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ÖZET

Giriş: Bu çalışmada küçük boyutlu renal pelvik taşlarda semi-rijit üreterorenoskop (S-URS) ile vücut 
dışından şok dalgalarıyla taş kırma (Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)) başarısını ret-
rospekti olarak kıyaslamayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Mart 2011 ile 2013 arasında 24 hastaya S-URS ile böbrek taşı tedavisi uygulandı. 
Kontrol grubu olarak benzer taş karakteristiğine sahip 33 ESWL hastası çalışmaya dahil edildi. 

Bulgular: Ortalama yaş ve taş boyutu her iki grupta benzerdi. Başarı oranları Grup 1’de %91.7 iken, 
Grup 2’de %93.9 olarak bulundu (p=0.224). Grup 1’de postoperatif 1. günde %75 hastada hematüri 
izlenirken, Grup 2’de bu oran %3 idi (p=0.01).  

Sonuç: Her ne kadar S-URS ile uygun vakalarda ESWL’ye yakın başarı oranları yakalanmışsa da, 
hematüri S-URS grubunda daha çok görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Böbrek taşı; ESWL; Üreteroskopi

ABSTRACT

Introduction: In this retrospective study, we aimed to present the comparison of small-sized renal 
pelvis stones of patients whom were treated by either semi rigid ureteroscope (S-URS) or ESWL. 

Materials and Methods: Between March 2011 and 2013, 24 patients were treated with S-URS 
for renal pelvic stones. 33 patients treated by ESWL with similar parameters were included in the 
study as the control group. 

Results: The mean age and size of stones were similar in both groups. The success rates were 
91.7% in Group 1, and 93.9% in Group 2 (p=0.224). The hematuria rates in the postoperative first 
day were 75% in Group 1, and 3% in Group 2 (p=0.01). 

Conclusion: While the success rates were similar for both groups, the hematuria rate was higher 
in S-URS group. 

Key words: Kidney calculi; ESWL; Ureteroscopy
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KÜÇÜK BOYUTTAKİ RENAL PELVİS TAŞLARININ SEMİ-
RİJİT ÜRETERORENOSKOPİ İLE TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ

The Feasibility of Semi-rigid Ureterorenoscopy in Small Sized 
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INTRODUCTION

Even thought there are many minimal invasive 
treatment methods for renal pelvis stones, such 
as Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL), 
Percutaneous Nephrolithotripsy (PNL), Flexible 
Ureteroscopy  (F-URS); open or laparoscopic surgery 
are other treatment options.

For kidney stones <1 cm, ESWL is the first option of 
treatment, whereas PNL is the first option for kidney 
stones >2 cm (1). Endourology is the main treatment 
option for the stones in between. Especially F-URS is 
the main treatment focus in the non-invasive era. 

Semi-rigid ureteroscopy (S-URS) is the gold standard 
treatment for the whole ureter but it is mostly efficient 
and safe for lower 1/3 (2,3). Even though upper 
ureteral and pelvic stones may be treated by S-URS, the 
reported data is limited (4,5). 

In this study, we aimed to present the comparison of 
renal pelvis stones of patients whom were treated by 
either S-URS or ESWL. 

MATERIAL AND METHOD

We retrospectively analyzed the files of 24 patients 
underwent S-URS for renal pelvis stones in our clinic 
between March 2011 and March 2013 (Group 1). 
We formed a group of 33 patients having the same 
demographics and stone size who were treated by SWL 
(Group 2) for a match pair analysis. 

All patients had preoperative intravenous urography 
and urinary ultrasound (USG). Patients in S-URS group 
were all treated in a single session. All patients had 
their stones fragmented by pneumatic lithotripsy (PNL) 
and removed by stone forceps. In SWL group, patients 
underwent at most 3 sessions of ESWL. Patients in both 
groups were evaluated with USG and computerized 
tomography in post operative third month for stone 
free status.

Patients having stones in other sites than renal pelvis, 
having a history of renal operation, having an anatomic 
anomaly such as ureteropelvic junction obstruction 
were excluded from the study.

For statistical analysis, Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) for Mac 20 was used. To compare the 
values in groups, student’s t test was used. To test for 
the distribution of variables, Mann-Whitney U test was 
used. P values <0.05 was considered significant. 

RESULT

Mean patient age for Group 1 was 51.75±13.52, and for 
Group 2 was 45.52±11.72 (p=0.076). Mean stone size 
was 14.3±5.9 mm and 13.3±3.6 mm for Groups 1 and 
2 respectively (p=0.262). Gender and stone localization 
was similar for both groups. In Group 1, all 22 patients 
were stone free at three months (91.7%). In second 
group however, that rate was %93.9 (31 patients) 
(p=0.224). In Group 1, two patients with residual 
stones were treated with ESWL, and/or flexible URS. 
In Group 2, 2 patients with residual stones were only 
followed-up. 

In group 1, all patients were treated in a single session. 
In second group, patients underwent 1.8 ± 0.59 sessions 
of SWL by a mean frequency of  2.99 ± 0.219 khz and 
2933.3 ± 230.6 joules of energy. 

Postoperative and post-ESWL hematuria was also 
compared between groups. In Group 1, hematuria was 
seen in 18 (75%) patients in the postoperative first day. 
In the second group hematuria was seen only in one 
patient (3%) in the post-procedural first day. Hematuria 
was ceased in the postoperative third day in all patients 
in Group 1, and in the second day in Group 2. The 
postoperative hematuria rates were statistically higher 
in Group 1 (p=0.01). 
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DISCUSSION

Our study reveals that S-URS could be efficient as ESWL 
for treatment of renal pelvic stones between 1 and 2 
cm in selected patient population.

The treatment of pelvis stones with URS is rare, most of 
the reports are on pediatric groups (6,7). In this study, 
we aimed to show that S-URS is a feasible method for 
treating renal pelvis stones on adult age group.

It should be noted that in all patients in Group 1, the 
ureteropelvic anatomy gave the opportunity to access 
renal pelvic stone with semi-rigid ureterorenoscopy. It 
is not possible to reach renal pelvis in all patients with 
renal pelvic stones because of different ureteropelvic 
angles, ureteral length, and ureteropelvic junction 
diameter. 

SWL is one of the gold standard treatment methods 
for treating kidney stones. It has a success of as high as 
95% (8,9). In our study, our success rate was 93.9% in 
SWL group.

In our study, success rates of ESWL and S-URS have been 
found to have similar. Especially following successful 
fragmentation with S-URS, there is a high probability of 
stone-free state. Treating upper ureteral stones, there is 
a high success with S-URS (2).  Similar to the outcomes 
of the literature, we have found 91.7% success rates 
with renal pelvis stones.
 
In regard to complications, ESWL is a highly safe 
method for treating renal pelvis stones (10). Studies 
also emphasize the safety of URS even though there 
are not many publications concerning the treatment of 
the upper system (11). In our study, both interventions 
were found to be safe. The only difference seen in 
postoperative-procedural was hematuria, which was 
observed more frequently in S-URS group.  
 
European Urological Association recommends the usa 
ge of rigid/semi-rigid ureteroscopy in the whole ureter. 

The guideline also states higher risk of residual stones in 
the upper urinary system (3,12). Upper ureteral stones 
have the risk of stone migration to renal pelvis or calyces 
and therefore halting the procedure. In our study, we 
successfully reached to the renal pelvis and fragmented 
the stones with laser lithotripsy. There were no cases 
with stone migration. Our results emphasize that S-URS 
is as efficient as ESWL in treating renal pelvis stones.

For treating kidney stones, flexible ureteroscopy is a 
more common device. The flexible instrument is highly 
successful in treating pelvic stones as well as calyceal 
stones (13). The high cost and vulnerability of this 
device makes it harder to acquire. 

The vulnerable points of this study are: its retrospective 
design and limited patient anatomical characteristics. 
Also we should note again that the operation with 
S-URS was only performed in patients with possible 
access to pelviceal system. 

CONCLUSION

Even though the low patient population and its 
retrospective manner are the limitations of our study, 
we believe this study may be helpful for physicians 
to consider this traditional method on renal pelvic 
stones. 
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ÖZET
Amaç: Stress üriner inkontinans (SUİ) nedeniyle transobturator teyp (TOT) operasyonu yapılan hasta-
larda parite sayısı , geçirilmiş vajinal cerrahi öyküsü ve operasyon sırasında emilebilir hemostatik jelatin 
sünger kullanmanın operasyonun sonuçları  üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntemler: Burdur Bucak Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ocak 2009 - 
Kasım 2012 tarihleri arasında TOT yapılan toplam 53 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hasta-
lara ait yaş , parite , gelişen komplikasyonlar , preoperatif ve postoperatif dönem arasındaki hemoglobin 
farkı (delta Hb) gibi bilgiler hasta dosyaları ve hastane kayıtlarından elde edilmiştir. 
Bulgular: Parite sayısı (p=0,241) ve geçirilmiş vajinal cerrahi (p=0,276) ile komplikasyon oranları arasında 
istatistiksel olarak  anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Operasyonda emilebilir hemostatik jelatin sün-
ger koymanın istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde komplikasyon oranlarını arttırdığı saptanmıştır 
(p=0,043). Parite sayısı (p=0,712) , geçirilmiş vajinal cerrahi (p=1,00) ve emilebilir hemostatik jelatin 
sünger uygulamanın (p=0,694) çalışmamızda SÜİ’nin semptomatik  olarak iyileşmesini istatistiksel ola-
rak anlamlı şekilde etkilemediği gösterilmiştir. Delta Hb değeri çalışmamızda parite sayısı ile istatistik-
sel olarak anlamlı bir korelasyon göstermemektedir (p=0,161). Geçirilmiş vajinal cerrahinin (p=1,00) ve  
hemostatik jelatin sünger (p=0,327) kullanımının delta Hb üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 
saptanmamıştır. 
Sonuç: Hemostatik jelatin sünger kullanımı TOT sonuçlarını olumlu yönde etkilememektedir. Operasyon 
başarısını arttıracak ve komplikasyon oranlarını düşürecek faktörlerin net olarak ortaya konabilmesi için 
daha geniş kapsamlı prospektif, randomize, kontrollü çalışmalara gereksinim vardır. 
Anahtar kelimeler: Postoperatif ; Stress üriner inkontinans; Sonuçlar; Transobturator teyp

ABSTRACT
Objective: We aimed to evaluate the parity,history of vaginal surgery, and use of absorbable hemostatic 
sponges during surgery for their impact on operation outcomes in patients undergoing transobturator 
tape (TOT) procedure for stress urinary incontinence (SUI). 
Methods: We retrospectively reviewed the medical records of 53 women,who underwent TOT 
procedure for SUI in the Department of Obstetrics and Gynecology in Bucak State Hospital,Burdur, 
between January 2009 and November 2012. All of the medical data including age, parity, complications, 
the difference in haemoglobin (Hb) levels measured before and after surgery (delta Hb) were retrieved 
from the patient charts and hospital records.
Results: There was not a statistically significant relationship between number of parity (p=0,241)  or 
history of vaginal surgery (p=0,276)  and complication rates. The use of absorbable hemostatic sponges 
during surgery significantly increased the complication rates (p=0,043). There was no statistically 
significant relationship between the number of parity (p=0,712),history of vaginal surgery (p=1,00),the 
use of absorbable hemostatic sponges during surgery (p=0,694)  and the treatment success of TOT 
procedure. Delta Hb did not correlate with parity (p=0,161) in our study. Both history of vaginal surgery 
(p=1,00) and the use of absorbable hemostatic sponges during surgery (p=0,327)  did not have a 
statistically significant impact on delta Hb. 
Conclusion: The use of hemostatic gelatin sponge has no positive effect on TOT outcomes. Prospective, 
randomized, controlled studies on a larger number of patients are needed to clearly identify the factors 
that would raise the success rate and reduce the complication rate in TOT procedure.
Key words: Post-operative; Outcomes; Stress urinary incontinence; Transobturator tape.

İletişim: 
Dr. Ali Yavuzcan, Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Düzce 
81000  Konuralp/Düzce
Tel: 0090 380 5421390
e-mail: 
draliyavuzcan@yahoo.com

Geliş tarihi/Received:13.11.2013 
Kabul tarihi/Accepted:06.02.2014

Bozok Tıp Derg 2014;4(2):5-10 
Bozok Med J 2014;4(2):5-10

TRANSOBTURATOR TEYP UYGULAMALARINDA PARİTE 
SAYISI,GEÇİRİLMİŞ VAJİNAL CERRAHİ VE HEMOSTATİK 
AJAN KULLANIMININ PEROPERATİF SONUÇLAR 
ÜZERİNE ETKİSİ

The Effect of Parity, Previous Vaginal Surgery, and  Use of 
Hemostatic Agent on Perioperative Results of Transobturator 
Tape Operations

5

Ali Yavuzcan1, 2, Mete Çağlar2, Gazi Yıldız1, Yusuf Üstün2, Raşit Altıntaş3, Pınar Yıldız1, Hüseyin 
Sert1, Serdar Dilbaz2, Selahattin Kumru2

1Bucak Devlet Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Bölümü,
Burdur

2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı, Düzce

3Bucak Devlet Hastanesi Üroloji 

Bölümü, Burdur

Ali Yavuzcan, Yrd.Doç.Dr.
Mete Çağlar, Yrd.Doç.Dr.
Gazi Yıldız, Uzm. Dr. 
Yusuf Üstün, Prof. Dr.
Raşit Altıntaş, Uzm. Dr.
Pınar Yıldız, Uzm. Dr.
Hüseyin Sert, Uzm. Dr.
Serdar Dilbaz, Prof. Dr.
Selahattin Kumru, Prof. Dr.



GİRİŞ

Objektif değerlendirmeler ile gösterilebilen istemsiz id-
rar kaçırma durumu sosyal ve hijyenik problemlere ne-
den oluyorsa üriner inkontinans (Üİ) tanısı almaktadır 
(1). Pelvik taban yetmezliği ve anatomik destek yeter-
sizliğine bağlı olarak gelişen stress Üİ (SÜİ) 20 yaş üstü 
genç bayanlarda %20-30, orta yaşlarda %30-40, daha 
sonraki yaşlarda %30-50 oranında görülmektedir (2). 
SÜİ’ye neden olan temel mekanizma intravezikal basın-
cın üretral kapanma basıncını aşmasıdır. Vezikoüretral 
segmentin hipermobil hale gelmesi ile üretral kapanma 
basıncının yetersiz hale gelmektedir (3). SÜİ için risk 
faktörleri arasında parite, menopoz, sigara kullanımı , 
ırk , kronik konstipasyon, geçirilmiş jinekolojik cerrahi 
,ileri yaş ve obesite sayılabilir (4). SUİ tanısı öncelikle 
hastanın öyküsü ve şikayetleri ile konmaktadır. Üriner 
Stress Test, üretral hipermobiliteyi gösteren Q Tip Testi 
ve günümüzde yararlılığı tartışılır hale gelen gelen üro-
dinamik değerlendirme SUİ tanısında kullanılan yar-
dımcı testlerdir (5). 

SÜİ’nin cerrahi tedavisinde amaç üretranın anatomik 
pozisyonunun ve desteğinin düzeltilmesidir. Rehabili-
tasyondaki amaç ise pelvik taban kaslarının gücü art-
tırılarak üretral stabiliteyi sağlamaktır (6). Amerikan 
Üroloji Birliği tarafından  retropubik suspansiyon ve 
midüretral sling operasyonlarının  SUİ tedavisinde en 
etkili yöntemler olduğu belirtilmiştir (7). Günümüzde 
transobturator teyp (TOT) operasyonu gibi  midürethü-
ral sentetik sling uygulamaları SÜİ için en sık kullanılan 
cerrahi yöntem haline gelmiştir (8).

Parite sayısı bir kadın hayatı boyunca maruz kaldığı 
östrojen miktarını temelde belirleyen faktördür. Östro-
jenler alt üriner sistem fizyolojisi ve fizyopatolojisinde 
önemli rol oynamaktadır (9). Geçirilmiş jinekolojik cer-
rahi öyküsünün operasyon sırasında cerrahi disseksiyon 
tekniğinin zorlaştırarak TOT operasyonlarının sonuçları-
nın etkileyebileceği öngörülmektedir. Ancak bu konu ile 
ilgili olarak yapılan çalışma sayısı sınırlıdır (10,11).

Hemostatik jelatin süngerler süngerimsi yapıya sahip, 
jelatin bazlı steril materyallerdir. Uygulandığı bölgede 
kanama zamanını ciddi oranında kısaltmaktadır. He

mostatik emilebilir jelatin süngerlerin etkinlikleri ile ilgi-
li olarak insan ve hayvan çalışmaları mevcuttur (12,13).
Bu çalışmada SÜİ nedeniyle TOT yapılan hastalarda 
parite sayısı , geçirilmiş vajinal cerrahi öyküsü ve ope-
rasyon sırasında emilebilir hemostatik jelatin sünger 
kullanmanın operasyonun sonuçları  üzerine etkilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışmamızda Burdur Bucak Devlet Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ocak 2009 - Kasım 
2012 tarihleri arasında SÜİ tanısıyla TOT işlemi uygu-
lanan toplam 53 hasta retrospektif olarak değerlendi-
rilmiştir. Hastalara ait yaş , parite , gelişen komplikas-
yonlar , preoperatif ve postoperatif dönem arasındaki 
hemoglobin farkı (delta Hb) gibi bilgiler hasta dosyaları 
ve hastane kayıtlarından elde edilmiştir.

İntraabdominal basınç artışı olan hallerde 
(öksürme,hapşırma,yük kaldırma,…vb) idrar kaçırdığını 
belirten ve bu şikayetinden dolayı en az 3 aydır rahat-
sızlık duyup tedavi olmak isteyen hastalar çalışmaya 
dahil edilmiştir. Mesane fonksiyonunu etkileyebilecek 
nörolojik hastalığı olanlar , mikst veya urge inkontinan-
sı olanlar , aşırı aktif mesane semptomları bulunan-
lar daha önce SUİ tedavisi amaçlı operasyon öyküsü 
olanlar , intraabdominal basınç artışı olmaksızın idrar 
kaçıranlar ,normal pozisyonda ayakta dururken idrar 
kaçıran hastalar , noktüri (gecede ≥2 idrar yapma) bulu-
nanlar , mobilizasyonu kısıtlı olanlar , pelvik radyotera-
pi alanlar , prospektüs bilgisi olarak üriner inkontinansa 
neden olabilecek ilaç alımı olanlar (Ca kanal blokeri, 
benzodiazepinler , diüretikler,…vb) , alkol/madde ba-
ğımlılığı olanlar , idrar yolu enfeksiyonu bulunanlar ve 
üriner isteme ait herhangi bir obstrüktif yada fonksiyo-
nel hastalığı bulunan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. 
Daha önce sistosel onarımı,sistorektosel onarımı yada 
sakrospinöz ligament fiksasyonu benzeri vajinal cerrahi 
geçiren hastalar vajinal cerrahi öykü pozitif olarak kabul 
edilmiştir. Hastalara Amerikan Kadın Sağlığı Birliği’nin 
önerdiği şekilde SUİ tanısı koymak için şu sorular sorul-
muştur:
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i) istemediğiniz halde idrar kaçırdığınız olur mu? 
ii) öksürdüğünüzde ,güldüğünüzde yada egzersiz yaptı-
ğınızda idrar kaçağı olur mu? 
iii) idrar kaçırdığınızdan dolayı ped yada bez kullanır mı-
sınız? (14). Bu sorulara verilen pozitif yanıtlar üzerine 
hastalara jinekolojik muayene yapılmıştır. Hastaların tü-
münden operasyon öncesi yazılı onam formu alınmıştır. 
Ameliyat öncesi proflaksi amaçlı  1 gram sefazolin sod-
yum yapılmıştır. Ameliyat sonrası dönemde 24. saatte 
hastaların foley sondaları çekilmiştir.

Cerrahi teknik Delorme’nin tanımladığı gibi dışarıdan 
içeriye olacak şekilde gerçekleştirilmiştir (15). Teyp ola-
rak %100 monofilaman polipropilen makroporöz meş 
kullanılmıştır. Operasyon sırasında hastaların 25 tane-
sinde (%47,2) her iki tarafta disseke edilen vajinal mu-
koza ve puboservikal fasya arasında trokarın ilerletildiği 
bölgeye emilebilir hemostatik jelatin sünger yerleşti-
rilmiştir. Mesane ve üretra  travması, peroperatif 1000 
ml. üstünde kanama ve postoperatif bacak ağrısı ve/
veya alt extremite mobilizasyon güçlüğü peroperatif ve 
postoperatif komplikasyonlar olarak değerlendirilmiştir. 
Preopaeratif olarak ölçülen Hb değeri (gr/dl) ile posto-
peratif 6. saatte ölçülen Hb. değeri (gr/dl)    arasındaki 
fark delta Hb (gr/dl)  olarak kabul edilmiştir.  
Hastalar sondaları çıkartıldıktan sonra serviste spon-
tan miksiyon yapana kadar takip edilmiştir. Hasta ta-
burcu edilmeden operasyon öncesi sorulan sorular ile 
sorgulanıp subjektif olarak kür elde edilip edilmediği 
değerlendirilmiştir (14). Hasta ile ameliyat sonrası 7. 
günde ve 30. günde görüşülerek Amerikan Kadın Sağ-
lığı Birliği’nin önerdiği SUİ varlığına dair sorular tekrar 
sorulmuştur (14). Hastaneden  taburcu olmadan , pos-
toperatif 7. günde ve 30. günde yapılan değerlendir-
melerde ameliyat öncesinde pozitif olarak yanıtladığı  
sorulara negatif yanıt veren ve operasyon sonrası tama-
men “kuru” kaldığını belirten hastalarda tedavi başarılı 
olarak değerlendirilmiştir. Operasyon sonrası sorulan : 
i) istemediğiniz halde idrar kaçırdığınız olur mu? ii) ök-
sürdüğünüzde ,güldüğünüzde yada egzersiz yaptığınız-
da idrar kaçağı olur mu? iii) idrar kaçırdığınızdan dolayı 
ped yada bez kullanır mısınız? sorularından herhangi 
birine “evet” yanıtı veren yada tamamen “kuruluk” his-

setmeyen hastalarda operasyon başarısız olarak kabul 
edilmiştir. 

İstatistiksel Yöntem:
Araştırma sonucu elde edilen veriler Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) 19.0 paket programından 
yararlanılarak, tanımlayıcı veriler için aritmetik ortala-
ma, standart sapma gösterimi kullanılmış, verilerin tüm 
dağılımını göstermek amaçlı ise yüzdelik hesaplaması 
yapılmıştır. Başarı ve komplikasyonlara etkisi olabilece-
ği düşünülen tüm değişkenler Pearson ki-kare (χ2) ve 
Fisher Exact test analiziyle değerlendirilmiştir. 

BULGULAR

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalamasının 
43,38±10,99 yıl olarak saptanmıştır. Dört adet has-
ta (%7,5) daha önce sistosel nedeniyle vajinal cerrahi 
geçirmiştir , 49 adet hastada (%92,5) vajinal cerrahi 
öyküsü mevcut değildir. TOT operasyonunun subjektif 
başarı oranının % 86,8 ve komplikasyon oranı % 7,5 ola-
rak  tespit edilmiştir. Hastalara ait genel özellikler Tablo 
1’de sunulmuştur. Çalışmamızda parite sayısı (p=0,241) 
ve geçirilmiş vajinal cerrahi (p=0,276) ile komplikasyon 
oranları arasında istatistiksel olarak  anlamlı bir ilişki 
tespit edilmemiştir. Ancak operasyon sahasına emile-
bilir hemostatik jelatin sünger koymanın istatistiksel 
olarak anlamlı olacak şekilde komplikasyon oranlarını 
arttırdığı saptanmıştır (p=0,043) (Tablo 2).

Parite sayısı (p=0,712) , geçirilmiş vajinal cerrahi 
(p=1,00) ve emilebilir hemostatik jelatin sünger uygu-
lamanın (p=0,694) çalışmamızda SÜİ’nin semptomatik  
olarak iyileşmesini istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
etkilemediği gösterilmiştir (Tablo 3). 

Ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan Hb değişim 
miktarı olan delta Hb değeri çalışmamızda parite sayı-
sı ile istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon göster-
memektedir (p=0,161). Geçirilmiş vajinal cerrahinin 
(p=1,00) ve  hemostatik jelatin sünger (p=0,327) kulla-
nımının delta Hb üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisi saptanmamıştır (Tablo 4).
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Tablo 1. Hastalara ait genel özellikler.

    N(%) ortalama±standart sapma Min.- Max.
Yaş(yıl)    53(%100) 48,38+/-10,99 20-72
parite    53(%100) 2,87+/-1,0 1-5
Preop hb(gr/dl)   53(%100) 12,58+/-1,41 8,20-15,10
Postop hb(gr/dl)   53(%100) 12,28+/-1,43 8,10-15,10
Delta Hb(gr/dl)   53(%100) 0,32+/-0,30 0,00-1,30
Vajinal cerrahi öykü (+)  4(%100) 
  • Sistosel onarımı  4(%100)
Hemostatik Jelatin Sünger (+) 25(%47,2)  
Komplikasyon   4(%7,5)
  • bacak/kasık ağrısı  2(%3,8)
  • mesane yaralanması  2(%3,8)
Semptomatik iyileşme(+)  46(%86,8)  

Tablo 2. Parite sayısı,vajinal cerrahi öykü ve hemostatik sünger kullanımının komplikasyon oranlarına etkisi.

    Komplikasyon(-) Komplikasyon(+) P değeri
    N=49 (% 92,5) N=4  (% 7,5) 
Parite sayısı α   2,92+/-1,01 2,25+/-0,5 0,241
Vajinal cerrahi öyküsü(-)  46 (% 93,8) 3 (% 75)  0,276
Vajinal cerrahi öyküsü(+)  3 (% 6,1) 1  (% 25) 
Hemostatik Jelatin Sünger (-) 28 (% 57,1) 0 (% 0)  0,043
Hemostatik Jelatin Sünger (+) 21 (% 42,8) 4 (% 100) 
α  ortalama ± standart sapma.

    Semptomatik tedavi(-) Semptomatik tedavi(+) P değeri
    N=7  (% 13,2)  N=46  (% 86,6) 
Parite sayısı α   3,00+/-1,29  2,85+/-0,96  0,712
Vajinal cerrahi öyküsü(-)  7 (% 100)  42 (% 91,3)  1,00
Vajinal cerrahi öyküsü(+)  0 (% 0)   4 (% 8,6) 
Hemostatik Jelatin Sünger (-) 3 (% 42,8)  25 (% 54,3)  0,694
Hemostatik Jelatin Sünger (+) 4 (% 57,2)  21 (% 45,6)
α  ortalama ± standart sapma. 

Tablo 3. Parite sayısı,vajinal cerrahi öykü ve hemostatik sünger kullanımının tedavi oranlarına etkisi.

Tablo 4. Parite sayısı,vajinal cerrahi öykü ve hemostatik sünger kullanımının Delta Hb. değerine etkisi.

    Delta Hb (gr/dl)  P değeri
Vajinal cerrahi öyküsü(-)α  0,32+/-0,31  1,00
Vajinal cerrahi öyküsü(+)α  0,27+/-0,17 
Hemostatik Jelatin Sünger (-)α 0,28+/-0,29  0,327
Hemostatik Jelatin Sünger(+)α 0,36+/-0,31
α  ortalama ± standart sapma. 
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TARTIŞMA

TOT ameliyatından sonra hastanın SÜİ semptomlarının 
ortadan kalkması ve hastanın yaşam kalitesinin düzel-
mesi beklenmektedir. Bu nedenle TOT operasyonun ba-
şarısı birçok çalışmada değerlendirilmiştir (8,16). Teda-
vi sonuçlarının değerlendirilmesi için bir çok parametre 
mevcuttur. Objektif kür , genelde öksürük stres testi ile 
inkontinansın olmaması olarak kabul edilmektedir (16). 
Amerikan Kadın Sağlığı Birliği’nin değerlendirme soru-
ları hastanın günlük yaşamında SÜİ varlığını ve tedavi 
etkinlğini değerlendiren temel skalalardan birisidir (14) 
. Operasyon öncesi ve sonrası  bu değerlendirmenin 
yapılması da tedavinin başarılı olup olmadığına dair 
hekimi bilgilendirmektedir . Delorme TOT sonrasında 
%98 kür oranı belirtmiştir (15). Geniş bir kapsamlı bir 
çalışmada ise %80,5 kür oranı saptanmıştır (17). Akın-
cı ve ark. objektif kür oranını %90,5 olarak bulmuştur 
(18). Bizim çalışmamızda TOT sonrasında hasta taburcu 
edilmeden , 7. günde ve 30. günde yapılan değerlendir-
mede 53 hastamızın 46 tanesinde (86,8%) başarı elde 
edilmiştir ve hastalarımız SÜİ şikayetlerinde tamamen 
iyileşme olduğunu bildirmişlerdir. Bu oran literatürdeki 
çalışmalar ile uyumluluk göstermektedir (8,17,18). Ça-
lışmamıza göre SÜİ semptomlarının düzelmesi parite 
sayısı, geçirilmiş vajinal cerrahi ve emilebilir hemostatik 
jelatin sünger kullanımıdan etkilenmemektedir. Purnic-
hescu ve ark. da bize benzer şekilde parite ve geçirilmiş 
jinekolojik cerrahinin TOT’un başarısını etkilemediğini 
bildirmiştir (11).

TOT operasyonunda uzamış kanama, yara yeri enfek-
siyonu, üriner retansiyon , mesh erozyonuna bağlı 
reoperasyon, bacak/kasık ağrısı gibi komplikasyonlar 
olabileceği daha önce yapılan çeşitli araştırmalarda 
gösterilmiştir (8,19). Bizim çalışmamızda da 2 (%3,8)  
hastamızda mesane yaralanması ve 2 (%3,8)  hasta-
mızda bacak ağrısı olmak üzere toplam 4  hastamızda 
komplikasyon saptanmıştır. Çalışmamaızda kompli-
kasyon oranının parite ve geçirilmiş vajinal cerrahi ile 
değişmediği saptanmıştır. Ancak kanamanın kontrolü 
amacıyla emilebilir hemostatik jelatin sünger uygula-
manın komplikasyonları anlamlı oranda arttırdığı tespit 
edilmiştir. Kang ve ark. tarafından ratlarda yara yerinde 
jelatin süngerin şidddetli inflamasyona yol açtığı belir-

tilmiştir (13). Travmatize olmuş kemik dokularında he-
mostatik jelatin sünger defektif doku rejenerasyonuna 
neden olmaktadır (20). Çalışmamızda jelatin sünger 
dokuda hemostazı sağlarken inflamatuvar reaksiyo-
nu arttırarak ve yara iyileşmesini olumsuz etkileyerek 
postperatif bacak ağrısı/kasık ağrısı şikayetlerini arttır-
dığı düşünülmektedir.

Sivanesan ve ark. TOT operasyonunda ortalama kan 
kaybının 54 ml olduğunu göstermişlerdir (21).

Bizim çalışmamızda da tüm hastaların ortalama delta 
Hb değeri 0,32+/-0,30 gr/dl olarak bulunmuştur. Del-
ta Hb değeri üzerine parite,vajinal cerrahi öyküsü ve 
emilebilir hemostatik jelatin sünger uygulanmasının 
etkisinin olmadığı saptanmıştır. Parite sayısı kadının 
tüm hayatı boyunca maruz kaldığı östrojen miktarını 
etkilemektedir. Vajen epiteli östrojene duyarlıdır. Vaji-
nal epitel proliferasyonu ve differansiasyonu östrojen 
reseptörleri (ER)  aracılığı ile sağlanmaktadır (23). An-
cak çalışmamızda parite sayısının TOT operasyonunun 
sonuçları üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.

SONUÇ

TOT operasyonu başarısı yüksek ve komplikasyon oran-
ları düşük bir operasyondur. Hemostatik jelatin sünger 
kullanımı TOT sonuçlarını olumlu yönde etkilememek-
tedir. Operasyon başarısını arttıracak ve komplikasyon 
oranlarını düşürecek faktörlerin net olarak ortaya kona-
bilmesi için daha geniş kapsamlı prospektif, randomize, 
kontrollü çalışmalara gereksinim vardır. 
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ÖZET
Amaç: Sağlıkta dönüşüm öncesi ve sonrasındaki değişim sürecinde aile hekimlerinin gebelik takibindeki etkisini 
değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı olan bu çalışma Kocaeli’nin Kandıra bölgesinde gerçekleştirildi. Sağlıkta 
dönüşüm öncesi (SDÖ) ve sağlıkta dönüşüm sonrası (SDS) birer doğum yapan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların gebelik öncesi danışmanlık hizmeti, ilk başvuru zamanı, demir, multivitamin, folik asit tedavisi, kro-
mozomal anomali tarama testleri, 2. trimester ultrasonografi taraması, oral glukoz tolerans testi ve kontrol geliş 
sayıları karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 31’idi (25-38). Sağlıkta dönüşüm öncesi ile sonrasında ge-
belik öncesi danışmanlık hizmeti alım oranı, hastaların ilk başvurularına gelme dönemleri, zeka testi (ikili, üçlü, 
dörtlü test) yapılma oranları, fetal anomali taraması yaptıran hasta oranı, 50 veya 75 gram oral glukoz tolerans 
testi, folik asit kullanımı ve ultrasonografik kontrol sayısı karşılaştırılmış olup SDÖ’ye göre SDS’de istatistiksel 
olarak anlamlı artış olmuştur. Demir replasman, multivitamin destek tedavileri bakımından  istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmadı. 
Sonuç: Sonuç olarak sağlıkta dönüşüm ile gebelik öncesi danışmanlık artma eğiliminde olup antenatal takipte 
kullanılan testler, destek tedaviler daha başarılı uygulamalar sağlamıştır. Devlet hastanelerinde donanım kali-
tesinin artması ve kolay muayene imkanı hastaların daha fazla başvurusunu sağlamış olup gebelikteki sorunları 
belirlemede yararlı olabileceği  düşünülmektedir. Sağlıkta dönüşüm ile aile hekimlerinin gebelik öncesi ve gebe-
lik boyunca verdikleri hizmet ile anne ve çocuk sağlığına sağladığı katkı belirgin gözlenmektedir. 
Anahtar kelimeler: Gebelik; Antenatal; Sağlık.

ABSTRACT
Aim: We aimed to evaluate the influences of family medicine pyhsicians during pregnancy follow-up before and 
after transformation in the health care system.
Materials and Methods: This descriptive study was performed in Kandira, İzmit. Sixty women  who had one 
pregancy before and one pregancy after the health-care system transformation were included in the study.  Pre-
gestational consulting service use, date of first visit, iron supplementation, muti vitamine supplementation, folic 
acid supplementation, chromosomal anomaly screening test results, 2nd trimester ultrasonography findings, 
oral-glucose tolerance test results and the number of visits during pregnancy were compared.
Results: The mean age of the study group were 31 years (25-38). Compared to prior to health transformation 
process group, pre-gestational consulting service use, date of first visit, folic acid supplementation, chromosomal 
anomaly screening test results, 2nd trimester ultrasonography findings, oral-glucose tolerance test results and 
the number of visits during pregnancy were significantly increased after the transformation in the health-care 
system. No statistically significant difference was found i means of iron and multivitamin supplemantations.
Conclusion: Followig the transformation in health-care system, pre-gestational consultation had a tendency 
to increase, screening tests and supplementations during pregnancy follow-up provided improvement in 
treatment protocols. It is believed that improved quality of equipments in public hospitals and easy access to 
medical care facilities provided increase in the number of hospital applications  which also helped out finding 
the pregancy-related problems. Contribution of medical services provided by Family medicine physicians before 
and during pregnancy is more significant after the transformation in the health-care system.
Key words: Pregnancy; Antenatal; Health.



GİRİŞ

Anne adaylarının içinde bulundukları risklerinin be-
lirlenmesi ve takiplerinin ona göre yapılması için pre-
konsepsiyonel dönemde ayrıntılı değerlendirilme ya-
pılması önem taşımaktadır (1). Ancak anne adayları 
ülkemizde bu dönemde genellikle başvurmadıkların-
dan gebeliklerinin ilk kontrolünde, durumları ve risk-
leri değerlendirilmektedir. Türkiye genelinde gebelerin 
yaklaşık %90’ı sağlık personelinden en az bir kez bakım 
almaktadır (2). Bu oran izlenimlerin niteliği ve sürekliliği 
hakkında bilgi vermemektedir. Antenatal dönemde ta-
kip ve bakım almamış gebelerin perinatal mortalite ve 
morbiditesinde artış olduğu bilinmektedir (1).

Türkiye’de 2005 yılından itibaren aile hekimliği uygula-
masına geçilmeye başlanmış olup belli bir takvim içinde 
kademeli olarak diğer illerin de geçişi sağlanmıştır(3). 
Gebe izlenimleri birinci basamak sağlık hizmetleri içe-
risinde öncelikle sağlık ocağı hekimleri, sağlıkta dönü-
şümden sonra da aile hekimlerinin sorumluluğunda yü-
rütülmektedir. Hasta gerekli durumlarda özellikle küçük 
ilçelerde olduğu gibi aile sağlığı merkezleri ile entegre 
olmuş devlet hastanelerine yönlendirilmektedir. Sağ-
lıkta dönüşümde aile hekimliği uygulaması sonrasında 
anne sağlığı ile ilgili hizmetlerin değerlendirilebilmesi 
için sağlıkta dönüşüm öncesi dönemindeki benzer hiz-
metlerle karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır. Kandıra top-
lum sağlığı merkezleri sağlıkta dönüşüme tam anlamı 
ile 2010 yılında geçmiştir. Bu çalışma Kandıra ilçesinde, 
sağlıkta dönüşüm çerçevesinde aile hekimliği uygula-
masına geçiş sonrasında toplum sağlığı merkezleri ile 
devlet hastanelerin işbirliği göz önüne alınarak devlet 
hastanelerinde gebe izlemlerinin, aile hekimliğine geçiş 
öncesindeki aynı amaçla toplanan verilerle karşılaştır-
ma yapmak amacıyla yapılmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışma grubumuzda 60 hasta değerlendirilmeye alın-
dı. Bu hastalar Kandıra ilçesinde toplum sağlığı merkezi 
ve devlet hastanesine başvuran ve takipleri yapılmış 
hastalardı. Bu hastalar hem sağlıkta dönüşüm öncesi 
(SDÖ) hemde sağlıkta dönüşüm sonrası (SDS) birer do-
ğum yapan multipar hastalar olup doğum defterinden 
seçildi. Bu hastaların doğum dosyalarındaki bilgileri 
değerlendirildi. Ulaşılamayan bilgiler hastaya ayrıntılı 

bilgilendirilerek soruldu ve yanıtlar doğru olarak kabul 
edildi. Hastaların gebelik öncesi danışmanlık hizmeti, ilk 
başvuru zamanı, demir, multivitamin, folik asit tedavisi, 
zeka testleri, anomali taraması, oral glukoz tolerans tes-
ti ve kontrol geliş sayıları karşılaştırmada kullanılmıştır.

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analizler Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 18.0 software  (SPSS, Inc., Chicago, IL, 
USA) programı kullanılarak yapılmıştır. Sürekli değiş-
kenler ortalama± standard deviasyon olarak ve katego-
rik veriler frekans ve yüzde olarak belirtildi. Karşılaştır-
malar için McNemar testi kullanıldı. Bütün testler için  
p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 31 idi (25-
38). SDÖ hastaların gebelik öncesi danışmanlık hizmeti 
alım oranı %15 (n:9) iken danışmanlık hizmeti almama 
oranı %85 (n:51) idi (Tablo 1). SDS ise danışmanlık hiz-
meti alma oranı %38 (n:23) çıkmış olup istatistiksel ola-
rak anlamlı bulundu (p<0,001). Hastaların ilk başvurula-
rına gelme dönemlerine bakıldığında SDÖ ilk tremester 
gelme oranı %62 (n:37), iki ve üçüncü tremesterda ise 
%38 (n:23)’di. SDS ilk tremester gelme oranı %92 (n:55), 
ikinci tremesterda ise %8 (n:5)’di. SDS lehine istatistiksel 
olarak anlamlıydı (p<0,001). SDÖ üçüncü tremesterda 
ilk defa gelen hasta sayısı 4 iken SDS’sı üçüncü tremes-
terda ilk başvuran yoktu (Tablo 1). Gebelik takiplerinde 
yapılan zeka testi(ikili, üçlü, dörtlü test) yapılma oran-
larına bakıldığında SDÖ yaptırma oranı %45 (n:27) iken 
yaptırmama oranı %55(n:33) idi. SDS ise yaptırma oranı 
%77 (n:46) olup SDÖ’ye göre bu artış istatistiksel ola-
rak anlamlı bulundu (p<0,001). Fetal anomali taraması 
yaptıran hasta oranı SDÖ %27 (n:16) iken SDS bu oran 
artarak %82 (n:49) çıkmış ve istatistiksel olarak anlamlı 
artış olmuştur (p<0,001). Diyabet taraması için 50 veya 
75 gram oral glukoz tolerans testi (OGTT) testi yaptıran 
hasta oranı SDÖ %33 (n:20) iken SDS bu oran artarak 
%88 (n:53) çıkmış ve istatistiksel olarak anlamlı artış ol-
muştur (p<0,001).
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 Gebelik öncesi veya ilk 3 ay içerisinde folik asit kullanımı 
SDÖ %15 (n:9) iken SDS bu oran artarak %48 (n:29) çıka-
rak istatistiksel olarak anlamlı artış olmuştur (p<0,001). 
Demir replasman tedavisi SDÖ hastaların alım oranı 
%83 (n:50) almama oranı %17 (n:10) idi. SDS ise demir 
tedavi alma oranı %90 (n:54) çıkmış olup istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmadı (p=0,424).  Multivitamin des-
tek tedavisi alım oranı SDÖ %80 (n:48) almama oranı 

%20 (n:12) idi. SDS ise multivitamin alma oranı %87 
(n:52) çıkmış olup istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 
(p=0,344). Gebelik dönemi boyunca kontrolleri ultraso-
nografi ile yapılmış olan hastaların ortalama kontrolleri 
değerlendirildiğinde SDÖ hastaların ortalama kontrol 
sayıları 5 iken bu oran SDS’sı 7’ye çıkmış olup istatistik-
sel olarak anlamlı bulundu (p=0,001) (Tablo 1).

      SDÖ   SDS   P
Gebelik öncesi danışmanlık Evet  %15(n:9) %38(n:23) p=0,001
    Hayır  %85(n:51) %62(n:37) 
İlk başvuru zamanı  1tr.  %62(n:37) %92(n:55) p<0,001
    2,3tr.  %38(n:23) %8(n:5) 
Folik asit kullanımı  Evet  %15(n:9) %48(n:29) p<0,001 
    Hayır  %85(n:51) %52(n:31) 
Demir kullanımı   Evet  %83(n:50) %90(n:54) p=0,424
    Hayır  %17(n:10) %10(n:6) 
Multivitamin kullanımı  Evet  %80(n:48) %87(n:52) p=0,344
    Hayır  %20(n:12) %13(n:8) 
Tarama testleri   Evet  %45(n:27) %77(n:46) p=0,001
(2, 3, 4’lü test)   Hayır  %55(n:33) %23(n:14) 
Anomali taraması  Evet  %27(n:16) %82(n:49) p<0,001
    Hayır  %73(n:44) %18(n:11) 
Oral glukoz tolerans testi  Evet  %33(n:20) %88(n:53) p<0,001
(50,75 gram)   Hayır  %67(n:40) %12(n:7) 
Kontrole gelme ortalaması Gebelik  5  7  p<0,001
(USG ile)   süresince  Minimum:2 Minimum:5
      Maximum:8 Maximum:9

Tablo 1. SDÖ: Sağlıkta dönüşüm öncesi, SDS: Sağlıkta dönüşüm sonrası, tr: trimester, USG: Ultrasonografi

TARTIŞMA

Anne adaylarının gebelik dönemlerini sağlıklı bir şekil-
de geçirip bebek sahip olmaları doğum öncesi bakımın 
ana prensibidir (4). Doğum öncesi anne gebelik süresin-
ce profesyonel bir ekip tarafından yakın takipe alınarak 
periyodik bakımı yapılmalıdır. Ebe, hemşire, hekim pro-
fesyonel ekibin üyeleridir (4,5). Anne adaylarının içinde 

bulundukları risklerinin belirlenmesi ve takiplerinin ona 
göre yapılması için pre-konsepsiyonel dönemde ayrıntılı  
değerlendirilme yapılması önem taşımaktadır (1). Bizim 
çalışmamızda sağlıkta dönüşüm ile danışmanlık hizme-
tinin anlamlı derecede arttığı görülmüştür. Bu düzeye 
gelmesinde aile hekimlerinin, aile ziyaretleri yaparak 
bu ziyaretlerde gebelik öncesi danışmanlığın ve gebelik 
takiplerinin önemini vurgulamalarının payı büyüktür.



14

Yapılan bazı çalışmalarda sağlıkta dönüşüm sonrası 
sağlık hizmeti verilen kurumlara gebeliği için başvuran 
ve aile hekimliğince izlenen gebelik sayısında artmalar 
olduğu tespit edilmiştir (6). Bu durumun gebelikte risk-
lerin belirlenmesi, komplikasyonlar ile yüzleşme, demir 
ve vitamin desteği verme ve ülke gelişimi için önemli 
olan anne-çocuk ölümlerini azaltma yönünden olumlu 
katkıları olacağı kanaati doğurmaktadır. Bizim çalışma-
mızda da görüldüğü gibi sağlıkta dönüşüm ile erken dö-
nemde gebelik başvuruları, demir, folik asit ve vitamin 
kullanım oranları artmıştır. Bu da gebelikte risk faktör-
lerinin erken belirlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca destek 
tedavileri kullanımının sağlıkta dönüşüm sonrası daha 
başarılı olduğunu göstermektedir.
   
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2003) veri-
lerine göre kentte yaşayanların %93’ü, kırsal kesimde 
yaşayanların %82’si gebelikleri sırasında ultrasonografi 
yaptırmışlardır (7). Devlet hastanelerinde yaygınlaşan 
kolay muayene olma imkanı, tarama testleri ve ultra-
sonografik görüntülemedeki yaygınlık, takipli gebelik 
sayısını artırmış olabilir. Hastaların belirgin bir şikayeti 
olmasa bile hastaneye sırf merak için bile gitmektedir. 
Gebelikte özellikle cinsiyet öğrenme isteği tekrarlayan 
ultrasonografi muayenelerine neden olmaktadır (4). Ya-
pılan bir çalışmada kadınların çoğunun 20.gebelik haf-
tası öncesinde yeterli sayıda ultrasonografik inceleme 
yaptırdığı tespit edilmiştir (8). Ayrıca ilk gebeliğini ya-
şayanlar multiparlara göre ;sezeryan ile doğum yapan-
lar da normal doğum yapanlara göre daha fazla sayıda 
ultrasonografik inceleme yaptırdığı tespit edilmiştir (8). 
Bunun nedeni ilk gebeliğini yaşayanların daha hassas 
davranmaları ile sezeryan olanların doktoru tarafından 
daha fazla ultrasonografik kontrollere çağrılması olabi-
lir. Bazı çalışma gruplarının önerisi ile gebelik boyunca 
mutlaka hasta en az 3 kez ultrasonografi yaptırmalıdır. 
İmkan var ise bu sayı 5 ve üzerinde olması önerilmek-
tedir (8,9). Ultrasonografi için ideal haftalar 12, 22, 34, 
38’inci haftalar önerilmiştir (8). Bizim çalışmamızda ise 
sağlıkta dönüşüm ile ultrasonografili kontrollerde an-
lamlı artış saptanmıştır. Ortalama kontrol 5 iken 7’ye 
yükselmiştir. Bunun nedeni ultrasonografinin ülkede 
giderek yaygınlaşması ve hastaların şikayeti olmasa bile 
rahat bir şekilde muayene olmalarıdır.

