
Bozok Medical Journal

www. bozok.edu.tr

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır

Official Journal of Bozok University Medical Faculty

BOZOK TIP DERGİSİ

Volume: 2,  Number: 2,  August 2012

Cilt: 2,  Sayı: 2,  Ağustos 2012

ISSN 2146-4006





BOZOK TIP DERGİSİ

Cilt 2, Sayı 2, 2012

Tıp Fakültesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Namık DELİBAŞ

Editör 
Prof. Dr. İlhan GÜNAYDIN

Yardımcı Editörler
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yeşim GÖÇMEN

Yrd. Doç. Dr. Yalçın ERDOĞAN

Yayın Türü/ Type of Publıċation
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TÜRKİYE’DE TULAREMİ HARİTASI DEĞİŞİYOR: 
ESKİŞEHİR’DE TULAREMİ OLGULARI

Changing Map of Tularemia in Turkey:  Tularemia Cases in 
Eskişehir.

ÖZET

Tularemi hastalığı bakteriyel bir zoonoz olup, küçük, gram negatif bir kokobasil 
olan Francisella tularensis tarafından oluşur. Hastalığın ülseroglandular, glandular, 
okuloglandular, tifoidal, pnömonik, orofaringeal  olmak üzere 6 ayrı klinik tipi vardır. 
Orofaringeal tularemi genellikle baş ve boyunda lokalizedir. Bu klinik tipte ağızda ve 
farenks  mukozasında kızarıklık ve püstüler değişiklikler oluşur ve genellikle tek taraflı 
olan bölgesel boyun lenf adeniti görülebilir. Bu bulgular streptokokal tonsillit, enfeksi-
yoz mononukleoz ve tüberküloz lenfadenit ile kolayca karıştırılabilir. Ülkemizde birçok 
bölge Tularemi yönünden endemik olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle endemik 
bölgede çalışan hekimlerin enfeksiyöz hastalıkların ayırıcı tanısında Tularemiyi dü-
şünmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Tularemi tanısında yanılmalar ve gecikmeler 
olabilir. 
Bu yazıda son 2 yıl içinde kliniğimizde Tularemi tanısı alan ve tedavi edilen hastalara 
ait klinik bilgiler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Tularemi, Endemik, Lenfadenit

SUMMARY

Tularemia is a bacterial zoonosis caused by Francisella Tularensis which is a small 
gram-negative coccobacillus. The diesease has 6 different clinic types; ulceroglandu-
lar, oculoglandular, typhoidal, pneumonic and oropharyngeal. Oropharyngeal tulare-
mia is usually localized in the head and neck region. In this clinic type , redness and 
pustular changes are formed in the mouth and pharyngeal mucosa , and a localized 
one-sided neck lymphadenitis  may be usually seen. These symptoms may be mista-
ken for streptococcal tonsillitis, infectious mononucleosis and tuberculous lymphade-
nitis. Tularemia is endemic in many regions in our country. Thus, doctors working in 
these regions should consider Tularemia in the differential diagnosis of infectious di-
seases. Otherwise, delays and errors can occur in the diagnosis of Tularemia. Patients 
who were diagnosed and treated as Tularemia in the last 2 years were presented.

Key words: Tularemia, Endemic, Lympadenitis
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GÜRBÜZ ve ark.
Eskişehirde Tularemi Olguları

Bozok Tıp Derg. 2012,2:(1-6)

GİRİŞ

Tularemi,  “Francisella tularensis”  isimli bakterinin 
etken olduğu bir zoonotik hastalıktır. Francisella tula-
rensis,  gram negatif,  fakültatif,  intraselüler, kapsüllü, 
aerop, hareketsiz, soğuğa dirençli ve kolay yayılabilen 
bir bakteridir. Endemi ve epidemilere neden olmuş-
tur. Bu nedenle Francisella tularensis ‘in biyolojik si-
lah olarak kullanabileceği düşünülmüş ve bu konuda 
çalışmalar yapılmıştır (1-4). 

Francisella tularensis’in patojen 4 alt tipi vardır. Ancak 
Frencisella tularensis subspecies tularensis (Jellison 
tip A) ve Francisella tularensis subspecies halorctica   
(Jellison tip B)  isimli alt tipleri ile daha sık karşılaşıl-
maktadır. Jellison tip A,  kuzey Amerika’da,  Jellison 
tip B ise sıklıkla kuzey yarım kürede görülmektedir. 
Jellison tip A daha virülandır (2). 

Tularemi ülseroglandular, glandular, okuloglandular, 
tifoidal, pnömonik, orofaringeal form olmak üzere 6 
ayrı klinik formda seyreder. En sık görülen klinik for-
mu ülseroglandular formdur (3,5).

Bu yazımızda kliniğimizde Tularemi tanısı alan ve te-
davi edilen hastalara ait klinik bilgiler sunulmuştur.

MATERYAL - METOD

Kliniğimizde Aralık 2010 – Mart 2012 tarihleri arasın-
da Tularemi tanısı alan ve tedavi edilen 19 hastanın 
dosyası geriye dönük olarak  incelendi. Başka bir kli-
nikte Tularemi tanısı almış ve medikal tedaviden fay-
da görmemiş, kliniğimize sadece boyundaki kitlenin 
cerrahi eksizyonu için yönlendirilen 5 hasta çalışmaya 
alınmadı. Geriye kalan 14 hasta araştırma grubuna 
dahil edildi.  Bu 14 hastanın yaş ve cinsiyeti, başvu-
ru şikayeti, mikroaglutinasyon test sonucu,  tularemi 
klinik tipi,  tedavi şekli ve süresi ile ilgili bilgiler ince-
lendi. 

SONUÇLAR

On beş hastanın 6 ’sı erkek, 8’i kadın, yaş ortalama-
sı 40.7 (25- 77) idi.  Altı hasta glandular, 8 hasta ise 
orofarengeal tularemi tanısı almıştı.  Orofarengeal 
tularemi tanısı alan 8 hastanın hepsinin hastalığın 
başlangıcında gribal enfeksiyon benzeri  (ateş boğaz 
ağrısı, yutma güçlüğü, halsizlik ) prodromal bir dönem 
tariflediği, ancak bu hastaların kliniğimize başvurma 
nedeninin tüm glandular tularemi hastalarında oldu-
ğu gibi boyunda şişlik olduğu tespit edildi.

Hastaların tümünde Tularemi tanısı il Sağlık Müdür-
lüğü aracılığı ile Ankara Refik Saydam Hıfzıhsıhha 
Merkezi’ne gönderilen hasta serumlarında mikroag-
lütinasyon testi ile doğrulanmış olup, antikor titresi 
1/ 160’ın üzerinde olan hastalar tularemi pozitif ola-
rak kabul edilmiştir. 

Hastaların tümünün boyun ultrasonografik ve bilgi-
sayarlı tomografik incelemelerinde nonspesifik ve 
inflamatuar özellikleri olan ve bazılarında ise sant-
ral nekroz alanları bulunan lenf nodları saptanmıştır 
(Resim 1) . 

Resim 1. Hastalarımızdan birine ait boyun BT görüntüsü:  
sağda submandibuler bölgede platisma kası ile subman-
dibular gland arasında sınırları seçilemeyen çevresel 
kontrastlanan santrali kistik kitleler.
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Tedavide ilk seçenek olarak streptomisin tercih 
edilmiş ve tedavi en az 14 gün süreyle uygulanmıştır.  
Boyunda kitlesi olan hastalarda kimi zaman antibiyo-
tik tedavisine ek olarak tedaviye yanıtı hızlandırmak 
için,  kimi zaman ise medikal tedaviye yeterli yanıt 
alınamadığı için, cerrahi drenaj ya da eksizyon 
uygulanmıştır. Bu cerrahi girişimlerle elde edilen 
örnekler kültür için Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na, 
histopatolojik inceleme için ise Patoloji Anabil-
im Dalı’na gönderilmiştir. Gönderilen örneklerin 
hiçbirinde bakteri üretilememiştir. 

Cerrahi eksizyon yapılan hastaların hepsinde  histopa-
tolojik inceleme sonucunda granulamatoz enfeksiyon 
ile uyumlu bulgular  tespit edilmiştir. 

Hastalarımıza ait ayrıntılı klinik bilgiler Tablo1’de 
görülmektedir. 

Tablo 1: Kliniğimizde Tularemi tanısı alan ve tedavi edilen 14 hastaya ait klinik bilgiler

Yaş     Cinsiyet   Başvuru nedeni Klinik  Serum Antikor Medikal     Tedavi Süresi Cerrahi    
    Form  Titresi   Tedavi    Tedavi
25 K Boyunda şişlik G 1/320  S 14 GÜN  C
77 K Boyunda şişlik G 1/640  S 14 GÜN  D
32 K Boyunda şişlik O 1/320  S 14 GÜN  - 
43 K Boyunda şişlik O 1/1280  S 14 GÜN  - 
56 E Boyunda şişlik G 1/1280  S 14 GÜN  D
25 K Boyunda şişlik O 1/2560  S 14 GÜN  -
54 E Boyunda şişlik O 1/640  S 14 GÜN  -
42 K Boyunda şişlik O 1/1280  S 14 GÜN  -
33 E Boyunda şişlik G 1/2560  S 14 GÜN  -
25 K Boyunda şişlik O 1/640  S 14 GÜN  D
31 K Boyunda şişlik O 1/640  S 14 GÜN  -
44 E Boyunda şişlik O 1/160  S 14 GÜN  -
46 E Boyunda şişlik G 1/2560  S 14 GÜN  -
37 E Boyunda şişlik G 1/1280  S 14 GÜN  C

K: Kadın, E: Erkek, G: Glandular, O: Orofarengeal , S: Streptomisin,  C: cerrahi eksizyon; D: drenaj 

TARTIŞMA

Tularemi hastalığı ilk olarak 1911 yılında McCoy tara-
fından Kaliforniya'nın Tulare bölgesinde, sincaplarda 
görülen veba benzeri bir salgın hastalık olarak tanım-
lanmış ve etken bakteri Bacterium tularensis olarak 
isimlendirilmiştir. Hastalığı insanlarda ilk tanımlayan 
ise Edward Francis olup, 1912 ve 1925 yılları arasında 
mikroorganizma ve hastalık üzerine yaptığı çalışmalar 
sonucunda etken bakterinin ismi “Francisella tularen-
sis” olarak değiştirilmiştir (3).

Tularemide konak çoğunlukla tarla faresi, kır sıçanı, su 
sıçanı ve tavşan gibi kemirgen hayvanlardır.  Hastalık,  
hayvanlara tatarcık, kene, sivrisinek gibi vektörlerin 
ısırması ile bulaşır.  İnsanlara ise vektör olarak görev 
yapan böceklerin ısırması,  infekte hayvanlarla direk 
temas, infekte partiküllerin inhalasyonu veya konta-
mine olmuş gıda ve suyun tüketilmesi sonucu bula-
şabilmektedir.  Bu nedenle Tularemi kırsal alanda ve 
avcılıkla uğraşanlarda daha sık görülmektedir (2,6).

Bozok Tıp Derg. 2012,2:(1-6)                                GÜRBÜZ ve ark. 
Eskişehirde Tularemi Olguları 
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Bizim çalışmamızda da hasta grubunu kırsal al-
anda yaşayan hastalar oluşturmaktaydı. Hastalığın 
inkübasyon süresi ortalama 3-5 gündür. Ancak bu süre 
1-21 gün arasında değişebilir. Bakterinin virülansı, 
konakçının immün sistemi ve hastalığın bulaş yolu 
klinik seyri etkiler. Hastalarda başlangıçta gribal en-
feksiyon benzeri ateş, baş ağrısı, halsizlik gibi non-
spesifik semptomların olduğu prodromal bir dönem 
olabilir.  Daha sonra hastalığın klinik formuna göre ek 
semptomlar gelişir (3,5).

Çalışmamızda hastalarımızın 8’inin (%57.1)  
öyküsünde hastalığın başlangıcında benzer bir  pro-
dromal  dönem mevcuttu. 

Tularemi,  ülseroglandular, glandular, okuloglandular, 
tifoidal, pnömonik, orofaringeal olmak üzere 6 ayrı 
klinik tipte seyreder. En sık görülen tip ülseroglan-
dular tipdir (5-7).  Çalışmamızda 6 (% 42.8 ) hastanın 
glandular 8 (%57.1) hastanın ise orofarengeal tula-
remi tanısı aldığı tespit edildi. Bu iki klinik tip dışında 
tanı almış hasta tespit edilmedi. Hastalarımızın oro-
farengeal veya glandular tip tularemi tanısı almış 
olması kliniğimizin Kulak Burun Boğaz  (KBB) kliniği 
olmasından da kaynaklanmış olabilir. Çünkü orofar-
ingeal tularemide ateş, halsizlik gibi semptomlar ve 
tonsil hipertrofisi, boyunda lenfadenomegali, mem-
branöz tonsillofarenjit gibi bulgular, glandular tulare-
mide ise ağrılı lenfadenopati bulgusu hakimdir. Bu tip 
semptom veya bulgulara sahip hastaların da öncelikle 
KBB kliniklerine başvurması olağandır. 

Tularemide kesin tanı F. tularensis’in özel besi yer-
inde üretilmesi ile konur. Ancak bakterinin üretilmesi 
genellikle zordur. Bu nedenle pratik uygulamada daha 
çok mikroaglutinasyon ve tüp aglütinasyon testleri 
kullanılır. Mikroaglutinasyon testi tüp aglutinasyon 
testine göre daha duyarlı bir yöntemdir. 

Serolojik testlerde hasta serumunda bakteriye karşı 
gelişen antikor titresi ölçülür. 

Antikorlar, hastalığın başlangıcından ortalama 2 hafta 
sonra pozitifleşir,  tüp aglütinasyon testi için serum-
da titrenin 1/160’ın, mikroaglütinasyon testi için ise 
1/128’in üzerinde olması yeterlidir.   Ayrıca akut en-
feksiyon döneminde 7 - 10 gün arayla alınan serumda 
titrede 4 kat artışın izlenmesi de tanıyı destekleyen 
bir bulgudur (5,6,8). 
Ancak tulareminin tanısında hikaye de çok önemlidir. 
Zoonotik bir hastalık olması nedeniyle özellikle en-
demik bölgede çalışan hekimlerin ayırıcı tanıda Tu-
laremiyi düşünmeleri gerekmektedir.  Aksi takdirde 
tanıda yanılma ve gecikme olabilir.  Endemik bölgel-
erde özellikle salgın dönemlerinde hekimlerin tula-
remi hastalığı konusunda sağlık kuruluşlarınca bilg-
ilendirilmesi elbette tanı sürecini hızlandırmaktadır.   
Amerika Birleşik Devletleri’nde endemik bir bölgede  
ortalama 11 gün,  endemik bir bölge olmayan 
İspanya’da ise ortalama 47.5 gün tularemi tanısında  
gecikme olduğu ve yine  İspanya ‘da ancak 145. günde 
tanısı konabilen bir tularemi olgusunun tespit edildiği 
bildirilmiştir (10). 

Tanı gecikmesinin başlıca nedeni, tulareminin tüm 
klinik tiplerinin sıklıkla bazı enfeksiyöz hastalıklarla 
karıştırılabilmesidir. Özellikle orofaringeal tip strep-
tokokal tonsillofarenjit ile, ülseroglanduler ve glan-
duler tip ise sıklıkla enfeksiyöz mononükleozis veya 
tüberküloz lenfadeniti ile karıştırılabilmektedir.  
Tüberküloz ile karıştırılan olgularda tanının atlanmış 
olma ihtimali yüksektir. Çünkü Tularemide 1. tercih 
tedavi seçeneği olan streptomisin,  tüberküloz tedavi 
protokolünde de yer almaktadır. Bu nedenle birçok 
tularemi olgusu tüberküloz sanılarak tedavi edilmiş 
olabilir. 

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarından elde edi-
len bilgiye göre 2010 yılından önce Eskişehir’den 
bildirilen Tularemi olgusu yoktur.  2011 yılında ise 
72 vaka bildirilmiştir. Bu sonuç,  bu zamana kadar 
Eskişehir ‘de Tularemi olgularının yanlış tanı ile tedavi 
edilerek atlanabilmiş olabileceğini düşündürmektedir. 

GÜRBÜZ ve ark.
Eskişehirde Tularemi Olguları
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Tulareminin tanısında radyolojik görüntüleme tet-
kikleri ile  (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, 
manyetik rezonans görüntüleme) hastalığa spesifik 
bulgu elde edilememektedir. 

Ancak hastalığın yaygınlığını belirlemek amacıyla bu 
tetkiklerden faydalanılabilir.  Ayrıca lenfadenopati 
veya cilt lezyonlarının histopatolojik incelemelerinde 
tularemi için spesifik bir bulgu elde edilememekte, 
çoğunlukla granulamatoz enfeksiyon ile uyumlu bul-
gular saptanmaktadır (11). 

Çalışmaya dahil ettiğimiz hastalarımızın da hiçbirinde 
süpüre lenfadenopatilerinden gönderilen örneklerde 
bakteri üretilememiş, cerrahi eksizyon yapılan 
hastaların hepsinde yapılan histopatolojik inceleme 
sonucunda granülomatöz enfeksiyon ile uyumlu bul-
gular tespit edilmiştir. Ayrıca boyun ultrasonografik ve 
bilgisayarlı tomografik incelemelerinde nonspesifik 
ve inflamatuar özellikleri olan ve bazılarında ise sant-
ral nekroz alanları bulunan lenf nodları saptanmıştır.  
Tularemide tedavide streptomisin, gentamisin, sipro-
floksasin, doksisiklin, kloramfenikol gibi antibiyotikler 
kullanılmaktadır. Ancak çoğunlukla streptomisin 
tercih edilmekte ve tedavi süresinin en az 14 gün 
olması gerektiği belirtilmektedir (11,12). Medikal 
tedaviye ek olarak antibiyotik tedavisine alınacak 
yanıtı hızlandırmak ve/veya kozmetik amaçlı, lenf 
nodlarının drenajı veya cerrahi eksizyonu uygulanabilir. 
Çalışmamıza dahil edilen hastaların hepsinde 14 
gün süre ile streptomisin kullanılmış, 3 hastada ek 
olarak cerrahi drenaj, 2 hastada ise cerrahi eksizyon 
uygulanmıştır. Cerrahi drenaj uyguladığımız hasta-
larda drenaj sonrasında flegmon tarzında, kozmetik 
olarak hoş olmayan kitlelerin (Resim 2)  oluştuğu, 
bu kitlelerin de cerrahi eksizyonunun çoğunlukla 
güç olduğu görülmüştür.  Benzer yorum Kızıl ve ark. 
(7) tarafından yapılan çalışmada da dile getirilmiştir.  
Bu nedenle hastalarda öncelikle cerrahi drenaj yer-
ine cerrahi eksizyonun tercih edilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. 

Sonuç olarak Tularemi, son yıllarda ülkemizde yeniden 
önem kazanan ve bildirimi artan hastalıklardan 
biridir.  Ateş, boğaz ağrısı ve servikal lenfadenit ile 
başvuran ve beta-laktam grubu antibiyotiklere yanıt 
alınamayan olgularda ayırıcı tanıda akla getirilmelidir.  

Resim 2. Cerrahi drenaj uyguladığımız bir hastamızın
drenaj sonrası görüntüsü

                                 GÜRBÜZ ve ark. 
Eskişehirde Tularemi Olguları 
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2009-2011 YILLARI ARASINDA AFYON KOCATEPE 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YENİDOĞAN SERVİSİNDE 
TAKİP EDİLEN KONJENİTAL ANOMALİLİ BEBEKLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of Congenital Anomalies in Babies Born Between 
2009-2011 in Afyon Kocatepe Univeristy Medical Faculty 
Newborn Unit.

ÖZET

Konjenital anomaliler tüm dünyada erken doğumlardan sonra morbidite ve mortali-
tede 2. derecede rol almakta olup ortalama olarak %3-5 oranında rastlanmaktadırlar. 
Akraba evliliğinin sık olduğu ülkemizde bu konuda çok çalışma mevcut değildir. Burada 
Yenidoğan Kliniğinde takip edilen kongenital anomalili bebeklerin öyküleri ve klinik 
izlemleri tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Konjenital anomali, Erken doğum, Yenidoğan

SUMMARY 

Congenital anomalies are  the 2nd most common causes of mortality and morbidity 
among newborn babies and are seen 3-5%. In our country consangious marriages are 
commonly seen and no national study about congenital anomalies are performed. 
Here we evaluated the history and clinical outcomes of babies with congenital ano-
malies in our Newborn Unit. 

Key Words: Congenital anomalies, Premature birth, Neonate

GİRİŞ

Doğumsal defekt, konjenital malformasyon, konjenital anomali eş anlamlı kullanılan 
ve doğumda varolan gelişim kusurunu tanımlayan terimlerdir. Bu tanımlama, makros-
kopik ya da mikroskopik yapısal anomali ya da normalden sapmaları kapsamaktadır 
(1,2).  Bu anomaliler; genetik ve/veya çevresel etmenlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır 
(3). Konjenital anomaliler tüm dünyada erken doğumlardan sonra morbidite ve mor-
talitede 2. derecede rol almakta olup ortalama olarak %3-5 oranında rastlanmakta-
dırlar (4). 

Bu çalışmada amaç Yenidoğan Kliniğine 3 yıl içinde saptanan majör konjenital anoma-
lilerin sistemlere göre dağılımını, hastaların prenatal ve postnatal bulgularını  geriye 
dönük olarak değerlendirmektir.
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GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan 
Kliniğine Mayıs 2009 ve Eylül 2011 tarihleri arasında 
yatmış olan bebeklerin kayıtları geriye dönük olarak in-
celendi. Majör konjenital anomalili hastaların prenatal 
öyküleri, doğum öyküleri ve perinatal prognozları de-
ğerlendirildi.

BULGULAR

Yenidoğan Kliniğinde 40 ayda 45 (16 erkek, 29 kız ) ano-
malili bebeğin takip edildiği saptandı.  Konjenital ano-
malili bebek doğuran annelerin yaşı 16-45 arası (25.5) 
olup gebelik sayısı ise 1-8 (2) idi. Tüm gebelikler spon-
tan oluşmuş idi. Hiçbir annede gebelikte preeklampsi 
veya korioamniyonit öyküsü yoktu. Annelerin gebelik 
öyküleri incelendiğinde 2  gestasyonel diyabet, 3 hi-
pertansiyon, 4 oligohidramniyoz olduğu görüldü. İki 
bebek intrauterin gelişme geriliği ile gebelik boyunca 
takipte idi. Anne baba akrabalığı 5 ailede vardı. Bir be-
bek 1 saatlik erken membran rüptürü (EMR)  ile doğ-
muştu. Doğum şekli olarak 29 bebek sezaryen doğum 
(% 64.4) ile doğurtulmuştu. Tüm gebelikler arasında 1 
çoğul gebelik (ikiz gebeli ) vardı. Belirtilen süre içinde 
hastanemizde doğan ve Yenidoğan Kliniğine yatan be-
bek sayısı 2420 idi, konjenital anomali sıklığı da %1.8 
olarak saptandı.

Konjenital anomalilerin sistemlere göre sınıflandırılma-
sı Tablo 1’de görülmektedir. En sık saptanan anomali-
ler santral sinir sistem (SSS) ve gastrointestinal sistem 
(GİS) ile ilgili olan anomaliler idi. Saptanan SSS anoma-

lileri meningomiyelosel, hidrosefali, mikrosefali, ense-
falosel ve anensefali idi. 

Hastalarda izlenen GİS anomalileri yarık damak, yarık 
dudak, trakeoözofageal fistül TÖF), duodenal atrezi, 
gastroşizis, diafragma hernisi, özofagus atrezisi, imper-
fore anus idi. 

Birden fazla anomali varlığı 18 bebekte (%40) mevcuttu 
ve bu anomaliler Tablo 2’de görülmektedir.
Doğumda oksijen ihtiyacı 19 bebekte (%42.2) oldu ve 
bu bebeklerden 7’si (%15.6) entübe edildi. Bebeklerin 
Apgar skoru 1. dakikada 1-10 (ortalama 5.5), 5. dakika-
da 0-10 (ortalama 6.9) idi. Bebeklerin gestasyon hafta-
ları  29-40 (ortalama 37 hafta) idi. Vücut ağırlığı 1300-
4000gr (ortalama 2755gr)  olup  6  bebek gestasyon 
yaşına göre küçük (SGA), 1 bebek ise  gestasyon yaşına 
göre büyük idi. Konjetal anomalili bebeklerin 1’inde 
respiratuar distres sendromu (RDS), 1’inde yenido-
ğanın geçici takipnesi,  3’ünde mekonyum aspirasyon 
sendromu, 2’sinde pulmoner hipertansiyon, 2’sinde 
geç sepsis gelişti. Bu hastalardan 7’sine kan nakli yapıl-
dı. Meningomiyeloselli bebekler Beyin Cerrahisi Klini-
ğinde opere oldu, hidrosefali için ventriküloperitoneal 
şant takıldı ve takibe alındı. 

Sonuçta 7 bebek (%15.6) (spina bifida, 
anensefali+ensefalosel, özofagus atrezisi , diafragma 
hernisi, Zelweger sendromu, hidrops fetalis) kaybedil-
di, 7 hasta ileri tetkik ve tedavi için sevk edildi, diğer 
hastalar uygun kliniklerle birlikte değerlendirilerek ta-
kibe çağrılıp taburcu edildi.
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Sistem  n %  Açıklama
SSS  16 35.5  Ensefalosel, meningomiyelosel, hidrosefali, mikrosefali. 
Üriner  1 2.2  unilateral renal agenezi, renal agenezi ve ektopik böbrek
İskelet  3 6.6  Osteokondroplazi, femur kısalığı,  akondroplazi, pes ekinovarus,  
     artrogripoz
GİS  15 33.3  Yarık damak dudak, TÖF, duodenal atrezi, gastroşizis, diafragma  
     hernisi, özofagus atrezisi, imperfore anus
Kardiyovasküler  5 11.1  ASD, VSD,  VSD+tek atrium, hipolplastik sol kalp,
Diğer   5 11.1  Down senromu, Zellweger sendromu, Apert sendromu, hidrops  
     fetalis

Tablo 1: Hastalarda görülen konjenital anomalilerin sistemlere göre sınıflandırılmış hali görülmektedir.

SSS: Santral sinir sistem, GİS: Gastrointestinal sistem, TÖF: Trakeoözofageal fistül, VSD: Ventriküler septal defekt, ASD: Atriyal septal defekt
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Tablo 2: Hastalarda tespit edilen birden fazla konjenital anomaliler görülmektedir

Yarık damak ve yarık dudak (4 bebek)
Tek taraflı renal agenezi ve ektopik tek pelvik böbrek
Ensefalosel ve hidrosefali
Pes ekinovarus ve hidrosefali
Osteokondroplazi ve femur kısalığı
Pierre robin sendromu
Atrial septal defekt ve aort koarktasyonu ve annüler pankreas
Ektodermal displazi ve anal atrezi ve meme başı yokluğu
Ventriküler septal defekt ve septum deviasyonu ve pektus karinatum ve sendromik yüz görünümü
Ventriküler septal defekt ve tek atrium ve sağ pulmoner arterde darlık ve ektopik anterior anüs
Yarık damak dudak  ve araknoid kist  ve ektopik anterior anüs
Multipl konjenital anomali
Özefagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül
İmperfore anüs ve özefagus atrezisi ve düşük kulak
Ensefalosel ve hidrosefali

TARTIŞMA

Konjenital anomalilerin prevalansı gelişmiş ülkelerde 
%3-5 olarak bildirilmektedir (4). Dünyada konjenital 
anomali insidensinin %3-7 olduğu tahmin edilmek-
tedir, ancak bu oran ülkeden ülkeye farklılık göstere-
bilmektedir. Gaziantep Doğum hastanesinde yapılan 
bir çalışmada yaklaşık 12.000 yenidoğan incelenmiş 
ve %1.0’inde konjenital anomali saptanmıştır. Sap-
tanan anomaliler sırasıyla SSS, ürogenital sistem ve 
GİS’te bulunmuştur (5). İstanbul’da 56.000 bebeğin 
değerlendirildiği bir çalışmada konjenital anomali 
oranı %0.44 olarak saptanmıştır (6). Kliniğimizdeki 
konjenital anomali sıklığı %1.8 olarak saptanmıştır. 
Bu oran ülkemizden bildirilen oranlara yakın olup, 
dünya çapında bildirilen sıklığın altındadır. Bunun 
nedeni perinatal ultrasonografinin yaygınlaşması, mi-
nör konjenital anomalilerin başka merkezlerde takip 
edilmesi ve kliniğimize seçilmiş olguların refere edil-
mesidir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada en sık sap-
tanan anomaliler SSS, takiben GİS olarak bildirilmiştir 
(6). Ülkemizden yapılan çalışmalarda en sık bildirilen 
konjenital anomaliler SSS anomalileridir (5,6). Bizim 
çalışmamızda vaka sayısı az olmasına rağmen en sık 
saptanan anomaliler de SSS ve GİS ile ilgili olanlar idi. 
En sık bildirilen SSS anomalileri meningomiyelosel, 

hidrosefali, anensefalidir. Çalışmamızda benzer so-
nuçlar elde edilmiştir. Üriner sistem anomalilerinin 
kliniğimizde az görülmesinin nedeni bu hastaların di-
ğer hastanelerde prenatal tanı alıp takip edildiği şek-
linde yorumlanabilir. 

