األعضاء ،وأجهزة اإلنعاش ،والتخدير ،واألدوية ،والطهارة .وهذا يتطلب منه كلما شكّ في ذلك أن يتوجّه بالسؤال إلى ذوي
ا
امتثاال لقوله تعالى" :فسأَلُوا أه َل الذّ ْك ِر ْ
إن ُكنتم ال ت َ ْعلَمونَ "(.)22
االختصاص في العلوم الشرعية ،وذلك
-2أخالقياته مع مرضاه
كما يجب أن يتحلّى ّ
الطبيب بأخالق حسنة في نفسه ،يجب أن يتحلّى بأخالق اإلسالم في تعامله مع مرضاه ،ومن ذلك:
صدق
-1ال ّ
الطبيب ّ
صدق هو قول الحقيقة ،وال شيء غيرها ،وهو ليس في الكلمة وحسب ،بل يكون في ال ّنيّة ،والعمل ،واألداء ،وعليه فإ ّنه يشمل عمل ّ
كله،
ال ّ
صة مع مرضاه ،وهو يتطلّبُ شجاعة ،ونزاهة عالية وبخاصة في البوح للمريض بحقيقة مرضه ،وفي تحديد تكلفة العالج ،من خالل طلب األدوية
وبخا
ّ
والفحوصات الالزمة فقط.
صتهم
صدق أساس ك ّل عمل خير ،وهو يقود إليه بسهولة ويسر ويترك في نفس صاحبه األمن والطمأنينة ،وخاتمته في الدّنيا القبول من النّاس خا ّ
ال ّ
وعا ّمتهم ،وفي اآلخرة تكون خاتمته القبول من هللا ،سبحانه وتعالى ،فيكون ثوابه الجنّة مع األنبياء ،وال ّ
شهداء .وضدّه الكذب الذي هو أساس كل عمل
شر ،وتكون خاتمته في الدّنيا عدم القبول من النّاس والنّفور ،وفي اآلخرة تكون الخاتمة النّار وبئس المصير .والمريض يضع ثقته في طبيبه المعالج،
ّ
ا
ّ
ّ
ّ
وعليه يجب على الطبيب ان يكون صادقا معه في كل شيء ،في :المواعيد ،والفحوصات ،واألدوية ،وكل ما له عالقة بعالجه؛ ألن ذلك يُعزز ثقة
المريض في نفسه .وقد ّ
صادقين"( .)23وقال ،صلّى
صدق ،فقالت تعالى ":يا أيُّها الذينَ آ َمنُوا اتَّقوا هللاَ و ُكونُوا م َع ال َّ
حث هللا ،سبحانه وتعالى ،على ال ّ
هللا عليه وسلّم" :عليكم بالصدق ،فإن الصدق يهدي إلى البر ،وإن البر يهدي إلى الجنة ،وما يزال الرجل يصدق ،ويتحرى الصدق ،حتى يُكتب عند هللا
صديّقا ،وإياكم والكذب ،فإن الكذب يهدي إلى الفجور ،وإن الفجور يهدي إلى النار ،وما يزال الرجل يكذب ،ويتحرى الكذب ،حتى يُكتب عند هللا
كذّاباا"(.)24
-2حفظ أسرار المرضى
يستطيع الطبيب من خالل ما تطلّبه مهنته أن ّ
ّ
ألعز ال ّناس عليهم ،فقد يُطلع المريض
يطلع على خصوصيّات مرضاه ،وعوراتهم التي ال يكشفونها حتّى
ّ
أخص خصوصياته ،مثل ارتكاب الفاحشة ،وذلك لِطبيعة مهنته ،وللثقة التي يمنحها المريض
طبيبه-سعياا وراء العالج والشفاء من المرض-على
ّ
للطبيب ،ولِهذا يجب على ّ
سره ،وال يبوح به ألي شخص كان؛ حماية للمريض ،وحف ا
الطبيب أن يكون ا
ظا لخصوصياته،
أهال لثقة المريض ،فيحفظ ّ
ّ
وألن المريض في األساس لم يأذن للطبيب بكشف سره ،أو خصوصياته ،وذلك يُسهم بشكل أو بآخر في سرعة العالج ،والشفاء.
