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ÖZET
Amaç: Bu çalışma, stres üriner inkontinansla; parite, fetüsün doğum ağırlığı, hastanın doğumdaki yaşı, boyu, 
kilosu ve doğum şekli (sezaryen/vajinal doğum) arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve yöntemler: Son 3 yıl içinde doğum yapmış, 15-49 yaş aralığında toplam 522 hasta, demografik özel-
liklerini inceleyen anket formu uygulandıktan sonra Ürogenital Distress Envanteri formu ile değerlendirilerek 
stres üriner inkontinans açısından sorgulandı. Olgular jinekolojik muayene ve üro-jinekolojik klinik testlerle 
değerlendirildi. Hastaların paritesi, doğum şekli, hastanın boyu ve kilosu, yaşı, fetüsün doğum ağırlığı gibi 
faktörlerin üriner inkontinans ile olası ilişkisi incelendi.
Bulgular: Sezaryen doğum yapmış olan hastalarda, parite ile inkontinans arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmadı (p>0.05). Vajinal doğum yapmış olan hastalar parite inkontinans ilişkisi açısından değerlen-
dirildiğinde, inkontinans ile parite arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). İnkontinansı 
olup, sadece sezaryen doğum ve sadece vajinal doğum yapmış olan hastalar yaş gruplarına göre (15-30 ve 
31-49 yaş) hem kendi aralarında hem de çapraz olarak birbirleriyle karşılaştırıldı. Her iki yaş grubu sezaryen 
ve vajinal doğum açısından değerlendirildiğinde erken yaşta doğum yapan hastalarda her iki grupta da in-
kontinans sıklığı istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla bulundu (p<0.01). Stres inkontinans ile fetüsün 
doğum kilosu, hastanın boyu, yaşı ve kilosu arasındaki ilişkiler incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark izlenmedi (p>0.05).
Sonuç: Doğum şekline göre (sezaryen/normal vajinal doğum) değerlendirdiğimizde parite ile inkontinans 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Genç yaşta doğum yapmış olan kadınlarda ise stres inkontinans 
yakınmasının daha ileri yaştaki grubun semptomlarına göre daha belirgin olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Parite; UDI-6; Stres inkontinans; Sezaryen; Vajinal doğum

ABSTRACT
Objective:The aim of this study was to analyse the relation of stres urinary incontinence with parity, birth 
weight, maternal age, weight, height and route of delivery.
Material and methods: 522 women of ages 15-49 who delivered within past 3 years were evaluated 
with UDI-6 and demographic variables in regard to urinary incontinance. All cases were evaluated with 
gynecological examination and urogynecological tests (Marshall, Bonney, Q-tip test). The impact of variables 
such as parity, route of delivery, women’s height and weight, age at delivery, fetal birth weight on urinary 
incontinance were analysed.
Results:There was no significant difference in parity and urinary incontinance in women delivered with 
cesarean section (p>0.05). There was no significant difference in parity and urinary incontinance in women 
delivered vaginally (p>0.05).The only-Cesarean section group and the only-vaginal delivery group, both 
having incontinence, were compared according to age specified subgroups (15-30 and 31-49 years of age) 
both between the groups and within the groups. The difference was significant with higher frequency of 
urinary incontinance in younger age group independent of the route of delivery and parity (p<0.01). There 
was no significant difference in fetal birth weight, women’s height, weight and age in regard to urinary 
incontinance (p>0.05).
Conclusion: The difference was insignificant for route of delivery and parity in regard to urinary incontinance. 
However, younger age at delivery was found to be statistically significant for development of incontinence 
regardless of the other variables including the route of delivery and parity.
Key words: Cesarean section; Parity; UDI-6; Urinary incontinance; Vaginal delivery.
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GİRİŞ

Üriner inkontinans, Uluslararası Kontinans Topluluğu 
(International Continance Society-ICS) tarafından sos-
yal ve hijyenik sorunlara yol açan ve objektif olarak gös-
terilebilen istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır 
(1). Amerika’daki kadınların yaklaşık olarak %10-61’inin 
üriner inkontinanstan etkilendiği gösterilmiştir. Üriner 
inkontinans hayatı tehdit etmeyen bir hastalık olmasına 
rağmen kadınların fiziksel, sosyal, iş, eğitim faaliyetleri-
ni etkileyen ve yaşam kalitesini azaltan yaygın bir sağlık 
sorunudur. Üriner inkontinans tedavi edilebilmesine 
rağmen, fiziksel, psikososyal ve ekonomik etkileri açı-
sından toplumda majör sorun olmayı sürdürmekte ve 
çoğu zaman kadınların sağlık kurumuna başvurma ve 
tedavi olmada geciktikleri durum olarak karşımıza çık-
maktadır. Kadınların üriner inkontinansı yaşamı tehdit 
eden bir sorun olarak algılamadıkları ve göz ardı ettikle-
ri ileri sürülmektedir. Üriner inkontinans olguları, pato-
fizyolojik ve etiyolojik özelliklere göre çeşitli biçimlerde 
sınıflandırılabilir. Kadınlarda üriner inkontinansın en 
yaygın görülen tipi öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi 
karın içi basıncını arttıran aktiviteler esnasında istem 
dışı idrar kaçırma olarak bilinen, stres inkontinanstır (2). 
Temel patoloji, intraabdominal basıncın arttığı durum-
larda üretral basıncın, mesane içindeki basınca karşı ko-
yamamasıdır. Mesane kaslarının aşırı aktivitesine bağlı 
olarak ortaya çıkan urge üriner inkontinansta ise tuvale-
te gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden 
idrar kaçırma söz konusudur. Stres inkontinansla urge 
inkontinansın birlikte bulunması ise miks tip üriner in-
kontinans (MÜİ) olarak isimlendirilir (3).

Cinsiyet, yaş, ırk, parite, obstetrik öykü (doğum ağırlı-
ğı, doğum şekli), obezite, sigara içme, fazla kafein alı-
mı, menopoz durumu (vajinal atrofi), tekrarlayan idrar 
yolu enfeksiyonları üriner inkontinans için öne sürülen 
başlıca risk faktörleridir (3,4,5,6). Bu çalışmada da amaç 
stres üriner inkontinansla; parite, fetüsün doğum kilo-
su, hastanın yaşı, kilosu ve doğum şekli (sezaryen/vaji-
nal doğum) arasındaki ilişkiyi incelemektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Mevcut çalışmaya hastanemizin jinekoloji polikliniğine 

2009-2010 yılları arasında çeşitli şikayetlerle başvuran 
ve çalışma kriterlerine uyan (son 3 yıl içerisinde doğum 
yapan, 15-49 yaş arasındaki hastalar) toplam 522 has-
ta dahil edildi. Menopozda olan, 3 yıldan daha uzun 
süre önce doğum yapmış olan hastalar ve hem sezar-
yen hem vajinal doğum yapmış olan hastalar çalışma 
dışında bırakıldı. Değerlendirmeye aldığımız hastalarda 
üriner inkontinansla ilişkili olabilecek bazı faktörlerin in-
celenmesi amaçlandı. Çalışmaya başlamadan önce etik 
kurul onayı alındı. Araştırmaya katılan hastalar çalışma 
hakkında bilgilendirilerek yazılı onamları alındı. 
Hasta kayıtları retrospektif olarak çıkartıldıktan sonra, 
söz konusu kriterleri taşıyan hastalara ulaşılarak, önce 
demografik özelliklerini inceleyen anket formu uygu-
lanmış, ardından UDI-6 (Ürogenital Distress Envanteri) 
formundan yararlanarak üriner inkontinans açısından 
değerlendirilmiştir. İnkontinansın derecesini değerlen-
dirmeye yarayan Ürogenital Distres Envanteri, 6 soru-
dan oluşmakta ve dörtlü likert şeklinde derecelendiril-
mektedir. İlk iki sorusu irritatif semptomları (sıkışma, 
sıklık ve ağrı) ortaya çıkarmaya yönelikken 3. ve 4. soru-
ları stres semptomlarını hedefler ve son iki sorusu obs-
truktif veya işeme güçlüğü semptomları içindir. Shuma-
ker ve ark. tarafından 19 soru olarak geliştirilen, daha 
sonra 6 soruya indirilen, Uebersax ve ark. tarafından 
uzun formlar gibi etkili olduğu ortaya konan formun 
Türkçe uyarlanışının geçerlilik çalışması Cam ve ark. ta-
rafından yapılmıştır (7,8,9).

Jinekolojik muayene yapıldıktan sonra üro-jinekolojik 
basit testler (Marshall, Bonney, Q-tip test) uygulan-
mıştır. Marshall testinin amacı hastanın mesane boynu 
süspansiyonundan fayda görüp görmeyeceğinin sap-
tanmasıdır. Litotomi pozisyonunda hastanın mesanesi 
200 ml serum fizyolojik ile doldurulur. Kateter çekildik-
ten sonra hastadan öksürmesi istenir. Forcepsle mesa-
ne tabanı eleve edildiğinde idrar kaçağının olmaması 
halinde Marshall testi, parmakla eleve edildiğinde ise 
idrar kaçağı olmaması durumunda Bonney testi (+) ola-
rak değerlendirilir. Q tip test ise üretral hipermobilite-
nin derecesini belirmede kullanılır. Steril pamuklu çu-
buk üretradan mesane içerisine itilir. Hasta ıkındırılır ve 
çubuktaki 24 açılanma ölçülür. Bu açının 30 derecenin 
üzerinde olması üretral hipermobilite lehine değerlen-
dirilir.



3

ALTINBOĞA ve ark. 
İnkontinans, Parite ve Doğum Şekli

Bozok Tıp Derg 2016;6(4):1-7
Bozok Med J 2016;6(4):1-7

Veriler toplandıktan sonra hastaların doğum sayısı, do-
ğum şekli, hastanın boyu ve kilosu, yaşı, fetüsün doğum 
ağırlığı gibi faktörlerin üriner inkontinansla ne derece 
ilişkisi olduğunu ortaya koymak amacıyla tüm bu fak-
törler ve inkontinans durumu kendi aralarında değer-
lendirilmiştir. 

Çalışmamızda istatistik sonuçlarımız SPSS 15 programı 
ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Pearson Chi Square ve 
independent student T-test yöntemleriyle değerlendi-
rilmiş ve p<0,05 olması istatiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmamıza toplam 522 hasta dahil edildi. 442 kadın-
da üriner inkontinans saptanmaken, 80 kadında üriner 
inkontinans mevcuttu. Çalışmamızda incelediğimiz obs-
tetrik öyküye ait parametreler; gravida, parite, fetüsün 
doğum kilosu, sezaryen-vajinal doğum değişkenleriydi. 
Hastalarımıza ait parametreler ise; yaş, boy ve kilo ola-
rak belirlendi (Tablo 1).

Tablo 1. Demografik veriler ile inkontinans ilişkisi

Sezaryen doğum yapmış olan hastalar, primipar ve mul-
tipar olmak üzere iki gruba ayrılarak inkontinans açısın-
dan değerlendirildiğinde, parite ile inkontinans arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05) 
(Tablo 2). Benzer şekilde, vajinal doğum yapmış hasta-
lar parite inkontinans ilişkisi açısından değerlendirildi-
ğinde inkontinans ile parite arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo 3).

Tablo 2. Sezaryen doğum yapan kadınlarda parite ile 
inkontinans ilişkisi

Tablo 3. Vajinal doğum yapan kadınlarda parite ile in-
kontinans ilişkisi

Vajinal doğum yapmış olan primipar ve sezaryen do-
ğum yapmış olan primipar hastalar kendi aralarında 
değerlendirildiğinde üriner inkontinans açısından iki 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunma-
dı (p>0.05). Vajinal doğum yapmış olan multiparlar ve 
sezaryen doğum yapmış olan multiparlar aynı istatistik 
yöntemi ile kendi aralarında değerlendirildiğinde yine 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05).
İnkontinansı olup, sadece sezaryen doğum ve sadece 
vajinal doğum yapmış olan hastalar yaş gruplarına göre 
(15-30 ve 31-49 yaş) hem kendi aralarında hem de çap-
raz olarak birbirleriyle karşılaştırıldığında, gerek vajinal 
doğum gerekse sezaryen doğum yapmış olan hastalar 
içinde 15-30 yaş grubunda üriner inkontinans sıklığı 
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu 
(p<0,01). Sezaryen veya vajinal doğum yapmış olan 
hastalar birbirleriyle karşılaştırıldığında istatistiksel ola-
rak anlamlı sonuç bulunmadı (p>0.05).
Üriner inkontinans ile fetüsün doğum kilosu, hastanın 
boyu, yaşı ve kilosu arasındaki ilişkiler incelendiğinde, 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). 

TARTIŞMA

522 olguyu içeren çalışmamızda, hastaların kontinans 

Demografik 
Veri

İnkontinans 
(+)

İnkontinans
 (-)

P 
Değeri

Ortalama±SD Ortalama±SD

p>0,05

Fetal doğum 
ağırlığı (g) 3410,25±475,50 3304,96±575,70

Doğumda 
anne yaşı (yıl) 27,86±5,57 27,12±5,07

Doğumda 
anne boyu 
(cm)

160,63±5,28 161,56±5,96

Doğumda 
anne ağırlığı 
(kg)

65,50±10,20 63,81±10,92

C/S sayısı
İnkontinans 

(+)
İnkontinans 

(-)
Toplam

P 
Değeri

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

p>0,05

Primipar 21 15,1 118 84,9 139 100

Multipar 
( ≥2)

8 11,8 60 88,2 68 100

Toplam 29 14,1 178 85,9 207 100

VD Sayısı İnkontinans 
(+)

İnkontinans 
(-) Toplam P 

Değeri

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

p>0,05

Primipar 23 13,5 147 86,5 170 100

Multipar 
( ≥2) 28 19,3 117 80,7 145 100

Toplam 51 16,2 264 83,8 315 100
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durumları ile daha önceki obstetrik öyküleri (sezaryen-
vajinal doğum, doğum kilosu, gravida, parite) ve de-
mografik özellikleri (boy, kilo, yaş) arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi amaçlandı. İncelenen değişkenlerin 
stres inkontinans üzerindeki etkileri değerlendirildi. 
Üriner inkontinans, Uluslararası Kontinans Derneği kı-
lavuzlarına göre bir durum olduğu kadar, bir semptom 
ve işarettir. Üriner inkontinans görülme sıklığının birçok 
kaynakta birbirinden oldukça farklı olarak verilmesinin 
çalışılan hasta popülasyonlarının ve kullanılan metod-
ların farklılığından kaynaklanabildiği düşünülmektedir. 
Ancak genel olarak üriner inkontinans prevelansı tüm 
yaşlar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık %6 
olup, 15-64 yaş arası %8,5, 65 yaş üstü ise %11,6’dır 
(4,5). Postpartum dönemde üriner inkontinans preva-
lansı %6,1 ile %41 arasında değişmektedir. Oranların 
bu kadar geniş dağılıma sahip olması çalışılan hasta 
popülasyonlarının ve çalışmalarda kullanılan yöntem-
lerin birbirlerinden farklı olabilmesinden kaynaklanıyor 
olabilir (10,11). Üriner inkontinans ve önceki osbtetrik 
öykü arasındaki ilişki birçok çalışmada irdelenmiş ol-
makla birlikte çalışmaların sonuçları çelişkilidir.
İnkontinans oluşumunda hastaya ait hazırlayıcı özel-
liklerden en önemlileri; cinsiyet, yaş, ırk, menapoz du-
rumu, obstetrik hikaye, sigara, kahve, alkol, geçirilmiş 
cerrahi operasyonlar, vücut kitle indeksi, üriner enfeksi-
yonlar olup, bunların risk faktörleri olarak hasta anam-
nezinde detaylı olarak sorgulanması, durumun sağlıklı 
bir şekilde ortaya konabilmesi açısından önemlidir (6).
Üriner inkontinans açısından, vajinal doğum yapmış 
hastalar kendi içinde, sezaryen doğum yapmış olan 
hastalar kendi içinde doğum sayıları ile inkontinans ara-
sındaki ilişki açısından değerlendirildiğinde istatistiksel 
anlamlı sonuçlar elde edilmedi. Sezaryen veya vajinal 
doğum paritelerinin üriner inkontinansla ilişkisini an-
lamlı bulmadığımız sonuçlarımızın, 1982 yılında yapıl-
mış bir çalışmanın sonuçları ile uyumlu olduğu görüldü 
(12). 

Bir başka çalışmada vajinal doğum yapan ve uzamış ey-
lem sonucu sezaryen olan hastalar 1 yıl sonra üriner in-
kontinans açısından değerlendirilmiş ve vajinal doğum 
yapmış olan hastalarda üriner inkontinans oranı %10,3 
bulunurken, bu oran uzamış eylem nedeniyle sezaryen 
olan hastalarda %12 olarak bulunmuştur (13). Burada 
sezaryen olan hastalarda üriner inkontinansın vajinal 

doğum yapmış olan hastalardan daha fazla olması, se-
zaryen olmuş olan hastaların uzamış eylem nedeniyle 
operasyona alınması sonucu olabilir. Vajinal doğumun 
pelvik destek dokusunda ve pudental sinirde parsiyel 
zedelenmeler yaptığı düşünülmektedir (14). Bu yönden 
parite inkontinans ilişkisine bakıldığında, nullipar kadın-
lar multipar kadınlara göre belirgin bir şekilde daha az 
inkontinans yakınması göstermektedir. Ancak bazı kay-
naklar üriner inkontinansla paritenin arasındaki ilişkinin 
sadece sayısal bir ilişkiden ibaret olamayacağını, ante-
natal dönemdeki mesane boynu mobilitesinin derecesi 
ile de alakalı olabileceğinden bahsetmektedir (15). Bir 
çalışmada üriner inkontinansı olan primipar hastaların, 
kontinansı olmayan primipar kadınlara göre antenatal 
dönemdeki mesane boynu mobilitesinin belirgin olarak 
daha fazla olduğu ortaya konmuştur (16). 2003 yılında 
yapılan bir çalışmada ve 2006 yılında yapılan 10 yıllık 
prospektif kohort çalışmasında üriner inkontinans açı-
sından en yüksek riskin ilk doğum sonrasında olduğunu 
belirtilmiş ve bunun üretral destek dokudaki zararlan-
madan kaynaklandığı görüşü öne sürülmüştür (17,18). 
Bizim yapmış olduğumuz çalışmada da genç yaşta do-
ğum yapmış olan hastaların üriner inkontinans yakın-
masının daha ileri yaştaki grubun semptomlarına göre 
daha belirgin olduğu görülmüştür.

Parite inkontinans ilişkisini incelemek amacıyla yapıl-
mış olan başka bir çalışmada paritenin üriner inkon-
tinansla ilişkisinin çelişkili olduğunu ancak 3 ve üstü 
doğum sayısının üriner inkontinansla daha anlamlı 
ilişkisinin olduğu ortaya konmuştur (19). Multiparite-
nin mixt ve stres inkontinans sıklığını artırırken urge 
inkontinans sıklığına etkisi belirgin değildir (20). Parite 
arttıkça üriner inkontinans sıklığının arttığı görülürken 
sezaryen doğumun inkontinansa karşı koruyucu oldu-
ğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (21). Bu görüşü 
destekleyebilecek bir çalışmada 690 hasta forseps ile 
doğum, spontan vajinal doğum ve sezaryen açısından 
değerlendirilmiş ve forseps ile doğumun diğer iki gruba 
göre üriner inkontinans riskini anlamlı olarak artırdığı 
sonucuna varılmıştır (22).

Nulliparite ve multiparite arasında karşılaştırmanın ya-
pıldığı bir çalışmada nulliparlarda üriner inkontinans 
%20, ilk gebelik sonrası %53, ikinci gebelik sonrası %34, 
üçüncü gebelik sonrası %39, dördüncü gebelik sonrası 
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%54, 5 ve üstü gebelik sonrası %62 olarak bulunmuş-
tur. Sonuçlar değerlendirildiğinde üriner inkontinans 
prevelansının ilk doğum sonrasında da belirgin olarak 
yüksek olması inkontinans sebebinin full term gebelik 
mi yoksa parite mi olduğu konusunda karışıklığa neden 
olmaktadır (23). Çalışmamızda da yine aynı şekilde se-
zaryen doğum yapmış ve vajinal doğum yapmış hasta 
grupları hem kendi içinde hem de birbirleriyle karşılaş-
tırıldığında parite ile inkontinans arasında anlamlı ilişki 
bulunmadı. Bu sonuç da full term gebeliğin tek başına 
üriner inkontinansı artırdığı düşüncesini desteklemek-
tedir.

İnkontinans yaş ilişkisine bakıldığında 65 yaş üstü has-
talarda urge inkontinans sık görülürken, 65 yaş altı has-
talarda stres inkontinans daha sık izlenmektedir. Yaşla 
artan inkontinansın azalan östrojen desteği nedeniyle 
olduğu düşünülmektedir. Son dönemde yapılmış olan 
bir çalışmada üriner inkontinansta yaş faktörü pelvik 
desteğe olan olumsuz etkileri nedeniyle major risk 
faktörlerinden birisi olarak gösterilmiştir (24). 42-50 
yaş arası 541 sağlıklı kadın üzerinde yapılan bir araştır-
mada kadınların %58’inin herhangi bir zamanda üriner 
inkontinans tariflediğini, %30,7’sinin en az ayda bir kez 
inkontinans tariflediğini bildirmişlerdir (25).

Bir çalışmada hastaların yaşı ile postpartum dönemdeki 
üriner inkontinans arasında bir ilişki olup olmadığı araş-
tırılmış ve hasta yaşı ile postpartum üriner inkontinans 
arasında ilişki saptanmamıştır (26). Bizim yapmış oldu-
ğumuz çalışmada hastalar sezaryen ve vajinal doğum 
yapmış olanlar olarak iki gruba ayrılıp, her iki grup ken-
di içinde 15-30 ve31-49 yaş olarak ayrılarak değerlendi-
rildiğinde, her iki grupta da genç yaşta doğum yapmış 
olan hastalarda daha ileri yaşta doğum yapmış olan 
hastalara göre anlamlı olarak üriner inkontinansın fazla 
olduğu görüldü.

İki büyük çalışma, kronik obtrüktif akciğer hastalığı olan 
60 yaşından büyük kadınlarda üriner inkontinans riski-
nin belirgin şekilde arttığını göstermiştir. Bunun sebebi 
olarak da kronik öksürük nedeniyle ortaya çıkan kronik 
abdominal basınç artışının mesane üzerine olumsuz 
etkisi olduğu düşünülmüştür (27,28). Bizim çalışma-
mızda yaş sınırımız 49 olması nedeniyle bu konuda bir 
değerlendirme yapamadık. Yazarlar hem sigara içmek-

te olanlar, hem de daha önce sigara içmiş olanlarda hiç 
sigara içmeyenlerden 2-3 kat fazla üriner inkontinans 
saptadıklarını bildirmişlerdir.

Üriner inkontinans gelişiminde risk faktörlerinden birisi 
de artmış vücut kitle indeksidir (BMI). Bunun sebebi ise 
vücut kitle indeksinin artmasının intraabdominal basın-
cı, dolayısı ile intravezikal basıncı artırmasıdır. Yapılmış 
olan bir çalışmada morbid obezite sınırındaki hastalar 
değerlendirilmiş, bu hastalara uygulanan program ve 
diyetle hastaların kilo vermesi sağlanmış ve morbit 
obezite aralığından çıkan hastalarda üriner inkontinans 
şikayetlerinin gerilediği gösterilmiştir (26). Yine yapıl-
mış olan başka bir çalışmada obez olarak çalışmaya 
dahil edilmiş olan (boya ve yaşa göre ortalama kilodan 
%20 fazla olma) kriterini taşıyan hastalarda normal 
kilodaki popülasyona göre üriner inkontinans belirgin 
olarak daha sık rapor edilmiştir (30). Tüm bunlara ila-
veten Glazener ve ark, üriner inkontinans riskinin, yük-
sek vücut kitle indeksine sahip kadınların beraberinde 
yüksek doğum ağırlıklı fetüs doğurmaları durumunda 
artmakta olduğunu ortaya koymuştur (31).

2007 yılında yapılmış olan bir çalışmada 304 hasta 
üriner inkontinansla; parite, sezaryen/vajinal doğum 
(spontan doğum-vakumla doğum), doğum kilosu, vü-
cut kitle indeksi parametreleri değerlendirilmiş ancak 
tüm bu değerlerle üriner inkontinans arasında istatis-
tiksel anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır (32). 487 has-
ta üzerinde yapılan bir başka çalışmada yüksek doğum 
ağırlıklı fetüs doğuran kadınlarda zayıf olmakla birlikte 
bir ilişkinin olabileceği sonucuna varılmıştır (33). Ben-
zer şekilde bizim yaptığımız çalışmada da incelediğimiz 
522 hastada fetüsün doğum ağırlığının üriner inkonti-
nans üzerine anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. 

Hem çalışmamızda ve hem de yapılmış olan diğer bir-
çok çalışmada izlendiği gibi; üriner inkontinans birçok 
değişkenden etkilenebilen bir durumdur. Bu sebeplerle 
yapılmış olan çalışmaların sonuçları her zaman birbirle-
rini desteklememektedir. Çoğu kaynakta verilen üriner 
inkontinans genel toplum prevelansının (%10-61) bu 
kadar geniş bir aralıkta olması bu görüşü destekler nite-
liktedir. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada, paritenin, 
doğum şeklinin, fetüsün doğum ağırlığının, maternal 
boy ve kilonun üriner inkontinans üzerine istatistiksel 
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olarak anlamlı bir etkisi bulunmadı. Ancak erken yaşta 
doğum yapmış olan kadınlarda (sezaryen veya normal 
doğum) üriner inkontinans sıklığının arttığı görüldü 
(P<0,01). Bu nedenle inkontinans semptomu olan ol-
gularda normal doğum ve sezaryen oranlarının inkonti-
nansa ne kadar etkili olduğunu açıklamaya çalışan daha 
geniş kapsamlı ve detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi hastanelerinde işlevsel performansın erişebilirlik kapsamında değerlendiril-
mesidir. Çalışmanın hipotezi tıp fakültesi hastanelerinde kullanıcıların hastaneye ve hastane içinde mekânlara 
erişiminin işlevsel performansı etkileyebileceğidir. Tıp fakültesi hastaneleri farklı gruplar tarafından kullanıl-
maktadır. Bu hastanelerde, yapıyı sürekli kullananlar (idari ve tıbbi personel, planlama ekibinde görev aldığı 
varsayılan kullanıcı) aktif, değişken zaman aralıklarıyla geçici kullananlar (iç ve dış hasta, refakatçi ve ziyaret-
çiler) pasif kullanıcı olarak tanımlanmaktadır. Tıp fakültesi hastanelerinde iç ve dış hastaların yoğun olarak 
kullandıkları mekânlar tanı birimleridir. Bu nedenle çalışmada hastanelerin radyolojik tanı birimlerinde hizmet 
istem ve sunumunda bulunan aktif ve pasif kullanıcıların istek ve gereksinimleri ile hastaneye ve radyolojik 
tanı birimine erişebilirlikleri sorgulanmıştır. Çalışma kapsamında Ankara’da hizmet sunan Ankara Üniversitesi 
(A.Ü.) İbn-i Sina ve Cebeci Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Gazi Üniversitesi (G.Ü.) Tıp Fakültesi Hastanesi’nin kul-
lanım evresinde işlevsel performansı erişebilirlik kapsamında değerlendirilmiş, sonuçlar yorumlanmış ve tıp 
fakültesi hastaneleri için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Tıp fakültesi hastaneleri; Radyolojik tanı birimi; İşlevsel performans; Erişebilirlik; Aktif ve 
pasif kullanıcı

ABSTRACT
This study’s aim is assessment of the functional performance in the hospitals of medicine faculty within the 
context of accessibility. The study’s hypothesis that may be user’s accessibility to the hospital and space in 
the hospitals affects the functional performance. The hospitals of the medicine use different groups. In this 
hospitals, users which use building consistently (administrative staff, doctors, nurses, and planning personnel) 
active, and changeable periods (in and out hospital patient, people stay with patient and visitors) passive 
users are define. Spaces that use consistently by in and out hospital patient are the diagnosis units in the 
hospitals of the medicine faculty. Thus, active and passive user’s which has been request and presentation in 
this hospitals wishes and necessities, and accessibility in the hospitals and the diagnosis spaces are examined. 
In this context of the study Ankara University (A.U.) İbn-i Sina and Cebeci Hospitals of Medicine Faculties and, 
Gazi University (G.U) Hospital of Medicine Faculty has been assessment functional performance within the 
context of accessibility in usage period, commented the results and present proposals for the hospitals of the 
medicine faculty. 

Key words: Hospital of medicine faculty; Radiologic diagnosis unit; Functional performance; Accessibility; 
active and passive user  
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GİRİŞ   

Mimari tasarım süreci planlama, programlama, tasa-
rım, uygulama ve kullanım evrelerinden oluşur. Bu süre-
cin her evresinde alınan kararlardan ve her yapı grubu 
için yapılan tasarım ve uygulamalardan verilerin top-
lanması ve değişen kullanıcı istek ve gereksinimlerinin 
değerlendirilmesi gerekir. Bu bağlamda mimari tasarım 
sürecinin ileri-geri beslemeli ve tekrarlanabilir bir süreç 
olduğu söylenebilir (1). Mimari tasarım sürecinin işleyi-
şi farklı yapı grupları için benzerlik göstermekle birlikte, 
her yapı grubunda tasarımı belirleyen ölçütler ve önem 
dereceleri farklılaşabilir. Fiziksel çevrenin niteliğini art-
tırmak ve yapıların işlevsel ömrünü uzatmak amacıyla 
tıp fakültesi hastaneleri gibi maliyetleri yüksek, yapım-
ları zaman alan ve uzun süre hizmet vermek için tasarla-
nan yapıların uygulanması ve kullanıma sunulmasından 
sonra işlevsel, davranışsal, teknik ve ekonomik perfor-
manslarının değerlendirilmesi gerekebilir. Yapıların mi-
mari tasarım sürecinin her evresinde performansının 
değerlendirilmesi zaman, işgücü ve maddi kaynak açı-
sından yarar sağlayabileceği gibi, kullanıcıların karşılaş-
tığı sorunları azaltacak bir girişim olarak görülmelidir 
(2). Kullanım sürecinde değerlendirme çevrenin kulla-
nıcı açısından etkililiği (3) ve işlevsel performans olarak 
tanımlanmaktadır (4, 5). Kullanım evresinde işlevsel 
performansın değerlendirmesiyle hastanelerin mima-
ri tasarım sürecine girdi oluşturarak ileri-geri besleme 
sağlayacak veriler toplanabilir, süreç kararları gözden 
geçirilebilir ve süreç analiz edilebilir (3). Kullanım evre-
sinde yapı performansının sistemli ve özenli bir biçimde 
değerlendirilmesi kullanıcılar için bilgi birikimi (6) sağla-
makta, bu birikim aynı yapı grubunda daha sonra yapı-
lacak yapılar için veri oluşturulmasına (1), daha nitelikli 
yapı ve çevrelerin tasarlanmasına olanak tanımaktadır 
(1, 7). 
Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi hastanelerinde işlev-
sel performansın erişebilirlik kapsamında değerlendiril-
mesidir. Tıp fakültesi hastanelerinde iç ve dış hastaların 
yoğun olarak kullandıkları mekânlar tanı birimleridir. 
Çalışmanın hipotezi tıp fakültesi hastanelerinde kullanı-
cıların hastaneye ve hastane içinde mekânlara erişimi-
nin işlevsel performansı etkileyebileceğidir.

Tıp fakültesi hastaneleri farklı gruplar tarafından kul-
lanılmaktadır. Bu hastanelerde yapıyı sürekli kullanan 

idari ve tıbbi personel aktif kullanıcı; değişken zaman 
aralıklarıyla geçici kullanan hasta, refakatçi ve ziyaretçi-
lerse pasif kullanıcı olarak tanımlanmaktadır (2). Hasta-
nelere kolay ve çabuk erişim, kullanıcının kısa zamanda 
sağlığına kavuşması açısından önemlidir. Hastanelere 
ulaşım olanaklarının olması, kullanıcılar için bir yan-
dan kolay erişim sağlamakta, öte yandan bu olanaklar 
sonucunda ortaya çıkan yoğun trafik de erişimi güç-
leştirmektedir. Bu nedenle, kent içinde tasarlanan ve 
uygulanan tıp fakültesi hastanelerine erişim çelişkiler 
içermektedir. İşlevsel performansı belirleyen etkenler-
den biri tasarım sonucunda projeyle sağlanan (dış sir-
külasyon) dışsal erişebilirlik ve kullanıcı algısıyla oluşan 
içsel erişebilirlik kavramlarıdır. Kullanıcının yapıya/ya-
pılara kolay ve sorunsuz erişmesi olarak tanımlanabile-
cek dışsal erişebilirlik hastanelerde hizmet sunumunu 
etkilemektedir. Öte yandan pasif kullanıcıların fiziksel 
veya ruhsal açıdan rahatsızlıkları bu kullanıcıların has-
taneye erişimlerini güçleştirebilir. Bu nedenle, tıp fakül-
tesi hastanelerinin tasarımında, farklı işlev ve kullanıcı 
gruplar dikkate alınarak kullanıcıların yapıya ve/veya 
yapılara (dışsal erişebilirlik-dış sirkülasyon) ve yapı için-
de mekanlara erişimi (iç sirkülasyon) kadar, mekanların 
kullanıcılar tarafından algılanması da (içsel erişebilirlik) 
önem kazanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, aktif ve 
pasif kullanıcıların yapıya (dışsal erişebilirlik ve dış sirkü-
lasyon) ve yapı içinde mekanlara erişimi (iç sirkülasyon) 
değerlendirilmektedir (8).

Çalışmada kapasite, arazi büyüklüğü, hasta potansiyeli, 
tıbbi personel niceliği ve donanımları açısından benze-
şen A.Ü. İbn-i Sina ve Cebeci hastaneleri ile G.Ü. Gazi 
hastanesinin radyolojik tanı birimlerinde erişebilirlik 
kapsamında işlevsel performansın değerlendirildiği bir 
alan çalışması yapılmıştır. Alan çalışması incelenen has-
tanelerin radyolojik tanı birimlerinde hizmet sunum ve 
isteminde bulunan kullanıcılara uygulanan anketler ve 
gözlemlerle desteklenmiştir. Anket çalışmasının sonuç-
ları, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
istatistik programından yararlanılarak değerlendirilmiş, 
yeterli nitelik ve miktarda toplanan veriler sınıflandı-
rılmıştır. Çalışma kapsamında kurgulanan hipotez test 
edilmiş, sonuçlar yorumlanmış, sonuçların pasif ve aktif 
kullanıcılar için ortak ve farklılaşan yönleri sorgulanmış 
ve tıp fakültesi hastanelerinin mimari tasarım süreci için 
öneriler sunulmuştur. 
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2. ALAN ÇALIŞMASI   
2.1. VERİLERİN TOPLANMASI  

A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 1900’lü yılların ba-
şında askeri amaçlı inşa edilmiş pavyon düzenindeki 39 
yapı ve kampus yakın çevresindeki birimleri kapsamak-
tadır. Üniversite yapılarının, hastanelerin yoğun olduğu 
eski ve yeni kent dokusunun sınırında yer alan hasta-
neye çeşitli semtlerden belediye otobüsü, dolmuş, An-
karay gibi toplu taşım araçlarıyla ve demiryoluyla ula-
şılmaktadır. Kampusta Cebeci ve İbn-i Sina hastaneleri 

arasında personel, evrak ve malzeme akışını sağlamak 
amacıyla otuz dakikalık aralıklarla iki servis aracı, özür-
lü/hastaların Cebeci ve İbn-i Sina hastanelerine ulaşı-
mını sağlayan bir hasta nakil aracı hizmet vermektedir. 
Alanın büyüklüğü ve çevredeki yolların otopark olarak 
kullanılması nedeniyle sınırlı ve değişken sayıda olan 
otopark alanlarında sorun yaşanmamakta, ancak ya-
pıların birbirinden uzaklığı hasta ve özürlü kullanıcıları 
zorlamaktadır. Şekil 1’de alan çalışmasında incelenen 
Cebeci Hastanesi’nin yapıya özgü verileri ifade edil-
mektedir.