Hindistan’da yapılan bir çalışmada 9308 bebekten 
140’ında bir veya çoklu konjenital anomali saptan-
mıştır (7). Burada görülen anomaliler sıklık sırasına 
göre kas-iskelet sistemi, SSS ve GİS’te görülmüştür. 
Konjenital anomalili bebeklerin daha genç anneler-
den (anne yaşı 20) doğan bebekler olduğu görülmüş-
tür. Bizim çalışmamızda da anne yaş ortalaması 22.5 
olarak saptanmıştır ve SSS anomalisi ile anne yaşı ve 
parite sayısı incelendiğinde annelerin 21-25 yaş ara-
sı olduğu ve 1-3 kez hamile kaldıkları görüldü. Anne 
yaşı veya parite ile SSS anomali varlığı arasında ilişki 
saptanmadı. Hindistan’da yapılan bir çalışmada parite 
sayısı arttıkça (4’ten fazla gebelik öyküsü) konjenital 
anomali sıklığının arttığı saptanmıştır. Ölü doğmuş be-
beklerdeki anomali sıklığı canlı doğanlara oranla daha 
yüksek bulunmuştur. Pakistan’da yapılan bir çalışma-
da konjenital anomaliler %13 olarak bildirilmiştir. Bu-
rada anomalilerin sıklığı GİS, genitoüriner sistem ve 
SSS olarak sıralanmıştır (8). 



Türkiye’de akraba evliliği sıklığı Türkiye Nüfus ve 
Sağlık Araştırması verilerine gore 1968’de % 29.2,  
1993’de % 23, 1998’de % 25.1 ve 2003’de % 22 tes-
pit edilmiştir (9, 10). Akraba evlilikleri otozomal re-
sesif genlerin bir araya gelme sıklığını arttırarak top-
lum sağlığını yakından ilgilendiren bir evlilik şeklidir 
(9,11). Akraba evliliği yapan popülasyonda özürlü 
çocuk doğma riski diğer popülasyona göre iki kat ar-
tarak % 8-9 olmaktadır. Akraba evliliği genetik hasta-
lıkların epidemiyolojisini etkileyen önemli durumlar-
dan biridir (12). 

Yapılan bir çalışmada Afyonkarahisar ilinde akraba 
evliliği %19.6 oranında bulunmuştur. Aynı çalışmada 
konjenital anomalili doğum sıklığı akraba evliliği olan-
larda % 3.9 iken olmayanlarda % 1.9 olarak saptan-
mıştır (13). Bizim çalışmamızda anomalili bebeklerin 
ailelerindeki akraba evliliği %11.1 idi. Bu oran ilimiz-
de yapılan diğer çalışmaya göre oldukça yüksektir. 
Bunun nedeninin kliniğimizin ilimizdeki en üst sağlık 
hizmeti birimi oluşu ve en zor ve seçilmiş hastaların 
buraya başvurması olduğunu düşünmekteyiz.

Kongenital anomalilerin cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında bizim çalışmamızda K/E oranı 1.8/1 ola-
rak bulunmuştur. Hindistanda yapılan çalışmada bu 
oran 1.6/1 (7) ve Pakistanda ise 0.8/1 (8) olarak bu-
lunmuştur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise 0.9/1 
(5) ve 1.8/1 (6) olarak bildirilmiştir. Farklı çalışmalar-
da farklı sonuçların alınmasının nedeni çok sayıda 
anomalinin değerlendirilmiş olması ve her biri için 
ayrı ayrı cinsiyet tespiti yapılmaması olduğu düşünü-
lebilir. Bizim çalışmamızdaki olgu sayısının azlığının 
da bu konuda rolü olduğunu düşünmekteyiz. 

Konjenital anomalilerin önemli bir mortalite nedeni 
olduğu bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yapılan bir çalışmada bebek ölümlerinin en önemli 5 
nedeninden en sık görüleni olarak konjenital malfor-
masyon ve deformasyonlar tanımlanmıştır (14). Fetal 
prognozun yıllara göre değerlendirildiği ülkemizde 
yapılan bir çalışmada toplam mortalite takip eden 

5 yıl için yıllık %20 ile %37.9 arasında bildirilmiştir 
(6). Pakistandan yapılan çalışmada 57 olgunun 48’i 
opere edilmiş ve 1’i preoperatif 4’ü ise posteoperatif 
dönemde kaybedilmiştir (%8.8). Bizim çalışmamızda 
mortalite %15.6 olarak bulunmuştur. Diğer serilere 
göre bu oranın düşük oluşunun nedenlerinin kliniği-
mize seçilmiş hasta gönderilmesi ve vaka sayısının az 
olması olduğunu düşünmekteyiz. 

Konjenital kalp hastalıkları, TÖF, intestinal atrezi gibi 
konjenital anomalilerin erken saptanması tedavi ve 
gerekli cerrahi girişiminin planlanması için önemlidir. 
Böylece öncelikle hastaların yaşaması sağlanırken 
uzun dönemde morbidite azaltılmış olurken yaşam 
kalitesi artırılmış olur. 

Prenatal veya doğumdan sonra tanı alan konjenital 
anomalili bebeklerin ailelerinde emosyonel rahat-
sızlık oluşmaktadır. Aileler böyle durumlarda endi-
şeli olup kendilerini suçlu hissedebilmektedirler. Bu 
durumda hastanın hastalığının teşhisi konulduktan 
sonra aileye yapılacaklar ile ilgili bilgi verilebilir. Kalıcı 
hastalığı olan ve multidisipliner tedavi ve takip ge-
rektiren hastalığı olan çocuklu ailelerin de psikolojik 
yönden desteklenmesi uygundur. 

SONUÇ

Konjenital anomaliler ile ilgili tüm Türkiye’yi içine 
alan bir çalışma veya prevalans, insidans bilgisi mev-
cut değildir. Bu nedenle çalışmamızda saptanan sık-
lığın ülke çapına göre kıyaslanması söz konusu değil-
dir. İstanbul ve Gaziantep’ten yapılan çalışmalar ile 
yakın oranlar saptanmıştır. Kliniğimizde saptanan 
anomaliler dünya ve ülkemizdekine benzerlik göste-
rir şekilde SSS ve GİS anomalileri ağırlıklı idi. Ülkemiz-
de akraba evliliğinin sıklığı da gözönünde tutulacak 
olursa folik asit kullanımın rutin hale getirilmesinin 
sağlanması ayrıca prenatal tanı ve postnatal multidi-
sipliner yaklaşım ile konjenital anomalili bebek ve ai-
lelere hastalığın takibinde daha yardımcı olunacağını 
düşünmekteyiz.
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DÜŞÜK DOZ OKSİTOSİN PROTOKOLÜ İLE DOĞUM 
İNDÜKSİYONUNUN SONUÇLARI

The Outcomes of Labor Induction with Low Dose Oxytocin 
Protocol 

ÖZET

Amaç: Düşük Bishop skorlu hastalarda kullanılan düşük doz oksitosin protokolünün et-
kinliğini ve doğum sonuçlarını araştırmak.

Materyal - Metot: Çalışma 2010- 2011 yıllarında düşük doz oksitosinle doğum indüksi-
yonu yapılan nullipar gebeler üzerinde retrospektif olarak uygulandı. Rejyonel analjezi 
kullanılan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.  Uzamış latent, uzamış aktif faz ve uzamış 
ikinci evre varlığı doğum indüksiyonuna yanıtsızlık olarak kabul edildi. Doğum evrele-
rinin süreleri, operatif vajinal doğum, sezaryenle doğum, epizyotomi gerekliliği, perine 
laserasyonları ve perinatal sonuçlar kayıt edildi. İstatistiki analizde T testi ve ki-kare 
testi kullanıldı. p<0.05 istatistikî anlamlılık olarak kabul edildi.

Bulgular: Toplam 133 hastaya doğum indüksiyonu uygulanmıştı Hastaların yaş orta-
laması 28.6±5.8, kilosu 79.8±13.3 ve gestasyon süresi 271±11 gün idi. Ortalama fetal 
ağırlık 3239±530 gramdı. 48(%36.1) hastada doğum sezaryen ile gerçekleştirilmişti. 
11(%8.3) hastaya güven vermeyen fetal durum, 37(%27.8) hastaya ise doğum indük-
siyonuna yanıtsızlık nedeniyle sezaryen uygulanmıştı. 50(%37.6) hastada mediolateral 
epizyotomi, 14(10.5%) hastada 1.ve 2. derece perine laserayonu saptandı. 3. ve 4. de-
rece perine laserayonu gözlenmedi. Doğumun vajinal olarak gerçekleştiği 85 hastada 
ortalama latent faz 556±386dakika, aktif faz 301±193 dakika ve ikinci evre 27±17 da-
kika idi. Toplam 22 hastada uzamış latent faz, 11 hastada uzamış aktif faz ve 4 hastada 
uzamış ikinci evre mevcuttu. Doğumun sezaryen ve vaginal olarak gerçekleştiği hastalar 
karşılaştırıldığında ortalama yaş, kilo, Bishop skoru ve fetal ağırlık farklı değildi. Sadece 
doğum indüksiyonuna yanıtsızlık nedeniyle sezaryen yapılan hastalar değerlendirildi-
ğinde ise Bishop skoru vajinal doğum yapan hastalara oranla anlamlı derecede düşük-
tü.

Sonuç: Bishop skoru düşük doz oksitosin protokolü ile indüksiyon alan nullipar gebeler-
de uzamış doğum eylemini tahmin etmekte kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Doğum indüksiyonu, Oksitosin, İlerlemeyen eylem
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GİRİŞ

Uterus kontraksiyonlarının iyatrojenik olarak uyarıl-
ması doğum indüksiyonu olarak adlandırılır. Tüm ge-
beliklerin %20 sinde uygulanmaktadır (1).  Hekimle-
rin ve gebelerin terme yakın olası in utero fetal ölüm 
korkusu nedeniyle doğum indüksiyonunun prevalansı 
son yirmi yılda ikiye katlanmıştır (1).

Doğum eylemini indüklemek amacıyla membranları 
ayırma (stripping), amniyotomi, intravenöz oksitosin 
kullanımı ve vaginal veya oral prostoglandin analogla-
rı kullanılmaktadır. Hipotalamusta üretilen ve hipofi-
zin arka lobundan pulsatil olarak salgılanan oksitosin, 
bilinen en güçlü uterotonik ajandır. Sentetik oksito-
sinin doğum eylemini indüklemek amacıyla güvenle 
kullanılabileceği bildirilmektedir (2). Operatif vajinal 

doğum, fetal kalp hızı değişiklikleri ile giden uterin 
taşisistoli, yenidoğanın prematür olarak doğması ve 
indüksiyona yanıtsızlık nedeniyle doğumun sezaryen 
ile gerçekleştirilmesi indüksiyonunun risklerindendir 
(3). Düşük doz, alternatif düşük doz, yüksek doz ve 
alternatif yüksek doz gibi isimlerle adlandırılan birçok 
oksitosin protokolü tanımlanmıştır. Hangi protokolün 
güven ya da etkinlik açısından daha üstün olduğu ise 
kanıtlanmamıştır.

Biz bu çalışmamızda düşük Bishop skorlu nullipar has-
talarda kullanılan düşük doz oksitosin protokolünün 
etkinliğini ve doğum sonuçlarını araştırmayı amaçla-
dık.

ABSTRACT

Objective: to investigate the efficacy and the outcomes of low dose oxytocin induction protocol in nulliparous 
women with low Bishop score.

Materials-Methods: This study was conducted between 2010 and 2011 on nulliparous pregnant women 
whose labor were inducted with low dose oxytocin protocol. The study was designed in retrospective man-
ner. All data were collected from hospital records. Patients requiring regional analgesia for pain relief were 
excluded from the study. The duration of labor stages, perinatal outcomes, the rate of abdominal delivery, 
episiotomy and perineal laceration were recorded. The failure of labor induction was accepted when the 
latent and active phase of labor or second stages of labor was abnormally prolonged. T test and χ2 test were 
used for statistical analysis and p value was set as 0.05.

Results: A total of 133 patients were underwent labor induction. The mean age and weight of patients were  
28.6±5.8 years and 79.8±13.3 kg respectively. The mean gestational time was 271±11 day. The mean neonatal 
birthweight was 3239±530g. Cesarean delivery rate was 36.1 %. The failure of labor induction was observed 
in 37 (27.8 %) patients. The mediolateral episiotomy and perineal laceration rate were 37.6 % and 10.5 % 
respectively. 85 (63.9 %) patients delivered vaginally. The average duration of latent and active phase were 
556±386 and 301±193 minutes. The average duration of second stage was 27±17minutes. There was no sig-
nificant difference in the mean patients’ age, weight and neonatal birthweight except The Bishop score which 
was significantly lower in patients whose labor induction was failed.

Conclusion: Bishop score can be used in prediction of failed labor induction with low dose oxytocin protocol 
in nulliparous pregnant women

Key words: Labor induction, Oxytocin, Protraction disorder
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MATERYAL VE METOT

Çalışma 2010–2011 yıllarında Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Kliniğinde düşük doz oksitosin rejimi ile doğum in-
düksiyonu uygulanan nullipar gebeler üzerinde ret-
rospektif olarak uygulandı. Homojeniteyi sağlamak 
amacıyla belirlenen çalışma kriterleri; 1) tekil sefalik 
prezantasyon 2) intakt amniyotik membran, 3) düşük 
Bishop skoru(<8) ve 4) fetal ağırlık <4500 gram olmak 
şeklindeydi. Dosya incelemelerinde doğum eylemi sı-
rasında nöroaksiyel analjezi kullanılmış olan hastalar 
çalışmadan çıkarıldı. 

Kliniğimizde rutin olarak uygulanan düşük doz oksito-
sin protokolünde oksitosin 1mU/dk dozu ile başlan-
makta ve 10 dakikada 3 kontraksiyon elde edilinceye 
kadar 30 dakikalık intervaller ile doz 1mU/dk olacak 
şekilde arttırılmaktadır. Çalışmada servikal açıklık 
4 cm oluncaya kadar geçen süre latent faz, servikal 
açıklık>4 cm olduğunda aktif faz varlığı kabul edildi. 
Tam servikal açıklıktan fetusun doğumuna kadar ge-
çen süre ise ikinci evre olarak kabul edildi. Uzamış 
latent faz 20 saat, uzamış aktif faz ise 12 saat olarak 
kabul edildi. Doğumun 2. evresinin uzaması ise 2 saat 
olarak kabul edildi. Uzamış latent, uzamış aktif faz ve 
uzamış ikinci evre varlığı doğum indüksiyonuna yanıt-
sızlık olarak kabul edildi. 

Doğum evrelerinin süreleri, operatif vajinal doğum, 
sezaryenle doğum, epizyotomi gerekliliği, perine 
laserasyonları ve perinatal sonuçlar kayıt edildi. Ve-
rilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel 
metodların yanı sıra, grupların karşılaştırılmasında in-
dependent T testi kullanıldı. p<0.05 istatistikî anlam-
lılık olarak kabul edildi. İstatistiki analiz için Statistical 
Package for the Social Sciences 11.5 (SPSS; SPSS Inc., 
Chicago, IL) yazılımı kullanıldı.

BULGULAR
     
Çalışma kriterlerine uygun toplam 133 hastaya do-
ğum indüksiyonu uygulanmıştı. Hastaların yaş or-
talaması 28.6±5.8, kilosu 79.8±13.3 kilogram ve 
gebelik süresi 271±11 gün idi. Ortalama fetal ağırlık 
3239±530 gramdı. İndüksiyon uygulanan hastaların 
85’inde (%63,9) vaginal yoldan 48’inde (%36.1) ise 
sezaryen ile doğum gerçekleşmişti. 11(%8.3) hasta-
ya güven vermeyen fetal durum, 37(%27.8) hastaya 
ise indüksiyona yanıtsızlık nedeniyle sezaryen uygu-
lanmıştı. 50(%37.6) hastada mediolateral epizyotomi 
uygulanmıştı. 14(10.5%) hastada 1.ve 2. derece peri-
ne laserayon vardı. 3. ve 4. derece perine laserayo-
nu saptanmadı. Çalışma populasyona ait tanımlayıcı 
özellikler tablo 1 içinde özetlenmiştir.

Doğumun vaginal olarak gerçekleştiği hastalarda or-
talama latent faz 556±386dakika, aktif faz 301±193 
dakika ve ikinci evre 27±17 dakika idi. Sezaryen ile do-
ğum yapan 48 hasta incelendiğinde 6 hastada latent 
fazda, 5 hastada ise aktif fazda iken güven vermeyen 
fetal durum gelişmişti. Hiç birinde uzamış latent ya 
da uzamış aktif faz yoktu. Toplam 22 hastada uzamış 
latent faz, 11 hastada uzamış aktif faz ve 4 hastada 
uzamış ikinci evre nedeniyle sezaryen yapılmıştı. Se-
zaryene giden hastalarla vaginal doğum yapan hasta-
lar karşılaştırıldığında, hastaların yaş, kilo, fetal ağırlık 
ve Bishop skorları ortalamaları farklı değildi. Sadece 
ilerlemeyen eylem nedeniyle sezaryen yapılan has-
talar ile vajinal doğum yapan hastalar karşılaştırıldı-
ğında Bishop skoru vajinal doğum yapan hastalara 
göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). İlerlemeyen 
eylem nedeniyle sezaryen yapılan hastaların yaş kilo 
ve fetal ağırlık ortalamalarında da istatistikî fark yoktu        
(Tablo 2).
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Yaş      28.6±5.8
Kilo      79.8±13.3
Gebelik süresi (gün)   271,1±11
Bishop Skor    4.6±1.9
Epizyotomi  (n)    50(37.6%)
Perineal laserasyon (n)   14(10.5%)
Doğum ağırlığı, g.    3239±530
İndüksiyon endikasyonu 
     Termde elektif indüksiyon (n)  49(%36.8)
     Hafif preeklampsi  (n)   27(%20.3)
     Oligohidroamnios  (n)   24(%18.0)
     Fetal büyüme kısıtlılığı (n)               15(%11.2)
     Kronik hipertansiyon (n)  14(%10.5)
     Gestasyonel diabetes mellitus (n) 4(%3.0)
Doğum şekli 
       Sezaryen     48(36.1%)
               Güven vermeyen fetal durum 11 (8.2%)
               İndüksiyona yanıtsızlık  37 (27.8%)
       Vaginal     85 (63.9%)
Neonatal seks 
       Erkek    57(42%)
       Kız     76(58%)
5.dakika APGAR skoru   9,8±0.5

Tablo 1. Çalışma populasyonunun demografik verileri (n=133)

   Vajinal doğum İndüksiyona yanıtsızlık p
   (n=85)   (n=37)
Yaş    29.0±5.5  27.2±4.9   ns.
Kilo    77.6±12.9 81.6±12.9  ns.
BMI (kg/m2)  30.3±4.5  30.5±4.6   ns.
Gebelik süresi (gün) 271±9  269±11   ns.
Bishop skor (median) 5  3   <0.05
Fetal ağırlık (g.)  3174±653 3255±438  ns.

Tablo 2. Doğum indüksiyonuna yanıtsızlık gösteren hastaların karşılaştırılması 

APGAR: (A)ctivity and muscle tone, (P)ulse (heart rate), (G)rimace response 
(medically known as “reflex irritability”), (A)ppearance (skin coloration), 
(R)espiration (breathing rate and effort).

BMI: Body Mass Index, Vücut Kitle İndeksi.
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TARTIŞMA

Hekimlerin ve gebelerin terme yakın olası in utero fe-
tal ölüm korkusu nedeniyle prevalansı son yirmi yılda 
ikiye katlanan doğum indüksiyonu, tüm gebeliklerin 
%20 sinden fazlasında uygulanmaktadır (1). Operatif 
vajinal doğum, fetal kalp hızı değişiklikleri ile giden 
uterin taşisitoli, yenidoğanın prematür olarak doğ-
ması ve indüksiyon yanıtsızlığı nedeniyle sezaryen ge-
reksinimi indüksiyonunun en önemli riskleridir (3). Biz 
nullipar hastalar üzerinde gerçekleştirdiğimiz bu çalış-
mada güven vermeyen fetal durum nedenli sezaryen 
oranının  % 8 oranında olduğunu saptadık. İndüksi-
yona yanıtsızlık ve uzamış doğum eylemi nedeniyle 
sezaryen yapılma oranını da  %27,8 idi.

Friedman tarafından doğum eylemi 3 evrede incelen-
miştir (4). Doğumun başlangıcından tam servikal dila-
tasyon oluşuncaya kadar geçen süre doğumun 1. ev-
resini, tam servikal dilatasyondan fetusun doğumuna 
kadar geçen süre ikinci evreyi ve plasenta ile eklerinin 
atılması da 3. evreyi oluşturur. Birinci evrede kendi 
arasında latent ve aktif faz olarak iki kısımda incelen-
miştir. Doğum evrelerinin ortalama süreleri farklılık 
göstermekte olup doğum indüksiyonuna yanıtsızlığın 
kriteri tam olarak belirlenmemiştir (5,6,7). Doğum 
eyleminin ilerlemesinde ortalamaya göre yavaşlama 
veya ilerlemenin tamamen durması ilerlemeyen ey-
lem terimi ile ifade edilmekte ve primer sezaryenin 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır (8). Literatürde 
eylem indüksiyonu yanıtsızlığı tam olarak tanımlan-
madığı için indüksiyona yanıtsızlık nedeniyle sezaryen 
yapılma oranları da farklılık göstermektedir. Doğum 
evrelerinin ortalama süreleri çalışmalara göre farklı-
lık göstermekle birlikte ortalamadan iki standart sap-
madan daha fazla uzama ya da 95. persantili geçmesi 
gibi kriterler kullanılarak anormal doğum eylemi ta-
nımlanmaktadır (9). Doğum indüksiyonuna yanıtsızlık 
için kullanılan süreler nullipar ve paröz hastalarda da 
farklılık göstermektedir (10). Düşük doz indüksiyon 
protokolü kullandığımız bu çalışmada nullipar hasta-
lar için ortalama olarak latent fazı 556 dakika, aktif 
fazı 301 dakika ve doğumun 2. evresini 27 dakika ola-
rak belirledik.

Uzamış doğum eylemini tahmin etmek amacı ile çe-
şitli maternal-fetal faktörlerin ve tarama testlerinin 
kullanımı önerilmiştir. Serviks olgunlaştırıcı prostag-
landinlerin kullanımına rağmen doğum indüksiyonu-
na yanıtsızlık daha çok düşük Bishop skoru ile birlikte 
olgunlaşmamış serviksi olan gebelerde gözlenmekte-
dir (11). Bizde çalışmamızda indüksiyona yanıtsızlık 
nedeniyle sezaryen yapılan hastalarda Bishop sko-
runu vajinal doğumun gerçekleştiği hastalara oranla 
daha düşük olarak saptadık. 

Latent fazın ne zaman başladığının tam olarak tespi-
tindeki zorluklar bu çalışmanın en önemli sınırlayıcı-
larındandır.  İlerlemeyen eylem nedeniyle yapılan se-
zaryen operasyonunun en büyük kısmına da uzamış 
latent faz oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, Bishop skoru düşük doz oksitosin proto-
kolü ile indüksiyon alan hastalarda da uzamış doğum 
eylemini tahmin etmekte kullanılabilir. Yüksek doz 
veya alternatif yüksek doz rejimlerde Bishop skoru-
nun uzamış doğum eylemini göstermedeki etkinliği 
ve indüksiyona yanıtsızlık nedeniyle sezaryen gereksi-
nimi ile ilişkisi ileri çalışmalarla araştırılmalıdır. 
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AĞRI DEVLET HASTANESİ’NDE 2006-2009 
YILLARINDA SAPTANAN İNTESTİNAL PARAZİT 
PREVALANS VE DAĞILIMI

Prevalence and Distribution of Intestinal Parasites Detected 
in Ağrı State Hospital Between 2006-2009

ÖZET

Amaç: İntestinal parazitoz, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir halk sağlı-
ğı problemidir ve tüm dünyada yaklaşık 4 milyar insanı etkilemektedir. Bu çalışma-
nın amacı, Ağrı Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarına değişik gastrointestinal 
semptomlarala başvuran hastalarda parazit sıklığının retrospektif olarak belirlenme-
sidir.

Gereç ve Yöntem: Ağrı Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarına 4 yıllık periyot-
ta gönderilen 2674 (1398’i erkek ve 1276’sı kadın hastalardan) dışkı örneği, parazit 
belirlenmesi için nativ-lugol yöntemiyle hazırlanıp mikroskobik olarak 100X ve 400X 
büyütmeyle incelendi.

Bulgular: Doksan numune (% 3.6) sulu, kanlı ve mukusluydu. 58 numunede (% 2.1) 
parazit tespit edildi. Dışkı örneklerindeki parazit dağılımı şu şekildeydi: E. histolytica/
dispar % 44.8, Chilomastix mesnili % 27.6, Ascaris lumbricoides % 12.1, Taenia sagina-
ta % 8.6, Blastocystis hominis % 3,4, Hymenolepis nana % 1.7, Trichomonas hominis 
% 1.7.

Tartışma: İntestinal parazitlerin bulunması hala önemli bir problemdir. Parazitik enfek-
siyonlar önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Tüm ülkede stan-
dardize metodlar kullanılarak parazit taraması yapılmasının bize daha doğru sonuçlar 
vereceği düşüncesindeyiz.
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ABSTRACT

Aim: Intestinal parasitosis is a major public health problem particularly in the developing countries and af-
fects approximately 4 billion people around the world. The aim of this study was to determine the parasite 
frequency retrospectively in patients who had presented at the microbiology laboratory of the Ağrı State 
Hospital complaining of various gastrointestinal symptoms.

Methods and Methods: A total of 2674 stool specimens (1398 males and 1276 females) which were sent to 
Ağrı State Hospital Microbiology Laboratory throughout a 4 years period were included. Native-lugol prepara-
tions from stool samples  were examined under 100X and 400X magnification.

Results: 90 specimens (3.6%) were found to be watery, bloody and mucous and 58 (2.1%) to be parasites. The 
distribution of intestinal parasites detected in stool specimens were as follows:  E. histolytica/dispar 44.8%, 
Chilomastix mesnili 27.6%, Ascaris lumbricoides 12.1%, Taenia saginata 8.6%, Blastocystis hominis 3.4%, Hy-
menolepis nana 1.7% and  Trichomonas hominis 1.7 %.

Conclusion: The presence of intestinal parasites is still an important problem. Parasitic infections continue to 
be an important public health problem in our country. We conclude that the standardized methods obtained  
throughout the country  for screening of parasites will give us more accurate results.

Key words: Intestinal diseases, Parasites, Prevalence

GİRİŞ

Dünya üzerinde yaklaşık 4 milyar insanı etkilediği 
düşünülen, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
daha fazla görülen paraziter enfeksiyonlar, çok 
önemli bir halk sağlığı problemidir. Özellikle 
hijyen önlemlerinin yetersiz olduğu, kişisel sağlık 
kurallarının tam olarak uygulanmadığı toplumlarda 
daha fazla görülmektedir (1-2). Bununla beraber 
düşük sosyoekonomik düzey, uygun iklim ve coğrafi 
şartlarla beraber riskli beslenme alışkanlıkları 
gibi toplumsal geleneklerin parazitoz insidans ve 
prevalansının artmasında rolleri vardır (3). İntestinal 
parazitler, insandan insana direkt olarak dışkı 
yoluyla, indirekt olarak ise kontamine yiyeceklerle 
bulaşmaktadır (4). Ülkemizin iklim şartları paraziter 
enfeksiyon etkenlerinin gelişip çoğalmasına zemin 
hazırlamaktadır (5-6). Ülkemizde yapılan çalışmalarda 
coğrafi konum ve araştırma metoduna bağlı olarak 
parazit prevalansında farklı değerler elde edilmiştir (7-9).

Bu çalışmada, Ağrı Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuarı’na 2006-2009 yıllarında çeşitli 
gastrointestinal şikayetleri olan hastalardan 
gönderilen dışkı numunelerindeki parazit oranlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmada 1 Ocak 2006-31 Aralık 2009 tarihleri 
arasındaki 4 yıllık dönemde Ağrı Devlet Hastanesi 
Mikrobiyoloji Laboratuarına gastrointestinal 
yakınması olan hastalardan paraziter etken varlığının 
araştırılması amacıyla çesitli polikliniklerden 
gönderilen 2674 dışkı örneği retrospektif olarak 
incelendi. 



Dışkı örnekleri, laboratuvara ulastığı gün önce mak-
roskopik olarak kan içeriği, kokusu, kıvamı, mukus ve 
eriskin parazit elemanlarının varlığı yönünden göz-
den geçirildi. Bu incelemeden sonra nativ-lugol yön-
temi uygulanarak önce 100X sonra 400X büyütmeyle 
intestinal parazitler yönünden incelendi.  Blastocystis 
hominis dışındaki parazitler 400X büyütmeli mikros-
kop sahasında bir tane bile görüldüğünde örnek po-
zitif olarak değerlendirildi. B. hominis için ise önemli 
bir patojenite kriteri olan 400X büyütmede her mik-
roskop sahasında 5 ve üstünde parazitin görülmesi 
halinde örnek pozitif olarak kabul edildi (10).