Sağlıkta dönüşüm öncesi ile sonrası değerlendirildiğin-
de gebeliğini takip ettiren hastalar giderek artmaktadır 
(4). Aynı zamanda devlet hastanelerinde takipte kul-
lanılan testlerin çalışılması yaygınlaştırılmıştır. Sağlıkta 
dönüşüm ile zeka testleri, anomali taraması ve OGTT 
testi anlamlı bir şekilde yapılma oranlarının artığı gö-
rülmektedir. Bunun nedeni olarak aile hekimlerinin 
toplumda yapmış olduğu sağlıkta farkındalığı artırmış 
olmaları, devlet hastanelerinde yaygınlaşan kolay mu-
ayene olma imkanı veya sağlık bakanlığının gebe izlem 
sayısının dördün altına inmemesi için almış olduğu 
performans kararları olabilir (4,10,11). Sağlık bakanlığı-
nın gebelikte kontrol sıklığını ve bu kontrollerde neler 
yapılması gerektiğini aile hekimliğinin performans kri-
terlerine alması, kontrolsüz gebeliklerin sisteme dahil 
olmasına katkı sağlarken, aile hekimlerinin performans 
kaybı korkusu olumsuz motivasyon kaybına neden ola-
bilmektedir (10,12). Aile hekimleri hastalarının tarama 
testlerini yakın devlet hastanelerinde yaptıramasa bile 
ilde bulunan tersiyer merkezler ile iletişim kurarak has-
taları yönlendirdiği tespit edilmiştir.

SONUÇ

Sonuç olarak sağlıkta dönüşüm ile gebelik öncesi da-
nışmanlık artma eğiliminde olup antenatal takipte kul-
lanılan testler, destek tedavilerin daha başarılı uygula-
malarını da sağlamıştır. Devlet hastanelerinde donanım 
kalitesinin artması ve kolay muayene imkanı hastaların 
daha fazla başvurusunu sağlamış olup gebelikteki so-
runları belirlemede yararlı olabileceği düşünülmekte-
dir. Ancak bu imkânlar ile gereksiz tahliller, risksiz hasta 
grubu ile ilgilenme ve hasta bakım maliyetinde artış 
gözlenmektedir. Sağlıkta dönüşüm ile aile hekimlerinin 
gebelik öncesi ve gebelik boyunca verdikleri hizmet ile 
anne ve çocuk sağlığına verdiği katkı belirgin bir şekil-
de gözlenmektedir. Aile hekimlerinin bu hizmette en 
önemli sorunu ise gebelik izlenimi sırasında performan-
sa dayalı cezalara maruz kalmalarıdır.

AYNIOĞLU ve ark.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada kronik otitis medialı (KOM) hastalarda nazal patolojiler araştırıldı.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2007 ile Temmuz 2007 tarihleri arasında KOM tanısı olan 150 hasta (87 
kadın, 63 erkek; ort. yaş 35.6; dağılım 7-78) ile kontrol grubu olan 100 hasta (57 kadın, 43 erkek; 
ort. yaş 43.9; dağılım 7-85) incelendi. KOM’lu hastalarda ve kontrol grubunda nazal patolojiler 
incelendi. Verilerin analizi SPSS 11,5 paket programında yapıldı.
Bulgular: İncelenen 150 KOM’lu hastanın 73’ünde septum deviasyonu (%48.7) saptandı. 100 
hastadan oluşan kontrol grubunda 28 (%28) hastada septum deviasyonu saptandı. Ayrıca KOM’lu 
hastalarda ve kontrol grubunda alt konka hipertrofisi, paradoks orta konka ve Waters filmleri 
karşılaştırıldı ama istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.
Sonuç: Yaptığımız bu çalışmada, KOM’lu hastalarda kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı 
oranlarda septum deviasyonu saptanması, bize KOM etyopatogenezinde bu patolojilerin rol 
oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle fizik muayene ile çok kolay tespit edilebilen bu 
patolojinin tedavisinde gecikilmemesi ve KOM’lu hastalarda eşlik eden septum deviasyonunun ku-
lak operasyonundan önce tedavi edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Kronik otitis media; Septum deviasyonu; Nazal patoloji.

ABSTRACT
Objective: Nasal pathologies encountered in patients with chronic otitis media were examined in 
the current study.
Material and Methods: One hundred and fifty patients (87 females, 63 males; mean age 35.6 
years; range 7-78 years) diagnosed with chronic otitis media between January 2007 and July 2007 
and one hundred healthy controls (57 females, 43 males; mean age 43.9 years; range 7-85 years) 
were examined. The nasal pathologies in the two groups were examined. The data were analyzed 
using SPSS package program.
Results: Nasal septal deviation was encountered in seventy-three (48.7%) patients with chronic 
otitis media, and in twenty-eight (28%) patients in the control group. The presence of inferior 
turbinate hypertrophy and paradoxical middle turbinate, and findings in Waters view radiographs 
of the patients with chronic otitis media and control subjects were also evaluated. There was no 
significant difference between the two groups in terms of the frequency of nasal pathologies.
Conclusion: In our study, the significantly higher prevalence of septal deviation observed in pa-
tients with chronic otitis media compared to control group, suggests that nasal pathologies might 
play a role in the etiopathogenesis of chronic otitis media. We therefore postulate that treatment 
of such pathologies should not to be delayed considering that the condition is easy to diagnose 
on physical examination and accompanying septal deviation in patients with chronic otitis media 
should be treated before performing an ear surgery.
Key words: Chronic otitis media; Septal deviation; Nasal pathology
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INTRODUCTION

Chronic otitis media (COM) has been known since 
prehistoric times (1). It has three main characteristics 
including a perforated tympanic membrane, 
intermittent suppurative ear discharge and hearing 
loss (1). Most inflammatory diseases of the middle 
ear are thought to be associated with inadequate 
ventilation of the middle ear caused by Eustachian 
tube dysfunction (2). Pathologic conditions of the 
nose, paranasal sinuses and rhinopharyx cause 
Eustachian dysfunction, and nasal obstruction is one 
of the factors impairing Eustachian function (3,4,5,6).
 
In this study, we examined patients with chronic 
otitis media for the presence of nasal pathologies 
and we investigated the relationship between 
nasal pathologies and chronic otitis media. 

MATERIAL AND METHOD

A hundred and fifty patients with COM, who presented 
with ear discharge and hearing loss between January 
2007 and July 2007, were included in this study. All 
patients underwent otologic, anterior rhinoscopic and 
endoscopic nasal examination. Waters’ view radiographs 
of paranasal sinuses were obtained. Perforation of 
the tympanic membrane, middle ear mucosa and to 
a certain extent ossicles were examined in otologic 
examinations, and the nasal septum, turbinates and 
nasopharynx were examined in the anterior rhinoscopic 
and endoscopic nasal examinations. A hundred 
patients, who were admitted to any of the outpatient 
clinics other than ENT outpatient clinic with no middle 
ear pathology, were taken as the control group. The 
data were analyzed using SPSS 11.5 package program. 
Descriptive statistics were expressed as percentages 
for categorical variables. The Chi-Square and Fischer’s 
Exact tests were used for categorical comparisons. A p 
value of <0,05 was considered statistically significant.

RESULTS

Two hundred and fifty patients, 150 patients with COM 
and 100 control subjects were included in this study. 
The sex distribution and mean age in the groups are 
presented in (Table 1).

Of 150 patients in the study group, 90 (60%) had 
unilateral and 60 (40%) had bilateral COM. On anterior 
rhinoscopic and nasal endoscopic examinations, septal 
deviation was found in 48.6% (n=73) of patients with 
COM and in 28% of the patients in the control group 
(n=28) (Table 2). 

Septal deviation was significantly more prevalent in 
the study group compared to the control group (p= 
0.004). Of the patients, 90 had unilateral and 60 had 
bilateral COM. Of the patients with COM, 53.6% (n=22) 
had ipsilateral septal deviation and 46.3% (n=19) had 
contralateral septal deviation. 
 
On anterior rhinoscopic and nasal endoscopic 
examinations, the prevalence of turbinate hypertrophy 
was found to be 34% in the study group (n=51) and 25% 
(n=25) in the control group. Although the prevalence of 
turbinate hypertrophy was higher in the study group, 
the difference was not statistically significant (p= 
0,105). 

                                                SARI ve ark.
Kronik Otitis Medialı Hastalarda Saptanan Nazal Patolojiler

Bozok Tıp Derg 2014;4(2):16-9
Bozok Med J 2014;4(2):16-9

  Gender Mean age
  Men Women 
Patient Group 63 87 35,6
Control Group 43 57 43,9
Total  106 144 39,8

Table 1. The distrubition of gender and age in patient 
and control group

 Septal  Deviation
 Right Ratio Left Ratio Total Ratio
Patient 37 % 24,6 36 % 24 73 % 48,6
group 
Control 17 % 17 11 % 11 28 % 28
group 

Table 2. The comparison of septal deviation ratio.
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Paradoxical middle turbinate was determined in 10% 
(n=15) of the patients in the study group and 5% (n=5) of 
the patients in the control group. Although paradoxical 
turbinate was numerically higher in the study group, 
the difference between the groups was not significant 
(p=0,075). The findings in Waters’ view radiographs of 
the study and control groups are shown in (Table 3). 

When the two groups were compared, no significant 
difference was observed between the groups (p=0,046) 
other than mucosal thickening in maxillary sinuses. 
Mucosal thickening in maxillary sinuses was significantly 
more prevalent in the study group compared to control 
group (p=0,005)

SARI ve ark.
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DISCUSSION

Chronic otitis media is an inflammatory disease of the 
middle ear, Eustachian tube and mastoid cell system, 
lasting for more than three months and unresponsive 
to medical therapies (1). 

In a study by Kim et al. on 2899 households, the 
prevalence of COM was found to be 2.19% (7). Most 
inflammatory diseases of the middle ear are thought to 
be associated with inadequate ventilation of the middle 
ear through the Eustachian tube. Pathologic conditions 
of nose, paranasal sinuses and rhinopharynx cause 
Eustachian dysfunction, and nasal obstruction impairs 
the functions of the Eustachian tube (3,4,5,6,8). When 
Eustachian tube is obstructed, the negative pressure in 
the middle ear leads to an increase in the capillary blood 
flow. Tympanic membrane retraction, transudation 
into the middle ear or in advanced forms, perforation 
can occur due to this vacuum effect (9). 
 
Van Cauwenberge et al. conducted a prospective study 
on 2059 healthy children and found a higher prevalence 
of Eustachian tube dysfunction among children with 
even minimal deviation compared to those witho-

ut septal deviation (10). Post-operative early and late 
measurements in some studies suggest that surgical 
correction of septal deviation improves tubal opening 
pressure at both sides (11,12,13,14). Septum supports 
nasal structures and has an important role in nasal 
physiology (14). The most common reason for nasal 
obstruction is nasal septal deviation (15,16). The 
incidence of septal deviation was found to be 40% in 
a study that used sinus computed tomography (17). 
Göçmen et al. examined nose and paranasal sinus 
pathologies in 52 patients diagnosed with adhesive 
otitis, pars tensa atelectasis or pars flaccida retraction 
pockets; the prevalences of septal deviation and concha 
bullosa were 52% and 29% in the study group, and 17% 
and 23% in the control group, respectively (18). In our 
study, the prevalence of septal deviation was higher 
in the study group compared to control group, and 
the difference was statistically significant (p= 0.004). 
In patients with COM, there was no relationship 
between the affected side and the localization side 
of septal deviation (P= 0,192). This finding suggests 
that the effects of septal deviation on Eustachian tube 
dysfunction are bilateral and not unilateral. 

Finding    Patient group  Ratio Control group Ratio
    n  n 
Thickness in maxillary sinus  30  % 20          7  % 7
Loss of aeration in maxillary sinus  19  %12, 5        12  % 12
Hypoplasia in frontal sinus 6 %4,   1          9  % 9
Loss of aeration in frontal sinus 3  %1, 6          4  % 4

Table 3. The Waters graphy results and ratio in patient and control group.
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Furthermore, we investigated the presence of inferior 
turbinate hypertrophy and paradoxical middle 
turbinate in both groups and, observed no significant 
difference between the groups. We also compared the 
findings on Waters’ view radiographs of the study and 
control group, and no significant difference was found 
between the groups other than mucosal thickening in 
maxillary sinuses.

CONCLUSİON

In this study, we could not find significant increases in the 
prevalence of turbinate hypertrophy and paradoxical 
middle turbinate in patients with COM compared to 
the control group. This finding suggests that there is 
no relationship between these pathologies and COM. 
However, the significantly higher prevalence of septal 
deviation found in patients with COM compared to 
the control group suggests that these pathologies 
might play a role in the etiopathogenesis of COM. We, 
therefore, postulate that treatment of such pathologies 
should not be delayed considering that the condition 
is easy to diagnose on physical examination and 
accompanying septal deviation in patients with COM 
should be treated before performing an ear surgery. 
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ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı bilinç değişikliği ile acil servise başvuran 65 yaş ve üzeri hastaların 
bilinç bozukluğunun nedenlerine yönelik incelenmesi planlanmaktadır. 
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza acil servisimize 65 yaş ve üstü bilinç değişikliği ile başvuran 
hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tüm olguların demografik özellikleri, tıbbi 
durumları, vital bulguları ve ayrıntılı fizik muayene bulguları kaydedildi. 
Bulgular: Çalışmaya alınan 104 hastadan 48’i erkek (%46,2), 56’sı kadındı (%53,8). Vakaların yaş 
ortalaması 77,3 idi. Hastaların 98’i (%94,2) acil servise yakını ile gelirken 5’i (%4,8) bakıcısı ile 1’i 
(%0,9) 112 ambulans personeli ile gelmişti. 67 (%64.4) hasta hastaneye yatırıldı. En sık konulan 
tanılar iskemik serebrovasküler hastalık (%16,3), pnömoni  (%16,3) ve sepsis (%15,4) idi. Hastalara 
konulan tanılar ile mortalite ve yatış süresi arasında ilişki kurulamadı.
Sonuç: Sonuç olarak acil servise bilinç bozukluğu ile gelen hastalarda tanıların geniş bir yelpazede 
olduğu ve şikayeti ani başlayan hastalara dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Acil tıp 
hekimleri geriatrik hastalar hakkında daha fazla bilgi beceri kazanmalı ve yaşlı hasta bakımı için 
acil servislerin ihtiyaca yönelik düzenlenmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Bilinç bozukluğu; Acil servis; Geriyatri.

ABSTRACT

Objective: In this study,  patients over age of 65 with altered mental status admitted to the emer-
gency service were specifially investigated. 
Materials and Methods: In our study, charts of 104 patients admitted to our emergency service 
are retrospectively viewed.  Demographic characteristics, medical conditions, vital signs, detailed 
physical examination of the patients were recorded. 
Results: Of 104 patients, 48 (46.2%) were male and 56 (53.8%) were female. Averaga age was 
77.3±7.  98 (94.2%) of patients were brought to emergency department by relatives while 5 (4.8%) 
by caregiver and 1 (0.9%) by ambulance personnel. 67 (64.4%) patients were admitted to the 
hospital. Most common diagnoses were ischemic cerebrovascular disease (16.3%), pneumonia 
(16.3%) and sepsis (%15.4).  There wasn’t a correlation between diagnoses with mortality and 
hospitalization time.
Conclusion: As a result, for geriatric patients admitting consciousness disorders have a wide range 
of diagnoses, concern must be given to patients with sudden onset complaints.  Emergency physi-
cians need to learn more practice about geriatric patients and emergency services for the care of 
elderly patients have to be tailored to the needs.
Key words: Consciousness Disorders; Emergency service; Geriatrics.

İletişim: 
Yrd. Doç. Dr. Sadiye Yolcu
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Acil Tıp Anabilim Dalı Yozgat
Tel: 05053596731
e-mail: 
sadiyeyolcu@yahoo.com 

Geliş tarihi/Received:20.12.2013 
Kabul tarihi/Accepted:14.01.2014

Bozok Tıp Derg 2014,4(2):20-5 
Bozok Med J 2014;4(2):20-5

ACİL SERVİSE BİLİNÇ DEĞİŞİKLİĞİ İLE BAŞVURAN 
GERİATRİK HASTALAR

Geriatric Patients With Altered Mental Status Admitted 
to the Emergency Service

1Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Tıp Kliniği, 
İzmir

2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Acil Tıp Anabilim Dalı, 
Yozgat

3Adnan Menderes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
Aydın

Gökhan Elçin1, Sadiye Yolcu2, Mücahit Kapçı3, Vermi Değerli1, Burak Gün1,  İsmet Parlak1

Gökhan Elçin, Uzm. Dr. 
Sadiye Yolcu, Yrd. Doç. Dr. 
Mücahit Kapçı, Yrd. Doç. Dr. 
Vermi Değerli, Uzm. Dr. 
Burak Gün, Uzm. Dr. 
İsmet Parlak, Doç. Dr. 



21

GİRİŞ

Yaşlanma, canlı organizmaların, türe özel bir zaman sü-
resinde, iç ve dış çevredeki değişikliklere uyum yetene-
ğinin azalması sonucu, homeostazisi sürdüremedikleri, 
birden fazla patolojinin ve onlara ait belirti ve bulgula-
rın sıklıkla birlikte bulunduğu yaşam dönemidir (1). 

Yaşlı ve bilinç değişikliği ile gelen hasta sayısı da her ge-
çen gün artmaktadır. Bu hastalar acil servislerde daha 
fazla zaman geçirmekte, klinik prezentasyonlarıda ati-
pik olduğundan daha fazla tetkik edilmektedirler (2,3). 
Literatürü incelediğimizde genel olarak 65 yaş üzeri 
hastaların acil servis başvurularının incelendiğini spesi-
fik olarak bilinç bozukluğunun nedenlerine yönelik in-
celenmediğini gördük. Çalışmamızın özellikle bu bilim-
sel veri eksikliğini gidereceğini düşünmekteyiz.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmamıza 1 Ağustos 2011 – 30 Eylül 2011 tarihleri 
arasında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisine başvuran 65 yaş üstü bilinç bozukluğu şikaye-
ti ile gelen hastalar alındı. Tüm olguların yaş, cinsiyet, 
acile başvuru şikayetleri, anamnezi veren kişi, şikayetin 
başlama zamanı, hastanın mobil olma durumu, komor-
bid hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve ilaçlarını düzenli alıp 
almadığı, vital bulguları, ayrıntılı fizik muayene bulguları 
kaydedildi. Tetkik sonrası hastaların aldığı tanı, istenen 
konsültasyonlar, hastanın nasıl sonuçlandığı kaydedildi. 
Ayrıca araştırma ile ilgili Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Eğitim Planlama Kurulu’ndan onay alındı.
 
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, ista-
tistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) for Windows 15.0 programı kullanıldı. Çalış-
ma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 
metodların (Ortalama, Standart sapma) yanı sıra nice-
liksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gös-
teren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında 
student t testi kullanıldı; normal dağılım göstermeyen 
parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında ise 
Mann Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin kar-
şılaştırılmasında ise Ki-Kare testi ve Fisher Exact Ki-Kare 
testi kullanıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, an-
lamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

BULGULAR

Çalışmaya 104 hasta alındı. Hastaların 48’i erkek 
(%46,2), 56’sı kadındı (%53,8). Vakaların yaş ortalama-
sı 77,3 ± 7 idi. Minimum yaş 65 maksimum yaş 96 idi. 
Hastaların 64’ü (%61,5) ambulans ile, 40’ı (%38,5) kendi 
imkanları ile acil servise başvurdu. 

                                                  ELÇİN ve ark.
Geriatrik Hastaların Acil Servis Başvuruları

    n            %
Acile Geliş Şikayeti 
Nefes Almada Zorluk  19  18,3
Ateş    18  17,3
Yemek yememe   15  14,4
Bulantı-kusma   9  8,6
İshal    5  4,8
Kasılma    4  3,8
Göğüs ağrısı   4  3,8
Vücut yarısında güçsüzlük  4  3,8
Öksürük    3  2,9
Morarma   3  2,9
İdrar kaçırma   1  0,9
Boğaz ağrısı   1  0,9
Baş ağrısı   1  0,9
Karın ağrısı ve şişlik  1  0,9
Bel ağrısı   1  0,9
Şeker yüksekliği   1  0,9
Yan ağrısı   1  0,9
Ek şikayet yok   13  12,5
Toplam    104  100 
Şikayetin başlama zamanı
Aniden    54  51,9
0-6 saat önce   6  5,8
6-12 saat önce   3  2,9
12-24 saat önce   3  2,9
>24 saat önce   38  36,5
Toplam    104  100 
Hastanın sonlanma durumu
Servise yatış ve taburcu  41  39,42
Taburcu    19  18,27
Sevk    12  11,54
Serviste eksitus   12  11,54
Yoğun bakımda eksitus  10  9,62
Acilde eksitus   6  5,77
Yoğun bakım yatış ve taburcu 4  3,85
Toplam    104  100

Tablo 1. Acil servise bilinç değişikliği ile başvuran hasta-
larda eşlik eden şikâyetlerin ve şikayetin başlama zamanı 
dağılımı

Bozok Tıp Derg 2014;4(2):20-5
Bozok Med J 2014;4(2):20-5



22

ELÇİN ve ark.
Geriatrik Hastaların Acil Servis Başvuruları

Hastaların 98’i (%94) acil servise yakını ile gelirken, 5’i 
(%4,8) bakıcısı ile 1’i (%1) 112 ambulans personeli ile 
gelmişti. Bu hastaların 39’u (%37,5) mobil, 27’si (%26) 
immobil, 38’ i (%36,5) kısmi mobildi. Hastaların 42’si 
(%40,4) ilaçlarını düzenli kullanırken, 62’si (%59,6) dü-
zensiz ya da hiç ilaç kullanmıyordu. Hastaların 44’ünün 
(%42,3) dil kuruluğu minimal iken, 34’ünde (% 32,7) 
orta derece dil kuruluğu, 26’sında (% 25,0) ileri derece 
dil kuruluğu mevcut idi .Cinsiyet ile acil servise başvuru 
şikâyeti arasında anlamlı ilişki kurulamadı (p>0,05). Aynı 
şekilde cinsiyet ile; beraberinde acile geldiği kişi, acile 
başvuru süresi, ilaçlarını düzenli kullanıp kullanmama 
(p>0,05), vital bulgular (p>0,05), acil serviste geçirilen 
süre (p>0,05), acil servisteki sonlanım şekli (p>0,05) 
arasında anlamlı ilişki kurulamadı. Bilinç değişikliği 
ile acil servise gelen hastalarda eşlik eden şikâyetleri, 
şikâyetlerin başlama zaman dilimi ve hastaların sonuç-
lanma şekillerinin dağılımı tablo 1’de gösterilmiştir. Has-
taların 16’ sının (%15,4) bilinen kronik hastalığı yoktu. 
88 hastanın (% 84,6) en az bir kronik hastalığı vardı. 
Hastalarımızın cinsiyet ile bilinen kronik hastalıkların-
dan kalp yetmezliği ve KOAH arasında anlamlı ilişki ku-

ruldu (p<0,05).  Buna göre kalp yetmezliği en çok kadın-
larda gözlenirken KOAH en çok erkeklerde gözleniyordu 
(p<0,05). Hastaların acil serviste aldıkları tanıların dağı-
lımı tablo 2’de verilmiştir.  Hastaların 29 (%27,9) tanesi 
dahiliye servisine yatırıldı. Hastalardan istenen konsül-
tasyonların bölümlere göre dağılımı ve yatırıldıkları ser-
visler Tablo 3’te verilmiştir.
Yaş ile; acil servise geliş süresi (p>0,05), vital bulgular 
(p>0,05), sonlanım şekli (p>0,05) ve hastane içi morta-
lite (p>0,05) arasında anlamlı ilişki saptanamadı. Has-
taları 65-80 ve 81 üstü olarak gruplandırdığımızda ise 
kronik hastalıkların ilk grupta daha fazla görüldüğünü 
saptadık(p<0,05). Şikâyeti aniden başlayan grubun acil-
de en fazla süre kalan grup olduğu saptandı. İstatistiksel 
olarak ispatlandı (p<0,05). Şikâyeti aniden başlayan gru-
bun daha fazla hastanede kaldığı görüldü, istatistiksel 
olarak ispatlandı (p<0,05). Ancak şikâyeti aniden başla-
yan grup ile hastaların sonlanım şekli arasında anlamlı 
ilişki kurulamadı (p > 0,05). Hastane içi mortalite ile; 
cinsiyet, yaş, başvuru şikayeti, şikayetin başlama zama-
nı arasındaki ilişki araştırıldı, anlamlı ilişki kurulamadı 
(p>0,05) (Tablo 4). 