Şekil 1. Alan çalışmasında incelenen Cebeci Hastanesi’nin yapıya özgü verileri (9)
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1967 yılında açılan sınırlı bir yarışmada ikincilik ödülü 
alan projenin uygulandığı A.Ü. Tıp Fakültesi İbn-i Sina 
Hastanesi üniversite yapılarının ve hastanelerin yoğun 
olduğu eski ve yeni kent dokusunun sınırında hizmet 
vermesi nedeniyle kent trafiğinin içinde sıkışmış konum-
dadır. Blok düzende ve + (haçvari) plan şemasında ta-
sarlanmış hastaneye çeşitli semtlerden belediye otobü-
sü, dolmuş gibi toplu taşım araçlarıyla ve demiryoluyla 
ulaşılmaktadır. Hastanenin eski kentle yeni kentin geçiş 

noktasında konumlandırılması ve çevresinde yer alan 
sağlık yapılarının getirdiği yoğunluk erişebilirliği güçleş-
tirmektedir. Hastanede açık ve kapalı otopark bulunma-
sına karşın otopark alanları yetersiz kalmakta, poliklinik 
girişlerinin konumlandığı platformun otopark olarak 
kullanılması yaya erişimini engellemektedir. Şekil 2’de 
alan çalışmasında incelenen İbn-i Sina Hastanesi’nin ya-
pıya özgü verileri ifade edilmektedir. 

Şekil 2. A.Ü. İbn-i Sina Hastanesi’nin yapıya özgü veriler (9)

G.Ü. Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi üniversite yapılarının 
ve hastanelerin yoğun olduğu yeni kent dokusunda, 
şehir içi ve şehir dışı yollarla çevrili görece serbest bir 
konumda yer almaktadır. Hastaneye yaya olarak Konya 
yolu, Bahriye Üçok Caddesi ve İncitaş Sokak üzerinden, 
oto ile sadece Konya Yolu ve İncitaş Sokak’tan erişile-
bilmektedir. Konya yolu ve Bahriye Üçok Caddesi’nde 
trafik yoğunluğunun fazla olması, poliklinik ve acil giriş-
lerinde yaya ve oto sirkülasyonunun birbirine karışması 
erişimi güçleştirmektedir. Yapıya kentin çeşitli semtle-

rinden otobüs, dolmuş gibi toplu taşım araçlarıyla eri-
şilmekte, hastanenin güneybatısında bulunan Ankaray 
istasyonu metro aktarma olanağı da sunmaktadır. Yapı 
alanı içinde açık ve kapalı otopark bulunmakta, ancak 
gereksinimi karşılayamayan otoparkların dışında çevre-
de yer alan düşük yoğunluklu konutları çevreleyen ikin-
cil yollar da bu amaçla kullanmaktadır. İncelenen G.Ü. 
Gazi Hastanesi’nin yapıya özgü verileri Şekil 3’te ifade 
edilmektedir. 
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Şekil 3. G.Ü. Gazi Hastanesi’nin yapıya özgü verileri (9) 

İncelenen hastanelerin Ankara kenti içindeki konumları Şekil 4’te ifade edilmekte, hastanelerin yapıya özgü ver-
ileri ise Çizelge 1’de karşılaştırılmaktadır.

Şekil 4. Alan çalışmasında incelenen hastanelerin kentsel konumları (9)
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Kullanıcıya özgü verilere yetkililerle yapılan görüşme-
lerden, araştırmalardan ve anket çalışmalarından ulaşıl-
mış, kullanıcıların radyolojik tanı biriminde aldıkları hiz-
metler ve bu hizmetleri kullanım sıklıkları sorgulanmış, 
hastanelerin radyolojik tanı birimlerinden hizmet alan 
pasif kullanıcılara özgü veriler Çizelge 2’de karşılaştırıl-
mıştır. İncelenen hastanelerden ve bu hastanelerin rad-

yolojik tanı birimlerinden 2000-2006 yıllarında hizmet 
alan pasif kullanıcıya özgü veriler karşılaştırıldığında, 
hastanelerin tümünde tıp bilimi ve tıbbi teknolojideki 
değişikliklere bağlı olarak ultrason, renkli dobler, MR, 
BT hizmet istem ve sunumunda artış, röntgen istem ve 
sunumunda azalma olduğu görülmüştür. 
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2006 yılında en çok röntgen, ultrasonografi, renkli dob-
ler, MR, mamografi ve kemik dansitometri hizmeti Gazi 
Hastanesi’nde, en çok BT ve anjiografi hizmeti İbn-i Sina 
Hastanesi’nde sunulmuştur. Kullanıcı yoğunluğunun en 
az olduğu Cebeci Hastanesi ile İbn-i Sina Hastanesi’nde 

ise bazı hizmetler verilmemektedir. 2006 yılında has-
tanelerin radyolojik tanı biriminden günlük ortalama 
hizmet alan pasif kullanıcıya özgü veriler Çizelge 3’te 
verilmiştir.

Çizelge 2. Alan çalışmasında incelenen hastanelerin pasif kullanıcıya özgü verileri (10)

Çizelge 3. Alan çalışmasında incelenen hastanelerin radyolojik tanı birimlerinde hizmet alan pasif kullanıcıya 
özgü veriler (10)

Mekâna özgü verilere hastane mimari projelerinden, 
görüşmelerden ve araştırmalardan ulaşılmış, hasta-
nelerden ve radyolojik tanı birimlerinden hizmet alan 
pasif ve hizmet sunan aktif kullanıcıların bu birimlere 
erişebilirliklerine ilişkin düşünceleri sorgulanmıştır. 
Mekâna özgü veriler radyolojik tanı birimine erişim için 
harcanan süre (dış ve iç sirkülasyona ilişkin), aktif ve 
pasif kullanıcı için ayrılmış mekanların konumu ve kul-
lanıcıların bu mekanlara erişimde kullandığı rotalar ile 
sınırlandırılmıştır. Radyolojik tanı biriminde harcanan 
sürenin (doğrudan kullanıma ilişkin) verilen hizmetin 
türüne bağlı olarak değişken olabileceği, hizmet sunan 
aktif kullanıcı sayısı ile mekânın nitel ve nicel özellikle-
rinin hizmet süresini etkileyeceği düşünülerek kullanıcı-

nın radyolojik tanı biriminde harcadığı süre değerlendir-
me dışında tutulmuştur. Radyolojik tanı birimine erişim 
için harcanan süre hastane girişlerinden itibaren dola-
şımda harcanan ve diğer birimlerden radyolojik tanı bi-
rimine erişimde harcanan süre olmak üzere sınıflandırıl-
mış, erişimde bu birimlerin hastane girişlerine ve diğer 
birimlere göre konumu ve uzaklığı dikkate alınmıştır. 
Hastane girişlerinden itibaren dolaşımda harcanan süre 
kullanılan girişe göre kısa ve değişken (kısa veya uzun) 
ve diğer birimlerden radyolojik tanı birimine erişimde 
geçen süre bu birimlerin radyolojik tanı birimine göre 
konumu ve uzaklığı dikkate alınarak kısa, uzun ve de-
ğişken (birimin konumuna bağlı olarak kısa veya uzun) 
olarak tanımlanmıştır. 
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Radyolojik tanı birimlerinde anabilimdalı başkanı, öğre-
tim elemanları, idari ve tıbbi personel odaları ile sekre-
tarya aktif, röntgen hazırlık mekânları pasif ve hizmetin 
verildiği mekânlar ile bekleme alanları her iki kullanıcı-
nın ortak kullandığı mekânlar olarak sınıflandırılmıştır. 

Radyolojik tanı biriminde aktif ve pasif kullanıcıların ve 
her iki kullanıcı grubunun ortak kullandığı mekânlar ve 
kullanıcıların bu mekânlara erişimde kullandığı rotalar 
izlenmiştir. İncelenen hastanelerin mekâna özgü verile-
ri Çizelge 4’te sunulmaktadır. 

Çizelge 4. Alan çalışmasında incelenen hastanelerin mekâna özgü verileri (10)

Kullanıcının radyolojik tanı birimine erişiminde incele-
nen hastanelerin girişlerinden itibaren dolaşımda har-
canan süre karşılaştırılmış, radyolojik tanı birimlerine 
ve diğer birimlerden radyolojik tanı birimine erişim 
için dolaşımda harcanan en kısa sürenin blok düzende 
tasarlanmış İbn-i Sina Hastanesi’nde harcandığı 
görülmüştür. Cebeci ve Gazi hastanelerinde girişlerin 
konumuna göre radyolojik tanı birimine erişim kısa veya 
uzun (değişken) zaman almaktadır. Pasif kullanıcıya 
özgü veriler ve yapılan araştırmalardan yararlanılarak 
Cebeci Hastanesi’nde yoğun ve İbn-i Sina ve Gazi has-
tanelerinde çok yoğun kullanım olduğu gözlenmiştir. 
Cebeci Hastanesi’nin radyolojik tanı birimi, diğer has-
tanelere kıyasla küçük bir alan kaplamaktadır. İbn-i 
Sina Hastanesi’nde her hizmet için ayrı bekleme alanı 
ve sekretarya, Gazi Hastanesi’nde farklı hizmetler 
için ortak bekleme alanları kullanılmaktadır. Me-

kân büyüklüklerinin en yetersiz olduğu örnek Cebeci 
Hastanesi’dir. Cebeci Hastanesi’nde idari ve tıbbi per-
sonel odalarının yeterli sayıda ve hasta yoğunluğunun 
fazla olması sebebiyle İbn-i Sina ve Gazi hastanel-
erinde mekânsal yetersizlikler olduğu görülmekte-
dir. İbn-i Sina Hastanesi’nde cihaz odalarının sayı ve 
Gazi Hastanesi’nde idari ve tıbbi personel odalarının 
büyüklük olarak yetersiz olduğu gözlenmiştir. Ce-
beci Hastanesi’nde yapım teknolojisinin eski olması 
nedeniyle gerçekleştirilemeyen mekânsal yetersizlikler, 
İbn-i Sina ve Gazi hastanelerinde yapı esnekliği içinde 
veya yatay büyümeyle çözümlenmeye çalışılmaktadır. 
Şekil 5’de Cebeci, Şekil 6’da İbn-i Sina ve Şekil 7’de 
Gazi Hastanesi radyolojik tanı biriminde aktif ve pasif 
kullanıcıların ayrı ayrı ve ortak kullandıkları mekânlar 
ve kullanıcıların bu mekânlara erişim için izlediği rotalar 
ifade edilmektedir.
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Şekil 7. G.Ü. Gazi Hastanesi radyolojik tanı birimi (2)
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2.2. BULGULAR   

Alan çalışmasında yapıya, kullanıcıya ve mekâna özgü 
veriler toplanmış, sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. 
İncelenen hastanelerin kullanım evresinde erişebilir-
liğin değerlendirilmesinde bireysel görüşmelerden, 
gözlemlerden, yerinde yapılan araştırmalardan ve has-
tanelerin kullanıcılarına uygulanan anketlerden yarar-
lanılmıştır. Anket aktif (idari ve tıbbi personel, planlama 
ekibi) ve pasif (hasta) kullanıcıların katılımıyla (toplam 
273 kullanıcı) gerçekleştirilmiştir. Anket soruları kullanı-
cı profiline ve erişebilirliğe göre gruplandırılmış, değer-
lendirmede, anket gruplarının sorulara verdiği yanıt-
larla, tıp fakültesi hastanelerinde işlevsel performansı 
belirleyen erişebilirlik arasındaki ilişki sorgulanmıştır. 
Anket çalışmasına katılan idari ve tıbbi personelin ço-
ğunluğu doktor ve radyoloji teknisyenidir (%23,5) ve 5 
yıldan fazla (%58,8) süredir görev yapmaktadır. Plan-
lama ekibinde yer alan kullanıcıların çoğunluğu anabi-
limdalı başkanıdır (% 54,7) ve 10 yıldan fazla (%40,6) 
süredir görevini sürdürmektedir. Hastaların çoğunluğu 
41-50 yaş arasında (% 35,5) bayanlardır (% 61,7). Has-
taların % 41,1’i hastaneden ve % 32,7’i de radyolojik 
tanı biriminden 5 yıldan uzun süredir hizmet almakta-
dır. İbn-i Sina Hastanesi’nden hizmet alan hastalar farklı 
yaş gruplarına dağılmışken, Gazi ve Cebeci hastanele-
rinden hizmet alan hastaların çoğunluğu 51-60 yaşları 
arasındadır (% 20,6). Cebeci Hastanesi’nde eğitim dü-
zeyi düşük (eğitim almayan % 2,8 ve okur-yazar olma-
yan % 1,9), İbn-i Sina ve Gazi hastanesindeyse eğitim 
düzeyi yüksek hastalar çoğunluktadır. 

Anket çalışmasına katılan idari ve tıbbi personelin ço-
ğunluğu (% 93,1) Ankara’nın bir semtinde ikamet et-
mekte ve hastaneye ulaşımda özel araç kullanmamak-
tadır (% 63,7). İdari ve tıbbi personel özel araç (%27,5), 
dolmuş (% 20,6) ve metro-Ankaray gibi toplu taşım 
araçlarını (%15,7) kullanarak hastaneye ulaşmaktadır. 
Katılımcıların % 44,1’i trafik yoğunluğundan şikâyetçidir. 
Trafik sorunu olmadığını düşünenler çoğunlukla Cebe-
ci, trafik yoğunluğundan şikâyetçi olanlarsa en çok Gazi 
Hastanesi’nde görev yapmaktadır. En çok Gazi Hastane-
si çalışanları araç bulmakta sorun yaşamaktadır. Hasta-
ne içindeki otopark alanlarını kullananlar çoğunlukla (% 
24,5) Cebeci Hastanesi çalışanlarıdır. Hastane otopar-
kını kullananların çoğunluğu otopark kapasitesini ye-

tersiz bulmaktadır ve kapasite yetersizliğinden en çok 
yakınanlar Gazi Hastanesi çalışanlarıdır. Katılımcıların % 
30,4’ü çalıştığı birime yatay sirkülasyon kullanarak doğ-
rudan, yakın ve kolay erişim sağlamaktadır. Cebeci has-
tanesi çalışanlarının çoğunluğu birimlerin birbirinden 
uzak olduğunu düşünmektedir, ancak radyolojik tanı 
birimine erişimi yatay sirkülasyon kullanarak doğrudan, 
yakın ve kolay bulanların çoğunluğu Cebeci Hastanesi 
idari ve tıbbi personelidir. Hastane içi erişimde birim-
leri birbirinden uzak (% 21,6) bulanların oranı oldukça 
yüksektir. 

Planlama ekibi katılımcılarının çoğunluğu Ankara’nın 
bir semtinde oturmakta (%96,9), hastaneye özel araç 
kullanarak gelmekte (% 87,5) ve hastane içindeki perso-
nel otoparkını kullanmaktadır. (% 85,9). Hastaneye özel 
araçla gelenlerin çoğunluğu Cebeci Hastanesi’ndedir. 
Katılımcıların % 43,8’i trafik yoğunluğundan şikâyetçi 
iken, % 56,3 oranında katılımcı trafik sorunu olmadığını 
ifade etmektedir. Hastane otoparkını kullananlar ara-
sında otopark kapasitesini yeterli (% 25) bulanlar ço-
ğunluktadır. Hastane içi erişime ilişkin olarak birimleri 
birbirine yakın bulanlar çoğunluktadır (% 31,3) ancak 
birimleri birbirinden uzak bulanların çoğunluğu cebeci 
hastanesi kullanıcılarıdır. Katılımcıların % 31,3’ü çalıştığı 
birime yatay sirkülasyon kullanarak doğrudan, yakın ve 
kolay erişim sağlamaktadır. Cebeci Hastanesi katılımcı-
larında çalıştığı birimden diğer birimlere erişimi, yatay 
sirkülasyon kullanarak doğrudan, yakın ve kolay, Gazi 
Hastanesi katılımcılarındaysa düşey sirkülasyon kulla-
narak dolaylı, uzak ve zor olarak tanımlayanlar çoğun-
luktadır. 

Anket çalışmasına katılan hastaların çoğunluğu (% 79,4) 
Ankara’nın bir semtinde oturmaktadır. Ankara dışından 
gelen hastaların oranı % 18,7’dir. Hastaneye ulaşımda 
özel araç kullanmayan hastaların oranı (% 70,1) olduk-
ça yüksektir. Hastaların % 27,1’i özel araç, % 25,2’si 
dolmuş, % 15,9’u otobüs, % 6,5’u Metro-Ankaray gibi 
toplu taşım araçlarını kullanarak ve % 11,2’siyse yürü-
yerek hastaneye ulaşmaktadır. % 67,3 oranında katı-
lımcı trafik sorunu olmadığını, trafik ve araç bulma açı-
sından araç bulmada zorlanmadıklarını (%10,3) ifade 
etmektedir. Aracını hastane otoparkına park edenler 
arasında otopark kapasitesini yetersiz bulanlar (% 15,9) 
çoğunluktadır. Katılımcıların çoğunluğu radyolojik tanı 
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birimine yatay sirkülasyon kullanarak doğrudan, yakın, 
kolay % 38,3 ve radyolojik tanı biriminden diğer birimle-
re düşey sirkülasyon kullanarak doğrudan, yakın, kolay 
% 35, 5 erişim sağlamaktadır. Hastane içi erişimle ilgili 
olarak birimleri birbirinden uzak (% 52,3) bulanlar ço-
ğunluktadır. 

Alan çalışmasında erişebilirlik kapsamında aktif ve pa-
sif kullanıcıların hastaneye ve hastane içinde radyolojik 
tanı birimlerine erişimi sınanmıştır. Kullanıcı profiline 
göre aktif kullanıcıların mesleği, görevi, öğrenim duru-
mu, cinsiyeti ve yaşıyla erişebilirlik arasında ilişki kurul-
mamıştır. Pasif kullanıcılardan genç, yürümeye engel 
bir rahatsızlığı olmayan ve/veya öğrenim düzeyi yüksek 
olanların hastane içindeki birimlere sorunsuz ve çabuk 
eriştiği gözlenmiş, pasif kullanıcıların yaş ve öğrenim 
durumuyla erişebilirlik arasında güçlü bir ilişki kurul-
muştur. Hastanede uzun süredir hizmet sunan aktif kul-
lanıcılar ile hastaneden uzun süredir hizmet alan pasif 
kullanıcıların hastanedeki birimlerin konumlarını daha 
iyi bildiği, yön bulma ve erişebilirlik açısından daha az 
sorun yaşadığı görülmüş, aktif kullanıcıların görev ve 
pasif kullanıcıların hizmet istem süresi ile erişebilirlik 
arasında güçlü bir ilişki kurulmuştur. Radyolojik tanı 
birimleri gibi hastanede sık kullanılan birimlerin yapı 
önceliğine göre konumlandırılmasının kullanıcılar için 
kolay erişim sağladığı gözlenmiştir. Aktif ve pasif kulla-
nıcılar açısından hastane arazisinin kent içindeki konu-
mu ve ulaşım olanakları ve dış sirkülasyon, kullanıcının 
ikamet yeri, trafik ve araç bulma açısından hastaneye 
erişim, trafik yoğunluğu, kullanıcı gruplar için yeterli ka-
pasitede otopark alanının olması ve hastane içi erişim-
de iç sirkülasyon ile erişebilirlik arasında güçlü bir ilişki 
kurulmuştur. Hastaneye ulaşım olanakları çeşitli, trafik 
ve araç bulma açısından sorun yaşamayan aktif ve pasif 
kullanıcıların hastaneye ve hastane içinde mekânlara 
kolay ve çabuk ulaştığı izlenmiş, ancak kullanıcıların 
hastaneye erişimde kullandıkları ulaşım araçlarının eri-
şebilirlikle ilişkisinin dolaylı olduğu sonucuna varılmıştır.
 
3. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER  

A.Ü. Cebeci ve İbn-i Sina hastaneleri ile G.Ü. Gazi 
Hastanesi’nde erişebilirlik kapsamında işlevsel per-
formans değerlendirmesi amacıyla yapılan çalışmada 
toplanan verilerin analizinden, görüşmelerden, yerin-

de yapılan araştırma ve gözlemlerden ve kullanıcılara 
uygulanan anketlerden çıkarılan sonuçlar değerlendi-
rilmiş, belirlenen hipotez sınanmıştır. Çalışmanın hipo-
tezi tıp fakültesi hastanelerinde kullanıcıların hastaneye 
ve hastane içinde mekânlara erişiminin işlevsel per-
formansı etkileyebileceğidir. Tıp fakültesi hastaneleri-
nin mekân kalitesi ve kurgusuyla erişebilir ve kullanıcı 
memnuniyeti sağlanan yapılar olabilmesi, bu hastane-
lerin mimari tasarım sürecinde erişebilir, kullanışlı ve 
kullanıcı memnuniyetini belirleyen etkenlerin araştırıl-
ması, tanımlanması ve bu etkenleri dikkate alan tasa-
rım ve uygulama yapılmasıyla mümkündür. Bu nedenle, 
erişebilirliği belirleyen ve hastanelerin mimari tasarım 
sürecine veri oluşturacak etkenler anket çalışmasından 
elde edilen sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. 

Türkiye’de mimari tasarım süreci çeşitli nedenlerle 
iyi işlememekte, sürecin evrelerinde yeterli araştır-
ma yapılmaması, tasarıma yeterli zaman ayrılmaması, 
tasarım bitmeden uygulamaya başlanması kullanım 
evresinde sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. 
Türkiye’de yapıların kullanım evresinde performansla-
rının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar genellikle 
bilimsel çalışmalarla sınırlı kalmaktadır. Tıp biliminde ve 
tıbbi teknolojideki gelişmeler, tıp fakültesi hastaneleri-
nin mimari tasarım sürecini etkilemektedir. Tıp fakültesi 
hastaneleri zaman içinde kapasitenin, kullanıcı istek ve 
gereksinimlerinin farklılaşması ve teknolojik gelişme-
lere koşut olarak değişmektedir. Belirli işlevlere göre 
tasarlanmış yapılar esneklikleri oranında değişikliklere 
yanıt vermeye çalışmaktadır. Hastanelerin tasarım sü-
recine girdi oluşturan verilerin değişmesi sonucunda 
kullanıcı istek ve gereksinimleri karşılanamamakta; yapı 
işlevsel olarak eskimektedir. Yapıların hizmet ömrünü 
tamamlamadan işlevsel eskimeye uğraması, tasarım 
bütünlüğünün bozulmasına, fiziksel çevrenin olumsuz 
etkilenmesine ve zaman, işgücü ve maddi kaynak kay-
bına neden olmaktadır. 

Tıp fakültesi hastaneleri için seçilen arazinin kent için-
deki konumu ve ulaşım olanakları ve dış sirkülasyon, 
kullanıcının ikamet yeri, trafik ve araç bulma açısından 
hastaneye erişim, trafik yoğunluğu, kullanıcı gruplar 
için yeterli kapasitede otopark alanının olması ve has-
tane içi erişimde iç sirkülasyon ile erişebilirlik arasında 
güçlü bir ilişki kurulmuştur. Hastanelerin yoğun trafik 
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yolları üzerinde konumlandırılmasının, kullanıcıya hem 
çeşitli şekillerde erişim olanağı sağladığı hem de bu 
yoğunluğun erişimi güçleştirdiği görülmüştür. Seçilen 
arazinin kentin çeşitli noktalarından doğrudan, yakın ve 
kolay erişim sağlayacak olanaklara sahip olması, aktif 
ve pasif kullanıcılar için yeterli büyüklükte ve birbirin-
den bağımsız otopark alanlarının olması erişebilirliği 
etkilemektedir. Erişebilirliğin sağlanmasında arazinin 
konumu kadar, yapıların bu arazi üzerinde konumlanışı 
da önem kazanmaktadır. Hastane içinde yer alan ya-
pılar erişim önceliğine ve kullanım yoğunluğuna göre 
konumlandırılmalıdır. Plan tipinin algılanması amacıyla, 
farklı işlevler birbirinden net olarak ayrılmalı ve ilişkili 
işlevler gruplandırılmalıdır. Yapıların akılda kalıcı, ba-
sit ve kolay algılanabilir plan şemalarıyla tasarlanması, 
yapı geometrisinde ulaşılan düzey ve plan tipinin oku-
naklılığı kullanıcının yön bulma sorunlarını büyük ölçü-
de ortadan kaldırmakta, erişebilirliği arttırmaktadır.

Tıp fakültesi hastanelerinin kullanım evresinde işlevsel, 
davranışsal, teknik ve ekonomik performans değerlen-
dirmesi ile yapının değişen ve gelişen kullanıcı istek ve 
gereksinimlerine uygunluğu araştırılmalıdır. Tıp fakülte-
si hastaneleri mekân kalitesi ve kurgusuyla erişilebilirli-
ğin sağlandığı yapılar olmak zorundadır. Bu nedenle ya-
pıların performans değerlendirmelerinden elde edilen 
ve tasarım sürecine girdi oluşturan veriler hastanelerin 
mimari tasarım sürecine ileri-geri besleme sağlamalıdır. 
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nesi istatistik araştırma birimleri 2007; Ankara. 
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ÖZET
Amaç: Tıbbi deneyimlerinin yetersiz olması nedeniyle klinik uygulamaları sırasında öğrenciler kesici ve delici aletlerle yara-
lanma açısından risk altındadır. Bu araştırma da hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaları süresince kesici-delici aletlerle 
yaralanmaya maruz kalma durumları ve yaralanma durumunda aldıkları önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini bir üniversitede eğitim gören hemşirelik öğrencileri 
(N=343), örneklemini ise araştırmaya katılımı kabul eden ve formlarında eksik veri olmayan 219 öğrenci oluşturmuştur. Ça-
lışmada Uzunbayır ve ark. tarafından geliştirilen “Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik 
Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tüm değiş-
kenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere sayı, yüzde verilmiştir. T testi, varyans analizi,  Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis 
testi kullanılmıştır. (p) α=0,05’ten küçük olan değerler önemli ve gruplar arası fark vardır şeklinde kabul edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %83,6’sını kız öğrenciler (n=183) oluştururken, grubun %27,4 ‘ü (n=60) 2-4 kez yaralandığını ifade 
etmiştir. Kesici/delici tıbbi aletle yaralanma sayısı ile ölçeğin davranışsal alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur (p=0,040). Yaralandığını belirtenlerin, %44,7’i (n=98) rapor etmediğini ifade etmiştir. Yaralanmayı raporlamayan-
ların yaklaşık % 35’i yaralanmadan endişe duymadığı için yaralanmayı rapor etmediğini söylemiştir. Yaralanmayı rapor etme 
ve etmeme durumu ile ölçeğin davranışsal alt boyutu arasında anlamlılık bulunmuştur(p=0,003). Katılımcıların  %21,6 (n=48) 
Hepatit B aşısı yaptırmadığı, aşı yaptıran grubun ise % 30,1’inin (n=60) ise aşı sonrası tahlil yaptırmadıkları bulunmuştur, yap-
tıran grupla aradaki fark incelendiğinde ölçeğin bilişsel alt boyutu düzeyinde anlamlılık saptanmıştır (p=0,001).Sınıflara göre 
kesici-delici alet yaralanma sayısında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir (p=0,002).
Sonuç: Öğrenci hemşirelerin kesici-delici alet yaralanması ile sıklıkla karşılaştığı, yaralanmayı endişe etmedikleri için rapor 
etmedikleri ve Hepatit B aşısı yaptırma oranının düşük olduğu bulunmuştur. Bu nedenle öğrenci hemşirelere klinik staja çık-
madan önce gerekli eğitimin verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kesici delici alet yaralanması; Öğrenci hemşire; Tutum; Malpraktis

ABSTRACT   
Objective: Due to insufficient medical experience during the clinical practice, the students are at risk from needlestick/sharp 
injuries. In this study, it is aimed to determine if the nursing students are subjected to the needlestick injury/sharp injuries 
and what kind of steps they take against such injuries. 
Tool and Method: The target population of cross-sectional descriptive study consist of the nursing students (N=343) atten-
ding a university and the sampling includes 219 students who accept to participate in this research and no missing data is 
available in their forms. In this study, “Scale of Attitude of the Healthcare Workers toward Safe Use of Sharp-Sticking Medical 
Instruments”, developed by Uzunbayır et al., and the questionnaire form, prepared by the researchers, were used (Cronbach’s 
alpha=0.80).  The number and percentage were given with the descriptive statistics related to all variables during the data 
evaluation.  T test, variance analysis, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test were used. It is deemed that the values, 
less than (p) α=0,05, are significant and there is a difference between groups.
Findings: As 83.6% of participants consist of female students (n=183), 27.4% stated that they were injured 2-4 times (n=60). 
No statistically significant difference was found between the number of needlesrick injury/sharp injury and behavioral sub-
dimension of scale (p=0,040). 44,7% of those, who stated that they were injured (n=98), declared that they did not reported 
it. Approximately 35% of those, who did not report the injury, mentioned that they did not report the injury, since they worri-
ed about the injury. The significant difference was found between the status of reporting and not reporting the injury and the 
behavioral sub-dimension of scale (p=0,003). It was found that 21.6% of participants (n=48) were not vaccinated of Hepatitis B 
vaccine, and 30.1% of those, who were vaccinated (n=60), didn’t go for analysis after vaccination. When the difference in the 
vaccinated group was studied, the significance was found at the cognitive sub-dimension of scale (p=0,001). The statistically 
significance was found in the number of needlestick/sharp injury according to the classes (p=0,002).
Conclusion: It is concluded that the student nurses often face with needlestick/sharp injury; they do not report it, since they 
don’t worry about it; and the hepatitis B vaccination rate is lower. Therefore, it is suggested that the necessary training should 
be provided to the student nurses before clinical practices.
Key words: Nurses, Chemical warfare, Prevention
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GİRİŞ

Hemşireler mesleki koşulları nedeniyle patojenlerle 
ve kesici-delici alet yaralanmaları riski ile en sık karşı-
laşan sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanlarının hastane 
koşullarında sadece gündelik temasla 20’ den fazla pa-
tojen mikroorganizma ile karşılaştıkları saptanmıştır. Bu 
patojenlerin en sık karşılaşılanı Hepatit B, C ve HIV'dir 
(1,2,3). Bu viral enfeksiyonlardan hemşirelerin en sık 
duyarlı olduğu Hepatit B virus enfeksiyonu olarak bil-
dirilmiştir(4,5,6).

Hemşirelerde kesici ve delici alet yaralanmalarının yük-
sek olduğu araştırmalarda belirtilmektedir. Ancak öğ-
renci hemşirelere yönelik literatürde kapsamlı bir veri-
ye ulaşılamamıştır. Tıbbi deneyimlerinin yetersiz olması 
nedeniyle klinik uygulamaları sırasında öğrenciler kesi-
ci ve delici aletlerle yaralanma açısından yüksek riskli 
gruptur (7). Literatürde tıp öğrencilerinin eğitimleri sü-
resince %11-50 (7), hemşirelik öğrencilerinin ise % 50-
80 arasında kesici delici ve aletlerle yaralanmaya maruz 
kaldıkları bildirilmiştir (3,8).  Blackwell ve arkadaşla-
rının bildirdiğine göre, hemşirelik öğrencilerinin okul 
yaşantıları içerisinde yarısından fazlasının hasta kan ve 
vücut sıvılarıyla temas yaşadıklarını buna rağmen yasal 
bildirimin neredeyse yok denecek kadar az olduğu-
nu bulmuşlardır (9). Hemşirelik öğrencileri, bu temas 
sonrasında HIV, hepatit B, hepatit C gibi potansiyel en-
feksiyonların bulaş riski ve korkusu yaşadıklarını vurgu-
lamışlardır (9). Azad A.,Anoosheh M., ve Delpisheh A. 
(2010), İranlı öğrenci hemşireler arasında bildirilmeyen 
kesici- delici alet yaralanma sıklığını inceledikleri araş-
tırmalarında yaklaşık %45 inin klinik deneyimleri sıra-
sında en az bir kez kesici-delici aletlerle yaralandıkla-
rını ve bu yaralananların içersinden yaklaşık %36'sının 
bunu bildirdiğini ortaya koymuşlardır (10).
Hemşirelik çekirdek programında bulaşıcı hastalıklar, 
patolojisi ve bulaşma yolları ana derslerin içeriğinde 
yer almasına ve bulaşıcı hastalıklar hemşireliği adı al-
tında ders olmasına karşın kesici-delici alet yaralanma-
larında öğrencilerin korku yaşadığı ve süreç yönetimin-
de zayıf kaldığı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışma 
hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaları süresince 
kesici-delici aletlerle yaralanmaya maruz kalma durum-
ları ve yaralanma durumunda aldıkları önlemlerin belir-
lenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL METOD

Araştırmanın türü
Bu araştırma, kesitsel ve tanımlayıcı desende yapılmış-
tır.