BULGULAR

Laboratuarımıza gönderilen örneklerin 1398’i erkek, 
1276’sı kadın hastalardan olmak üzere toplam 2674 
dışkı örneğinden 90’ı (% 3.6) sulu, kanlı ve mukusluy-
du. 58’inde (% 2.1) parazit saptandı. Saptanan para-
zitlerin sayı ve oranları şu şekildeydi: E. histolytica/
dispar 26 (% 44.8), Chilomastix mesnili 16 (% 27.6), 
Ascaris lumbricoides 7 (% 12.1), Taenia saginata 5 
(% 8.6), Blastocystis hominis 2 (% 3.4), Hymenolepis 
nana 1 (%  1.7), Trichomonas hominis 1 (% 1.7).

TARTIŞMA

Bir toplumdaki paraziter infeksiyonların görülme sık-
lığı parazitle (parazitin türü, tipi, sayısı, bulaşabilme 
ve hastalık oluşturabilme yeteneği), kişiyle (ırk, cin-
siyet, yaş ve immün cevap oluşturabilme özelliği)çev-
reyle (iklim, toprak) ve toplumla (yoksulluk, bilgisiz-
lik, yaşam tarzı, dışkılama, dışkıyı ortadan kaldırma, 
besin hazırlanması) ilgili epidemiyolojik faktörlerle 
ilişkili olabilmektedir (11).

Bağırsak parazitleri toplumun bütün kesimlerinde 
görülmekle birlikte prevalansı, sosyoekonomik dü-
zey, hijyen ve eğitim düzeyine bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir (12). Ülkemizde parazit hastalıkları 
önemli yer tutmaktadır. Bu durumun nedenleri ara-
sında yerleşim yerlerindeki altyapı yetersizliği, çev-

re sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınmaması, temizlik 
yetersizliği, su yetersizliği ve insanların sağlık konu-
sunda yeterince eğitilmemiş olmaları sayılabilir (1). 
Ülkemizde belirli illerdeki çalışmalar dikkate alındı-
ğında, bölgelere göre bağırsak parazitleri görülme 
oranları; Marmara bölgesinde %10-45, Ege bölgesin-
de %12-45, Akdeniz bölgesinde %15-55, Karadeniz 
bölgesinde %12-27, İç Anadolu bölgesinde %22-60, 
Doğu Anadolu bölgesinde %60-85, Güneydoğu Ana-
dolu bölgesinde %65- 85 olduğu bildirilmiştir (1). Yurt 
dışında yapılmış olan çalışmalar değerlendirildiğinde 
prevalansın %10,7 ile %58,1 arasında değiştiği bildi-
rilmektedir (13-15).

Bizim çalışmamızda bulunan oran, tüm örnekler dik-
kate alındığında düşük olarak görünmektedir. Ancak 
kanlı ve/veya mukuslu numuneler dikkate alındığın-
da (58/ 90) % 64,4 oranında görülmekte, bu da bölge 
bulgularıyla uyumlu bir görünüm arz etmektedir. Ça-
lışmamızda en sık saptanan parazitler: E. histolytica/
dispar  (% 44,8), Chilomastix mesnili (% 27,6), Asca-
ris lumbricoides (% 12,1)’tir. Tanımlanan parazitlerin 
% 77,6’sını protozoonlar, % 22,4’ünü ise helmintler 
oluşturmaktadır. Çelik ve ark (4) %73,9 protozoon, 
%26 helmint, Çıragil ve ark. (16) %78,4 protozoon, 
%19,3 helmint olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda 
elde edilen sonuçlar, bu bulgularla uyumludur. Ça-
lışmamızda en sık rastlanılan parazit Entamoeba his-
tolytica/dispar grubu olmuştur (% 44,8). Günümüzde 
halen E.histolytica'nın kesin tanısının konması önemli 
bir problemdir. Çünkü E.histolytica/E.dispar kist ve/
veya trofozoitleri morfolojik olarak birbirinden ayırt 
edilememektedir. Klasik bilgilere göre mikroskobide 
sitoplazmasında fagosite edilmiş eritrositler bulunan 
trofozoitlerin görülmesi, E.histolytica'nın E.dispar ve 
diğer apatojen amiplerden ayırt edilmesini sağlamak-
tadır. Fakat özellikle kronik enfeksiyonlarda bu durum 
çok yaygın değildir.
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Ayrıca nadiren E.dispar'ın da eritrositleri fagosite 
ettiği görülmüştür. Mikroskobinin sensitivitesi %10-
60 arasında değişmekte ve dışkıda makrofajlar veya 
E. dispar bulunması durumunda yalancı pozitiflikler 
oluşabilmektedir (17).

Ülkemizde parazitlerinin görülme sıklığı ile ilgili pek 
çok çalışma yapılmasına rağmen yapılan çalışmalar 
hastaneye başvuran hastalardan alınan örnekler 
veya lokalize okul taramalarından ibaret kalmaktadır. 

Bizim çalışmamız da böyle lokal bir çalışma olmasına 
rağmen bölgemizden bildirilen ilk veriler olmasıyla 
önem taşımaktadır. Tüm ülkeyi kapsayan ve yöntemler 
ile alınan örnekler konusunda standart prosedürlerin 
uygulandığı epidemiyolojik çalışmaların yapılması, 
daha net sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır.

Teşekkür: Mikrobiyoloji teknikeri sayın Ayfer AYNALI’ 
ya verilerin toplanması ve değerlendirmesindeki 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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ÖZET

Giriş: Depresyon, erişkinlerde olduğu gibi çocuk ve ergen yaş grubunda da sık gö-
rülen bir psikiyatrik bozukluktur. Depresyonun yaşam boyu görülme sıklığı çocukluk 
döneminde %3’ten az olduğu halde ergenlik döneminde bu oran %14’e ulaşmakta-
dır. Depresyon, ergen için hem algılama yetersizliğine sebep olmakta hem de intihar 
davranışı için bir risk etmeni oluşturmaktadır. 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, okul sağlığı hemşireliği uygulamaları kapsamında bir 
ilköğretim okulundaki öğrencilerin depresyon düzeylerini ve depresyon düzeyini 
etkileyen faktörleri incelemektir.  

Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Erzurum il 
merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunun 7. ve 8. sınıf öğrencileri, örneklemini 
ise, verilerin toplandığı gün okulda bulunan 129 öğrenci oluşturmuştur. Veriler öğ-
rencilerin tanımlayıcı özelliklerini içeren soru formu ve Çocuk Depresyon Ölçeği (ÇDI) 
ile toplanmıştır. 

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %58.9’u erkek ve %94.6’sı 12-14 
yaş grubunda olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %62’si kendini başarılı olarak ifade 
etmekte, %98.4’ü en az bir arkadaşa sahip olduğunu belirtmektedir. Genel depres-
yon düzeyi düşük olan öğrencilerin (%79.8) puan ortalamaları 10.45±4.72, genel 
depresyon düzeyi yüksek olan öğrencilerin (%20.2) puan ortalamaları 22.92±3.46 
olarak bulunmuştur. Öğrencilerin ekonomik düzeylerinin depresyon puan ortalama-
larını etkilediği, bir arkadaş sahip olma, sosyal aktiviteye katılma durumlarının ve 
okul başarısının depresyon puan ortalamalarını etkilemediği belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Adolesan, Depresyon, Okul sağlığı
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ABSTRACT

Introduction: Depression which can be often shown in children and adolescents is a psychiatric disorder. Al-
though the lifetime incidence frequency of depression is less than 3% in childhood period this ratio reaches 
14% in adolescence period. Depression both causes sensation insufficiency and creates a risk factor for sui-
cide in adolescents.

Objective: The aim of this study is to investigate the depression levels of the students in a primary school and 
the factors affecting the depression level within the school health nursing practices.

Methods: The study has been carried out in descriptive type. The study involved the 7th and 8th class stu-
dents at a primary school in Erzurum and the sampling of it consisted of 129 students who were at school on 
the day in which the data were collected. The data have been collected with a questionnaire including the 
descriptive properties of students and the ÇDI.

Results: 58.9% of participating students were male, and 94.6% of all students were in the 12-14 age group.  
62% of the students expressed themselves as successful, 98.4% had at least one friend. The average score 
of the students with a low general depression’s level (79.8%) was 10.45±4.72 and the average score of the 
students with a high general depression’s level (20.2%) was 22.92±3.46. The economic levels of the students 
affected the average depression score and status having a friend, to join social activities and school success 
did not affect the average depression score.

Key words: Adolescence, Depression, School health

GİRİŞ

Depresyon, duygularda güvensizlik, karamsarlık ve 
çöküntünün oluşmasını, düşünce ve hareketlerdeki 
yavaşlamayı anlatan ruhsal bir rahatsızlık durumudur. 
Çocukluk döneminde depresyon seyrek görülürken 
çocukluktan ergenliğe geçişte depresyon artmaktadır 
(1). Çocuk ve ergen yaş grubunda önemli oranda mor-
biditeye yol açan depresyon, kişinin sosyal, akademik 
ve tüm yaşam alanlarında işlevselliğini etkilemekte, 
aile içi problemler, okul başarısızlığı, sosyal sorunlar 
ve madde kullanımı gibi psikopatolojilere zemin ha-
zırlayabilmektedir (2,3). Geçiş dönemi olarak ifade 
edilen ergenlik dönemi; biyolojik, psikolojik, zihinsel 
ve sosyal açıdan gelişme ve değişimlerin yaşandığı 
bir süreçtir. Bu süreç, hızla ilerleyen bedensel geliş-
me ve değişme ile başlamakta zamanla yavaşlayarak 
durmaktadır. Bunu ruhsal ve toplumsal değişme izle-
mektedir. İlk olarak 

bedensel değişmenin doğrudan ya da dolaylı olarak 
yarattığı ruhsal değişmeler görülmektedir. Bu ruhsal 
değişmeler nedeniyle mutlu, uysal, dengeli ergenin 
yerini kaygılı, tedirgin, dengesiz, uyumsuz ergen al-
maktadır. Bocalama ve kararsızlık içinde olan ergenin 
duyguları, ilgileri değişmekte coşkuları ölçüsüz, sınır-
sız ve dengesiz şekilde farklılık göstermektedir (4). Bu 
farklılıkların yarattığı gerginlik, ergenin depresif olma-
sına dolayısıyla yalnızlık duygusu yaşamasına neden 
olmaktadır (5).  Depresyon, ergenlik döneminin en 
önemli ruh sağlığı sorunudur (6-8). Çocukluk döne-
minde daha az görülmesine karşın, depresyonun er-
genlikle birlikte görülme sıklığı belirgin bir biçimde 
artmaktadır. Depresyonun yaşam boyu görülme sıklığı 
çocukluk döneminde %3’ten az olduğu halde ergenlik 
döneminde bu oran %14’e ulaşmaktadır (9). 

TEZEL ve ark.
İlköğretim Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri
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Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencisi ergen-
ler arasındaki depresyon yaygınlığını, depresyonun 
ekonomik ve başarı durumları, okulda arkadaşlarının 
varlığı, sosyal aktiviteye katılma durumları ile olan 
ilişkisini incelemek ve ergenlerde depresyonu belir-
leyerek verilecek okul sağlığı hizmetlerine yol gös-
terebilmektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın evrenini Er-
zurum il merkezinde bulunan bir İlköğretim okulu-
nun 7. ve 8. sınıf öğrencileri, örneklemini ise, ver-
ilerin toplandığı gün okulda bulunan 129 öğrenci 
oluşturmuştur. Çalışma 2007-2008 bahar yarıyılı 
halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında 14 hafta 
boyunca okul sağlığı hemşireliği uygulamaları 
çerçevesinde planlanıp yürütülmüştür. Veriler, 
araştırmacılar tarafından hazırlanan, soru for-
mu ve Kovacs (10) tarafından geliştirilen, Öy (11) 
tarafından geçerlilik güvenirliği yapılmış olan Çocuk 
Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) aracılığıyla toplanmıştır. 

Soru formu: Çocukların sosyo-demografik özel-
liklerine ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin 
ekonomik ve başarı durumları, okulda arkadaşlarının 
varlığı, sosyal aktiviteye katılma durumları kendi 
ifadelerine göre belirlenmiştir.

Çocuk Depresyon Ölçeği: Kovacs (1980) tarafından 
geliştirilmiş olan bu ölçek (10), Türkiye’de geçerlik ve 
güvenilirlik çalışması Öy (1991) tarafından yapılmış ve 
kesme puanı 19 olarak belirlenmiş ölçeğin, 7 yaş ve 
üzerindeki çocuklarda kullanılabileceği bildirilmiştir. 
Her maddesinde 3 seçeneği olan 14’ü düz 13’ü ters 
kodlanmış toplam 27 maddeden oluşmaktadır. 
Her madde belirtinin şiddetine göre 0, 1, 2 olarak 
puanlanmaktadır. Ölçekten alınacak en yüksek 
puan 54, en düşük puanın 1 olduğu belirtilmiştir. 
Öy, tarafından yapılan çalışmanın Cronbach’s alpha 
değeri 0.80 olarak bildirilmiştir (11). Bu çalışmada da, 
Cronbach’s alpha değeri 0.80 bulunmuştur.

İşlem: Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
alınan izinden sonra araştırmacılar, öğretmenler 
ve öğrencileri bilgilendirildi. Öğrenciler anketi ders 
saatinde doldurdular. Araştırmaya katılımın tama-
men serbest olduğu anketi doldurmaya başlamadan 
önce sözel olarak belirtildi. Anketteki sorulara veril-
ecek cevapların tamamen gizli kalacağı öğrencilere 
anlatıldı ve ad, adres ve telefon numarası vermelerinin 
gerekmediği belirtildi. Sekiz öğrenci araştırmaya 
katılmayı reddetti ve 19 anket eksik bilgi nedeniyle 
değerlendirmeye alınmadı. 

Toplanan veriler bilgisayar ortamında yüzdelik,  t-testi  
ve varyans analizi ile değerlendirildi.

BULGULAR

Tablo 1 incelendiğinde; öğrencilerin, %58.9’unun 
erkek ve %94.6’sı 12-14 yaş grubunda,  % 52.7’sinin  7. 
sınıfta olduğu ve annelerinin % 35.7’sinin ilkokul me-
zunu olduğu, babaların ise %45.0’ının üniversite me-
zunu olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin % 60.5’i eko-
nomik durumlarını iyi olarak tanımlıyor, %62.0’ının 
kendilerini başarılı gördükleri ve  % 98.4’ünün 
arkadaşı olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin; cinsiyet, yaş, sınıf, anne-babanın 
eğitimi, başarı durumu, bir arkadaşa sahip olma 
ve sosyal aktivite yapma  durumlarına göre depre-
syon puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak 
fark bulunmazken (p>0.05), ekonomik duruma göre 
depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı  fark 
bulunmuştur (p<0.05, Tablo 1).

Öğrencilerin, %79.8’inin  genel depresyon düzey-
lerinin düşük ve  puan ortalamalarının 10.45±4.72 
olduğu ve %20.2’sinin depresyon puan ortalamaları 
22.92±3.46 olduğu,  genel depresyon düzeylerinin ise 
yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).

Bozok Tıp Derg. 2012,2:(23-28)                                                           TEZEL ve ark.
İlköğretim Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri
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Özellikler  Sayı  %  Depresyon puan  Test ve    
          ortalamaları    Anlamlılık
Cinsiyet
   Kız   53  41.1  13.81±6.16  t=1.199
   Erkek   76  58.9  12.36±7.38  p>0.05
Yaş
   12-14   122  94.6  13.03±6.61  t=.502   
   15-17   7  5.4  11.71±9.10  p>0.05 
Sınıf
   7. sınıf   68  52.7  12.47±6.60  t=-.873 
   8. sınıf   61  47.3  13.50±6.88  p>0.05
Anne Eğitim Düzeyi
   İlk Okul  46  35.7  13.73±5.75  F=.941 
   Orta Okul  17  13.1  14.82±7.22  p>0.05
   Lise   31  24.0  13.06±7.35
   Üniversite  35  27.2  10.94±6.91 
Baba Eğitim Düzeyi
   İlk Okul  20  15.5  15.00±7.01  F=1.394 
   Orta Okul  17  13.1  14.47±7.64  p>0.05
   Lise   34  26.4  13.08±6.55
   Üniversite  58  45.0  11.74±6.36
Ekonomik durum
   İyi   78  60.5  13.50±5.06  F=4.889  
   Orta   47  36.4  15.63±7.47  p<0.05
   Kötü   4  3.1  11.32±5.82 
Başarı durumu
   Başarılı  80  62.0  12.18±6.86  t=-1.679  
   Başarısız  49  38.0  14.22±6.38  p>0.05
Arkadaş durumu
   Arkadaşım var  127  98.4  12.93±6.77  t=-.325  
   Arkadaşım yok    2  1.6  14.50±4.94  p>0.05 
Okul dışı sosyal aktivitesi var mı?
  Aktivitem var  66  51.2  12.22±6.78  t=-1.20
  Aktivitem yok  63  48.8  13.73±6.64  p>0.05

Tablo 1. Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ile depresyon puan ortalamalarının dağılımı

Genel depresyon durumu  Sayı  %  Ort.  Min.-Max.
Düşük (1-19 puan)  103  79.8  10.44±4.72 2±19
Yüksek (20-54 puan)  26  20.2  22.92±3.46 20±32
Toplam     129  100 

Tablo 2. Öğrencilerin genel depresyon düzeyleri

TEZEL ve ark. 
İköğretim Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri
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TARTIŞMA

Depresyon, ergenlik çağında oldukça sık görülebilme-
sine karşın çoğu zaman olması gerektiğinden daha az 
tanı koyulan bir sağlık sorunudur. Çeşitli toplumlarda 
yapılan çalışmalar, ergenlerde depresyon prevalan-
sının %1 ile %50 arasında değişebildiğini ortaya koy-
maktadır (12).

Yaptığımız araştırmada öğrencilerin, cinsiyetleri 
açısından depresyon puan ortalamaları istatistik-
sel olarak fark bulunmamış (p>0.05), Erözkan’ın 
lise öğrencileri üzerinde yaptığı depresyona yönelik 
araştırmasında da cinsiyetler arasında farklılığa rast-
lanmıştır (13).  Sütoluk ve arkadaşlarının (14) yaptığı 
araştırmada kızlar ve erkekler arasında depresyon 
skor ortalamalarına göre fark olmadığı, Ören ve 
Gençdoğan’ın araştırmalarında (15) da kız ve erkek 
öğrencilerin depresyon düzeyleri arasında fark olma-
dığı belirtilmiştir. Araştırma bulgumuz, Erözkan, Süto-
luk ve arkadaşları ile Ören ve Gençdoğan yaptıkları 
araştırmalardaki bulgularla benzerlik göstermektedir.

Öğrencilerin bulundukları sınıflara göre, depresyon 
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı  fark bulunmamış (p>0.05), Erözkan’ın araştır-
masında da  depresyona ilişkin olarak sınıf düzeyleri 
arasında  farklılığın olmadığının belirtilmesi araştırma 
bulgusunu desteklemektedir.
Öğrencilerin yaş, anne-babanın eğitimi, bir arkada-
şa sahip olma ve sosyal aktivite yapma durumlarına 
göre depresyon puan ortalamaları açısından istatis-
tiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Öğrencilerin başarı durumunlarına göre depresyon 
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak an-
lamlı  fark bulunmamış (p>0.05), Ertem ve  Yazıcı’nın 
yaptıkları araştırma ergenlerin başarı durumları ile 
depresyon arasındaki ilişki bulguları (1), araştırma 
bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 

Öğrencilerin ekonomik durumlarına göre depresyon 
puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur 
(p<0.05).

Ayverdi çalışmasında (16) ergenlikteki depresyon 
seviyesi ile eve giren aylık gelir arasında anlamlı bir 
ilişki bulduğunu belirtmiştir. Öy (17) düşük sosyo-
ekonomik düzeyli ailelerden gelen ergenlerde daha 
çok depresyon görüldüğünü ifade etmiştir. Erözkan’ın 
araştırmasında depresyon üzerinde sosyo-ekonomik 
düzeyler arasında farklılığa rastlandığını belirtmiştir 
(13). Erözkan, Ayverdi ve Öy’ün bulguları, araştırma 
bulguları ile benzerlik göstermektedir.

Araştırmada öğrencilerin, %79.8’inin genel dep-
resyon düzeylerinin düşük ve puan ortalamalarının 
10.45±4.72 olduğu ve %20.2’sinin depresyon puan 
ortalamaları 22.92 ±3.46 olduğu, genel depres-
yon düzeylerinin ise yüksek olduğu belirlenmiştir 
(Tablo 2). Ören ve Gençdoğan’ın araştırmalarında ise, 
öğrencilerin %27.27’sinin depresyon yaşamadıkları, 
% 25.62’sinin  hafif düzeyde depresyon yaşadıkları, 
%30.17 orta düzeyde, %16.94 ciddi düzeyde dep-
resyonu olduğu belirtilmiştir. Depresyon düzeyleri 
açısından araştırma bulguları, Ören ve Gençdoğan’ın 
araştırmasıyla benzerlik göstermektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Öğrencilerin; cinsiyet, yaş, sınıf, anne-babanın eğiti-
mi, başarı durumu, bir arkadaşa sahip olma ve sosyal 
aktivite yapma  durumlarının depresyon puan ortala-
malarını etkilemediği ancak ekonomik durumun dep-
resyon puan ortalamalarını etkilediği ve öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun genel depresyon düzeylerinin 
düşük olduğu belirlenmiştir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda; ilköğretim öğrencisi er-
genler arasındaki depresyon yaygınlığının okul sağlığı 
hemşiresi, yöneticileri ve psikolojik danışmanlar ile 
etkin olarak yürütülerek belirli aralıklarla değerlen-
dirilmesi, okullarda okul sağlığı hizmetlerinin yürütü-
lebilmesi için hemşire görevlendirilmesi önerilebilir.

Bozok Tıp Derg. 2012,2:(23-28)                                                           TEZEL ve ark. 
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OSTEOARTRİTİ OLAN BİREYLERİN AĞRI 
DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Evaluation of Pain Status in Individuals with Osteoarthritis

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, osteoartriti (OA) olan bireylerin ağrı durumlarının değerlendirilmesi 
amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, katılmayı kabul eden 65 bireye araştır-
macılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik form ile ağrı değerlendirmesi için Visual 
Analog Skala(VAS) ve osteoartritli bireylere ait WOMAC (Western Ontario and McMaster 
Universities) Osteoartrit İndeksi yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapıldı. Çalışma 
için kurumdan yazılı izin, bireylerden de sözel ve yazılı izin alındı. Verilerin değerlendiril-
mesinde yüzdelik dağılımlar,  Mann-Whitney U Testi, Kruskall Wallis Varyans Analizi ve 
Sperman Korelasyon Analizi kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 63,12+8.81, %84,6’sı kadın, 
%73,8’i ev hanımı, %32,3’ü I.derece obez, %86,2’de diz osteoartrit mevcuttu.  Bireylerin 
VAS puan ortalaması 7.53+1.40, WOMAC ağrı skoru 13,04+3.67, WOMAC tutukluk skoru 
4.87+1.34, WOMAC fiziksel fonksiyon skoru ise 47.29+9.63 olarak saptandı. Bireylerin 
yaş ortalamalarıyla hastalık süreleri arasında anlamlı ve pozitif, Beden kitle indeksi (BKI) 
ile ise anlamlı ve negatif yönde bir ilişki saptandı. BKI ortalaması ile WOMAC ağrı ortala-
ması arasında ise anlamlı ve negatif bir ilişki, VAS puan ortalaması ile WOMAC ağrı, tu-
tukluk ve fiziksel fonksiyon skorları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulundu (p<0.05). 

Sonuç: Osteoartriti olan bireylerin VAS ve WOMAC ölçeklerinden aldıkları puanlara göre 
ağrı düzeylerinin yüksek olduğu saptandı. 
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ABSTRACT

Aim: This study was conducted to evaluate the pain status of individuals with Osteoarthritis. 

Material and Methods: In this descriptive study; Socio-demographic Form designed by the researcher, Visual 
Analogue Scale (VAS) to assess the pain and WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) Osteoar-
thritis Index were administered to the 65 individuals who accepted to participate in the study by using face 
to face interview technique. Official written permission from the institution and informed written and oral 
consents of the individuals were obtained.  For the data evaluation; percentage distributions, Mann-Whitney 
U Test, Kruskall Wallis Variance Analysis and Sperman Correlation Analysis were used. 

Results: Mean age of the participants was 63.12+8.81, 84.6 % of them were female, 32.3 % were first degree 
obese, 73.8 % were housewives and 86.2 % had knee osteoarthritis. The mean VAS score was 7.53+1.40 
whereas WOMAC pain score was 13.04+3.67, WOMAC stiffness score was 4.87+1.34 and WOMAC disability 
score was 47.29+9.63. Also, a significant and positive correlation between mean ages and disease duration 
and a significant and negative correlation between mean ages and Body Mass Index (BMI) were found. There 
was a significant and negative correlation between mean BMI and mean WOMAC pain score. Also, between 
mean VAS scores and mean WOMAC pain, stiffness and physical function scores was a positive and significant 
correlation (p<0.05).

Conclusion: Pain levels of Individuals with Osteoarthritis were higher according to the scores of VAS and 
WOMAC scales.  

Key words: Osteoarthritis, Pain, WOMAC, VAS

GİRİŞ

Ortalama yaşam süresinin uzaması, obezitenin 
artması ve hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması gibi 
nedenlerle romatizmal hastalıklar arasında toplumda 
görülme sıklığı son derece yüksek olan hastalıklardan 
biri de osteoartrittir (1,2). Osteoartrit, primer olarak 
geriatrik popülasyonda görülen, eklem kıkırdağında 
erozyon, eklem kenarındaki kemiklerde osteofitik 
hipertrofi, subkondral skleroz, sinoviyal membran ve 
eklem kapsülünde bir dizi biyokimyasal ve morfolojik 
değişikliklere yol açan eklem dejenerasyonuna bağlı 
olarak farklı şiddette ağrı, tutukluk, hareket kısıtlılığı, 
lokal hassasiyet, kas atrofisi ve krepitasyon gibi belirti 
ve bulgulara neden olan kronik, noninflamatuvar 
bir eklem hastalığıdır (3-11). En sık olarak tutulan 
eklemler, diz ve kalça olmak üzere servikal ve lomber 
omurga, parmak, el bileği ve ayak eklemleridir (4,11). 

Risk faktörleri arasında; yaş, obezite, mesleki 
zorlanmalar, spor aktiviteleri, eklemdeki bozukluklar 
ve daha önceki hasarlar, kas güçsüzlüğü, fiziksel 
egzersiz azlığı ve genetik faktörler yer almaktadır      
(6-8,11). 

Osteoartritte en sık rastlanan ve en önemli semptom 
ağrıdır (12). Ağrı, her bireyin hayatı boyunca karşılaştığı 
subjektif bir deneyimdir (13). OA ağrısının nedenini 
açıklayabilmek oldukça zordur. Çünkü ağrının birden 
fazla kaynağı olabilir ve akut ya da kronik ağrıda 
farklı mekanizmalar rol oynayabilir. Hastalığın erken 
evresinde ağrı, istirahatle gerileyen ılımlı özelliktedir. 
Ancak hastalık ilerledikçe ağrı daha yoğun, dirençli 
hale gelir, hareketle bağlantısız spontan ağrı vardır 
(12). 



Osteoartritte deneyimlenen ağrı, bireyi etkileyerek 
fiziksel ve duygusal işlevlerinde azalmaya yol açmak-
ta ve bu durumda bireyin mesleki performansını ve 
yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Has-
tanın duygu durumunu, kişiliğini ve sosyal ilişkilerini 
olumsuz etkileyen ağrı, mortalitede de bir risk faktö-
rüdür ve kontrol altına alınmalıdır (14).  

Bu çalışma, osteoartriti olan bireylerin ağrı durum-
larının değerlendirilmesi ve ağrı oluşmasına neden 
olan etkenleri belirlemek amacıyla yapıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini Yozgat 
Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde yatan hastalar oluşturdu. Örneklemi-
ni ise 3 Mayıs 2010- 6 Eylül 2010 tarihleri arasında 
hastanede yatan ve daha önce Amerikan Romatolo-
ji Derneği’nin Osteoartrit (OA) tanı ölçütlerine göre 
tanı konmuş, araştırmayı kabul eden 65 birey oluş-
turdu. Veri toplama aracı olarak Sosyo-demografik 
Form, WOMAC Osteoartrit İndeksi ve Visual Analog 
Skala (VAS) kullanıldı. Sosyo-demografik form, birey-
lerin sosyo-demografik özellikleri ve hastalıklarına 
ilişkin bilgileri; Osteoartritle ilişkili özürlülüğü belir-
lemek için kullanılan indeks (WOMAC) ise bireylerin 
son 48 saate ilişkin bilgilerini kapsamaktaydı. Ağrı 
düzeylerinin belirlenmesi için ise VAS kullanıldı. Bi-
reylerin ayrıca vücut ağırlıkları boylarının metre cin-
sinden karesine bölünerek beden kitle indeksi (BKİ) 
(kg/m²) hesaplanmış ve değerlendirilmesi Dünya 
Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün BKİ Sınıflandırmasına göre 
yapılmıştır.