وعوراته،
الرفق في معاملة المريض
ّ -3
ال يقتصر عمل ّ
الطبيب مع المريض على الفحص ،ومعرفة المرض ،ووصف الدّواء ،بل عليه قبل ذلك أن يُحسن معاملة المريض ،فيستقبله باحترام،
وينصت له وهو يشرح أو يصف معاناته ،وأن ال يستعجل الحديث معه ،واألهم أن ال يتكلم بالمصطلحات ّ
الطبية التي ال يفهمها ،ث ّم يوجّهه ،ثم يبدأ
ّ
ّ
ي ،وذلك بعد أن يطمئن إلى أن مريضه قد منحه ثقته .وهو إن فعل ذلك يحصل على ثناء المرضى وعامة الناس ،واألهم أنه يحصل على
عمله الطب ّ
ثواب عظيم من هللا يوم الحساب األعظم.
-4المساواة بين المرضى ،وعدم المحاباة
من المؤ ّكد ّ
أن الطبيب يتعامل مع جميع فئات المجتمع ،مع أعلى طبقة منهم وأدنى فئة  ،ومع أقرب النّاس إليه ،وأبعدهم عنه ،ال بل ربّما يكون تعامله
ّ
مع َم ْن بينه وبينهم مشاكل ،أو في أق ّل تقدير مع َم ْن ال تربطه بهم مودّة ،وهذا يتطلب من الطبيب أن يأخذ نفسه على العدل والمساواة في التعامل بين
هؤالء كلّهم ،وأن ال يُحابي أحدهم على اآلخر .وال شكّ أن هذه الفضيلة ،وهذا ال ُخلق النبيل ال يكتمل ّإال إذا توافر للمريض التّقوى ،ومخافة هللا،
الرقابة اإللهية.
واستحضار ّ
-5ال ّنصح واإلرشاد
ّ
من الضروري أن تقوم معاملة ّ
يتطلب أن يقوم الطبيب ما أمكنه ذلك من مريضه مقام ال ّناصح
الطبيب مع مريضه على أساس الثقة ،واألمانة ،وهذا
األمين ،والمرشد الحريص على مصلحة المريض ،وصحّته ،وذلك يتمثّل في مواقف عديدة ،ومنها :إعطاء المريض بدائل عن الدواء على أن يكون
بنفس الفاعلية ،والجودة ،ولكن بسعر أقل ،والنّصح في ترك بعض الممارسات والعادات التي تؤثّر سلباا على صحّة المريض .قال رسول هللا ،صلّى
هللا عليه وسلّم" :الدّين ال ّنصيحة ،قُلنا ِل َم ْن؟ فقال :هلل ،ولِكتابه ،ولِرسوله ،وألئ ّمة المسلمين ،وعا ّمتهم"( .)25والحقيقة أن النصيحة هي عماد الدّين ،وال
تكون ّإال بإخالص ورفق ،وتتمثّل في إرشادهم لما فيه مصلحتهم في الحياة الدّنيا ،واآلخرة ،وجلب المنافع لهم ،ودفع المضار عنهم.
صبر
-6ال ّ
يتح ّمل ّ
الطبيب بطبيعة عمله-الذي يكون في أحيان كثيرة على مدار السّاعة-أعباء ثقيلة ،ويزيد من تلك األعباء تعامله مع مختلف فئات المجتمع الذين
وتصرفات ،وأمزجة مختلفة بسب ضغط المرض ،وآالمه الجسميّة والنّفسيّة ،ما يُلقي على ّ
الطبيب الذي يتعامل مع هؤالء ضغو ا
طا نفسيّة،
لهم طبائع
ّ
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ّ
صالةِ ّ
صبر أجره عند هللا
وجسديّة كثيرة ،وهذا
صابرينَ "( .)26وال ّ
إن هللاَ م َع ال َّ
بر وال ّ
صبر .قال تعالى" :يا أيُّها الّذين آ ّمنُوا ا ْست َعينُوا بال ّ
يتطلب منه ال ّ
ص ِ
ْ
ّ
صرفاتهم التي –غالباا-ال يستطيعون التّح ّكم بها.