  Tanı      n (%)   Tanı   n (%)
Serebrovasküler    25(24)   Nefrolojik Hastalıklar  13 (%12,5)
hastalıklar     Akut Böbrek Yetmezliği  3 (2,9)  
İskemik SVO   17 (16,3) Kronik Böbrek Yetmezliği  3 (2,9)
Hemorajik SVO   5 (4,8)  Elektrolit Bozukluğ  7 (6,7)
Multiple Skleroz atak  1 (0,9)  Endokrinolojik Hastalıklar  8 (7,7)
Epilepsi    2 (1,9)  Hiperosmolarnonketotik  1 (0,9)
Pulmoner Hastalıklar  24 (23)  koma 
Pnömoni   17 (16,3) Diabetik Ketoasidoz  2 (1,9)
Koah alevlenme   3 (2,9)  Hipoglisemi   5 (4,8)  
Pulmoner Emboli   2 (1,9)  Enfeksiyon Hastalıkları  15 (14,4)
Solunum yetmezliği   2 (1,9)  Sepsis    15 (14,4)
(tanı konamamış) 
Kardiyovasküler   14 (13,5) Onkolojik Hastalıklar  3 (2,9)
Hastalıklar     Malignite   3 (2,9) 
Akut Koroner Sendrom  4 (3,8)  Gastrointestinal   1 (0,9)
Aritmi    5 (4,8)  Hastalıklar   
Kardiyak Senkop   2 (1,9)  Hepatik Ensefalopati  1 (0,9)
Hipotansif Atak   1 (0,9)  Cerrahi Hastalıklar  1 (0,9)
Pulmoner Ödem   2 (1,9)  Mezenter İskemisi  1 (0,9)

Tablo 2. Tanıların Dağılımı 
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          İstenen konsültasyonlar Yatış yapılan bölüm
   n           %  n           %
Dahiliye   52 50             29 27,9
Nöroloji   35 33,6  16 15,4
Beyin cerrahi    7 6,7  5 4,8
Göğüs hastalıkları    9 8,6  2 1,9
Kardiyoloji    7 6,7  3 2,9
Enfeksiyon hastalıkları 16 15,4  6 5,8
Nefroloji     6 5,8  0 0
Anestezi ve yoğun bakım 10  9,6  6 5,8
Genel cerrahi    4  3,8  0 0
Ortopedi    1  0,9  0 0
Üroloji    1 0,9  0 0
Kalp damar cerrahisi 1  0,9  0 0

Tablo 3. İstenen Konsültasyonların Dağılımı 

  Acilde eks. Serviste eks Yoğun Bakımda eks Toplam
  n (%)  n (%)  n (%)   n (%) 
Şikayet başlama
Zamanı    
Aniden  2 (7,14)  4 (14,28) 5 (17,85)  11 (39,3)
0-6 saat  1 (3,57)  0   2 (7,14)   3 (10,7)
6-12 saat 0   1 (3,57)  0    1 (3,8)
12-24 saat 0   0   0    0
24 saat üstü 3 (10,71) 7 (25,0)  3 (10,71)  13 (46,4)
Toplam
n (%)  6 (21,42) 12 (42,85) 10 (35,7)  28 (100) 

Tablo 4. Şikayetlerin Başlama Zamanı ile Hastane İçi Mortalite İlişkisi

Toplumdaki yaşlı oranının günden güne artmasına bağlı 
olarak acil servislere başvuran geriatrik hasta populas-
yonu da artış göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu-
nun 2010 tarihli verilerine göre yurdumuzdaki 65 yaş 
üstü nüfus oranı % 7,2’dir, İzmir’de yaşayan yaşlı nüfus 
oranı ise % 8,3’dür (4).Çalışmaya aldığımız hastaların 
56’sı (%53,8) kadın, 48’i (% 46 ) erkekti. Şahin ve arka-
daşlarının 2011 tarihli yaptığı çalışmada oran 7709 (% 
50,3) kadın, 7630 (% 49,7) erkek olarak tespit edilmiş 
(2). Karadağ ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise ka-
dınların oranı % 54,2, erkeklerin oranı ise % 45,8 olarak 

saptanmış. Bu oranlar bizim verilerimize yakın değerler-
di (3).  Literatürü incelediğimizde; 65 yaş üzeri acil ser-
vise olan başvurular incelendiğinde, Ünsal ve arkadaş-
larının yaptığı çalışmada en sık kardiyovasküler (% 19,6) 
ve pulmoner (% 17,8) nedenler saptanmış (5). Ross ve 
arkadaşları acil servise başvuruda en çok şikâyetin % 
24 oranı ile göğüs ağrısı olduğunu saptamış (6). Farklı 
olarak Hu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada sonuçla-
rımızla uyumlu olarak serebrovasküler sistem kaynaklı 
şikâyetler ön planda saptanmış (7).

TARTIŞMA

                                                  ELÇİN ve ark.
Geriatrik Hastaların Acil Servis Başvuruları
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Bizim çalışmamızda bilinç değişikliği ile acil servis baş-
vurusu yapan 65 yaş ve üstü hastalarda ateş, nefes al-
mada zorluk, yemek yememe, bulantı-kusma gibi ek 
şikâyetlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bilinç deği-
şikliği olan geriatrik hastaların şikâyetlerinin çok geniş 
yelpazede olduğu çalışmamızda dikkat çekiciydi. 
Literatüre baktığımızda diğer çalışmalarda genel olarak 
65 yaş ve üzeri hastaların acil servise başvuru şikayetle-
rinin incelendiğini ve spesifik olarak bilinç bozukluğu-
nun nedenlerine yönelik incelenmediğini görüyoruz.  

Çalışmamızda başvuru şikâyetlerinin cinsiyetlere göre 
dağılımı ve ilişkisini de araştırdık, istatistiksel olarak an-
lamlı bulamadık. E. Mert’in 65 yaş üstü hastaları ince-
lediği çalışmada malignite nedeni ile başvuruları daha 
çok erkeklerde, kaza–travma nedeni ile başvuruları da 
daha çok kadınlarda saptamış. Diğer nedenler arasında 
fark bulunamamış (8). 

Ünsal ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada kadınlarda hi-
pertansiyon ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile 
başvurunun daha sık; erkeklerde ise pulmoner kökenli 
hastalığın daha sık başvuru nedeni olduğu saptanmış 
(5). Castella ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise cin-
siyetler arasında başvuru şikâyeti açısından anlamlı fark 
bulunamamış (90). Çalışmamızda hastalarımızın 88 (% 
84)’inde en az bir bilinen kronik hastalık vardı. Erkek-
lerde % 87,5 oranında kadınlarda % 82,1 oranında kro-
nik hastalık saptandı. Ancak istatistiksel olarak anlamlı 
ilişki kurulamadı. Hastalarımızda kronik hastalık olarak 
en fazla oranda hipertansiyon 43 (% 41,3) hastada ve 
diyabetes mellitus 31 (% 29,8) hastada görüldü. 

Bilinç bozukluğu ile başvuran geriatrik hastaların acil 
servis başvuruları, acil servisten hastaneye yatırılma 
oranlarının da yüksekliği dikkat çekicidir. Geriatrik 
hastaların yaşlanma ile oluşan fizyolojik değişiklikleri-
nin yanında, eşlik eden kronik hastalıklarının olması, 
çoklu ilaç kullanımlarının olması mevcut durumlarının 
değerlendirmesini zorlaştırmaktadır. Bilinç bozukluğu 
ile başvuran geriatrik hastaların değerlendirilmesinde 
multidisipliner bir yaklaşımın gerekliliği aşikârdır (10).
Çalışmamızda acil servisten istenen konsültasyonlar 
arasında en sık dahiliye kliniği (%50), 2. en sık nöroloji 

kliniği (%33,6)’nden konsültasyon istenmiş olarak tespit 
edildi.   Taymaz T.’nin çalışmasında ise en çok kardiyoloji 
(%22), nöroloji (%16), dâhiliye (%11) konsültasyonları-
nın istendiği saptanmış (11). Hastanemizde nöbet şart-
larında kardiyoloji, göğüs hastalıkları, nefroloji klinikleri 
olmadığından bu klinikler için istenen konsültasyonlar 
da dâhiliye kliniğinden istenmektedir. Dolayısı ile so-
nuçlarımız benzerdi. Geriatrik hasta grubunun başvuru 
sayısının yüksek olduğu acil servislerde özellikle bilinç 
değişikliği ile başvuran yaşlı hastaların acil servislerde 
sonuçlandırılması için geçen sürenin kısalmasında, has-
tanede bulunan birçok kliniğin katkısı gerekmektedir. 

Demografik verilerden de görüldüğü gibi acil servislere 
her geçen gün bilinç değişikliği ile gelen yaşlı hasta baş-
vurusu artmaktadır. Yaşlı hastalar acil servislerde daha 
fazla zaman geçirmekte ve klinik prezentasyonları da 
daha önce belirttiğimiz gibi atipik olduğundan daha faz-
la tetkik gerekmektedir. Bilinç değişikliği ile acil servise 
başvuran yaşlı hastalardan şikâyetleri aniden başlayan-
lar ile 24 saat ve üzerinde olanlara daha çok dikkat et-
meli, şikâyetlerin çok geniş yelpazede olabileceğini akıl-
dan çıkarmamalıyız. Ateş, nefes almada zorluk, yemek 
yememe şikâyetleri olanlara özellikle dikkat etmeliyiz. 
Vital bulguların da çok farklı olduğu ancak ateş yüksek-
liği, TA düşüklüğü, nabız sayısının yüksekliğinin özellik 
arzettiğini unutmamalıyız.

Bilinç değişikliği ile acil servise başvuran geriatrik has-
talar elektrolit bozukluğu açısından mutlaka değer-
lendirilmeli, bilinç değişikliği yapan durumlardan birisi 
olarak elektrolit bozuklukları akıldan çıkarılmamalıdır. 
Yaşlanma ile birlikte beslenme alışkanlıklarının da deği-
şebileceği, susama hissinin azalmasına bağlı su içmenin 
azalacağı akılda tutulmalı, bilinç değişikliği ile gelen yaş-
lı hastalarda mutlaka dil kuruluğuna da bakılmalıdır. 

Han ve arkadaşları yaşlı ve bilinç bozukluğu olan hasta-
larda enfeksiyonların deliryumu en çok presipite eden 
faktör olduğunu fakat mental durumunda akut değişik-
lik olan hastalarda bir çok eşlik eden faktör olabilece-
ğini ve bu hastalarda acil değerlendirmenin altta yatan 
nedene odaklanarak yapılması gerektiğini bildirmişler-
dir (12).
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SONUÇ

Acil servis hekimleri geriatrik hastalar hakkında daha 
fazla bilgi ve beceri kazanmalı, yaşlı hasta bakımı için 
acil servisler ihtiyaca yönelik olarak düzenlenmelidir. 
Gerektiğinde hızlı davranmak hayat kurtarıcı olacaktır. 
Bu konuda acil servis hekimlerine büyük iş düşmekte-
dir.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Yozgat bölgesindeki diferansiye tiroid karsinomlu (DTK) hastaların de-
mografik ve klinik özelliklerini tespit etmektir.
Gereç ve Yöntemler: 2011-2014 yılları arasında Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nde DTK tanısıyla takip edilen 62’si kadın, 13’ü erkek toplam 75 hasta retrospektif olarak 
değerlendirildi. Hastaların histopatolojik ve klinik özellikleri yaş, cinsiyet, tümör tipi ve metastaz 
açısından birbirleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 46.3±13.9 olup 16-79 yaş arasında dağılım göstermekteydi. 
Diferansiye tiroid karsinomunda kadın/erkek oranı 4,8/1 olarak bulundu. Ortalama tanı yaşı kadın 
hastalarda 45,2±14,2 iken erkek hastalarda 49.5±5.1 idi. Tümör tipleri içinde % 78,7 ile en yaygın 
papiller karsinom, ikinci sıklıkta % 13,3 ile papiller karsinom foliküler varyant, üçüncü sıklıkta % 5,3 
ile folliküler karsinom tespit edilmiştir. Bununla birlikte uzak metastaz oranı folliküler karsinomda 
daha fazlaydı.
Sonuç: Tüm DTK’lu hastalar içinde en yaygın görüleni papiller karsinomdu. Kadın hasta sayısı erkek 
hasta sayısından tüm kanser tiplerinde daha yüksekti. Papiller veya folliküler tiroid karsinomu ile 
tanı yaşı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Uzak metastaz oranı folliküler karsi-
nomda papiller karsinoma göre daha yüksek bulundu.
Anahtar kelimeler: Tiroid kanseri; Demografik analiz; Takip.

ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to determine clinical and demographic characteristics of 
the patients with differentiated thyroid carcinoma (DTC) in Yozgat region.
Materials and Methods: Seventy five patients, consisted of 62 females and 13 males, followed 
due to DTC between 2011 and 2014 in Bozok University Research and Practise Hospital were ret-
rospectively evaluated. Their clinical and hystopathological characteristics were compared with 
each other for age, gender, tumor type and metastasis of the disease. 
Results: The mean age of patients was 46.3±13.9 years (range 16-79 years). The ratio of female 
to male was found 4,7/1 in DTC. The mean age of diagnosis was 45,2±14,2 for females, while 
49.5±5.1 for males. Papillary carcinoma was determined as the most common type of tumor with 
78,7 % , the second common type was papillary carcinoma follicular variant with 13,3 % , the 
thirth common type was follicular carcinoma with 5,3 % in all tumor types. However, distant me-
tastasis ratio was more in follicular carcinoma.
Conclusion: Papillary thyroid cancer was most common in all patients with DTC. In all types of 
DTC female patients were more than males. There was not any statistically significant difference 
between the mean age of diagnosis for follicular thyroid cancer and for papillary thyroid cancer. 
Distant metastasis ratio was found to be higher in follicular thyroid cancer than papillary thyroid 
cancer.
Key words: Differentiated thyroid carcinoma; Demographic analysis; Follow-up.

Seyhan Karaçavuş1, Kasım Çağlayan2, Sevinç Şahin3, Mesut Sipahi2, Ahmet Bal4, Ergin 
Arslan2, Selda Seçkin3 , Murat Süher5

Seyhan Karaçavuş, Yrd. Doç. Dr.
Kasım Çağlayan, Doç. Dr.
Sevinç Şahin, Yrd. Doç. Dr.
Mesut Sipahi, Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Bal, Yrd. Doç. Dr.
Ergin Arslan, Yrd. Doç. Dr.
Selda Seçkin, Prof. Dr.
Murat Süher, Prof. Dr.

26



GİRİŞ

Endokrin sistemin en sık görülen malign hastalığı Dife-
ransiye Tiroid Karsinomudur (DTK) (1). İnsidansı, tüm 
dünyada son birkaç dekatta giderek artış göstermekte 
ve her yıl yaklaşık 7/100.000 kişiye DTK tanısı konmak-
tadır (2). Diferansiye tiroid karsinomuna kadınlarda er-
keklerden yaklaşık 3 kat daha sık rastlanmakta olup gö-
rülme insidansı kadınlarda 9.1/ 100.00 iken erkeklerde 
2.9/100.000’dur (3). Tanısal metodlardaki gelişmelerle 
birlikte insidental tiroid nodüllerinin kolayca saptana-
bilmesi, histopatolojik tanı koydurucu kriterlerdeki ge-
lişmeler ve iyonize radyasyon maruziyetindeki artış bu 
görülme sıklığının nedenleri olarak gösterilmektedir. 
Tiroid bezi, tiroksin ve triiyodotironin sentezleyen fo-
liküler hücreler, kalsitonin sekrete eden parafoliküler 
hücreler, bağ dokusu hücreleri ve bağışıklık sistemi 
hücrelerinden oluşur. Tiroid kanserlerinin büyük bir 
çoğunluğunu oluşturan DTK (papiller ve folliküler karsi-
nomlar) ve anaplastik karsinoma folliküler hücrelerden 
gelişir (4). Diferansiye tiroid karsinomu genel olarak iyi 
prognozlu ve tedavi edilebilir bir hastalık olmakla birlik-
te yıllar içinde nüks, yakın ve uzak metastazlar göstere-
bilmektedir. 
Bu çalışmada amacımız, Bozok Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’na başvuran DTK tanısı 
konmuş, radyoaktif iyot-131 (RAI) ile ablasyon tedavisi 
almış veya takipteki hastaları retrospektif olarak incele-
yerek hastaların klinik ve demografik özelliklerini ortaya 
çıkarmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Retrospektif olarak yapılan bu araştırmaya Ocak 2011-
Mayıs 2014 yılları arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda takip edilen, RAI 
tedavisi alan DTK’lı hastalar dahil edilmiştir. Araştırma-
mızda veri elde etme aşamasında Bozok Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nükleer 
Tıp, İç Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Patoloji Anabilim 
Dalları, arşivlerindeki hasta dosyalarından faydalanıl-
mıştır. Hastalar tanı anındaki yaş ve cinsiyetlerine göre 
gruplandırılmışlardır. Patoloji raporlarından elde edilen 
bilgiler doğrultusunda tümör tipi ve alt tipine göre pa-
piller karsinom klasik tip, papiller karsinom folliküler tip, 
folliküler karsinom ve Hürthle hücreli karsinom ola-

rak sınıflandırılmışlardır. Ayrıca damar invazyonu, lenf 
nodu metastazı, tek veya her iki lobda oluşu, tek veya 
çok odaklı oluşu ve tümör çapı gibi ulaşılabilen patolo-
jik veriler de sunulmuştur. 
Takipte nüks, lokal veya uzak metastaz varlığını ekarte 
etmek amacıyla Tiroglobulin (Tg) ve Anti-Tiroglobulin 
(Anti-Tg) değerleri, ultrasonografi (USG), tanısal I-131 
ile tüm vücut tarama sintigrafisi (I-131 TVT), tiroid sin-
tigrafisi, kemik sintigrafisi ve bilgisayarlı tomografi (BT) 
gibi görüntüleme yöntemlerinden elde edilen bulgular 
dikkate alınmıştır.
Elde edilen tüm verilerin SPSS 18.0 Software programı 
ile istatistiksel analizi yapılmıştır. Tümör tipi ve cinsiyet 
karşılaştırması gibi kategorik değişkenlerin değerlendi-
rilmesi için ki-kare testi, iki grup ortalamalarını karşılaş-
tırmak için Student-t test ve çoklu grup karşılaştırması 
için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İs-
tatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.
 

SONUÇLAR

İncelenen tüm grup içinde kadın hasta sayısı 62 (% 
82,7) ve erkek hasta sayısı 13 (%17,3) olarak bulunmuş-
tur. Hastaların tanı yaşları 16-79 yaş arasında dağılım 
göstermektedir. Ortalama tanı yaşı 46,5±13,9 olup ka-
dın hastalarda 45,2±13,2; erkek hastalarda 49,5±5,1 
olarak tespit edilmiştir. Diferansiye tiroid kanseri tanısı 
alan hastalar tümör tiplerine göre gruplandırıldığında 
tanı yaşı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulu-
namamıştır (p=0,692). Hastaların yaş gruplarına ve cin-
siyetlerine göre dağılımı Tablo 1’de görülmektedir. 

Yaş        Kadın Erkek        Toplam
        (n,%) (n,%)        (n)
0-20        2 (100) 0 (0)         2
21-44        25 (89,3) 3 (10,7)        28
≥45        37 (82,2) 8 (17,8)        45
Toplam         62 (82,7) 13(17,3)        75

Tablo 1. Hastaların yaş ve cinsiyetlerine göre 
dağılımı.
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Hastalarımızda % 78,7 ile en yüksek oranda papiller kar-
sinom klasik tip, 2. sıklıkta % 13,3 ile papiller karsinom 
folliküler varyant, 3. sıklıkta % 5,3 ile folliküler karsi-
nom, 4. sıklıkta % 2,7 ile Hürthle hücreli karsinom tespit 
edilmiştir. Bu hastaların 33’ü (% 44) hastanemizde tanı 
almış; 42’si (% 56) daha önceden tiroid kanseri tanısı ve 

tedavisi almış olup halen kliniğimizde takip edilmekte-
dir. Toplam hasta grubunda tiroid kanseri görülme ora-
nı kadın hastalarda % 82,7; erkek hastalarda ise % 17,3 
olarak gözlenmiştir (K/E=4,8/1). Kanser türlerine göre 
cinsiyet dağılımı Tablo 2’de görülmektedir.

Tümör tipi   Kadın  Erkek  Toplam
    (n,%)  (n,%)  (n,%)
Papiller karsinom klasik tip  49 (83,1) 10 (16,9) 59 (78,7)
Papiller karsinom folliküler tip 8 (76,9)   2 (23,1)  10 (13,3)
Foliküler karsinom  3 (75)   1 (25)   4 (5,3)
Hurthle hücreli karsinom  2 (100)   0 (0)   2 (2,7)
Toplam    62 (82,7) 13 (17,3)  75

Tablo 2. Tümör tipleri ve cinsiyete göre hastaların dağılımı.

Lenf nodu metastazı 16 hastada (% 21,6),  vasküler in-
vazyon (+)’liği 18 (% 24,3) hastada, kapsül invazyonu 12 
(% 16,2) hastada saptanmıştır. Tek odakta tümör olan 
hasta sayısı 35 (%  47,3), multipl odakta tümör tespit 
edilen hasta sayısı 25 (% 33,3) olarak belirlenmiştir. 
Onbeş hastada ayrıntılı patolojik bilgiye ulaşılamamış-
tır. Ortalama tümör çapı papiller karsinomda 1,1± 0,6 
cm (mikrokarsinomlu  hastalarda 0,4 ± 0,2 cm; papiller 
karsinom klasik tipte 1,5± 0,5 cm); papiller karsinom 
folliküler varyantta 1,6 ± 1,3 cm; folliküler karsinomda 
2,4 ± 1,1 cm ve Hürthle hücreli karsinomda 1,5 ± 0,2 
cm olarak gözlenmiştir. Hastanemizde DTK’lı hastalara 

I-131 RAI tedavisi vermek için yeterli koşullar bulun-
mamaktadır. Sunulan veriler hastanemizde tanı alıp 
dış merkezde tedavi aldıktan sonra kliniğimizde takip 
edilen veya daha önceden tanı ve tedavi alıp da şu an 
kliniğimizde takip edilen hastalara aittir. Tanı sırasında 
ve takiplerde Tg değeri yüksekliği nedeniyle incelenen 
hastalarımızın 16’sında bölgesel lenf nodu metastazı (% 
21,6); beşinde I-131 TVT ve akciğer tomografisi ile tespit 
edilen akciğer metastazı, ikisinde sintigrafi ve tomografi 
ile gözlenebilen kemik metastazı (uzak metastaz oranı 
% 9,5) görülmüştür. Tablo 3’te hastaların tümör tipleri-
ne göre metastaz sayıları görülmektedir.