1981 yılında Bellamy tarafından geliştirilen WOMAC 
Osteoartrit İndeksi birçok defa gözden geçirilmiş ve 
değişikliğe uğramıştır. En son versiyonu olan WOMAC 
Osteoartrit Indeksi 3.1’in Türkçe versiyonunun geçer-
lilik ve güvenilirlik çalışması ise Tüzün ve ark(2005) 
tarafından yapılmıştır (15). Tüzün ve ark. indeksin ge-
çerlik ve güvenirlik çalışmasını 72 hasta üzerinde yap-

mıştır. Uygulama ve izlem değerlendirmesinde WO-
MAC Osteoartrit İndeksi’nin alt skalalarının Cronbach 
alfa değerleri 0.70 değerini geçmiştir. Araştırmacılar, 
ayaktan tedavi edilen diz OA’lı hastalara yapılan uy-
gulamaların sonuçlarını değerlendirmek için Türkçe 
WOMAC Osteoartrit İndeksi’nin geçerli ve güvenilir 
olduğunu belirtmişlerdir (15).

WOMAC Osteoartrit İndeksi, ağrı (5 soru), tutukluk 
(2 soru), günlük fiziksel faaliyetleri yaparken yaşanan 
zorluklar (17 soru) olmak üzere 3 alt skaladan ve top-
lam 24 sorudan oluşmaktadır. WOMAC Osteoartrit 
İndeksi’nin Türkçe versiyonu Likert tipi (LK) skala ile 
değerlendirilmektedir. LK skalada, her soruya cevap 
vermek için 5 alternatif vardır. 

Bunlar; 0 = yok, 1 = hafif, 2 = orta şiddette, 3 = şid-
detli, 4 = çok şiddetlidir. LK skalada en yüksek puan 
ağrı için 20, tutukluk için 8 ve günlük faaliyetleri ya-
parken yaşanan zorluklar için 68 puandır. En yüksek 
puan daha kötü ya da daha fazla semptomu ve en üst 
düzeyde fiziksel sınırlılığı göstermektedir.

Visual Analog Skala(VAS) ise, sayısal olarak ölçüleme-
yen bazı değerleri sayısal hale çevirmek için kullanı-
lan kolay uygulanan ve güvenli bir skaladır. Başlangıcı 
-0- “ağrı yok”, diğer ucu -10- “çok şiddetli ağrı var” 
olan ve birer santimetre(cm) aralarla her cm’ye ra-
kamsal değer verilen bir skaladır. Skala çok uzun sü-
reden beri kendini kanıtlamış ve tüm dünya literatü-
ründe kabul görmüş bir skaladır (16).

Araştırma yapılan kurumdan yazılı, örneklem kapsa-
mına alınan bireylerden de çalışmanın amacı açık-
lanarak sözel ve yazılı izin alındı. Sosyo-demografik 
form, VAS ve WOMAC Osteoartrit İndeksi araştırma-
cılar tarafından bireylerle yüz yüze görüşme meto-
duyla dolduruldu. Her bir formun doldurulması 10-
15 dakika sürdü. 
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Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, 
Mann-Whitney U Testi, Kruskall Wallis Varyans Ana-
lizi ve Sperman Korelasyon Analizi kullanıldı.  p<0.05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR

Araştırmaya katılan bireylerin %84.6’sı kadın ve evli, 
%40.0’ı okur-yazar, %73.8’i ev hanımı, %56.9’unun 
geliri-giderine eşit, %55.4’ü köy/kasaba’da yaşamakta 
ve %26.2’si sigara kullanmaktaydı (Tablo 1).

Bireylerin VAS puan ortalaması 7.53+1.40, WOMAC 
Osteoartrit İndeksinden aldıkları puan ortalamaları 
ise ağrı alt boyutundan 13.04+3.67;  tutukluk alt bo-
yutundan 4.87+1.34; fiziksel fonksiyon boyutundan 
ise 47.29+9.63 puandı. 

Sosyo-demografik özelliklerle WOMAC ölçeğinin alt 
boyutlarından alınan puanlar karşılaştırıldığında; 
okur-yazar olmayan bireyler ile fiziksel fonksiyon alt 
boyutu arasında (p<0.034), sigara kullanmayan birey-
ler ile ağrı boyutu arasında (p=0.059) ve köy/kasaba-
da yaşayanlar ile ağrı (p<0.001) tutukluk (p<0.001) ve 
fiziksel fonksiyon (p=0.027) alt boyutlarıyla aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05)
( Tablo 1). Cinsiyet, medeni durum, meslek ve gelir 
düzeyi değişkenleri ile WOMAC ölçeğinin alt boyutları 
arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). 

Araştırmaya katılan bireylerin %86.2’sinin diz OA’sı 
ve OA dışında hastalığı bulunduğu, %56.9’unun son 
bir yıl içinde hastaneye yattığı, %64.6’sının ilaçlarını 
düzenli kullandığı ve %72.3’ünün de düzenli olarak 
egzersiz yapmadıkları belirlendi (Tablo 2).

Bireylerin hastalık özellikleri ile WOMAC ölçeğinin 
alt boyutları incelendiğinde, bireylerin ilaçlarını dü-
zenli kullanmama durumları ile ağrı alt boyutunda 
(p<0.05); düzenli olarak egzersiz yapmama durum-
ları ile ağrı (p<0.001), tutukluk (p<0.001) ve fiziksel 
fonksiyon alt boyutlarında gruplar arasındaki bu fark 

anlamlı bulundu (p<0.05, Tablo 2). Diz ve kalça Os-
teoartriti olan, OA dışında hastalığın bulunan ve son 
bir yıl içinde hastaneye yatan bireyler ile WOMAC 
alt boyutları arasında ise bir anlamlılık saptanmadı 
(p>0.05). 

Tablo 3’te araştırmaya katılan OA bireylere uygula-
nan WOMAC ölçeğindeki ‘ağrı’, ‘tutukluk’ ve ‘fizik-
sel fonksiyon’ alt boyutları arasında pozitif yönde 
ve anlamlı düzeyde korelasyon olduğu tespit edildi 
( r:0.86, p<0.001; r:0.57, p<0.001; r:0.69, p<0.001). 
VAS puan ortalamasıyla ‘ağrı’, ‘tutukluk’ ve ‘fiziksel 
fonksiyon’ alt boyutlarıyla arasında pozitif yönde ve 
anlamlı düzeyde korelasyon olduğu saptandı (r:0.43, 
p<0.001; r:0.39, p<0.001; r:0.54, p<0.001). Bireyle-
rin yaş ile osteoartrit hastalık süresi arasında pozitif 
(r:0,59, p<0.001), BKI ile negatif yönde ve anlamlı dü-
zeyde (r:-,24, p<0.05); BKI ile ağrı alt boyutu arasında 
(r:-0.41, p<0.001) da negatif yönde ve anlamlı düzey-
de bir ilişki bulundu (Tablo 3).                    
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Tablo 1: Osteoartriti Olan Bireylerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre WOMAC Ölçeğinden Aldıkları Puan 
Ortalamalarının Dağılımı

Tanıtıcı Özellikler         WOMAC Alt Boyutları
        Sayı       %       Ağrı  Tutukluk Fiziksel Fonksiyon
Cinsiyet
Kadın        55      84.6      12.96±3.68 4.90±1.40 47.09±10.31
Erkek        10      15.4      13.50±3.77 4.70±0.94   48.40±4.55
Test                                                   M.U :         254.500               249.000         261.000
                                                              p:                0.708                   0.622            0.799
Medeni Durum
Evli        55     84.6       13.07±3.79 4.87±1.41 46.80±10.16
Bekar        10     15.4      12.90±3.03 4.90±0.87   50.00±5.55
Test                                                 M.U:            272.000            271.500                      239.000
                                                            p:                   0.956                0.947                           0.512
Öğrenim Durumu      
Okur-yazar değil          26     40.0     13.92±4.05 5.19±1.41   48.00±7.84
Okur-yazar         26     40.0     12.73±3.73 4.73±1.31 47.65±11.76
İlköğretim mezunu        8         13     12.37±2.32  4.87±1.12   49.87±6.03  
Lise ve üzeri           5       7.7     11.20±2.28 4.00±1.22   37.60±6.22 
Test                                                    K.W:           2.882                   3.499                   8.661
                                                             p:             0.410                  0.321                   0.034
Gelir Düzeyi
Gelir-giderden az       23     35.4     13.00±3.54 4.78±1.45 46.51±10.29
Gelir-gidere eşit       37     56.9     12.67±3.69 5.60±0.89  50.40±8.01
Gelir-giderden fazla     5      7.7     16.00±3.39 47.86±9.04 
Test                                                             K.W:           3.068                   2.065                 0.832
                                                                         p:                0.216                   0.356                  0.660
Meslek
Emekli   13  20.0  13.07±3.30 4.38±1.04 50.23±5.65
Memur   2 3.1  9.50±0.70 4.00±0.00 39.50±3.53
Ev hanımı   48 73.8  13.02±3.78 5.00±1.41 46.70±10.60
Serbest Meslek   2 3.1  17.00±0.00 6.00±0.00 50.000.00
Test                                                        K.W:           4.678                  5.271                  4.092
                                                                    p:                 0.197                  0.153                  0.252
Yaşadığı Yer
İl   20 30.8  11.50±3.33 4.30±1.45 43.05±12.15
İlçe   9 13.8  10.00±1.87 4.00±0.86 46.88±4.91
Köy/kasaba  36 55.4  14.66±3.37 5.41±1.13 49.75±8.22 
Test                                                         K.W:         19.446                 13.169                7.201
                                                                     p:                <0.001                   0.001                0.027
Sigara Kullanma
Evet   17 26.2  11.52±2.34 4.58±1.12 48.88±8.39
Hayır   48 73.8  13.58±3.91 4.97±1.40 46.72±10.06 
Test                                                        M.U:           282.000              338.500              348.500
                                                                     p:                 0.059                  0.279                  0.373
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Tanıtıcı Özellikler           WOMAC Alt Boyutları
    Sayı % Ağrı  Tutukluk Fiziksel Fonksiyon
Osteoartrit Yeri
Diz    56 86.2 13.33±3.81 4.89±1.38 46.75±10.02
Kalça    9 13.8 11.22±1.92 4.77±1.09 50.66±6.12 
Test                                                                      M.U:          165.000              240.000             190.500
                                                                                  p:                0.097                  0.812                 0.242
Osteoartrit Dışında Hastalık
Var    56 86.2 13.25±3.86 4.91±1.40 47.01±10.11
Yok    9 13.8 11.77±1.78 4.66±0.86 49.00±6.04 
Test                                                                        M.U:           191.500            224.000              236.500
                                                                                    p:                  0.248                0.579                 0.768
Son Bir Yıl İçinde Hastaneye Yatma
Yatan    37 56.9 12.40±2.98 4.64±1.15 48.02±6.23
Yatmayan   28 43.1 13.89±4.33 5.17±1.51 46.3212.91 
Test                                                                  M.U:         384.000               394.000            486.500
                                                                          p:                0.074                  0.087                  0.676
İlaçlarını Düzenli Kullanma
Kullanan    42 64.6 13.69±3.84 5.04±1.46 46.52±10.92
Kullanmayan   23 35.4 11.86±3.06 4.56±1.03 48.69±6.67 
Test                                                                 M.U:        337.500               380.000              452.500
                                                                          p:               0.045                   0.140                  0.675
Düzenli Egzersiz Yapma
Yapan    18 27.7 16.05±2.95 5.88±1.36 53.38±6.48
Yapmayan   47 72.3 11.89±3.25 4.48±1.12 44.95±9.67 
Test                                                                 M.U:        157.000               181.000              207.500
                                                                           p:                <0.001            <0.001                   0.002

Tablo 2: Osteoartriti Olan Bireylerin Hastalığına İlişkin Özelliklerinin WOMAC Ölçeğinden Aldıkları Puanların Dağılımı
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          Yaş  BKI    Osteoartrit      VAS Puanı         WOMAC Alt Boyutları
     Hastalık Süresi   
         Ağrı    Tutukluk Fiziksel
            Fonksiyon
Yaş                            r         1.000                  -,247        ,599          -,149  0.043      -,126  -,088
                                  p         .                 0.048      0.000           0,235 0.732      0.316  0.488
BKI                            r         -,247                 1.000       -,145       -,0.062  0,417      -,228  -,043
                                  p        0.048  .      0.249         0,622  0.001      0.068  0.735
Osteoartrit             r           ,599                   -,145      1.000          -,117  -,041      -,207  -,055
Hastalık Süresi      p        0.000                 0.249      .         0.352  0.744      0.097  0.661
VAS Puanı               r         -,149               -,0.062       -,117         1.000  0.432      0.395  0.545
                                  p       0,235                 0,622      0.352          .  0.000      0.001  0.000
WOMAC Alt
Boyutları 
Ağrı                r         0.043                 -,417       -,041         0.432  1.000      0.864    0.573
                                  p        0.732                0.001      0.744         0.000  .      0.000  0.000
Tutukluluk              r          -,126                 -,228       -,207         0.395  0.864      1.000  0.693
                                  p        0.316                0.068      0.097         0.001  0.000       .  0.000
Fiziksel                 r         -,088                 -,043       -,055         0.545  0.573      0.693  1.000
Fonksiyon               p        0.488                0.735      0.661         0.000  0.000      0.000  .
   

Tablo 3: Osteoartriti Olan Bireylerin Bazı Özellikleriyle VAS ve WOMAC Ölçeğinden Aldıkları Puanların Korelasyonu
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M.U.: Mann-Whitney U testi, WOMAC:  Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index

BKI: Beden kitle indeksi, VAS: Vizüel analog skala, WOMAC:  Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index.
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Sağlığın sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin geliştiril-
mesinde, yaşın ilerlemesi ile birlikte artan kas iskelet 
sistemi hastalıklarının tedavi ve bakımı önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu hastalıklardan biri de özellikle 50 yaş 
üzeri nüfusta görülme sıklığı giderek artan osteoart-
rittir (OA) (17). 

Çalışmamızda osteoartritli bireylerin yüksek düzeyde 
ağrılarının olduğu (VAS puan ortalaması: 7.53 + 1.40), 
VAS puan ortalamasıyla WOMAC ölçeğinin ‘ağrı’, ‘tu-
tukluk’ ve ‘fiziksel fonksiyon’ alt boyutları arasında da 
pozitif yönde bir ilişki olduğu saptandı (p<0.05, Tablo 
3). Kolukısa ve ark. (2010)’nın çalışmasında ise VAS ve 
WOMAC puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark saptanmamıştır (18). 

Genel olarak kadınlarda erkeklere göre daha fazla OA 
riski bulunduğu ve daha ağır seyrettiği ifade edilmek-
tedir (11, 19, 20). Bizim çalışmamızda da OA kadınlar-
da erkeklerden daha fazla görüldü ancak cinsiyet ile 
WOMAC ölçeğinin ‘ağrı’, ‘tutukluk’ ve ‘fiziksel fonksi-
yon’ alt boyutlarıyla arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark saptanmadı (p>0.05, Tablo 1). Kolukısa 
ve ark. (18)’nın çalışmasında ise kalça OA grubunda 
cinsiyet ile WOMAC ağrı, sertlik, fonksiyon ve WO-
MAC toplam puanı arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir ilişki bulunmuşken, diz grubunda cinsiyetin, 
VAS ve WOMAC ile arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir ilişki bulunmamıştır. OA’in kadınlarda daha 
sık görülmesinin sebebi, kadınların ev işlerini diz üze-
rine yüklenerek yapması, tuvaleti ve ibadeti çömele-
rek yapması, menopoza girilmesi ve çalışmaya alınan 
kadınların büyük çoğunluğunun köyde yaşaması ve 
tarımla uğraşmaları şeklinde düşünülebilir. 
Çalışmamızda yaş ile VAS puan ortalaması ve WO-
MAC ölçeğinin ‘ağrı’, ‘tutukluk’ ve ‘fiziksel fonksiyon’ 
alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmazken (p>0.05), BKI arasında negatif, 
osteoartrit hastalık süresi ile pozitif yönde bir ilişki 
bulundu (p<0.05,  Tablo 3). Literatürde yaş, osteoart-
rit için bir risk faktörü olarak tanımlanmış olmasına 
karşın (11, 19, 20) yapılmış diğer çalışma sonuçları da 
bizim çalışmamızı destekler niteliktedir (9,18). 

Demografik ve sosyal faktörler ağrının algılanmasın-
da ve fonksiyonel yetersizlikte fark yaratabilir (21). 
Çalışmamızda öğrenim durumu ile WOMAC ölçeğinin 
‘fiziksel fonksiyon’ alt boyutu arasında, sigara kullan-
ma ile WOMAC ölçeğinin ‘ağrı’ alt boyutu arasında, 
yaşadığı yer ile WOMAC ölçeğinin ‘ağrı’, ‘tutukluk’ ve 
‘fiziksel fonksiyon’ alt boyutlarıyla aralarında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark saptanmışken (p<0.05), 
evli olma durumu, gelirin gidere eşit olma durumu 
ve meslek değişkenleri ile WOMAC ölçeğinin ‘ağrı’, 
‘tutukluk’ ve ‘fiziksel fonksiyon’ alt boyutlarıyla ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 
(p>0.05, Tablo 1). Çalışma sonuçlarımız literatürle 
benzerlik göstermektedir (18, 22, 23). 

Obezite, OA’te ağrı oluşmasına neden olan risk fak-
törlerinden biridir (11, 19, 20). Obezite, hastalarda 
mekanik olarak ekleme binen yükü arttırdığı için 
dezavantaj oluşturur (18). Çalışmamızda da hastala-
rımızın BKI’leri yüksek bulunmuş olup,  WOMAC öl-
çeğinin ‘ağrı’ alt boyutuyla pozitif ve ileri derecede 
anlamlı bir ilişki saptanmıştır (Tablo 3). Bu konuda 
yapılmış olan dört randomize kontrollü çalışmanın 
meta-analizinde (454 diz OA) ortalama 6 kilo veren 
grupta ağrı ve fiziksel yetersizlik skorlarında düzelme 
gözlenmiştir (24). 10 yıllık izlem çalışmalarının de-
ğerlendirildiği bir çalışma sonucunda ise, BKI ile diz 
OA’ya bağlı özürlülük arasında doğrudan ve güçlü bir 
ilişkinin olduğu belirtilmektedir (25). Çalışmamız lite-
ratürle benzerlik göstermektedir.

Osteoartritli bireylerde kardiyovasküler ve respiratu-
var hastalıklar, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, 
HDL düşüklüğü, renal hasar ve diyabet gibi çeşitli has-
talık ve risk faktörlerinin daha sık olduğu belirtilmiş-
tir (11). Çalışmamızda bireylerin çoğunun osteoartrit 
dışında hastalığının olduğu tespit edilmiş ancak WO-
MAC ölçeğinin ‘ağrı’, ‘tutukluk’ ve ‘fiziksel fonksiyon’ 
alt boyutlarıyla arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunamamıştır (p>0.05, Tablo 2).
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Atamaz ve ark. (26)’nın 141 diz OA hastasında ağrı 
ve özürlülükle ilişkili faktörleri inceledikleri çalışma-
larında, hipertansiyon ve diabetes mellitus gibi eşlik 
eden tıbbi problemler varlığında daha fazla ağrı ve 
fonksiyon kaybı saptanmıştır. Kolukısa ve ark. (18)’nın 
yaptıkları çalışmada da kalça OA grubundaki hastala-
rın %43.3’ünde eşlik eden bir hastalık mevcutken, diz 
grubunda bu oran %58.9 olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda ilaçlarını düzenli kullanan bireyler ile 
WOMAC ölçeğinin ‘ağrı’, alt boyutu arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05, 
Tablo 2). Koca ve ark. (22)’nın çalışmasında steroid ol-
mayan antiinflamatuvar ilaçların kullanımı ile diz OA 
evresi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptan-
mış (p<0.05) ve ilaç kullanımı varlığında diz OA evre-
sinin daha düşük olduğu ifade edilmiştir. OA’nın tam 
bir tedavisi olmadığı ancak ilaç kullanımının hastalığın 
ilerlemesini ve semptomların kontrolünü sağlamada 
etkili yöntemlerden biri olduğu söylenebilir. 
Semptomların azaltılmasında düzenli egzersizin de 
önemli bir yeri vardır. Diz osteoartritinde egzersizler, 
inflamasyon ve ağrıyı azaltmakta, diz çevresindeki 
kasları güçlendirmekte ve dizde eklem hareket kısıt-
lılığının engellenmesini sağlamaktadır (27). Çalışma-
mızda bireylerin düzenli olarak egzersiz yapmadıkları 
ve WOMAC ölçeğinin ‘ağrı’, ‘tutukluk’ ve ‘fiziksel fonk-
siyon’ alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlam-
lı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05, Tablo 2). Sallı 
ve ark. (28)’nın diz osteoartritli hastalarda uyguladık-
ları egzersiz programının ağrı skorlarında, fonksiyonel 
kapasitede ve kas gücü ölçümlerinde kontrol grubuna 
göre anlamlı düzeyde iyileşme saptadıkları ve hasta-
ların egzersiz programını iyi tolere ettiklerini, egzersiz 
sırasında belirgin ağrı şikayetlerinin olmadığını belir-
lemişlerdir. Yapılan benzer çalışmalarda planlı ev eg-
zersizlerinin OA’li bireylerde ağrı, tutukluk, düşme vb. 
şikayetleri azalttığı belirlenmiştir (29, 30). Ayrıca diz 
OA’inde bir yıl boyunca düzenli ve bireye özgü yapılan 
ev egzersiz programının bireylerin kullandığı ağrı ke-
sici miktarını azalttığı ve fonksiyonel kapasite artışına 
neden olarak total eklem replasmanını geciktirebi-

leceği ifade edilmiştir (31, 32). Literatüre dayanarak 
osteoartritte düzenli ve doğru egzersizlerin yapılma-
sının ağrıyı azaltmada en önemli non-farmakolojik 
yöntemlerden biri olduğu söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak, çalışmamızda osteoartriti olan bireyle-
rin ağrı düzeylerinin yüksek olduğu ve fiziksel ve sos-
yal faktörlerin ağrı düzeyini etkilediği belirlenmiştir. 

Çalışma sonuçları doğrultusunda, sağlık bakım pro-
fesyonellerinin osteoartritli bireylerin ağrı düzeyleri-
nin artmasına neden olabilecek durumlar konusunda 
bilgilendirmeleri, eklem koruma eğitimi vermeleri, 
ilaçlarının tanıtılması (dozu, kullanım süreleri, diğer 
ilaçlarla etkileşimi, yan etkileri vs.) ve ağrıyla baş 
etme yöntemlerinin öğretilmesi önerilebilir. 
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ÖZET

Prostat kanseride yaygın olarak prostat ppesifik antijen (PSA) kullanmı erken evrede 
tespit edilen klinik lokalize hastalık oranını arttırmıştır. Lokalize prostat kanserinde 
radikal prostatektomi, radyoterapi, aktif izlem tedavi seçenekleri arasında bulun-
maktadır. 

Radikal prostatektomi lokalize prostat kanserinde etkili bir tedavi alternatifi olmakla 
birlikte peroperatif komplikasyonlar görülebilmektedir. Radikal prostatektomi komp-
likasyonlarını kabul etmeyen ancak aktif müdahale isteyenler için fokal tedaviler bir 
seçenek olabilir.  Fokal tedaviler seçilmiş hastalarda primer tedavi olarak kullanılabi-
lir. Teknolojik ilerlemelerle birlikte fokal tedavilerin olası yan etkilerinin azalması bek-
lenmektedir.   Prospektif klinik çalışmalar, fokal tedavilerin daha sık kullanılan tedavi 
alternatifi olabilmesi sağlayabilir. 

Anahtar kelimeler: Prostat kanseri, PSA, Fokal tedavi

ABSTRACT

Widespread use of prostate specific antigen (PSA) for prostate cancer has increased 
detecting the disease in early stages. Treatment options for localised prostate can-
cer are radical prostatectomy, radiotherapy and active surveillance.
Although radical prostatectomy is an effective treatment for localised prostate 
cancer, peroperative complications could be seen. Focal therapies could be an 
alternative method for the patients who do not accept the complications of radi-
cal prostatectomy but like to have an alternative treatment. Focal therapies can be 
primerly used for selected patients. Side effects of focal treatments are lower than 
expected by progressing technologies. Prospective clinical studies may provide focal 
therapies to be used more frequent as alternative treatment options.

Key words: Prostate cancer, PSA, Focal therapy
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Prostat spesifik antijen (PSA)’in yaygın kullanımı ile 
prostat kanseri insidansı %26 oranında artarken, 
metastatik hastalık tesbiti %75 azalmıştır (1). Tah-
minler düşük dereceli prostat kanseri olan erkekle-
rin %94’ünün radikal yöntemlerle tedavi edildiğini 
öngörmekle birlikte bunların pek çoğunun fazladan 
tedavi olduğu düşünülmektedir (2). Radikal tedavileri 
external radyoterapi, brakiterapi ve radikal prostatek-
tomi (RP) oluşturmaktadır. Lokalize, multifokal ve kli-
nik önemli yüksek riskli kanserler halen agresif ve tüm 
glandı kapsayan tedaviler gerektirirler (3). Düşük riskli 
prostat kanseri olan 70 yaş altı erkeklerin ölüm riski 
15 yıl içinde %1’in altındadır (4). Hem cerrahi, hem de 
radyasyon tedavisi uzun dönemde iyi sonuçlar sağlar 
ve 15 yıl için kanser spesifik mortalite oranları sırası 
ile %4-7 ve %3-6’dır (1). Bu tekniklerin yüksek oranda 
üriner ve seksüel disfonksiyonları bulunmaktadır (1). 
Robotik cerrahi gibi daha az invaziv tekniklere rağmen 
RP sonrası hastaların %15’inde peroperatif kompli-
kasyon mevcuttur (8). Aktif izlem tüm gland tedavisi-
ne alternatif bir tedavidir (4). Aktif izlem konusundaki 
başlıca şüphe yüksek riskli hastalarda progresyon ol-
masıdır. Uzun dönem takiplerde lokal progresyon ve 
metastatik hastalık oranları daha yüksek olabilmek-
tedir (4). İlk 10 yıl içinde düşük progresyon oranları 
öngörülse de, 15-20 yıllık takiplerde önemli derece 
hastalık progresyon riski bulunmaktadır (6). Bu tek-
niklerle ilgili hasta seçimi ve onkolojik yararlılıktaki 
şüpheler, fokal tedavi adı altında yeni tedavilerin gün-
deme gelmesine neden olmuştur (4). Prostatta en bü-
yük kanserli odağa “index” lezyon denilmektedir ve 
genellikle tümör hacmi, gleason derecesi ve kanser 
nüksü ile ilişkilidir (7). Non-index lezyonların %80’i 
düşük derecelidir, 0.5 cc den küçüktür ve klinik ola-
rak önemsizdir (7). Tek taraflı, tek odaklı veya düşük 
riskli non-index lezyonla beraber olan index lezyonlu 
hastalar fokal tedavi için uygun olabilirken, çok odak-
lı, bilateral büyük lezyonları olanlar fokal tedaviye uy-
gun değildir (1). Fokal tedavi seçenekleri; kriyoterapi, 
high-intensity focus ultrasound (HIFU), fotodinamik 
terapi ve laser induced interstisyel termoterapiden 
oluşmaktadır. Fokal tedavide asıl sorun hatalı tümör 
örneklemesidir. Shared Equal Access Regional Cancer 

Hospital (SEARCH) verilerine göre düşük riskli kanser 
saptanan tek taraflı biyopsi pozitifliği olan hastaların 
nihai patolojilerinde %65 oranında bilateral tümör 
saptanmıştır (8).

Hasta seçimi
Fokal tedavilerin amacı kanseri eradike etmek, tü-
mörsüz dokuları korumak ve genitoüriner fonksiyon-
ları korumaktır.  Burada tartışılacak en önemli konu 
prostatın bir bölümünde biyopsi sonrası tümör görül-
memesi ve bununda tümör olmadığı anlamına gelme-
mesidir.  Bu bilgiler sonrası değerlendirilebilir kanser-
ler için mutlaka tedavi edilmesi gereken klinik önemli 
kanser tanımlaması tartışılmaya başlanmıştır (9). Kli-
nik önemsiz (düşük dereceli ve düşük hacimli) kanser-
ler tedavi edilmeyebilir ve bunlar 15-20 yıl boyunca 
klinik önem arz eden kanser konumuna gelmezler 
(9,10). Bu nedenlerden dolayı fokal tedaviler düşük 
risk grubunda olan ve düşük kanser hacmi saptanan 
hastalarda uygulanabilmektedir ve hatta bu hastalar 
aktif izlem için de uygun olabilmektedir (9). 