ت
على
وصبر
ولين،
بلطف
للمعاملة
غيرهم
من
حاجة
د
أش
هم
ن
م
عظيم وبخا ّ
ّ
صة على َ
صة أن كان من الجنس اآلخر ّ
-7مراعاة الضّوابط ال ّ
للطبيب
شرعية في عالج المريض ،وبخا ّ
ّ
وغض البصر عن
المحرمات ،ومنها :عدم الخلوة بالمريض،
الطبيب المسلم ال بدّ أن يلتزم بكل األخالق اإلسالميّة ،والتي من أهمها عدم ارتكاب
ّ
ّ
يتعلق بالجنسين الذكر واألنثى على حدّ سواء ،وهناك خاصيّة تتعلّق بالمريضة األنثى ،أو ّ
العورات وذلك ّ
يختص بعدم الخضوع في القول
الطبيبة وهو
ّ
المحرمات ،وهذا يستدعي أن يكون الحديث دائ اما رسميًّا ،وفي حدود العمل .قال
عند التعامل مع الجنس اآلخر ألن ذلك قد يقود إلى المعصية وارتكاب
ّ
أبصاره ْم ويحفظوا فُروج ُهم ذلك أزكَى لهمّ ،
ضضنَ من أبصاره َِّن،
تعالى" :قُ ْل للمؤمنينَ يغُضُّوا من
خبير بما يصنَعُون ،وقُ ْل للمؤمنات يغ ُ
ٌ
إن هللاَ
ِ
بغض البصر يستمل الجنسين الذّكر واألنثى ،فليس مطلوباا من
ويحفظنَ فروج ُه َّن ،وال يُبدينَ زينت ُه َّن ّإال لِبعولت ِه َّن"( .)27وهنا يجب أن يالحظ أ ّن األمر
ِّ
أحدهما بل هو مطلوب من كليهما ،وبذلك يحصل التوازن ،ويتم حفظ المجتمع منهما معاا.
بالمحرمات
-8ترك العالج
ّ
الطبيب المسلم أن ال يلجأ في عالج مرضاه ّإال إلى ك ّل وسيلة حالل؛ فال يجوز أن يُعالج ّ
األصل في ّ
بالمحرمات من مثل :الخمر،
الطبيب مرضاه
ّ
والمخدّرات ،والبول ،وغيرها .قال رسول هللا ،صلّى هللا عليه وسلّمَّ :
"إن هللاَ أنز َل الدّاء والدّواء ،وجع َل لك ِّل داء دواء ،فتداووا ،وال تداووا بحرام"(.)28
وقوله أيضاا فيما روته ،أ ّم ُسلمة ،رضي هللا عنها ،قالت :نب ْذتُ نبيذاا في كوز ،فدخ َل رسول هللا ،صلّى هللا عليه وسلّم ،وهو يغلي ،فقال :ما هذا؟ فقلت:
ْ
اشتكت ابنة لي فنَبَ ْذتُ لها هذا ،فقال رسول هللا ،صلّى هللا عليه وسلّمّ ":
حرم عليكم"(.)29
إن هللا لم
يجعل شفاءكم فيما ّ
-3أخالقيّاته مع أبناء مهنته
الطبيب المسلم أن ّ
كما يتوجّب على ّ
يتحلى بأخالق اإلسالم في نفسه ،وفي تعامله مع مرضاه؛ فإ ّنه يتوجّب عليه أن يتعامل باألخالق اإلسالميّة-أيضاا-
ّ
مع زمالئه أبناء مهنته ،ومن أهم األخالق التي يجب أن تتسم بها معامالته مع زمالئه من أبناء مهنة الطب:
-1حسن المعاملة
التعامل الحسن مطلوب من المسلم في تعامله مع ك ّل أبناء المجتمع ،وذلك لضرورته في توثيق عرى المجتمع ،وصيانته من آفات الفساد واالنحالل
والتّف ّكك ،وهذا التعامل يكون أكثر إلحا احا عندما يتعلّق األمر بمهنة ّ
الطبيب ،والتعامل الحسن مع النّاس يتش ّكل عند المسلم عندما يستشعر قوله تعالى":
ّ
ّ
ب امرئ من ال ّ
ش ِ ّر أن يُحق َِر أخاهُ المسلم ،ك ُّل المسلم على المسلم
إنّما المؤمنونَ أخوة فأصلِحوا بينَ أخويكم"( .)30وقوله ،صلّى هللا عليه وسلم ... ":بحس ِ
ضهُ"( .)31والشعور األخوي بين األطباء يولّد التعاون ،والمشاركة ،وال ّنصيحة ،واإلخالص بين األطباء سواء في تعاملهم مع
حرا ٌم :د ُمهُ ،ومالُهُ ،وعِر ُ
بعضهم ،أو مع مرضاهم.