Araştırmanın evren ve örneklemi
Bu çalışmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılının ba-
har döneminde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde kayıtlı 
hemşirelik 2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur 
(N=343). Ancak devamsızlık, kayıt dondurma, yatay ge-
çiş, araştırmaya katılımda gönüllü olmama, eksik bilgi 
verme gibi çeşitli nedenlerle 219 bireyle çalışma ta-
mamlanmıştır.
Araştırmanın yapıldığı yer ve zaman
Bu araştırma, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Bilkent yerleşkesinde yer alan dersliklerde 
15 Şubat- 15 Mart 2015 tarihleri aralığında yapılmıştır.
Araştırma verilerinin toplanması
Bu araştırma verileri yüz yüze görüşme yöntemiyle, bi-
rebir araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Her bir anket 
ve formun yapılış süresi ortalama 15 dakika sürmüştür. 
Veri toplama formu öğrencilerin derslerinin bitiminde, 
uygun zaman aralığında yapılmıştır. Verilerin toplanma-
sında gönüllülük esas alınmıştır.
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
Araştırmanın verilerini elde etmeye yönelik araştırma-
cılar tarafından literatür taraması yapılarak oluşturulan 
anket formu kullanılmıştır.  İki bölümden oluşan anke-
tin ilk bölümünde; katılımcıların kaçıncı sınıf oldukları, 
hemşirelik mesleğini tercih etme durumları, kesici-de-
lici aletlerle yaralanma sayıları ve yaralanmaya neden 
olan durumları, Hepatit B aşısı yaptırma durumları; ikin-
ci bölümde; Uzunbayır ve ark. tarafından geliştirilen ve 
geçerlik güvenirliği yapılmış olan (Cronbach alfa=0,80) 
“Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli 
Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır (11). 
Bu araştırmada ölçeğin tutarlılığı iyi derecede bulun-
muştur (Cronbach alfa=0,88). Ölçekte; bilişsel, duyusal, 
davranışsal tutumu belirleyen üç alt bölüm ve toplam-
da 25 madde yer almaktadır. Her bir sorunun cevabını 
değerlendirmede 1 ile 5 puan arasında değişen likert 
tipi puanlama kullanılmakta ve ölçekten en düşük 25 
puan - en yüksek 125 puan alınmaktadır. Ölçeğin kesme 
puanı hesaplanmamıştır, alınan puan arttıkça kesici-de-
lici tıbbi aletlerin güvenli kullanıldığını göstermektedir.
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Araştırma verilerinin değerlendirilmesi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15 paket programı 
kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanım-
layıcı istatistiksel metotlar (frekans, yüzde, ortalama, 
standart sapma, min-max) kullanılmıştır. Araştırmada, 
gruplar arası karşılaştırmalarda IndependentSamples t 
test (bağımsız gruplarda t testi) ve Kruskal-Wallis Tes-
ti, Mann-Whitney U testi ve ki-kare testi kullanılmıştır. 
İhtimali (p) α=0,05’ten küçük olan değerler önemli ve 
gruplar arasında fark istatistiksel açıdan önemlidir, bü-
yük olan değerler önemsiz ve gruplar arasında fark yok-
tur, şeklinde kabul edilmiştir.
Araştırmanın sınırlılıkları
Klinik deneyim göz önünde bulundurulduğundan 1. sı-
nıf hemşirelik öğrencilerinin araştırma esnasında klinik 
eğitimde yer almadıkları düşünülerek araştırmaya dâhil 
edilmemiştir.
Etik ilkeler
Bu araştırmanın yapılması için Üniversite Fakülte yöne-
timinden yazılı izinler alınmıştır. Ayrıca her bir anketin 
uygulanmasında araştırmanın amacı belirtilerek, araş-
tırmaya dâhil olan öğrencilerden sözlü onam alınmıştır.

BULGULAR
Katılımcıların çoğunu kız öğrenciler, yaklaşık yarısını ise 
2.sınıf hemşirelik öğrencileri oluştururken; grubun ya-
rısından fazlası hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiğini 
belirtmiştir (Tablo 1). 

Grubun yaklaşık %40'ı hiç yaralanmaya maruz kalmadı-
ğını belirtirken, yaklaşık %30'u en az bir kez kesici-delici 
alet ile yaralandığını ifade etmiştir. Tablo 1 incelenecek 
olursa yaralanma nedenlerinden birinci sırayı tedavi 
öncesi temiz aletle yaralanmanın (%37,4); ikinci sırayı 
ilaç uygulaması öncesi yaralanmanın (%13,2);  üçün-
cü sırayı ise enjeksiyon/tedavi sonrasında iğne ucunu 
kapatırken yaralanmanın (%11,4) aldığı görülmektedir. 
Yaralandığını belirtenlerden %18,7 ‘ü (n=41) yaralanma 
durumunu rapor ettiğini ifade etmiştir. Yaralanmayı ra-
porlamayanların yaklaşık % 35'i yaralanmadan endişe 
duymadığı için yaralanmayı rapor etmediğini belirtmiş-
tir. Katılımcıların %21,6 (n=48) Hepatit B aşısı yaptırma-
dığı, aşı yaptıran grubun ise %30,1’inin (n=60) ise aşı 
sonrası tahlil yaptırmadıkları bulunmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1: Demografik Veriler 

                                                                                                                     Ort.±SS Min-Max

Yaş                                                                                                      20,8 ± 1,2 18-25

Cinsiyetiniz 
(N=219)                                                                                         n %

Kadın                                                                                                              183 83,6

Erkek                                                                                                                36 16,4

Sınıfınız (N=213)

2. sınıf                      89   40,6

3. sınıf                  72 52

4.sınıf                         32,6   26,5

Hemşirelik mesleğini seçme durumunuz (N=218)

İsteyerek                   123   56,2

İstemeyerek                                     95    43,4

Kesici-delici aletle yaralanma sayısı (N=216)

Hiç                                                                                                                    82 37,4

1 kez                                                                                                                 63 28,8

2-4 kez                                                                                                              60 27,4

Daha fazla                                                                                              11 5,0

Kesici-delici aletle yaralanma nedenleri*

Tedavi öncesi temiz aletle                                                                                82 37,4

İlaç uygulaması sırasında                                                                                 29 13,2

Enjeksiyon/tedavi sonrasında 
iğne ucunu kapatırken                                      25 11,4

İğneyi atık kutusuna atarken                                                                              18 8,2

Kanla bulaşmış aletin kazara ba
tmasıyla                                                           14 6,4

Venöz kan alma sırasında                                                                                     11 5

IV kanül takarken                                                                                                6 2,7

Kesici-delici aletle yaralanma sonrası raporlama durumu

Evet, raporladım 41 18,7

Hayır, raporlamadım 98 44,7

Raporlamama nedeniniz  

Prosedürden haberim yoktu                                                                      13 5,9

Hastanın bulaştırıcı riski düşüktü                                                                 7 3,2

Endişe duymadım                                                                                  76 34,7

Hepatit B aşılanma durumunuz

Evet,                                                                                                  161 73,5

Hayır,                                                                                                  48 21,9

Aşı sonrası tahlil yaptırma durumunuz (aşısız olanlar bu 
soruya yanıt vermemiştir.)

Evet,                                                                                                    95 43,4

Hayır,                                                                                                   66 30,1

*Birden çok seçenek işaretlenmiştir.



24

Tablo 2: Ölçek Alt Boyut Puanlarının Değerlendirilmesi 

Şekil 1: Sınıflara Göre Yaralanma Sayısı (p=0.002)

Ölçek alt boyut puanlarının değerlendirilmesi tablo ile 
verimiştir. (tablo 2)

Sınıflara göre yaralanma sayısı incelendiğinde en çok 
yaralanmanın 2. Sınıf hemşirelik öğrencilerinde (n=86), 
en az yaralanmanın ise 4. Sınıf hemşirelik öğrencile-
rinde (n=58) olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar ince-
lendiğinde sınıflara göre kesici-delici alet yaralanma 
sayısında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir 
[χ²(2)=12.536;p=0,002;p<0,05] (Şekil 1).

Ölçek puanları incelendiğinde 4.sınıf hemşirelik öğ-
rencilerinin toplam ölçek puanları (114±8,9); 2. ve 3. 
sınıf hemşirelik öğrencilerinin toplam ölçek puanlarına 
(112,6±9,5; 111,8±12,2) göre daha yüksek saptanması-
na rağmen sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunama-
mıştır (χ²(2)=0,773) (Tablo 3).

Çalışmaya katılan kız öğrencilerin toplam ölçek puanları 
113,3±9,5(min:72-max:125); erkek öğrencilerin toplam 
ölçek puanları 109,3±13,1 (min:76-max:125) bulun-
muştur. Kız öğrencilerle, erkek öğrencilerin ölçek alt bo-
yut puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır 
(p>0,05; Tablo 3).

Tablo 3 incelendiğinde; kesici/delici tıbbi aletle yara-
lanma sayısı ile ölçeğin davranışsal alt boyutu arasında 
[χ²(3)=8,310; p=0,040; p<0,05]; kesici/delici tıbbi alet 
yaralanması yaşandığında yaralanmayı rapor etme ve 
etmeme durumu ile ölçeğin davranışsal alt boyutu ar
asında[χ²(1)=8,844;p=0,003;p<0,05]istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmuştur.

Hemşirelik öğrencileri lisansa başladığı zaman klinik 
uygulamaya çıkmadan önce hepatit B aşısı yaptırmaları 
üniversite medikosu tarafından sağlanmaktadır. Ancak 
araştırma grubumuza alınan öğrenci hemşirelerin nere-
deyse 1/4’ü aşı olmadığını ifade etmiş; aşı olan öğrenci-
lerin ise % 43,4’ü aşı sonrası rapel ve antikor seviyelerini 
takip ettiği bulunmuştur. Aradaki fark istatistiksel ola-
rak incelendiğinde ölçeğin bilişsel alt boyutu düzeyinde 
anlamlılık bulunmuştur [χ²(1)=11,668; p=0,001;p<0,05; 
Tablo 3]. 

Ölçek alt boyutları ile hemşirelik mesleğini seçme du-
rumları ve yaralanma sonrası yaralanmayı rapor etme-
me nedenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(Tablo 3).

Puan Türü N Min-Max Ort. ±SS

Davranışsal ölçek 
puanı 214 19-35 31,34±3,49

Duyusal ölçek 
puanı 215 16-30 26,76±2,98

Bilişsel ölçek 
puanı 209 27-60 54,45±5,33

Toplam ölçek 
puanı 204 72-125 112,67±10,26
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Değişken Davranışsal ölçek 
puanı

Duyusal ölçek 
puanı

Bilişsel ölçek puanı Toplam ölçek puanı

Cinsiyet (N=219)

Kadın (n=183) 31,5 ± 3,3 26,9 ± 2,9 54,8 ± 5,2 113,3 ± 9,5

Erkek(n=36) 30,5 ±  4,3 26,1 ± 3,7 53,1 ± 6,3 109,3 ± 13,1

p 0,338 0,427 0,24 0,157

Sınıf  (N=213)

2.sınıf(n=89) 31,6 ± 3,2 26,7 ± 3,0 54,0 ± 5,2 112,6 ± 9,5

3.sınıf (n=72) 31,0 ± 3,9 26,5 ± 3,4 54,5 ± 6,2 111,8 ± 12,2

4.sınıf(n=52) 31,4 ± 3,4 27,2 ± 2,4 55,1 ± 4,3 114,0 ± 8,9

χ² 0,765 0,808 2,364 0,773

p 0,682  0,668  0,307 0,680

Hemşirelik mesleğini seçme durumu

İsteyerek n=120 n=120 n=117 n=113

İstemeyerek n=95 n=94 n=91 n=90

χ² 0,041 0,355 1,980 0,233

p 0,840 0,551 0,159 10,629

Kesici/delici tıbbi aletle yaralanma sayısı

Hiç n=80       n= 80 n=76 n= 76

1 kez n=62    n= 62      n=61 n=59

2-4kez n=58 n=59 n=59 n=56

Daha fazla n=11    n=11 n=10      n=10

χ² 8,310 2,327 3,547 4,694

p 0.040 0,507  0,315             0,196

Yaralanma sonrası yaralanmayı rapor etme durumu

Evet n=41 n=40 n=39 n=38

Hayır n=95 n=97 n=97 n=93

χ² 8,844 2,779 1,384 3,971

p 0,003 0,095 0,239 0,046

Yaralanma sonrası yaralanmayı rapor etmeme nedenleri

χ² 1,736 5,257 3,154 3,846

p 0,420 0,072 0,207 0,146

Hepatit B aşısı yaptırma durumu

Evet n=157 n=158 n=154 n=151

Hayır n=47 n=47 n=46 n=44

χ² 2,115 1,235 10,335 6,547

p 0,146 0,266 0,001 0,011

Aşı sonrası kontrol (antijen+antikor düzeyi) yaptırma durumu

Evet n=93 n=93 n=90 n=88

Hayır n=64 n=65 n=64 n=63

χ² 4,985 4,809 11,668 5,543

p 0,026 0,028 0,001 0,19

Tablo3: Ölçek ve Ölçek Alt Boyutları Puan Ortalamalarının Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasının Dağılımı
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TARTIŞMA 

Kesici ve delici alet yaralanmaları sağlık çalışanları özel-
likle de hemşireler için mesleki tehlikeler arasındadır. 
Bu araştırma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin kesi-
ci-delici alet yaralanmalarına ilişkin bilgi ve tutumunu 
değerlendirildi ve elde edilen veriler literatür doğrultu-
sunda tartışılacaktır.
 
Araştırmaya katılan bireylerin 2/3’ünden fazlasını kadın 
oluşturmaktadır. Kaya ve arkadaşlarının (2012) sağlık 
çalışanlarında yaptıkları kesici-delici alet yaralanmala-
rın değerlendirildiği eserlerinde örneklemin 2/3’ünün 
kadınlardan oluşturduğu bildirilmiştir (12). Irmak ve 
Baybuga (2011) hemşirelik öğrencilerinde yaptıkla-
rı araştırmalarında %62,9’unun (13); Sharma ve ark. 
(2015) ise % 90.36’sının (14) kadın öğrenci hemşire ol-
duğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar çalışmamız bulgula-
rı ile uyum göstermektedir.
 
Örneklem grubumuzun yaş ortalaması 20,8 ± 1,2’dir. 
Literatür incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinde ya-
pılan çalışmalar ile bu bulgu arasında benzerlik bulun-
muştur (13,15). 
 
Araştırma örneklemimizin %40’ (n=89) 2. sınıf öğren-
cisidir. En az katılımın 4. sınıf öğrencilerinde (% 26,5, 
n=52) olduğu bulunmuştur. Bu azalmanın nedeninin 
son sınıf öğrencilerinin saha uygulamalarına çıktığı, 
mezuniyet telaşı ve mesleğe başlama kaygısının yüksel-
diği, bununla birlikte bireysel otonomilerinin artması 
gibi nedenlerle katılımlarının düştüğü düşünülmekte-
dir. Sınıflar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (p<0,05). Irmak ve Baybuga’nın (2011) 
hemşirelik öğrencilerinde yaptıkları araştırmalarında da 
4. sınıf hemşirelik öğrencilerinin katılımının en az oldu-
ğu bulunmuştur (13). Bu sonuç çalışmamız bulguları ile 
uyumludur.
 
Araştırma kapsamına alınan hemşirelik öğrencilerinin 
%56,2’ sinin hemşirelik programını isteyerek seçtiğini 
ifade etmiştir. Tüfekçi ve Yıldız (2009) yaptıkları çalış-
mada hemşirelik öğrencilerinin %52,7’sinin isteyerek 
tercih ettikleri saptanmıştır (15).Aynı zamanda mesle-
ğe istemeyerek gelenlerin oranının da %43,4 (n=95) ile 

grupların birbirine çok yakın olduğu bulunmuştur. Klinik 
uygulamaya çıkmalarına rağmen mesleğe başlamadan 
öğrencilerin halen kararsızlıklarının olduğu düşünül-
mektedir. Bu öğrenci grubunun Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi ilk lisans programı olması nedeniyle akademik 
kariyer yapmaya çok istekli olmalarının bu yüzdeleri et-
kilemiş olabileceği ihtimal dâhilindedir. 
 
Öğrencilerin kesici-delici alet yaralanmalarının sayı-
sı incelendiğinde neredeyse %30’unun(n=60) 2-4 kez, 
%29’unun (n=63) klinik uygulama süresince 1 kez yara-
landığı, %37’sinin ise hiç temas öykülerinin olmadığını 
bildirmişlerdir. Hiç temas etmemiş olduğunu söyleyen-
lerin stajda daha az invaziv işlem yapılan kliniklerde yer 
almış olabileceği ya da invaziv işlem esnasında çekimser 
davranmış olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. 
Hiç temas etmemiş grubun kesici-delici alet yaralanma-
sının tam manasıyla kavrayamayıp bilgi eksikliğinden de 
fark edememiş olabileceği düşünülmüştür. Literatürde 
bu konu ile ilgili çeşitli çalışmalar farklı sonuçlar göster-
mektedir. Irmak ve Baybuga hemşirelik öğrencilerinin 
%19,4’ünün (13); Smith and Leggat %13,9’unun (16)  
yaralanmaya maruz kaldığını belirtirken; Shiao ve arka-
daşları hemşirelik öğrencilerin %61,5’inin (3); Talas yak-
laşık yarısının (% 49) (8); yaralanmaya maruz kaldığını 
belirlemişlerdir. Bu sonuçlara göre hemşirelik öğrenci-
lerinin kesici- delici alet yaralanmalarında riskli bir grup 
olduğu vurgulamak doğru olur.

Kuyurtar ve Altıok’un (2009) yaptıkları araştırmada 2. 
sınıf sağlık yüksek okulu öğrencilerinin % 75 oranıyla en 
çok, 4. sınıf sağlık yüksek okulu öğrencilerinin ise %60 
oranı ile en az yaralanan grup oldukları bulunmuştur 
(7). Sharma ve ark. yaptıkları çalışmalarında hemşire-
lik öğrencilerinin %57,6’sının okul döneminin ilk yılında 
gerçekleştiğini bulmuşlardır (14). Bizim araştırmamızda 
sınıflara göre yaralanma sayısı incelendiğinde en çok ya-
ralanmanın 2. sınıf hemşirelik öğrencilerinde (n=86), en 
az yaralanmanın ise 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinde 
(n=58) olduğu saptanmıştır. Bu sonuç literatürle uyum 
göstermektedir. 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinde yara-
lanma oranının düşük olmasının nedeni klinik uygula-
malarda halk sağlığı alanlarını ile psikiyatri kliniklerini 
kullanmalarına, daha az perkütan girişim yapmalarına 
ve 35 hafta staj görmeleriyle tecrübe kazandıklarına 
bağlanabilir. Aynı zamanda Martin ve arkadaşları 2011 
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sağlık çalışanları arasında kesici- delici aletlerle yaralan-
manın yaş ve mesleki çalışma yıllarıyla ilişkiyi inceledik-
leri araştırmalarında, yaklaşık %65 oranla hemşirelerin 
en çok mesleki yaralanmalara maruz kaldıklarını, bu 
yaralananların %64’ü ise çalışma yıllarının ilk 5 yılı içeri-
sinde yaralanmaya maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir 
(17).

Yaralanma nedenleri incelenecek olursa, %37,4’ünün 
tedavi öncesi temiz aletle yaralandıkları dikkat çekici-
dir. Kuyurtar ve Altıok’un tıp ve hemşirelik öğrencilerini 
içeren çalışmalarında bu oran% 81,2 olarak bulunmuş-
tur (7). Bu sonuç bize öğrenci hemşirelerin ilaç hazırla-
ma (ampul/flakondan ilaç çekerken, ilaçları sulandırma 
sırasında)sırasında gerekli özeni gösteremediklerini ve 
klinik öncesi eğitimlerde yetersiz ve etkisiz uygulama 
yaptıklarını gösterebilir. Enjeksiyon/tedavi sonrasında 
iğne ucunu kapatırken yaralanma oranı Kuyurtar ve 
Altıok’un sağlık yüksek okulu öğrencilerinde % 19,1 (7) 
iken bizim çalışmamızda bu oran  %11,4 olarak bulun-
muştur. Klinik eğitimlerde iğne ucunun kapatılmadan 
atık kutusuna atılması gerektiği vurgulanmasına rağ-
men öğrenci hemşirelerin bu kurala uymadıkları görül-
mektedir. Kaya ve ark. sağlık çalışanlarında yaptıkları 
araştırmalarında bu oran %50,6 olarak bulunmuştur 
(12).

Parlar ve ark. 2008 yılında Muğla il merkezinde çalışan 
391 hemşirede yapmış oldukları bir çalışmada, kesici 
yaralanmalara maruz kalma durumu değerlendirilmiş-
tir. Çalışma sonucunda hemşirelerin %51.9 ‘u 6 aylık 
periyotta kesici yaralanmaya uğradığını belirtmişlerdir. 
Bu yaralanmaların %80.1’inin enjektörlerden kaynak-
landığını bulmuşlardır (6). Bu bilgiler doğrultusunda 
klinik uygulama öncesi invaziv tüm girişim ve bakım 
uygulamaları için günümüz gelişmeleri doğrultusunda 
öğrenci hemşireye özgü internet, bilişim sistemlerini 
kullanarak yada simülasyon robotları gibi alternatif me-
todlar kullanılarak modül çalışılabilir. Klinik staj peryo-
dunda öğretim üyesi bir mentor gibi her öğrenci hemşi-
renin asgari uygulamalarını kayıt altına alınabilir.   
 
Kesici-delici aletlerle yaralanmaya maruz kalan öğren-
cilerin yaralanmayı rapor etme oranlarına bakıldığında 
Shiao ve ark. (2002) % 86,9’unun (3), Kuyurtar’ın aktar-
dığına göre Cevrini ve Bell (2005) çalışmalarında tıp öğ-

rencilerinin % 70,7’sinin (7); Irmak ve Baybuga (2011) 
% 68,3’ünün (13); Sharma ve ark. (2015) %54,5’inin 
(14) yaralanmayı rapor etmedikleri bulunmuştur. Bi-
zim çalışmamızda ise yaralanan öğrencilerin % 44,7’si 
yaralanmayı rapor etmediğini söylemişlerdir. Ancak 
öğrencilerin “Prosedürden haberim yoktu” (%5,9); 
“Hastanın bulaştırıcı riski düşüktü” (%3,2) ve “Endişe 
duymadım” (% 34,7) gibi nedenlerle yaralanmayı rapor 
etmemeleri düşündürücüdür. Örneklem grubumuzda 
endişe duymadığı için yaralanmayı rapor etmeyenle-
rin oranının yüksek olduğu dikkat çekicidir. Bu duru-
mun öğrencilerin daha çok tedavi öncesi temiz aletle 
yaranmasıyla ilgisi olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 
öğrenci hemşirelere olası bulaş riski, kesici-delici alet 
yaralanmalarında izlenecek yollara ilişkin peryodik eği-
timler planlanılması düşünülebilir. Merih ve ark. araş-
tırmalarında kesici-delici aletlerle yaralanmaya maruz 
kalan hemşirelerin yaklaşık %20 ile ikinci sırada yer 
aldığını bildirmiştir. Ayrıca yaralanma esnasında sağlık 
personelinin neredeyse %60’nin koruyucu önlem aldı-
ğı bulunmuştur (18).  Bahçecik ve Öztürk 162 hemşire 
üzerinde yaptıkları araştırmalarında üniversite hasta-
nesinde çalışan grubun %71’le güvenlik önlemlerini 
yetersiz olarak belirtmişler, özel hastanede çalışanların 
(JCI akredite hast.) %86 güvenlik önlemlerini aldıklarını 
belirtmişlerdir (19).  Karadakovan’ın aktardığına göre; 
Grene ve arkadaşları dokuz hastanenin anestezi perso-
nelinden oluşan 58 yaralanmayı incelediğinde, 39 yara-
lanmanın kontamine materyal ile olduğu, hepsinin de 
iğne olduğu, 19 yaralanmanın kontamine olmayan veya 
kontamine olup olmadığı bilinmeyen yaralanma olduğu 
saptanmıştır. Yaralanmaların çoğunun sağlık personeli-
nin elinde olduğu görülmüştür. Kontamine perkütanöz 
yaralanmaların %8’inin birkaç aşamalı işlemlerin her-
hangi bir aşamasında; %13’ünün iğnenin kılıfını takar-
ken; %41’inin işlem bittikten sonra olduğu dikkati çek-
mektedir (20).

Sağlık çalışanlarında HBV infeksiyon riski, genel popü-
lasyona göre neredeyse on kat daha olarak bildirilmiştir 
(13**). Kan ve vücut sıvılarıyla temas sıklığının artma-
sıyla HBV bulaşma riski açısından öğrenci hemşireler de 
risk grubu içinde değerlendirilmelidir (13). Araştırma 
grubuna alınan öğrenci hemşirelerin Hepatit B aşılan-
ma durumları değerlendirildiğinde; %73,5 (n=161) He-
patit B aşısı olmuş %30,1’i aşılanmadığı tespit edilmiş-
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tir. Hepatit B aşısı olan grubun kesici-delici tıbbi aletleri 
güvenli kullanıma yönelik tutum ölçek puanları değer-
lendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-
muştur (p=0,001). Ayrıca bilişsel alt ölçek alanında en 
yüksek puan olarak tespit edilmiştir. Yıldırım ve Özpolat 
ise 110 sağlık meslek lisesi öğrencilerini mesleki riskleri 
incelediği eserinde öğrencilerin bilgi düzeyini oldukça 
düşük bulmuştur. Bununla birlikte HBV aşılanma oranla-
rı %40 olarak bulunmuştur (21). Öğrenci hemşirelerden 
Hepatit B aşısı olanların %43,4’ü (n=95) aşılanma son-
rası kan antijen-antikor seviyelerini takip etmediklerini 
belirtmişlerdir. Kutlu ve arkadaşlarının tıp fakültesi öğ-
rencilerinde yürüttükleri çalışmalarında % 59,6 (n=200) 
yaklaşık yarısından fazlası Hepatit B aşısı olduklarını, % 
40,4 (n=142) aşılanmadıkları bildirilmiştir (22). Devlet 
hastanesi çalışanlarının Hepatit belirteçleri incelendiği 
bir çalışma da, çalışmaya alınan 411 sağlık çalışanından 
HBsAg 7 olguda, yalnız anti-HBs 311 olguda, anti-HCV 
bir olguda pozitif olarak saptanmıştır. Anti-HBs ve anti-
HBc belirleyicilerinin birlikte pozitifliği 75 kişide belir-
lenmiştir. Tek başına anti-HBs pozitif olan olguların ta-
mamının aşılı olduğu duyurulmuştur (23). Demir ve ark. 
Hepatit B aşılanma sonrası anti-HBs pozitifliğini % 58.2 
olguda, anti-HBs ve anti-HBc total pozitifliğini % 20.1 
olguda belirlemişler ve meslek grupları arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı fark saptamışlardır (24). Araştırma 
bulgularımız literatür verileriyle uyumlu görülmüştür. 
Ayrıca kesici- delici alet yaralanması nedeniyle veneral 
enfeksiyonları önleme de izolasyon önlemlerine ek ola-
rak aşı ile önlenebilir hastalıklarda henüz aktif çalışma 
hayatına geçmemiş öğrenci hemşirelerin bağışıklığının 
sağlanması ele alınması gereken önemli konulardan biri 
olarak düşünülmektedir. 

SONUÇ

Sonuç olarak; öğrenci hemşirelerin ölçek puan ortala-
maları düşük düzeyde tespit edilmiş olup en düşük or-
talama duyusal alandan, en yüksek ortalama ise bilişsel 
alandan alındığı gözlenmiştir. Çalışmamızda bilgi düze-
yi ve ölçek puanlarından alınan oranın düşük düzeyde 
olmasının kişisel koruyucu önlemler ve eğitim çalış-
malarıyla ilgili olabileceği düşünülmüştür. Bu durumda 
öğrenci hemşireler infekte kan ve kan ürünleriyle daha 
yakın temasta sağlık çalışanlarıyla beraber kişisel ko-
ruyucu önlemlere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini 

düşündürmüştür. Ayrıca eğitim ve bağışıklama çalış-
malarında titizlikle ve güncel klinik rehberler doğrultu-
sunda peryodik tekrarların yapılması gerektiği kanısını 
oluşturmuştur.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada travmatik olmayan osteokondral defektler ile serum ortalama trombosit 
hacmi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık
Gereç ve yöntemler: Ayak bileği MR çekimi yapılmış hastaları retrospektif olarak taradık.  Talar 
osteokondral defekti (OKD) olan 15 hasta ile OKD’si olmayan 11 hasta çalışmaya dahil edildi. 
OKD’si olan hastalardan travma anamnezş olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Total tombosit sayısı 
(TS), ortalama trombosit hacmi (OTH) ve trombosit dağılım genişliğini  (TDG )içeren laboratuar 
testleri hasta kayıt sisteminden elde edildi. Bu değerler hasta ve kontrol grup arasında karşılaş-
tırıldı.
Bulgular: TS, OTH ve TDG değerlerinini hepsi iki grupta da normal sınırlarda olup iki grup arasında 
anlamlı farklılık saptanmadı.
Sonuç: Travmatik olmayan talar OkD’lerde değişik etyolojik sebepler tanımlanmıştır. Bunlardan 
biri olan iskemi travmatik olmayan OKD’nin nedenlerinden biri olmayabilir.

Anahtar kelimeler: Osteokondral defekt; Ortalama trombosit hacmi; Trombosit dağılım genişliği, 
Trombosit sayısı

ABSTRACT
Aim: We aimed in this study to evaluate the relationship between serum mean platelet volume 
and non traumatic talar ostechondral defects .
Materials and methods: We retropectively analyzed the patients who underwent ankle MRI. 15 
patients with talar osteochondral defect, 11 patients with no talar osteochondral defects were 
included in the study. The patients with osteochondral defect who had history of trauma were 
excluded from the study. Laboratory tests including serum mean platelet volume (MPV), platelet 
distribution width (PDW) and total platelet (PLT) count compared between the patients and 
control group.
Results: MPV, PDW and total platelet count were all in normal range both in patients and control 
group. We revealed no significant difference between the patients and control group 
Conclusion: Different etiologic factors are described in the non traumatic talar OCDs. Ischemia, 
which is the one of the estimated factors, may be less likely to  predispose to non traumatic talar 
OCD.
    
Keywords: Osteochondral defect; Mean platelet volume; Platelet width distribution, Platelet 
count
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INTRODUCTION

Increased mean platelet volume (MPV) has been defi-
ned as an independent risk factor in the development 
of thromboembolism (1). There are many studies in-
vestigating the role of MPV in occlusive diseaseses like 
stroke (2-4) and coronary vascular disease (5-7). Seve-
ral possible etiological factors for talar ostechondral 
defect (OCD) have been described including traumatic, 
embolic, hereditary, endocrine, developmental and idi-
opathic (8,9). We aimed in this study to evaluate the 
role of MPV in non traumatic talar OCDs which can be 
ischemic in etiology. 

MATERIALS AND METHODS

The study was approved by the local ethics committee. 
Betweeen september 2014 and November 2015 , the 
patients who underwent ankle and hip MRI were analy-
zed retrospectively. 15 patients (5 men, 10 women, 
mean age 42,40±13,05) with talar OCD were included 
in the study. The patients with OCD who had history 
of trauma were excluded from the study. Who had no 
laboratory tests including serum platelet count, MPV 
and PDW levels  within 2 weeks earlier or later from 
the MR examination were excluded from the study.  A 
control grup for OCD  that included 11 patients (1 men, 
10 women, mean age 52,09±13,78) was selected from 
patients who underwent  ankle MRI for any reason 
which had no talar OCD. Figure 1 shows the T1W and  
figure 2 shows the T2W sagital images of a patient with 
stage 4 talar OCD.

Fig. 1 T1W sagital image shows the hypointense sta-
ge 4 ostechondral defect and surrounding hypointense 
line.

Fig. 2 T2W sagital image shows the hyperintense stage 
4 ostechondral defect of talus. 
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MR examinations were re-analyzde by two radiologists 
who were experienced in musculosceletal imaging  and 
who were blinded to clinical and laboratory findings of 
the patients. Laboratory findings including MPV, PDW 
and total PLT count were obtained from the hospital in-
formation system. All of the MR images were obtained 
using a 1,5-Tesla MRI scanner (Philips Achievea Intera 
Release, Einthoven, Netherlands). Sagital T1 (TR:340, 
TE: 9, FOV:200x200, Matrix: 256x128), axial T1 (TR: 
428, TE: 10, FOV:110x160, Matrix:256x86 ), sagital T2 
(TR: 2470, TE: 84, FOV:200x200, Matrix:256x128), ax-
ial T2 (TR: 661, TE: 23, FOV:143x180, Matrix:256x102 
) and coronal PD (TR: 1520, TE: 28, FOV:125x200, 
Matrix:256x110 ) sequences were acquired for each 
patient. Serum total PLT count, MPV and PWD values  
were compared between the patients and control 
groups. Statistical analyses were performed using the 
SPSS software version 20. The variables were investi-
gated using analytic methods (Kolmogorov-Simirnov 
test) to determine whether or not they are normally 
distributed. Descriptive analyses  were presented us-
ing means and standart deviations for normally dis-
tributed variables. Since the MPV, PDW and PLT count 
values were normally distributed; the Student’s t-test 
was used to compare these parameters between the 
patient and control groups. A p-value of less than 0.05 
was considered to show a statistically significant result.

RESULTS

The total PLT count, MPV values and PWD values 
were 256,87±65,35 cells/μL , 9,04±1,19(fL) and 
16,39±1,03 (fL) respectively in patients with OCD 
and 281,18±106,131 cells/μL , 9,55±1,08 (fL) and 
15,85±2,32 (fL) respectively in control group. There 
was no significant difference between the patients and 
control group. (p for MPV=0,279, p for PWD= 0,423, p 
for PLT = 0,477)

DISCUSSION

Plug formation following the vessel wall injury is the 
main function of platelets (10).MPV which is the most 
commonly used measure of platelet size (11), is an in-
dicator for platelet reactivity and function (12). Small 
platelets have lower functional capabilities. Large 

platelets produce more thromboxane A2 (13,14) and 
have more fibrinogen receptors (15). Elevated MPV 
is associated with increased thromboxane synthesis, 
platelet aggregation, and increased expression of ad-
hesion molecules (11). All of these information shows 
that mean platelet volume (MPV) is an important risk 
factor for the development of atherothrombosis and 
embolism (16). There are a lot of studies investigating 
the role of MPV in vascular occlusive diseases (2-7). 
Several possible aetiological factors for talar OCD have 
been described including traumatic, embolic, heredi-
tary, endocrine, developmental and idiopathic (8,9). 
The majority of the cases are associated with previous 
trauma including involves repetitive and prolonged 
joint overloading or a sudden impact from high com-
pressive stress (17,18). Ischaemia, subsequent necrosis 
and possibly genetics are aetiologic factors in non-trau-
matic OCDs (19). A detailed anamnesis was obtained 
from all patients whether or not they had any trauma 
including ankle. To evaluate the ischemia as an etiolog-
ic factor in non traumatic OCDs, we excluded all of  the 
patients with history trauma. We expected MPV values 
to be higher in patients compared with the control 
group. However,  we found no significant difference in 
total PLT count, MPV values and PDW values between 
the patients and control group. 
In conclusion, we think that ischemia is less likely an 
etiologic factor in idiopathic OCDs. Patients probably 
do not remember the trauma, especially the repeti-
tive microtrauma. In the other hand ischemia may not 
be related with thrombus formation. We believe that 
larger studies are needed to investigate the role of isch-
emia in the etiology of non traumatic OCDs. 
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ÖZET
Amaç: AO sınıflamasına göre 31-A tipi kırıklarda, kanal içi çivi yöntemi uygulanan hastaları fonksiyonel ve 
radyolojik olarak değerlendirmeyi amaçladık.
Hastalar ve Yöntem: 2011-2013 yılları arasında kalça kırığı nedeniyle hastanemizde kanal içi çivileme ile 
tedavi edilen ve en az bir yıllık takibi olan hastaları çalışmamızda geriye dönük olarak inceledik. AO sınıfla-
masına göre 31-A tipi kırığı olan, 65 yaş üzeri, proksimal femur çivisi ile tedavi edilmiş, hastane kayıtlarından 
kendisine ulaşılıp çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen ve kontrole gelebilen 97 hastanın tıbbi bilgilerine 
ve röntgenogramlarına ulaşılarak uygulanan tedavinin sonuçları değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Çalışmada 39’u erkek, 58’i kadın 97 hasta incelendi. Tüm hastaların; yatışından ameliyata kadar 
geçen süre ortalama 3 gün, toplam yatış süresi ise ortalama 6 gün olarak hesaplandı. Ameliyat sonrası rönt-
genogramlarında 81 hastada iyi, 16 hastada kabul edilebilir redüksiyon elde edildiği görüldü. 9 hastada tip-
apeks mesafesi 2.5cm’den yüksekti. Takip sırasında 8 hasta gelişen komplikasyonlar nedeniyle yeniden ame-
liyat edildi. 1 hastada (%1) yüzeyel enfeksiyon, 1 hastada (%1) derin efeksiyon, 1 hastada (%1) femur kırığı, 3 
hastada (%3) kaynamama, 3 hastada (%3) yanlış kaynama ve 2 hastada (%2) vida sıyrılması gelişti. Kontrole 
gelen hastalarda ortalama Harris kalça skoru 85.5 bulundu. Harris skoruna göre 24 hastada mükemmel, 42 
hastada iyi, 22 hastada vasat ve 9 hastada kötü sonuç elde edildi. 
Sonuç: AO 31-A kırıklarının cerrahi tedavisinde kanal içi çivi uygulaması, kısa ameliyat süresi ve yüksek kay-
nama oranına sahip, düşük komplikasyon düzeyi nedeniyle öncelikle tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. 
Anahtar kelimeler: Kalça kırığı; Proksimal femoral çivi, Harris kalça skoru

ABSTRACT
Objective: In this study, we aimed to evaluate functional and radiological outcomes of proximal femoral 
nailing for AO Type 31-A fractures.
Patients and Method: We retrospectively evaluated the patients who were operated for hip fractures with 
proximal intramedullary nailing between 2011 and 2013 in our clinic. Patients with AO type 31-A fractures, 
65 years and older, treated with a proximal femoral nail, had full set hospital records and volunteered for the 
study were evaluated with medical records and x-rays to explore outcomes of the treatment. 
Results: 97 patients (39 male, 58 female) were evaluated in this study. Mean 3 days were required from 
hospitalization to surgery for entire of patients and mean hospital stay for all patients was 6 days. On 
postoperative x-rays 81 patients had good reduction of fracture  while 16 had acceptable reduction. 9 
patients had tip-apex distance higher than 2.5 cm. 8 patients were re-operated due to the complications 
during the follow up period. There were 1 superficial infection (%1), 1 deep tissue infection (%1), 1 femur 
re-fracture (%1), 3 non-unions (%3), 3 mal-unions (%3) and 2 cut-out of the lag screws (%2). Mean Harris Hip 
Score was 85.5 on the follow-up examination. 24 patients had excellent, 42 patients had good, 22 patients 
had fair and 9 patient had poor scores acording to Harris hip Score assessment. 
Conclusion: Intramedullary proximal femoral nailing of AO type 31-A fractures provides short operation 
time with high union rates and lower complications. Thus this treatment can be first choice for this type of 
fractures. 
Keywords: Hip fracture; Proximal femoral nailing; Harris hip score
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GİRİŞ

Yaşlı nüfusun artışına bağlı olarak kalça kırığının gö-
rülme sıklığı artmaktadır (1) . İleri yaşlarda zayıf kemik 
yapısı ve denge problemleri, kalça kırıklarının artışına 
sebep olmaktadır. Kalça kırıkları yaşlı hastaları fiziksel, 
psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkilediği gibi mor-
bidite ve mortalitesi yüksek olan yaralanmalardır (2,3).