Prostat biyopsisi
Prostat biyopsisi tümör hacmi, ekstrakapsüler yayı-
lım ve tedavi sonrası hastalık progresyonu hakkında 
önemli bilgiler verir (11). Kanserin derecesini ve loka-
lizasyonunu belirlemedeki doğruluğundan dolayı kla-
sik altı kadran biyopsilerden çok genişletilmiş örnek-
leme yapılan biyopsiler tercih edilmelidir. On iki veya 
daha fazla kadran biyopsi ile upgrading %12 daha 
azdır ve transperineal haritalama ile yapılan biyopsi-
lerin çok daha doğru bilgi verdiği görülmektedir (11).  

Kanserin görütülenmesi
Fokal tedavi için hasta seçimi yaparken tümörün hac-
mini ve yerini iyi gösterebilecek güvenilir bir tekniğe 
ihtiyaç vardır. manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 
1 cm üzeri tümörlerin %85 ini gösterebilmektedir 
(12). MRI‘ın transrektal ultrasonografi (TRUS) eşliğin-
de biyopsi ile karşılaştırıldığında tümör lokalizasyo-
nunu tespit etmede, klinik önemsiz ve organa sınırlı 
prostat kanseri saptanmasında daha faydalı olduğu 
görülmektedir (13-14). 
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MRSI (manyetik rezonans spektroskopik görüntüle-
me) veya MRI ve MRSI kombinasyonu 0,5 cc üzeri pe-
riferal tümörleri daha doğru tahmin edebilir (14). MRI 
ve MRSI kombinasyonu lokalize prostat kanserinde en 
iyi görüntüleme yaklaşımı olduğu kabul edilmektedir 
(12). Gri skala USG de halen prostat kanserinin görün-
tülenmesinde ve prostat biyopsisinde kullanılmakta-
dır. Renkli ve power doppler USG de kan akımını de-
ğerlendirerek daha kapsamlı kullanılmaya başlamıştır. 
Üç boyutlu power doppler TRUS 5 mm üzeri pek çok 
tümörü saptayabilmektedir (15).  

High-Intensity Focused Ultrasound

High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) sıcaklığı 
en az 60°C ye (60-100) çıkararak protein denatüras-
yonu ve koagülasyon yapan, prostat kanserinin fo-
kal tedavisinde kullanılan bir tekniktir. Günümüzde 
Ablatherm ve Sonoblate 500 adında 2 HIFU sistemi 
bulunmaktadır. HIFU ısıya dönüşen ultrasonografi 
(USG) enerjisini kullanır. Bu teknik genel veya rejyonel 
anestezi altında USG görüntülemesi altında soğutma 
cihazı da olan transrektal probla birlikte uygulanır. Bu 
sistemin kullanımındaki kısıtlılık prostatın anterior 
kısmının ve küçük prostatların tedavi zorluğudur (11). 
HIFU genellikle tüm gland tedavisi için kullanılır (11). 
En geniş serilerde %2-24 üriner sistem enfeksiyonu, 
%4-30 üretral darlık, %2-14 üriner inkontinans, %20
-60 impotans ve %1-6 oranında üretrorektal fistül gibi 
yan etkiler bildirilmiştir (16-18). Verilerin çoğu pros-
tatı 40 cc altında olanlarla sınırlı bulunmaktadır (1). 
Hastaların çoğunda tedavi değerlendirmesi için pros-
tat biyopsisi gerekmektedir. 

Çok merkezli, en az 2 yıl takip edilen ve ortalama ta-
kibin 3,5 yıl olduğu 803 hastalık bir çalışmada; 5 yıllık 
biyokimyasal rekürrensiz sağkalım oranı düşük, orta 
ve yüksek riskli hastalarda Phoenix kriterlerine göre 
sırasıyla %83, %,72,%68 bulunmuştur (19). Phoenix 
kriterleri radyoterapi (RT) kullanımı için geliştirilmiş-
tir ancak HIFU tedavisine uygunluğu kesin değildir 
(20,21). Prostat kanserinde primer HIFU tedavisinde 
literatür gözden geçirildiğinde yan etkiler, % 44 im-

potans, % 17 infravezikal obstrüksiyon, % 12 üretral 
striktür ve % 8 üriner inkontinans olarak karşımıza 
çıkmaktadır (22). RT öyküsü olan hastaların yan etki 
insidansı daha yüksektir. Rektoüretral fistül nadir 
ancak ciddi bir komplikasyondur. Teknik ilerlemeler 
HIFU nun daha etkin kullanımını ve morbiditelerin 
azaltılmasını sağlayabilir. HIFU nun invaziv olmama, 
tekrar uygulanabilir olma gibi avantajları olmakla bir-
likte Amerika’da prostat kanseri tedavisi için henüz 
onaylanmamıştır, bu konudaki teknolojik gelişmeler 
ve gelecekti sonuçlar HIFU nun prostat kanseri teda-
visindeki yerini belirleyecektir.

Kriyoterapi
Lokalize prostat kanserinde tümör hücrelerini don-
durarak yok etmek için kullanılan tedavi modalite-
sidir. İlk kez 1966 yılında Gonder ve ark. tarafından 
uygulanmıştır (23). TRUS eşliğinde eş zamanlı olarak 
dondurulabilecek doku büyüklüğünün öngörülebil-
mesi sağladığı asıl avantajlardan biridir. Brakiterapi 
template‘i kullanılarak perkütan transperineal yakla-
şım ile yerleştirilen küçük kriyoproblar prostat kriyo-
terapisinde kullanılmaktadır. Sıvı azot yerine argon, 
ultra ince problar kullanılarak hızlı dondurma işlemini 
kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Hücre ölümü için 
-20 ºC altında ısı gerekmektedir fakat hücre içi kom-
partmanın tam donması için -40 º C gibi düşük sıcak-
lıklar gerekebilmektedir (24).

Kriyoterapi düşük morbidite, minimal kan kaybı, kısa 
hastanede kalış süresi, iyi rekürrenssiz sağkalım oranı 
ve yüksek oranda tedavi sonrası negatif biyopsi ile mi-
nimal invaziv tedavi seçeneğidir (25-27).

Kriyoterapi daha önce lokal tedavi almamış hastalar-
da primer tedavi olarak kullanılabilir. Klinik stage T1 
ve T2 tümörlerde primer tedavi olarak kullanılabil-
mektedir ancak metastatik hastalıkta kullanılabilece-
ğine dair kanıt yoktur. Kriyoterapi, lokal rekürren has-
talığı olanlarda kurtarma prostatektomisine daha az 
invaziv bir alternatif olabilir ve kür şansı sağlayabilir. 
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Palyatif kriyoterapi, eş zamanlı alt üriner sistem semp-
tomu olan lokal ileri tümöre sahip bir grup hastada 
hatta extraprostatik yayılımı olan hastalarda semp-
tomların rahatlamasında bir seçenek olabilmektedir 
(28). 

American Urological Association (AUA), National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) klavuzları-
na göre kriyoterapi, klinik lokalize prostat kanserin-
de standart yaklaşımlar içinde bulunmamaktadır. RP 
veya RT haricinde aktif müdahale isteyen hastalar için 
kriyoterapi bir seçenek olarak düşünülebilir (29) . 
Kriyoterapi, lokal rekürren hastalığı olan hastalarda 
kurtarma prostatektomisine daha az invaziv alternatif 
olabilir ve kür sağlama potansiyeli olabilir. Kurtarma 
radikal prostatektomisi komplikasyonundan çekinen 
yaşlı hastalarda veya gençlerde kurtarma kriyoterapi-
si uygun bir seçenek olabilir (30). 
Üriner inkontinans, impotans nadir olarak üretral 
striktür, üretral fistül ve prostatit kriyoterapi kompli-
kasyonları içinde yer almaktadır. Skrotal şişlik ve pelvik 
ağrı bazı çalışmalarda bildirilmekle birlikte şikayetler 
çoğunlukla 3 ay içinde geriler. Kriyoterapi esnasında 
üretral ısınma kateterinin kullanılması perineal ağrı 
şiklayetlerini azalttığı gözlenmiştir (31). 

Klinik lokalize hastalığın tedavisinde primer kriyotrapi 
rolünün belirlenmesinde yeni nesil 3. kuşak kriyotera-
pi araçlarının uzun dönemli etkinliğini değerlendiren 
prospektif karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır 
(32) .  
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DERMATOLOJİK HASTALIKLARDA BİR HÜCRESEL 
İMMUNİTE BELİRTECİ OLARAK ADENOZİN 
DEAMİNAZ

Adenosine Deaminase Activity: A Cellular Immunity 
Indicator  In Dermatological Diseases

ÖZET

Adenozine deaminaz (ADA) pürin yıkım yolunda yer alan bir enzimdir. ADA lenfositik 
hücrelere büyük ölçüde selektiftir. T hücre diferansiasyon sürecinde ADA düzeyleri be-
lirgin artar. ADA'nın aktivite düzeyi, lenfositler ve monosit-makrofaj sistemi hücreleri-
nin mitojenik süreçlerinde artar. Bu nedenle lenfosit ve monositlerde temel fizyolojik 
aktivitenin, bu hücrelerin diferansiasyon ve proliferasyonu ile ilgili olduğu düşünülmek-
tedir. Bu teoriye dayanılarak, ADA’nın hücresel immunitenin bir belirleyicisi olabilece-
ğine inanılmıştır. ADA'nın epidermis nükleik asit metabolizmasında önemli rol oynadığı 
bilinmektedir. T hücre aktivasyonunun yer aldığı dermatolojik hastalıklarda ADA'nın 
artmış aktivite düzeyleri gösterilmiştir. Psöriazis, sistemik lupus eritematozus, Behçet 
hastalığı gibi dermatolojik hastalıkların yanısıra, mikozis fungoides ve Sezary sendromu 
gibi deri malignitelerinde de artmış aktivite düzeyleri bilinmektedir. ADA duyarlı ama 
non-spesifik bir belirteçtir. Yüksek seviyeleri hastalıkların etyopatogenezindeki T hücre 
aktivasyonuna ışık tutarken spesifik bir etkene işaret etmez. Bu özellikleri ile dermato-
lojik hastalıkların aktivasyon tayininde ve takiplerinde kullanılabilir. 

Anahtar kelimeler: Adenozin deaminaz, Hücresel immunite, Dermatolojik hastalıklar

ABSTRACT

Adenosine deaminase (ADA) is an enzyme involved in the purine salvage pathway. 
Increased ADA activity is more selective for lymphocytic cells. Significant increments 
of ADA occurs in the process of T cell differantiation. Activities of ADA increase during 
the mitogenic process of lymphocytes and monocytes-macrophages. So, it has been 
thought that physiological effects of ADA were involved in differantiation and prolif-
eration periods of these cells. According to this theory, it has been believed that ADA 
activity is a indicator of cellular immun activation. It has been known that ADA plays a 
critical role in nucleic acid metabolism of epidermal cells. ADA activity has been shown 
to be increased in dermatological diseases charaterized by T lymhocyte proliferation 
and activation. Besides the autoimmune and inflamatory diseases like psoriasis, sys-
temic lupus erythematosus and Behçet's disease, high activities of ADA were also seen 
in malign skin conditions like mycosis fungoides and Sezary syndrome. 
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ADA is a sensitive but non-specific marker. High serum levels of ADA projects the T cell activation in ethi-
opatogenesis of disease but do not point a specific cause. Owing to this properties ADA could be used to 
determine activations or progress of the dermatological diseases.

Key words: Adenosine deaminase, Cellular immunity, Dermatological diseases
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Dermatolojik Hastalıklarda Adenozin Deaminaz Düzeyleri

GİRİŞ

Adenozin deaminaz (ADA) pürin yıkım yolunda yer 
alan bir enzimdir. Brankiewich ve Coher 1984 yılında 
ADA'ı da içeren pürin katobolik yolunu bulmuşlardır. 
ADA pürin yıkım yolunun temel basamağını oluşturan 
adenozinin inozine, deoksiadenozinin deoksiinozine 
dönüşümünü irreversibl olarak katalize eder. Bu reak-
siyonlar sonucunda nükleozidler tekrar kullanılabilir 
(1-2). ADA galaktozamin ve glikozaminden oluşan gli-
koprotein yapıda bir enzimdir. Yapısında 363 aminoa-
sit bulunur (Şekil 1, 1-6).

Tüm insan dokularında yaygın olarak bulunmakla 
beraber, ADA özellikle lenfoid dokularda ve timus-
ta yüksek (800 IU/mg), eritrositlerde ise daha düşük 
(8 IU/mg) düzeylerdedir (Tablo1, 64,65). Lenfositler-
de ADA aktivitesi eritrositlerden 7 kat daha fazladır. 
T lenfositlerde ADA aktivitesi B lenfositlere göre daha 
yüksektir ve T4 lenfositlerde T8 lenfositlere göre daha 
yüksek olduğu düşünülmektedir (7). İnsanda lenfoid 
dokular arasında özellikle duodenal epitelyal hücre 
villuslarında daha az olarak da gastrointestinal sis-
temin diğer bölümlerinde ADA aktivitesi yüksektir. 
Aynı zamanda santral sinir sisteminin tüm hücre tip-
lerinde çeşitli miktarlarda ADA aktivitesi bulunur (5).

ADA aktivitesi hızlı bölünen hücrelerde bölünmeyen 
hücrelere göre daha fazladır. Esas fizyolojk aktivitesi 
göz önünde bulundurulduğunda ADA; lenfositlerin 
mitojenik ve antijenik cevapları boyunca belirgin ar-
tış gösterir ve lenfositik diferansiasyon ve proliferas-
yon ile ilişkilidir. Ayrıca ADA inhibitörlerinin aktive 
edilmesiyle, lenfositik blastogeneziste kısıtlanma 
meydana gelir. Bu da muhtemelen deoksiadenozinin 
deoksiATP'ye dönüşümü ile ilgilidir (7).  ADA lenfosi-

tik hücrelere büyük ölçüde selektiftir. DNA sentezinin 
inhibisyonu ve destrüksiyonuna yol açar. T hücre dife-
ransiasyon sürecinde ADA düzeyleri belirgin artar (7).
ADA aktivitesi epidermiste saptanmıştır. Normal in-
san epidermisinde enzim aktivitesinin %90'ından 
fazlası büyük moleküler ağırlığa sahiptir ve baskın 
şekilde ADA-1 den oluşur. ADA1, ADA'nın memeli 
hücrelerinde yaygın olarak bulunan üç izoformundan 
biridir. Tümörlerde ise küçük molekül ağırlığına sahip 
enzim bulunmaktadır. ADA'nın epidermis nükleik asit 
metabolizmasında önemli rol oynadığı düşünülmek-
tedir. Epidermis içindeki adenozin ve deoksiadenozin 
metabolizmasının hücre proliferasyonu ve maturas-
yonu için önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Nor-
mal epidermiste ADA aktivitesi relatif olarak düşüktür 
ancak deri hastalıklarındaki enzim aktivitesinin varlığı 
tam olarak bilinmemektedir. Ancak skuamöz hücreli 
karsinom ve psoriaziste yapılan çalışmalarda epider-
miste ADA aktivitesi yüksek bulunmuştur (8-10).

ADA'nın üç izoformu; ADA1, ADA1+ kompleks protein 
(ADA1+cp) ve ADA2'dir (2,11,12). ADA1 ve ADA1+cp, 
adenozine ve deoksiadenozine aynı afiniteyi göste-
ren bir koenzim olup, tüm dokularda mevcuttur ve 
yeterli immun cevap için vazgeçilmezdir. Eksikliğinde 
kombine immun yetmezlik hastalığı ortaya çıkmakta-
dır. ADA2 ise deoksiadenozine düşük afinite gösterir. 
Kombine immun yetmezlik sendromu ile ilişkisi yok-
tur. Yalnızca monosit ve makrofajlarda mevcut olup, 
bu hücrelerin mikroorganizmalarla uyarılması sonu-
cunda salınmaktadır. Bu durum mikroorganizmaların 
neden olduğu makrofajları etkileyen hastalıklarda vü-
cut sıvılarındaki ADA2'nin neden arttığını açıklamak-
tadır (2).
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ADA izoenzimlerinin oranları dokudan dokuya farklılık 
gösterir. ADA1 eritrositler, B lenfositler, makrofajlar 
ve bazı T lenfositlerin hücre yüzeyinde bulunur (12). 
ADA1+cp karaciğer, akciğer, kas ve pankreas dokusun-
da bulunan dominant formdur. Böbrekte ise sadece 
ADA1+cp bulunur, diğer izoenzimler bulunmaz. ADA2 
ise sadece monositlerde bulunur. Monositlerde, %82 
oranında ADA1, %18 oranında ADA2 gösterilmiş ve 
ADA1+cp saptanamamıştır (2) (Tablo1).

Serumda artmış ADA aktivitesinin gözlendiği tüm du-
rumlarda, dominant olan form ADA2'dir. Normal se-
rum ADA1 içermez, sadece ADA2 ve ADA1+cp içerir. 
ADA1'in serumda olmayışı, seruma geçen ADA1'in cp 
ile birleşip ADA1+cp oluşturmasıyla açıklanırken, se-
rumdaki ADA2'nin neden dominant olduğu ile ilgili üç 
olasılık düşünülmektedir.  Birincisi ADA2'nin monosit-
lerden aktif olarak salgılandığı, ikincisi; ADA2'nin yarı 
ömrünün ADA1'den daha uzun olabileceği, üçüncü 
olasılık ise; monositlerin değişik izoenzimlere sahip 
olabilecekleridir (2).

Adenozin Deaminaz ve Hücresel İmmunite
Adenozin Deaminazın aktivite duzeyi, lenfositler ve 
monosit-makrofaj sistemi hücrelerinin mitojenik sü-
reçlerinde artar (13-16). Bu nedenle lenfosit ve mo-
nositlerde temel fizyolojik aktivitesinin, bu hücrelerin 
diferansiasyon ve proliferasyonu ile ilgili olduğu dü-
şünülmektedir (17). Bu teoriye dayanılarak, ADA’nın 
hücresel immunitenin bir belirleyicisi olabileceğine 
inanılmıştır (17-19). Nitekim, hücresel immunite oluş-
turan çeşitli hastalıklarda serumda, romatoid artrit’te 
sinovyal sıvıda, tüberküloz meninjit’te BOS’ta yüksek 
ADA düzeyi saptanmıştır (18-22). 

ADA'nın genetik ve konjenital faktörlere bağlı eksik-
liği şiddetli kombine immun yetmezliğe neden olur. 
ADA aktivitesi lenfosit ve timositlerde azalır, hücresel 
ve humoral immunite bozulur. ADA pürin katabolik 
yolunun bir enzimidir ve major fizyolojik rolü lenfo-
sitlerin proliferasyonu ve farklılaşmasıdır (7). Pürin 
metabolizmasının immun sistemin gelişmesindeki 
önemi yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Hücre 

bölünmesi ve büyümeyi sürdürebilmek için hızla pro-
lifere olan hücrelerde pürin ve pirimidin bileşiklerine 
olan ihtiyaç uzun süredir bilinmektedir.

Hücresel düzeyde, sitoplazmik ADA ile ekto-ADA'nın 
katalitik aktivitesi arasında fark yoktur. Ekto ADA'nın 
enzimatik aktivitesi bağımsızdır ve en az üç farklı hüc-
re yüzey molekülüne direkt olarak bağlanabilir. Bun-
lar insan CD26, A1 ve A23 adenozin reseptörleridir. 
Ekto-ADA ekstrasellüler adenozin veya 2'deoksia-
denozin degragasyonunu CD26 aracılığı ile sağlar ve 
lenfositler için toksiktir (5). CD26'nın T hücresi üzerin-
de önemli fonksiyonları vardır ve hücre yüzeyindeki 
tirozin fosfataz, CD45 ve ADA gibi immunolojik açıdan 
önemli moleküllerle ilişkilidir. T hücresinin aktivasyo-
nu için CD26 zorunlu değildir. CD26 sadece altı intra-
selüler aminoasitten oluşan bir tip membran proteini 
olduğu için, bir sinyal iletim molekülünden sinyal al-
ması gereklidir.  Sinyal için  T-cell receptor (TCR) zeta 
zincirine gereksinimi vardır (24). Flow sitometri, im-
munofloresan ve immunoblot tekniklerle IL-2 ve IL-
12'nin ekto-ADA'ın up regulasyonu ve CD26 ekspres-
yonu sağladığı bulunmuştur. Buna zıt olarak lenfosit 
yüzeyindeki  IL-4 ve CD26 düzeylerini etkilemeksizin 
ADA'nın down regulasyonuna yol açar. EktoADA insan 
T hücre aktivasyonu, timus maturasyonu ve diferansi-
yasyonu, adenozine bağlı apopitozisin önlenmesinde 
rol oynar (12).   

ADA aktivitesi özellikle T hücrelerinde ve makrofajlar-
da yüksektir. Serum ADA aktivitesinin arttığı durumlar 
hücresel immunitenin stimule edildiği, makrofaj akti-
vasyonu ve lenfosit proliferasyonu içeren durumlarla 
ilişkilidir. Artmış serum aktivitesinin görüldüğü du-
rumlar; tüberküloz, tifo, enfeksiyöz mononukleoz, ka-
raciğer hastalıkları, sarkoidoz, akut lösemi, pnömoni, 
romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus ve özel-
likle hematolojik orijinli malignensilerdir (2,24,25). 
ADA spesifik olarak immun sistem maturasyonunda 
rol oynar (12).
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T hücre aktivasyonunun yer aldığı dermatolojik has-
talıklarda ADA'nın artmış aktivite düzeyleri beklenen 
bir durum olacaktır. Otoimmun ya da inflamatuar 
dermatolojik hastalıklarda sitokinler veya neopterin 
gibi beliteçlerle hücresel immunitenin varlığı gös-
terilmiştir (12). Koizumu ve arkadaşları (9) T hücreli 
lösemi, mikozis fungoideste yüksek, psöriaziste ise 
normal serum ADA düzeyleri tespit etmişlerdir. Aynı 
araştırma grubu başka bir çalışmada ADA düzeyle-
rinin mikozis fungoidesin evresiyle bağlantılı olarak 
yükselme eğiliminde olduğunu bildirmişlerdir (3) Yine 
farklı çalışmalarda, Sezary sendromu ve hematolojik 
malignitelerde de ADA seviyeleri yüksek olarak bildi-
rilmiştir (24,26).

T lenfositlerin psöriazis patogenezinde önemli bir rol 
oynadığı saptanmıştır. Tikhonov ve arkadaşları (27) 
psöriazisli hastalarda lenfosit, eritrosit, epidermis-
te pürin yıkım yolunun ürünlerini araştırmışlardır. 
adenozin monofosfat (AMP), guanozin monofosfat. 
(GMP) ve pürin monofosfatazın epidermis ve kırmı-
zı hücrelerde azaldığını ve bunların sonuç ürünleri 
ksantin, hipoksantin, ürik asit birikimi ile ADA ve pü-
rin nükleozid fosforilazın epidermiste arttığını sap-
tamışlardır. Bu sonuçları destekleyen çalışmalarda 
serum ADA düzeylerini psöriazisli hastalarda yüksek 
olarak bulunmuştur (28,29). Başka bir çalışmada psö-
riazisli hastalarda psoralen ve ultraviyole A (PUVA) ve 
siklosporin tedavileri ile ADA düzeylerinin düştüğü 
saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları arasında ayrıca, 
hastalığın şiddeti ile ADA arasında ilişki bulunama-
dığı bildirilmektedir (30). Bu tespitten farklı olarak, 
ADA'nın hastalığın şiddeti ve tedavilerin etkinliği için 
bir belirteç olabileceği ileri sürülmektedir (31).  

Koizumi ve arkadaşları (10) psoriazisli hastalarda et-
kilenen epidermiste ADA düzeylerini etkilenmeyen 
alana ve kontrol grubuna göre daha yüksek bulmuş-
lardır. Psöriaziste etkilenen epidermiste germinatif 
hücre siklus zamanı kısalmıştır ve RNA içeriği artmış-
tır. Psöriatik skuamlar büyük miktarlarda DNA ve RNA 
içerir. Psöriaziste etkilenen epidermiste pürin nükleo-
tid yıkım yolundaki birkaç enzimin aktivitesi artmıştır. 

Yüksek ADA aktivitesi epidermal keratinositlerde hi-
perproliferatif evre ile eş zamanlıdır. Artan ADA akti-
vitesinin fizyolojik rolü bilinmemektedir (32).

Sarkoidoz, romatoid artrit, sistemik lupus eritemato-
zus ve sistemik skleroz gibi otoimmun hastalıklarda, 
ADA seviyeleri yüksek olarak bulunmuştur (2,3,24,33-
35). Behçet hastalığında ADA düzeylerini araştıran ça-
lışmalarda ADA'nın hastalığın immünopatogenezi ile 
uyumlu olarak yüksek olduğu gösterilmiştir. Ayrıca 
hastalığın aktivitesinin gösterilmesinde de kullanılabi-
leceği bildirilmektedir. ADA'nın hastalıkta ortaya çıkan 
oksidatif stresi azaltan antioksidan görevi üzerinde de 
durulmaktadır (36-38).
 
Sonuç olarak; ADA, hücresel immünitenin baskın ola-
rak rol oynadığı dermatolojik hastalıklarda yüksek se-
viyelerde bulunmuştur. ADA duyarlı ama non-spesifik 
bir belirteçtir. Yüksek seviyeleri etyopatogenezdeki T 
hücre aktivasyonuna ışık tutarken spesifik bir etkene 
işaret etmez. Bu özellikleri ile hastalıkların aktivasyon 
tayininde ve takiplerinde kullanılabilir. Yeni çalışmalar 
ile antioksidatif özelliği gibi muhtemel yeni fizyolojik 
rolleri açıklandıkça önemi artacak bir enzim gibi gö-
rünmektedir.
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Tablo 1. Adenozin deaminazın doku ve hücrelerdeki düzeyleri ve izoenzimlerin oranları
Doku-hücre ADA U/g protein  ADA 1 %  ADA 1+cp % ADA2 %
monositler          50         82            0       18
lenfositler          55         84            16       0
nötrofiller          7         70            30       0
eritrositler          8         100            0       0
akciğer           5         17            83       0
karaciğer          7         20            80       0
dalak           84         0           100       0
böbrek           3         54           46       0
kas           4         28           72       0
pankreas          9                                       34           66       0
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PARATESTİKÜLER LİPOSARKOMLAR: OLGU SUNUMU

Paratesticular liposarcoma: Case report

ÖZET

Yazıda atipik bir testiküler liposarkom olgusunu sunmaktayız. 67 yaşında metastatik 
prostat kanseri bulunan bir hasta, sol paratestiküler bölgede ağrısız, yavaş büyüyen 
ve fikse bir kitle ile hastanemize gönderildi. Skrotal orşiektomi yapıldı. Çıkarılan para-
testiküler kitlenin histopatolojik incelenmesi sonucu sürpriz bir şekilde iyi diferansiye 
liposarkom tanısı konuldu.

Anahtar kelimeler: Paratestiküler liposarkoma, Prostat kanseri, Scrotal orchiectomy

ABSTRACT

We report an unusal case of a liposarcoma of the testis . A 67 year old-man with me-
tastatic prostate cancer was admitted to our hospital with a painless and slow-growing 
fixed mass in the left paratesticular region. Scrotal orchiectomy was done. Histopatho-
logic study of the removed paratesticular mass came out with a surprising diagnosis of 
well differentiated liposarcoma.

Key words: Paratesticular liposarcoma, Prostate cancer, Scrotal orchiectomy

OLGU SUNUMU

Metastatik prostat kanseri tanısı ile takip edilen 67 yaşında erkek hastanın maksimum 
androjen blokajı tedavisine rağmen ardışık PSA ölçümlerinde yükselme saptandı. Hi-
kayesinde 10 yıl önce sol kasık fıtığı ve sol hidrosel tanısı ile sol hidroselektomi ve sol 
inguinal herni onarımı operasyonları ve metastatik prostat kanseri nedeniyle maksi-
mum androjen blokajı tedavi kullanım öyküsü mevcuttu. Hastanın fizik muayenesinde; 
sol skrotumun sağa oranla daha büyük olduğu saptandı; Skrotal ultrasonografi ince-
lemesinde sol epididim ve testisin lobule, hipertrofik ve ödemli görünümde olduğu 
belirtildi. Bilateral skrotal orşiektomi planlanan hastanın operasyonu esnasında sol 
skrotumda spermatik kord ve tesitiküler damarları çevreleyen lipom görüntüsünde 
kitle saptandı ve sol testisle birlikte çıkartılarak, bilateral orşiektomi yapıldı.
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Patolojik incelemede yapılan seri kesitlerde, sarı-
kahverengi renkte düzenli yapıda testis dokusu iz-
lendi. Paratestiküler alanda gri-beyaz renkte, balıketi 
kıvamında lobüle yüzeyli tümöral doku dikkati çekti. 
Tümöral doku kesitlerinin incelenmesinde miksoid 
matriks içerisinde infiltratif tarzda büyüme paterni 
gösteren hiperkromatik nükleuslu, dar sitoplazmalı 
küçük hücreler ile sitoplazmik uzantılara sahip spind-
le hücreler dikkati çektiği saptandı. Ayrıca sitoplazmik 
enine çizgilenmeler gösteren “strap cells” özellik iz-
lendi. Tümör hücrelerinde intrasitoplazmik desmin 
pozitifliği saptandı. S-100 ve SMA (-) olarak değerlen-

dirildi. Matür lipoblast ve atipik stromal hücrelerin 
izlendiği iyi diferansiye liposarkom (Resim 1) ve multi-
vakuoller gözlendi (Resim 2).