ّ
وإذا ما فقد ُحسن التعامل بين األطباء ،وضعف شعور األخوة بينهم ،تولد لدى كثير منهم الحسد ،والبغضاء ،والمنافسة غير الشريفة ،وال ِكبَر ،وعدم
التّعاون ،واألسوأ في مهنة الطب هو كتم العلم ،وطرق العالج السليمة ،وفقد ال ّنصيحة .وهذا كلّه ينعكس سلباا على تقديم العالج للمرضى.
-2تبادل الخبرات
ّ
ّ
ّ
مستمرة في مراحل العمر كلها ،وإن
صل العلم ،والمعرفة كلها ،وطلب العلم يجب أن يكون عمليّة
ال يستطيع أحدٌ مهما بلغ من العلم االدّعاء بأنه قد ح ّ
ّ
ألن العلوم ّ
كان هذا ضرورة في العلوم اإلنسانيّة وغيره؛ فإنّه في العلوم ّ
الطبيّة أكثر ضرورة ،وأوكد ،وذلك ّ
تطور
الطبيّة ذات طبيعة
متطورة مع ّ
ّ
يَ " :م ْن قال علمتُ فقد ج ِهل".
الزمن ،وتقدّمه .وقدي اما قيل في المثل العرب ّ
ومن هنا ّ
تخرجه في كلية الطب ،وفي أثناء ممارسته مهنته هو تبادل الخبرات والمعلومات مع زمالئه،
فإن من أهم وسائل طلب العلم للطبيب بعد ّ
وتقديم النّصح واإلرشاد لهم ،وذلك يكون من خالل :تدريبهم ،وعقد دورات تعليميّة ،أو محاضرات دوريّة لهم ،وعدم كتمان خبرته ،ومعارفه عن
زمالئهّ ،
والرقي بمهنتهم ،وتعميم
ألن هذا يؤدّي إلى تطوير زمالئه ،وإفادة المرضى ،كما أنّه يقود إلى توثيق عرى المودّة واالحترام بين أبناء المهنةّ ،
العلوم والمعارف بين األطباء بعضهم وبعض ،وتطوير تقديم العالج للمرضى.
-3التزام الضوابط الشرعيّة في معاملة أبناء المهنة
ي على ّ
الطبيب أن يلتزم بالضوابط ال ّ
شرعيّة في كل شؤون حياته ،شأنه في ذلك شأن كل مسلم ،ولكن في حالة الطبيب(الطبيبة)
من الواجب والضّرور ّ
يكون األمر أكثر ضرورة وإلحا احا ،وواجباا ،وذلك ّ
ألن العالقة بينهم تكون عالقة طويلة ،وأكثر منها مع مرضاهم ،فهم يلتقون في كل أقسام المشفى،
وفي االجتماعات ،وأوقات الراحة ،والندوات العلميّة وغيرها .وهذه العالقة الطويلة تؤدّي في كثير من األحيان إلى حصول األلفة بين أبناء المهنة
الواحدة ،التي يمكن أن تؤدّي-عند بعض َم ْن ال يلتزم بالضوابط ال ّ
شرعيّة-إلى تجاوز حدود المعاملة السليمة بين الزمالء ،القائمة على االحترام المتبادل
بينهم ،واحترام الخصوصيّات ،ولو من باب المزاح ّأو اال ،ثم قد تقود إلى ارتكاب ما فيه اخالل بالعالقة السليمة ،وهذا يؤثّر سلباا على سير العمل بين
األطباء أنفسهم ،وبخاصة في تبادل المعلومات والخبرات ،وال ّنصح واإلرشاد ،وعلى تقديم العالج للمرضى.
الخاتمة
بعد االنتهاء من كتابة هذا البحث يمكن القول بالنتائج والتوصيات اآلتية:
ا
أوال-النتائج
-1الطب مهنة شريف؛ لعنايتها بأكرم خلق هللا ،وعدم استغناء أحد من الناس عنها ،والطبيب ُمطالب بأن يكون على قدر شرف مهنته ،ومستواه ،وذلك
ال يكون ّإال بأن يتحلّى بأخالقيّات اإلسالم.