Kalça kırıklarında konservatif tedavi, hareketsizliğe bağ-
lı komplikasyonlar nedeniyle tercih edilmez (2,4). Gü-
nümüzde anestezi ile reanimasyon alanındaki ilerleme-
lerin yanı sıra cerrahi tekniklerin gelişmesi sayesinde 
kalça kırıkları cerrahi tedavi edilmektedir. Bu kırıkların 
tedavisinde bu güne kadar çok farklı teknik ve mater-
yaller kullanılmıştır. Hastaların erken mobilize edilme-
leri ve kırık öncesi yaşam standartlarına daha erken 
dönebilmeleri, cerrahi tedavi ile mümkün olmaktadır. 
Cerrahi tedavinin en önemli amacı kırık fragmanlarının 
stabil ve güçlü tespitidir. İmplantın sabitleme gücü şu 
faktölere bağlıdır; kemiğin kalitesi, kırığın tipi, sağlanan 
redüksiyon, seçilen implantın dizaynı ve implantın ke-
miğin içindeki pozisyonudur (2,5). Günümüzde de bu 
kırıkların cerrahi tedavisinde farklı implant seçenekleri 
bulunmakla birlikte; tercih edilecek implant tipi halen 
tartışmalıdır (5). 

Trokanterik kırıklarda kanal içi çivilemenin plak sis-
temlerine göre biyomekanik olarak üstün olduğu daha 
önceki çalışmalarda gösterilmiştir (6,7). Biz de bu çalış-
mada AO sınıflamasına göre 31-A tipi kırıklarda proksi-
mal femoral kanal içi çivi yöntemi uygulanan hastaları 
fonksiyonel ve radyolojik olarak değerlendirerek bu bi-
yomekanik üstünlüğün klinik sonuçlarını araştırdık.

HASTALAR VE YÖNTEM

Çalışmamızda, 2011-2013 yılları arasında kalça kırığı 
nedeniyle hastanemizde kanal içi çivileme ile tedavi 
edilen hastalar geriye dönük olarak taranmıştır. Çalış-
maya; AO sınıflamasına göre 31-A tipi kırığı olan, 65 yaş 
ve üzeri, proksimal femur çivisi ile tedavi edilmiş, has-
tane kayıtlarından kendisine ulaşılıp çalışmaya gönüllü 
olarak katılmak isteyen ve kontrole gelebilen hastalar 
dahil edilmiştir. En az 1 yıllık takibi olmayan, takip sıra-
sında hayatını kaybetmiş ve çalışmaya katılmaya gönül-

lü olmayan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. 
Geriye dönük tarama sonucu 2011-2013 yılları arasında 
AO tip 31-A kırığı olan 65 yaş üstü 158 hasta kaydına 
ulaşıldı. Bu hastalardan 14 tanesi hastane kayıtların-
dan ulaşılamadığı için, 22 tanesi takip sırasında hayatı-
nı kaybettiği için, 12 tanesi teknik nedenlerle ameliyat 
sonrası grafilerine ulaşılamadığı için ve 13 tanesi de ça-
lışmaya katılmaya gönüllü olmadığı veya kontrole gele-
meyeceği için çalışma dışı bırakıldı. Sonuçta tıbbi kayıt-
ları tam olup, cerrahi sonrası en az 1 yıl geçmiş olan ve 
kontrole gelebilen 97 hasta çalışmamızda incelenmiştir.
Çalışmaya katılan hastaların; kırık oluş mekanizması, 
eşlik eden komorbid hastalıkları, anestezi kayıtlarındaki 
ameliyat süreleri, ameliyat sırası komplikasyonları, has-
tanede kalış süreleri ve ameliyat sonrası röntgenogram 
incelemelerine ulaşıldı. Ameliyat sonrası röntgenog-
ramlarında her hastada Baumgaertner ve ark tarafın-
dan tarif edilen (8) tip-apeks mesafeleri, kollo-diafizer 
açı ölçümleri ve elde edilen redüksiyonun kalitesi de-
ğerlendirildi. Ölçülen kollo-diafizer açı; 130-135o arası 
olan hastalar ‘iyi redüksiyon’, sağlam kalçaya göre %10 
daha fazla veya az kollo-diafizer açı hesaplanan hastalar 
‘kabul edilebilir redüksiyon’, %10’dan daha fazla varus 
veya valgusu olan hastalar ‘kabul edilemez redüksiyon’ 
olarak değerlendirildi (9). 

Kontrole gelen tüm hastaların fonksiyonel durumları 
Harris kalça skoruna göre değerlendirildi ve takip sıra-
sında oluşan komplikasyonlar kayıt edildi. Harris kalça 
skoru değerlendirmesinde 90-100 arası mükemmel, 
80-89 arası iyi, 70-79 arası vasat ve 70 altı puan ise zayıf 
olarak değerlendirildi. 

BULGULAR

Çalışmaya katılan hastaların 39'u (40%) erkek, 58'i 
(60%) kadındı (Tablo 1). Ameliyat anında ortalama has-
ta yaşı 74 (65-96) idi. 60 hastada sol, 37 hastada sağ 
taraf kalça kırığı mevcuttu. 

Kırık etyolojisi; 4 hastada yüksek enerjili trauma, kalan 
tüm hastalarda ise basit düşme şeklindeydi. Yüksek 
enerjili trauma geçiren 4 hastada da kırık nedeni araç 
dışı trafik kazasıydı. Tüm hastaların cerrahisinde aynı 
ortopedik implant (Peritrochanteric Nail (PTN) System 
Biomet ® UK Ltd Waterton Industrial Estate Bridgend 
South Wales) kullanılmıştı.
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Hastaların ortalama yatış süresi 6 (2-23) gün olarak he-
saplandı. Acil servise başvuru anından ameliyata kadar 
geçen süre ise ortalama 3 (0-9) gündü. 

Hastaların ortalama ameliyat süresi 41 dk (21-132) ola-
rak hesaplandı. 97 hastanın 95'inde kapalı redüksiyon, 
2 tanesinde ise açık redüksiyon sonrası kanal içi çivile-
me yapıldı. Ameliyat sonrası röntgenogram değerlen-
dirmelerinde 81 hastada iyi redüksiyon, 16 hastada ka-
bul edilebilir redüksiyon sağlandığı görüldü. Tip-apeks 
mesafesi 88 hastada 2.5cm'den küçükken 9 hastada 
2.5cm'den yüksek olarak hesaplandı. Kollo-diafizer açı 
ortalaması ise 133. 8 (122-151) ölçüldü. Ameliyat sıra-
sında 2 hastada femoral isthmusta yeni kırık oluşması 
nedeniyle uzun kanal içi çiviye geçildi. 

Takip sırasında 8 hasta gelişen komplikasyonlar nede-
niyle yeniden ameliyat edildi. 1 hastaya yara debridma-
nı, 1 hastaya ameliyat sonrası 3. ayda yeniden kırık olu-
şumu nedeniyle uzun stem total kalça protezi, 3 hastaya 
kaynamama nedeniyle bipolar kalça parsiyel protezi, 2 
hastaya çektirme vidası sıyrılması (cut-out) nedeniyle 
bipolar kalça parsiyel protezi cerrahisi uygulandı (Şekil 
1). Bir hastada ameliyat sonrası 6. ayda fistül ağzı ve 
akıntı oluştu. Debridman ile şikayetleri gerilemeyen 
hastaya kırığın kaynadığı tespit edildikten sonra implant 
çıkarımı yapıldı (Şekil 2). Üç hastada kontrolü sırasında 
kırığın varus pozisyonunda kaynadığı tespit edildi (Şekil 

3). Ek şikayeti bulunmayan bu hastalara yeni bir cerrahi 
girişim yapılmadı (Tablo 2). 

Şekil 1. a: Ameliyat sonrası b: Ameliyattan 6 ay sonra 
vida sıyrılması (cut-out)

Şekil 2. a: Ameliyattan 7 ay sonrası b: İmplant çıkarımı 
sonrası

Tablo 1. Hastaların Demografik Dağılımı Sayı

Toplam Hasta 97

Cinsiyet

    Kadın 58       %60

    Erkek 39       %40

Yaş 74     (65-96)

Taraf

    Sağ 37       %38

    Sol 60       %62

Etyoloji

    Düşük Enerjili Trauma 93      %96

    Yüksek Enerjili Trauma 4        %4

Yatış Süresi * 6       (2-23)

Takip Süresi ** 29     (12-40)

* gün   ** ay

Tablo 2. Komplikasyonlar

Yüzeyel enfeksiyonu 1   %1

Derin enfeksiyon 1   %1

Femur Kırığı 1   %1

Kaynamama 3   %3

Yanlış Kaynama 3   %3

Cut-out 2   %2
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Şekil 3. Varus pozisyonunda kaynamış kırık

Kontrole gelen hastaların ortalama takip süresi 29 aydı 
(12-40). Kontrole geldiklerinde hesaplanan ortalama 
Harris kalça skoru 85.5 bulundu. Harris skorlarına göre 
24 hastada mükemmel, 42 hastada iyi, 22 hastada va-
sat ve 9 hastada kötü sonuç elde edildi.

TARTIŞMA

Bu çalışmadan çıkarılabilecek en önemli sonuç, yaşlı 
hastaların 31-A tipi kalça kırıklarında, kanal içi çivileme 
ile yüksek kaynama oranı ve kabul edilebilir fonksiyonel 
sonuçlar elde edilebileceği bununla birlikte kısa ameli-
yat süresi ve kolay uygulanabilir cerrahi tekniği nede-
niyle tedavide ilk tercih olabileceğidir. 

Genel durumu ağır yaşlı popülasyonda anestezi ve cer-
rahi süreyi mümkün olduğunca kısa tutmak komplikas-
yonları azaltmak için gereklidir. Kanal içi çivilemenin 
gittikçe yaygınlaşması, bu cerrahi tekniğin uygulama 
süresini ve skopi kullanım süresini azaltmaktadır. Bizim 
çalışmamızda kanal içi çivileme süresi ortalama 41 da-
kika bulunmuştur.  Matre ve ark  2012 yılındaki çalış-
malarında (10) 1288 kanal içi çivileme uygulamasında 
ortalama cerrahi süreyi 51 dakika olarak bulmuşlardır. 
Çalışmamızdaki sürenin daha kısa olması, kliniğimizde 
bu cerrahi işlemin sık yapılıyor oluşu ve cerrah anes-
tezist ve ameliyathane personelinin kanal içi çivileme 
işleminde oldukça tecrübeli oluşundan kaynaklanıyor 
olabilir. 

Çalışmamızda kanal içi çivileme ile tedavi edilmiş tro-
kanterik kırıklı hastalarda bir yıllık süreçte %97’sinde 
kaynama olduğu tespit edilmiştir. Güncel literatürde 
trokanterik kırıkların kanal içi sabitlenmesinden sonra 
kaynamama oranları %1-2 arasındadır (2,4,11). Çalış-
mamızın bu sonuçlarına göre, trokanterik kırıkların ka-
nal içi çivilemesi ile yüksek kaynama oranlarının elde 
edilebildiği görülmektedir. 3 hastada kırığın varus pozis-
yonunda kaynadığı tespit edilmiştir. Bu hastalarda vida 
sıyrılması olmadan (cut-out) kaynama gerçekleşmiş, 
fonksiyonel olarak kabul edilebilir sonuçlar edilmiştir. 
Ameliyat sonrası röntgenogramlarında hastaların 
%83’ünde iyi redüksiyon, %17’sinde kabul edilebilir re-
düksiyon elde edildiği görüldü. Calderazzi ve ark (12) 
cerrahi sırasında anatomik redüksiyon elde edilen ve 
edilemeyen hastaları kaşılaştırdıkları çalışmalarında, 
uzun dönemde hastaların fonksiyonel sonuçlarında bir 
fark olmadığını göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda da 
cerrahi sırasında hastaların yalnızca %83’ünde iyi re-
düksiyon elde edilmesine rağmen, hastaların %97’sin-
de uygun kaynamanın sağlandığı tespit edilmiştir. Buna 
göre trokanterik kırıklı hastaların kanal içi çivileme ile 
tedavisi sırasında anatomik redüksiyon kaygısıyla cer-
rahi sürenin uzatılmasının hastanın yararına olmadığı 
görülmektedir. Kabul edilebilir redüksiyon sağlandıktan 
sonra hızlı bir şekilde çivileme işlemi yapılmalıdır. 

Kukla ve ark 1000 trokanterik kırıklı hastada yaptıkları 
çalışmalarında 17 hastada (%1.7) derin enfeksiyon bil-
dirmişlerdir (13). Bizim çalışmamızda da benzer oranda 
derin enfeksiyon oluştu. Derin enfeksiyon gelişen has-
tada diyabet ve kronik böbrek yetmezliği gibi komorbid 
hastalıklar mevcuttu. Yıkama ve debridman ile enfek-
siyon gerilemeyen hastanın kültüründe staphylococcus 
aureus üremesi oldu. Ameliyat sonrası 7. ayında kırık 
kaynaması tespit edilen hastaya implant çıkarımı uygu-
landı. İmplant çıkarımı sonrası hastanın yara yeri enfek-
siyonu geriledi. 

SONUÇ

AO 31-A kırıklarının cerrahi tedavisinde kanal içi çivi 
uygulaması; kısa ameliyat süresine, yüksek kaynama 
oranına ve düşük komplikasyon oranına sahip olması 
nedeniyle öncelikle tercih edilmesi gereken bir yöntem 
olduğunu düşünüyoruz.
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ÖZET
Amaç: Hipertansiyon dünya genelinde yaygın bir rahatsızlık olup, kardiyovasküler hastalıklarda bağımsız bir 
risk faktörüdür. Birçok çalışma artmış homosisteinemi seviyeleriyle hipertansiyonun benzer dağılım göster-
diğini ve her ikisinin de kardiyovasküler olayların artışıyla ilişkili olduğunu da göstermiştir. Bununla birlikte 
çelişkili sonuçlar da mevcuttur. Çalışmamızın amacı hipertansiyonla hiperhomosisteinemi arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Hipertansiyonu olan 30 hasta ve tansiyonu normal olan 30 olgu çalışmamız kapsamına 
alınarak; homosistein, folik asit, B12 vitamini ve B6 vitamini serum seviyeleri ölçüldü. Aynı zamanda, metilen-
tetrahidrofolat redüktaz (MTHF) C677T ve MTHFR 1298  polimorfizmleri de araştırıldı.
Bulgular: Arteriyel tansiyonu normal olan grupta 16 erkek ve 14 kadın olmak üzere 30 olgu vardı. Yaşları 
36-72 arasında değişmekte ortalama yaş 49.8±11.3 yıl idi. Hipertansif grupta ise 17 erkek ve 13 kadın olmak 
üzere toplam 30 olgu vardı. Yaşları 34-71 arasında değişmekte ortalama yaş 51.1±13.4 yıl idi. Hipertansif 
grupta kadınlarda homosisteinemi seviyesi ortalama 12.8 ± 3.2 µmol/L, erkeklerdeyse 14.5 ± 4.3 µmol/L idi. 
Tansiyonu normal olan grupta ise kadınlarda ortalama homosisteinemi seviyesi 9.8 ±2.4 µmol/L, erkeklerdey-
se 12.3 ± 2.9 µmol/L idi. Homosisteinemi seviyeleri hipertansif grupta ve her iki grupta da erkeklerde anlamlı 
olarak yüksek bulundu (p<0.05). MTHFR C677T mutasyonu hipertansif grupta 16 %53.3, normotansif grupta 
ise 12 (%40) olguda mevcuttu. 
Sonuç: Çalışmamız hipertansiyon ile homosistein seviyelerinin yüksekliği arasında bir ilişki olduğu görüşünü 
desteklemektedir.  Hipertansif hastalarda altta yatan bir neden bulunamazsa homosisteinemi seviyelerinin 
ölçümünün yararlı olacağını düşünüyoruz. Ancak, bulgularımız geniş kapsamlı çalışmalarla desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hiperhomosisteinemi; Hipertansiyon; Mutasyon.

ABSTRACT
Aim: Hypertension is a common disease throughout the world; it is an independent risk factor for 
cardiovascular disease. Most studies showed similar distribution of increased homocysteinemia level and 
hypertension, and both are related to increased risk of cardiovascular disorders. However, conflicting results 
have been reported. The aim of this study was to investigate the association of the hypertension with 
hyperhomocysteinemia. 
Material and Methods: A total of 30 hypertensive patients and 30 normotensive subjects were included 
in the study. Serum levels of homocysteine, folic acid, vitamin B12 and vitamin B6 were measured. Also 
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T and MTHFR 1298 polymorphisms were investigated. 
Results: The healthy group was composed of 16 males and 14 females, ranging in age between 36 and 72 
years with a mean age of 49.8±11.3 years. In the hypertensive group, there were 17 males and 13 females, 
ranging in age between 34 and 71 years with a mean age of 51.1±13.4 years. In hypertensive group, the 
mean homocysteinemia level was 12.8 ± 3.2 µmol/L in females and 14.5 ± 4.3 µmol/L in males, whereas 
the mean homocysteinemia level was 9.8 ±2.4 µmol/L in females and 12.3 ± 2.9 µmol/L in males of healthy 
group. Homocysteinemia levels were found to be significantly higher in hypertensive group and males in 
both groups (p<0.05). MTHFR C677T polymorphism was detected 16 patients (53.3%) and 12 normotensive 
subjects (40%).
Conclusion: This study support that there should be an association between hypertension and the 
increased homocysteinemia levels. If an underlying cause should not be found in hypertensive patients, 
homocysteinemia levels should be measured. However, further studies should be done to support our 
findings.
Key Words: Hyperhomocysteinemia; Hypertension; Mutation.
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GİRİŞ

Hipertansiyon dünya genelinde yaygın bir rahatsızlık 
olup, kardiyovasküler hastalıklarda bağımsız bir risk 
faktörüdür. Yaşlanma, obezite, diabetes mellitus, dis-
lipidemi, tütün kullanımı, aşırı tuzlu beslenme alış-
kanlıkları, aşırı alkol tüketimi, sedanter yaşam tarzı ve 
ailede hipertansiyon olması hipertansiyon için başlıca 
risk faktörleridir. Ancak, herediter ve çevresel faktör-
lerin etkileşimleri nedeniyle hipertansiyonun etyolojisi 
komplekstir (1).

Homosistein sülfür ihtiva eden ve metiyonin metaboliz-
ması esnasında doğal olarak meydana gelen bir amino 
asit olup, hipertansiyon gelişmesinde bir risk faktörü 
olabileceği kabul edilmektedir. Homosistein, folik asit 
ve B12 vitamininin kullanıldığı metilasyon yolağı ile me-
tiyonine veya B6 vitamininin kullanıldığı transsülfüras-
yon yolağıyla sisteine metabolize olur. Yaşam şekli ve 
beslenme alışkanlıkları da homosisteinemi seviyeleri 
etkilemektedir (2).

Hiperhomosisteineminin erken yaşlarda başlayarak 
tekrar eden tromboembolik rahatsızlıklar ve koroner 
arter hastalığı için bir risk faktörü olduğu ve yükselen 
homosisteinemi seviyelerinin damar duvarında hasar 
yaparak hipertansiyona da zemin hazırladığı belirtilmiş-
tir (2). 

Artmış homosisteinemi seviyelerinin vasküler hasara 
ve aterogenezin hızlanmasına katkıda bulunmasıyla il-
gili olarak birçok mekanizma ileri sürülmüştür. Endotel 
hücre hasarına bağlı endotel disfonksiyonu, vasküler 
düz kas hücre proliferasyonunun uyarılması, protrom-
botik moleküllerin aktivasyonu, lipit peroksidasyonu ve 
monositlerin aktivasyonu başlıca ileri sürülen mekaniz-
malardır. Bu mekanizmaların aktivasyonu homosistein 
tarafından tetiklenen birçok temel biyokimyasal reak-
siyonlardan kaynaklanır. Bu reaksiyonlar reaktif oksijen 
türlerinin oluşumuna bağlı otooksidasyonu, transme-
tilasyonların inhibe edilmesini, nitrik okside bağlanma 
sonucu oluşan nitrosilasyonu ve protein homosisteini-
lasyonunu kapsar. Ancak, tüm bu mekanizmalar henüz 
tartışmaya açık olup, daha ileri çalışmalara gereksinim 
vardır (3).

Epidemiyolojik çalışmalar hiperhomosisteinemi ve 
hipertansiyonun benzer dağılım gösterdiğini ve her 
ikisinin de kardiyovasküler olayların artışıyla ilişkili ol-
duğunu göstermiş ise de aralarındaki ilişkiyle ilgili bir 
konsensus henüz kurulamamıştır (4). 

Çalışmamızın amacı serum homosistein ve B vitamin-
leri (folik asit, vitamin B6 ve vitamin B12) seviyeleri ile 
arteriyel hipertansiyon arasındaki ilişkiyi değerlendir-
mektir.

MATERYAL VE METOT 

Çalışmamız Ocak 2015 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında 
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi-
si Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvuran 30’u hipertan-
sif ve 30’u normotansif olmak üzere toplam 60 olgu-
yu kapsamaktadır. Her iki grupta da homosisteinemi 
seviyesi ve MTHFR mutasyonlarının sıklığı araştırıldı.  
Çalışmamız Bozok Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulunun (Karar no:18/07) onaylamasıyla ve katılım-
cılardan onam alınmasıyla başlanmış ve Helsinki Dekla-
rasyonuyla uyumlu olarak yürütülmüştür.

Sistolik kan basıncının 140 mmHg, diyastolik kan ba-
sıncının ise 90 mmHg üzerinde olması veya her ikisinin 
de bu değerlerin üzerinde olması hipertansiyon olarak 
değerlendirildi. Diyabeti, böbrek yetmezliği veya kardi-
yovasküler herhangi bir rahatsızlığı olanlar çalışmaya 
alınmadı.

Tüm olgulardan kan numuneleri alınmadan önce ağır 
egzersiz yapmamaları ve sigara kullananların bırakma-
sı istendi. Bir gece açlık sonrası total serum homosis-
tein, folik asit, vitamin B6 ve vitamin B12 seviyelerini 
ölçmek için heparinize kan numuneleri alındı. Süre ve 
ısıya bağlı olarak kandaki hücrelerden homosistein sa-
lınabileceğinden dolayı numuneler hemen buz üzerine 
yerleştirildi ve en geç otuz dakika içinde on dakika sü-
reyle santrifüj edildi. Analiz edilinceye kadar -70ºC’de 
derin dondurucuda muhafaza edildi. Analiz esnasında 
aşağıdaki laboratuar işlemleri uygulandı.

Çin menşeli,  YH-BIOSEARCH marka, YHB1572Hu kata-
log numaralı Homosistein ELISA kitlerini kullanarak EIA 
yöntemi ile Homocysteine değerleri ölçüldü. Çalışmalar 
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sırasında mikroplaka yıkayıcı olarak Almanya menşeli 
COMBI WASH HUMAN marka-model yıkayıcı kullanıldı. 
Okumalar ise Hollanda menşeli CHROMATE 4300 marka 
- model mikroplaka okuyucuda yapıldı. Tüm parametre-
ler 450 nm dalga boyunda okutuldu ve cihazdan alınan 
absorbans değerleri kalibrasyon grafiğinde yerine koyu-
larak örneklerin sonuçları elde edildi. Homocysteine ek 
olarak folik asit, vitamin B6 ve vitamin B12 seviyeleri de 
kitleri kullanılarak aynı yöntemle ölçüldü. 

Ayrıca, MTHFR C677T ve MTHFR A1298 mutasyonları 
içinde analiz yapıldı. Bunun için her hastadan yaklaşık 
5-8 cc kan alınarak EDTA ihtiva eden tüplere kondu. 
DNA izolasyonları 200 µl periferik kan numunelerinden 
QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen Inc. Germany)  
kullanılarak yapıldı ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 
yapılıncaya kadar -20ºC’de muhafaza edildi. Polimor-
fizmlerin taranmasında SNaPshot® multiplex system 
(Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanıldı.

Elde edilen bulgular ortalama±standart sapma olarak 
ifade edildi. İstatistiksel analiz için paired sample t-test 
kullanıldı. P<0.05 olması anlamlı olarak kabul edildi.

BULGULAR

Hipertansif grupta ise 17 erkek ve 13 kadın olmak üzere 
toplam 30 olgu vardı. Yaşları 34-71 arasında değişmek-
te ortalama yaş 51.1±13.4 yıl idi. Bu grupta kadınlarda 
homosisteinemi seviyesi 8.3 ile 26.2 µmol/L arasında 
değişmekte ortalama 12.8 ± 3.2 µmol/L, erkeklerdeyse 
10.6 ile  32.4 arasında değişmekte ortalama 14.5 ± 4.3 
µmol/L idi.

Arteriyel tansiyonu normal olan grupta 16 erkek ve 14 
kadın olmak üzere 30 olgu vardı. Yaşları 36-72 arasında 
değişmekte ortalama yaş 49.8±11.3 yıl idi. Bu grupta 
kadınlarda homosisteinemi seviyesi 5.2 ile 17.5 µmol/L 
arasında değişmekte ortalama 9.8 ±2.4 µmol/L, erkek-
lerdeyse 7.2 ile  18.7 arasında değişmekte ortalama 
12.3 ± 2.9 µmol/L idi. 

Homosisteinemi seviyeleri erkeklerde ve hipertansif 
grupta anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Hem hipertan-
sif hem homosisteinemi seviyesi yüksek olan altı has-
tada folat seviyesi düşüktü. Folat seviyesi düşük olan 

olgulardan dördünde B12 ve üçünde B6 vitamini sevi-
yeleri de normalin altındaydı. Bu olgularda folat ve vi-
tamin replasmanları yapıldı. MTHFR C677T mutasyonu 
hipertansif grupta 16 (%53.3), tansiyonu normal olan 
grupta ise 12 (%40) olguda mevcuttu (p<0.05). MTHFR 
C677T ve A1298C mutasyonlarının gruplara göre dağılı-
mı tablo 1’de gösterilmiştir. 

TARTIŞMA

Epidemiyolojik çalışmalarla primer hipertansiyon geliş-
mesinde rol oynayan birçok faktör belirlenmiştir. Bun-
lardan obezite, tuzlu diyet, sedanter yaşam, sigara ve 
alkol kullanımı ve hiperhomosisteinemi modifiye edile-
bilen risk faktörleridir (5). 

Artmış homosistein seviyelerinin platelet aktivasyonu, 
hiperkoagülabilite, oksidatif stres, endotel disfonksi-
yonu, düz adale hücre proliferasyonu ve lipitlerin oksi-
dayonu ve peroksidasyonu gibi biyokimyasal olaylarda 
rolü vardır (6). Bu biyokimyasal olaylar nedeniyle damar 
endotel bütünlüğüyle birlikte vazodilatatör yeteneğin 
bozulması ve insülin direnci gelişmesi nedeniyle hiper-
homosisteinemi hipertansiyon gelişmesinde bir risk 
faktörü olarak değerlendirilmektedir (7).

Hiperhomosisteinemi başlıca oksidatif stres etkisiyle 
nitrik oksit gibi vazodilatatörleri azalttığından, vasküler 
matrikste hasara yol açtığından ve düz adale proliferas-
yonunu desteklediğinden ve vasküler konstriksiyonu 
azalttığından vasküler disfonksiyona neden olur (4). 

Homosisteinemi konsantrasyonuyla lipitlerin ve lipop-
roteinlerin arasında pozitif bir ilişki gözlemlenmiştir 
(5). Hiperhomosisteinemi superoksit ve reaktif oksijen 
türlerini arttırır. Artan superoksit radikalleri, hem endo-
telin bazal membranına hem lipoprotein partiküllerinin 
içine etki ederek lipit perkosidasyonunu başlatarak en-
dotelyal hasara yol açar (8). Bu toksik etkilerinden dola-
yı hiperhomosisteinemi arteriyel duvar hasarını arttıra-
rak hipertansiyona neden olduğundan kardiyovasküler 
patolojiye yol açabilir (9). 

Artmış, homosisteinemi seviyeleri hem endoteli hem 
düz kasların derin tabakalarını olumsuz etkileyerek 
hipertansiyon gelişmesinde rol oynar. Hiperhomosis-
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teinemi endotelyal hücre büyümesini inhibe ederek 
damar duvarının yeniden yapılanmasını etkiler. Aynı 
zamanda düz kas hücre bölünmesini aktive eder. Ho-
mosisteinemi konsantrasyonunun artması kollajen 
üretimini pekiştirerek ve serin elastasları aktive ederek 
fibrozis ve kalsifikasyonu arttırır (5).

Diyabet, sigara veya hiperlipidemi gibi bilinen risk fak-
törlerinden bağımsız olarak, orta derecede hiperhomo-
sisteinemi kardiyovasküler hastalıklar için majör bir risk 
faktörüdür (10). Tek başına hiperhomosisteinemi kalp 
yetmezliklerinin %10’undan sorumlu olup, geri kalan 
%90’ından ise diğer klasik risk faktörleri sorumludur 
(5).

Homosisteinemi seviyelerindeki artışlar ya homosistein 
metabolizmasında rol oynayan enzimlerin genetik de-
fektlerinden veya ilişkili vitamin kofaktörlerin beslen-
meye bağlı yetersizliklerinden kaynaklanabilir. B komp-
leks vitaminleri (folik asit, B12 vitamini ve B6 vitamini), 
homosisteinin metionine dönüşümünde rol oynayan 
enzimlerin prekürsörleri olduğundan eksiklikleri hiper-
homosisteinemi riskini arttırabilir. Bazı araştırmacılar 
folik asit alımının homosistein seviyesini azalttığı halde 
B12 ve B6 vitaminlerinin minor etkisi olduğunu belirt-
mişlerdir (9). Folik asit ve B12 vitamini takviyesiyle ho-
mosisteinemi seviyelerinin düşürülmesiyle kan basıncı 
azaltılabilir (11). Ancak bu vitaminlerinin homosiste-
inemi düzeylerini anlamlı olarak azaltmasına rağmen 
özellikle de yaşlılarda kan basıncına etkisi olmadığını 
bildiren çalışmalar da vardır (12).

N5-N10 metilentetrahidrofolat redüktazın nokta mu-
tasyonu sonucu alanin yerine valin gelmesi sonucu 
oluşan termolabil varyant MTHFR C677T polimorfizmi 
Fransızların %38’inde tespit edilmiştir (8). Bizim seri-
mizde normotansif hastalarda da benzer oran (%40) 
bulunmuştur. Folat eksikliği olanlarda MTHFR C677T 
mutasyonu da eşlik ediyorsa homosisteinemi seviyele-
rinde artış olmaktadır.

MTHFR C677T mutasyonu sadece düşük folat seviyesi 
olanlarda artmış homosisteinemi seviyeleriyle ilişkili 
olsa da DNA onarımı mekanizmasını ve hücre bölün-
mesini etkileyerek nukleotid sentezini azaltan MTHFR 
C677T mutasyonunun hipertansiflerde sık olabileceği 

bildirilmiştir (6). Serimizde de bu mutasyona hipertan-
sif olgularda daha fazla rastlanmıştır. 

Artmış homosistein ve S-adenozil homosistein molekül-
leri nedeniyle metilasyon potansiyelinin azalması endo-
tel hücrelerinin bütünlüğünü riske atar. Homosisteinin 
tiyolaktona otooksidayonu esnasında serbest radikaller 
oluştuğundan ve glutatyon peroksidaz gibi antioksidan 
enzimlerin ekspresyonu da inhibe olur (13). Homosis-
tein tiyolaktan düşük dansiteli lipoprotein kolesterola 
(LDH) bağlanarak intima makrofajları tarafından alınıp, 
aterosklerotik plaklardaki köpük hücrelerinin yapısına 
katılarak agregatlar oluşturur (8). Nitekim, hiperhomo-
sisteineminin hipertansiyon ve tütün kullanımının pro-
aterojenik etkisini arttırdığı da saptanmıştır.