Postoperatif dönemde abdominal ve torakal spiral BT 
incelemesinde herhangi bir metastatik odak saptan-
mayan hastanın patolojik değerlendirmesinin malign 
gelmesi üzerine kalan rezidüel doku yüksek skrotal 
insizyonla çıkartıldı. Hastaya ek tedavi verilmedi ve 2 
yıllık takiplerinde rekürrens veya metastaz bulgusuna 
rastlanılmadı. 
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Resim 1: Matür lipoblast ve atipik stromal 
hücrelerin izlendiği iyi diferansiye liposarkom 
(H-E, X100).

Resim 2: Hiperkromatik büyük nükleusları 
ile(merkezde) atipik stromal hücreler. Bu lezyonda 
multivakuoller dikkat çekicidir (H-E,X400).

TARTIŞMA

Liposarkomlar yetişkinlerde görülen en sık yumuşak 
doku tümörlerinden birisidir. En sık kaynaklandığı böl-
geler, %13.60 ile ekstremiteler, özellikle kalça bölgesi 
ve %10.36 oranında retroperitoneal bölgedir (5,6). 
Paratestiküler sarkomlar ise nadirdir. Paratestiküler 
bölge anatomik olarak kompleks bir yapıya sahiptir; 
histopatolojik olarak değişik epitelyal, mezotelyal ve 
mezenkimal elementlerden oluşur ve paratestiküler 
tümörlerin %70’i benign, %30’u malign karakterde-
dir. Spermatik kord %90 oranı ile paratestiküler ori-

jinli tümörlerin en sık görüldüğü lokalizasyondur (7). 
Genitoüriner sarkomların en sık lokalize olduğu alan 
paratestiküler bölgedir. Çocuklarda ve gençlerde en 
sık karşılaşılan histoloji embriyonel rabdomyosarkom 
iken yetişkinlerde en sık liposarkomdur. 

Paratestiküler tümörler çoğunlukla hidroselin eşlik 
ettiği ağrısız kitleler tarzında görülürler (8). Herniorafi 
yapılan hastalarda koinsidental olarak %0.1 liposar-
kom varlığı bildirilmiştir (9,10).
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Bu bölgedeki çoğu yağlı kitle spermatik kord lipom-
larıdır ve genelde küçük kitleler şeklindedir, liposar-
komlar ise büyük kitle oluşturma eğilimindedirler (10) 
ve ayrıca, makroskopik olarak lezyonları benign-ma-
lign olarak tanımlamaya yarayacak karakteristik özel-
likleri yoktur (11). İnguinal kanal içindeki spermatik 
kord liposarkomu, inguinal herni ve lipom nedeniyle 
gözden kaçabilir. Bilgisayar tomografisi (BT) ve man-
yetik rezonans (MR) görüntüleme ayırıcı tanıda yar-
dımcı olabilir.

Paratestiküler liposarkomların takibi ve adjuvan teda-
vi gerekliliği, hasta sayılarının ve takip sürelerinin ye-
terli olmaması nedeniyle tartışmalıdır. Primer tedavi 
yüksek kord ligasyonuyla birlikte kitlenin tam olarak 
çıkarılmasıdır (11,12). İyi diferansiye liposarkomlar 
düşük gradeli malignitelerdir ve rekürrensleri görül-
mekle beraber metastaz izlenmez (13) ancak çeşitli 
serilerde lokal rekürrens insidansı %21 ile %83 ara-
sında değiştiği bildirilmiştir (11,13). Yapılan çalışma-
larda kısa sürede nüks gösteren olgular yanında (14), 
uzun dönemde de (5 yıl ve daha uzun sürede) nüks 
gösteren hastalar olduğu bildirilmiştir (15). Yüksek tü-
mör derecesi, lenfatik invazyon, cerrahi sınırda tümör 
varlığı ve tümör nüksü gibi agresif karakter sergileyen 
tümörlerde tedaviye radyoterapi eklenmesi gerektiği 
bildirilmiştir (14). Kemoterapinin tedavideki rolü ve 
bu hastalıkta sağladığı fayda net olarak ortaya kon-
mamıştır. Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonunun 
uygulanacak tedavinin bir parçası olması gerekliliği-
nin savunulması gibi, bu tedavinin faydası olmadığı 
da öne sürülmüştür (14,15). Bu vakada preoperatif 
olarak maligniteden şüphelenilmemiştir ve androjen 
deprivasyonu amacıyla skrotal orşiektomi operasyo-
nu uygulanmıştır. Patoloji sonucunda pozitif cerrahi 
sınır gelmesi üzerine inguinal kesi ile reziduel kitle 
tam olarak çıkartılmıştır ve nihai patolojide cerrahi 
sınır negatif olarak değerlendirilmiştir. Hastamızda 
başka bir organda metastatik kanser bulunması,  kötü 
diferansiasyon ve lenfatik invazyon gibi kötü prognos-
tik özelliklerin olmaması, adjuvan tedavi yöntemleri-
nin morbiditesinin olması ve bu tedavi yöntemlerinin 

mutlak gerekliliğinin belli olmaması gibi nedenlerden 
dolayı hastamıza adjuvan tedavi planlanmadı ve has-
ta izleme alındı. 

Sonuç olarak; İngüinal kanal içindeki spermatik kord 
liposarkomu, ingüinal herni ve lipom nedeniyle göz-
den kaçabilmektedir. Liposarkomlar nadiren metastaz 
yapmaktadır ancak lokal rekürrens gösterme eğilimi-
dedir. İyi diferansiye paratestiküler liposarkomlarda, 
cerrahi sınırların temiz olduğu teyit edilen hastalar 
takip edilebilmektedir. Kötü diferansiye tümör, len-
fatik invazyon, cerrahi sınır pozitifliği ve erken nüks 
gibi durumlarda adjuvan diğer tedavi yöntemleri de 
hastalara uygulanabilir.
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GRANULOSA HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSUNUN 
LAPAROSKOPİK EVRELEMESİ

Restaging For Laparoscopic Managment Of Granulosa Cell 
Tumor

ÖZET

Bu vaka sunumunda granulosa hücreli tümör (GHT) tanısı olan 48 yaşındaki bir kadının 
laparoskopik cerrahi evrelemesi sunuldu. Granulosa hücreli tümörler tüm over tümör-
lerinin yaklaşık %2’sini olşturur. Hasta tanısal amaçlı 15 gün önce pelvik kitle nedeniyle 
opere edilmişti. Laparoskopik cerrahi evreleme yapıldı ve adjuvan kemoterapi verilme-
den 8 ay geçmesine rağmen hastada herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Anahtar kelime: Granulosa hücreli tümör; Laparoskopik evreleme

ABSTRACT

In the present case laparoscopic staging operation of 48 year-old woman with a diag-
nosis of granulasa cell tumor is presented. Granulosa cell tumors (GCTs)  account for 
approximately 2% of all ovarian tumors. The patient had been operated with the pre-
diagnosis of pelvic mass 15 days ago. Laparoscopic staging was applied and without 
any adjuvant therapy, the patient was under a follow-up period of 8 months without 
any complication.

Key words: Granulosa cell tumor; Laparoscopic staging
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INTRODUCTION

Granulosa-theca cell tumors, more commonly known 
as granulosa cell tumors (GCTs), belong to the sex 
cord–stromal category and include tumors compo-
sed of granulosa cells, theca cells, and fibroblasts in 
varying degrees and combinations. GCTs account for 
approximately 2% of all ovarian tumors and can be 
divided into adult (95%) and juvenile (5%) types ba-
sed on histologic findings (1). 

Both subtypes commonly produce estrogen, and 
estrogen production often is the reason for early 
diagnosis. However, while adult GCTs (AGCTs) usu-
ally occur in postmenopausal women and have late 
recurrences, most juvenile GCTs (JGCTs) develop in 
individuals younger than 30 years and often recur 
within the first 3 years (2). 

Recognition of the signs and symptoms of abnormal 
hormone production and consideration of these tu-
mors in the differential diagnosis of an adnexal mass 
can allow for early identification, timely surgical 
management, and excellent cure rates. Despite the 
good overall prognosis, long-term follow-up always is 
required in patients with GCTs. Reports of extraovari-
an GCTs can be found in the literature and may lend 
support to the derivation of this class of tumors from 
epithelium of the coelom and mesonephric duct (3). 
In the present case laparoscopic staging operation of 
the patient with a diagnosis of granulasa cell tumor 
is presented.

CASE

A 48 year-old woman was referred to our department 
with a diagnosis of granulasa cell tumor of the right 
ovary. She had been operated with the prediagnosis 
of pelvic mass 15 days ago (Figure 1). Sonographic 
evaluation revealed normal pelvic anatomy except 
operated right ovary. She has been scheduled for a 
staging operation. Preoperative CA125 level was 14,6 
mIU/mL.  There was no abrupt onset or rapid prog-

ression of endocrinologic manifestations to heighten 
the suspicion of a neoplastic process and there was 
no abnormal uterin bleeding history. Other ancillary 
laboratory studies that may be useful in differential 
diagnosis included stool guaiac testing, complete blo-
od count (CBC), blood chemistries, urinalysis and all 
were in normal ranges. Laparoscopic approach was 
applied and partial omentectomy, total laparoscopic 
hysterectomy with contralateral oopherectomy, pel-
vic and para-aortic lymph node sampling were suc-
cessfully accompolished. The patient was discharged 
from the hospital on the second postoperative day. 
One paraaortic and eight pelvic lymph nodes were 
sampled and the pathologic examination of these 
nodes revealed no metastasis. The pathologic exa-
mination of all the specimen were tumor negative. 
The patient was considered to be stage 1A. Several 
other tumor markers have been evaluated in patient 
with GCTs. Inhibin B and estrogen have been studi-
ed afterwards in this woman and was found to be in 
normal ranges. The patient was under the follow-up 
period without any adjuvant therapy and 8 months 
passed without any complication when this report 
was prepared.

Figure 1: The histological appereance of granulosa cell 
tumor
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CONLUSION

GCTs are thought to be tumors of low malignant po-
tential. Most of these tumors follow a benign cour-
se, with only a small percentage showing aggressive 
behavior. Metastatic disease can involve any organ 
system, although tumor growth usually is confined 
to the abdomen and pelvis (4). 

Approximately 25,000 new cases of ovarian cancer 
are diagnosed in the United States each year. The di-
sease accounts for more than 14,000 deaths in the 
United States annually and is the leading cause of 
death from gynecologic malignancies. Because sex 
cord–stromal tumors account for only 5% of all ova-
rian tumors and approximately 8% of all malignant 
ovarian neoplasms, each year only 1500-2000 new 
cases of these tumors are diagnosed in the United 
States. Unlike epithelial ovarian cancers, no racial or 
ethnic predilection is found for ovarian germ cell or 
sex cord–stromal tumors. The incidence of this gro-
up of tumors essentially is the same throughout the 
world, as witnessed by similar frequency of these tu-
mors in Japan, Sweden, and the Caribbean (5).  

AGCTs and JGCTs have very good cure rates due to 
the early stage of disease at diagnosis. More than 
90% of AGCTs and JGCTs are diagnosed before spre-
ad occurs outside the ovary. Five-year survival rates 
usually are 90-95% for stage I tumors compared to 
25-50% for patients presenting with advanced-stage 
disease. Although 5-year survival rates are quite 
good, AGCTs have a propensity for late recurrence, 
some occurring as many as 37 years after diagnosis. 
Mean survival after the diagnosis of a recurrence is 
5 years (6).

Approximately 20% of patients diagnosed with GCTs 
die of their disease over the course of their lifetime. 
Morbidity related to GCTs primarily is due to endoc-
rine manifestations of the disease. Physical changes 
brought on by high estrogen levels from the tumor 
usually regress upon removal of the tumor. However, 
a small group of patients present with symptoms of 

androgen excess from the tumor. Changes caused by 
androgen excess may be permanent or may only par-
tially regress over time. Serious estrogen effects can 
occur in various end organs. Unopposed estrogen 
production by these tumors has been shown to cau-
se stimulation of the endometrium. Anywhere from 
30-50% of patients develop endometrial hyperplasia 
and another 8-33% have endometrial adenocarci-
noma. Patients also may be at an increased risk for 
breast cancer, although a direct correlation has been 
difficult to prove (7). 

Granulosa cell tumors can occur in the juvenile and 
adult male testes, albeit very rarely. The frequency 
of GCTs in the male testes is even lower than that 
of GCTs in females and is the least common sex cord 
stromal tumor in the testes (8). AGCTs account for 
95% of all GCTs and usually are seen in postmeno-
pausal women, with a median age at diagnosis of 52 
years. JGCTs comprise only 5% of all GCTs, and al-
most all of these tumors are found in patients youn-
ger than 30 years. Theca cell tumors (ie, thecomas) 
account for less than 1% of all ovarian tumors, and 
the mean age at diagnosis is 53 years. These tumors 
are rare in women younger than 30 years, with the 
exception of the luteinized thecoma, which tends to 
occur in younger women (9). 

GCTs are the most common estrogen-producing ne-
oplasms in females and are found to produce estradi-
ol in approximately 40-60% of patients. This estradiol 
production is dependent on stimulation by testos-
terone secreted by the theca cells. However, not all 
GCTs are hormonally active or have theca cells that 
secrete testosterone, and this type of testing lacks 
sensitivity and specificity. In a case with Stage Ia gra-
nulosa cell tumor, laparoscopic staging can be a usu-
full approach. 
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MEME FİBROADENOLİPOMA(HAMARTOM): 
OLGU SUNUMU

Fıḃroadenolıṗoma (Hamartom) Of Breast: Case Report

ÖZET

Fibroadenolipomalar, memenin nadir görülen benign tümörüdür. Her iki memede ağrı 
şikayeti ile başvuran 30 yaşında bayan  hastanın fizik muayenesinde sağ memede 2x1 
cm boyutlarında sınırları düzensiz kitle saptandı. Ultrasonografide ekojen ve hipoeko-
ik alanlar içeren lezyon tanımlandı. Mamografide iyi sınırlı heterojen kitle saptandı. 
Kitle lokal anestezi altında çevre meme dokusu ile birlikte çıkarıldı. Kitlenin patolojik 
incelenmesinde iyi sınırlı, yağ dokusundan zengin fibrokistik ve fibroadenomatöz de-
ğişiklikler gösteren meme dokusu içeren lezyon fibroadenolipomaların karakteristik 
özelliklerini göstermekteydi. Fibroadenolipomalar, fibroadenom ve fibrokistik hastalık 
gibi yanlış tanılar alabilirler. Bu yazıda fibroadenolipomaların mamografik ve sonogra-
fik özellikleri vurgulandı. 

Anahtar kelime: Fibroadenolipoma, Tanı, Tedavi

ABSTRACT

Fibroadenolipoma of the breast is a rare benign tumor. A 30 year-old woman presen-
ted with pain in both breasts and physical examination revealed a 2x1 cm right breast 
mass. Ultrasonography demonstrated well defined tumors composed of hyperecho-
genic and hypoechogenic areas. Mammography revealed well demarcated heterogen 
soft tissue density. The mass was excised with surrounding breast tissue under local 
anesthesia. Histologically, the tumor consisted of fibrous stroma and adipose tissue, 
findings which are characteristic of mammary fibroadenolipoma. Fibroadenolipoma 
may still be misdiagnosed as a fibroadenoma or a fibrocystic disease. Characteristic 
findings of mammography and ultrasonography are emphasized.

Key words: Fibroadenolipoma, Diagnosis, Treatment
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GİRİŞ

Fibroadenolipoma memenin nadir görülen benign 
lezyonlarındadır.  Mamografik olarak saptanma sık-
lığı 1.2%  dür (1).  İlk olarak 1971 yılında Arrigoni 
ve arkadaşları tarafından konnektif dokudan oluşan 
ince kapsülle çevrili,  benign fibröz, glandüler ve yağlı 
doku olarak tanımlanmıştır (2). Genellikle orta yaşlı 
bayanlarda yumuşak veya sert ağrısız kitle olarak kar-
şımıza çıkar (3). Yağ ve fibröz doku içeriklerine göre 
mamografik görünümleri değişir. Bu lezyonlar genel-
likle meme taramalarında saptanırlar. Nadir de olsa 
malignite gelişme riski taşırlar  (4). Bu çalışmada na-
dir olarak görülen fibroadenolipoma olgusunun tanı 
ve tedavisi literatür eşliğinde irdelenmiştir. 

OLGU

Her iki memede ağrı şikayeti ile genel cerrahi polik-
liniğine başvuran 30 yaşında bayan hastanın yapılan 
fizik muayenesinde sağ meme alt iç kadranda 2x1 
cm ölçülerinde mobil, sınırları net olarak ayırtedile-
meyen, ağrısız kitle palpe edildi. Hastanın özgeçmi-
şinde herhangi bir ilaç kullanımı veya hastalık yoktu. 
Soygeçmişinde özellik tespit edilmedi. Hastaya yapı-
lan ultrasonografik incelemede sağ meme alt iç kad-
randa areolaya yaklaşık 2.5 cm uzaklıkta, içerisinde 
9x5 mm ölçülerinde lobule konturlu hipoekoik alanı 
olan,  22x17 mm ölçülerinde sınırları net seçileme-
yen heterojen hiperekoik kitle lezyonu saptandı. Ola-
sı malign kitle lezyonunu dışlamak amacıyla olgunun 
sağ memesine yönelik mamografik inceleme yapıldı. 
Mamografide sağ meme alt iç kadranda, içerisinde 
radyolusen ve dens alanların olduğu, yaklaşık 2 cm 
çapında heterojen asimetrik lezyon saptandı. Lezyon 
içerisinde kalsifikasyon tespit edilmedi (Resim-1). Bu 
bulgular üzerine hastaya fibroadenolipoma ön tanısı 
ile eksizyon planlandı. Hastaya lokal+sedasyon anal-
jezi altında sağ meme alt içi kadrandaki kitle üzerine 
düşen cilt pililerine parelel kesi ile cilt, cilt altı geçildi 
ve kitle etrafındaki meme dokusu ile birlikte lumpek-
tomi şeklinde eksize edildi. Hasta postoperatif 2. gün 
sorunsuz olarak taburcu edildi. Patolojik değerlen-
dirmede makroskopik olarak kısmı kapsüllü izlenimi 

veren düzgün sınırlı bir kitle idi ve kesitlerinde de az 
miktardaki çevre meme dokusundan belirgin sınırla 
ayrılmış, santrali daha yoğun görünümde, kirli sarı-
gri renkli bir lezyon izlendi.  Mikroskopik değerlen-
dirmede lezyonun stromasının  % 70’inden fazlasını 
adipöz doku oluşturmaktaydı (Resim 2A). Bu adipöz 
doku ağırlıklı lezyon basıya uğrattığı çevre meme do-
kusundan ince fibröz bir pseuduokapsül ile ayrılmıştı 
(Resim 2B). Lezyonun santralinde yoğunlaşan, fibröz 
stroma içinde erken fibroadenomatöz ve fibrokistik 
değişiklikler ve apokrin metaplazi gösteren meme  
duktus ve asinus  yapıları ve yağ dokusu içinde dağıl-
mış adenozis  alanları izlendi (Resim 2C,D). Duktus ve 
lobül yapılarında eptelial atipi saptanmadı. Mevcut 
histopatolojik bulguların ışığında olguda fibroadeno-
lipom tanısına ulaşıldı. 
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Resim 1: Radyolusen yağ ve dens fibroglandüler dokudan 
oluşan, ince psödokapsülü olan, yaklaşık 2 cm çapında 
heterojen kitlenin mamografik görüntüsü.

Resim 2: A; Hamartomdaki majör komponent olan adipöz 
doku, B; Hamartomu sınırlayan fibröz pseudokapsül, C; 
Fibroadenomatöz alanlar, D; Apokrin metaplazili duktus 
yapıları, adenozis alanları, (H&Ex4).



TARTIŞMA

Hamartomlar tüm benign meme kitleleri içinde yak-
laşık olarak % 0.1-0.7 oranında görülmekte olup de-
ğişik oranda yağ, glandüler doku ve fibröz dokudan 
oluşurlar (5).  Stromalarındaki adipöz doku hamar-
tomlarda en sık rastlanan komponent olmakla birlik-
te içerdikleri dokulardan baskın olanın oranına göre 
sınıflandırılırlar (2). Sıklıkla fibröz, fibroadenomatöz, 
adenolipomatöz, kondroid ve myoid hamartomlar 
olarak isimlendirilirler (2,6).

Meme fibroadenolipoma klinik olarak nadiren büyük 
boyutlara ulaşmaktadır, ancak palpe edildiklerinde 
büyük, mobil, ağrısız kitle olarak belirti vermektedir-
ler (5). Ultrasonografide genellikle hipoekoik yağ ve 
ekojen fibröz dokudan oluşan keskin sınırlı heterojen 
kitle görünümünde olabileceği gibi, normal meme 
dokusundan ayırt etmek zordur (2,7).  Mamografide 
genellikle fibroglandüler doku ile karışmış yağ doku-
su sebebiyle sıklıkla heterojen görünüm mevcuttur. 
İçerdikleri glandüler, yağ ve fibröz doku oranlarına 
göre mamografik görünümleri değişir (8). Yağ doku-
su baskın ise radyolusen görülürler ve yanlışlıkla li-
pom olarak tanı alabilirler. Dens hamartomların nor-
mal meme dokusundan ayırımı zordur ve atlanabilir. 
Meme dokusuna baskı yapması sebebiyle sunulan bu 
olguda olduğu gibi psödokapsül görünümü olabilir. 
Kaba veya punktat kalsifikasyonlar içerebilir (8). 

Meme fibroadenolipomanın tedavisi, cerrahi olup 
rekürrens ve malignite potansiyeli nedeniyle kitlenin 
çevre meme dokusundan net ayıran kapsüler yapısıy-
la beraber eksizyonudur. Cerrahi prosedürde dikkat 
edilmesi gereken, diğer benign meme tümörlerinde 
de olduğu gibi, nüksün önlenmesi için total eksizyo-
nun uygulanmasıdır (2, 6). Çalışmalarda da nadir de 
olsa fibroadenomalipoma ile birlikte rastlantısal in 
situ veya invaziv karsinom bildirilmiştir (9). Sunulan 
bu olguda ultrasonografi (USG) ve mamografide yağ 
ve glandüler doku içeren heterojen kitle tespit edil-
di. Bu özellikleri sebebiyle lezyon fibroadenolipoma 
ön tanısı ile rapor edildi. Kitle sağlam meme dokusu 
ile birlikte total olarak eksize edildi. Çıkarılan kitlenin 

histopatolojik incelenmesi sonucu hamartom olarak 
tanı alması üzerine ek cerrahi işlem yapılmadı. 

Memenin fibroadenolipomaları nadir görülen lezyon-
lar olup önemli bir kısmı radyolojik tetkiklerde tanı 
konulmaktadır. Bu olgularda rekürren ve malignite 
riski nedeniyle kitle total olarak çıkarılmalıdır. 
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KARIN AĞRISININ NADİR  BİR NEDENİ:  
TESTİS TÜMÖRÜ

A Rare Cause Of Abdominal Pain: Testicular Tumor

ÖZET

Testis  kanseri tüm erkek malignitelerinin % 1 ‘ini oluşturmasına karşın,15-35 yaşlar 
arasındaki erkeklerde görülen en sık solid malignitedir. Öte yandan tedavisi de en iyi 
olan solid organ tümörlerinden biri olma özelliğini taşır. Testiküler malignitelerin çoğu 
(%95) germ hücreli tümörlerdir. Germinal hücreli tümörler seminom ve non-seminom 
olmak üzere iki ana gruba ayrılır. İlk yayılımlar spermatik ven boyunca renal pedikül 
ve paraaortik bölge lenfatiklerine doğru olur. Daha sonraki yayılımlar duktus torasikus 
yoluyla sol supraklavikular ve trans diyafragmatik lenfatiklere olur. Bu olguyu sunmak-
taki amacımız, akut karın ağrısı ile gelen hastada rutin genital muayenenin önemini 
vurgulayarak, testis tümörünün nadir presentasyonuna ışık tutmaktı.

Anahtar kelime: Karın ağrısı, Karında kitle, Testis tümörü

ABSTRACT

Although it is the most common malignancy in males between 15 and 35 years, tes-
ticular carcinoma accounts for 1% of all male malignancies. Testicular cancer has be-
come one of the most curable solid neoplasms and as such, serves a paradigm for 
the multimodality treatment of malignancies. Most of the testicular malignancies are 
(95%) germ cell tumors. Germ cell tumors are divided into two main groups, as se-
minomatous and non-seminomatous. First spreadings happen along the spermatic 
vein to renal pedicle and paraaortic lymph nodes. Later speadings happen along the 
ductus torasicus to the left supraclavicular and trans-diaphragmatic lymph nodes. The 
purpose of this report is to highlight a case of testicular carcinoma in a patient with an 
unusual clinical presentation and to emphasize the role of routine genital examination 
when investigating patients with acute abdominal pain.

Key words: Abdominal pain, Abdominal mass, Testicular tumor
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GİRİŞ

Testis  kanseri, 15-35 yaşlar arasındaki erkeklerde gö-
rülen en sık solid malignitedir, yıllık insidansı 100 000 
de 4’dür. Testis kanseri akut karın ağrısının nadir bir 
nedenidir. Eğer erken tanı konulursa, kür oranı yak-
laşık % 99’dır. Testis kanser için risk faktörleri; krip-
torşidizm, aile hikayesi, infertilite, sigara kullanımı ve 
beyaz ırktır. Rutin kendi kendine muayene ve doktor 
taraması, verilen iyileşmesini göstemez. Hastalar, ağ-
rısız testiküler kitle, skrotal ağırlık, skrotal muayene 
sırasında künt ya da akut ağrı ile presente olurlar. 
Testiküler kitleler, skrotal ultrasonografi ile muayene 
edilmelidirler (1-4).

Bizim vakamızı sunmaktaki amacımız; karın ağrısı ile 
gelen hastada karın ağrısının nadir bir nedeni olarak, 
prevertebral kitlenin olduğu ve bunun testisin germ 
hücreli tümörünün metastazı olduğunu göstermekti.

OLGU SUNUMU

34 yaşında erkek hasta karın ağrısı, iştahsızlık, kilo 
kaybı yakınmaları ile acil servise başvurmuş. Hastanın 
yaklaşık 1,5 aydır sırta yayılan karın ağrısı oluyormuş. 
Son bir ayda yaklaşık 8 kilo kaybı olmuş. Hastanın öz-
geçmişinde özellik yok idi.

Fizik muayenesinde ; kan basıncı 100/80 mm Hg, na-
bız 76/dk, ateş 36 C idi. Batın muayenesinde ksifoid 
altında palpasyonla ele gelen kitle mevcuttu.
Laboratuar incelemesinde;  Hgb 13,1 g/dl, Hct %38.5, 
Plt  348 000/mm3, WBC 21930 /mm3, INR 1.25, Se-
dimentasyon 59 mm/h, hsCRP 78,5 mg/l, Amilaz 46 
U/l  idi. SGOT 101 U/L, SGPT 143 U/L, GGT 159 U/L, 
ALP 255 U/L, LDH 961 u/l  idi. Bilirubinler ve serum 
elektolitleri normaldi.

PA Akciğer grafisinde, multiple metastatik nodüler 
lezyonlar izlendi (Resim 1. Metastatik nodüller).
Hastanın dış merkezde yapılan üst gastrointestinal 
sistem (GIS) endoskopisi normaldi. Hastanın hepatit 
markerları normal idi. Brucella negatifti.

Batın ultrasonografi (USG) incelemesinde; infrarenal 
aort ile bifurkasyon arasında lokalize, aorta çevresini 
çepeçevre saran , batının sol tarafına doğru büyüme-
siyle sağ parasantral yerleşimli, içerisinde 2 cm’ye va-
ran boyutlarda kistik-nekrotik lezyonlar içeren, Vena 
Cava İnferior (VCİ) ‘u sağa doğru baskılayan, lobüler 
konfigürasyonlu axial boyutu 13x11 cm büyüklüğün-
de dev kitle izlenmekte idi.
Batın bilgisayarlı tomografi (BT) ; Prevertebral yerle-
şimli aortayı öne iten ve aortakaval bölgeyi kapatacak 
ve işgal edecek şekilde büyüyen, yaklaşık superior 
mesenteric artery (SMA) seviyesinden başlayarak 
distalde aorta bifurkasyon seviyesine kadar uzanan 
12x13 cm boyutlarında heterojen kontrast tutan kitle 
ve ayrıca sol iliak arter komşuluğunda 3,7 cm çapında 
düzensiz sınırlı başka bir kitle lezyonu daha mevcuttu. 
Hastanın büyük kitlesinden görüntüleme eşliğinde 
biyopsi alındı.