ّ
-2األخالقيات اإلسالم ّية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب المسلم تشمل كل مجاالت حياته؛ في نفسه ،ومع مرضاه ،ومع أبناء مهنته.
-3معرفة ّ
الطبيب ببعض العلوم ال ّ
صة بمهنته ضروريّة؛ وذل لِحاجته الماسّة إليها-أحياناا-في أوقات حرجة ،ال مجال فيها النتظار الفتوى
شرعيّة الخا ّ
ال ّ
شرعيّة من المفتين.
ثانياا-التوصيات
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يمكن القول بتوصيتين اثنتين في هذا البحث وهما:
الطبيّة بعا ّمة األخالق اإلسالميّة التي تع ّم الحياة كلّها ،واألخالقيّات اإلسالميّة المتعلّقة ّ
صة وكليّات العلوم ّ
-1ضرورة تدريس طلبة كلية ّ
بالطب
الطب بخا ّ
ألهميتها لكل من األطباء ،والمرضى ،والناس كلهم.
-2ضرورة تدريس طلبة كلية ّ
ي ،وبعض العلوم ال ّ
صة الفتوى المتعلّقة بقضايا طبيّة
شرعيّة ،وبخا ّ
الطب معلومات تتعلق بعلم النفس التربوي ،والنفس ّ
ألن ّ
معاصرة ،وذلك ّ
الطبيب يتعامل مع فئات المجتمع كلّها ،وبذلك هو بحاجة إلى معرفة طرق التعامل معهم ،ولحاجته إلى بعض المعلومات الشرعيّة
في أوقات حرجة.
الهوامش
انظر :ابن أبي أصيبعة ،عيون األنباء ،ص.7
()1
ابن خلدون ،المقدّمة.268/2 ،
()2
الميداني ،مجمع األمثال.123/1 ،
()3
سورة النحل.88/27،
()4
سورة السّجدة.7/32،
()5
سورة التّين.4/95 ،
()6
انظر :الصابوني ،صفوة التّفاسير ،421،502/2 ،و.578/3
()7
سورة المؤمنون.14/23،
()8
انظر :الصابوني ،مصدر سابق.304/2 ،
()9
( )10انظر :ابن أبي أصيبعة ،مصدر سابق ،ص11؛ ابن خلدون ،مصدر سابق.157-154/2 ،
( )11انظر :ابن أبي أصيبعة ،مصدر سابق ،ص.7
( )12ابن أبي أصيبعة ،مصدر سابق ،ص.7
( )13انظر :نبيلة الحلبية ،أخالقيّات الطبيب المسلم ،ص43-9؛ خالد الوزان ،من أخالق الطبيب المسلم ،ص3-1؛ محمد شبير ،األخالقيات الطبيّة:
األخالقيات المتعلقة بمهنة التحاليل الطبية ،ص.12-3
( )14سورة اإلسراء.70/17 ،
( )15انظر :الصابوني ،مصدر سابق.425/3 ،
( )16سورة ق.4/68 ،
( )17انظر :الصابوني ،مصدر سابق.425/3 ،
( )18أحمد بن حنبل ،المسند ،حديث رقم()8729؛ البخاري ،األدب المفرد ،ص.273
( )19سورة آل عملران.102/3،
( )20سورة األنعام.162/6 ،
( )21سورة المؤمنون.8/23 ،
( )22سورة النحل.43/16 ،
( )23سورة التوبة.119/9 ،
( )24البخاري ،الصحيح ،حديث رقم(.)6094
( )25مسلم ،الصحيح ،حديث رقم()55؛ أحمد بن حنبل ،المسند ،حديث رقم(.)16940
( )26سورة البقرة.153/2 ،
( )27سورة النور.31-30/24 ،
( )28أبو داود ،السنن ،حديث رقم(.)3876
( )29ابن حبّان ،صحيح ،حديث رقم(.)1391
( )30سورة الحجرات.10/49 ،
( )31ابن ماجة ،السنن ،حديث رقم(.)3931
المصادر والمراجع
القرآن الكريم.-1البخاري ،محمد بن إسماعيل،
أ-األدب المفرد ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ط ،3بيروت :دار البشائر اإلسالمية1409 ،هـ.