Yüksek homosistein seviyeleri nitrik oksitin aracılık 
ettiği damar relaksasyonunu bozmaktadır (14). Hiper-
homosisteinemi oksidatif stresi attırarak, vasküler en-
dotelyal bütünlüğün bozarak ve/veya endotelyal nitrik 
oksitin serbest bırakılmasını güçleştirerek vazodilatas-
yon yeteneğini azalttığından dolayı oluşan arteriyel 
kompliyansın azalması nedeniyle hipertansiyona ne-
den olabilir (11,13). Ancak, hiperhomosisteineminin 
endotelyal hasar yapabilmesi için hiperlipidemi, hiper-
tansiyon, obezite ve hiperinsulinemi gibi geleneksel 
risk faktörlerinin olması gerektiği de bildirilmiştir (15).
Hayvan deneylerinde arterlerin histolojik incelenme-
sinde homosisteinin majör elastik lamina dislokas-
yonları (elastik liflerin bölünmesi ve fragmantasyonu) 
oluşturduğu gözenmiştir. Ayrıca, suprarenal aortada 
elastin seviyelerinin homosistein seviyesi yüksek olan 
hayvanlarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak azal-
dığı görülmüştür. Sonuç olarak bazı kimselerde yüksel-
miş homosistein seviyeleri izole sistolik hipertansiyonla 
bağlantılı olabilir. Muhtemel bir mekanizma ise elastin 
yıkımı nedeniyle arter duvarının yapısında olan değişik-
liklerdir (14).

Hiperhomosisteinemi endojenöz nitrik oksit sentetaz 
inhibitörü olan asimetrik dimetilarjinin (ADMA) seviye-
lerini arttırarak oksidatif strese ve vasküler disfonksiyo-
na neden olduğundan oksidatif stresin yeni bir mediya-
törü olarak değerlendirilebilir (16). 

Ancak, hiperhomosisteineminin hipertansiyon sonucu 
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geliştiği de iddia edilmektedir. Hipertansiyonlu olgular-
da eninde sonunda gelişen makaslama stres ve proate-
rojenik süreçlerin sebep olduğu damarların endotelyal 
tabakasındaki hasarlar sonucu homosistein partikülle-
rinin endotel hücrelerinden ekstrasellüler sıvıya doğru 
aşırı hareketine bağlı olarak kanda homosistein mo-
leküllerin seviyesi yükselmektedir (5). Bu görüşe göre 
hiperhomosisteinemi artmış kan basıncı nedeniyle ge-
lişmektedir. Çalışmamızda olduğu gibi ülkemizde yapı-
lan bir çalışmada da hipertansif hastalarda homosistein 
düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (2).

Primer hipertansiyon endotelyal disfonksiyon, infla-
masyon ve artmış oksidatif stres ile ilişkilidir (17). Bu 
hasta grubunda oksidatif streste ve lipit peroksidasyon 
ürünlerinde artış olmakla beraber aynı zamanda oksi-
dan savunma sistemindeyse azalma mevcuttur (18). 

Sonuç olarak hipertansif hastalarda homosisteinemi se-
viyeleri yüksek bulunduğundan çalışmamız hipertansi-
yon ile homosistein seviyelerinin artışı arasında bir ilişki 
olduğu görüşünü desteklemektedir.  Hipertansif hasta-
larda altta yatan bir neden bulunamazsa homosisteine-
mi seviyelerinin ölçümünün yararlı olacağını düşünü-
yoruz. Ancak bulgularımız geniş kapsamlı çalışmalarla 
desteklenmelidir.

Tablo 1. Kan basıncı seviyesi normal ve yüksek olan 
gruplarda mutasyonların dağılımı 
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ÖZET
Amaç: Bizim bu çalışmadaki amacımız, koroner bypas operasyonlarında (CABG), sol anteriyor desenden  ko-
roner arterin (LAD) revaskülarizasyonunda kullanılan sol internal mamarial arter (LİMA) ile safen ven greftinin 
(SVG)klinik sonuçlarını ve uzun dönem açıklık oranının  değerlendirilmesidir. İlave olarak safen ven greftinin 
diğer koroner arter pozisyonlarında ki açıklık oranını da değerlendirildi. 
Metot: Ocak 2012-Kasım 2014 arasında hastanemizde, daha önce koroner bypass cerrahisi geçirmiş ve is-
kemik semptomları olan 178 hastaya koroner angiografi yapıldı. Bu hastaların preoperatif ve postoperatif 
bilgilerini değerlendirildi.  Hastalar LAD ye yapılan anastomozuna göre LİMA grubu ve  SVG grubu olarak ikiye 
ayırıldı. Greftte, oklüzyon, string sign veya %80 den daha fazla darlık varsa greft yetmezliği olarak tanımlandı. 
Diğer koroner arterleri de subgrup analizi olarak  değerlendirildi.
Sonuç: Her iki grup arasında preoperatif olarak komorbidite, yaş ve acil operasyona alma açısından önemli 
bir fark yoktu. Hastaların ortalama takip zamanı  SVG grubunda  48 ay, LİMA grubun da 60 ay oldu. LİMA 
greftlerinin oklüzyon oranı, SVG grubundan daha düşüktü ( (%9.9%vs. %22.2 p=0.001). subgrup analizlerinde 
SVG in patensi, en düşük olarak  diyagonal koroner arterde bulundu(%46.9, p=0.005).
Tartışma: Venöz veya arteriel konduitin seçimi,  hem greft patensi için, hem de semptomsuz periyodun elde 
edilmesinde sol koroner desenden arter için önemlidir. Ayrıca safen ven grefti diagonal artere anastomoz 
edildiği zaman en düşük açıklık oranına sahiptir. 

Anahtar Kelime: Coronary artery bypass grafting; Left internal mammary artery; Saphenous vein graft, 
patecy, long-term

ABSTRACT
Objective: We aimed to evaluate long-term patency rates and clinical outcomes of the saphenous vein 
(SVG) and left internal mammary artery (LIMA) in left anterior descending coronary artery (LAD) position 
to investigate the optimum conduit for coronary artery bypass graft (CABG) operations. In addition we 
investigated the SVG patency in the other coronary artery positions. 
Methods: From January 2012 to November 2014, there were 178 patients who were previously undergone 
coronary artery bypass surgery and had ischemic symptoms, were restudied with coronary angiography in 
our hospital. We evaluated the preoperative and postoperative data of those patients. The patients were 
divided into two groups according to the graft anastamosed to LAD; LIMA group and SVG group. Grafts are 
defined as failed if there was occlusion, string sign, or greater than 80% stenosis. We analyzed also other 
coronary artery targets by subgroup analysis.
Results: There were no significant differences between each group in preoperative comorbidity, age, or 
urgency. The mean follow-up time of the patients were 48 months in SVG group and 60 months in LIMA 
group. Occlusion rates of the LIMA grafts were lower than SVG (9.9% vs. 22.2% p=0.001). Subgroup analysis 
revealed that, as a target vessel diagonal coronary artery has the lowest SVG patency rates (46.9%, p=0.005).
Conclusion: Selection of arterial or venous conduit for the left descending coronary artery has significantly 
affected both patency rate and symptom-free period. In addition, saphenous vein grafts has the lowest 
patency rates when anastamosed to the diagonal artery. 

Keywords: Coronary artery bypass grafting; Left internal mammary artery; Saphenous vein graft, Patecy, 
long-term
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INTRODUCTION

The coronary artery bypass grafting (CABG) began in 
the late 60s [1]. One of the biggest advances in CABG 
is the anastomoses of internal mammary artery (IMA) 
to the left anterior descending (LAD) branch of the left 
coronary artery [1, 2]. A great number of reports have 
been published concerning the advantages of using ar-
terial conduits in CABG instead of the saphenous vein 
(SVG) grafts [1-5].

However recent studies have shown that radial artery 
(RA) and SVG have similar failure rates with no eviden-
ce supporting the superiority of the RA over the SVG 
[6, 7]. Saphenous vein can easily be harvested for mul-
tivessel coronary artery disease, have sufficient length 
and diameter. As a result SVG is commonly used for 
CABG operations [8]. 

Therefore, the main problem in this graft wonder which 
patients and which are subject failed to establish that 
the target vessel. 

This study aimed to compare retrospectively, the pa-
tency rates of the LIMA and SVG anastamosed to LAD 
and in addition, evaluate the SVG patency rates accor-
ding to the target coronary vessels of the patients with 
recurrent ischemic symptoms. 

METHODS
Patients
We screened the patients who had undergone prior 
CABG surgery and scheduled for coronary angiography 
between October 2012 and October 2014. In the past 
10 years 7658 had undergone CABG in our hospital. 
178 of them who were scheduled for conventional co-
ronary angiography due to ischemic symptoms were 
included in this study. Institutional Review committee 
approved this retrospective study. 

The patients were divided into two groups according 
to the grafts used for LAD anastomoses. The left IMA 
(LIMA) to LAD group consisted of 142 patients including 
79 (55.6%) male patients. Mean age was 63±12 years 
(ranging from 39 to 88 years). (Table 1). SVG group (36 
patients) included 21 (58.3%) patients with a mean age 

of 60±8 years. Preoperative similar demographic cha-
racteristics of these two groups are shown in Table 1.
Preoperative clinical features, operative characteris-
tics, complications, and length of stay in the intensi-
ve care unit were recorded. Preoperative parameters 
of the patients were determined as; age, gender, left 
ventricular ejection fraction, chronic pulmonary dise-
ase (COPD), chronic renal failure (CRF), hypertension, 
and diabetes mellitus (DM). The preoperative clinical 
characteristics, postoperative complications, duration 
of ICU and hospital mortality rates of the groups were 
compared (Table 1). 

Table1: Control angiography and clinical outcomes

SVG to LAD 
(n=36)

LİMA to LAD 
(n=142)

p

Preoperative

Age 60 (40-78) 63 (39-88) 0.648

Gender (M) 21 (58.3%) 79 (55.6%) 0.764

Diabetes mellitus 16 (%44.4) 55 (38.1%) 0.432

Myocardial infarction 9 (25%) 35 (25%) 0.977

Hypertension 20 (55.5 %) 77 (53.4%) 0.894

EF % 38.5 (35-65) 44 (15-65) 0.835

COPD 7 (19.4%) 30 (20.8%) 0.591

Postoperative 

CHF(NYHA 3-4) 3 (8.4%) 10 (7%) 0.790

Renal failure 1 (2.7%) 4 (2.7%) 0.967

Occlusion 8 (22.2%) 14 (9.7%) 0.041

Graft number (n) 3 (2-4) 3 (1-4) 0.293

Diagonal artery 6 36 0.962

Circumflex artery 19 67 0.316

Right coronary artery 14 61 0.622

(NYHA 3-4) 6 (16.6%) 24(17%) 0.946

IABP 4 (11.1%) 5 (3.4%) 0.075

EF % 32.5 (30-65) 40 (15-65) 0.035

Patient without 
occluded graft 6 (16.6%) 49 (34.5%) 0.172

CHF=chronic heart failure, COPD=chronic obstructive pulmonary 
disease, EF=ejection fraction, IABP=intra-aortic balloon pump, M=male, 
NYHA=New York heart association,
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Coronary angiography
Coronary angiography was done while postoperative 
ischemic symptoms have been detected. Grafts are 
defined as failed if there was occlusion, string sign, or 
greater than 80% stenosis.

Statistical analysis
Results were summarized using descriptive statistics. 
Data were expressed as numbers and class for catego-
rical variables and mean±standard deviation or median 
and range for continuous variables according to dist-
ribution of the data. Categorical data were compared 
with χ2 test or Fisher’s exact tests. Normally distributed 
data were compared using Student’s t test and Tukey 
tests, while data with skewed distribution were com-
pared by using Kruskal Wallis Test. The difference was 
considered statistically significant if p<0.05. All statis-
tical analyses were performed by using SPSS 18 (SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA) software. 

RESULTS

Coronary angiograms of the patients were scanned 
between December 2012 and December 2014. 178 pa-
tients who had undergone prior CABG were included 
in the study. Preoperative demographic characteristics 
of the two groups were similar. (Table1). Left ventricle 
ejection fraction rates were decreased in the SVG group 
at the time of angiographic control. 

One hundred seventy-five grafts were defined as occ-
luded in a total number of 536 grafts. Graft patency 
rate was 67.4% and average median follow-up time 
was 64.5 (0-108) months. Despite being symptomatic 
50 (35.2%) patients in the LIMA group, and 6 (16.6%) 
patients in SVG group did not have any graft occlusion. 
Fourteen (9.9%) of the LIMA grafts were occluded after 
a mean follow-up of 69.3 months (Table 2). Postoperati-
ve symptom-free period was higher in LIMA-LAD group 
compared to the SVG group (p=0,001). 
In terms of congestive heart failure and the need for 
IABP, there were no statistically significant differences 
between the groups. Saphenous vein graft occlusion 
rate was higher than the LIMA graft (Table 2). The time 
without ischemic events was decreased in the Ao-LAD 
(SVG) group. 

Tablo 2. Graft patency rates and following time accor-
ding to the groups

Subgroup analysis showed that SVG patency rate was 
significantly lower in the diagonal coronary artery posi-
tion compared to the other coronary arteries ((46.9%, 
p=0.005). Saphenous vein graft patency was highest in 
LAD position compared to the other coronary arteries 
(77.8%, p=0.017) (Table 3). 

Table 3. Subgroup analysis of the objectives and SVG 
coroner artery patency rate

Total 
graft (n)

Patent Graft 
(mean)

Following time 
(months) 

p

Graft

LIMA-LAD 142 128 (90.1 
%) 69.3 (0-108) 0.001

Ao-LAD 36 28 (77.8%) 49 (8-108)

Diabetes 
mellitus 

Diabetic 72 9 (12.5%) 70.2 (0-108) 0.019

No diabetic 106 12(11.3) 60.4 (0-108)

Gender

Female 78 7(9.8%) 62.4 (9-108) 0.377

Male 100 15 (15%) 66.1(0-108)

Pulmonary 
disease

COPD 37 2 (5% ) 69.4 (9-108) 0.373

Control 141 15 (10.6%) 66.5 (0-108)

Renal disease

CRF 5 1 (10.6%) 76 (0-108) 0.327

Control 173 63.6 (0-108)

LAD=left descending coronary artery, LIMA=left internal mammary artery, 
Ao=aorta, COPD=chronic obstructive pulmonary disease, CRF=chronic renal failure

LAD CX DI RCA p

Occlusion (n) 8 54 51 48 0.008

Rate within the 
group

22.2% 38.6% 53.1% 39.3%

Total (n) 36 140 96 122

p (with in 
occlusion)

0.017 0.492 0.005 0.681

LAD=left descending coronary artery, CX=circumflex coronary artery, 
RCA=right coronary artery, DI=diagonal coronary artery
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DISCUSSION

In this study, the saphenous vein graft and LIMA grafts 
were compared according to the long-term patency ra-
tes. In addition saphenous vein graft patency rates were 
also examined according to the distal anastomotic site. 
Preoperative and postoperative data of the patients 
were recorded and their effects on graft patency rate 
were investigated. LIMA to LAD anastomosis patency 
rate was higher than the saphenous vein graft (90.1% 
versus 77.8%, p=0.001). In addition, asymptomatic isc-
hemic follow-up period was higher in these patients. 
The effects of the preoperative patient characteristics 
on anastomotic patency were not significant. However 
symptom-free duration was significantly lower in dia-
betic patients. Saphenous vein graft patency rate was 
higher in the LAD anastomosis site while the patency 
rate was detected lowest in diagonal anastomosis re-
gion.

Today the LIMA is considered as the first option for co-
ronary artery bypass grafting surgery. The LIMA has the 
highest patency rates due to its histologic features and 
adaptation features according to the coronary flow. 
Unfortunately, each individual has only one LIMA. The 
other commonly used arterial graft is the radial artery 
(RA). Cohen et al. [4] have reported that cumulative an-
giographic patency rates of radial artery at postoperati-
ve 3 months, and postoperative 1 year is approximately 
97.5% and 93% respectively. Hata et al. [9] reported 
a RA graft patency rate of 98.1% in 3-year follow-up, 
which was superior to SVGs. Cumulative graft patency 
rates at 8 years were 74.3% for RA and 64.7% for SVG. 
Although results of SVG patency rate are lower. Fremes 
et al. [5] has reported that up to 15% of SVGs are occlu-
ded within the first postoperative year, and at 10 years 
postoperatively only 50–60% of SV are patent.

However, some studies showed that patency rate 
of SVGs were similar to the RA. Benedetto et al. [6], 
however, reported a pooled analysis of recent rando-
mized trials and showed that cumulative graft failure 
rates were 14.1% and 14.6% for the RA and SVG, res-
pectively, with no significant advantage for the RA. 
Furthermore, another study indicated that the patency 
rate of RA grafts was inferior to that of vein grafts [7]. 

Saphenous vein grafts patency rate may vary also ac-
cording to the patient’s characteristics and target coro-
nary region. Luca et al. [10] have shown that patency 
rates of the SVG anastamosed to RCA, diagonal, and 
CX territories were 65%, 75.5%, and 78% respectively. 
Tatoulis et al. [11] have reported that patency rates of 
RA graft anastamosed to LAD, CX, and RCA territories 
were 90.7%, 92.5%, and 86.7%, respectively. Campbell 
et al. [12] has published the results of CT angiography 
of 130 asymptomatic patients. Graft occlusion rate was 
23.5% and the average follow-up time was 7.3 years. 
Patency of the grafts had shown significant differences 
according to the target vessel. SVG patency rate was 
found 66.7% when anastamosed to the left anterior 
descending coronary artery. In our study, graft patency 
rates were determined at different distal anastomotic 
sites. Saphenous vein graft patency rates for the LAD, 
diagonal, RCA, and CX territories were 77.8%, 46.9%, 
60.7% and 61.4 %, respectively. SVG to LAD anastamo-
ses caused both early ischemic symptoms and a high 
rate of graft occlusion. Saphenous vein graft occlusion 
rate was higher when compared to the previous studi-
es. But our study group was consisted of the patients 
who had ischemic symptoms. 

SVG demonstrates a significant deterioration with up 
to 18-26% of occlusion rates in first postoperative year 
[13]. Long term survey depends on graft patency and 
native vessel disease [14]. In recent years, graft mana-
gement strategies have changed. Application of secon-
dary prevention methods and modification of lifestyle 
factors have had a powerful effect on the patency of 
SVGs. Improvements in graft-harvesting techniques, 
the use of intensive statin therapy for preventing at-
herosclerosis in the SVGs, and inclusion of 2 or more 
anti-platelet agents to prevent thrombus formation as-
sociated with plaque rupture, have all contributed to 
improvement of SVG patency rates [5, 11, 15]. In this 
study, a significant effect of risk factors on graft occlu-
sion could not be shown. However, duration without 
symptom was shorter in patients with diabetes. 

The Limitations of the Study
The limitations of our study include the relatively small 
number of patients with a highly prevalent disease, 
lack of data for other adverse outcomes during the 
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follow–up period and the possibility of missing medical 
records.

CONCLUSIONS
Our analysis revealed that LIMA graft patency rate was 
greater than SVG. SVG patency rates decrease when 
anastamosed to the diagonal branch of the left descen-
ding coronary artery. No significant differences were 
detected in the preoperative characteristics between 
the occluded and patent grafts. 
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ÖZET
Amaç: Subklinik Hipotiroidinin (SHT) kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir.SHT olan hastalarda, TSH sevi-
yesi ile sol ventrikül (SoV) ve sağ ventrikül (SaV)  sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını gösteren parametreler 
arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmada SHT’si olan hastalarda TSH seviyesi ile 
ekokardiyografik olarak belirlenen SoV ve SaV sistolik ve diyastolik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlen-
dirilmesi amaçlandı. 
Metod:  Çalışmaya SHT’si olan ardışık 64 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 32 sağlıklı gönüllü dahil 
edildi. SHT’li hastalar TSH değerine göre; TSH 4,5-10 mU/l düşük TSH artışlı SHT ; TSH >10 mU/l yüksek TSH 
artışlı SHT’li hastalar olmak üzere  iki gruba ayrıldı. TSH değeri <4,5 mU/L altında olan hastalar kontrol grubuna 
dahil edildi.  Sonuçlar kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Yüksek TSH artışlı SHT’li hastaların, SoV ve SaV sistolik ve diyastolik fonksiyonları anlamlı olarak bozuk 
izlendi. Düşük TSH artışlı SHT’li hastalarda, SoV diastolik fonksiyon bozukluğu izlendi. TSH seviyesi ile SoV sis-
tolik parametrelerinden doku doppler ile değerlendirilen  Sm ile  iyi derece negatif (r=-0,58,p<0,001), diastolik 
parametrelerden doku doppler ile değerlendirilen  (e’ort/a’ort)m oranı iyi derece negatif (r =-0,66, p<0,001) 
korele olduğu izlendi. Sav sistolik parametrelerden doku doppler ile değerlendirilen MPI ile iyi derece pozitif 
(r=0,65, p<0,001), diyastolik parametrelerden doku doppler ile değerlendirilen IVA ile iyi derece negatif (r=-
0,62, p<0,001) korele olduğu izlendi.  
Sonuç: Çalışmamızda Yüksek TSH artışlı SHT’li  hastaların  SoV ve SaV sistolik ve diyastolik parametrelerde bo-
zulma olduğu  ancak düşük TSH artışlı SHT  hastalarında sadece SoV diyastolik parametrelerde bozulma olduğu 
görüldü. Doku doppler ekokardiyografi parametrelerinin  TSH seviyesi ile konvansiyonel parametrelerden daha 
iyi korele olduğu izlendi.
Anahtar Kelimeler: Subklinik Hipotiroidi; Sol ve sağ Ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyon

ABSTRACT
Objective: Subclinical hypothyroidism (SHT) may be associated with an increased risk of cardiovascular disease. 
The relationship between TSH level and the left (LV) and right ventricular (RV) systolic and diastolic parameters 
have not been previously evaluated in patients with SHT. The aim of the present study was to evaluate the 
association between the TSH level and the LV and RV systolic and diastolic parameters in patients with SHT.
Method: 32 healthy subjects and 64 patients diagnosed with SHT were included in the study. Patients were 
divided into 2 groups according to TSH level: patients with low increased TSH level SHT ( 4.5-10 mU/l) and 
patients with high increased TSH level SHT (>10mU/l ). The results of the patients were compared to those of 
the controls.
Results: In the high increased TSH SHT patients, LV and RV systolic and  diastolic function were significantly 
impaired. In the low increased TSH SHT patients, LV diastolic function was significantly impaired. TSH level 
were found to be well correlated with Sm (r=-0,58,p<0,001) to the LV systolic function and correlated with  
(e’average/a’average)m (r =-0,66, p<0,001) to the LV diastolic function. TSH level were found to be well 
correlated with MPI (r=0,65, p<0,001) to the RV systolic function and correlated with IVA  (r=-0,62, p<0,001) 
to the RV diastolic function.
Conclusion: SHT with high increased TSH significantly affected LV and RV systolic and diastolic parameters, but 
SHT with  low increased TSH only affected LV diastolic parameters. TSH levels were found to be well correlated 
with tissue doppler parameters.
Keywords: Subclinical hypothyroidism; Left and right ventricular systolic and diastolic function
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GİRİŞ

Subklinik hipotiroidizm (SHT) serumda tiroid uyarıcı 
hormonunun (TSH) artması ile birlikte serbest tiroksin 
(sT4) ve serbest triiyodotironin (sT3)  konsantrasyonu-
nun normal sınırlarda olmasıdır. Subklinik hipotiroidisi 
olan kişilerin bir kısmında yorgunluk ve hipotiroidi ile 
ilişkili spesifik olmayan şikayetler laboratuvar anormal-
liklerine eşlik eder(1). Hastalığa özgü bir şikayetin olma-
ması nedeni ile subklinik hipotiroidi tanısı laboratuvar 
testleri ile koyulabilen bir hastalıktır. Hipotiroidinin 
kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı bilinmektedir. 
Buna karşın, SHT olan hastalarda kardiyovasküler hasta-
lık riskinin TSH seviyelerine göre değiştiği belirtilmiştir. 
Yapılan meta analiz sonuçlarında TSH >10 mU/L olan-
larda öldürücü olmayan miyokard enfarktüs, hastane 
içi ölüm, koroner revaskülarizasyon ve angina nedenli 
hastane yatışlarında ötiroid olanlara göre anlamlı ar-
tış olduğu gösterilmiştir (2). Ancak TSH <7.0mU/L olan 
hastalarda bu fark izlenmemiştir. Aynı şekilde SHT olan 
hastalar üzerinde yapılan kohort çalışmalarda TSH>10 
mU/L olan hastalar ötiroid hastalar ile karşılaştırdığın-
da kalp yetmezliğinin artmış olduğu gösterilmiş olup, 
TSH<10 mU/L olan hastalarda bu fark izlenmemiştir (3). 
Ekokardiyografi kalp fonksiyonlarını değerlendirmek 
için kullanılan altın standart bir testtir. Günümüzde sol 
ventrikül (SoV) ve sağ ventrikül (SaV) sistolik ve diyasto-
lik fonksiyonlarının ekokardiyografi ile değerlendirildiği 
birçok konvansiyonel ve doku Doppler yöntemi mev-
cuttur. Literatürde, SHT olan hastalarda, TSH seviyesi 
ile SoV ve SaV sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını gös-
teren parametreler arasındaki ilişkiyi inceleyen bir ça-
lışma mevcut değildir. Bu çalışmada SHT'si olan hasta-
larda TSH seviyesi ile ekokardiyografik olarak belirlenen 
SoV ve SaV sistolik ve diyastolik parametreleri arasında-
ki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

MATERYAL METOD

Genel Özellikler:
Çalışmamıza, Eylül 2013 ile Ocak 2016 tarihleri arasında 
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesi-
ne başvuran, hastanemiz dahiliye  bölümünden ilk tanı 
alan, kardiyoloji bölümünde ekokardiyografik inceleme-
si yapılan SHT'si olan ardışık 64 hasta ile yaş ve cinsi-

yet olarak eşleştirilmiş 32 sağlıklı gönüllü dahil edildi. 
Prospektif nitelikteki bu çalışma için etik kurul onayı 
alındı ve tüm hastalar çalışma hakkında bilgilendirildi 
ve hastaların yazılı onamları alındı. Hastaların tümünün 
fizik muayene bulguları, elektrokardiyografi ve göğüs 
radyogramları normal olarak tespit edildi.

Kanda antitiroid peroksidaz ve/veya antitiroglobulin 
antikor seviyesinde artış ile birlikte yapılan tiroid ult-
rosonografide diffüz hipoekojen ultroson görüntüsü 
olan kronik otoimmün tiroiditi olan serum TSH seviyesi 
≥4,5 mU/L,  sT4 ve sT3 seviyeleri normal olan 45 yaş 
altı hastalar çalışmaya dahil edilirken hamilelik, karaci-
ğer (serum transaminaz seviyeleri üst sınırın iki katın-
dan fazla artmış olanlar) ve böbrek yetmezliği (serum 
kreatinin seviyesi ≥1,5 mg/dl), konjestif kalp yetmezliği, 
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu <%55 olanlar, arteryel 
hipertansiyon, sigara kullanımı, kronik akciğer hastalı-
ğı, pulmoner arter sistolik basıncı ≥30 mmHg, koroner 
arter hastalığı, orta veya ciddi kapak hastalığı,  atriyal 
fibrilasyon/flutter,  diyabetes mellitus, malignite, nöro-
lojik ve psikiyatrik hastalık, son altı ay içerisinde tiroid 
hormonlarını ve kalp hızını etkileyecek ilaç kullanımı 
öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Hastalardan sabah saat 08:00 ile 09:00 arasında açlık 
venöz kan örneği alındı. TSH, sT4, sT3, Antitroid perok-
sidaz (anti-TPO) ve antitiroglobulin (anti-Tg) seviyeleri 
immünoassay (Cobas-e 411analyser, Roche, Mannhe-
im, Germany)  ile ölçüldü. TSH, sT4, ST3, anti-TPO ve 
anti-Tg değerleri normal değerleri olarak  sırası ile 0.73-
4.4 mU/l, 0.93-1.7 ng/dl, 2.0-4.4 pg/ml, 5-35 IU/ml ve 
10-115 IU/ml  alındı. SHT hastalar TSH değerine göre; 
TSH 4,5-10 mU/l düşük TSH artışlı SHT (grup 1) ; TSH 
>10 mU/l yüksek TSH artışlı SHT (grup 2) iki gruba ayrıl-
dı. TSH değeri <4,5 mU/L altında olan hastalar kontrol 
grubuna dahil edildi.  

Ekokardiyografi:
2 boyutlu transtorasik ekokardiyografik (2DTTE) değer-
lendirme Philips İE33 ultroson makinası ile Amerikan 
Ekokardiyografi Derneği’nin kılavuzuna göre değerlen-
dirildi.(4-5) (referans) 2DTTE ekokardiyografik paramet-
releri 3 ardışık siklusun ortalaması alınarak hesaplan-
dı. SoV diyastol sonu (DSÇ) ve sistolik sonu çap (SSÇ), 
SoV interventriküler ve arka duvar kalınlığı son kılavuz 
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önerilerine göre değerlendirildi.(4)SoV ejeksiyon frak-
siyonu (SoVEF) modifiye Simpson metoduna göre he-
saplandı. Transmitral Doppler akımı ve doku Doppler 
örnek hacim 3mm olacak şekilde apikal 4 boşluktan 
alındı.(6) Pulsed-wave (PW) ile transmitral erken diyas-
tolik pik hız Em, geç diyastolik pik hız Am,  (E/A)m ora-
nı, mitral kapak E hızının deselerasyon zamanı (DZ)m 
ve izovolumetrik relaksasyon zamanı (İVRZ)m  ölçüldü. 
Doku Doppler ile hem septal, hem lateral mitral anu-
lus seviyesine örnek hacim koyularak erken diyastolik 
e'm, geç diyastolik a'm ve sistolik Sm hızları ölçüldü. 
Erken diastolik hızlarının ortalaması alınarak ortalama 
erken hız (e'ort) ve E/e'ort hesaplandı. SoV tei indeksi 
PW Doppler ile ejeksiyon süresinin ejeksiyon süresi ile 
izovolumetrik kasılma ve izovolumetrik gevşeme zama-
nının toplamına bölünerek hesaplandı.

Sağ ventrikül (SaV) çıkış yolu diyastol sonu çap (DSÇ)  
parasternal kısa aks görüntüden M-mod ile ölçüldü. 
SaV duvar kalınlığı subkostal görüntüden ölçüldü. 2 
boyutlu SaV hacim ve ejeksiyon fraksiyonu modifiye 
Simpson metodu ile ölçüldü. PW ile transtriküspit er-
ken diyastolik Et ve geç diastolik At hızlar, (E/A)t oranı 
ile triküspit kapak  E deselerasyon zamanı DZt ölçüldü. 
Doku Doppler ile apikal 4 boşluk görüntüden triküspit 
lateral anulus seviyesinden örnek hacim ile erken di-
yastolik e't, geç diyastolik a't ve sistolik hız St ölçüldü. 
SaV global sistolik fonksiyonları triküspit anular plan 
sistolik ayrılma (TAPSE) ve sağ ventrikül fraksiyonal alan 
değişimi (SaVFAC) ile değerlendirildi. İzovolumetrik ak-
selerasyon (IVA) doku Doppler ile pik sistolik hızın pik 
sistolik hıza gelene kadarki süreye bölünmesi ile hesap-
landı (5).

İstatistiksel Analiz:
İstatistiksel analizler SPSS versiyon 18 (Chicago,IL) ya-
zılımı kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin normal da-
ğılıma uygunluğu analitik yöntemlerle (Kolmogorov-
Smirnov/Shapiro-Wilk testleri) kullanılarak incelendi. 
Tanımlayıcı analizler normal dağılmayan değişkenler 
için ortanca kullanılarak verildi. Gruplar Kruskal-Wallis 
testi kullanılarak karşılaştırıldı. İkişerli karşılaştırmalar 
Mann-Whitney U testi kullanılarak yapıldı ve Bonfe-
ronni düzeltmesi kullanılarak değerlendirildi. En az biri 
normal dağılmayan ya da ordinal olan değişkenler arası 
ilişki için korelasyon katsayıları ve istatistiksel anlamlı-

lıklar Spearman testi ile hesaplandı. İstatistiksel anlam-
lılık için tip-1 hata düzeyi %5 olarak kullanıldı. 

BULGULAR

Çalışma grubunun demografik özellikleri Tablo 1'de 
verilmiştir. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, sistolik ve 
diyastolik kan basıncı, kalp hızı ve sT4 her grupta ben-
zerdi. ST3 seviyesi grup 1 ile grup 2 'de kontrol grubuna 
göre istatistiksel anlamlılıkta düşüktü.  Ekokardiyografik  
olarak sol ventrikül ölçümleri, sol atriyum alanı, sistolik 
ve diyastolik fonksiyon parametreleri Tablo 2' de veril-
miştir.  SoVDSÇ, SoVSSÇ, SoVDSH, SoVSSH, SoVEF ve sol 
atriyum alanı gruplar arasında benzerdi. SoV septum 
ve posterior duvar kalınlığı açısından gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Doku Doppler ile 
değerlendirilen ve sistolik fonksiyonları gösteren mitral 
kapak lateral duvar  sistolik hızı (Sm) ve SoV Tei indek-
si, grup 1 ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak 
benzerken, grup 2' de  hem kontrol grubuna göre hem 
de grup 1'e göre anlamlı olarak Sm düşük, SoV Tei in-
deksi yüksekti (p<0,001). Konvansiyonel yöntemler ile 
değerlendirilen diyastolik parametrelerden mitral ka-
pak  (E/A)m oranı ve IVRZm grup1 ile grup 2 'de kontrol 
grubuna göre anlamlı düşük (p<0,001), DZm kontrol 
grubuna göre anlamlı yüksek (p<0,001), grup 2'de grup 
1'e göre E/Am oranı ve IVRZm anlamlı düşük (p<0,05) 
ve  DZm  anlamlı yüksekti (p<0,05). Doku Doppler ile 
değerlendirilen (e'ort/a'ort)m oranı ve (E/e'ort)m oranı 
grup 1 ile grup 2'de kontrol grubuna göre anlamlı dü-
şük (p<0,001), grup2 'de grup1'e göre anlamlı düşüktü 
(p<0,001).

Ekokardiyografik olarak sağ ventrikül ölçümleri, sağ 
atriyum alanı, sistolik ve diyastolik fonksiyon paramet-
releri Tablo 3'de verilmiştir. SaV diastolik çıkış çapı, 
SaVDSH, SaVSSH, sağ atriyum alanı, TAPSE, SaVFAC  ve 
TPAB arasında gruplar arasında fark izlenmedi. SaV du-
var kalınlığı açısından gruplar arasında fark izlenmedi. 
Doku Doppler ile değerlendirilen ve  sistolik fonksiyon-
ları gösteren  triküspit kapak lateral duvar sistolik hızı ( 
St), miyokard performans indeksi (MPI) değerleri kont-
rol grubu ile grup 1 arasında istatistiksel olarak benzer-
ken, grup 2’de hem kontrol grubuna hem de grup 1'e 
göre St düşük (her iki karşılaştırma için p<0,01), MPI 
yüksekti (her iki karşılaştırma için p<0,001). Konvansi-
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yonel yöntemler ile değerlendirilen diyastolik fonksi-
yonu gösteren (E/A)t oranı grup 2'de grup1 ve kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak düşük iken (p<0,001), grup 
1 ile kontrol grubu benzerdi. DZt oranı açısından gruplar 
arasında fark izlenmedi. Doku Doppler ile değerlendi-
rilen diyastolik parametrelerden (e'/a')t oranı, (E/e')t 
oranları grup 2'de grup1 ve kontrol grubuna göre an-
lamlı olarak düşük (tüm karşılaştırmalar için p<0,001), 
grup 1 ile kontrol grubu benzerdi. IVA grup2'de grup 
1 ve  kontrol grubuna göre anlamlı düşük (p<0,001), 
grup1'de kontrol grubuna göre fark izlenmedi.