Skrotal USG’de; Sol testis posteriorda parankimde 
yaklaşık 6x6 mm çapta sınırları düzensiz, kalsifikas-
yonda içeren hipoekoik lezyon izlendi.Hastanın β 
HCG si 10 000 nin üzerinde idi. AFP normaldi. 

Kitle biyopsi sonucu; non-seminomatöz germ hücreli 
tümör, koryokarsinomla uyumlu olarak geldi. Hasta 
tedavi için onkoloji bölümüne nakil edildi.
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Resim 1. Arka-ön akciğer grafide (PAAG), metastatik nodüller
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TARTIŞMA

Testis tümörü olan hastalarda ilk yayılım yeri paraaor-
tik lenf nodlarıdır. Bizim hastamızda intra abdominal 
dev kitlenin kaynağının testis tümörüne bağlı metas-
tatik prevertebral  lenfadenopati  olduğu anlaşıldı. 
Bele vuran karın ağrısı da kitlenin yol açtığı bir semp-
tomdu.

Testis tümöründe hematojen metastazlar  direk vas-
kuler invazyonla en çok akciğer, karaciğer, beyin ve 
kemiğe olur (1).

Koriokarsinoma testisin nadir görülen bir tümörü-
dür. Bütün testiküler germ hücreli tümörlerin %1 ‘ 
inden azdır. Non-seminomatöz tümörlerin agresif 
bir varyantıdır ve yüksek β-HCG ve multiple akci-
ğer metastazlarıyla karakterizedir. Bu hastalara BEP 
(Bleomisin,Etoposide,Sisplatin) kemoterapisi tedavi-
de kullanılmaktadır (3).

Bizim olgumuzda, karın ağrısı ve karında kitle ile gelen 
genç erkek hastalarda ve karın ağrısı olan genç erkek 
hastalarda , metastaz olmadan önce hastanın tanısını 
koyabilmek için ayırıcı tanıda testis tümörünün önce-
likle akla gelmesi gerektiğini vurgulamayı amaçladık.
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AGRESİF SEYİRLİ PRİMER MEDİASTİNEL LİPOSARKOM: 
OLGU SUNUMU 

Agressive Primary Mediastinal Liposarcoma: Case Report

ÖZET

Primer mediastinel liposarkomlar çok nadir görülen ve tüm mediastinel tümörlerin 
%1’inden azını oluşturan tümörlerdir. Genellikle alt extremitlerde ve retroperitoneal 
bölgede bulunurlar. Kırk yaşında erkek hasta, primer mediastinel liposarkom nede-
niyle iki kez opere edildi ve ameliyat sonrası dönemlerde radyoterapi aldı. İlk ameli-
yattan üç yıl sonra tekrar nüks saptanan hasta üçüncü kez opere edildi. Mediastinel 
liposarkomların agresif seyirli olabileceklerini vurgulamak amacıyla bu olguyu sunmayı 
amaçladık. 

Anahtar kelime: Liposarkom, Mediasten, Radyoterapi

ABSTRACT

Primary mediastinal liposarcoma is rare and it constitutes less than %1 of all mediasti-
nal tumors. These tumours commonly found in the lower limbs and retroperitoneum. 
A forty-year- old man was opereted twice due to primary mediastinal liposacoma and 
received radiotherapy. Three years after the first operation, he was reoperated. With 
this case, we aimed to emphasize that mediastinal liposarcomas could have an agres-
sive course. 

Key words: Liposarcoma, Mediastinum, Radiotherapy
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GİRİŞ

Primer mediastinel liposarkomlar çok nadir görülen 
ve tüm mediastinel tümörlerin %1’inden azını oluş-
turan tümörlerdir (1).  Genellikle alt extremitlerde ve 
retroperitoneal bölgede bulunurlar (2). Bu tümörlere 
cerrahi uygulanmadan verilen radyoterapi ve kemo-
terapinin etkili olmayacağını bildiren yayınlar vardır 
(2,3).  Genellikle büyük boyutlara ulaşıncaya kadar 
asemptomatik seyrederler. Biz, bu makalede, cerrahi 
uygulandıktan sonra radyoterapi almasına rağmen iki 
kez nüks eden primer mediastinel miksoid tip liposar-
komlu vakayı sunmayı amaçladık. 

OLGU SUNUMU

Kırk yaşında erkek hasta, primer mediastinel liposar-
kom nedeniyle iki kez opere edildi ve ameliyat son-
rası dönemlerde radyoterapi aldı. İlk ameliyattan üç 
yıl sonra tekrar nüks saptanan hasta operasyon ama-
cıyla kliniğimize kabul edildi. Fizik muayenesinde sağ 
hemitoraksta matite mevcuttu ve solunum sesleri 
azalmıştı. Laboratuar değerlerinde Hgb 11,3 mgr/dl, 
sedimentasyon hızı 23 mm/saat idi. Akciğer ve me-
diastenin manyetik rezonans görüntülemesinde sağ 
üst lob posterior segment lokalizasyonunda 10x9 
cm, orta lob lokalizasyonunda mediastinel yerleşimli 
10x6 cm ve alt lob posterior segment lokalizasyonun-
da 2x1 cm ebatlı T1 sekansta hipointens, T2 sekansta 
heteroten hiperintens ve heterojen kontrastlanma 
gösteren kitle lezyonları görüldü (resim 1). 

Tümör FDG PET incelemesinde kitle lezyonlarının 
standart uptake değerleri 3.54 idi ve başka yerde 
metastaz saptanmadı. Preoperatif hazırlığı tamamla-
nan hasta operasyona alındı. Sağ torakotomi yapılan 
hastada farklı lokalizasyonlardaki kitle lezyonlarının 
tamamı çıkarıldı (resim 2). Histopatolojik inceleme-
sinde (Olympus CX31) miksoid zeminde  atipi, pleo-
morfizm  ve atipik mitoz içeren iğsi-oval, yer yer taşlı 
yüzük benzeri hücrelerin oluşturduğu neoplastik yapı 
izlendi (resim 3). Histokimyasal olarak yapılan Alcian-
Blue boyası ile miksoid zemin pozitif (mavi) boyandı 
(resim 4). Olgu histopatolojik olarak Miksoid Liposar-
kom olarak raporlandı. Postoperatif dönemde uzamış 
hava kaçağı sonrası ampiyem gelişen hasta Heimlich 
valf ile taburcu edildi. 
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Resim 1: Magnetik rezonans görüntülemede, mediastinel 
yerleşimli 10x6 cm ebatlı kitle lezyonu.

Resim 2: Sağ torakotomi sonucu çıkarılan kitle lezyonları.

Resim 3:  Miksoid liposarkom (H&E, 40X).  Miksoid zemin-
de  atipi, pleomorfizm  ve atipik mitoz içeren iğsi-oval, yer 
yer taşlı yüzük benzeri hücrelerin oluşturduğu neoplastik 
yapılar mevcut.
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TARTIŞMA

Liposarkomlar, yetişkinlerin 2. sırada en sık görülen 
yumuşak doku tümörleridir (2). Primer mediastinel li-
posarkomlar ise nadir görülür ve literatürde ortalama 
150 vaka bildirilmiştir (2) . Mediastinel liposarkomlar 
plevral boşluğuna doğru büyüyerek tesbit edilmeden 
önce dev boyutlara ulaşabilir ve göğüs boşlundaki 
organlara bası yapabilirler. Dispne, göğüs ağrısı ve ta-
şipne en sık semptomdur (4).

Patolojik olarak liposarkomlar beş grupta kategorize 
edilir: iyi diferansiye, miksoid, round cell, dediferansi-
ye ve pleomorfik (5). Klinik davranışları patolojik tip-
leri ile ilgilidir. İyi diferansiye ve miksoid tipte olanlar 
nadiren metastaz yaparken, kötü diferansiye olanlar 
sıklıkla agresif seyirlidir. Kötü diferansiye olanlarda 
rekürrens ve metastazlar daha sıktır (5). Mediasti-
nel liposarkom vakalarının yaklaşık %40’ında cerrahi 
sonrası rekürrens görülür. Rekürrens daha çok derin 
yerleşimli olan tümörlerde görülür ve çoğu vakada ilk 
6 ay içinde meydana gelir. Miksoid liposarkomlarda 
cerrahi sonrası radyoterapinin etkili olduğunun bildi-
rilmesine rağmen bizim vakamızda ilk operasyondan 
sonra radyoterapi almasına rağmen 2 kez nüks görül-
dü. Biz bunu ilk tümörün geniş bir mediastinel yüzeye 
yayılmasına bağlıyoruz.

Sonuç olarak mediastinel liposarkomlar son derece 
nadir görülen tümörlerdir ve primer tedavisi cerrahi-
dir. Rekürrens görülen vakalarda yine cerrahi rezek-
siyon ilk planda tutulmalıdır. 
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Resim 4: Miksoid liposarkom (Alcian-Blue,10X). Histoki-
myasal olarak yapılan Alcian-Blue boyası ile miksoid zemin 
pozitif (mavi) boyandı.



71
Bozok Tıp Derg. 2012,2:(71-74)

SOL ÜST KADRANDA AĞRI: SPLENİK İNFARKT?

Left Upper Quadrant Abdominal Pain: Splenic infarct? 

ÖZET

Splenik infarkt oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Oluşumunda çok sayıda etiyolojik 
etken sorumlu tutulsa da genel olarak tromboembolik ve hematolojik hastalıklardan 
köken almaktadır. Ağır splenik infarkt vakalarında tedavi olarak cerrahi gerekebilir bu-
nun dışında genelde bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Sol üst kadran ağrısı ile gelen 50 
yaşındaki bayan hastanın çekilen tomografisinde dalakta infarkt alanı görüldü. Hastaya 
başarı ile sonuçlanan splenoktomi uygulandı.

Anahtar kelime: Splenik infarkt, Emboli, Sol üst kadran ağrısı

ABSTRACT

Splenic infarction is a relatively uncommon diagnosis. There are numerous etiologies 
of splenic infarct, generally it arises from  thromboembolic and hemathologic disea-
ses. Usually no treatment is required, surgical intervention may be necessary in severe 
cases.  We report a 50 years old female patient who had splenic infarction. CT scans 
showed an infarcted area in the spleen. Our case was diagnosed at an early stage and 
splenectomy was performed with success.

Key words: Splenic infarction, Embolism, Left upper quadrant abdominal pain
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OLGU

50 yaşında bayan hasta, ev hanımı 10 yıldır  hipertan-
siyon hastası. İki gün önce başlayan giderek şiddetle-
nen sol üst kadranda ağrı, bulantı kusma şikayeti ile 
acil servise başvurdu. Yapılan fizik muayenede; Sol 
üst kadranda hassasiyet, rebound ve sol kostoverteb-
ral açı hassasiyeti pozitif olarak saptandı. Hastanın 
kan basıncı; 150/90 mmHg, Nabız; 88/dk, Ateş; 37.1 C 
olarak ölçüldü. Laboratuar tetkiklerinde; Hemoglo-
bin; 10.4 g/dL, Beyaz küre; 11.000/mm3, Trombosit; 
238.000 / mm3, International normalized ratio (INR); 
0.842 /saniye idi. Acil serviste çekilen abdomen ult-
rasonda (US) acil patoloji saptanmadı,  kontrastlı üst 
abdominal tomografide (BT); üst pol haricinde dalak 
parankiminde hipodens görünüm tespit edildi, sple-
nik infarkt? (Resim 1) 

Hasta takip ve tedavi amacı ile genel cerrahi servisine 
yatırıldı. Dört gün sonra çekilen Anjio BT daha önce 
çekilen tomografi ile karşılaştırıldığında üst pol dışın-
da dalak parankiminde tarif edilen infarkt alanının 
genişlediği, dalak komşuluğunda fasyada kalınlaşma 
ve kirlenme olduğu görüldü. Bir gün sonra yapılan 
Tüm Abdomen ultrasonda dalak parankiminin hete-
rojen  olduğu  ve Splenik vende  tromboz  görünümü-
nün  saptanmadığı tespit edildi. Takipler de verilen 
analjeziklere rağmen hastanın ağrısının devam ettiği 
görüldü. Solunum sıkıntısının  gelişmesi ve hastanın 
genel durumunun bozulması nedeni ile yatışından 7 
gün sonra sol üst paramedian insizyon ile açık sple-
nektomi uygulandı (Resim 2). 

Açık ameliyatı tercih etmemizin nedeni laparoskopik 
splenektomi için yeterli teknik destek ve tecrübeye 
sahip olmayışımızdandı. Hastada herhangi bir komp-
likasyon görülmedi. Patolojisi, İnfarktoid nekroz ola-
rak raporlandı (Resim 3). Post operatif 7. günde  has-
ta taburcu edildi.
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Resim 1: IV- Oral kontrastlı karın  BT de ; Üst pol haricinde 
dalak parankiminde hipodens görünüm- splenik infarkt 
alanı

Resim 2: Ameliyat sırasında dalak orta polde infarktüs 
alanı görülmektedir.

Resim 3: Splenektomi piyesinde infartüs görünümü
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TARTIŞMA

Splenik infarkt oldukça nadir görülen bir hastalıktır. 
Etiyolojisinde; emboli(%38)  hemotolojik hastalıklar 
(%29),  splenik vasküler hastalıklar,  anatomik bozuk-
luklar ve kollajen doku hastalıkları rol oynamaktadır 
(1,2,3). Hastalarda en sık, sol üst kadranda ağrı gö-
rülür, diğer yaygın semptomları ise bulantı, kusma, 
konstipasyon, ateş ve titremedir (4). I.V Kontrastlı BT, 
splenik infarkt ta %75 tanı koydurucudur (5), infarkt 
alanı dalak kapsülüne uzanan kama şeklinde düşük 
attenüasyonlu alanlar olarak  izlenir (6,7).  Nonho-
mojen kontrastlanan parankim içerisinde kontrast 
tutmayan bu infarkt alanı kolaylıkla saptanabilir. An-
jiografi ve karaciğer dalak teknesyum sintigrafisi ise 
splenik infarkt da %90 tanı koydurucudur (1-2).

Splenik infarkt tanısı konulan hastalarda akut tablo-
nun yakın takip ve semptomatik tedavi ile  1-2 hafta 
içerisinde gerilebileceği düşünülmüş fakat tam meka-
nizma açıklanamamıştır (1,2). Hastaların %20 sinde; 
rüptür, hemoraji, splenik apse ve pseudokist oluşumu 
gibi komplikasyonlar gelişebilir ve komplikasyonların 
varlığında splenektomi endikedir (1,2). 

Acil servislerde çalışan hekimlerin çok nadir olarak 
karşılaştıkları, semptom ve bulguları bir çok hastalık 
ile karışabilen bu ve benzeri olgularda ön tanıların 
içinde splenik infarktı düşünmeleri önemlidir. Hasta-
lığın tedavisi gelişen semptom ve komplikasyonlara 
göre değişir. Takip ve destek tedavisi bazı hastalarda 
yeterli olurken bazı hastalarda ortaya çıkan kompli-
kasyonlar cerrahi tedaviyi gerekli kılar. Günümüzde 
uygulanan cerrahi tedavide, Laparoskopik yöntemin 
seçilmesi ile daha az post operatif ağrı, barsak ha-
reketlerinin daha hızlı kazanılması, hastanede kalış 
süreleri kısalması ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde 
edilmektedir (8,9,10).  Elektif  hastalarda, laparosko-
pik splenektomi altın standart olarak kabul edilmek-
tedir (8,11,12).  Bu vaka özelinde dikkat çekmek iste-
nilen ilk nokta acil serviste sol üst kadran ağrısı olan 
hastaların ayrıcı tanısında splenik infarktın da düşü-
nülmesidir.  Diğer önemli bir nokta da semptomatik 
hastaların takiplerinde komplikayon gelişmesi veya 

tedaviye rağmen semptomların gerilememesi duru-
munda laparoskopik splenektominin yeterli teknolo-
jik desteğe sahip bu konuda tecrübesi olan merkez-
lerde erken dönemde uygulanmasıdır. Hemorojik şok 
veya spontan rüptür gibi acil durumlar dışında erken 
dönemde elektif yapılan laparoskopik splenekto-
minin,  hastanın morbidite ve mortalitesi açısından 
daha uygun bir yaklaşım olacağı kanısındayız. 
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NADİR BİR OLGU OLARAK SAÇLI DERİDE AGRESİF 
PİLOMATRİKSOMA 

Aggressive Pilomatrixoma Of The Scalp: A Rare Case

ÖZET

Pilomatriksoma nodulleri klinik olarak cildi tutan fakat ciltle birlikte mobil, sert 
nodullerdir;sıklıkla 20 yaşın altındaki bireylerde rastlanan pilomatriksoma, lokalizas-
yon olarak en sık baş,boyun ve sonrasında üst ekstremitelerde görülmektedir. Yazıda 
40 yaşında erkek hastada agresif pilomatriksoma olgusu sunulmaktadır.

Anahtar kelime: Pilomatriksoma, Kıl follikülü tümörleri, Deri tümörleri

ABSTRACT

Clinically skin lesions of pilomatrixoma are firm to hard nodules attached to the skin 
and mobile over underlying structures. Head and neck followed by upper extremities 
are the most frequent distribution. These tumors are most frequent in those younger 
than 20 years,altough presentations through out adulthood are possible. Hereby, we 
report a case of 40 -year-old male with an aggressive pilomatrixoma.

Key words: Pilomatrixoma, Hair follicle tumors, Skin neoplasms
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Pilomatriksoma, kıl folliküllerinin matriks hücrele-
rinden gelişen, çoğunlukla çocukluk çağında görü-
len  benign deri tümörüdür. Çoğunlukla selim seyir-
li, yavaş büyüyen ve eksizyon sonrası nüks etmeyen 
nodullerle kendini gösterir. Bununla beraber litera-
türde çok nadir ve birkaç adet  olmakla beraber ag-
resif ya da malign seyirli pilomatriksoma olguları da 
bildirilmiştir(1).’’Prolifere Pilomatriksoma’’ ya da ‘’ 
Agresif Pilomatriksoma’’ ilk kez 1997 yılında  Kaddu 
ve arkadaşları tarafından tariflenen, matriks hücrele-
rinde nükleer atipi ve mitoz artışıyla karakterize, yük-
sek oranda lokal rekürrens potansiyeli taşıyan ayrı bir 
histopatolojik antitedir(2).

OLGU

40 yaşında erkek hasta, saçlı deride ülsere kitle ya-
kınmasıyla başvurdu. Anamnezinden kitlenin yak-
laşık 2 aydır bulunduğu, başvurduğu dış merkezde 

aralıklı olarak 2 kez antibiyotik tedavisi verildiği fakat 
herhangi bir gerileme olmadığı öğrenildi. Fizik mua-
yenede saçlı deri sol parietal bölgede yaklaşık 5 cm 
çapında ülsere, eritemli, mobil olmayan kitle lezyonu 
izlendi. Servikal ve aksiller bölgede palpabl lenf nodu 
ve diğer vücut kısımlarında benzer bir lezyona rast-
lanmadı. Hastanın diğer sistemik fizik muayenesinde 
herhangi bir patoloji saptanmadı. Çift yönlü kafa gra-
fisinde kemik yapıda destrüksiyona ya da invazyona 
ait bulgusu olmayan lezyonun geniş eksizyonuna ka-
rar verildi. Ameliyat öncesi yapılan rutin biyokimya ve 
hemogram testlerinde anormallik olmayan hastanın 
akciğer grafisinde de her hangi bir patolojiye rast-
lanmadı. Lezyon, sınırlarından 1 cm sağlam cerrahi 
sınırla eksize edildi, eksizyon sırasında kitlenin parie-
tal kemik periostuna yapışık ve yer yer de kemiğin dış 
korteksine yakın seyrettiği görülerek parietal kemiğe 
ait tabula eksterna da spesmene dahil edildi. 

Resim 1: Saçlı Deride Agresif Pilomatriksoma

GİRİŞ
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Saçlı deriye ait defekt , yara dudakları yaklaştırılarak 
açık bırakıldı (Resim-1) ve postoperatif 30. günde 
toraks duvarından alınan serbest greft ile kapatıldı. 
Spesmenin histopatolojik incelemesinde agresif pi-
lomatriksoma olarak raporlandı, vakamızda agresif 
davranış yönünde yönlendiren bulgularımız ise : lez-
yonun klinik ve patolojik değerlendirmede ülserasyon 
oluşturması, kemik periostuna invazyon göstermesi, 
patolojik değerlendirmede, bazaloid hücre kompo-
nentinin lezyonun tama yakınını oluşturması ve bol 
mitoz  varlığı idi. Agresif pilomatriksoma ve malign 
pilomatriksoma ayrımı için bildirilmiş kriterler net ol-
mamakla birlikte, mikroskopik değerlendirmede be-
lirgin nükleer pleomorfizmin olmayışı, bol mitoz var-
lığı izlenmekle birlikte atipik mitozun olmayışı, nekroz 
bulunmaması ve lenfovaskuler invazyon izlenmemesi 
nedeni ile olgu malign bir lezyondan çok agresif dav-
ranışlı bir lezyon kriterleriyle uyum göstermektedir.

Kemik alanında ise, lezyon çevre dokuyu iten tarzda 
ilerlemiş ve periosta tutunmuştur ancak kemik kor-
teksine ilerlememiştir. Pilomatriksoma için belirlen-
miş bir kriter olmamakla birlikte, vakamızda lezyon 
genel olarak malign tümörlerden daha çok agresif 
davranışlı, borderline tümörlere has olan çevre do-
kuyu iten tarzda bir invazyon göstermektedir. Periost 
alanına bu tipte bir ilerleme, olguyu patolojik açıdan, 
agresif davranışlı sınıfına almakla birlikte, olguyu ma-
lign olarak değerlendirmek için yeterli bir kriter de-
ğildir. 

Bu bulgular ışığında değerlendirilerek ameliyat son-
rası takibe alınan hasta halen nükssüz takiptedir.  

TARTIŞMA 

Pilomatriksoma, kıl follikülü matriks hücrelerinden 
gelişen,oldukça nadir görülen benign bir cilt tümö-
rüdür. Özellikle ilk 2 dekadda daha sık rastlanan tü-
mör,%40 oranında 10 yaş ve altı, %60 oranında ise 10 
ile 20 yaş arasında görülür. 20 yaş üzeri hasta popu-
lasyonunda oldukca nadir bildirilmiştir. Bazı yazarlar 

ise yaş dağılımının bimodal pik yaptığını, ilk ve 6. de-
kadda olmak üzere bu iki yaş grubu için sıklık bildir-
mişlerdir(3). Görülme sıklığı cinsiyete göre ise K-E:3-2 
oranında kadın lehinedir. Vakaların %50 sinden faz-
lasında , lezyon baş ve boyunda lokalizedir, daha az 
oranda üst ekstremite,gövde ve alt ekstremitelerde 
de lokalize olabilmektedir(1,2,3). 

Klinik olarak asemptomatik, yavaş büyüyen, yüzeyel, 
mobil ve sert nodüllerle karakterizedir. Çoğunlukla 
çapı 0.5 ile 5 cm arasında, eritemli nodül olarak ken-
dini göstermekle beraber, nadiren, olgumuzda oldu-
ğu gibi ülserasyonla birliktelik gösterebilir. Genellikle 
soliter nodül olarak görülmesine rağmen, Gardner 
sendromu, sarkoidoz, Rubinstein-Taybi sendromu ve 
Turner sendromu ile birliktelik gösterdiği durumlarda 
multipl nodüller olarak da gözlenebilmektedir(1,4). 

Tanıda, görüntüleme yöntemleri ile ayırıcı tanıya gidiş 
oldukça güçtür. Kalsifikasyonların gösterilmesi bakı-
mından lezyona yönelik direkt grafiler kullanılabilece-
ği gibi, bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildiğinde, 
lezyon subkutan kalsifiye, ciltaltı yumuşak dokudan 
ince bir yağ doku katmanı ile ayrılmış nodül şeklinde 
gözlenirler (4,5,6). Bununla beraber, aynı veya benzer 
bulgularla kendini gösteren diğer cilt lezyonları göz 
önüne alındığında ayırıcı tanıda görüntüleme yön-
temlerinin yüksek oranda etkili olmadığı bilinmek-
tedir. Yine İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(İİAB)’nin 
tanıdaki yeri de oldukça tartışmalıdır. Squamöz hüc-
relerde nükleer atipi görülmesi veya bazaloid hücre-
lerin malign olarak değerlendirilmesi sonucunda, İİAB 
ile ayırıcı tanıya yassı hücreli karsinom, bazal hücreli 
karsinom ve metastatik nöroendokrin karsinomların 
da katılması mümkündür. Bu sebepten ötürü ayırıcı 
tanıda görüntüleme yöntemleri veya İİAB yerine in-
sizyonel biyopsi veya geniş eksizyon tercih edilmesi-
nin daha yararlı olacağı düşünülmektedir(6).

 



Bu hususta önemli noktalardan biri de pilomatrikso-
ma, agresif pilomatriksoma ve pilomatriks karsinoma 
arasındaki net farkların hala tam olarak belirlene-
memiş olmasıdır. 1994 yılında Inglefield ve arkadaş-
ları agresif pilomatriksoma’nın anahtar figürlerini; 
yüksek mitoz oranı ve bazaloid hücre proliferasyonu 
şeklinde tanımlamışlardı, buradan hareketle Kaddu 
ve arkadaşları ‘’prolifere pilomatriksoma ‘’ ismini ver-
dikleri yeni bir varyant tarif ettiler. Klinik olarak ise 
pilomatriksoma ile agresif pilomatriksoma arasındaki 
temel fark agresif formun lokal invazyon ve rekürrens 
riskinin bulunmasıdır (1,2). Her ne kadar Kaddu ve ar-
kadaşları yetersiz rezeke edilmiş pilomatriksoma’nın 
pilomatriks karsinoma’nın öncü lezyonu olduğu yö-
nünde görüş bildirmiş olsalar da bu konuda şu ana 
kadar kesin kanıta ulaşılamamıştır (2). Pilomatriks 
karsinoma’yı benign prekürsörlerinden ayırmada 
hem immünhistokimyasal hem de flow-sitometrik 
metodlara başvurulmuş fakat sonuç elde edileme-
miştir. Sonuç olarak literatürde malign pilomatrikso-
ma için belirleyici unsurların nükleer pleomorfizm, 
sık ve atipik mitoz varlığı, santral nekroz, etraf doku-
ya invazyon ve ülserasyon açısından değerlendirilme-
si konusunda görüş birliği mevcuttur. Tüm bu olası 
öncü ve malign formlar gözönüna alındığında gerek 
pilomatriksoma, agresif pilomatriksoma gerekse de 
pilomatriks karsinoma için lezyonun sağlam cerrahi 
sınırla geniş eksizyonu tek tedavi seçeneğidir (1).

SONUÇ

Özellikle yetişkin hasta populasyonunda son derece 
nadir görülmesine rağmen, saçlı deride noduler lez-
yon varlığında pilomatriksoma’nın da ayırıcı tanıda 
göz önünde bulundurulmasının, doğru tanı ve te-
davi yaklaşımlarının sağlanmasında önemli olduğu 
görüşündeyiz. Total eksizyon sonrası lokal rekürrens 
göstermeyen pilomatriksoma’nın yanı sıra, istisnai 
durumlarda olgumuzda olduğu gibi agresif ya da ma-
lign formları da bildirilen bu antite’nin prognoz göz 
önüne alınarak akılda bulundurulmasının yararlı ola-
cağını düşünmekteyiz.
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GANGLİON KİSTİNİN NEDEN OLDUĞU GUYON KANALI 
UNLAR NÖROPATİSİ: OLGU SUNUMU 

Ulnar Neuropathy Due To a Ganglion Cyst in The Guyon’ s 
Canal: Case Report

ÖZET

Ulnar sinirin el bileği seviyesinde guyon kanalı içerisinde sıkışmasına nadir rastlanılır. 
Kanal içerisinde bir çok faktör ulnar sinir sıkışmasına neden olabilmektedir. 62 yaşında 
erkek hasta sağ elde şişme, uyuşma ve ellerde kuvvetsizlik hissi yakınmaları ve guyon 
kanalı ulnar nöropatisi ile başvurdu. Guyon kanalı sendromu tanısı EMG ile destek-
lendi ve ultrasonografi ile beraber kanal içerisinde bası yapan ganglion kisti saptandı. 
Cerrahi olarak ganglion ekstirpasyonu ile beraber ulnar sinir dekompresyonu sağlandı. 
Cerrahi sonrasında hastanın semptomlarında gerileme görüldü. Çalışmamızda nadir 
görülen guyon kanalı sendromuna sebep olan guyon kanalı yerleşimli ganglion kisti 
olgusu ve cerrahi tedavisi sunuldu.