Tümör tipi   Yok  Bölgesel  Uzak  Toplam
    (n, %)  (n, %)  (n, %)  (n, %)
Papiller karsinom klasik tip  42 (71,2) 13 (22,1) 4 (6,7)  59 (79,7)
Papiller karsinom folliküler tip 7 (70)  2 (20)  1 (10)  10 (13,3)
Folliküler karsinom  1 (25  1 (25)  2 (50)  4 (5,3)
Hurthle hücreli karsinom  1 (50)  1 (50)  -  2 (2,7)
Toplam    51 (68,9) 17 (22,7) 7 (9,3)  75

Tablo 3. Hastaların tümör tiplerine göre metastaz durumları
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Hastalara verilen RAI dozu incelendiğinde ortalama 125 
mCi olduğu görülmüştür. Papiller mikrokarsinomlu, 45 
yaşın altında ve histopatolojik olarak lenfovasküler in-
vazyon göstermeyen düşük riskli 15 hastamız I-131 RAI 
tedavisi verilmeden takip edilmektedir. En düşük veri-
len tedavi dozu 1110 MBq (30 mCi), en yüksek verilen 
doz ise akciğer ve kemik metastazları tespit edilmesi 
nedeniyle kümülatif olarak üç defada verilen 20350 
MBq (550 mCi)’dir. Tedavi sonrası kliniğimizde halen ta-
kipte olan hastaların ortalama takip yılı 4,6 yıl (1-11 yıl) 
olarak tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA

Tiroid kanseri tanısı için hastanemizde, genellikle ult-
rasonografide tespit edilen malignite şüphesi olan no-
düllerden öncelikle ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıl-
maktadır. Sonucu malignite veya malignite şüphesi ile 
gelen hastalar cerrahiye yönlendirilmektedir. Cerrahi 
yöntem olarak; nüks oranını düşürmek, teşhis ve teda-
vi amacıyla I-131 RAI kullanımını sağlamak ve izlemde 
duyarlı bir belirteç olan Tg, Anti-Tg değerlerinden yarar-
lanabilmek için bilateral total tiroidektomi operasyonu 
tercih edilmektedir. Bizim hastalarımızın da bir kısmı 
daha önceden dış merkezde yapılmış olmakla birlikte 
65’ine (% 86,7) bilateral total tiroidektomi (14 hastada 
beraberinde santral/ boyun diseksiyonu ), 9’una (% 12) 
bilateral subtotal tiroidektomi, birine (% 1,3) sağ lobek-
tomi (daha sonra tamamlayıcı tiroidektomi operasyonu 
olan) yapılmıştır. Halen kliniğimizde I-131 RAI tedavisi 
verilemiyor olmakla birlikte hastanemizde tanı ve teda-
vi almış hastaların takipleri başarıyla yapılmaktadır.
  
Literatürde DTK’nin kadın/erkek görülme oranı 2/1 ile 
4/1 arasında değişmektedir (5, 6). Bu oran papiller ve 
folliküler karsinom için de benzerdir. Bizim çalışma-
mızda literatürde bildirilenlere yakın olmak üzere tüm 
diferansiye tiroid karsinomu tipleri için bu oran 4,8/1 
olarak bulunmuştur. Diferansiye tiroid karsinomunun 
gerek papiller gerekse folliküler tipinin kadın hastalarda 
erkek hastalara göre 2 ile 4 kat daha sık görüldüğü bildi-
rilmektedir (5). Çalışmamızda da tüm tümör tiplerinde 
kadın hasta sayısı erkek hasta sayısından 3-5 kat yüksek 
olarak saptanmıştır. 

Her yaşta görülebilmekle birlikte DTK’nın medyan tanı 
yaşı kadın hastalarda 40, erkek hastalarda 44 olarak bil-
dirilmiştir (4). Burgess ve ark.’nın yaptkları çalışmada 
medyan tanı yaşı kadın hastalarda 41, erkek hastalarda 
46 olarak bildirilmiştir (6). Bizim çalışmamızda hasta-
larımızın ortalama tanı yaşı literatür ile uyumlu olarak 
46,5±13,9 bulunmuştur. Kadın hastalarda ortalama tanı 
yaşı 45,2±13,2 iken erkek hastalarda 49,5±5,1 olarak 
tespit edilmiştir. Literatürde papiller tiroid karsinomu-
nun tanı yaşı 40-44, folliküler tiroid karsinomunun gö-
rülme yaşı ise 45-60 olarak bildirilmiştir (7-9). Leung ve 
ark. 1108 kişiyi kapsayan çalışmalarında 14 tall cell var-
yant papiller tiroid karsinomuna rastlamışlardır (10). 

Bu 14 hastanın ortalama tanı yaşını genel tiroid karsi-
nomu tanı yaşından biraz daha ileri olmak üzere 53,7 
olarak bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda ise Elboğa 
ve ark’nın çalışmalarına benzer şekilde hastalarımızın 
papiller veya folliküler histolojik tipte tiroid karsino-
mu olmaları ile tanı yaşları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmamıştır (11). Diferansiye tiroid 
karsinomu tipleri arasında papiller karsinom görülme 
oranı % 85, folliküler karsinom oranı % 15 bulunmuş-
tur (7). Burgess ve ark. tüm tiroid kanseri tiplerini da-
hil ederek yaptıkları geniş ölçekli çalışmada, yeni tanı 
konan 9053 tiroid kanseri vakası içinde papiller tiroid 
karsinomu % 65,8, folliküler tiroid karsinomu % 17,8, 
meduller tiroid karsinomu % 4,6, anaplastik tiroid karsi-
nomu % 1,3 ve diğer tiroid karsinomları % 10,6 oranın-
da saptanmışlardır (6). Merhy ve ark. 2001 yılında DTK 
vakalarında yaptıkları çalışmada ise papiller karsinom 
oranını % 82, folliküler karsinom oranını % 11, Hürthle 
hücreli karsinom oranını ise % 7 olarak tespit etmişler-
dir (5). Bizim çalışmamızda % 78,7 ile en yüksek oranda 
papiller karsinom klasik tip, 2. sıklıkta % 13,3 ile papiller 
karsinom folliküler varyant, 3. sıklıkta % 5,3 ile folliküler 
karsinom, 4. sıklıkta % 2,7 ile Hürthle hücreli karsinom 
tespit edilmiştir. 
Diferansiye tiroid karsinomları genellikle iyi seyirlidir. 
Ancak riskli hastalarda uzak metastazlara % 5-23 ora-
nında rastlanmıştır (12-14). Bizim çalışmamızda bu oran 
% 9,5 olarak gözlenmiştir. 
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Folliküler tip karsinomlu hastalardaki uzak metastaz 
oranının (% 23,1), papiller karsinoma (% 15,4) göre 
daha fazla olduğu dikkati çekmektedir. Bu bulgular da 
literatür ile uyum göstermektedir. Diferansiye tiroid 
karsinomunda kullanılan standartlaşmış tedavi yakla-
şımları tiroidektomi, I-131 RAI tedavisi ve levotiroksin 
ile süpresyon tedavisidir. 

Ampirik sabit doz uygulamasına göre ablasyon tedavi-
sinde 30-100 mCi, lokal ilerlemiş tiroid karsinomunda 
150-200 mCi, lenf nodu metastazlarında 100-175 mCi, 
uzak metastazlarda 200 mCi, milier – mikro nodüler 
akciğer metastazlarında 150 mCi verilmesi uygun bu-
lunmuştur (15). Hasta grubumuzda düşük riskli papiller 
mikrokarsinomlu hastalar hariç diğer hastalarımıza bu 
protokol uygulanmaktadır. Bir hastamızda uzak metas-
tazları bulunması nedeniyle ve muhtemelen gelişen 
dediferansiasyondan dolayı takrarlayan RAI tedavileri 
uygulanmıştır. 

Sonuç olarak, çalışma grubumuzda DTK’na, kadınlarda 
daha sık oranda rastlandığı saptanmıştır. Tanı yaşı açı-
sından erkek ve kadın cinsiyet arasında ve tümör tipleri 
arasında anlamlı faklılık gözlenmemiştir. Folliküler tipte 
karsinomda uzak metastaz olasılığının papiller karsino-
ma göre daha yüksek olduğu izlenmiştir. İyi prognozlu 
bir kanser türü olan DTK, risk faktörleri de göz önünde 
bulundurularak yeterli şekilde tedavi edilmeli ve hasta-
lar yakın takipte olmalıdırlar.
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BALGAM YAYMA NEGATİF, KLİNİK VE RADYOLOJİK 
OLARAK AKCİĞER TÜBERKÜLOZU DÜŞÜNÜLEN 
OLGULARDA BAL’DA ARB’NİN TANI DEĞERİ

Diagnostic Value of Acid Fast Bacilli at BAL in Patients who are 
Accepted as Clinically and Radiologically Active Tuberculosis 
with Negative Sputum Smear
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ÖZET
Amaç: Tüberküloz (TB) tanısı balgam veya bronkoskopi meteryallerinde  Mycobacterium tubercu-
losis  saptanması ve radyoloji ile sağlanmaktadır. Ancak her zaman ve her hasta için bu mümkün 
olamamaktadır. Bu çalışmada klinik ve radyolojik olarak aktif akciğer tüberkülozu düşünülen an-
cak 3 tane balgam materyalinde Aside Rezistan Basil (ARB) yayma negatif bulunanlarda Bronkoal-
veoler Lavajda (BAL) ARB yayma ve kültür müspetliğinin, invaziv Fiberoptik bronkoskopi (FOB) 
işlemlerinin TB teşhisine olan katkılarını araştırdık.
Gereç ve yöntemler: Klinik ve radyolojik olarak aktif ve/veya sekel akciğer TB’u düşünülen, 3 tane 
balgam yayması negatif olan toplam 89 hasta alındı. Kontrol grubu olarak TB düşünülmeyen fakat 
tanısal amaçlı bronkoskopi planlanan parankimde konsolidasyon ve/veya interstisyel tutulumu 
olan hastalar alındı.
Bulgular: Vakalar tanı olarak 3 gruba ayrıldı:51 (%57,3) TB, 8 (%9) sekel TB ve 30 (%33,7) TB dışı 
(TBDG). Tanı, klinik ve radyolojik inceleme, transtorasik iğne aspirasyonu (TTİA), transbronşiyal 
biyopsi (TBB), transbronşiyal iğne aspirasyonudur (TBİA), BAL ve balgam kültür ile sağlandı. 
Sonuç: Çalışmamızda balgam çıkaramayan hastalarda indüksiyonla balgam kültürü bakmanın, 
yayma negatif olan olgularda bronkoskopi ile BAL kültürünün, uygun olgularda TBB veya TBİA’nın, 
ayrıca alınan materyallerin her iki kültür ortamına ekilmesinin de istatistikî olarak tanı değerini 
arttırdığı sonuçlarına varılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Bronkoskopi; Bronkoalveolar lavaj; Tüberküloz.

ABSTRACT
Objective: The diagnosis of tuberculosis (TB) is achieved by using culture of Mycobacterium 
tuberculosis from sputum or bronchoscopy specimens and radiology. However can not always be 
ensured in each patient. In this study we investigated the contribution of acid-fast bacilli smear 
and culture positivity on TB diagnosis in bronchoalveolar lavage (BAL) and invasive procedures of 
fiberoptic bronchoscopy (FOB) in patients with three negative acid-fast bacilli smear in sputum 
that were suspected of clinically and radiologically active tuberculosis.
Materials and Methods: 89 patients whom were suspected of clinically and radiologically active 
and/or sequelae tuberculosis with three negative sputum smear were included in the study. As 
the control group patients that were scheduled for bronchoscopy with consolidation or interstitial 
pattern at parenchyma but not presumed to be tuberculosis were included.
Results: Patients are divided to 3 groups based on diagnosis: 51 (%57,3) tuberculosis, 8 (%9) 
sequelae tuberculosis and 30 (%33,7) nontuberculosis. Diagnosis was achieved by clinical and 
radiological evaluation, transthorasic needle aspiration (TTİA), transbronchial biopsi (TBB), 
transbronchial needle aspiration (TBİA),  BAL and sputum culture.
Conclusion: In our study we found that investigation of sputum culture by induction in smear 
negative cases, as well inoculation of each specimen to 2 different culture medium, significantly 
increase the diagnostic value of BAL cultures obtained by bronchoscopy, TBB or TBIA, in patients 
who can not produce sputum.
Key words: Bronchoscopy; Bronchoalveolar lavage; Tuberculosis.
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GİRİŞ

Geliştirilen tanı yöntemleri, antitüberküloz ilaçlar ve te-
davi rejimlerine karşın dünya nüfusunun yaklaşık üçte 
biri tüberküloz basili ile enfekte olup tüberküloz nedeni 
ile yılda yaklaşık 2 milyon kişi ölmektedir (1). 

TB tanısı için basilin gösterilmesi, kültürde üretilmesi 
veya histopatolojik olarak tüberküloza özgü yapının gös-
terilmesi gerekmektedir. Konvansiyonel TB tanısı bal-
gam yayma mikroskopisi, kültürde mycobacterium sap-
tanması ve akciğer radyolojisine dayanmaktadır. Ancak 
her zaman ve her hasta için bu mümkün olamamakta-
dır. Etkenin izole edilememesi, pulmoner semptomların 
yokluğu, atipik radyolojik bulgular,  yaşlılar ve çocuklar-
da balgam çıkarmada problem olması, inceleyen kişiye 
bağlı olarak preparatların iyi değerlendirilememesi, 
kültürde üremenin uzun süre alması, bazı vakalarda ta-
nısal materyal elde etmek için invaziv girişimlere gerek 
duyulması ve yeni kullanıma giren tekniklerin duyarlılık 
ve özgüllüğünün istenen düzeyde olmaması, çelişkili la-
baratuar bilgileri gibi sebebler tüberkülozun yanlış ve 
gecikmiş tanısından sorumlu olmaktadır (2,3).
Bu çalışmada klinik ve radyolojik olarak aktif akciğer 
tüberkülozu düşünülen ancak 3 tane balgam materya-
linde ARB yayma negatif bulunan hastalarda (balgam 
çıkaramayan hastalara balgam indüksiyonu yapılarak) 
BAL’da ARB yayma ve kültür müspetliğinin, Transbronşi-
al biyopsi (TBB) ve tanı için gerekli olan diğer tüm inva-
ziv fiberoptik bronkoskopi (FOB) işlemlerin TB teşhisine 
olan katkılarını araştırdık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ocak 2007-Haziran 2008 tarihleri arasında Yedikule Gö-
ğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, 1. Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde, prospektif 
randomize bir çalışmada klinik ve radyolojik olarak aktif 
ve/veya sekel akciğer TB’u düşünülen, 3 tane balgam 
yayması negatif olan toplam 89 hasta çalışmaya dahil 
edildi. ARB’si müspet hastalar çalışmaya dahil edilme-
di. Kontrol grubu olarak TB düşünülmeyen fakat tanısal 
amaçlı bronkoskopi planlanan parankimde konsalidas-
yon ve/veya interstisyel tutulumu olan hastalar alındı. 
Tüm hastalar, semptomatoloji yönünden sorgulandı, 
ayrıntılı fizik muayene yapıldı. İki yönlü direkt akci-

ğer grafileri ve gereğinde Bilgisayarlı Toraks Tomog-
rafileri çekildi. Klinik ve radyolojik bulgular sınıflandı-
rılarak kaydedildi. Hastaların tümünün tam kan sayımı 
biyokimyasal analizleri yapıldı, EKG’ leri çekildi. Rutin 
olarak, sol önkol iç yüzüne, 5TU (Tuberkulin Unitesi) 
standart PPD ile tuberkulin cilt testi uygulandı. Balgam 
çıkarabilen hastaların balgamlarında 3 kez direkt ve 
yayma yöntemleriyle Asido-rezistan basil arandı ve aynı 
anda balgamdan Lowenstein-Jensen besiyerine ekim 
yapılarak Mycobacterium tuberculosis kültürü çalışma-
sına başlandı. Balgam çıkaramayan hastalara European 
Respiratory Society (ERS) ve American Thoracic Society 
(ATS) tarafından belirlenen standard balgam indüksiyo-
nu protokolu ile indüklenmiş balgam elde edilerek bal-
gamda direkt ve yayma yontemleriyle Asido-rezistan 
basil arandı. İşlem yapılmadan önce her hastaya salbu-
tamol inhaler 2 puff uygulandı. 10 cc %3 ‘lük Hiperto-
nik NaCl Ultrasonik Nebulizatör ile 20 dakika boyunca 
uygulandı. Hastanın işlem öncesi, başladıktan 10 da-
kika sonra ve işlem bitiminde FEV1, pulse Oksimetre 
ile Oksijen düzeyi ve Kliniği (wheezing) kontrol edildi. 

Balgam ARB’si negatif olan ön tanısı TB, sekel TB ve TB 
dışı grup (TBDG) hastalara FOB uygulandı. İşlem öncesi, 
hastalara, yapılacak işlem hakkında ayrıntılı bilgi veril-
di ve yazılı izin alındı. Radyolojik olarak infiltrasyonun 
yoğun olduğu, aktivite alanı düşünülen segmetten BAL 
materyali alındı. FOB sonunda tüm hastalardan post-
bronkoskopik balgamları alınarak, direkt ve yayma yön-
temleri ile ARB arandı ve Mycobacterium tuberculosis 
üretmek amacıyla kültüre ekildi.

Balgam indüksiyonuyla yaymada ARB pozitif olan has-
talara 4’lü anti-TB tedavi başlandı ve hepsinde kültür 
pozitifliği ile tanı doğrulandı. Balgam yayması negatif 
olan TB ön tanılı hastalar FOB sonrası takibinde BAL 
ve PBB ARB yayma, TBB ve yapılan diğer girişimsel iş-
lemlerin sonuçlarıyla değerlendirildi. Sekel TB hastalar 
yayma ve kültür negatiflikleriyle inaktiflikleri gösterildi 
ve klinik takibe alındı. TBDG hastalar ise hastalıklarıyla 
ilgili uygun tedavi verilerek klinik takibe alındı.
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Tüm istatiksel analizler ‘ SPSS for Windows ‘(SP-SPSS 
versiyon 11.5 ) kullanılarak değerlendirildi. Eğer veri-
lerin farkları normal dağılıma uygunluk göstermez ise 
bağımsız gruplarda t testi yerine parametrik olmayan 
mann-whitney H testi çoklu guruplarda kruskal-wallis H 
testi kullanıldı. Tüm testlerde p<0,05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Hastalardan 58’i (%65.2)  erkek ve 31’i (%34.8) kadın 
idi. Ortalama yaş 35.8 (19-71 yaş arası) idi. Çalışmamız-
da vakaları son tanı olarak 3 gruba ayırdık; 51(%57,3) 
hasta TB, 8 (%9) hasta sekel TB ve 30 (%33,7) hasta TB 
dışı grup (TBDG) (12 sarkoidoz,  8 pnömoni,  5 interstis-
yel akciğer hastalığı, 4 akciğer Ca, 1 plörit) olarak kabul 
edildi. Bu üç grup hastada ortalama yaş sırasıyla 30.6 
(19-56 yaş arası), 39.7 (31-44 yaş arası) ve 43.7 (20-71 
yaş arası) idi. 
Tüm hastalara PPD uygulandı, 35 (%39,3) hastada PPD 
negatif iken 54 (%60,7) hastada PPD pozitifti. Toplam 51 
TB hastasının 48’inde PPD pozitifti. Sekel TB’lu 6 hasta-
da PPD pozitifken, TBDG olan 30 hastanınsa tamamın-
da PPD negatifti (tablo 1).

89 hastadan 6’sına balgam indüksiyonu yapıldı. Bu 6 
hastanın tümünde balgam yaymada ARB pozitif saptan-
dı ve ileri işleme alınmadı. 6 hastanın (%100) balgam 
yayma pozitifliği Kültür pozitifliği ile desteklendi. Kalan 
45 TB tanısı alan hastada tanı yöntemleri; Klinik ve rad-
yolojik değerlendirme, TTİA, TBB, TBİA, BAL ve balgam 
kültür ile sağlandı (Tablo 2).

Çalışmamızda 83 hastaya BAL yapıldı ve D/T ve Kültürde 
ARB bakıldı. Hiçbir hastanın BAL D/T yaymasında ARB 
saptanmadı.  Son tanısı TB olan 45 hastanın 27’sinde 
BAL kültürü pozitif tespit edildi. BAL kültürün sensitivi-
tesi %60 iken spesifitesi %100 idi. Tablo 3’te TB’li hasta-
larda BAL kültür, TBB,  TBİA, balgam kültür, TTİA ve PBB 
kültür sonuçları gösterilmektedir.  

Çalışmamızda 75 olguya TBB (%90,3) yapıldı. Son tanısı 
TB olan ve TBB yapılan 44 hastanın 4’ünde (%9.09) his-
topatolojik olarak TB tanı elde edildi. Mediastinal len-
fadenomegalisi (LAM) olan17 olguya Wang İA yapıldı 
Wang İA yapılan hastalardan son tanısı TB olan 4 hasta-
nın 3’ünde WANG İA pozitif tespit edildi. TBDG dan 13 
hastaya WANG İA yapıldı ve bu hastaların hepsinin son 
tanısı sarkoidozdu. Bunlardan 6 tanesinde WANG İA ile 
histopatolojik tanı elde edildi.

Çalışmamıza alınan hastaların balgam indüksiyonuyla 
Balgam ARB’i pozitif gelen 6 hastanın dışında 83 hasta-
dan balgam ARB gönderildi. TB kabul edilen 45 hastanın 
18’i pozitif iken, 27 hastanın negatifti. Balgam kültürü 
sensitivitesi %40 iken spesifitesi %100 idi.

Toplam 12 hastaya TTİA yapıldı; bu hastaların 4’ü akci-
ğer ca, 4’ü aktif TB, 2’si Pnömoni, 3’ü sekel TB olarak ka-
bul edildi. Çalışmamıza alınan 89 hastanın 83’üne FOB 
yapıldı, hepsinden işlem sonunda PBB gönderildi ve 83 
hasta da bakılan PBB D/T ARB negatifti. PBB da bakılan 
son tanısı TB olan 45 hasta’nın 14’ünde PPB ARB kültü-
rü pozitifti. PBB kültürün sensitivitesi %31,2 spesifitesi 
%100 idi.
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Gruplar  PPD (+) (%) PPD (-) (%)
Tüberküloz 48- (%94,1) 3- (%5,9)
Sekel Tüberküloz 6- (%75)  2 – (%25)
Tüberküloz 0- (%0) 30- (%100) 
dışı grup

Tablo 1. Gruplara göre PPD sonuçları

Tanı Yöntemi  N %
Klinik ve radyolojik 11 24,4
TTİA   1 2,2
TBB   4 8,8
TBİA   3 6,7
BAL kültürü  10 22,3
Balgam kültürü  16 35.6

Tablo 2. TB tanısı alan hastaların tanı yöntemleri
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Çalışmamızda balgam, BAL ve PBB örnekleri hem LJ 
besiyerine hem de MGIT besiyerine ekildi. Her üç ör-
nek içinde MGIT veya LJ besiyerinde kültür pozitifliği 
birbirleriyle kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlılık 
göstermezken, ikisinin bir arada kullanılması tek başına 
MGIT veya LJ kullanılmasına göre istatiksel olarak an-
lamlı bulunmuştur (tablo 4).  

Her üç örnek için aynı zamanda LJ ve MGIT’de Myc 
Tbc’in kültürde üreme günleri karşılaştırıldı. Her üç ör-
nek için de MGIT’de LJ’ne göre Myc Tbc istatiksel olarak 
daha kısa sürede ürediği gösterilmiştir (Tablo 5). 

TARTIŞMA

Günümüzde TB tanısında balgam yayma mikroskopisi 
en sık kullanılan yöntemdir. Ancak Tüberkülozun bügün 
için bilinen tek kesin tanı yöntemi, gastrik lavaj, bron-
şiyal yıkama, BAL veya akciğer dokusu gibi örneklerde, 
Mycobacterium tuberculosis’in kültürde üretilmesidir. 
Yayma negatif hastalarda anti-TB tedavisi kültür sonuç-
ları belli oluncaya kadar gecikmektedir. Bu da hastaya 
yaklaşık 2 ay gibi başlangıç tedavisi süresine malolmak-
tadır. Dolayısıyla balgam çıkaramayan veya yayması 
negatif olan hasta grubunun tanısı koymak klinisyenler 
için zorlu ve uzun bir süreçtir.

Yayma negatif TB hastalarında bronkoskopinin ve TBB, 
TBİA gibi girişimsel işlemlerin kültür sonuçlarını bek-
lemeden yapılması gerektiğini bildiren birçok çalışma 
mevcuttur. Çetinkaya ve ark (4) yaptığı çalışmada toraks 
BT’sinde intratorasik LAM’ı olan 29 hastaya TBİA yapıl-
mıştır.  TBİA ile 23 hastada yeterli lenf dokusu materyali 
elde edilmiş ve bunların 20’sinde tanıya ulaşılmıştır. 10 

TB hastasının tamamında ve 
8 sarkoidoz hastasının 7’sinde 
tanıya ulaşılmıştır. Sonuç ola-
rak özellikle TB ve sarkoidoz 
ön tanılı hastalarda, toraks 
BT’sinde intratorasik LAM 
olan hastalarda diğer invaziv 
işlemlerden önce TBİA uy-
gulanması gerektiğini belirt-
mişlerdir. Baran ve ark (5) da 

benzer şekilde toraks BT’de intratorasik LAM olan 11 TB 
hastasının 5 ‘inde TBİA ile tanıya ulaşmışlardır. 