ب-الصحيح ،إشراف محمد زير الناصر ،ط ،1بيروت :دار طوق النجاة1422 ،هـ.
-2ابن حبّان ،محمد بن حبّان ،صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،ط ،2بيروت :مؤسسة الرسالة1414،هـ.
الرسالة1429 ،هـ.
-3ابن حنبل ،أحمد ،المسند ،تحقيق شعيب األرناؤوط وزميله ،ط ،2بيروت :مؤسسة ّ
سنّة النبويّة ،الرياض :جامعة اإلمام محمد بن سعود1433،ه .ص .52-1الرابط:
-4الحليبة ،نبيلة بنت زيد ،أخالقيّات الطبيب المسلم في ضوء ال ّ
وخرج أحاديثه ،وعلّق عليه ،عبد هللا محمد الدرويش ،ط ،1دمشق :دار البلخي،
الرحمن بن محمد ،المقدّمة ،حقق نصوصه،
ّ
-5ابن خلدون ،عبد ّ
ومكتب الهداية1420 ،هـ2004/م.
ي ،د.ت.
-6أبو داود ،سليمان بن األشعث ،السنن ،بيروت :دار الكتاب العرب ّ
-7شبير ،مح ّمد عيد ،األخالقيّات ال ّطبية ،األخالقيّات المتعلّقة بمهنة التحاليل الطبية ،ص.48-1
ي للطباعة والنشر والتوزيع ،د .ت.
-8الصابوني ،محمد علي ،صفوة التفاسير ،حلب :دار القلم العرب ّ
-9الوزان ،خالد بن علي ،من اخالق الطبيب المسلم ،ص.3-1
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SS-467
MERKEZİMİZDE SON İKİ YILDA TANI ALAN HİV/AİDS
OLGULARININ EPİDEMİYOLOJİK VERİLERİ, TEDAVİ
TERCİHLERİ VE HLA-B5701 GEN ANALİZİ
Ali İrfan Baran*, Yusuf Arslan*, Mustafa Kasım KARAHOCAGİL**
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji AD.
**Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji AD
AMAÇ-YÖNTEM
HIV/AIDS 21. yüzyılın en önemli sağlık problemlerinden biri olup, Türkiye’den ilk olgu 1985 yılında
bildirilmiştir(1). Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı (BHDB) verilerine göre ülkemizde her yıl görülen vaka
sayısı artmakta ve 2018 sonu itibariyle kesin tanılı olgu sayısı 19.748 HIV(+) ve 1772 AIDS olarak
raporlanmıştır(2). Bu çalışmada 2017-2018 yıllarında kliniğimizde yeni tanı konan 36 HIV/AIDS olgusunun
epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulguları, tercih edilen tedavi seçenekleri ve HLA-B5701 gen analizi
açısından retrospektif olarak gözden geçirilmiştir.
BULGULAR
Çalışmaya alınan olguların 29'u (%80.6) erkek, 7'si (%19.4)i kadın olup ortalama yaş 34.4±11.9 (20-67)
(ortalama±standard sapma, minimum-maksimum) olarak olarak bulundu. Olguların biri yabancı uyruklu olup,
22’sinde (%61,1) bulaş yolu cinsel yol olarak saptandı ve bunların 3'ü (%8,3) homoseksüel cinsel yönelimi olan
erkekti. 14 olguda (%38,9) ise bulaş yolu tespit edilemedi. Olguların 26'sına klinik şüpheyle, 6'sına dış
merkezlerden yönlendirmeyle, 4'üne ise preoperatif taramayla tanı kondu. Eş zamanlı olarak olguların dördünde
sifiliz (%1,1) birinde hepatit C (%2,8) pozitifliği vardı. 33 olgunun 18 (%54,5)'inde CD4+ T lenfositi sayısı
500/μl’nin üzerinde, 8 (%24,2)'inde 350-500/μl aralığında ve 7 (%21,1)'sinde 350/μl’nin altında saptanmış olup
ortalama düzey 641/μl idi. Üç olguda ise test KİT'i olmadığı dönemde başvurduğu için CD4 düzeyi bakılamadı ve
bu olgular daha sonra dış merkeze başvurup takipleri orada yapıldı. Ortalama HIV-RNA:169.232 iu/ml olup tedavi
başlanan olgu sayısı 23 (%63.9) idi. Olguların ikisi ısrarlarımıza rağmen tedaviyi kabul etmedi, sekizi tedaviyi
başka merkezde alacağını belirterek kontrollerini bıraktı, üçüne ise tedavi planlandı. Kilo kaybı, ateş ve
lenfadenomegali olguların en sık başvuru nedenleriydi. Olgulara ait başvuru kliniği ve tedavi seçenekleri TABLO1’de sunulmuştur. Üç olguda tedavi değişikliği yapıldı ve bunların birinde kas-kemik ağrıları, birinde ise döküntü
gelişmişti. Bir olguda ise kendi isteği ile tek tabletli rejime geçmek istediği için tedavi değişikliğine gidildi.