TSH seviyesi ile sol ventrikül  parametreleri arasındaki 
ilişki Tablo 4'de verilmiştir.Yapılan korelasyon  analizine 
göre, doku Doppler ile elde edilen TSH seviyesi,  Sm hızı  
iyi derece  negatif korele (r=-0,58,p<0,001), Tei indek-
si zayıf derece korele (r=0,27, p=0,01) izlendi. TSH se-
viyesi ile diyastolik parametrelerden doku Doppler ile 
değerlendirilen (e'ort/a'ort)m oranı iyi derece negatif (r 
=-0,66, p<0,001), (E/e'ort)m oranı ile iyi derece pozitif 
(r=0,58, p=0,002),  IVRZm ile iyi derece negatif (r=-0,53, 
p=0,003),  DZm ile zayıf-orta derece pozitif (r=0,40, 
p=0,008), (E/A)m oranı ile zayıf derece pozitif (r=0,27, 
p=0,03) korelasyon izlendi.

TSH seviyesi ile sağ ventrikül parametreleri arasındaki 
ilişki Tablo 4'de verilmiştir. Yapılan korelasyon analizine 
göre, TSH seviyesi ile sistolik fonksiyonları gösteren ve 
doku Doppler parametrelerinden MPI ile iyi derece po-
zitif korele (r=0,65, p<0,001), St hızı ile zayıf-orta negatif 
korele (r=-0,35, p=0,01) izlendi. Diyastolik fonksiyonla-
rı gösteren parametrelerden  IVA ile iyi derece negatif 
(r=-0,62, p<0,001), (e'/a')t oranı ile iyi derece negatif 
(r=-0,53, p<0,001), (E/e')t oranı ile orta derece pozitif 
(r=0,35, p=0,01), (E/A)t ile zayıf-orta derece negatif (r=-
0,25, p=0,03) korelasyon izlendi.

TARTIŞMA

Subklinik hipotiroidizm serumda TSH artması ile bir-
likte sT4 ve sT3 konsantrasyonunun normal sınırlarda 
olmasıdır. Biz bu çalışmada, SHT’nin hem sağ hem de 
sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlar üzerinde 
olumsuz etkileri olduğunu ekokardiyografik olarak sap-
tadık.

Tiroid hormonları kanda T3 ve T4 olarak bulunur. Do-
kularda aktif olan T3'ün bir  miktarı tiroid bezinde T3'e 
çevrilirken büyük bir miktarı  karaciğer, iskelet kasların-
da ve böbrekte  T3'e çevrilir. Birçok çalışma kardiyak 
miyositlerin T4'ü T3'e metabolize edemediğini göster-
miştir. Bundan dolayı kandaki T3 seviyesinin azalması 
miyositler üzerine daha fazla etki eder. Belirgin T3 azal-
ması kalp üzerindeki etkilerini nükleer ve nükleer olma-
yan düzeyde gösterir (7-8). Nükleer düzeydeki etkileri 
gen ekspresyonunun düzenlenmesi ile gerçekleştirir. 
Nükleer olmayan etkisini ventrikül fonksiyonları üze-
rinde direkt olarak kasılma ve gevşeme için gerekli olan 
kalsiyumun sarkoplazmik retikulum içerisine alınmasını 
düzenleyen SERCA'yı inhibe eden fosfolambanın fosfo-
rilasyonunu azaltarak gerçekleştirir (9). Fosfolambanın  
fosforilazyonda azalma  SERCA aktivitesini artırarak 
sarkoplazmik retikuluma kalsiyum alınmasını artırır. Bu 
etkileşim miyositler üzerinde erken dönemde relaksas-
yon bozulmasına neden olur (10). Daha önce yapılan 
çalışmalarda hem hipotiroidili hem de SHT’li hastalar-
da izovolumetrik relaksasyon zamanının kısaldığı rapor 
edilmiştir (3, 10-11). Tiroid hormon eksikliği ayrıca vas-
küler yapıda vasküler endotel bağımlı nitrik oksit salını-
mının azalması ile birlikte vasküler dilatasyon azalması-
na neden olarak kalbin ard yükünde artışa neden olur 
(7). Bu eksikliğin uzun süreli olması durumunda, kronik 
inflamasyona bağlı olarak kardiyak dokularda değişiklik 
oluşur ve kalbin yeniden şekillenmesi ile sonuçlanır (12-
14).

Belirgin hipotiroidisi olan hastalar üzerinde yapılmış 
çalışmalarda SoV sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının 
bozulduğu gösterilmiş olmasına rağmen SHT'li hasta-
larda SoV sistolik fonksiyon bozukluğunun gelişip geliş-
mediği tartışmalıdır. Bazı çalışmalar sistolik fonksiyonu 
gösteren ejeksiyon fraksiyonun azaldığını göstermiş 
olmasına rağmen bazı çalışmalarda ejeksiyon fraksiyo-
nunun korunduğu gösterilmiştir (15-18). Doku Doppler 
parametreleri  ile değerlendirilen çalışmalarda, sistolik 
fonksiyonu gösteren parametrelerde bozulma olduğu 
gösterilmiştir (19-20). Çalışmamızda gruplar arasında 
SoV ejeksiyon fraksiyonu açısından fark izlenmemiştir. 
Ancak doku Doppler ile değerlendirilen SoV Sm dalga 
hızının yüksek TSH'li grupta diğer gruplara göre azal-
dığı, Tei indeksinin de arttığı izlenmiştir. SoV diyastolik 
fonksiyonları üzerine etkisinin değerlendirildiği çalış-
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malarda SHT'nin SoV diyastolik fonksiyonlarını olumsuz 
etkisi gösterilmesine rağmen, bazı çalışmalarda bu etki 
gösterilmemiştir (16-17,21-23). Ancak yapılan meta 
analiz sonucu diyastolik fonksiyon bozukluğuna neden 
olabileceği gösterilmiştir (24). Bizim çalışmamızda PW 
Doppler ile ölçülen (E/A)m oranında azalma, DZm’de 
artma, (e'/a')m’de azalma ve IVRZm'de azalma izlendi. 
Yapılan korelasyon analizinde, doku Doppler ile ölçülen 
diyastolik fonksiyon parametrelerinin konvansiyonel 
olan parametrelerden daha iyi korele olduğu izlendi.  
(e'/a')m oranının TSH seviyesi ile iyi derece negatif ko-
rele olduğu izlendi. Bunun yanında çalışmamızda yük-
sek TSH artışlı SHT'li hastaların duvar kalınlığı, kontrol 
grubuna ve düşük TSH artışlı SHT'li gruba göre yüksek 
izlendi, ancak istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. Duvar 
kalınlığındaki artışın periferik direncin artışına bağ-
lı olabileceği düşünüldü. Bu durumun konvansiyonel 
ve doku Doppler ile yapılan ölçümleri etkileyebileceği 
ve ard yük ile ön yükteki değişiklikten daha az etkilen 
doku Doppler ile yapılan ölçümlerin daha doğru sonuç 
verebileceği düşünüldü. Çalışmamızda düşük TSH artış-
lı SHT'li hastalarında SoV sistolik fonksiyonların kontrol 
grubuna göre farklı olmadığı, diyastolik fonksiyonların 
kontrol grubuna göre bozulmuş olduğu izlendi. Düşük 
TSH artışlı SHT'li hastalarda sistolik fonksiyonlarının bo-
zulmaması, bunun yanında diyastolik fonksiyonlarının 
bozulması bize sT3 seviyesinin azalmasının olduğu dü-
şük TSH artışlarında, SoV üzerinde ilk dönemde relak-
sasyon bozukluğu yaptığını düşündürmektedir. 

SHT'nin SaV sistolik ve diyastolik fonksiyonları üzerine 
etkisinin değerlendirildiği az çalışma mevcuttur. Tur-
han ve ark. yaptığı çalışmada, SaV sistolik ve diyastolik 
fonksiyonlarının bozulduğunu ve tiroid tedavisi sonrası 
fonksiyonların düzeldiğini göstermiştir (23). Aynı şekil-
de Ilic ve ark. sistolik ve diyastolik fonksiyonların bo-
zulduğunu, SaV global strainde de bozulma olduğunu 
göstermişlerdir(25). Ancak Niafar ve ark SHT'li hastalar 
ile kontrol grubu arasında sistolik ve diyastolik fonksi-
yonları açısından bir fark izlememişlerdir(16). Kanda 
sT3 seviyesinde azalma sol kalpte olduğu gibi sağ kalbin 
fonksiyonlarında ve pulmoner vasküler dirençte de de-
ğişikliğe neden olabilir. Çalışmamızda yüksek TSH artışlı 
SHT'li hastalarda, sistolik ve diyastolik fonksiyonları di-
ğer gruplara göre anlamlı olarak bozulmuş izlendi. An-
cak düşük TSH artışlı SHT'li hastalarda sistolik paramet-

relerde ve diyastolik parametrelerde kontrol grubuna 
göre fark izlenmedi. Yapılan korelasyon analizinde doku 
Doppler ile yapılan SaV sistolik ve diyastolik fonksiyon-
ları gösteren ölçümlerin TSH seviyesi ile daha iyi kore-
le olduğu izlendi. Yüksek TSH artışlı SHT'li hastalarda 
sT3 seviyesindeki azalmanın miyosit hücre yapısında 
SoV’dekine benzer şekilde relaksasyonu bozmasına 
bağlı olabileceği düşünüldü. Ancak SoV 'de düşük TSH 
artışlı SHT'li hastalarda görülen diyastolik fonksiyon 
bozukluğu SaV'de izlenmedi. Ayrıca SaV duvar kalınlı-
ğında gruplar arasında fark izlenmedi. Bu durum SaV 
duvar yapısının daha ince olmasına ve daha elastik bir 
yapıya sahip olmasına bağlandı. Konvansiyonel ölçüm-
lerin daha fazla ön yük ve ard yük bağımlı olması ve sT3 
seviyesinin azalmasının ön yükü azaltması ile birlikte 
pulmoner direnç  artışına neden olması ön yük ve ard 
yük bağımlı konvansiyonel yöntemlerin SaV fonksiyon-
larının da  konvansiyonel yöntemler ile değerlendiril-
mesini kısıtladığı düşünüldü. SaV sistolik ve diyastolik 
fonksiyonların değerlendirilmesinde de ön yük ve ard 
yükten daha az etkilenen doku Doppler  yönteminin 
kullanılmasının daha doğru sonuç verebileceği düşü-
nüldü. Bu durumun ön yük ve ard yükten daha fazla 
etkilenen SaV için daha önemli olduğu düşünüldü.  

Sonuç olarak; çalışmamızda yüksek TSH artışlı SHT has-
talarının sistolik fonksiyonlarının her iki ventrikül için-
de bozulduğunu, diyastolik fonksiyonlarının SoV için 
hem düşük hemde yüksek TSH artışlı SHT'li hastalarda 
bozulduğunu, SaV için sadece yüksek TSH artışlı SHT'li 
hastalarda bozulduğu  saptandı. Bu durumda SHT'li 
hastalarda sistolik fonksiyon bozukluğu olmadan önce 
diyastolik fonksiyonların bozulmaya başladığını, bu ne-
denle ekokardiyografi ile değerlendirilme sırasında nor-
mal sistolik fonksiyonu olan SHT'li hastaların diyastolik 
parametrelerin değerlendirilmesinin erken başlangıç-
lı diyastolik disfonksiyonun engellenmesi açısından 
önemli olduğu düşünüldü. Bununla beraber ön yük, 
ard yük ve kalp hızı değişikliklerinden daha az etkilenen 
doku Doppler parametrelerinin TSH ile korelasyonları-
nın  konvansiyonel olan parametrelerden daha iyi ol-
ması, bize hem sistolik hem de diyastolik fonksiyonların 
SHT gibi ventrikül fonksiyonunu  global olarak etkileyen 
sistemik hastalıklarda, doku Doppler ile ölçülen para-
metrelerin  konvansiyonel ölçümlere göre daha duyarlı 
olduğunu düşündürmektedir.
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KISITLILIKLAR
Çalışmamızda bazı kısıtlılıklar mevcuttur. Bunlardan bi-
rincisi, hasta sayısının rölatif olarak az olmasıdır. İkincisi 
hasta seçiminde koroner arter hastalığı açısından düşük 
riskli olan 45 yaş altı ve kardiyovasküler riski düşük olan 
hastaları seçmemize rağmen koroner arter hastalığını 
ekarte etmek için hastalara koroner anjiyografi yapıl-
mamış olmasıdır. Üçüncüsü ventrikül fonksiyonlarının 
daha iyi değerlendirildiği strain rate yönteminin kulla-
nılmamasıdır.

SONUÇ

Çalışmamızda düşük TSH artışlı SHT'li hastaların eko-
kardiyografi ile değerlendirilen  SoV ve SaV sistolik ve 
diyastolik parametrelerin; düşük TSH artışlı SHT'li hasta-
larda sadece SoV diyastolik parametrelerin bozulduğu 
gözlendi. TSH seviyesi ile doku doppler ile değerlendi-
rilen sistolik ve diyastolik parametrelerin iyi derecede 
korele olduğu izlendi.
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ÖZET

Akciğer kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölüm sebepleri içinde ilk sırada yer alır. Tedavi ala-
nında tüm gelişmelere rağmen hala kötü prognoza sahiptir. Akciğer kanseri histolojik tipine göre 
küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olarak iki ana 
tipe ayrılır. KHDAK tüm vakaların yaklaşık %85’ni oluşturur. MET proto-onkogeni birçok hücresel 
olayda rol oynayan tirozin kinaz reseptörüdür ve KHDAK’inde overeksprese olur. Güncel KHDAK 
tedavisinde MET inhibitörleri kullanılmaktadır. KHDAK’de sık görülen epidermal büyüme faktör 
reseptör (EBFR) mutasyonlarına karşı kullanılan tirozin kinaz inhibitörleri (TKI) tedavisinin baş-
langıcından bir süre sonra direnç ortaya çıkmaktadır. Bunun oluşmasındaki faktörlerden biri MET 
amplifikasyonlarıdır. Bu derlemede MET geninin KHDAK’indeki rolü gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri; MET geni; Tirozin kinaz inhibitörleri

ABSTRACT

Lung cancer is the most common cause of cancer mortality all over the world. Despite the 
fact that there has been a progress in lung cancer, it still has a poor prognosis. Lung cancer 
is classified into two major histological types; small cell lung cancer (SCLC) and non-small cell 
lung cancer (NSCLC). NSCLC accounts for approximately 85% of all cases of lung cancer. MET 
proto-oncogene is a tyrosine kinase receptor that plays a role in various cellular events and it 
is overexpressed in NSCLC. MET kinase inhibitors are currently used in the treatment of NSCLC. 
The resistance emerges upon the initiation of the treatment with tyrosine kinase inhibitors (TKI) 
against EGFR mutations frequently seen in NSCLC. One of the reasons for this resistance is MET 
amplifications. In this review, the role of the MET gene in NSCLC will be evaluated. 
 
Key Words: Non-small cell lung cancer; MET gene; Tyrosine kinase inhibitors
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1.Akciğer kanseri

Akciğer kanseri tüm dünyada kanser nedenli ölümler 
içinde ön sıralarda yer almaktadır (1). Sigara etyolojik 
olarak en önemli risk faktörü olmasına karşın, asbest, 
radon gibi çevresel, mesleksel faktörler ve genetik mu-
tasyonlar gibi çeşitli faktörlerin de katkısı bulunmak-
tadır (2). Akciğer kanseri patogenezinde virüslerin de 
rol vardır. Nadir görülen büyük hücreli  karsinomun sık 
görülmeyen bir formu olan büyük hücreli lenfoepitelial 
akciğer kanseri Epstein-Barr virüsü ile ilişkilidir (2). 

Tedavi alanındaki tüm ilerlemelere rağmen, akciğer 
kanserinin prognozu hala iyi değildir. Kötü prognoz tü-
mörlerin agresif ve metastaz özelliğinin fazla olmasına 
bağlıdır. Akciğer kanseri genellikle histolojik yapısına 
bağlı olarak küçük hücreli (KHAK) (%15) ve küçük hüc-
reli dışı (KHDAK) (%85) olmak üzere iki gruba ayrılır (3).

1.1 KHDAK
Akciğer kanserleri içinde çoğunluğu oluşturan KHDAK 
kendi içinde adenokarsinom (AK), skuamoz hücreli 
karsinom (SHK) ve büyük hücreli karsinom olmak üze-
re 3 major histolojik tipe ayrılır. AK ve SHK  KHDAK’un 
%70’inden fazlasını teşkil eder (4). İleri evre akciğer 
kanseri hastalarına 1970’li yıllarda sadece destek te-
davi önerilirken, 1980’li yıllarda platin kemoterapisi 
gündeme girmiştir. Günümüzde ise kanser moleküler 
biyolojisinin aydınlatılmasına yönelik çalışmaların so-
nucunda tanı, tedavi ve prognozu belirleyici birçok mo-
leküler belirteç bulunmuştur. Tümörlerin farklı molekü-
ler yapıya sahip olmasının anlaşılması ile bireye özgü 
tedavi artık mümkün olabilmektedir.

1.2 KHDAK’da görülen gen mutasyonları
KHDAK’ninde genetik ve epigenetik değişiklikler sık gö-
rülmektedir. En sık etkilenen genler arasında  epider-
mal büyüme faktör reseptör (EBFR), anaplastik lenfoma 
kinaz (ALK), Kirsten rat sarcom viral onkogen homolog 
(KRAS), ROS1, RET, MET, ekinoderm mikrotubül-ilişkili 
protein benzeri (EML4), fibroblast büyüme faktör re-
septör 1 (FGFR1), PTEN ve PI3K genleri sayılabilir (5).

2. MET  geni
 MET  proto-onkogeni ilk kez 1984’te kimyasal (N-metil-
N’-nitro-N-nitrosoguanidin) ile  mutagenize edilen os-

teosarkomdan derive olmuş hücre hattında TPR-MET  
füzyon partneri olarak tanımlanmıştır (6). 21 ekzon ve 
20 introndan oluşan MET geni 7q21-31’de lokalizedir 
(7). MET proteini 50 kD’luk ekstrasellüler α zincir ve 
140 kD’luk β zincirin disülfid bağlarıyla bağlanmasın-
dan meydana gelen heterodimerik transmembran ti-
rozin kinaz reseptörüdür (8). MET’in bilinen tek ligandı 
Hepatosit büyüme faktörüdür (HBF). Bazı epitelial kan-
serlerde MET ve HBF eksprese olur, ancak esas olarak 
mezenşimal orijinli hücrelerden eksprese edilir (9). HBF 
MET’in Sema domainine bağlandığında dimerizasyon, 
otofosforilasyon sonucunda tirozin kinaz  aktivasyonu 
meydana gelir (Yano S). Tirozin kinaz kısmının aktivas-
yonu ile mitojen-aktive protein kinaz (MAPK), fosfoino-
tosid 3-kinaz (PI3K)/Akt, sinyal transduser ve transkrip-
siyon protein aktivatör (STAT), ve nükleer faktör-κB ile 
sinyal iletimi gerçekleşir (10). 

MET/HGF sinyal yolağı plasenta, böbrek, nöron ve kas-
ların embryogenezi ve organogenezinde önemli role 
sahiptir. MET/HGF’nin yara iyileşmesi ve organ rejene-
rasyonundaki  etkileri  önemlidir (11). Yetişkin hayat-
ta, bu protein çoğunlukla doku tamirinde olmak üzere 
çeşitli dokularda az miktarda eksprese olur ve patolo-
jik uyarılarla aktive edilir (12). MET/HGF sinyal sistemi 
hücre proliferasyonu, apoptosis, motilite ve migrasyon, 
invazyon, angiogenez ve metastaz gibi çeşitli hücresel 
olayların regülasyonunda etkilidir.

2.1 MET geni ve kanser
Birçok çalışmada anormal MET sinyal yolağının fark-
lı organ kanserlerinde tümör büyümesi, ilerlemesi ve 
invazyonda önemli rol oynadığı gösterilmiştir (7, 9). 
Farklı biyolojik fonksiyonlarından dolayı, MET/HBF yo-
lağı tümörgenezde çeşitli mekanizmalar ile etki gös-
termektedir (13). MET düzensizlikleri overekspresyon, 
amplifikasyon, mutasyon ve epigenetik değişiklikler 
gibi farklı mekanizmalar ile ortaya çıkmaktadır (3). So-
matik mutasyonları herediter olmayan hastalarda çok 
nadir bulunmaktadır. MET geninin tirozin kinaz domai-
nini aktive edici mutasyonlar herediter ve sporadik re-
nal hücreli karsinomlar, pediatrik karaciğer kanseri ve 
baş-boyun skuamoz hücreli karsinomlarda görülmek-
tedir (8). MET ve/veya HBF’nin amplifikasyonu ve/veya 
overekspresyonu akciğer, mide, meme böbrek ve kolon 
kanseri gibi birçok tümör tipinde görülmektedir (3). 
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Normal çevre doku ile kıyaslandığında MET ve HBF’nin 
neoplastik dokuda daha fazla eksprese olduğu gösteril-
miştir (13). MET’in tirozin kinaz overekspresyonu amp-
lifikasyondan daha sık görülür (11). 

MET aktivasyonunun en yaygın mekanizması transkrip-
siyonel regülasyona sekonder olan protein ekspresyo-
nudur. MET reseptör overekpresyonu hem KHDAK hem 
de KHAK’ninde bulunmaktadır ve tümör dokusunun 
%40’ından fazlasında tanımlanmıştır (7). MET overeks-
presyonun KHDAK ve diğer solid tümörlerde tümör bü-
yüme hızı ve metastazında artış, kötü prognoz ve radi-
oterapiye direnç ile korele olduğu bildirilmiştir (3, 9). 

2.2 MET gen analiz metotları
MET gen amplifikasyonu ve overekspresyonu tanısın-
da revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-
PCR), fluoresan  in situ hibridizasyon (FISH) ve immuno-
histokimyasal metod (IHK) kullanılabilir.

3. KHDAK tedavisinde tirozin kinazlar 
Geçtiğimiz dekatlarda, moleküler biyoloji alanındaki 
çalışmalar ile medikal onkoloji alanında büyük ilerle-
meler kaydedilmiştir. Yıllardır uygulanan standart ke-
moterapik ajanlar seçici olmadıkları için normal hücre-
lere zarar vermekte ve istenmeyen yan etkilere neden 
olmaktaydı. Günümüzde ise biyolojik değişikliğe uğra-
mış hücreler hedef alınmaktadır. Bu amaç için kanser 
hücrelerine ait hücre membran reseptörleri, sinyal 
iletim yolakları, hücre siklusu, apoptoz ve angiogenez 
düzenleyici genler hedef olarak önem kazanmıştır. 

Reseptör kinaz proteinleri (RTK) birçok hücresel olayda 
ve doku homeostazında önemli fonksiyon yapan en-
zimlerdir. Tüm RTK’lar ligandın bağlandığı ekstrasellüler 
kısım, transmembran  heliks ve tirozin kinaz domaini 
içeren intrasellüler kısım olmak üzere benzer mole-
küler yapıya sahiptir (14). Proliferatif olaylarda tirozin 
kinaz iletiminin bozulmuş olduğunun belirlenmesi ile 
tirozin kinaz inhibisyonunun kanser tedavisinde kulla-
nılabileceği anlaşılmış ve tirozin kinaz  inhibitörleri (TKI) 
geliştirilmiştir. 

3.1 KHOAK’inde MET hedefli  tedavi
Kanser oluşması ve ilerlemesinde önemli rolü olan MET 
anti-kanser tedavisi için önemli bir hedef olarak değer-

lendilmektedir. Akciğer kanseri ve diğer solid tümörler-
de MET/HBF yolağını hedef alan birçok preklinik ve kli-
nik çalışmalar yapılmıştır. Hayvan modelleri ile yapılan 
preklinik çalışmalarda, MET’in inhibisyonu veya ligand 
nötralizasyonunun kanser hücrelerinin tümörgenik ve 
metastatik özelliğini bozduğu saptanmıştır (9). Bunun 
üzerine MET’in kinaz aktivitesine yönelik ajanlar geliş-
tirilmiştir. Çeşitli çalışmalarda belirli gastrik ve akciğer 
hücre hatlarının MET inhibitörlerine karşı aşırı hassa-
siyet sergilediğini gösterilmiştir (9). Akciğer kanseri te-
davisinde hem MET inhibitörleri hem de monoklonal 
antikorlar kullanılmaktadır. MET/HGF hedefli terapötik 
ajanlardan bazıları Tablo.I’de gösterilmiştir.

3.2 MET ve KHDAK tedavisinde görülen direnç
Epidermal büyüme faktör reseptörü (EBFR) tümörge-
nezde birçok hücresel yolakları düzenleyen tirozin kinaz 
reseptörüdür. EBFR’i aktive eden mutasyonlar (ekzon 
19 delesyon veya ekzon 21’de L858R nokta mutasyon) 
KHDAK’nin %10-30’unda görülmektedir (8). Tanım-
lanmasından bu yana, EBFR geni KHDAK tedavisi için 
önemli bir hedef haline gelmiştir. 2011’e kadar 11 adet 
TKI grubu ilaç FDA tarafından kanser tedavisi için kabul 
edilmiştir. Böylece KHDAK tedavisi için yeni bir dönem 
başlamıştır. Ancak, klinik ve in vitro bulgular TKI ile te-
davi edilen hücrelerin, bu ajanlara karşı direnç geliştire-
bilen,  kazanılmış genetik modifikasyonlar geliştirmeye 
eğilimi olduğunu göstermiştir. EBFR-TKI tedavisi sonrası 
gelişen edinsel direnç EBFR mutasyonu bulunan KHDAK 
hastaları için ciddi bir problemdir. İn vivo ve in vitro 
çalışmalar EBFR geninde sekonder T790M mutasyon-
larının geliştiğini göstermiştir. Bu mutasyon EBFR-TKI 
tedavisine direnç gösteren olguların %50’sinde görül-
mektedir (15).

Akciğer adenokarsinomu  HCC827  hücre hattında  
EBFR-TKI ajanı erlotinib kullanımında, MET amplifikas-

Monoklonal anti-MET 
antikorları

Küçük molekül MET 
kinaz inhibitörleri

Onartuzumab Tivantinib

Rilotumumab Cabozantinib

Ficlatuzumab Crizotinib

Foretinib

Golvatinib
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yonuna bağlı olarak direnç gelişimi gözlenmesi sonrası, 
geçtiğimiz 5 yıl boyunca bu konuya oldukça fazla ilgi  
gösterilmiştir (9). Bu bulgular, daha sonra yapılan çalış-
malar ile desteklenmiştir. Çeşitli araştırmacılar, akciğer 
adenokarsinomlu EBFR-TKI ile tedavi olan ve  relaps 
gösteren yaklaşık %18  hastada  MET amplifikasyonu 
veya yüksek HBF seviyesi olduğunu bildirmişlerdir (9). 
Tedavi edilmemiş KHDAK’li hastalardaki MET amplifi-
kasyon prevalansının % 4-7 gibi düşük değerlerde bil-
dirilmiş olması ise çok ilgi çekicidir (9). Turke ve ark. 
MET amplifikasyonu olan ve EBFR-TKI direnci gösteren 
olguların önceden MET amplifiye hücre klonları mevcut 
olan tümörlerden oluştuğunu öne sürmüşlerdir (16). 

SONUÇ

Geçtiğimiz dekatlarda tümörlerin farklı biyolojik yapı 
göstermiş olması ile hedefe yönelik tedavi gündeme 
gelmiştir. Bu durum tüm dünyada en yaygın görülen 
kanser türü olan akciğer kanseri tedavisinde büyük iler-
lemeler sağlamıştır. Faz I ve faz II çalışmaları ilerlemiş 
KHDAK tedavisinde kullanılan farklı MET inhibitör ajan-
ların etkinliğini ve  güvenilirliğini göstermiştir. Ayrıca 
EBFR-TKI tedavisine karşı gelişen direnç mekanizma-
sında  MET overekspresyonu önemli rol oynamaktadır. 
Bu durumun aşılması için tümör moleküler yapısı ve 
alternatif sinyal yolaklarına yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. Bu konudaki bilgiler arttıkça bireye özgü, 
etkin tedavi seçeneklerinin uygulanması mümkün ola-
caktır.
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BOYUNDA LOKALİZE DARİER HASTALIĞI

Darier’s Disease Localized On The Neck
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ÖZET

51 yaşındaki kadın hasta 6-7 yıldır artıp azalarak giden boyun yerleşimli lezyonlarla başvurdu. 
Dermatolojik muayenesinde boyun laterallerinde yoğunlaşan kahverengi milimetrik papülleri ve 
el tırnaklarında V şeklinde çentiklenmeleri mevcuttu. Histopatolojik inceleme Darier hastalığı ile 
uyumlu olarak geldi.
 
Darier hastalığı otozomal dominant kalıtımla geçen, deri, tırnaklar ve mukozaların tutulduğu kera-
totik papüllerle karakterize bir hastalıktır. Darier hastalığının çeşitli klinik varyantları tanımlanmış-
tır. Lezyonların fleksural yerleşimi çok nadirdir. Olgumuzun lezyonları sadece boyun yerleşimliydi. 
Bu olguyu Hailey-Hailey hastalığı, Grover hastalığı gibi fleksural yerleşimin daha sık görüldüğü 
klinik durumlar yanında Darier hastalığının da akılda tutulması gerektiğini vurgulamak amacıyla 
sunmayı uygun bulduk.  

Anahtar Kelimeler: Darier hastalığı; Fleksural tutulum; Boyun lokalizasyonu 

ABSTRACT

A 51-year-old woman attended with asymptomatic lesions on her neck which had been present 
for 7 years. On dermatological examination multiple  brown milimetric keratotic papules were 
observed on the lateral sides of neck and V-shaped nicks were observed on the nails of her hand. 
Histopathological examination of the lesions were consistent with Darier disease.
Darier disease is an autosomal dominant skin disorder characterized by keratotic papules, focal 
loss of adhesion and abnormal keratinization. Several clinical variants of Darier disease have been 
described. Localized flexural distribution of lesions in Darier disease is uncommon. We report a 
sporadic case of Darier disease in which the lesions were strictly localized to the neck. 
Physicians should be aware of such atypical localizations and should consider the diagnosis Darier 
disease along with more common clinical conditions with flexural localization, such as Hailey-
Hailey disease and Grover disease.

Key words: Darier’s disease; Flexural distribution; Localized on neck

Emine TAMER1, Seray KÜLCÜ ÇAKMAK1, Ferda ARTÜZ2, Elçin KADAN3

61



62

TAMER ve ark.
Lokalize Darier Hastalığı

Bozok Tıp Derg 2016;6(4):61-3
Bozok Med J 2016;6(4):61-3

GİRİŞ

Darier hastalığı otozomal dominant kalıtımla geçen, 
deri, tırnaklar ve mukozaların tutulduğu keratotik pa-
püllerle karakterize bir hastalıktır. Klinik olarak tipik lez-
yonlar daha çok boyun, göğüs ortası, koltuk altları ve 
kasık araları gibi seboreik alanlarda, saçlı deri ve ekstre-
mitelerde birkaç milimetre çapında üzeri sıkı yapışık gri-
kahverengi keratin kurutla kaplı, ince keratotik papüller-
dir. Zamanla lezyonlar birleşerek daha kalın ve kirli bir 
görüntü oluştururlar. Derinin kıvrım yerlerindeki lezyon-
lar masere, kötü kokulu ve sıklıkla da sekonder infekte 
olurlar. Çok sık olmamakla beraber nodüler lezyonlar ve 
veziküller oluşabilir. Saçlı deride yaygın kabuklanmalar, 
küçük keratotik tıkaçlarla birlikte palmoplanter çukur-
cuklar oluşabilir (1,2). Olgumuzun lezyonları sadece 
boyun yerleşimliydi. Bu olguyu Hailey-Hailey hastalığı, 
Grover hastalığı gibi fleksural yerleşimin daha sık gö-
rüldüğü klinik durumlar yanında Darier hastalığının da 
akılda tutulması gerektiğini vurgulamak amacıyla sun-
mayı uygun bulduk.  

OLGU

51 yaşındaki kadın hasta 6-7 yıldır artıp azalarak giden 
boyun yerleşimli lezyonlarla başvurdu. Soygeçmişinde 
erkek kardeşinde de benzer cilt bulgularının olduğu 
öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde boyun lateralle-
rinde yoğunlaşan kahverengi milimetrik papülleri ve el 
tırnaklarında V şeklinde çentiklenmeleri mevcuttu (Re-
sim 1-2). 

Resim 1: Boyun laterallerinde kahverengi milimetrik 
papüller

Resim 2: El tırnaklarında V şeklinde çentiklenmeler

Yapılan deri biyopsisinin histopatolojik incelemesin-
de; epidermiste ortokeratoz, akantoz ve birkaç odakta 
akantoliz, akantoliz odaklarında diskeratotik skuamöz 
hücreler ve keratin talaşları izlendi (Resim 3). Kliniko-
patolojik korelasyon yapıldığında Darier hastalığı ile 
uyumlu olarak değerlendirildi. Hastaya mometazon fu-
roat ve salisilik asit içeren topikal bir preperat intermi-
tant olarak verildi. Hastanın bir ay sonraki kontrolünde 
lezyonlarında belirgin gerileme olduğu gözlendi.