BAL KÜLTÜR N %
Pozitif  27 60
Negatif  18 40
TBB  
Pozitif  4 9.09
Negatif  40 90.91
TBİA  
Pozitif  3 75
Negatif  1 25
Balgam Kültür 
Pozitif  18 40
Negatif  27 60
TTİA  
Pozitif  1 25
Negatif  3 75
PBB Kültür 
Pozitif  14 31,1
Negatif  31 68,8

Tablo 3. TB’li hastalarda BAL kültür, TBB,  TBİA, 
balgam kültür, TTİA ve PBB kültür sonuçları  

Materyal LJ- (p)  MGIT-(p)  İKİSİ DE (+) İKİSİDE (-)
BAL  6 – (0,43) 12 - (0,22) 9- (0,000) 18
BALGAM  5 – (0,6)  9 -  (0,4)  4 – (0,000) 27
PBB  2-  (0,54) 7 – (0,32) 5 - (0,000) 31

Tablo 4. Materyallere göre LJ ve MGIT kültürlerinde TB 
basilinin gösterilmesi 

Materyal          LJ           MGIT P
BAL  29,53±5,06    19,14±4,79 0,0000
PBB  30,33±7,63    18,75±3,36 0,0000
BALGAM  29,11±7,83    19,07 ±3,75 0,0000

Tablo 5. Örneklerde MGİT ve LJ besiyerlerinde 
ortalama üreme günleri
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Çalışmamızda toraks BT’sinde mediastinal LAM olan 
ve/veya endobronşiyal TB ile uyumlu görünümü olan 4 
hastaya TBİA yapılmış ve 3’ünde histopatolojik olarak 
sonuca ulaşılmıştır.

Lee ve ark (6) retrospektif olarak değerlendirdikleri 
121 hastada endobronşiyal TB hastalarında TBİA’ nın 
anlamlı düzeyde tanıya katkı sağladığı gösterilmiştir. 
Chang ve ark (7) 25 TB hastasında FOB tanıya katkısı-
nı araştırmışlar ve TBİA yaptıkları 16 hastanın 12’sinde 
histopatolojik olarak tanıya ulaşmışlardır. Biz de toraks 
BT’sinde mediastinal LAM’ı olan ve/veya FOB’da endob-
ronşiyal TB görünümü olan hastalarda TBİA’nın tanıya 
anlamlı katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Willcox ve 
ark (8)  miliyer TB’lu hastalarda TBB’nin tanıya katkısını 
araştırmışlar ve 41 hastanın 31’inde TBB ile tanıya ulaş-
mışlardır. Çalışmalarının neticesinde miliyer TB tanısın-
da TBB tanıya anlamlı katkı sağladığını ve FOB’un tanı 
için mutlak gerekli bir işlem olduğunu belirtmişlerdir. 
Çalışmamızda TB tanısı konan 45 hastanın 44’üne TBB 
yapılmış ve 4’ünde TB tanısına ulaşılmıştır. 

TB’un kesin tanısı Myc Tbc’in kültür de izolasyonunu ge-
rektirmektedir. Ancak mikobakteriler genel olarak yavaş 
üreyen mikroorganizmalar olduğundan bu basilin teşhi-
si oldukça uzun zaman almaktadır. LJ gibi katı besiyer-
lerinde gözle görülebilinir koloniler oluşturabilmeleri 
için haftalar geçmesi gerekmektedir. Bu yüzden etkenin 
izolasyonunu artıracak ve kültürde gösterilme süresini 
kısaltacak tüm yeni besiyerlerin kullanıma girmesi çok 
önemlidir. Son yıllarda MGIT, BACTEC gibi sıvı besiyerle-
rinin kullanımı artmıştır. Atış ve ark (9) TB düşünülen 42 
olgudan alınan 126 balgam örneğini MGIT ve LJ kültür 
ortamlarına ayrı ayrı ekerek karşılaştırmışlardır. MGİT 
yöntemiyle hem izolasyon oranında hem de ortalama 
üreme süresi bakımından anlamlı fark saptanmıştır. 

Çalışmalarının sonucunda MGİT yöntemini Myc Tbc 
gösterilmesinde hızlı sonuç veren güvenilir bir yöntem 
olduğu ve rutin kullanıma girmesinin yararlı olacağını 
belirtmişlerdir. Benzer şekilde Rivera ve ark (10) 172 
balgam materyalini hem MGİT hem de LJ’e ekmişler ve 
MGİT ile %99,2’ye varan bir izolasyon oranı ve ortalama 
14,2 gün daha erken üreme tespit etmişlerdir. MGİT’i 
hızlı ve ucuz bir izolasyon sistemi olarak tanımlamışlar-

dır. Çalışmamızda balgam, BAL ve PBB materyallerinin 
hepsi hem LJ hem de MGIT kültür besiyerlerine ekilmiş-
tir. Çalışmamızda balgam, BAL, PBB örneklerinde tek 
başına MGIT veya LJ besiyerlerinin kullanılması istatik-
sel olarak anlamlı bulunmazken; her üç materyal içinde 
her iki kültür besiyerinin birlikte kullanılması tek başına 
MGIT veya LJ kullanılmasına göre ileri derecede anlam-
lı bulunmuştur (p<0,005). Bu durum da literatür de ki 
diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. Bizim çalışma-
mızda da her üç materyal içinde MGIT ile LJ besiyerine 
göre Myc Tbc daha erken sürede kültürde üretilmiştir. 
BAL, balgam ve PBB için de ileri derecede anlamlı sap-
tanmıştır (p<0,005).

Parry ve ark (11) yaptığı çalışmada 82 hastanın 73’ünde 
indüksiyonla balgam elde edip bu hastaların 18’inde 
(%19) balgam yaymada ARB pozitifliği saptadılar. To-
ubes ve ark (12) hem balgam indüksiyonunun TB ta-
nısına katkısını hem de indüksiyonda 2 farklı tekniğin 
kıyaslamasını yaptılar. Balgam indüksiyonu ile 94 has-
tanın 89’undan (%95,6) balgam örneği alınırken, Ultra-
sonik nebulizatör 86 hastada (%93,4) yeterli materyal 
sağlarken Venturi tip yüz maskesi nebulizasyonuyla 66 
hastada (%71) balgam elde edilmiş. İki yöntem arasın-
da istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). 
Aktif TB tanısı alan 43 hastanın 39’unda tanı balgam 
indüksiyonuyla elde edilen materyalin incelenmesi ile 
konulmuş.

Çalışmalarının sonucunda ultrasonik nebulizasyon ile 
balgam indüksiyonunu iyi tolere edilen, düşük mali-
yetli ve kolay uygulanabilir yöntem olarak belitmişler, 
balgam çıkaramayan ve/veya balgam yayması negatif 
olan hastalara bronkoskopi öncesi uygulanması gerek-
tiğini belirtmişlerdir. Mc Williams ve ark (13) balgam in-
düksiyonuyla bronkoskopinin TB tanısındaki başarısını 
karşılaştırdılar. Tüm testleri tamamlayan 129 hastadan, 
27’sinde (%21) örneklerde negatif yayma ve kültür po-
zitifliği saptanmış; 14’ü (%52) bronkoskopide ve 26’sı 
(%96) balgam indüksiyonuyla sağlanmıştır (p<0.005). 
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Bronkoskopiyle sadece 1 hastada kültür pozitifliği sap-
tanırken, sadece balgam indüksiyonuyla 13 hastada kül-
tür pozitifliği gösterilmiştir. 13 hastada her iki yöntem-
lede alınan kültür örnekleri pozitif olarak saptanmıştır. 
Çalışmamızda balgam çıkaramayan 6 hastaya standar-
dize edilmiş metodla balgam indüksiyonu yapıldı ve 6’sı 
da balgam çıkartarak, yaymalarında ARB saptanıp, FOB 
ve/veya diğer girişimsel işlemler uygulanmadan antitü-
berküloz tedavi başlandı. 

SONUÇLAR

Balgam çıkaramayan veya balgam yayması negatif olan 
hastalara öncelikle ve mutlaka standardize edilmiş bal-
gam indüksiyonunun yapılması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Bu işlem kolay, ucuz, basit ve güvenilirdir. Klinik ve 
radyolojik olarak TB düşünülen ancak indüksiyon son-
rası da olsa yayması negatif olan hastalara bronkoskopi 
yaparak kültür için selektif BAL toplamanın tanıya an-
lamlı katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hastanın kliniği-
ne göre TBB, TBİA gibi işlemler yapılmalı, kültür de Myc 
Tbc üretmek için BAL mutlaka yapılmalı, yapılamıyorsa 
PBB alınmalısının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Lite-
ratürdeki diğer yayınlar gibi biz de alınan materyalle-
rin hem MGIT hem de LJ gibi iki farklı kültür besiyerine 
ekilmesinin tanıya anlamlı katkı sağlayacağını düşünü-
yoruz.
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ÖZET 
Amaç: Lenstar göze temas gerektirmeyen ve kullanımı oldukça kolay olan nisbeten yeni bir optik biyo-
metridir. Ancak cihaz ile tüm katarakt hastalarından ölçüm almak mümkün olmamaktadır. Bu çalışmanın 
amacı Lenstar ile ölçüm alınamayan katarakt tiplerini belirlemek ve ölçüm alınabilen hastalarda cihazın 
hedef refraksiyondan sapmasını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde katarakt 
ameliyatı olan ardışık 339 hastanın 398 gözü dahil edildi. Hastaların detaylı oftalmolojik muayenelerinin 
ardından katarakt tipleri kaydedildi. Tüm olgularda göz içi lens gücünün hesaplanması için öncelikli ola-
rak Lenstar ile biyometri yapıldı, ölçüm alınamayanlarda ultrasonik biyometri kullanıldı. Ameliyat sonrası 
1. ayda hedef refraksiyondan  sapma hesaplandı.
Bulgular: Olguların 157’si kadın, 182’si erkekti ve yaş ortalaması 66,94±11,37 idi. Lenstar ile gözlerin 136 
tanesinde (%34,1) ölçüm alınamadı. Ölçüm alınamayan gözlerin %54,4’ünün (n=74) katarakt tipi matür, 
hipermür ve rubra iken, %22,7’si (n=31) yoğun arka subkapsüler katarakt, %17,6’sı (n=24) yoğun nükleer 
katarakt ve %5,1’i (n=7) arka polar katarakt tipine sahipti. Ölçüm alınamayan kişilerin ameliyat öncesi 
görme düzeyi 108 gözde (%79,4) 0,05 ve altında iken, 85 gözde (%62,5) el hareketi-1 metreden parmak 
sayma seviyesindeydi. Lenstar optik biyometri ile hedef refraksiyondan sapma miktarı -0,23±0,45 D idi. 
Sonuç: Lenstar optik biyometri ile ölçüm alınamayanlar, özellikle matür ve yoğun arkasubkapsüler ka-
taraktı olan ve görme düzeyi oldukça düşük hastalardır. Ölçüm alınabilen gözlerde ise refraktif sonuçlar 
mükemmele yakındır. 
Anahtar kelimeler: Göz içi Lens; Lenstar; Katarakt; Oküler refraksiyon. 

ABSTRACT
Objective: Lenstar is a comparatively new optical biometer which is very easy to handle and do not 
necessitate eye contact.  However, it is not possible to perform measurements in all cataractous patients 
with this device. The aim of this study is to determine the cataract types those are unmeasurable 
with Lenstar and to assess the deviation from target refraction in patients that Lenstar could perform 
measurement.  
Material and Methods: Three hundred ninety eight eyes of 339 patients who underwent cataract 
surgery successively at Bozok University Research and Practice Hospital were included in this study. After 
the complete ophthalmological examination, cataract types of the patients were recorded. To calculate 
the intraocular lens power, Lenstar was used primarily in all cases, whereas ultrasonic biometer was 
used in unmeasurable cases with Lenstar. Deviation from target refraction was calculated one month 
after the surgery.
Results: There were 157 women and 182 men and mean age of the patients was 66.94±11.37 years. 
Measurement could not be performed with Lenstar in 136 eyes (34.1%). Eyes with measurement failure 
had mature, hypermature and rubra cataract in 54.4% (n=74), dense nuclear cataract in 17.6% (n=24)  
and posterior subcapsular cataract in 5.1% (n=7). One hundred eight (79.4%) eyes with measurement 
failure had visual acuity  of 0.05 or less, whereas 85 of them (62.5%) had visual acuity between hand 
motion to 1 meter finger count. The deviation from target refraction with Lenstar optical biometer was 
-0.23±0.45 D.
Conclusion: The patients unmeasurable with Lenstar were the ones having especially mature and dense 
posterior subcapsular cataract and low visual acuity. Refractive outcomes in eyes measurable by Lenstar 
were excellent.
Keywords: Intraocular Lens; Lenstar; Cataract; Ocular refraction. 37



GİRİŞ

Günümüzde refraktif bir cerrahi haline de gelen kata-
rakt cerrahisi sonrası hasta memnuniyetinin tam olması 
için doğru oküler biyometri yapılması oldukça önemli-
dir. Oküler biyometri cihazları ultrasonik ve optik te-
melli teknikler kullanmaktadırlar (1). Ultrasonik biyo-
metri uzun yıllardır göz içi lens (GİL) gücü hesaplaması 
için gereken aksiyel uzunluk (AU), ön kamara derinliği 
(ÖKD) gibi biyometrik ölçümlerde altın standart metod 
olarak kabul edilmektedir. Ancak ultrasonik biyomet-
ri ile korneaya yapılan indentasyon ve probu kornea 
merkezine yerleştirme problemleri nedeniyle ölçümde 
değişiklikler ve hatalar olabilmektedir (2). Günümüzde 
artık daha kolay kullanımları ve daha iyi rezolüsyonda 
AU ölçümleri yapabilmeleri nedeniyle non-kontakt me-
todlar daha yaygın kullanım kazanmıştır (3).

Lenstar LS 900 (Haag-Streit AG, Switzerland) katarakt 
ve refraktif cerrahi prosedürler için geliştirilmiş optik 
düşük koherens reflektometri prensibiyle çalışan bir 
optik biyometri cihazıdır. Cihaz göze temas gerektirme-
den, tek bir çekimle AU, merkezi kornea kalınlığı, ÖKD, 
aköz derinlik, lens kalınlığı ve retina kalınlığını da içeren 
tüm gözün biyometrik verilerini vermektedir. Çalışma-
larda Lenstar ile alınan ölçümlerin tekrarlanabilirliğinin 
yüksek olduğu bildirilmiştir (1,3,4). Göze temas gerek-
tirmemesi, tek çekimle bir çok biyometrik parametreyi 
vermesi ve ölçüm yapan kişiye bağımlı olmaması gibi 
avantajları olsa da Lenstar ile tüm katarakt hastaların-
dan ölçüm almak mümkün olmamaktadır. Bu çalışma-
nın amacı Lenstar ile ölçüm alınamayan katarakt tiple-
rini belirlemek ve ölçüm alınabilen hastalarda cihazın 
hedef refraksiyondan sapmasını değerlendirmektir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu geriye dönük çalışmaya Bozok Üniversitesi Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi Göz Bölümünde katarakt 
ameliyatı olan 339 hastanın 398 gözü dahil edildi. Araş-
tırma öncesi Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurul-
dan onay alındı. Tüm araştırma Helsinki deklarasyonu 
kurallarına uygun şekilde yürütüldü.

Hastaların katarakt ameliyatı takip kayıtlarından en 
iyi düzeltilmiş görme keskinliği, ön segment muaye-
nesi, detaylı fundus muayenesi, göz içi basıncı ölçü

münü kapsayan detaylı oftalmolojik muayeneleri elde 
edildi. Hastaların detaylı oftalmolojik muayenelerinin 
ardından katarakt tipleri kaydedildi. Tüm olgularda GİL 
hesaplanması için öncelikli olarak Lenstar LS 900 (Haag-
Streit AG, Switzerland) ile biyometri yapıldı, ölçüm alı-
namayanlarda ultrasonik biyometri (Quantel Medikal, 
USA) kullanıldı. Ameliyat sonrası 1. ayda hedef refrak-
siyondan sapma hesaplandı. Lenstar ile tüm ölçümler 
her hastada 5 kez tekrarlandı ve GİL gücünün hesaplan-
ması için bu ölçümlerin ortalaması kullanıldı.
Tüm gözlere  peribulber anestezi altında  İnfiniti (Alcon 
Laboratories, Inc., Fort Worth, TX, USA) cihazı ile 2,8 
veya 2,2 mm ana kesiden komplikasyonsuz fakoemülsi-
fikasyon cerrahisi ve katlanabilir Acriva UD 613 göz içi 
lensi (VSY Biotechnology, İstanbul, Türkiye)  implantas-
yonu uygulandı.  

Optik Düşük Koherens Reflektometri ( Lenstar LS 900)

Lenstar biyometrisi optik düşük koherens reflektometri 
prensibiyle çalışmaktadır, göz içindeki mesafeleri ölç-
mek için optik koherens tomografiye benzer bir tekno-
loji kullanır. Bu teknolojide ışık dalgalarının koherens 
süperpozisyonu oluşmaktadır. Cihaz AU, merkezi kor-
nea kalınlığı , ÖKD, aköz derinliği, lens kalınlığı ve retinal 
kalınlık ölçümleri için 820 nm süperluminesant diod la-
zer kullanmaktadır. Cihaz tek seferde yeniden düzenle-
me yapmadan 16 ardışık ölçüm almaktadır ve bunların 
ortalaması verilmektedir.

BULGULAR

Olguların 157’si kadın, 182’si erkekti ve yaş ortalaması 
66,94±11,37 yıl idi. Lenstar ile gözlerin 136 tanesinde 
(%34,1) ölçüm alınamadı. Ölçüm alınamayan gözlerin 
74’ünün (%54,4) katarakt tipi matür, hipermür ve rub-
ra iken, 31 tanesi (%22,7) yoğun arka subkapsüler ka-
tarakt, 24 tanesi (%17,6) yoğun nükleer katarakt ve 7 
tanesi (%5.1) arka polar katarakt tipine sahipti. Ölçüm 
alınamayan kişilerin ameliyat öncesi görme düzeyi 108 
gözde (%79,4) 0,05 ve altında iken, 85 gözde (%62,5) 
el hareketi-1 metreden parmak sayma seviyesindeydi. 
Lenstar optik biyometri ile hedef refraksiyondan sapma 
miktarı -0,23±0,45 D idi(Tablo1).
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TARTIŞMA

Ameliyat sonrası hedef refraksiyona ulaşmada en 
önemli faktör ameliyat öncesi yapılan oküler biyo-
metridir. Ultrasonik biyometri ile yapılan çalışmalarda 
ameliyat sonrası refraktif hataların en sık nedeni olarak 
(%54) AU ölçüm hataları gösterilmiştir (5). Koherens in-
terferometri prensibiyle çalışan optik biyometriler göze 
temas etmezler, böylece korneanın erozyon ve enfek-
siyon riskini azaltırlar, ayrıca pupil dilatasyonu ve lokal 
anestezi gereksinimleri de yoktur.  Daha önceki çalış-
malarda optik biyometrinin AU ve diğer biyometrik pa-
rametrelerin ölçümünde doğruluk ve rezolüsyonunun 
ultrasonik biyometriden daha iyi olduğu gösterilmiştir 
(6-8). Buna rağmen optik biyometri ile her zaman öl-
çüm alınamamaktadır, bu nedenle optik biyometri tüm 
vakalarda ultrasonik biyometrinin yerini alamamakta-
dır. Bu çalışmada Lenstar optik biyometrisinin hasta-
ların ne kadarında ölçüm yapabildiği ve hangi katarakt 
tiplerinde başarısız olduğu araştırılmıştır.
Optik biyometriler ile ölçüm alınamaması uygulama 
esnasındaki sıkıntılara, (örn. hastanın başına pozisyon 
verme problemi veya hastanın başındaki tremor) veya 
fiksasyona engel olan oküler hastalıklara (örn. makula 
dejenerasyonu) bağlı olarak meydana gelebilir. Ancak 
özellikle hastanın kataraktının tipi ve sertliği optik bi-
ometrilerde ölçüm başarısızlığına yol açmaktadır (9). 
Çalışmamızda Lenstar ile ölçüm alınamayan hastaların 

yaklaşık olarak yarısının (%54,4) matür, hipermür ve 
rubra katarakt tipine sahip olduğu görüldü.  Çalışma-
mızdaki sonuca benzer şekilde Freeman ve ark. da IOL-
Master optik biyometri cihazının matür kataraktların 
hiçbirinde ölçüm alamadığını bildirmişlerdir (10).

Tehrani ve ark. IOLMaster ile yaptıkları çalışmalarında 
hastaların yaklaşık olarak %27’sinde ölçüm alamadıkla-
rını bildirmişlerdir. Ölçüm alamadıkları olgularda bunun 
nedenini yoğun katarakt ve düşük görme keskinliği ola-
rak belirtmişlerdir. Düşük görme keskinliğinin fiksasyo-
nu bozarak ölçüm alınmasını engellediği bildirilmiştir 
(9). 

Mylonas ve ark. Lenstar ve IOLMaster optik biometri 
cihazları ile katarakt hastalarının yaklaşık %10’da ölçüm 
alınamadığını ve ölçüm alınamayan hastaların LOCS III’e 
göre grade 4 ve üstü arkasubkapsüler katarakt tipine 
sahip olduklarını bildirmişlerdir (11). Bizim çalışmamız-
da ölçüm alınamayan hasta oranı bir miktar daha yük-
sek idi (%34.1). Aradaki farkın Mylonas ve ark. çalışma-
sına matür kataraktların dahil edilmemiş olmasından ve 
ülkemiz koşullarında hastaların kataraktları daha sert 
iken doktora başvurmalarından kaynaklandığını düşün-
mekteyiz. 
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Cinsiyet (kadın/erkek)    157/182
Yaş (yıl)      66,94±11,37
Ölçüm alınamayan göz sayısı /oranı   136 / %34,1
Lenstar ile hedef refraksiyondan sapma miktarı (D) -0,23±0,45 
   Ölçüm alınamayan olgular
Katarakt tipi (oranı)    74 (%54,4) matür, hipermür ve rubra, 
     31  (%22,7) yoğun arka subkapsüler katarakt, 
     24 (%17,6) yoğun nükleer katarakt,
     7 (%5.1) arka polar katarakt
Ameliyat öncesi görme düzeyi  108 gözde (%79,4) 0,05 ve altında,
     85 gözde (%62,5) el hareketi-1 metreden parmak sayma

Tablo 1. Lenstar ile değerlendirilen tüm hasta grubunun ve ölçüm alınamayan olguların 
genel özellikleri.



40

BAYHAN ve ark.
Lenstar Optik Biyometrinin Değerlendirilmesi

Bozok Tıp Derg 2014,4(2):37-40
Bozok Med J 2014;4(2):37-40

Çalışmamızda Lenstar optik biyometri ile hedef refrak-
siyondan sapma miktarı -0,23±0,45 D idi ve bu değer 
daha önceki IOLMaster ve ultrasonik biyometri verile-
riyle kıyaslanabilir seviyede idi (12). Lenstar optik biyo-
metri ile ölçüm alınamayanlar, özellikle matür ve yoğun 
arkasubkapsüler kataraktı olan ve görme düzeyi olduk-
ça düşük hastalardır. Ölçüm alınabilen gözlerde ise ref-
raktif sonuçlar mükemmele yakındır.