Olguların sadece ikisinde (%5,6) fırsatçı enfeksiyon oral kandidyazis mevcuttu. Bir olguda ise burkitt lenfoma
tanısı vardı ve HIV tanısı malignite tanısından sonra kondu. 19 olguya HLA-B5701 gen analizine bakılmış olup
tümünde negatiflik saptandı.
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TARTIŞMA
UNAİDS 2018 verilerine göre Türkiye, Doğu Avrupa-Orta Asya bölgesi içinde bildirilmekte olup, içinde
bulunduğumuz bölgede yeni HIV enfeksiyonu vaka sayıları artmaktadır (3). Kliniğimizde de tanı konan olgu
sayılarında son yıllarda belirgin bir artış vardır. Bu durum T.C. Sağlık Bakanlığı verilerinde de görülmektedir.
BHDB verilerine göre ülkemizde 1985 yılından 31 Aralık 2018 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit
edilerek bildirimi yapılan 19.748 HIV(+) kişi ve 1772 AIDS vakası mevcuttur. 2014,2015, 2016, 2017 ve 2018
yılları için ülkemizde bildirilen kesin vaka sayısı ise sırası ile 2048, 2338, 2672, 3169 ve 3356 olarak raporlanmıştır
ve her sene yeni vaka sayısında artış olduğu göze çarpmaktadır. BHDB verilerine göre ülkemizde % 79,9’u
erkek, % 20,1 kadın oluşturmaktadır. Bulaş yoluna göre dağılımına bakıldığında, vakaların % 49,4’ünün cinsel
yolla bulaşmakta olduğu, cinsel yolla bulaştığı bildirilen bu vakaların % 70.8’inin bulaşma yolunun heteroseksüel
cinsel ilişki olduğu bilinmektedir(2). Bizim kliniğimizde 2017 ve 2018 yıllarında yeni tanı konan toplam hasta
sayısı 36’dır (sırası ile 18, 18). Şuan kliniğimizde 2016 yılından itibaren düzenli takibe alınan hasta sayısı 70
civarıdır. Vakalarımızın %80,6’sı erkek olup BHDB Türkiye geneli verilerine paralellik göstermektedir.
Olgularımızın 26’sına (%72) tanı klinik şüphe ile konmuş olup, ana bulaş yolu ise %61,1 ile cinsel yol olarak
saptandı ve bunların da büyük çoğunluğu heteroseksüel ilişkiydi. Akın H. ve arkadaşlarının(4) yaptığı bir
çalışmada klinik olarak tanı konan olgu oranı %51,1 iken ana bulaş yolu olarak cinsel ilişki saptanmış ve oran
ise %73,1 bulunmuş. BHDB verilerine bakıldığında ise bu oranın % 49,4 olduğu görülmektedir. Deveci A. ve
arkadaşlarının(5) ülkemizde yaptığı bir çalışmada HLA B5701 prevalansı %3 (100 hastada) olup kliniğimizde gen
analizi yaptığımız 19 olgumuzda da pozitiflik saptanmadı. 10 tane Avrupa ülkesini içeren geniş çaplı bir çalışmada
ise pozitiflik % 4.98 bulunmuştur (6).

SONUÇ
Merkezimizde tanı konan olgu sayısında son yıllarda belirgin bir artış vardır. Sağlık Bakanlığı verilerine
bakıldığında aynı durum ülkemiz geneli için de geçerlidir. Merkezimizde çoğunlukla tercih edilen tedavi şekli tek
tabletli rejimlerdi ve bu amaçla 19 olguda istediğimiz HLA-B5701 gen analizi tümünde negatifti.
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