Resim 3: Epidermiste ortokeratoz, akantoz ve birkaç 
odakta akantoliz, diskeratotik skuamöz hücreler ve ke-
ratin talaşları (HE x100)
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TARTIŞMA

Darier hastalığı ilk defa Darier ve White tarafından 1889 
da tanımlanan, otozomal dominant geçişli bir genoder-
matozdur. Diskeratozis follikularis, keratozis follikularis, 
Darier–White hastalığı olarak da bilinir. Otozomal do-
minant geçişli iyi araştırılmış genetik bir bozukluk olup 
sporadik mutasyonlar da görülebilmektedir. Darier has-
talığı 12q23-24-1 kromozomu üzerinde lokalize olan 
ATP2A2 genindeki mutasyonlara bağlı ortaya çıkmakta-
dır. ATP2A2 geni sarkoplazmik/endoplazmik retikulum 
kalsiyum ATPaz 2’yi (SERCA) kodlar (1,2). Olgumuzda 
aile hikayesi olup erkek kardeşinde benzer deri lezyon-
ları tanımlıyordu. Darier hastalığı doğumda görülmez. 
Genellikle yaşamın birinci veya ikinci dekadında başlar 
(3-5). Hastamızın lezyonları 45 yaş civarı başladığından 
geç başlangıçlı olduğu söylenebilir. Erkek ve kadınlar 
eşit olarak etkilenir, ancak klinik bulgular erkeklerde 
biraz daha şiddetli seyreder (1). Klinik olarak özellikle 
alın, skalp, nasolabiyal ve retroaurikular kıvrımlar, gö-
ğüs ve sırt gibi seboreik bölgelerde görülen deri ren-
ginde veyasarı-kahverengi yağlı, verrü benzeri papüller 
görülür. Olguların %80’inde kasık, aksilla, kadınlarda 
submammaryal bölgede papüllerin yayılması ile fleksu-
ral tutulum görülür. Avuç içlerinde punktat keratoz, çu-
kurcuklar ve hemorajik maküller şeklinde görülür. Tır-
nak değişiklikleri tanı konmasında önemli ipucu sağlar. 
Longitudinal beyaz ve kırmızı çizgiler, longitudinal sırt-
lar ve oyuklar ve subungual hiperkeratoz sık görülen tır-
nak bulgularıdır. En patognomik tırnak bulgusu tırnak-
ların serbest kenarında “V” şeklinde oyuklardır. Bizim 
hastamızda da mevcuttu. Hastaların yaklaşık % 15’inde 
merkezleri deprese beyaz papüller şeklinde (kaldırım 
taşı manzarasında) mukozal lezyonlar görülür (6, 7). Ol-
gumuzda lezyonların yerleşim yeri boyun lateralleri ile 
sınırlıydı ve tırnak tutulumu olarak tanı koydurucu olan 
V şeklinde oyuklar görülmekteydi. Histopatolojisinde 
iki karakteristik özellik akantolizis ve diskeratoz görül-
mesidir (1-5). Olgumuzda boyundan alınan biyopsinin 
histopatolojik incelemesi Darier hastalığı ile uyumlu idi. 
Ayırıcı tanıda seboreik dermatit, Hailey-Hailey hastalığı, 
Grover hastalığı, skalp tutulumu olduğunda ise favus ve 
tinea amiantesea düşünülmelidir (1,2,4,6). Olgumuzda 
tipik histopatolojik bulguların ve tipik tırnak bulguları-
nın olmasından dolayı diğer hastalıklardan ayırt edildi. 
Tedavisi genellikle tatmin edici değildir. Hafif tutulumlu 

olgularda üre veya laktik asit içeren nemlendiriciler hi-
perkeratoz ve skuamı azaltır. Özellikle yaz aylarında sı-
cak ortamlardan kaçınma, güneşten koruyucu kremler 
alevlenmeleri önler (1,2,6). Topikal tedavide düşük ve 
orta potent steroidler, adapalane ve tazarotene jel gibi 
topikal retinoidler kullanılır. Daha şiddetli olgularda ise 
oral retinoidler (asitretin, isotretinoin, etretinat) ter-
cih edilir ve olguların %90’nında iyi yanıt elde edilmiş-
tir (1,2,6). Sekonder bakteriyel süperenfeksiyonların 
profilaksi ve tedavisi için oral antibiyotikler verilebilir. 
Cerrahi olarak dermabrazyon, elektrocerrahi ve Mohs 
mikrocerrahisi yapılabilir (1,6). 

Hastamızın lezyonlarının sadece boyunda sınırlı kalma-
sı ayırt edici özelliğidir. Bu olgu ile Hailey-Hailey hasta-
lığı, Grover hastalığı gibi fleksural yerleşimin daha sık 
görüldüğü klinik durumlarla birlikte Darier hastalığının 
akılda tutulması gerektiğini, aynı zamanda hastalığın 
yıllarca lokalize seyredebileceğini vurgulamak istedik.
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ÖZET

EDTAya bağlı psödotrombositopeni;  EDTA ile antikoagüle edilen kandaki trombositlerin kümeleş-
mesi sonucu normalden düşük olarak saptanması ile karakterize yalancı trombositopeni durumu-
dur. Çoğu zaman gerçek trombositopeni ile karışabilmekte ve gereksiz iş gücü ve zaman kaybına, 
hastada ise gereksiz tedirginliğe ve tedavide gecikmelere neden olmaktadır. Burada trombosito-
peni nedeniyle inguinal herni operasyonu ertelenip tedavisi geciken, sonradan psödotrombosi-
topenisi olduğu anlaşılan bir olgudan bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: EDTA; Psödotrombositopeni; Periferik yayma

ABSTRACT

EDTA-dependent pseudothrombocytopenia  is the phenomenon of a spurious low platelet 
count due to platelet agglutination in blood anticoagulated with EDTA. It causes unnecessary 
labor and time-consuming, the patient anxiety and delay in the requerent treatment. In 
this paper, we report a case with inguinal hernia whose operation were canceled due to 
trombositopenia and treatment was delayed and later it was demonstrated that the patient had 
pseudotrombositopenia. 

Key words: Pseudothrombocytopenia, Peripheral blood smear
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GİRİŞ

Psödotrombositopeni, kandaki antitrombosit antikor-
lar nedeniyle gelişen trombosit kümelenmesi sonu-
cunda, analizörde trombosit sayısının yanlışlıkla dü-
şük sayılmasına yol açan iyatrojenik bir durumdur (1). 
Psödotrombositopeni kanama riskini artıran bir durum 
değildir ve trombosit transfüzyonu yapılmasına gerek 
yoktur. Ancak akla gelmez ise splenektomiye kadar gi-
debilen gereksiz girişimlere ve transfüzyonlara neden 
olabilmektedir. Bazı durumlarda da hastaların gerekli 
tedavileri alamamasına veya tedavilerinin gecikmesine 
neden olur (2). Bu vaka sunumunda; saptanan trom-
bositopeni nedeniyle inguinal herni operasyonu erte-
lenen ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hematoloji 
bölümü bulunan il dışında bir merkeze gidemeyip has-
tanemize başvuran bir olgudan bahsedilmiştir.

OLGU

İnguinal herni nedeniyle operasyonu planlanan 51 ya-
şında erkek hasta gittiği ilçe devlet hastanesinde bakı-
lan trombosit sayısının 28.000/mm3 saptanması üzeri-
ne operasyonu ertelenerek,  Yozgat ilinde Hematoloji 
bölümü bulunmaması nedeniyle Hematoloji bölümü 
bulunan il dışında bir hastaneye yönlendirilmiş. Hasta 
maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle il dışına gi-
demeyerek Yozgat Bozok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
iç hastalıkları polikliniğimize başvurmuş. Hasta polikli-
niğimizde tekrar değerlendirildi. Hastanın talasemi trait 
dışında bilinen ek bir hastalığı yok idi. Sistem sorgula-
masında ve yapılan fizik muayenesinde peteşi, purpu-
ra veya mukozal kanama vb. gibi kanamaya yatkınlık 
düşündürecek bir bulgu saptanmadı. Hastanemizde 
bakılan hemogramında trombosit : 24.000/ mm3,  he-
moglobin : 11 gr/dl, WBC: 7800/mm3 saptandı. Bakılan 
diğer biyokimyasal tetkikleri normal sınırlarda idi. Bu 
durumun gerçek trombositopeni mi yalancı trombo-
sitopeni mi olduğunun değerlendirilebilmesi amacıyla 
hastanın periferik yayması yapıldı. Periferik yaymada;  
özellikle yaymanın periferik bölgelerinde belirgin, bir 
çok alanda üzüm salkımı şeklinde küme yapmış trom-
bositler saptandı (Resim-1, 2). EDTA ya bağlı psödot-
rombositopeni düşünülen hastadan bu kez sitratlı tüpe 
kan örneği alındı ve bu kan ile çalışılan hemogramda 
hastanın gerçek trombosit sayısının 282.000/mm3 ol-

duğu görüldü. Böylece, zaten inguinal herni operasyo-
nu ertelenmiş olan hastanın bir de gereksiz yere zaman 
ve para harcamasının ve gereksiz tıbbi müdahalelere 
maruz kalmasının önüne geçilmiş oldu. 

Resim-1: Küme yapmış trombositler (x100 büyütme 
alanında ışık mikroskobunda)

Resim-2: Küme yapmış trombositler (x40 büyütme 
alanında ışık mikroskobunda)

TARTIŞMA

EDTAya bağlı psödotrombositopeni;  EDTA ile antikoa-
güle edilen kandaki trombositlerin kümeleşmesi sonu-
cu normalden düşük olarak saptanması ile karakterize 
yalancı trombositopeni durumudur. Hastanede yatan 
hastalarda %0.1-2 sıklıkta görülür iken (3,4), izole trom-
bositopeni ile araştırılan hastalar arasında görülme 
sıklığı %15-17 dir (5,6). EDTA ilişkili psödotrombosito-
peninin klinik bir önemi yoktur, tedavi gerektirmeyen,  
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sadece in vitro ortamda karşımıza çıkabilen bir durum-
dur.  Ancak çoğu zaman gerçek trombositopenilerle 
karıştırılmaktadır. Bu ise gereksiz tanı testlerine ve acil 
tedavi yaklaşımlarına, gereksiz  transfüzyonlara yol aça-
rak önemli maliyete, zaman kaybına  ve hastada rahat-
sızlığa neden olmaktadır.  Laboratuarlardaki hematoloji 
analizörleri EDTA ile etkileşim sonucunda oluşan trom-
bosit kümelerini tek bir dev trombosit veya küçük bir 
lenfosit olarak saymakta ve hatalı olarak trombositope-
niyi işaret etmektedir (7,8). Rutin olarak kan örnekleri 
laboratuarlarda mikroskop altında gözle incelenmediği 
için, EDTA ya bağlı psödotrombositopeni saptanama-
makta ve gerçek trombositopeni ile kolayca karışmak-
tadır. 

Psödotrombositopeniye sebep olan trombosit küme-
leşmesi antikoagülana bağımlı trombosit aglutininle-
ri ile meydana gelir. Kümeleşme kan alma tüplerinde 
kullanılan antikoagülan maddelere bağlı olarak,  en çok 
da antikoagülan olarak EDTA (etilen diamin tetra ase-
tik asit) kullanıldığında görülür. Sitrat, oksalat, asit-sit-
rat dekstroz, ve heparin gibi diğer antikoagulanlarla da 
meydana gelebilir (9,10). Genellikle trombositlerin kü-
meleşmesi 37⁰C nin altındaki ısılarda artar, 22⁰C veya 
4⁰C de en fazladır ve kümeleşme birkac dakika icerisin-
de meydana gelir. EDTA nın kalsiyum iyonlarına bağlan-
ması ve ortamdaki düşük sıcaklık, trombosit yüzeyinde 
saklı halde bulunan glikoprotein IIb/IIIa molekülünü et-
kileyerek glikoprotein IIb epitopunu açığa çıkarır. Eğer 
bireyde bu epitopa karşı otoantikorlar mevcut ise anti-
kor trombositlere bağlanarak trombositlerin kümeleş-
mesine neden olur. Bu antikorlar genellikle IgG tipidir 
ve soğuk aglutininler gibi in vitro ortamda trombosit-
lerle etkileşirler (11,12). 

Gerçek trombositopeniyi, psödotrombositopeniden 
ayırt edebilmek için çeşitli yöntemler vardır. Kan örne-
ğinin periferik yayma ile incelenmesi ve mikroskop al-
tında trombosit kümeleşmesinin görülmesi EDTA ilişkili 
psödotrombositopeniyi saptamada altın standart yön-
temdir. EDTA yerine diğer antikoagülanların (sodyum 
sitrat, oksalat ve heparin) kullanılması, EDTA ile anti-
koagüle edilmiş kanın 37 °C’ye getirilerek incelenmesi 
veya kanamisin eklenmiş kan örneklerinin kullanılması 
diğer yöntemlerdendir (13,14). En kolay yöntem ise 
trombosit sayımının, sitratlı tüpe alınmış kan örneği 

kullanılarak hemogram cihazında tekrarlanmasıdır (14).         
Sonuç olarak; klinik pratikte peteşi ve ekimozları olma-
yan, ancak trombositopeni saptanan hastalarda gerçek 
olmayan trombositopeniden şüphelenilmeli, gereksiz 
tedavi ve maliyet kayıplarına karşı uyanık olunmalıdır.
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ÖZET
Amaç: Nekrotizan fasiit yumuşak doku ve fasyaları tutan, hayatı tehdit eden bir enfeksiyondur. 
Nadir görülmesine rağmen hızlı ilerleyen fasiyal nekroza ilerlediğinden yüksek ölüm riskine sahip 
olabilir. Hastamız acil servise sol dizinde şişme ve kızarıklık nedeniyle oluşan ağrı nedeniyle kabul 
edildi.  Yapılan fizik muayenesinde sol diz fleksör yüzeyinde ısı artışı ile birlikte olan iki  adet kü-
çük ekimotik, büllöz lezyon ve hiperemi gözlendi. Venöz doppler tanıda  nekrotizan fasiiti düşün-
dürdü. Hastanın acil serviste takipleri esnasında bacağındaki kızarıklığın genişleyince plastik ve 
rekonstruktif cerrahı tarafından ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat sonrası hasta yoğun 
bakımdaki yatışının 14. gününde sepsis nedeniyle kaybedildi. Nekrotizan fasiit nedeniyle ölümle 
sonuçlanan vakamızla ilgili tecrübelerimizi aktarmak amacıyla bu vakayı sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Fasit; Nekrotizan; Diagnozis; Soft tissue infections

ABSTRACT
Necrotizing fasciitis (NF) is a life-threatening infection of the subcutaneous tissue and fascia. Des-
pite being rare, it could have a high death risk because it generally leads to rapid progressing fas-
cial necrosis. Our patient was admitted to our emergency department (ED) due to pain of swollen 
and and erythematous lesion on flexor side of his left knee.  Two small ecchymosed and bullous 
lesions and hyperemia with increased temperature were marked on  physical examination. Venous 
doppler ultrasonography suggested the diagnosis as NF.  During his evaluation in ED hyperemia 
on the leg reached such an amount so Plastic and Reconstructive Surgeon decided surgery on the 
leg. Post operation patient was examined in Intensive Care Unit and on 14th day of his stay he was 
deceased due to sepsis. We aimed to share our experience about necrotizing fasciitis finalized 
with death.

Keywords: Fasciitis; Necrotizing; Yumuşak doku enfeksiyonları
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GİRİŞ

Nekrotizan fasiit (NF), cilt ve cilt altı dokunun nekrozu 
ile kendini gösteren, nadir görülen, ilerleyici ve ölümcül 
seyredebilen bakteriyel bir enfeksiyondur (1). Bakteri-
yel etkenler sıklıkla  grup A streptokoklar, Vibrio vulnifi-
cus, Clostridiumlar, Bacteroides fragilis daha az sıklıkta 
Pseudomonas aeruginosa gibi mikroorganizmalardır 
(1,2). Sıklıkla gövde, perine bölgesinde ve alt ekstremi-
telerde görülen, cilt altı damar yapısında tromboza ve 
cilt dokusunda nekroza neden olan klinik bir tablodur 
(2).

Ekstremitelerde ortaya çıkan NF olgularında amputas-
yon hayat kurtarıcı olabilir. Ancak perinenin tutulduğu 
durumlarda ampütasyon seçeneği olamayacağı için 
erken debridman ve yakın izlem mortalite oranlarını 
düşürmek için tek seçenektir. Tanıda en önemli faktör 
klinik bulgulara dayanarak NF’den şüphelenilmesidir. 
Saatler içerisinde hızla ilerleyen nekrotizan fasiit vaka-
ları gelir gelmez zamana karşı yarış başlar. Ancak şüphe-
ci yaklaşmak,  vakaya çoğu zaman hayat kurtarıcı olan 
erken müdahale şansını kazandırır. 

OLGU SUNUMU
Acil servisimize sol dizinde yeni başlayan ağrı ve kıza-
rıklık şikâyeti ile başvuran 66 yaşında erkek hasta su-
nulmaktadır. Yapılan fizik muayenesinde sol diz fleksör 
yüzeyinde 2 adet ekimotik, büllöz küçük lezyon ve lez-
yonun çevresinde hafif hiperemi, beraberinde ısı artışı 
mevcut idi ( Resim 1). 

Resim 1: Sol bacak fleksör yüzde (popliteal bölgede) 2 adet 

ekimotik, büllöz küçük lezyon ve lezyonun çevresinde hafif hi-

peremi, beraberinde ısı artışı mevcuttu.

İki ekstremite arası çap farkı yoktu ve periferik nabız-
lar alınıyordu. Özgeçmişinde bir özellik yoktu. Beyaz 
küre yüksekliği dışında kan değerleri normal aralıktaydı. 
Sol alt ekstremite venöz doppler ultrasonografisinde; 
cilt-cilt altı dokular yaygın ödemli olup cilt altı dokular 
arasında, proksimalde belirgin olmak üzere yaygın ser-
best hava ekojeniteleri mevcuttu. Hastanın acil servis-
te takipleri esnasında bacağındaki kızarıklığın daha da 
genişlediği farkedilince NF düşünülerek hızlı bir şekilde 
plastik cerrahi bölümüne konsülte edildi. Plastik cerrahi 
uzmanı hastaya cerrahi müdahale planladı. Ameliyata 
alınırken hastanın sol topuğundan femur başına uzanan 
kızarıklığı ve palpasyonla krepitasyonu mevcuttu. Ame-
liyatta;  hızlı ilerleme gösteren tablo için plastik cerra-
hi, batın içi yayılımı tespit etmek üzere genel cerrahi 
uzmanı, skrotal bölge yayılımını tespit etmek üzere de 
üroloji uzmanı görev aldı. Debridmanı yapılan (Resim 2) 
hastanın batın tutulumu  nedeniyle  1000 cc seröz mayi 
boşaltıldı. Hastaya loop kolostomi açıldı. Hasta  ame-
liyat sonrası takip edilmek üzere yoğun bakıma alındı. 
Hastanın gelişinde alınan kan ve lezyon örneklerinden 
Streptococus pyogenes üremesi oldu ve antibiyotik 
tedavisinde bir değişiklik yapılmadı. Enfeksiyon hasta-
lıkları uzmanı tarafından gazlı gangren tanısıyla penisi-
lin G 6x4 milyon Ü, Klindamisin 3x900 mg, vankomisin 
4x500 mg başlandı. Ancak verilen antibiyotik tedavisi  
ve inotropik desteğin arttılmasına rağmen hipotansiyon 
gelişen hasta postoperatif sepsis nedeniyle yoğun ba-
kımdaki yatışının 14. günü kaybedildi.

 
Resim 2: Sol bacakta yapılan geniş debridman ve lezyo-
na ait enfektif alanlar. 
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TARTIŞMA

Nekrotizan fasiit, cilt ve cilt altı dokunun nekrozu ile 
kendini gösteren, nadir görülen, ilerleyici ve ölümcül 
seyredebilen bakteriyel bir enfeksiyondur (1). İnsidan-
sı 100 bin olguda 0,4’tür (3-4). Dokularda hızla yayılan 
nekroz genellikle sistemik sepsise, toksik şok sendro-
muna ve multiorgan yetmezliğine neden olabilmekte-
dir (2). Genel mortalite %15-52 arasında bildirilmiştir. 
İlk cerrahi debridmanın gecikmesi mortaliteyi % 71’e 
kadar çıkarabilir (6). Literatürde belirtildiği gibi oldukça 
nadir görülen vakamızda erken tanı konulmuş ve hızlı 
bir şekilde tedavisine başlanmıştır. NF, her yaşta ve iki 
cinsiyette de rastlanmakla birlikte, daha sık olarak 50-
60 yaşlarındaki erkeklerde daha sık görülmektedir (7-
8). Sıklıkla alt ekstremitede ve perine bölgesinde tutu-
lum görülse de vücudun herhangi bir yerinde de ortaya 
çıkmaktadır (9).

NF tablosuna cerrahi insizyon, böcek sokması, yaralan-
ma sonucu oluşan kesi, deri ülseri, perirektal apse, in-
karsere fıtık, kıymık batması, yanık, doğum ve penetran 
yaralanmalar neden olabilir (10,11,12). NF bilinen bir 
etiyoloji sonrası oluşuyorsa sekonder NF olarak adlan-
dırılır. Oysa olguların % 45’inde etiyoloji saptanamaz 
ve  buna idiopatik NF denir (13,14). Bizim vakamız da 
anamnezinde ve özgeçmişinde herhangi bir özellik ol-
mamasından dolayı idiopatik NF olarak değerlendirildi.
Bu olgularda erken tanı hayat kurtarıcı olması açısından 
çok önemlidir. NF, klinik olarak eritemle seyreden diğer 
yumuşak doku enfeksiyonları ile kolayca karışabilmek-
tedir. Önemli olan nokta hastayı değerlendiren hekimin 
NF’den şüphelenmesidir. Wong ve Wang tarafından ta-
nımlanan evreleme klinik değerlendirmede oldukça ya-
rarlıdır (Tablo 1)(15,16). Bizim vakamız evre II’ de bize 
başvurmuştur.

Tablo 1. Nekrotizan fasiitin evrelendirilmesi(15,16)

NF’nin erken evresinde klinik bulgular, erizipel ya da 
selülit gibi diğer yumuşak doku enfeksiyonlarından 
ayırdedilemeyebilir (17). Her ne kadar bül formasyonu, 
veziküller ve nekroz gibi deri değişiklikleri hastaların % 
47’sinde bulunsa da en önemli semptomlardan biri, he-
men her hastada görülen,  lezyonla orantısız olan ciddi 
ağrıdır (17).

Olguların çoğunda etken grup A streptokokların viru-
lan formudur (1,2). Bakteriyel etkenler sıklıkla grup A 
streptokoklar, Vibrio vulnificus, Clostridiumlar, Bacte-
roides fragilis, daha az sıklıkta Pseudomonas aerugi-
nosa gibi mikroorganizmalardır (1,2). Etken patojen 
ne olursa olsun, başlangıç döneminde nekrozlu alanın 
üzerindeki deride tutulum olmadığı için erken tanı ol-
dukça zordur. Bu dönemde, bizim vakamızda olduğu 
gibi ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi incelemesi 
cilt altı dokudaki birikimlerin görüntülenmesi açısından 
gereklidir (18).

Tedavide erken tanı ve geniş cerrahi debridman çok 
önemlidir. Enfeksiyonun erken döneminde ağrı, erizi-
pel ve ödem gözlenir. Başlangıçta fokal bulguların hafif 
olması ayırıcı tanıda yanılmalara neden olabilmektedir. 
Bu dönemde tanının konup erken cerrahi girişim yapıl-
ması çok önemlidir. Cerrahi tedavideki gecikme ölüm 
oranını artırmaktadır (19,20). Vakamızda erken dönem-
de acil serviste tanı konulmuş ve cerrahi debridman 
sağlanmıştır.

SONUÇ

NF literatürde belirtildiği gibi oldukça nadir görülen, 
saatler içerisinde hızla ilerleyen ve yüksek  mortalitesi 
olan bir hastalıktır. En önemli sorunsa diğer yumuşak 
doku enfeksiyonları ile karışabilmesidir. Burada he-
kimin hızla ilerleyen NF vakaları gelir gelmez NF’den 
şüphelenmesi, zamana karşı yarışarak hızlı bir şekilde 
tedavisini planlaması vaka yönetiminin kilit noktası-
dır.  Erken tanı ve müdahale  bu hastalarda mortaliteyi 
azaltmaktadır.
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ÖZET

Senkop etyolojisi vakaların üçte birinden fazlasında bilinmemektedir ve hemodinamik olarak stabil 
olmayan klinik durumu işaret ederek pulmoner tromboembolizm hastaların 10%’nuna eşlik et-
mektedir. Hemoptizi, plöritik göğüs ağrısı ve dispne yokluğunda izole senkop atağı ile pulmoner 
tromboembolizmi olan daha önceden sağlıklı 59 yaşında erkek hastayı sunduk. Pulmoner trombo-
embolizmde klinik şüphe tanıda esas basamaktır. Açıklanamayan izole senkop atağında pulmoner 
tromboembolizmin düşünülmesi gerektiğini ve sağ ventrükuler fonksiyonun değerlendirilmesinde 
ve senkopun diğer kardiyak nedenlerini dışlamada ekokardiyografinin değerini vurguladık.

Anahtar kelimeler: Pulmoner tromboembolizm, Senkop, Transtorasik ekokardiyografi

ABSTRACT

The aetiology of syncope remains unknown in more than a third of cases and syncope is 
concomitantly presented in 10% of patients with pulmonary thromboembolism which indicates 
a hemodynamically unstable clinical condition. We described a case of a 59-year-old previously 
healthy male patient with pulmonary thromboembolism with isolated syncope attack in the 
absence of dyspnoea, pleuritic chest pain and haemoptysis. Clinical suspicion is the main step in 
the diagnosis of pulmonary thromboembolism. We emphasize that pulmonary thromboembolism 
should be considered in an unexplained isolated syncope attack and value of echocardiography to 
evaluate right ventricular function and exclude other cardiac reasons of syncope.

Key words: Pulmonary thromboembolism; Syncope; Transthoracic echocardiography.
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INTRODUCTION

Diagnosis of pulmonary thromboembolism (PTE) is a 
challenge for clinicians in the absence of dyspnoea, 
pleuritic chest pain, haemoptysis, tachycardia and 
tachypnea which are found in 97% of patients (1). App-
roximately 3% of emergency department visits are due 
to syncope (2). There should be an increased suspicion 
of PTE in the differential diagnosis of syncope, espe-
cially in the absence of predisposing factors to embo-
lism and hemodynamic instability (3). Tricuspid annular 
plane systolic excursion (TAPSE) by echocardiography is 
a valuable index in PTE for evaluating right ventricular 
dysfunction (4). We aimed to introduce a rare case of 
PTE with isolated syncope attack. 

CASE REPORT

A 59-year-old previously healthy male patient was ad-
mitted to the chest disease outpatient clinic in Septem-
ber 2015 with transient syncope episodes twice for the 
last three days. He didn’t have a known neurological 
disease or syncope episode previously. At anamnesis 
of the patient he had no dyspnoea, pleuritic chest pain, 
cough, and haemoptysis. No seizures were witnessed, 
and he didn’t experience any incontinence. On physical 
examination, breath sounds were normal bilaterally. 
There was no abnormal physical finding of heart, ab-
dominal and central nervous system. Oxygen saturati-
on at pulse was 94%. He had a respiratory rate of 16/
minutes, pulse rate of 80/minutes, and supine blood 
pressure of 100/60 mmHg and hypotension was not 
observed within 3 min in the orthostatic position. His 
body weight was 73 kg and height was 168 cm, body 
mass index was 25.8 kg/m2. He had no history for sur-
gery, trauma, malignancy, immobility, any chronic di-
sease and medication usage. He had no previous deep 
venous thrombosis (DVT) or PTE. 
Blood biochemistry, sedimentation, and complete blo-
od counts were normal. Arterial Blood gas analysis re-
vealed a pH of 7.44, 74.3 mmHg of PaO2, 32.2 mmHg 
of PaCO2, 21.82 mmol/l of HCO3- and 94.9% of oxygen 
saturation in the room air. There was a increased alve-
oloarterial oxygen gradient (A-a O2 gradient). He had a 
very high D-Dimer level, 3777 ng/ml (0-500). Troponin 
I was 69.3 pg/ml (0-26.2)

Transthoracic echocardiography (TTE) revealed a devi-
ated interventricular septum having ‘’D-shape’’ sign, 
very severe pulmonary hypertension (pulmonary ar-
tery pressure=120 mmHg), significantly dilated right 
ventricle (RV) and atrial spaces, grade 3 tricuspid re-
gurtition, 13 mm of TAPSE with normal left ventricle 
(LV) function (LV ejection fraction: 60%)  Pulmonary CT 
angiography (CTA) was performed and thrombus was 
seen on both major pulmonary arteries (Figure 1A-B). 

Figure 1A

Figure 1B 

Figure 1: Contrast enhanced (a) axial and (b) coronal 
pulmonary CTA views, There are filling defects consis-
tent with bilaterally acute thromboembolism at main, 
lobar, and right segmentary branches of pulmonary ar-
teries.

Bozok Tıp Derg 2016;6(4):72-6
Bozok Med J 2016;6(4):72-6

İNTEPE ve ark.
Izole Senkop



74

Bozok Tıp Derg 2016;6(4):72-6
Bozok Med J 2016;6(4):72-6

İNTEPE ve ark.
Izole Senkop

There was no infarct or effusion at parenchyma of lung 
(Figure 1C). 

Figure 1C: Bilaterally lung parenchymas are normal at 
figure (1-c)

Also bowing of interventricular septum to the LV was 
seen. The ratio of the RV to the LV was found to be two 
(Figure 2). Cranial CT of the patient was normal.  

Figure 2: At axial view of contrast enhaned pulmonary 
CTA, interventricular septum is in abnormal position, 
bowing to left ventricle. Right ventricle to left ventricle 
diameter ratio is found 2 and accepted as right ventri-
cular dysfunction

There was a regular rhytm consistent with sinus 

rhythm with Q and T waves in lead III and an S wave in 
lead I, negative T waves at V 1-3, lead I and right bundle 
branch block at electrocardiography. Chest X-ray was 
normal. A Doppler scan of the legs revealed an acute 
DVT in the left lower limb on the posterior tibia vein.
Thrombolytic therapy with recombinant tissue plasmi-
nogen activator (r-tPA) 100 mg over a 120-minutes pe-
riod was applied to the patient. Following intravenous 
unfractionated heparin was started with bolus heparin 
at 80 IU/kg IV and maintenance infusion at 18 IU/kg/
hour. Warfarin therapy was added at the second day 
of infusion with 5 mg. After a 13-day course of hospital 
treatment, he was discharged on oral warfarin therapy.
After thrombolytic and heparin infusion treatment, 
TTE was repeated on day 7 and it was found that pul-
monary artery pressure decreased to 30 mm Hg, inter-
ventricular septum was returned to the middle line, 
TAPSE increased to 18 mm, RV size was in normal size 
while right atrium was slightly enlarged.

DISCUSSION 

PTE diagnosis is challenging because there is no spe-
cific sign or symptom hence classic triad of dyspnoea, 
chest pain and haemoptysis are present in minority of 
patients. It was reported that 20–25% of all PTE cases 
are presented as sudden death and 81% of PTE disco-
vered at autopsy are unsuspected before death (2,5). 
Approximately 80-95% of PTE emerge as a result of 
migration from most commonly deep veins of calf. DVT 
was found 75% to 88% in patients with PTE (6,7).  

Isolated syncope is transient loss of consciousness 
in the absence of prior or concurrent neurologic, co-
ronary, or other cardiovascular disease signs and 
symptoms. There are three mechanisms in the setting 
of PTE. First, obstruction of pulmonary vascular system 
cause RV failure which affects LV filling with diminished 
cardiac output and systemic hypotension, tachycardia, 
and cerebral hypoperfusion. Secondly, pre-existing left 
bundle branch block or newly developed right bundle 
branch block cause complete atrioventricular block. Fi-
nally, Bezold-Jarisch reflex arc causes bradycardia with 
vasodilation and hypotension which is triggered by 
occlusion of main pulmonary artery by thrombus (2,3).
Prolonged immobilization, history of thrombophlebitis 
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and bone fractures of the lower extremities is the most 
important risk factors for PTE. While 78% of patients 
had one known risk factor, 50% of patients have any 
risk factor identified (7,8). Our case didn’t have any ac-
quired risk factor. We considered possible risk factors 
as age and male gender.

Syncope is seen almost always with other symptoms 
in of 10% patients with PTE, but may emerge regard-
less of hemodynamic instability (2). Our case was pre-
sented with only syncope in the absence of dyspnoea, 
chest pain, haemoptysis, tachypnea and hypotension. 
We attribute this condition to patient’s cardiopulmo-
nary well-being which may explain this extremely rare 
presentation.  The Framingham study supports us with 
their study. They conducted 26 year follow-up of 5209 
patient and found that there were no statistically signi-
ficant difference in stroke, myocardial infarction, sud-
den death, and cardiovascular mortality in respect to 
presence of isolated syncope (9). Kapoor et al reported 
that syncope secondary to non-neurologic causes does 
not increase sudden death risk if patient do not have 
chronic diseases (3).

Mild hypoxemia and elevated D-Dimer level led us to 
elucidate cause of syncope. PTE is usually accompanied 
by arterial hypoxemia and hypocapnia.  PaO2 level was 
lower than 82 mm Hg and PaCO2 lower than 37 mm Hg 
in 90% of patients with PTE. Also increased A-a O2 gra-
dient (>20 mm Hg) is more sensitive than hypoxemia 
alone (1,10).

The primary cause of mortality in PTE is RV failure (4). 
TTE demonstrates secondary changes in cardiac size 
and function caused by the hemodynamic effects of 
PTE which are dilatation and reduced function of RV 
cavity, abnormal septal motion or flattening, reduced 
LV cavity size, dilated pulmonary arteries, significant 
tricuspid regurgitation, and dilatation of the inferior 
vena cava. Also TTE enables direct visualization of free-
floating thrombus in the right-sided chambers or the 
pulmonary artery observed in 7% to 18% of patients 
(11).

RV fractional area change (RVFAC) and ejection fraction 
are commonly used parameters to define RV function 

however, they have limited value due to complex 3-di-
mensional geometry and non-concentric contraction 
pattern of RV. TAPSE is an easily measurable parameter 
which reflects RV systolic function along the long axis 
and it has been shown to be closely related to the RV 
ejection fraction. RV function and RVFAC is found to be 
significantly better when TAPSE is ≥18 mm. Also TAPSE 
correlates significantly with troponin I which is one of 
the serum markers of RV dysfunction (4,11).

The main indications for thrombolytic therapy include 
hemodynamic instability, respiratory distress, pulmo-
nary hypertension and echocardiographic evidence of 
RV dysfunction in patients with PTE (7,12). Our patient 
was not in shock clinic but he had a very high pulmo-
nary artery pressure and very low TAPSE level which in-
dicated severe right heart failure that probably would 
lead to left heart failure in a short time. Clinical outco-
me in PTE is directly related to RV dysfunction (4,13).

Final diagnosis of our case was established with pul-
monary CTA which not only shows size and location of 
thrombi also gives information about RV dysfunction 
by determining the ratio of the RV to LV diameters, and 
shape of the interventricular septum (2,14). Shape of 
interventricular septum may be flattened or bowing to 
the LV according to the severity of right heart pressure 
overload. RV to LV ratio becomes more than one due to 
increased size of right heart. Our case had increased RV 
to LV ratio (>2) and leftward bowing of interventricular 
septum.  

Finally, PTE is a potentially fatal disorder. Cardiores-
piratory status and thrombus size estimate mortality. 
Diagnosis depends on clinical symptoms and signs in 
combination with imaging modalities. TTE is a sensitive 
method for detection of right ventricular overload in 
PTE. Syncope may occur regardless of the presence of 
haemodynamic instability as in our case so PTE should 
be considered in the differential diagnosis of all pati-
ents presenting with syncope. 
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A Case Report: Uterine Lipoleiomyoma
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ÖZET

Uterin lipoleyomyomlar ultrasonda sıklıkla yanlış teşhis edilen nadir bening tümörlerdir, bu yüz-
den de onlar gereksiz invaziv tedavilere sebep olur. Klinik pratikte lipoleyomyomun iyi diferansiye 
liposarkomdan ayırımı önemlidir. Literatüre göre çok sayıda preoperatif iyi diferansiye liposarkom 
tanısı almış lipoleyomyom vakası mevcuttur. Liposarkomlar invaziv tedavi edilirken lipoleyomyom-
lar klinik ve radyolojik olarak takip edilebilirler. Bu yüzden bu hastaların cerrahiye maruz kalmadan 
doğru teşhis edilmesi çok önemlidir. Bizde burada nadir bir olgu olan 56 yaşında postmenapozal 
bir hastada teşhis edilen lipoleyomyom vakasının klinik bulguları, teşhisi ve tedavi prensiplerini 
günümüz literatürüne göre tartışıyoruz.   