Lenstar optik biyometrisinin kullanıcıdan bağımsız, 
doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar vermesine, temas 
gerektirmemesine rağmen, hastaların tamamında ult-
rasonik biyometrinin yerini alamamaktadır. Cihaz özel-
likle sert kataraktlarda ölçüm alamamakta ve ultrasonik 
biyometriye gereksinim olmaktadır.
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ÖZET

Amaç: Yeni açılmış olan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen sonuçlar, uzun süredir hizmet veren 
ünitelerden farklı olabilir. Mortalite sonuçlarını değerlendirmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiş 
olup bunlardan biri de APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II)  skorlama 
sistemidir. Çalışmamızda yoğun bakımımızın ilk yıl sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Ocak-Aralık 2013 tarihleri arasında 3. Seviye ve genel yoğun bakım olarak 
hizmet veren ünitemizde takip edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, 
cinsiyet, yatış nedeni, yoğun bakımda kalış süreleri kaydedildi. APACHE II skorlarına göre 0-9, 10-
19, 20-29, 30-39 ve 40 üzeri şeklinde 5 gruba ayrıldı. Her grubun beklenen ve gerçekleşen morta-
lite oranları kıyaslandı. 
Bulgular:  218 hastadan 1 günden fazla yoğun bakımda kalan 183’ü değerlendirmeye alındı. Yaş or-
talaması 63, 111’i erkek ve 72’si kadındı. Ortalama yatış süresi 8.75 gün idi. Tüm hastalarda APAC-
HE II ortalaması 16.36, beklenen mortalite % 29.92, gözlenen mortalite % 27.33’tü. Standardize 
edilmiş mortalite oranı (SMO) 0.91’di. Gruplarda ise gözlenen mortalite; APACHE II skorlamasında 
beklenene göre 0-9, 10-19 gruplarında düşük, 30-39 ve 40 üzeri gruplarında yüksek bulundu.  20-
29 grubunda ise fark yoktu.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım; Mortalite; APACHE II.

SUMMARY

Objective: The results obtained in the newly opened intensive care unit may be different from 
serving a long time. Several methods have been developed to predict mortality such as APACHE 
II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) scoring system. In our study, we aimed to 
evaluate the first year  results of our intensive care unit.
Mateials and Methods: Between January to December 2013, patients who are in our third level 
general intensive care unit were retrospectively evaluated. Ages, sexes, causes of hospitalization, 
lengths of stay in the intensive care unit of patients were enrolled. According to the APACHE II 
score, patients were divided into 5 groups as 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40 and over. The expected 
and actual mortality rates of each group were compared.
Results: 183 of 218 patients who stayed more than 1 day in the intensive care were evaluated. 
There were 111 male and 72 female patients and their mean age was 63. Average length of stay 
was 8.75 days. All patient’s mean APACHE II score was 16.36, mean predicting mortality was % 
29.92, actual mortality was % 27.33. The standardized mortality ratio was (SMR) 0.91. In divided 
groups according to APACHE II; real mortality was lower than expected mortality in 0-9 and 10-
19 groups, higher than 30-39 and 40 over groups. Whereas there was no difference in the 20-29 
group.   
Key Words: Intensive care unit; Mortality; APACHE II.
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GİRİŞ

Yoğun bakımlar, hayatı tehdit eden organ yetmezliği 
bulunan hastaların takip edildikleri, gerektiğinde yaşam 
destek cihazlarının kullanıldığı, organ ve sistem yeter-
sizliklerinde farmakolojik metotları uygulayan eğitimli 
personellerin hizmet verdiği birimlerdir (1). Yeni açılan 
yoğun bakımlarda personel eğitimi, hastanede bulunan 
diğer bölümlerle iletişim ve koordinasyon sağlanması, 
hasta bakım ve tedavi prensiplerinin belirlenmesi zorlu 
ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu sebeplerden dolayı yeni 
açılmış olan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen so-
nuçlar, uzun süredir hizmet veren ünitelerden farklı 
olabilir. Sonuçları değerlendirmek için çeşitli yöntemler 
geliştirilmiş olup bunlardan biri de 12 fizyolojik değişke-
nin ilk 24 saatteki en kötü değerleri, yaş ve kronik hasta-
lık durumu göz önüne alınarak yapılan APACHE II (Acute 
Physiology and Chronic Health Evaluation II)  skorlama 
sistemidir (2). Çalışmamızda yoğun bakımımızın 1 yıllık 
sonuçlarının değerlendirilmesi ve literatür eşliğinde 
tartışılması amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışmamızda, 3. Seviye ve genel yoğun bakım olarak 
hizmet veren ünitemizde, hasta kabulüne başlanılan 
01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında takip edi-
len hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Acil ser-
visi bulunmayan hastanemizde, hastalar servislerden, 
ameliyathaneden ve dış merkezlerden sevk olarak yo-
ğun bakım ünitemize kabul edildiler. İlk 24 saat içeri-
sinde exitus olan ve yoğun bakımımızdan sevk edilen 
hastalar değerlendirme dışı bırakıldı. Hastaların yaş, 
cinsiyet, hastalık grupları, yoğun bakımda kalış sürele-
ri, yapılan invaziv girişimler, yoğun bakımdan çıkış du-
rumları kaydedildi. APACHE II (Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation) skorlarına göre 0-9, 10-19, 
20-29, 30-39 ve 40 üzeri şeklinde 5 gruba ayrıldı. Her 
bir hastanın beklenen mortalite oranları kaydedildi. Her 
bir grubun beklenen mortalite oranları ortalaması he-
saplandı. Gözlenen ve beklenen mortalite oranları grup 
içinde t-testi ile değerlendirildi.  

BULGULAR

Belirtilen tarihler arasında yoğun bakımımıza toplam 
218 hasta kabul edildi. İlk 24 saat içerisinde servise dev-
redilen 12, exitus olan 11 ve yoğun bakımdan sevk edi-

len 12 olmak üzere toplam 35 hasta dışlandıktan sonra 
183 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların yaş orta-
laması 63 ve yaş aralığı 16-90 arasındaydı. Hastaların 
111’i erkek ve 72’si kadındı.  Hastanemiz servis ve ame-
liyathaneden 69 hasta, dış merkezden 114 hasta kabul 
edildi. 133 hasta tedavilerinin ardından servise devre-
dildi (% 62.77). APACHE II ortalaması 16,36, beklenen 
mortalite oranı % 29.92, gözlenen mortalite % 27.33 
(50 hasta) idi (P:0.998).  Gözlenen mortalite oranının 
beklenen mortalite oranına bölünmesi ile hesaplanan 
standart mortalite oranı (SMO) 0.91’di (3,4). Hastalar 
yoğun bakımda en az 2, en fazla 77 gün takip edildi. 
Ortalama yatış süresi 8.75 idi (std: 11.41). Yatış sebebi, 
hastalık grupları değerlendirildiğinde en fazla üç gru-
bun kardiyovasküler sistem hastalıkları (46 hasta), nö-
rolojik sistem hastalıkları (30 hasta) ve solunum sistemi 
hastalıklarının (22 hasta) olduğu görüldü (Tablo 1). 

Mekanik ventilasyon uygulanan 66 hastanın ortalama 
ventilasyon süresi 8.6 gün idi. 5 hastaya enteral beslen-
me amacıyla PEG (perkutan endoskopik gastrostomi) 
açıldı. 54 hastaya santral venöz kateter yerleştirildi. 11 
hastaya perkutan trakeostomi açıldı. 3 hastaya hemo-
diafiltrasyon uygulandı. APACHE II skorlamasına göre 
beklenen ve gözlenen mortalite oranları değerlendiril-
diğinde 0-9, 10-19 gruplarında gözlenen mortalite ista-
tistiksel olarak anlamlı düşük (p< 0.001), 30-39 ve 40 
üzeri gruplarında anlamlı yüksek bulundu (p< 0.001 ve 
p< 0.01).  

Hastalık Grubu   N (%)
Kardiyovasküler Sistem  46 (25,1)
Nörolojik sistem   30 (16,4)
Solunum Sistemi   22 (12)
Gastrointestinal Sistem  21 (11,5)
Postoperatif Gözlem  20 (10,9)
Enfeksiyon Hastalıkları  13 (7,1)
Onkolojik Hastalıklar  10 (5,5)
Travma     9 (4,9)
İntoksikasyon   7 (3,8)
Endokrin Sistem   3 (1,6)
Allejik Hastalıklar   2 (1,1)
Toplam    183 (100)

Tablo 1. Yoğun bakım hasta grupları.

SİPAHİ ve ark.
Yoğun Bakım

Bozok Tıp Derg 2014,4(2):41-4
Bozok Med J 2014;4(2):41-4

42



20-29 grubunda beklenen ve gözlenen mortalite ara-
sında anlamlı fark izlenmedi (p=0.978) (şekil 1).  

TARTIŞMA

Yeni açılan yoğun bakımlarda her ne kadar teknik dona-
nım şartları uygun olsa da bölümler arası koordinasyon, 
çalışan yardımcı personelin uyumu, adaptasyon süreci 
ve tecrübesi, yoğun bakım disiplinlerinin oluşturulması 
konularında zorluklar yaşanabilmektedir. Bu zorlukla-
rın hızla çözümlenmesi doğru hasta bakımı kalitesi için 
gereklidir. Çalışmamızda yeni açılmış olan 3. Seviye yo-
ğun bakımımızda 1 yıl içerisinde tedavi edilen hastalar 
APACHE II skorlama sistemine göre beklenen mortalite 
oranları ile değerlendirildi. Yoğun bakımların kendi öz 
değerlendirmelerini yapabilmeleri açısından bir çok de-
ğerlendirme sistemi bulunmaktadır. APACHE skorlaması 
yoğun bakım ünitelerinde mortalite hızının belirlenme-
si ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan 
sistemlerden biridir. 1985 yılında Knaus ve arkadaşları-
nın skorlamayı daha kullanılabilir fizyolojik değerler ile 
modifiye etmesinden sonra  APACHE II kulanılmaktadır 
(1). En yaygın kullanılan hastalık şiddeti değerlendirme 
skalaları APACHE, MPM (mortality probability model), 
ve SAPS’dır (5). Farklı ülkelerde farklı değerlendirme 
modelleri tercih edilmektedir. Amerika ve İngiltere’de 
en fazla kullanılan model APACHE’dir (5). APACHE II 
skorlamasına göre beklenen mortalite  oranı, bir çok ça-
lışmada gözlenen mortalite oranları ile uyumlu bulun-
muş ve kullanılabilir bir skorlama olduğu söylenmiştir 

(6,7). Hastalık şiddeti skorlarının mortalite oranını ya-
kın tahmin edebilmelerine rağmen mortaliteyi etkile-
yen diğer faktörler de bulunmaktadır. Mesai sonrası ve 
hafta sonu yoğun bakıma kabul edilen hastaların mor-
talite oranları farklılık gösterebilmektedir (8). Bununla 
birlikte değerlendirme modellerinin geliştirildiği, yoğun 
bakımlarda gelişmiş şartları bulunan ülkelerin sonuç-
ları, aynı koşullarda yoğun bakımlara sahip olmayan 
ülkelerdeki sonuçlarla farklılık gösterebilmektedir (9). 
APACHE II, 12 fizyolojik değişkeni, yoğun bakımdaki ilk 
24 saate ait en kötü değerleri ile yaş ve kronik hastalık 
durumunun değerlendirmesi ile hesaplanır. Fizyolojik 
değişkenler; ortalama arter basıncı, kalp atım hızı, so-
lunum sayısı, vücut ısısı, serum sodyum, potasyum ve 
kreatinin değerleri, arteriel kan pH’sı, alveoler arteryel 
oksijen gradienti, hematokrit, lökosit sayısı ve Glasgow 
koma skorudur. Yoğun bakımlarda gözlenen mortalite 
hızları ile hasta fizyolojik değerlendirme skalalarının ön-
gördüğü mortalite hızları sık sık karşılaştırılmalıdır. Bu 
karşılaştırma yoğun bakım çalışma koşulları, tedavi et-
kinliği gibi konularda öz değerlendirme imkanı verebi-
lir. SMO, yoğun bakım performansının bir göstergesidir 
(4).  Bu oranın 1’den fazla büyük olması mortalite ora-
nımızın standart beklentilerden büyük olduğu anlamı-
na gelmektedir. Yoğun bakım personel çalışma şartları, 
personel eğitimleri, enfeksiyon kontrol çalışmalarının 
etkinleştirilmesi, gerekli teknik donanımın sağlanası 
gibi yöntemlerle SMO, 1’e yakın ve veya altında tutul-
maya çalışılmalıdır. Çalışmamızda SMO 0,91 olarak lite-
ratür ile uyumlu idi. APACHE II skorlamasına göre 0-10 
ve 10-20 arasında beklenen mortalite oranı, yoğun ba-
kımımızda gözlenenden yüksekti. Bunun nedeni sadece 
yoğun bakımımızın değil ayrıca hastanemizin de yeni 
açılmış olmasından kaynaklanabilir.  Hastanemizde bir 
çok branşta doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli 
görevlerine 0-3 yıl içerisinde başlamışlardı. Çalışma sü-
resi içerisinde aynı zamanda çoğu A grubu ameliyatlar 
hastanemizde ilk defa yapıldı.Bu hastaların takibinde 
yoğun bakımın kullanılmasında endikasyonun geniş tu-
tulduğunu düşünüyoruz. APACHE II skoru 30-39 ve 40 
üzeri gruplarında anlamlı yüksek bulundu (p< 0.001 ve 
p< 0.01). Yine APACHE II skorları arttıkça dışmerkezden 
kabul edilen hasta oranının artığı gözlenmektedir (şekil 
2). 

Şekil 1. Apache II skorlamasına göre beklenen ve 
gözlenen mortalite oranları.
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Uysal ve arkadaşları  yaptıkları çalışmada dış merkez-
den yoğun bakıma kabul edilen hastaların yatış sürele-
rinin, aynı fizyolojik özelliklere sahip hastalardan daha 
uzun olduğunu belirtmektedirler (10). Bu sonucun, 
dış merkezden kabul edilen hastalarda organ fonksi-
yonlarını destekleyici tedavilerin geç başlanmasından 
kaynaklanabileceğini düşünmüşlerdir. Ayrıca Markgraf 
ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada acil cerrahi gerekti-
ren hastaların hastaneler arası transfer sırasında uygun 
cerrahiye 4 gün geçikme ile ulaşabildikleri bildirilmiştir 
(11). Dış merkezde kabul edilen hastalarda gözlenen 
mortalite oranı %35,1 iken hastanemizden kabul edi-
len hastaların mortalitesi %14.5 idi. Dış merkezden ka-
bul edilen hastaların APACHE II ortalaması da yüksekti 
(17.69-14.17). APACHE II ye göre 40 ve üzeri skor alan 
hastalarda beklenen mortalite oranına göre anlamlı 
yüksek bulundu (p< 0.01). Bu grupta mortalite oranımız 
%100 idi fakat yalnız 4 hasta mevcuttu. Bu grupta an-
lamlı şekilde yüksek mortalite oranını grup hasta sayısı 
azlığına bağlıyoruz. Bunun dışında anlamlı fark izlenme-
di.  

SONUÇ

Gözlenen mortalite oranının beklenen mortalite ora-
nına bölünmesi ile SMO hesaplanmakta yoğun bakım 
performansının bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. 
Çalışmamızda SMO=0.91 olarak literatür ile uyumluy-
du. 30-39 ve 40 üstü gruplarında gözlenen mortalitenin 
beklenen mortaliteden anlamlı yüksek bulunmasının 
sebebi; bu iki grubun %78.3’ün dış merkezlerden sevk 

edilmiş çoğu kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanmış 
yaşlı hastalardan (yaş ortalaması 71.6) oluşması ve has-
ta sayısının az olmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz.  
30-39 grubunda 19, 40 üstü grubunda ise sadece 4 has-
ta bulunmaktaydı. Sonuç ünitemiz mortalite sonuçları-
nın literatür ile uyumlu olduğu kanaatindeyiz.
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ÖZET
Lenfödem, lenf sıvısını taşıyan lenf kanalları ile lenf düğümlerinin doğuştan ya da sonradan hasa-
ra uğramasına bağlı olarak lenfatik transportta meydana gelen yetmezlik sonucu gelişen ödemle 
karakterize, kronik, ilerleyici, sıklıkla geç tanı alan bir hastalıktır. Lenfatik yetmezlik sonucu cilt ve 
ciltaltı dokuda proteinden zengin sıvının aşırı birikimi mevcuttur. Klinik tanı dışında lenfatik akım ve 
drenaj yerleri lenfosintigrafi ile değerlendirilebilir. Lenfatik görüntüleme, ekstremitede meydana 
gelen şişliğin etyolojisinin belirlenmesinde ve tedavi başarısını öngörmede önemli rol oynayabilir.

Lenfosintigrafi, lenfatik sistemin temel fonksiyonlarından biri olan, büyük moleküllerin interstisyel 
mesafeden vasküler kompartmana geri taşınması esasına dayanır. Tc-99m ile bağlı protein veya 
kolloid gibi radyoaktif bir madde interstisyel mesafeye enjekte edildiğinde, bu madde ilk olarak 
lenfatik kanallara, sonra bölgesel lenf nodlarına geçer ve gama kamera ile görüntüleme yapılarak 
lenfatik yollar ve fonksiyonun değerlendirmesi sağlanabilir. Bu nedenle lenfosintigrafinin, lenföde-
min tanısında ve lenfatik sistemin görüntülenmesinde temel yöntem olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lenfosintigrafi; Lenfödem; Radyonüklid.

ABSTRACT
Lymphedema is a chronic debilitating progressive disease characterized with edema, that results 
from impaired lymphatic transport caused by injury to the lymphatics, seconder or congenital ab-
normality and is frequently misdiagnosed. It consists of excess protein-rich interstitial fluid within 
the skin and subcutaneous tissue resulting from lymphatic dysfunction. Besides clinical diagnosis, 
lymphatic flow and sites of lymph drainage can readily be evaluated with lymphoscintigraphy. 
Lymphatic imaging can play a pivotal role in defining the etiology of extremity swelling and in 
predicting the success of common therapies. 

Lymphoscintigraphy relies on one of the essential functions of the lymphatic system that is to 
transport large molecules from the interstitial space back to the vascular compartment. If a large 
molecule such as a protein or colloid with a radioactive label e.g., Tc-99m is injected into the in-
terstitial space, its transport through the initial lymphatics, the collectors and region lymph nodes, 
can be followed using the gamma camera to detect the radioactivity which provides a picture of 
lymphatic function and pathways. So, lymphoscintigraphy is widely considered to be the main 
investigation to establish the diagnosis of lymphedema and visualize peripheral lymphatics.

Key Words: Lymphoscintigraphy; Lymphedema; Radionuclide.
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GİRİŞ

Lenfödem, interstisyel mesafede proteinden zengin lenf 
sıvısının artan akümülasyonuyla seyreden, daha çok kol, 
bacak ve gövdede ödeme (şişlik) neden olan kronik enf-
lamatuar süreç ve fibrozisisin eşlik ettiği, doğru teşhis 
edildiğinde etkin tedavisi mümkün, kronik-debilizan bir 
hastalıktır (1). Lenf sıvısını taşıyan lenf kanalları ile lenf 
düğümlerinin doğuştan ya da sonradan hasara uğrama-
sına bağlı olarak lenfatik transportta meydana gelen 
yetmezlik sonucu gelişir. Prevalansı 1/2500 olup venöz 
yetmezliğin eşlik ettiği vakalar ile birlikte dünyada yak-
laşık 300 milyon vaka bulunmaktadır (2).  Radyoaktif 
maddelerin enjeksiyonu ve sonrasında gama kamera 
ile görüntülenmesi, 1950’lerden beri lenfatik sistem 
hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır (3). Lenfödem 
patofizyolojisinin anlaşılmasında ve tedavisinin planla-
masında lenfosintigrafi, kullanımı yaygın , güvenilir ve 
noninvaziv bir yöntemdir (4). 

Lenfatik sistem
Lenfatik sistem hem dolaşım hem de immun sistemin 
bir parçasıdır ve lenfatik kanallar (lenfatik damarlar), 
lenfoid hücreler ve organize lenfoid dokulardan (lenf 
nodları, dalak, timus, barsaklardaki Peyer plakları, kara-
ciğer ve akciğerlerdeki lenfoid dokular ve kemik iliğinin 
bir kısmı) oluşur (5). Lenfatikler, lenfatik sistemin göre-
vini serebrospinal sıvının üstlendiği santral sinir sistemi 
hariç, vücudun heryerinde bulunurlar ve deri, barsaklar 
ve akciğerler gibi yerlerde dış çevre ile direk bağlantılı-
dırlar. Bu dağılım, muhtemelen, yabancı maddelere ve 
enfeksiyöz ajanlara karşı lenfatiklerin koruyucu rolünü 
göstermektedir. Barsaklardan yağın emilimi, lipidleri 
karaciğere taşıyan lenfatik sistem sayesinde olur. Len-
fatik sistem, hücresel artıkları, metabolik fazla ürün-
leri ve sıvı fazlalıklarını da sistemik dolaşıma taşır (5). 
Subklavian venlere günlük boşalan lenf sıvısı yaklaşık 
2-4 litredir ve 75-200 gram protein taşır. Ekstremite-
lerde lenfatik sistem, deri ve derialtı dokudan lenfatik 
sıvıyı toplayan yüzeyel sistem ve kas, kemik ve derin 
kan damarları gibi fasiya altı yapılardan drenaj alan de-
rin sistemden oluşur. Lenfatik sistem ve kan damarları 
paralel seyrederler. Alt ekstremitenin yüzeyel ve derin 
sistemleri pelviste birleşirken, üst ekstremiteninkiler 
aksillada birleşir. Alt ve üst ekstremite drenaj sistemleri 
birbiri ile popliteal ve inguinal lenf nodları ile bağımlıdır. 
Lenfatik obstruksiyon esnasında derinin lenfatik drenajı 
derin sisteme olur (6). Yüzeyel ve derin sistemin drenaj 

oranları belirgin şekilde farklıdır. Normalde, derin sis-
tem, yüzeyel sistemden daha yavaştır ve daha az lenf 
sıvısı taşır. 

Lenfatik sistem hastalıkları
Lenfödem, dört patolojik özellik ile karakterizedir: Aşırı 
protein birikimi, ödem, kronik inflamasyon ve fibrozis 
(5). Sebebi multifaktöriyel olmakla birlikte genellikle 
sekonder nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. 

Etyoloji:
-Primer lenfödem: Lenfatik sistemin embriyolojik ge-
lişim bozukluğu (aplazi, hipoplazi, hiperplazi, lenfanji-
ektazi), vasküler endotelyal growth faktör 3’ün mutas-
yonu (Milroy Hastalığı) gibi genetik hastalıklar sonucu 
meydana gelebilir (7). Hastalığın ortaya çıkma yaşına 
göre primer lenfödem 3’e ayrılır:
1. Konjenital (doğumla birlikte)
2. Prekoks (erken, 1-35 yaş arası ortaya çıkan)
3. Tarda (geç, 35 yaşından sonra ortaya çıkan)

-Sekonder lenfödem: Lenfatik akımın sonradan oluşan 
bir sebepten dolayı (kanser, cerrahi, travma, enfeksi-
yon, radyoterapi vb.) azalması sonucu gelişir (8). 

Etyolojisi ne olursa olsun, lenfödem genellikle ekstre-
mitede yavaş olarak ilerleyen ödem şeklinde ortaya çı-
kar. Başlangıçta ödem yumuşak ve gode bırakan tarzda-
dır. Fakat aylar sonra deri kalınlaşır, sert şişlik meydana 
gelir ve gode bırakmaz (1). Bu aşamada kutanöz len-
fatikler fonksiyon görmez, lokal immun cevap bozulur 
ve sonrasında derin dokulara ilerleyen bir ödem gelişir, 
beraberinde tekrarlayan deri enfeksiyonları (lenfanjit) 
oluşabilir (1). Eğer lenfödem tedavi edilmezse, ciddi 
fonksiyonel ve fizyolojik kaybın görüldüğü kronik lenfö-
dem tablosu gelişir (9). Ödemi azaltmaya yönelik erken 
tanı ve tedavi, fonksiyon kaybını en aza indirmek için 
gereklidir. 

Tanı:
Lenfödem tanısı çoğunlukla anamnez ve fizik muayene 
ile mümkün olmakla birlikte lenfatik sistem hastalıkları-
nın tanısında görüntüleme yöntemleri olarak lenfosin-
tigrafi ve lenfanjiografi kullanılmaktadır (4, 10). Resim 
1’de sağ alt ekstremitesinde lenfödem tanısı ile takip  
edilen bir hasta görülmektedir.
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Lenfosintigrafi
Lenfosintigrafi, lenfödem tanısında ve ciddiyetini belir-
lemede doğru ve güvenilir bir yöntemdir. Seçilen rad-
yoaktif maddenin hastaya basit bir şekilde intradermal 
veya subkutan enjeksiyonunu takiben gama kamera ile 
görüntülenmesi esasına dayanır. Bu tetkikin uygulan-
ması sırasında radyofarmasötik seçimi, görüntüleme 
zamanı ve hasta aktivitesi gibi teknik ayrıntılara dikkat 
edilmelidir.