Anahtar kelime: Ulnar sinir sıkışması, Guyon kanalı, Ganglion kisti

SUMMARY

Ulnar nerve entrapment at the wrist level in guyon’s canal is a rare entity. Many eti-
ologies that are settle at the guyon’s canal have the potential to cause ulnar neuro-
pathy. A sixty-two years old man was  admitted to our clinic with a  swelling at the 
hand  and paraesthesie of  the volar surface of the right wrist with neglected guyon’s 
canal syndrome. Ulnar neuropathy was determined with EMG and ultrasonography 
revealed the ganglion cyst.  Decompression of the Guyon’s canal was performed with 
ganglion cyst extirpation. The patient’s symptoms and signs resolved after surgery. . 
We present a case of ulnar neuropathy in the guyon’s canal due to a ganglion cyst and 
its surgical treatment.

Key words: Ulnar nerve entrapment, Guyon’s canal, Ganglion cyst
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GİRİŞ

Ulnar sinir el bilek seviyesine, transvers karpal li-
gamanın proksimalinden başlayıp hipotenar kasın 
aponörotik arkına kadar uzanan yaklaşık 4 cm uzun-
luğundaki guyon kanalı ile girer. Guyon kanalı içeri-
sinde ulnar sinir ile beraber ulnar arter ve yağ dokusu 
bulunmaktadır. Ulnar sinir guyon kanalındaki seyri 
boyunca duyusal ve motor dallarına ayrılır (1). Guyon 
kanalı içerisinde meydana gelen ulnar sinir basısı, gu-
yon kanalı sendromu olarak bilinmektedir ve ilk ola-
rak 1861 yılında Felix tarafından tarif edilmiştir (2). 
Guyon kanalı sendromu ile ilgili ayrıntılı çalışma ise 
Shea ve ark. tarafından yapılmıştır (3). Guyon kanalı 
sendromu nadir rastlanılmakla beraber tanısı genel-
likle atlanmakta veya gecikmektedir. Guyon kanalı 
sendromu etiyolojisinde kanal içi yer kaplayıcı veya 
daraltıcı etkenler, kronik tekrarlayan mikrotravmalar 
gibi dış etkenler ve travma sayılabilir (3). Kanal içi yer 
kaplayıcı veya daraltıcı lezyonlar literatürde sinovyal 
kistler, kas anomalileri, fibröz ligaman anomalileri, 
dev hücreli tümörler, ulnar arter trombozu, ulnar ar-
ter anevrizması ve romatoid artite bağlı kistler olarak 
bildirilmiştir (3-5, 8).

Çalışmamızda guyon kanal yerleşimli kist nedeniyle 
ulnar sinir nöropatisi gelişen, ihmal edilmiş guyon ka-
nal sendromu olan 62 yaşında erkek hasta sunuldu.

OLGU SUNUMU

62 yaşında erkek hasta sağ elde 4. ve 5. parmaklarda 
uyuşma ve güçsüzlük şikayeti ile tarafımıza başvurdu. 
Aynı klinik şikayetler ile altı ay boyunca konservatif 
tedavi almış. Hastanın yapılan muayenesinde sağ 
el bileği hipotenar bölgede 4x4x2 cm çapında şişlik 
mevcut idi. Palpasyonla kitlenin orta sert kıvamda ve 
düzgün sınırlı olduğu belirlendi. Yapılan muayenede 
guyon kanalı üzerine yapılan tinel bulgusu ve froment 
bulgusu müspet olarak değerlendirildi. Klinik muaye-
nesinin ulnar sinir nöropatisi ile uyumlu olması üze-
rine hastaya elektromyografi (EMG) yapıldı. EMG so-
nucunda abduktor digiti minimi kasında seyrelmiş 

motor uyandırılmış potansiyel (MUP) değerleri, po-
lifazi ve amplitude artışı saptandı, duyusal liflerden 
ise yanıt alınamadı. Dirsek bölgesinde EMG de sorun 
saptanmayan hastada veriler guyon kanalı unlar sinir 
nöropatisi ile uyumlu olarak değerlendirildi. El bile-
ğindeki kitle için ultrasonografi yapıldı ve ganglion 
kisti ile uyumlu sonografik bulgular saptandı. Hastaya 
rejyonel anestezi altında ganglion kisti eksizyonu ile 
beraber ulnar sinir dekompresyonu yapıldı (Resim-1). 
Çıkarılan kitlenin histopatolojik incelemesi ganglion 
kisti ile uyumlu olarak değerlendirildi. Operasyon 
sonrası 3. Ayda kontrol muayenesi yapılan hastanın 
şikayetlerinde tama yakın düzelme sağlandı ve hasta-
nın şikayeti yoktu. 

Resim 1: Gangliyon kisti eksizyonu ve ulnar sinir dekomp-
resyonu.

Resim 2: Ulnar sinir dekompresyonu
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Ulnar sinirin el bilek seviyesinde nöropatiye uğraması 
nadir görülen bir hastalık olmakla beraber en sık gö-
rüldüğü yer pisiform ve hamat kemikler arasında yer 
alan guyon kanalıdır. Guyon kanalı içerisinde ulnar 
sinirin sıkışma yerine bağlı olarak farklı klinik şikayet-
ler ile hastalık kendini göstermektedir. Gros ve ark. 
guyon kanalını üç bölüme ayırrmışlardır ve bu bölge-
lerdeki lezyonlar saf motor, saf duyusal veya duyusal-
motor semptomlar olabilmektedir (1). Hastalarda en 
sık görülen semptomplar ise 4. ve 5. parmaklarda his 
kaybı, parmaklarda güçsüzlük, kaslarda atrofi ve ağrı 
olarak bildirilmiştir (2-10). Guyon kanalı sendromu 
etiyolojisinde kanal içi nedenler arasında birçok fak-
tör literatürde bildirilmiştir (2-5,8). Bildirilen neden-
ler arasında sinovyal kistler, kas anomalileri, fibröz 
ligaman, dev hücreli tümörler, ulnar arter trombozu, 
ulnar arter anevrizması ve romatoid artite bağlı kist-
ler yer almaktadır (2,8). Çalışmamızda guyon kanal 
seviyesinde ganglion kisti ile beraber olan ulnar nöro-
pati sunulmuştur. Ulnar nöropati tanısında klinik mu-
ayene yön gösterici olmakla beraber tanıda yetersiz 
kalmaktadır. Ulnar sinir C8-T1 sinir köklerinden köken 
alarak brakial pleksusun medial kordundan ilerleye-
rek aksiller bölge, dirsek, ön koldan ilerleyerek bilek 
seviyesinde guyon kanalına girer.

Guyon kanalına girmeden önce proksimal dorsal ve 
palmar duyusal sinirleri verir. Kanal içerisinde motor 
ve duyusal dallara ayrılır. Ulnar sinir bu seyri boyun-
ca en sık dirsek bölgesinde sıkışmakla beraber ikin-
ci sıklıkla el bileği seviyesinde sıkışmaktadır. Tanının 
doğrulanması ve nöropati seviyesinin belirlenmesi 
için muhakkak EMG incelemesine ihtiyaç vardır. Ça-
lışmamızda yer alan hastanın yapılan EMG inceleme-
sinde bulgular guyon kanalında hem motor hem de 
duyusal etkilenme gösteren unlar sinir nöropatisi ile 
uyumlu idi. 

Guyon kanalı seviyesinde kanal içerisinde basıya ne-
den olan faktörlerin saptanabilmesi için ek görüntü-
leme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalış mamızda sunulan hastanın ek görüntülenmesi 
için yapılan ultrasonografi sonucu pisotriquetral ek-
lem seviyesinden kaynaklanan ve ulnar sinire bası 
yapan ganglion kisti ile uyumlu idi.

Ulnar sinir nöropatisinde aşırı kullanıma bağlı durum-
larda fizik tedavi ve konservatif tedavi yaklaşımları 
faydalı olurken, bası varlığında tedavi cerrahi olarak 
kitlenin kaldırılması veya basının kaldırılması yönün-
dedir (2). Çalışmamızda sunulan hastada ganglion 
kistinin cerrahi olarak çıkarılması ile beraber ulnar 
sinir dekompresyonu da sağlanmıştır (Resim-2).
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NADİR BİR GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRÜ: 
STERNAL DESMOİD TÜMÖR

A Rare Chest Wall Tumor: Sernal Desmoid Tumor

ÖZET

Desmoid tümörler histolojik olarak benign karakterde fakat lokal agresif tümörlerdir. 
Fibrositler, fasya ve muskuloaponörotik dokulardan gelişirler ve nadir görülen tümör-
lerdir. Lokal agresif karakterinden dolayı malign tümörler gibi tedavi edilmeleri önem-
lidir. 52 yaşında bayan hasta sternum üzerinde şişlik ve ağrı şikayeti ile kliniğimize baş-
vurdu.Kitle sternum ve komşu kostalarla beraber en blok çıkarıldı. Çıkarılan alan prolen 
mesh ile desteklendi ve hasta postoperatif 5. gününde taburcu edildi. Kitle patolojisi 
sternum periost kaynaklı desmoid tümör şeklinde raporlandı.

Anahtar kelime: Desmoid tümör, Sternum, Cerrahi

ABSTRACT

Desmoid tumors are benign characterized as histolocically but local agressive tumors. 
They are arising from fibrocytes, fascias and musculoapeneurotic tissues and are seen 
rarely. It is important that they should managed like malign tumors because of their  
local agression. A 52 years old woman was admitted to our clinic with swelling and 
pain on sternum. The mass on sternum was resected with sternum and ribs as en bloc. 
Resected area was supported with prolen mesh. The patient was discharged at post 
operative fifth day. Mass was reported pathologically as desmoid tumor arising from 
sternal periost.

Key words: Desmoid tumor, Sternum, Surgery
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GİRİŞ

Desmoid tümörler tüm vücud bölgelerinde görülebi-
lirler (1). Sıklıkla abdomende olmakla beraber(%50), 
sırt, göğüs duvarı, baş-boyun, intratorasik alanda ve 
alt ekstremitelerdede görülebilmektedir (1,2). Lokal 
agresiftirler ve uzak metastazlar yapmazlar (1,2,3). 
Solid tümörlerin %0,3’ünü ve fibröz tümörlerin 
%3,5’ini oluştururlar (1,2). Rezeksiyon sonrası lokal 
nükslerin önlenmesi için radyoterapi uygulanılmakta-
dır (1,2,3). Etyolojisinde hormonal nedenler, travma 
, geçirilmiş cerrahi, bağ doku bozuklukları, hamile-
lik, genetik faktörler  gibi birçok neden bulunmakta-
dır (3,4). Lokal agresif oldukları için cerrahi sonrası 
radyoterapide tedavinin önemli bir parçasıdır (3,4). 
Sternum üzerinde kitle nedeniyle başvuran olgumu-
zun tedavi ve takibi literatür verileri eşliğinde gözden 
geçirilmiştir.

OLGU SUNUMU

52 yaşında bayan hasta yaklaşık 1 aydan beri sternum 
üzerinde şişlik ve ağrı şikayeti ile kliniğimize başvur-
du. Başvuru esnasında toraks manyetik rezonans 
(MR) ve pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı to-
mografi (PET/BT) tetkikleri mevcuttu. Toraks MR’da 
sternum üzerinde 3,5x4x4,5 cmlik kitle vardı (Resim 
1,2). Pet/BT’de ise kitlede Suvmax değeri 3,74 idi 
(Resim 3). Hastaya midsternal insizyon ile kitlenin ek-
sizyonu yapıldı. Kitle sternumun alt yarısı ile beraber 
komşu kostaların kıkırdak bölümleriyle en blok ola-
rak çıkarıldı. Cerrahi ile çıkarılan alan yerine prolen 
mesh konuldu. Hasta postoperatif 5. Gününde tabur-
cu edildi. Patoloji sonucu sternum periostundan kay-
naklanan desmoid tümör olarak raporlandı. Hasta ek 
tedavi planı ile radyasyon onkolojisine yönlendirildi.

Resim 1 ve 2: Toraks manyetik rezonans (MR)’da sternum üzerindeki kitlenin horizantal ve sagittal kesitlerdeki  görünümü.

Resim 3: Kitlenin pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi 
(PET/BT) kesitindeki görünümü.
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TARTIŞMA

Desmoid tümörler fibrositler, faysa ve muskuloapo-
nörotik dokulardan gelişen benign karakterde fibröz 
tümörlerdir (1,2). Agresif fibromatozis ve musku-
loaponörotik fibromatozis olarakda adlandırılmak-
tadırlar (2). İlk kez McFarlane tarafından bir doğum 
esnasında karın ön duvarında tespit edilmiştir (2). 
Desmoid tümör tanımı ilk olarak Mueller tarafın-
dan 1838 yılında kullanılmıştır (2). Bütün yumuşak 
doku tümörlerinin %3’ünü ve tüm tümörlerin ise 
%0,035’ini oluşturmaktadırlar (2,3). Görülme sıklığı 
ise 2-4/106’dir (2). En sık karın ön duvarı, omuz çev-
resi ve skapula etrafında  görülmektedirler. Göğüs 
duvarında görülme oranı %8-10’dur (1,2,3). Göğüs 
duvarında en sık anteriorda %47, posteriorda %32 
ve lateral göğüs duvarında ise %11 ile izlenmektedir 
(4,5). Sol hemitoraksta sağa oranla daha fazla görül-
mektedir. 25-35 yaş arası sık görülmektedir (4,5,6). 
Kadınlarda ise erkeklere oranla 2 kat daha fazla gö-
rülmektedir (5). 

Etyolojisinda travma, cerrahi kesiler, genetik faktörler 
ve hormonal nedenler gibi birçok etken suçlanmıştır 
(4,5). Ayrıca hamilelik, dışarıdan östrojen alımı, Gard-
ner sendromu ve familyal adenomatöz polipozis ile 
yakın ilişkisi saptanmıştır (3,5). Desmoid tümörlerde 
immünohistokimyasal olarak Antiapopitotik Bcl-2, 
suvivin ve transkripsiyon faktörünün etraf normal do-
kulara göre eksprese olduğu, proapopitotik Bax’ın ise 
olmadığı görülmüştür (7). En sık başvuru şikayeti ağrı 
ve şişliktir (4). Semptomları genellikle kitle basısına 
bağlı gelişir ve sinir tutulumu olan durumlarda ağrı 
şiddetli olur (3,4,5). 

Tanısında akciğer grafisi ilk yapılacak tetkiktir. Toraks 
BT lokalizasyon ve büyüklük, MR ise yumuşak doku 
invazyonu ve rekürensler hakkında detaylı bilgi verir. 
Kesin tanı ise histoatolojik olarak konulur. İğne aspi-
rasyon biyopsileri yeterli olmayabilmektedir, çünkü 
desmoid tümörler relatif hiposelüler ve mitotik akti-
vite yoktur (8). Sitolojisinde ise malign kriterler tes-
pit edilmez (8). Ayırıcı tanıda göğüs duvarının diğer 

kitleleri, mediastinal tümörler ve akciğer kanseri akla  
getirilmelidir. Desmoid tümörler benign karakterde 
olmasına rağmen lokal agresif olmaları sebebiyle 
düşük gradeli malign sarkomlar gibi tedavi edilme-
lidirler (1,2). En etkin tedavi halen cerrahi sınırlar 
(göğüs duvarı kitleleri için) en az 4 cm temiz olacak 
şekilde geniş rezeksiyondur (1,3,4,5). Bunun sebebi 
faysalar boyunca desmoid tümörün yayılabiliyor ol-
masıdır (3). Bundan dolayı cerrahi sonrası tedaviye 
radyoterapi ve/veya kemoterapi eklenmelidir. Özel-
likle komplet olmayan cerrahilerde, nükslerde, geniş 
tümörlerde ve inoperable vakalarda radyoterapi de-
nenebilmektedir (4,5). Farklı ilaç kombinasyonlarıda 
tedavide denenmektedir. Bunlar c-AMP modulatör-
leri (teofilin, cholorotiazid, askorbik asit), kolşisin, 
östrojen blokörleri, prostoglandin gibi tedavilerdir 
(3). Kemoterapi seçenekleri olarak ise siklofosfamid/
doksorubisin, mitomisin/doksorubisin ve sisplatin/
ifosfamid/etoposit kombinasyonları kullanılabilmek-
tedir (3). Brodsky ve ark. 1992 senesinde yayınladık-
ları 32 vakalık serilerinde 5 yıllık lokal nüks oranı %29, 
5 yıllık sağkalım %93, 5 yıllık hastalıksız süre ise %71 
olarak tespit edilmiştir (9). Rezeksiyon sonrası lokal 
nüks oranları ise farklı yayınlarda %5 il %45 arasında 
değişmektedir.

Sonuç olarak, desmoid tümörler benign karakterli 
ama lokal agresif tümörlerdir. Bu yüzden düşük gra-
deli sarkomlar gibi tedavi edilmelidir. En etkili teda-
vi halen geniş yapılan cerrahi rezeksiyondur. Cerrahi 
sonrası radyoterapi ve kemoterapi tedaviye eklene-
bilmektedir. Ek tedaviler lokal nüks ve rekürrenslerin 
önlenmesinde önemlidir. Fakat desmoid tümörlerin 
az görülmesi kombinasyon tedavilerinin etkinliği hak-
kında yeterli bilginin kazanılamamasına sebeb olmak-
tadır.
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NADİR BİR İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI: 
PULMONER LENFANJİYOLEİOMYOMATOZİS

A Rare Interstitial Lung Disease: Pulmonary 
lymphangioleiomyomatosis

ÖZET

Pulmoner lenfanjiyoleiomyomatozis (PLAM) progresif hava hapsi ile karakterize nadir 
bir akciğer hastalığıdır ve Etyolojisi bilinmemektedir. PLAM’ın en belirgin histopatolojik 
özelliği kan damarları ve lenfatik damarlardaki progresif düz kas hücrelerinin invazyo-
nudur. Vakaların büyük çoğunluğu premenopozal ve orta yaş kadınların akciğerlerini 
içermektedir. Progresif solunum yetmezliğinden dolayı prognozu kötüdür. 
Bu yazımızda bize iki kez pnömotoraks ile başvuran ve bizim torakotomi yaparak hem 
tedavi ettiğimiz hem de tanısını koyduğumuz postmenopozal bayan olgu sunulmakta-
dır.

Anahtar kelime: Pnömotoraks, Torakotomi, Postmenopoz

ABSTRACT

Pulmonary lymphangioleiomyomatosis (PLAM) is a rare lung disease characterised by 
progressive airflow obstruction. Etiology is unknown. The most significant histopat-
hological feature of PLAM is the progressive invasion of smooth muscle cells into the 
lymphatic vessels, and the blood vessels. The majority of the cases occur in the lungs 
of the women in the predominantly premenopausal and middle-age. It has a poor 
prognosis due to the progressive respiratory failure.
We present a postmenopausal woman who was admitted to us twice with pneumot-
horax. A thoracotomy was performed diagnostically as well as therapeutically.
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GİRİŞ

Lenfanjioleiomyomatozis (LAM) etyolojisi bilinme-
yen sıklıkla üreme çağındaki kadınlarda görülen, 
neoplastik olmayan düz kas hücre proliferasyonu 
ile karakterize bir hastalıktır (1,2,3). Patolojik bulgu 
olarak akciğer parankimi, toraks ve abdomende yer 
alan lenfatiklerde düz kas hücre  (LAM hücresi) pro-
liferasyonu ile karakterizedir (1,2,3). Hava yollarının 
düz kas hücreleri tarafından kompresyonu havayolu 
obstruksiyonu, hava hapsi, alveoler hasar ve kistik 
değişikliklere yol açabilir (2). LAM akciğer tutulumu 
dışında böbrek, retroperitoneal lenf nodları, karaci-
ğer, uterus ve pankresı da tutabilen multisistemik bir 
hastalıktır (1,2). 

OLGU SUNUMU

46 yaşında bayan hasta tekrarlayan pnömotoraks 
nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik mua-
yenesinde herhangi bir anormallik saptanmadı. Akci-
ğer grafisinde sağda total pnömotoraks tespit edilen 
hastaya tüp torakostomi uygulandı. Tedavinin beşinci 
gününde tüp alındı. Nefes darlığıda olan hasta göğüs 
hastalıkları ile konsulte edildi. Solunum fonksiyon 
testinde zorlu vital kapasite (FVC) %80 (2900 ml), bi-
rinci saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim (FEV1) %80 
(2250 ml), FEV1/FVC %79, difüzyon kapasitesi (DLCO) 
beklenene göre %82 olarak ölçüldü.  Hastada inters-
tisyel akciğer hastalığı olabileceği düşünülerek takibe 
alındı. Hastanın Toraks tomografisinde bilateral akci-
ğerde yaygın kistik lezyonlar mevcuttu (Resim 1).  Ta-
kiplerinde bir ay sonra hasta kliniğimize tekrar sağda 
pnömotoraks ile başvurdu. Hastaya total plörektomi, 
hava kaçağının onarımı ve akciğer parankiminden bi-
yopsi yapmak için torakotomi uygulandı. Hasta pos-
toperatif yedinci gününde taburcu edildi. Patoloji 
sonucu pulmoner lenfanjiyoleomyomatozis olarak 
gelen hasta medikal tedavisi planlanmak ve takibi için 
göğüs hastalıkları kliniğine yönlendirildi.

TARTIŞMA

PLAM üreme çağındaki kadınlarda görülen lenfatik 
ve kan damarlarında düz kas hücre proliferasyonu ile 
karakterize nadir bir hastalıktır (1,2,3). Lenfanjioge-
nezisin indüksiyonu burada önemli rol oynamaktadır. 
Podoplanin, VEGF reseptör-3, VEGF-C gibi lenfatik 
endotelyal belirteçlerin  artışı bu sürecin temel meka-
nizmayı oluşturmaktadır (4). Ayrıca VEGF-D’de LAM’lı 
hastaların serumlarında 3 kattan fazla bulunmuştur 
(4). Olgumuzdaki gibi postmenapozal dönemde gö-
rülmesi ise oldukça nadirdir. Serilerde semptomların 
başlangıcı ile tanı arasında geçen süre ortalama 4 yıl-
dır. Bununla beraber ortalama görülme yaşı 25 ile 48 
arasıdır. PLAM tanısı alan hastalar sıklıkla dispne ve 
havayolu obstrüksiyonu ile başvurdukları için tanı geç 
konulabilmektedir. PLAM akciğer dışında böbrek, ret-
roperitoneal lenf nodları, karaciğer, uterus ve pank-
reası tutabilen multisistemik bir hastalıktır (4,5,6). 
PLAM’ın ekstrapulmoner en önemli komplikasyonu 
renal anjiomyolipomadır (6). LAM tanısı alan hasta-
larda renal anjiomyolipoma prevelansı %15-57 iken, 
LAM ve anjiomyolipoma, otozomal dominant geçiş 
gösteren tuberoskleroz kompleksinin bir parçasını da 
oluşturabilmektedir (4,6).
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Resim 1: Toraks tomografisinde bilateral kistik lezyonlar.



Üreme çağındaki kadınlarda östrojen hormon den-
gesizliği ile ilişkilendirilmiş ve geçmişte her ne kadar 
etkinliği ispatlanamamışsada anti-östrojen tedavileri 
verilmiştir. Bazı yayınlarda özellikle şilotoraks gelişmiş 
olan LAM hastalarında hormon tedavisinin diğer du-
rumlara oranla daha etkili olduğu gösterilmiştir (7). 
Frajil kistlere bağlı sekonder pnömotoraks ve lenfatik 
tutuluma bağlı şilotoraks gelişebilmektedir (5,6,7). 
Pnömotoraks insidansı diğer kronik akciğer hastalık-
larına oranla daha fazla görülmektedir (7). Rekürren 
pnömotoraks ile başvuran olgularda plöredez ve plö-
rektomi başvurulan yöntemlerdir (6,7). Son yıllarda 
video yardımlı torasik cerrahi (VATS) standart tedavi 
yöntemi haline gelmiştir (6,7). 

PLAM için en etkin tedavi seçilmiş vakalarda akciğer 
transplantasyonu olarak görülmektedir (6,7). En sık 
komplikasyonlarından biri olan pnömotoraks için  
plöredez ve plörektomi yapılmaktadır (6). Son yıllar-
da hastalara VATS ile uygulana tedaviler standart hale 
gelmiştir. Özellikle plevral kaplama (pleural covering) 
yeni bir metod olup, rekürren pnömotoraks ile baş-
vuran hastalarda uygulanmaktadır (6,7). Son yıllarda 
medical tedavideki seçkin ilaçlar sirolimus, doksisiklin 
ve letrozoldur (8).

Sonuç olarak PLAM için halen etkili bir medikal  te-
davi seçeneği yoktur. Medikal tedavi hastalığın iler-
lemesini birazda olsa yavaşlatmaktadır. Tanı konul-
duktan sonra ise hastalarda progresif şekilde dispne 
gelişmekte ve ölüm kaçınılmaz olmaktadır.
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Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. 
The wrist: diagnosis and operative treatment. Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998: 1181-196.

Tablolar yazıdaki sıraya göre numaralandırılmalı ver her tablo ayrı bir sayfada yer almalıdır.   

Şekil, grafik ve fotograflar ayrı ayrı, sırayla numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak sunulmalıdır. Şekil altı 
açıklamalar mümkün olduğu kadar kısa olmalı ve tablo, şekil ve grafiklerin listesi ayrı bir sayfada verilmelidir. 
Görseller  EPS, TIFF, JPG ve PDF formatında gönderilmeli ve fotograflar 300 dpi ve vektörel çizimler ise 600 
dpi çözünürlükte olmalıdır.
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Bozok Medical Journal is an official publication of Bozok University Medical Faculty and is published three 
times a year. Official languages of the journal are Turkish and English. Concerning all aspects of medicine, 
the journal invites submission of original articles based on clinical and laboratory studies, review articles, 
original case reports, letters to the editor, meetings, news and announcements of congresses. It is the author’s 
responsibility to prepare the manuscript according to ethical criteria.

Manuscripts should be prepared according to the instructions to authors and submitted online to the 
tip.editor@bozok.edu.tr
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Editorial Policies

The publisher owns the copyright of all published articles. The authors are responsible for the statements and 

opinions expressed in the published material and are  not paid by any means for their manuscripts. 

A copyright release form signed by all authors, a copy of conflict of interest and a copy of the approval of 

ethics committee must be posted simultaneously with the manuscript to the following address: 

e-mail (tip.editor@bozok.edu.tr) or  by fax (+90 354 214 06 12) to Ayşe Yeşim Göçmen, the Associate Editor. 

Submissions received without these forms (copyright, conflict of interest and approval of ethics committee) 

cannot be sent out for review. 

Original articles should be no longer than 5000 words and should include no more than 6 figures / tables and 

40 references. The title page should be organized as follows: a) Full title of the article, both in Turkish and 

English, b) Author’s names with academic degrees, and names of departments and institutions, c) Short title 

of not more than 40 characters for page headings, d) at least 3 and maximum 6 key words, e) corresponding 

author’s e-mail, postal address, telephone and fax numbers, f) any grants or fellowships supporting the writing 

of the manuscript. An abstract of not more than 250 words both in Turkish and English must accompany each 

manuscript. The key words, at least three and maximum six,  must be written in both Turkish and English. 

English key words should be convenient with Index Medicus Medical Subjects Headings list. Turkish key words 

should be convenient with Turkish Science Terms list (http://www.bilimterimleri.com). The structure of the 

original study should be formed in these sections: Abstract, introduction, materials and methods, results, 

discussion / conclusions, acknowledgments and references. Choosing references from national magazines is 

recommend.
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Review articles: the authors may be invited to write or may submit a review article. All relevant   medical 
topics could be considered for publication. These manuscripts should be no longer than 5000 words and 
include no more than 4 figures and tables and 100 references. 

Short Communications should be no longer than 2000 words and include no more than 2 figures and tables 
and 20 references. 

Case reports should include an abstract of not more than 150 words both in Turkish and English, introduction, 
case report, discussion and references. These manuscripts should be no longer than 2500 words, and include 
no more than 4 figures and tables and 30 references.  

Letters to the editor may be submitted in response to work that has been published in the journal within the 
last year. Letters should be no longer than 500 words with no more than 5 references, not including a topic, 
an abstract, any figures or tables.

Manuscript Preparation

Text should be double spaced with 2,5 cm margins on both sides of a standard A4 page, using 12-point font. 
Each section should start on a separate page. Manuscripts should be written with Microsoft Office Word  
document or rich text format. The pages should be numbered consecutively, beginning with the title page 
and the page numbers should be placed in the lower right corner of each page.

References: Citations in the text should be identified by numbers in brackets. The list of the references at 
the end of the paper should be given according to their first appearance in the text, listing all authors. When 
there is more than six authors, only first three should be named and remaining shown as et al. The journal 
abbreviations should be listed as in Index Medicus examples. 

Examples:

Articles from journals:
Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nerve compression syndromes: response of peripheral 
nerves to loading. J Bone Joint Surg 1999;81(11):1600-10.

Chapter in books:
Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. 
The wrist: diagnosis and operative treatment. Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998: 1181-96.

Tables: Each table must be cited in the text in consecutive order on a separate sheet. 

Figures, graphics and pictures should be numbered consecutively and kept separately from the main text. 
Legends must be brief and should be typed on a separate page. Submit your figures as EPS, TIFF, JPG or PDF 
files, use 300 dpi resolution for pictures and 600 dpi resolution for line art.
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