Anahtar kelimeler: Uterine lipoleiomyom; Myom; Lipomyosarkom

ABSTRACT

Uterine lipoleiomyomas are rare benign tumors which are often misdiagnosed on ultrasound; 
therefore they are leading to unnecessary invasive procedures. In clinical practice, it is important 
to discriminate lipoleiomyoma from a liposarcoma.  According to the literature there are a lot 
of cases of lipoleiomyoma diagnosed preoperatively as a well-differentiated liposarcoma. While 
liposarcomas must be operated, asymptomatic lipoleiomyomas can be followed clinically and 
radiologically. Thus it is important to diagnose accurately the patients before they are exposed 
to the surgery. We present a rare case of lipoleiomyoma that arose in the submocusal area of 
uterine fundus together with endometrial polyp and this patient’s clinical findings, diagnosis and 
treatment principles are discussed in the current literature.

Key words: Uterine lipoleiomyoma; Myoma; Lipomyosarcoma
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INTRODUCTION

Uterine lipoleiomyomas are rare benign tumors which 
are often misdiagnosed on ultrasound; therefore they 
are leading to unnecessary invasive procedures (1, 2). 
The incidence of uterine lipoleiomyomas varies from 
0.03% to 0.2% (3). The majority of lipoleiomyomas are 
in the uterine corpus 90.7%, but some are found in 
the cer¬vix 6.5%.  They can be located respectively in 
intramural,subserozal and submucosal(77%,11%.2,5% 
) (4). They are typically found in postmenopausal wo-
men and they are usually combined with leiomyomas 
(5).

Histologically, uterine fatty tumors include a spectrum 
including pure lipomas, lipoleiomyomas and fibroli-
pomyomas. Lipoleiomyoma is a very unusual lesion of 
the uterus. It occurs primarily in obese perimenopau-
sal and post menopausal patients. The tumor consists 
of long intersecting bundles of bland, smooth muscle 
cells mixed with nests of mature fat cells and fibrous 
tissue (6).
We present a rare case of lipoleiomyoma that arose in 
the submocusal area of uterine fundus together with 
endometrial polyp.  

CASE REPORT

A 56-year-old postmenopausal woman came for an-
nual routine inspection. She experienced menopause 
at the age of 51 and was not on any hormone repla-
cement therapy.  She had no complaint about herself. 
She had no disease and took no drug.  Her body mass 
index was 27. Her obstetric and gynaecological history 
was normal.

Gynecological examination revealed no abnormalities 
of the vulva, cylindrical vaginal portion of the cervix 
and no evident pathological change was detectable 
with clinical examination.

Findings of preoperative ultrasound examination sho-
wed uterus with thickened endometrium of 7 mm and 
hyperechoic mass suggestive of myoma of anterior 
wall of fundus of uterus (Figure1), measuring 22mm in 
diameter. In addition, there was a millimeter focal cal-

cification of 5mm in diameter in the submucosal region 
of fundus. Ovaries and fallopian tubes were normal in 
appearance. 

Figure 1: Ultrasound 

She has undergone dilatation and curettage (D&C). His-
tologic study revealed atrophic endometrium. Papani-
colau (PAP) smear, no abnormality was observed.

All the standard serological and hematological parame-
ters were within normal range. The patient underwent 
total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-
oophorectomy because of polyp and fear of malig-
nancy. There were two patients with cancer of endo-
metrium in her family.
On gross examination of the specimen, the cervix and 
corpus measured 3x2 cm and 4x5 cm respectively. En-
dometrial thickness was 5mm. There was one myoma 
in the fundus. The cut surface of myoma is rich in adi-
pose tissue. Also, in the submucosal area of fundus one 
polyp was seen 15mm size.The serosal surfaces of the 
uterus were normal. Cut section of ovaries and the fal-
lopian tubes appeared grossly normal.

A histopathological examination revealed a uterine 
lipoleiomyoma, composed of variable amounts of 
smooth muscle cells and mature adipocytes(figure2)
To confirm the diagnosis of the tumours, the tissue 
sections were stained with h-caldesmon(figure3) and 
alpha-smooth muscle actin(figure4), which yielded a 
positive reaction. 
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Figure 2: Hematoxilyn&eosinX40

Figure 3: DesminX200

Figure 4: Smooth muscle action stainingX100

DISCUSSION

Lipoleiomyoma is a very rare benign mesenchymal tu-
mor which contains adipose tissue and smooth musc-
le (7). So there is little information in the literature 
on their clinical importance and treatment options. It 
is known as hypothetical that lipoleiomyomas result 

from fatty metamorphosis of uterine smooth muscle 
cells which may proceed to form localized or diffuse 
mature adipocyte tissue in leiomyoma or in the myo-
metrium rather than fatty degeneration (8).Estroge-
nic manifestations may be an important factor in the 
development of lipoleiomyomas (4). In addition some 
rare cytogenetic studies showed that there were lots 
of clonally chromosomes such tumors and in the lipo-
mas translocation of t[12-14] might be seen. Therefo-
re cells developing from multipotent stem cells in the 
myometrium of uterus may create lipoleiomyomas (9). 
Lipomatous lesions are classified microscopically de-
pending on amount of fat and other tissue component. 
If they consist of pure mature fat cells, they are entit-
led as lipoma. If they consist of connective tissue and 
smooth muscle bundles and fat cells, they entitled as 
lipoleiomyomas. When lipoleiomyomas contain proli-
ferating vessels, they are denominated as angiomyoli-
poma (9-11). According to previous studies, lipoleiom-
yomas most commonly grows in the uterine corpus at 
the subserosal or intramural levels, on the other hand 
it has been reported at other sites, including the cervix 
as well as in intraligamentary, peritoneal, and ovarian 
areas (12).

The Clinical symptoms of lipoleiomyomas are like ute-
rine leiomyomas. The majority of patients are asym-
ptomatic. The others present such as pelvic pain, ab-
normal uterine bleeding, constipation, and increased 
urinary frequency associated with the size of the lesion 
(3, 5, 13).  

According to previous studies we know that lipoleiom-
yomas look like clinically myomas, but radiologically 
lipomyosarcomas (14, 15). In clinical practice, discri-
mination of lipoleiomyoma from a well differentiated 
liposarcoma is importance.  According to the literature 
there have been a lot of cases of lipoleiomyomas which 
were diagnosed preoperatively as a well-differantiate 
liposarcoma (12, 15). While liposarcomas must be ope-
rated, asymptomatic lipoleiomyomas can be followed 
clinically and radiologically. Thus it is important to di-
agnose accurately the patients before they are expo-
sed to the surgery (16, 17). In the literature there has 
been only one liposarcoma case that developing from 
lipoleiomyoma, which showed that lipoleiomyomas 
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are benign tumors of the uterus which do not cause to 
death (18). In order to confirm the diagnosis we must 
examine pathologically although imaging plays an im-
portant role in preoperative diagnosis and localization 
of the lipoleiomyoma.

Providing that we increase awareness of the tumor and 
its features on imaging techniques, it may support fu-
ture preoperative diagnosis.

REFERENCES

1. Lin KC, Sheu BC, Huang SC. Lipoleiomyoma of the uterus. 
Int J Gynaecol Obstet. 1999; 67:47–9.
2. Rollasson TP, Wilkinson N. Non neoplastic conditions of 
myometrium and pure mesenchymal tumours of the uterus. 
In: Fox H, Wells M, editors. Haines and Taylor Obstetrical and 
gynaecological pathology. 5th ed. Edinburgh: Churchill Living-
stone; 2003. p. 531.
3. Manjunatha HK, Ramaswamy AS, Kumar BS, Kumar SP, 
and Krishna L, “Lipoleiomyoma of uterus in a postmeno-
pausal woman,”Journal of Mid-Life Health,vol.1,no.2,
pp.86–88,2010.
4. Akbulut et al. Lipoleiomyoma of the Uterus Balkan Med J, 
Vol. 31, No. 3, 2014
5. Sudhamani S, Agrawal D, Pandit A and Kiri VM, “Lipoleiomy-
oma of uterus: a case report with review of literature,”Indian 
Journal of Pathology and Microbiology,2010;53:840–841-4.
6. Scurry JP, Carey MP, Targett CS, Dowling JP. Soft tissue Lipo-
leiomyoma.  Pathology.  1991;23:360–2.
7. Kondi-Pafiti A,Grapsa D,Kairi-Vassilatou E, Kontogianni 
-Katsarou K, Koliopoulos C, Botsis D. Mesenchymal tumors 
of the uterine corpus with heterologous and hematopoietic 
components: a study of ten cases and review of the litera-
ture. Eur J Gynaecol Oncol 2006; 27:73-7.
8. Sieinski W. Lipomatous neometaplasia of the uterus: re-
port of 11 cases with discussion of histogenesis and patho-
genesis. Int J Gynecol Pathol 1989; 8:357-63
9. Demopoulos RI, Denervaes F, Kajı V. Benign mixt meso-
dermal tumors of the uterus: A histogenetic study. Am J Clin 
Pathol 1973;60:377-383
10. Kovacs J, Poka R. Lipoma of uterus. Pathology Research 
1996;2:181-183
11. Zaloudek C, Hendrickson M R. Mesencymal  tumors of the 
uterus. Chapter 13. In Blaustein’s Pathology of the Female 
Genital Track, ed Robert J. Kurman, Springer-Verlag New York, 
Inc. 2002;5th ed.pp:561-615
12. Wang X, Kumar D,Seidman JD. Uterine lipoleiomyomas: 
A clinicopathologic study of 50 cases.Int J Gynecol Pathol 

2006;25:239-42.
13. Ghosh B, McKeown B and Gumma A, “Lipoleiomyoma,”BMJ 
Case Reports, vol. 2011, Article ID bcr0820114577, 2011.
14. Resta L, Maiorano E, Piscitelli D, Botticella MA. Lipoma-
tous tumors of the uterus clinico- pathological features of 
10 cases with immunocytochemical study of histogenesis. 
Pathol Res Pract 1994;190:378-83. 
15. Maebayashi T, Imai K, Takekawa Y, et al. Radiologic fea-
tures of uterine lipoleiomyoma. J Comput Assist Tomogr 
2003; 27:162-5.
16.  Bell SW, Kempson RL, Hendrickson MR. Problematic uter-
ine smooth muscle neoplasms. A  linicopathologic study of 
213 cases. Am J Surg Pathol 1994;1535-58. 
17. Aslan E, Kilicdag EB, Haydardedeoglu B, Yıldırım T. Lipo-
leiomyoma of the uterus: A diagnostic  roblem. J Obstet Gyn-
aecol 2005;25:610-1.  
18. Scurry J, Hack M. Leiomyosarcoma arising in alipoleio-
myoma. Gynecol Oncol 1990; 39: 381-3.



İletişim: 

Uzm. Dr. Erkan Cem ÇELİK, 

Palandöken Devlet Hastanesi, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 

Paşalar Cad., No:1 Palandöken, 

Erzurum

Tel: 0505 344 21 81

e-mail: 

drerkancem@yahoo.com 

Geliş tarihi/Received: 19.11.2015

Kabul tarihi/Accepted: 15.02.2016

Bozok Tıp Derg 2016;6(4):81-4
Bozok Med J 2016;6(4):81-4

CHARCOT-MARIE-TOOTH TANILI HASTADA SAKRAL-
GLUTEAL CERRAHİDE REGİONAL ANESTEZİ İLE 
ANESTEZİ YÖNETİMİ-OLGU SUNUMU

Anaesthetic Management with Regional Anaesthesia in a 
Charcot-Marie-Tooth Diagnosed Patient who is Under Sacral-
Gluteal Surgery in 

1Palandöken Devlet Hastanesi, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, 

Erzurum

2Iğdır Devlet Hastanesi Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon Kliniği, Iğdır

3Harakani Devlet Hastanesi, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, 

Kars

4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı, Erzurum

Erkan Cem ÇELİK, Uz. Dr.

Cem SOYKUT, Uz. Dr.

Bahadır ÇİFTÇİ, Uz. Dr.

Mürsel EKİNCİ, Uz. Dr.

Ahmet KACIROĞLU, Arş.Gör.

Erkan Cem ÇELİK1, Cem SOYKUT1, Bahadır ÇİFTÇİ2, Mürsel EKİNCİ3, Ahmet KACIROĞLU4

ÖZET

CMTH herediterdir, motor ve duyu kaybına neden olan bir nöropati olarak bilinir. Nöropatik bir 
rahatsızlık olması, postür bozuklukları ile seyretmesi, malign hipertermi ve myopati riski nedeniy-
le anestezi yönetimi sıkıntılar içermektedir. 
19 yaşında erkek hasta pilonidal sinüs nedeniyle operasyona alındı. Hastaya operasyon için rej-
yonel anestezi uygulanması planlandı ve spinal anestezi işlemi uygulandı. Hasta saddle blok uy-
gulamak için 5 dk süre ile oturtuldu. Hastanın operasyon sırasında herhangi bir ağrı şikâyeti ol-
madı. Operasyon süresince tansiyon arterial, nabız, oksijen satürasyonu değerleri normal aralıkta 
seyretti.  Post operatif 2. saatte kalça ve bacaklarında sıcak-soğuk diskriminasyonu mevcuttu ve 
pin-prick testi pozitif idi. Hastanın servis takiplerinde herhangi bir sıkıntı görülmedi. Hasta ope-
rasyonun 48. saatinde eksterne edildi. Rejyonel anestezi nöropati riskini artırsa bile CMTH’de 
nispeten daha güvenli olduğu tarafımızca düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Charcot-Marie-Tooth, Rejyonel anestezi, Anestezi yönetimi 

ABSTRACT

CMTD is hereditary, known as neuropathy that causes motor and sensorial deficiency. In conse-
quence of its being a neurophatic disease, related with posture disorders and malign hyperther-
mia; anaesthesia managment of patients with CMTD includes hazards.

19 years old male patient was taken an operation for pylonidal sinus disease. Regional anaest-
hesia with spinal anaesthesia was planned and administered for the patient. Subsequent to the 
spinal injection, seating position was given to the patient for 5 minutes to perform saddle block. 
Patient didn’t suffer from any pain in the operation room. Arterial pressure, cardiac pulse rate 
and oxygen saturation values was in normal range. There was cold and hot discrimination on leg 
and hip at postoperative 2nd hours and pi-prict test was positive. He hadn’t a problem in surgery 
clinics visits. He was discharged at 48th hours of hospitalization. Even if regional anaesthesia is 
believed to increase the risk of neuropathy, our decision is it’s more confident from other ana-
esthesia methods in CMTD.    

Keywords: Charcot-Marie-Tooth; Regional anaesthesia; Anaesthetic management
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GİRİŞ

Charcot-Marie-Tooth (CMTH) hastalığı 1886 yılında 
hastalığı tanımlayan 3 klinisyenin ismine atfen bu şekil-
de adlandırılmıştır. CMTH herediterdir, motor ve duyu 
kaybına neden olan bir nöropati olarak bilinir. Bununla 
birlikte multifaktoriyel respiratuar problemler, periferal 
kas zayıflığı ve ilerleyen kas güçsüzlüğü ile seyretmek-
tedir. Dünya genelinde prevelansı 2500 de 1 olarak 
görülmektedir(1, 2). Tedavisi 1991 yılında genetik mar-
kerlerin incelenmesinin mümkün olması ile geliştirilme-
ye çalışılmıştır. Herediter bir hastalık olması nedeniyle 
tedavisi rehabilite edici tedavilerin ötesine geçememiş-
tir(3).

Nöropatik bir rahatsızlık olması, postür bozuklukları ile 
seyretmesi ve malign hipertermi riski nedeniyle CMTH 
anestezi yönetimi olarak sıkıntılar içermektedir. Kulla-
nılan inhaler anestezik maddeler malign hipertermiyi 
agreve ederken, kas gevşetici ajanlar ise şiddetli kas 
kaybı yaratarak solunum kaslarında güçsüzlük oluştu-
rabilmektedir(4). Regional anestezi yönetiminde ise 
kullanılan lokal anestezik ilaçların yarattığı nöral stress 
mevcut nöropati ile birlikte nöropatinin şiddetini arttı-
rabilmektedir. Literatür incelendiğinde genel anestezi, 
total intravenöz anestezi (TİVA) ve regional anestezi 
uygulanan vaka serileri bulunmaktadır. Uygulamalar 
içerisinde TİVA uygun olarak gözükse bile entübasyon 
gereksinimi olan durumlarda kas gevşetici ajan kulla-
nımının gerekliliği, miyopatiyi artırarak solunum kasla-
rında güçsüzlük ve kas doku enflamasyonu ile kas doku 
kaybını arttırabilmektedir(5). 

OLGU

19 yaşında erkek hastaya pilonidal sinüs nedeniyle ge-
nel cerrahi kliniğince operasyon planlandı. Doğuştan 
olan eklem deformiteleri ve ekstremite kısalığı nede-
niyle yapılan muayenelerinde hastaya 2 yaşında CMTH 
tanısı konulmuş idi (Resim 1). 4 yaşında genel anestezi 
altında bilateral alt ekstremite uzatma ameliyatı geçi-
ren hastanın per-operatif ve post-operatif süreç için 
alınan hikâyesinde ve epikrizlerinde malign hipertermi 
hikâyesi ve malign hipertermiyi çağrıştıracak bir bulgu 
görülmedi. Ekstremite deformitelerinin günlük aktivi-
telerini etkilediği düşünülerek hasta ASA III olarak de-

ğerlendirildi. Mallampati skorlaması 2, sternomental 
mesafe 13 cm, tiromental mesafe 7 cm idi ve atlantook-
sipital eklem kısıtlılığı yoktu. Hastanın sistemik muaye-
nelerinde ek bir sıkıntı görülmedi.

Resim 1: Charcot-Marie-Tooth tanılı hastanın ayak bile-
ği eklem deformitesi 

Hastaya operasyon için rejyonel anestezi uygulanması 
planlandı. Hasta muhtemel genel anestezi alabileceği 
düşünülerek haftanın ilk vakası olarak operasyon odası-
na alındı. Hasta operasyon masasına alınarak personel 
yardımı ile oturur pozisyona getirildi. Lumbal bölge po-
vidin iyot ile steril bir şekilde 3 kez temizlendi ve steril 
örtüler örtüldü. 26G pencil point spinal iğne ile L4-L5 
aralığından tek girişimle 11 mg bupivakain- 80 mg deks-
troz monohidrat (2.2 ml) (Marcain Heavy®) intratekal 
uygulandı. Hasta saddle blok uygulamak için 5 dk süre 
ile oturtuldu. Sakral ve gluteal bölgede soğuk-sıcak 
diskriminasyonu kalktığı görüldü ve hasta pron pozisyo-
na alınarak operasyona başlanıldı. Hastanın operasyon 
sırasında herhangi bir ağrı şikayeti olmadı. Operasyon 
süresince tansiyon arterial, nabız, parmak ucu oksijen 
satürasyonu değerleri normal aralıkta seyretti (Tablo 1).  
Postoperatif 2. Saatte kalça ve bacaklarında sıcak-soğuk 
diskriminasyonu başlayan, pin-prick testi pozitif olan 
sakral bölgede ağrısı başlayan hastaya serviste 75 mg 
Diklofenak Na im. uygulandı. Hastanın servis takiple-
rinde herhangi bir sıkıntı görülmedi. Operasyondan 48. 
saatinde eksterne edilerek evine gönderildi.
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TARTIŞMA

CMTH’ın 5 adet alt grubu bulunmaktadır. Bu alt grup-
lar otozomal dominant, otozomal resesif, X’e bağlı geçiş 
gösteren ve nokta mutasyon gibi birçok farklı tür gene-
tik bozuklukla geçiş gösterebilir(6). Etkilenen erkek po-
pülasyonda bayan popülasyona oranla klinik daha er-
ken dönemde otururken bayanlarda doğurganlık çağına 
kadar genellikle hafif semptomlarla eşlik edebilir(7). 
Hastalar kliniklerine göre iki gruba ayrılmaktadır. Tip 
1’de yaşamın ilk ve ikinci dekadında azalmış motor sinir 
iletim hızları, bilateral simetrik alt ekstremite de zayıf-
lığı, azalmış tendon refleksleri ve karakteristik eldiven-
çorap bölgesinde sensöryal defisit gibi orta veya şiddetli 
düzeyde semptomlarla seyreder. Tip 2 ise yetişkin yaş-
larda benzer semptomların hafif düzeyde görülmesi ile 
seyreder(8).  Olgumuz yaşamının ilk dekadında CMTH 
tanısı konulduğundan Tip 1 olarak değerlendirildi ve pe-
riferik motor defisiti mevcuttu ve defisitlere bağlı eklem 
deformiteleri bulunmaktaydı.

Klinik bulguları içerisinde nöropati, kas güçsüzlüğü ve 

myopati aynı zamanda malign hipertermi için artmış 
risk nedeniyle operasyon düşünülen CMTH hastaların-
da anestezi yönetimi her açıdan sıkıntılar içermektedir. 
İnhaler anestezik ilaçlar ve depolarizan kas gevşeticile-
re bağlı malign hipertermi riski nedeniyle TİVA güvenli 
olarak görülürken kullanılan non depolarizan ilaçlara 
bağlı post operatif kas güçsüzlüğü ve myopati riski ge-
nel anestezi için büyük risk içermektedir(5). Sugamma-
dex kullanılan bazı vakalarda ise sugammadex’in tüm 
steroid yapıdaki kas gevşetici ilaçlar için revers amaç-
la kullanımının yeterli olamaması ve post operatif kas 
güçsüzlüğünün önüne geçilirken solunum kas kuvveti-
nin tekrar kazanılması süreci de ayrı bir handikap olarak 
gözükmektedir(9). Bazı vaka örneklerinde kas gevşetici 
ajan kullanılmayıp yeterli derinlikte anestezi ile vaka 
yönetimi gerçekleştirilmiştir(10). Rejyonel anestezi uy-
gulamaları sırasında ise lokal anestezik ajanlara bağlı 
nöropati ihtimali ve yüksek seviye blok ile oluşabilecek 
solunum kaslarında güçsüzlük solunum sıkıntıları oluş-
turabilmektedir(11, 12). Ek olarak hastalığın doğasında 
bulunan kas-eklem deformiteleri veya skolyoz gibi ver-
tebral olumsuzluklar operasyonun rejyonel anesteziye 

                                                     Tansiyon Arterial  (mmHg)
Nabız 

(Atım/dk)

Parmak Ucu Oksijen 
satürasyonu 

(%)Sistolik Diyastolik

Rejyonel Anestezi

Öncesi 116 72 123 91

Sonrası 1. dk 112 70 110 93

Sonrası 5. dk 106 66 95 93

Cerrahi insizyon

Öncesi 114 58 100 95

Sonrası 1. dk 108 62 92 96

Sonrası 5. dk 110 63 87 97

Sonrası 10. dk 107 62 84 97

Sonrası 15. dk 114 64 80 98

Sonrası 20. dk 110 63 85 97

Sonrası 25. Dk 106 65 86 97

Post-op

1.saat 110 63 84 94

2.saat 130 68 94 93

4.saat 110 62 83 91

8.saat 108 63 80 91

12.saat 115 63 86 92

24.saat 112 61 85 91

Tablo 1: Anestezik, Cerrahi Girişim Öncesi Sırasında ve Sonrasında Vital Bulgular
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uygun olduğunu düşündürse de rejyonel anestezi ile 
vaka yönetimi başlatılamayabilir veya istenilen anes-
tezik yönetim oluşturulamayabilir. Tüm bu komplikas-
yonların aksine CMTH’li hastaları kapsayan 161 cerrahi 
işlemi içeren, içerisinde inhaler anesteziklerin ve süksi-
nilkolinin uygulandığı genel anestezi ve lokal anestezik 
ilaçların kullanıldığı rejyonel anestezi işlemleri uygula-
nıp malign hipertermi, nöropati ve miyopati görülme-
yen vaka serileri de mevcuttur(13).  

Literatür deki bazı olgular incelendiği vakit rejyonel 
anestezi uygulanabilecek hastalara rejyonel anestezi 
tercih edilirken rejyonel anestezi ihtimali olmayan has-
ta gruplarında çoğunlukla TİVA ve nöromüsküler bloğu 
revers için sugammadexin kullanımının olduğu görül-
müştür(5). Post operatif analjezi uygulanması amacıy-
la ise intratekal müdahalelerden kaçınılıp sürekli takip 
altında düşük dozlarda epidural analjezi kullanımının 
olduğu görülmüştür(8). Post operatif analjezinin yarat-
tığı solunum kas güçsüzlüğü ise non-invaziv ventilasyon 
ile aşılmaya çalışılmıştır. Bizde vakamızın rejyonel anes-
teziye uygun olması ve “saddle blok” tekniği ile spinal 
anestezi uygulaması sonucunda solunum kaslarında 
güç kaybı oluşturulmayacağı düşüncesi ile spinal anes-
tezi yönteminin hasta için daha uygun olabileceğini 
düşündük. Post operatif dönemde de hastada solunum 
sıkıntısı ve akut nöropatik bulgular görülmedi.

Charcot-Marie-Tooth hastalığı malign hipertermi, post 
operatif ventilasyon problemleri, nöropati ve miyopa-
tide artış riskleri nedeniyle dikkatli ve özenli anestezi 
yönetimi gerektirmektedir. İnhaler anestezikler ve de-
polarizan kas gevşeticiler malign hipertermi riskini art-
tırırken iv anesteziklerin büyük çoğunluğu bu açıdan 
güvenlidir. TİVA anestezisi içinde olsa entübasyon için 
kullanılacak kas gevşeticiler myopati riski yaratmak-
tadır(8). Rejyonel anestezi nöropati riskini artırsa bile 
CMTH’li hasta grubunda nispeten daha güvenli olduğu 
tarafımızca düşünülmektedir.
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görmesi halinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onayı belgesinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.
 Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, 
istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanır. Gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine 
dokunmadan, editorial komitemiz tarafından düzeltilmektedir.
 Makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, ‘Telif Hakkı’, ‘Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı’ ve klinik araştırmalarda ‘Etik Kurul Onayı’ 
nın bir kopyası makale gönderimi ile eşzamanlı olarak, e-mail (tip.editor@bozok.edu.tr) yada faks yoluyla (+90 354 214 06 12) dikkatine gönderilmelidir. 
Bu formları içermeyen yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tamamen 
yazarların sorumluğundadır ve yazarlara gönderdikleri yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. 
 
Yazım Kuralları
 • Yazılar çift aralıklı, yazı boyutu 12 punto olmalı, kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, standart A4 sayfasına, Microsoft Office Word belgesi 
veya rich text format olarak hazırlanmalıdır. 
 • Her bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. 
 • Yazılar başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı, sayfa numaraları sağ alt köşeye yazılmalıdır.
 • Kapak sayfasında; yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), sayfa başlarında kullanılacak 40 karakteri aşmayan kısa başlık, en az 3 ve en çok 6 
anahtar sözcük, tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri bulunmalıdır. Ayrıca yazının 
hazırlanması için alınmış herhangi bir destek ya da bağış varsa belirtilmelidir.
 • Özetler; Türkçe ve İngilizce olarak yazının çeşidine uygun olarak hazırlanmalıdır. 
 • Anahtar kelimeler; en az 3 en çok 6 olmak üzere Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. 
İngilizce kelimeler Index Medicus taki Medical Subjects Headings listesine uygun olmalıdır (Bkz: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe 
anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.bilimterimleri.com).  
 • Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli; sırayla numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak 
sunulmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki 
açıklamada belirtilmelidir.  Görseller EPS, TIFF, JPG ve PDF formatında gönderilmeli ve fotograflar 300 dpi ve vektörel çizimler ise 600 dpi çözünürlükte 
olmalıdır.
 • Teşekkür kısmında; çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/
veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.
 • Yazının sonundaki kaynak listesi kaynakların yazıdaki geliş sıralarına göre hazırlanmalıdır. Kaynak yazımı için kullanılan format Index 
Medicus’a uygun olmalıdır. (Bkz: www.icmje.org). Kaynaklar yazıda, ilgili cümle sonunda parantez içine alınarak belirtilmelidir. Kaynak numaraları 
birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına kısa çizgi konur. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’dan fazla 
ise, sadece ilk 6 isim yazılmalı ve diğerleri et al şeklinde gösterilmelidir. Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet 
adresleri kaynak olarak gösterilemez. On-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.  
 • Kaynak seçiminin ulusal yayınlardan yapılması tavsiye edilmektedir.
Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):
 • Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. 
*Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint Surg. 
1999;81(11):1600-10.
 •Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, 
yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
*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. p. 1181-96.
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• Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older 
adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
• Diğer kaynak türleri için, Bkz. “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References”.
Yazı çeşitleri
Orijinal araştırmalar:
Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.
İçerik:
- Özet; Türkçe ve İngilizce olarak, ortalama 200-250 kelime olacak şekilde; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. 
 - Giriş 
 - Gereç ve yöntemler 
 - Bulgular 
 - Tartışma / sonuç 
 - Teşekkür  
 - Kaynaklar
*Makalenin tamamı, yaklaşık 5000 sözcükten uzun olmamalı, şekil ve tablo sayısı altıyı geçmemeli, kaynaklar 40’ı aşmamalıdır. 
Klinik Derlemeler:
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlan-
malıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.İçeriği;
 - Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 - Konu ile ilgili başlıklar
 - Kaynaklar
*Derleme 5000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 100 olmalıdır.
Kısa bildiriler:
      -2000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.
Olgu Sunumu: 
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. 
İçerik:
 - Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
 - Giriş
 - Olgu Sunumu
 - Tartışma
 - Kaynaklar
Editöre mektup
Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir. 
İçerik:
 - Başlık ve özet bölümleri yoktur 
 - Mektuplar en fazla 500 kelimelik yazılardır, kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, şekil ve tablo içermez.
 - Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. 
 - Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.
Kontrol Listesi
Makale aşağıda gösterildiği gibi ayrı dosyalar halinde hazırlanmalıdır:
1.Başvuru Mektubu
2.Başlık sayfası
3.Özet 
4.Ana metin (makale metni, teşekkür, kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları)
5.Şekiller
6.Yayın Hakları Devir Formu
*Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler tip.editor@bozok.edu.tr adresine gönderilmelidir.
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Instructions For Authors

 Bozok Medical Journal is an official publication of Bozok University, School of Medicine and is published four 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. 
General Information
 Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or have not 
been previously published. Direct quotations, tables, or illustrations that have appeared in copyrighted material must be accompanied by written 
permission for their use from the copyright owner and authors. 
 The Journal commit to rigorous peer review, and stipulates freedom from commercial influence, and promotion of the highest ethical and 
scientific standards in published articles. It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets scientific criterias and ethical criterias. 
During the evaluation of the manuscript, the research data and/or ethics committee approval form can be requested from the authors if it’s required 
by the editorial board.
 All articles are subject to review by the editors and at least two referees. Acceptance is based on significance, and originality of the material 
submitted. If the article is accepted for publication, it may be subject to editorial revisions to aid clarity and understanding without changing the data 
presented.
 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). Submissions received without these forms (copyright, conflict of interest and approval of ethics committee) cannot 
be sent out for review.
The publisher owns the copyright of all published articles. Statements and opinions expressed in the published material herein are those of the 
author(s). Manuscript writers are not paid by any means for their manuscripts.

Editorial Policies
 • Text should be double spaced with 2,5 cm margins on both sides of a standard A4 page, using 12-point font. Manuscripts should be written 
with Microsoft Office Word document or rich text format.
 • Each section should start on a separate page. 
 • 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.
 • The title page should be organized as follows: Full title of the article, both in Turkish and English, all author’s full names with academic 
degrees, and names of departments and institutions, short title of not more than 40 characters for page headings, at least 3 and maximum 6 key words, 
corresponding author’s e-mail, postal address, telephone and fax numbers, any grants or fellowships supporting the writing of the manuscript.
 • Abstracts should written Turkish and English according to categories of articles.
•  Key words  should be minimally 3 and maximum 6, and should written Turkish and English. The words should be separated by semicolon 
(;), from each other. English key words should be appropriate to “Medical Subject Headings (MESH)” (Look: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 
Turkish key words should be appropriate to “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)” (Look: www.bilimterimleri.com).
 • All figures, pictures, tables and graphics should be cited at the end of the relevant sentence and numbered consecutively and kept 
separately from the main text. Explanations about figures, pictures, tables and graphics must be placed at the end of the article.  All abbrevations used, 
must be listed in explanation which will be placed at the bottom of each figure, picture, table and graphic. Submit your figures as EPS, TIFF, JPG or PDF 
files, use 300 dpi resolution for pictures and 600 dpi resolution for line art. 
 • In acknowldgements section; conflict of interest, financial support, grants, and all other editorial (statistical analysis, language editing) 
and/or technical asistance if present, must be presented at the end of the text.
 • The list of the references at the end of the paper should be given according to their first appearance in the text. Journal abbreviations 
should conform to the style used in the Cumulated Index Medicus (please look at: www.icmje.org). Citations in the text should be identified by numbers 
in brackets at the end of the relevant sentence. If reference numbers follow each other, the hyphen is placed between the starting and ending numbers. 
All authors should be listed if six or fewer, otherwise list the first six and add the et al. Declarations, personal experiments, unpublished papers, thesis 
can not be given as reference. Format for on-line-only publications; DOI is the only acceptable on-line reference. 
 • Choosing references from national magazines is recommend.
Examples for writing references (please give attention to punctuation):    
        • Format for journal articles; iinitials of author’s names and surnames, titles of article, journal name, date, volume, number, and inclusive pages, 
must be indicated. 
* Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint Surg. 
1999;81(11):1600-10.
 • Format for books; initials of author’s names and surnames, chapter title, editor’s name, book title, edition, city, publisher, date and pages. 
* 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.
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• Article with a Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older 
adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
 • For other reference style, please refer to “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample 
References”.

CATEGORIES OF ARTICLES
Original Research Articles: 
Original prospective or retrospective studies of basic or clinical investigations in areas relevant to medicine.
Content: - Abstract (200-250 words; the structured abstract contain the following sections: Objective, material and methods, results, conclusion; 
both in Turkish and English)
 - Introduction
 - Material and Methods
 - Results
 - Discussion/ Conclusion
 - Acknowledgements
 - References
*Original articles should be no longer than 5000 words and should include no more than 6 figures / tables and 40 references. 
Review Articles 
The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical literature may be prepared on all medical 
topics. Authors who have published materials on the topic are preferred.
Content: - Abstract (200-250 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
 - Titles on related topics
 - References
* These manuscripts should be no longer than 5000 words and include no more than 4 figures and tables and 100 references.
Short Communications 
It should be no longer than 2000 words and include no more than 2 figures and tables and 20 references.
Case Reports
Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or treatment of a known disease process, or 
unique unreported complications of treatment regimens. They should include an adequate number of photos and figures.
Content: - Abstract (average 100-150 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
 - Introduction
 - Case report
 - Discussion
 - References
Letters to the Editor
These are the letters that include different views, experiments and questions of the readers about the manuscripts that were published in this journal 
in the recent year.
Content: - There’s no title, abstract, any figures or tables
 - It should be no more that 500 words, the number of references should not exceed 5.
 - Submitted letters should include a note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the name, affiliation and 
address of the author(s) at the end.
 - The answer to the letter is given by the editor or the author(s) of the manuscript and is
published in the journal.
Checklist
The manuscript should be prepared as separate files in the following order:
 1. Cover Letter
 2. Title Page
 3. Abstract
 4. Main Text (text, acknowledgments, references, tables, and figure legends)
 5. Figures
 6. Copyright Form
Manuscripts should be prepared according to the instructions to authors and submitted online to the tip.editor@bozok.edu.tr 
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