Kullanılan radyofarmasötikler:
Bölgesel lenf nodlarında radyoaktif kolloidlerin birikimi 
ilk olarak, kolloidal altının (Au198) subkutan enjeksiyo-
nuyla Walker tarafından gözlemlenmiştir (11). Kolloidal 
Au198 ’ın önemli bir kısmı β bozunumu gösterir. Subku-
tan enjeksiyonundan sonra enjeksiyon yerinde dozun 
önemli bir kısmı kaldığından dolayı, enjeksiyon yerinde-
ki radyasyon yükü, uygulanan dozu sınırlandırmıştır ve 
daha uygun ajanlar aranmasına sebep olmuştur (12). 
Au198’ın yerini Tc-99m ile bağlı ajanlar almıştır. Tc-99m 
antimon sülfid kolloid, Tc-99m renyum sulfur kolloid, 
Tc-99m nanokolloid ve Tc-99m human serum albumin 
(HSA) klinik kullanımdaki ajanlardır (13-15). 

Lenfosintigrafide en yaygın kullanılan ajanlardan biri 
olan filtrelenmiş Tc-99m sulfur kolloid (partikül boyutu 
<100 nm), oldukça güvenilir özelliklere sahiptir ve klinik 
değeri gösterilmiştir (16). 0.1 µm filtre kullanılarak, sül-

für kolloidin boyutu <50 nm’ye indirilir. Bu filtrelenmiş 
koloidin özellikleri antimon trisülfid koloide benzerdir. 
Ajanın birkaç dezavantajı vardır; enjeksiyon yerinden 
çok az emilir (<% 5), subkutan uygulamada enjeksiyon 
yerinden yavaş taşınır, intradermal uygulamada ise hızlı 
taşınır, sıklıkla kutanöz lenfatikler 1 dk içinde görülür. β 
radyasyonu olmasa bile, Tc-99m’den kaynaklanan kon-
versiyon elektronları, her bir enjeksiyon yerinde uygu-
lanan volüme bağlı olarak 92.5 MBq doz için, 1-5 rad 
radyasyon dozuyla sonuçlanır. Yavaş geçişten dolayı, 
görüntüleme uzun zaman alır. Tc-99m sulfür kolloid kiti 
içinde asidik pH’ın stabil kalması gereklidir. Bu pH, en-
jeksiyon yerinde hastanın yanma hissetmesine sebep 
olur. Enjeksiyon anındaki bu rahatsızlığı minimalize et-
mek için, bazı araştırmacılar lokal anestezik içeren deri 
kremleri veya enjeksiyonda lidokain kullanmaktadırlar. 
Albumin mikrokolloidin boyut dağılımı elverişlidir (% 
95’i <80 nm) ve kolay bağlanır (14). 

Enjeksiyon yerinden hızla temizlenir, kantitatif çalışma-
lar için uygundur ve enjeksiyonu ağrısızdır. Bu neden-
le, Tc-99m albumin mikrokolloid, kantitatif çalışmalar 
için Tc-99m sülfür koloide tercih edilir. Tc-99m HSA, 
Tc-99m dekstran, Tc-99m human immunglobulin gibi 
nonkolloidal ajanlar literatürde rapor edilmiştir (17, 
18). Tc-99m HSA’nın daha hızlı emilimi, daha kısa süreli 
çalışma zamanı ve lenfatik kanalların daha iyi görüntü-
lenmesini sağlar ve kantitatif analizler için daha elverişli 
olabilir (15). Günümüzde en sık kullanılan ajan 99mTc-
nanocolloid’dir. Koloidal ajanlar ve boyutları Tablo 1’de 
özetlenmiştir. Teknik olarak bakıldığında, daha iyi rad-
yofarmasötiklere ihtiyaç vardır. Enjeksiyon yerinden 
hızla temizlenen ve lenf nodlarında belirgin olarak lo-
kalize olan ajanlar, işlemin değerini artıracaktır. Alter-
natif olarak, Tc-99m Anneksin-V tavşanlarda deneysel 
çalışmalarda test edilmiştir (19). Bu ajan küçük bir pro-
tein olduğu, enjeksiyon yerinden çabuk temizlendiği, 
bununla birlikte lenf nodlarında lokalize de olduğu ve 
lenf nodlarında lenfositler tarafından apopitozise uğra-
dığı için seçilmiştir. Böyle bir ajan, işlemi kısaltacak ve 
parsiyel lenfatik obstruksiyonlu hastalarda kantitatif 
veri elde edilebilme imkanı sağlayacaktır.
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Resim 1. Sağ alt ekstremitesinde lenfö-
dem gelişen hasta.
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Radyofarmasötik     Boyut 
198 Au-colloid    5 nm; 9-15 nm
99mTc-Rhenium colloid (TCK-1)  10-40 nm; 50-500 nm
99mTc-Rhenium colloid (TCK-17)  50-200 nm; 45 nm; 3-15 nm
99mTc-Antimony sulfur colloid  2-15 nm;40 nm
99mTc-sulfur colloid   100-1000 nm
99mTc-Filtered sulfur colloid   38 nm 
99mTc-stannous sulfur colloid  20-60 nm
99mTc-Albumin microcolloid  <80 nm
99mTc-Microaggregated albumin  10 nm
99mTc-nanocolloid    30-100 nm

Tablo 1. Lenfosintigrafi çalışmasında kullanılan radyofarmasötikler

Subkutan, İntradermal ve Subfasiyal Enjeksiyon
Hem subkutan hem intradermal enjeksiyon, ekstremi-
telerin yüzeyel lenfatiklerinin rutin görüntüleme çalış-
malarında kullanılırlar. Weissleder Tc-99m HSA mikro-
kolloidin, intradermal enjeksiyonu ajanın kan damarları 
tarafından önemli tutulumuna sebep olduğundan do-
layı, subkutan enjeksiyonunu önermektedir (20). Tc-
99m albumin mikrokolloidin subdermal ve intradermal 
enjeksiyonlarını karşılaştıran, Mostbeck ve Partsch’a 
göre, subkutan enjeksiyonlar daha güvenilir sonuçlar 
vermektedir (21). Nonkolloidal ajanların (Tc-99m HSA) 
intradermal enjeksiyonu, hızlı lenfatik taşınma, değer-
lendirmenin hızlı yapılması ve lenfatik akımın daha iyi 
kantifikasyonunu sağlamaktadır (20). Kolloidal veya 
diğer nonkolloidal ajanların intradermal uygulanması, 
HSA’ daki gibi etkili olmayabilir. Mevcut veriler, optimal 
enjeksiyon şeklinin kullanılan ajana bağlı olarak değişe-
bileceğini ve kolloidal ajanlar için subkutan enjeksiyo-
nun uygun olduğunu desteklemektedir, fakat bir kısmı 
da intradermal enjeksiyonu önermektedir (20, 21). 

Ekstremite ödeminin farklı nedenlerini ayırt edebilmek 
için iki kısımlı (epifasiyal + subfasiyal) lenfosintigrafi ter-
cih edilebilir (22, 23). Enjeksiyon, intramuskuler, lateral 
retromalleolar bölgede subfasiyal veya ayak tabanı ve 
avuç içinde aponevrotik alanlara yapılabilir (22). En-
jeksiyon yerleri özellikle belirgin lenfödemli hastalarda 
iyotlu solusyon veya alkolle temizlenerek hazırlanmalı

dır. Dört enjeksiyon yerinin her birine (el ve ayakların ilk 
ve ikinci parmakları ile üçüncü ve dördüncü parmakla-

rı arası web mesafesine) 0.05-0.1 ml’de 9.25 MBq doz, 
26 guaj iğne kullanılarak uygulanır. Genellikle enjeksi-
yon her iki ekstremiteye yapılır (tek taraflı lenfödemde 
kontrol amacıyla).

Görüntüleme 
Görüntüleme, alt veya üst ekstremitelerin web mesa-
fesine radyoaktif ajan enjeksiyonundan hemen sonra 
dinamik görüntülerin alınmasıyla başlar; daha sonra 
10. dk, 1-2. saat ve 4-6. saatte tüm vücut tarama gö-
rüntüleri alınır (Şekil 1). Lenfosintigrafi çalışması çift 
dedektörlü gama kamera cihazında, yüksek rezolüsyon-
lu paralel hol kolimatör kullanılarak, 140 keV fotopik, 
% 20 pencerede, tarama hızı 10 cm/dk olacak şekilde 
tüm vücut tarama modunda yapılmalıdır. Anatomik 
bölgeleri tanımlayabilmek için tercihen transmisyon 
görüntüleme de yapılabilir.Lenfatik disfonksiyon kriter-
leri, ana lenfatik kanallara radyoaktivite geçişinde ge-
cikme veya yokluk, lenfatik akımda gecikme, bölgesel 
lenf nodlarının asimetrisi veya izlenmemesi ve dermal 
backflowun varlığıdır. Lenfatik kanalların asimetrik göz-
lenmesi, kollateral lenfatik kanallar, vasküler yapıların 
kesintiye uğraması ve derin lenfatik sistem lenf nodları-
nın (popliteal vb.) izlenmesi gibi ek bulgular da olabilir 
(Şekil 2)(24, 25). Lenfatik hastalıkların tanısında kanti-
tatif analiz lenfosintigrafinin sensitivite ve spesifitesini 
artırabilir (20). Skorlama sistemleri sınırdaki vakalarda 
ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. Tablo 2’de Lee ve Bergan 
tarafından tanımlanan lenfosintigrafik evreleme görül-
mektedir (26).
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Şekil 1. Alt ekstremite lenfosintigrafi çalışması dinamik 
ve statik görüntüler.

Şekil 2. Sol alt ekstremitesinde 
lenfödem olan hastaya ait 
lenfosintigrafi çalışması.

Evre  Bulgular
Evre I  AL (+), DB (-)
Evre IIa  AL (+), sınırlı DB (+)
         IIb  AL (+), belirgin DB (++)
Evre IIIa  AL (-), belirgin KOL (++), DB (+ değişken)
         IIIb  AL (-), sınırlı KOL (+), sınırlı DB (+)
         IIIc  AL (-), sınırlı KOL (+), belirgin DB (++)
Evre IV  AL (-), KOL (-), DB (±)
AL: Ana lenfatik kanal,  DB: Dermal backflow,   KOL: Kollateral

Tablo 2. Lenfosintigrafik bulgulara göre evreleme (Lee ve 
Bergan)

Stres lenfosintigrafi
Lenfosintigrafi, lenfatik akımı artıran ısı değişiklikleri, fi-
ziksel egzersiz veya farmakolojik ajan uygulanmasından 
sonra yapılabilir. Stres lenfosintigrafi sensitiviteyi arttır-
dığı ve lenfatik akım kantifikasyonuna fayda sağladığı 
için çoğu otör tarafından tavsiye edilse de bu uygulama 
yaygın olarak kullanılmamaktadır (15, 27). Alt ekstremi-
telerde, stres manevraları yürüme, ayakta durma, par-
mak masajı, yürüme bandı ve bisiklet egzersizini içer-
mektedir (28, 29).  Üst ekstremitede, kauçuk top sıkma, 
aletle el egzersizleri veya masaj önerilmektedir (27). 
Masaj, egzersiz ve ayakta durma enjeksiyon yerinden 
radyoaktif ajan taşınımını artırır. Hasta, 20 dk stres aki-
viteleri (yürüme, masaj veya top sıkma) yapar ve tekrar 
görüntüleme yapılır. Nodların görünümünde belirgin 

bir değişiklik veya ajanın temizlenmesi uygulamaya ce-
vap olarak tanımlanır. Dinlenme ve stres görüntüleme 
yapmak, sadece dinlenme görüntülemesi yapmaktan 
daha faydalı veriler sağlar. Sonuç olarak, fiziksel stres 
uygulamasının, lenfatiklerin rutin değerlendirmesinin 
bir parçası olduğu düşünülmelidir. 

Kantitatif lenfosintigrafi
Lenfatik akımın kantifikasyonu, lenfatik yetmezliğin ta-
nısında daha sensitif bir uygulama olabilir (30). Bölgesel 
lenf nodlarında akümüle olan radyoaktif ajanın kantifi-
kasyonu tercih edilir. Enjeksiyon yerinden temizlenme, 
hasta ve sağlıklı kişileri ayırt edemeyebilir (31). Enjeksi-
yon yerinden temizlenme HSA kullanılan çalışmalarda 
tercih edilir (17).
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Weissleder farklı evrelerde lenfödem olan 308 ekstre-
mitede yaptığı kalitatif ve kantitatif lenfosintigrafi ça-
lışmasında, kalitatif yorumla ekstremitelerin %70’inde 
lenfödemi doğru olarak tespit ederken, kantitatif çalış-
ma 308 çalışmanın hepsinde anormal lenfatik fonksi-
yon tespit etti. Kalitatif yorumla tespit edilemeyenlerin 
tümü ılımlı lenfödemli, evre I vakalardı (20).
Nonkolloidal ajanların enjeksiyon yerinden temizlen-
mesi, hem kapillerlere emilim hem de lenfatiklerin içine 
taşınma yoluyla çift mekanizma ile olmaktadır. Sonuç 
olarak, bu ajanların kullanımında yorum için kolloidal 
ajanlarda kullanılandan daha farklı yorum kriterleri ge-
reklidir (21, 32).
Lenfosintigrafinin klinik kullanım alanları 
- Etyolojik sebebi tespit amacıyla: Sadece alt ekstremi-
tesinde primer lenfödem olan hastalarda, radyoaktif 
madde enjeksiyonundan sonra bölgesel lenf nodların-
da geç tutulum görülmektedir; periferik veya sekonder 
lenfödemde nodlardaki tutulum yaklaşık olarak nor-
maldir (4). 
-Ekstremite ödeminin ayırıcı tanısı: Ekstremite ödemi-
nin nonlenfatik nedenlerinden lenfatik patolojileri ayır-
mada lenfosintigrafi objektif bir yöntemdir. Kronik ve-
nöz yetmezlik, lipödem gibi ekstremite ödemine neden 
olan durumlarda ayırıcı tanıda kullanılır (33, 34). Bu gibi 
hastalıklarda genelde normal lenfosintigrafi bulguları 
gözlenir. 
-Lenfödemde terapötik girişimlerin sonuçlarının de-
ğerlendirilmesi: Kalitatif ve kantitatif lenfosintigrafi, 
lenfödem için terapötik girişimlerin, mikrocerrahi, li-
posuction, manuel lenfatik drenaj, pnömatik kompres-
yon, hipertermi ve farmakolojik girişimlerden sonraki 
değişikliklerin değerlendirilmesinde yaygın olarak kul-
lanılmaktadır (35-37). Slavin ve arkdş. doku nakli son-
rası rejenerasyonu lenfosintigrafi ile değerlendirdikleri 
çalışmada hem kalitatif hem de kantitatif lenfosintigrafi 
kullanmışlardır (38).
-Lenfödem tedavisinin sonucunu öngörme: Postmas-
tektomi sonrası lenfödem gelişen hastalarda yapılan 
çalışmalarda, manuel lenfatik drenaj tedavisi sonrası 
sonucun, tedavi öncesindeki lenfatik fonksiyon yetmez-
liğinin derecesi ile korele olduğunu bulunmuştur (39). 
Şekil 3’te meme cerrahisi sonrası lenfödem gelişen bir 
hastaya ait lenfosintigrafi çalışması görülmektedir.

-Lenfödem gelişimi için risk değerlendirmesi: Lenfosin-
tigrafi ekstremite lenfödemi gelişme riski yüksek olan 
hastaları tanımlayabilmektedir. Bu hastaların erken dö-
nemde tanımlanması, lenfödem riskini en aza indirmek 
için önleyici özel uygulamalar yapılasına imkan tanır. 
Baulieu ve arkdş. tibia fraktürü olan ve cerrahi tedavi 
uygulanan 32 hastayı inceledikleri çalışmalarında len-
fosintigrafide inguinal lenf nodu görülmesinin gecik-
mesini, postoperatif ödem gelişimini belirleyebilen bir 
parametre olarak değerlendirmişlerdir (40).

SONUÇ

Lenfatik akım ve lenf sıvısının drenaj yerleri lenfosintig-
rafi ile kolaylıkla değerlendirilebilir. Bu nedenle lenfatik 
görüntüleme, ekstremite ödeminin etyolojisini belirle-
mede, ayırıcı tanısını yapmada ve uygulanan tedavinin 
başarısını tahmin etmede önemli rol oynayan güveni-
lir, noninvaziv bir yöntemdir. Lenfosintigrafi çalışmasını 
yorumlamak için objektif kriterler geliştirmek ve kul-
lanmak, işlemin standardizasyonunu sağlamak adına 
önemlidir. Bunun yanında, Lenfödem merkezlerinin 
yaygınlaşması, lenfatik görüntülemenin daha yaygın 
yapılmasını ve hastalığın tanı ve tedavisinin daha etkin 
yapılmasını sağlayacaktır.

Şekil 3. Sağ üst ekstremitesinde lenfödem gelişen bir 
hastaya ait lenfosintigrafi çalışması.
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ÖZET

Behçet hastalığı rekürren oral ve genital ülserler, oküler ve kutanöz lezyonlar, artrit ve 
vasküler tutulum ile karakterize kesin nedeni bilinmeyen multisistem inflamatuar bir 
hastalıktır. Tekrarlayıcı nitelikteki oral ve genital ülserler, eritema nodozum benzeri lez-
yonlar ve papülopüstüler lezyonlar başta olmak üzere çeşitli deri ve mukoza bulguları 
gösteren hastalığın tanısında da bu bulguların kritik önemi bulunmaktadır. Ayrıca, Behçet 
hastalığındaki mukokutanöz bulguların diğer ciddi organ tutulumlarına göre prognostik 
belirleyici özellikleri olmamasına karşın, hastaların yaşam kalitesini etkiledikleri açıktır. 
Bu derlemede Behçet hastalığının deri ve mukoza belirtileri anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı; Mukokutanöz lezyonlar; Deri.

ABSTRACT

Behcet’s disease is a multi-system inflammatory disorder of unknown origin, characteri-
zed by recurrent oral and genital ulcerations, ocular and cutaneous lesions, arthritis and 
vascular disease. Various mucocutaneous manifestations consisting mainly of recurrent 
oral and genital ulcerations, erythema nodosum like lesions and papulopustular lesios 
constitute the hallmark of Behcet’s disease and diagnostic criteria rely heavily on these 
symptoms. In addition, although the mucocutaneous manifestations are not one of the 
main prognostic determinants in Behcet’s disease, they seem to impair the quality of 
life of the patients. In this review, mucocutaneous symptoms of Behcet’s disease are 
outlined.

Key Words: Behcet’s disease; Mucocutaneous lesions;Skin.
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GİRİŞ

Hulusi Behçet tarafından tekrarlayan oral aftöz ülserler, 
genital ülserler ve üveitle karakterize üçlü semptom bi-
leşeninden oluşan bir tablo olarak tanımlanan Behçet 
hastalığı (BH) (1), mukokutan ve göz tutulumu dışında 
eklemler, pulmoner, gastrointestinal, ürogenital, kardi-
yak, damar ve sinir sistemlerinin de tutulabildiği, temel 
patolojisi vaskülit olan kronik sistemik bir inflamatuar 
hastalık olarak kabul edilmektedir (2-7). 

Yapılan tüm araştırmalara rağmen etyolojisi hala bilin-
memektedir. Ancak bu araştırmalarda hastalığın pato-
genezi ile ilgili önemli ipuçları elde edilmiş, doğal ve 
adaptif immünitenin bu süreçte birlikte rol oynadığı ile 
ilgili güçlü deliller ortaya çıkarılmıştır. Bu yönü ile ele 
alındığında BH ile otoimmün ve otoinflamatuar hasta-
lıklar arasında ortak immünolojik mekanizmalar oldu-
ğu görülmüş, bu durumun klinik bulgulara da yansıdığı 
anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan patogenezindeki bu zenginlik, BH’nın 
otoinflamatuar hastalıklar ya da karışık grup immüno-
lojik hastalıklar başlığı altında sınıflandırılmasına neden 
olmuştur (8,9).  

BH için patognomonik laboratuar bulguları olmadığın-
dan tanı öykü ve tipik klinik bulgulara dayanmaktadır. 
Tanısal amaçla ortaya konulan değişik tanı kriterlerin

den en fazla tercih edileni 1990 yılında tanımlanmış 
olan, temel kriterleri mukokutanöz bulguların oluştur-
duğu Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu (10) 
kriterleridir (Tablo 1). Genellikle yaşamın ikinci on yılı-
nın sonlarına doğru başlayan hastalık, en sık olarak 20-
40 yaşları arasında görülmektedir (6,7). İlk bulgunun or-
taya çıkması ile tanı konulması arasındaki süre özellikle 
mukokutanöz tutulumu olanlarda 3 yılın üzerindedir 
(11). Olguların yaklaşık %2-3’ünde hastalık çocukluk dö-
neminde başlamaktadır (6). Kadın erkek dağılımı ile ilgi-
li sonuçlar değişkendir. Akdeniz ülkelerinde erkeklerde 
daha sık olduğu bildirilmekle birlikte, kadın erkek oranı 
aynı olan bildiriler de bulunmaktadır (12). Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde yapılan prevalans çalışmalarında 
2-42/10.000 arasında değişen oranlar bildirilmiştir 
(13-17). BH, erkeklerde ve erken başlangıç yaşı göste-
renlerde daha şiddetli bir klinik seyir izlemektedir (18). 
Papülopüstüler lezyonlar ile göz, vasküler, nörolojik ve 
pulmoner sistemlerin tutulumunun erkeklerde, genital 
ülser ve eritema nodozumun ise kadınlarda daha sık gö-
rüldüğü bildirilmiştir (19). Pediatrik olgularda ise klinik 
özellikler erişkinlerle benzerlik göstermektedir (20). 

Mukokutanöz bulgular BH tanı kriterleri arasında en 
önemlileridir ve hastalığın erken tanısı için değerlidir-
ler.
 

Tekrarlayan oral ülserler   1 yıl içinde en az 3 kez tekrarlayan, doktor veya hasta tarafından gözlenen minör, 
major veya herpetiform ülser
Yukarıdaki kritere ek olarak aşağıdaki kriterlerden en az ikisi
Tekrarlayan genital ülser   Hasta veya hekim tarafından gözlenen genital ülser veya skar oluşumu 
Göz lezyonları                       Anterior, posterior üveit, retinal vaskülit 
Deri lezyonları                      Eritema nodozum, psödofollikülit, papülopüstüler lezyonlar veya akneiform nodüller 
Paterji testi pozitifliği          24. ve 48 saatte oluşan papülopüstüler lezyonlar
*Bulgular herhengi başka bir klinik açıklama yoksa anlamlıdır.

Tablo1. Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu tanı kriterleri*(10).
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ORAL ÜLSERLER

BH’nın en karakteristik lezyonunu oluşturan ve tüm 
hastalarda gözlenen oral ülserler olguların %86’sında 
ilk bulgu olarak ortaya çıkarlar. Ağrılı ve yineleyici 
özellikteki bu lezyonlar morfolojik olarak rekürren af-
töz stomatite benzemekle birlikte, daha yaygın ve sık 
tekrarlayıcı bir klinik gösterirler. Genellikle dil, dudak, 
ve yanak mukozasının keratinizasyon göstermeyen 
bölgelerine, daha az sıklıkta da uvula, farinks gibi ağız 
posterior alanlarına yerleşirler; değişik çaplarda göz-
lenmeleri önemli özellikleridir. Ülserler oval-yuvarlak 
şekilli, çevresinde hiperemik inflamatuvar bir halo 
olan, grimsi beyaz tabanlı bir görünüm sergilerler. Lo-
kal travmalar yeni lezyonların gelişimini tetikleyebilir. 
Ayrıca yılda en az 3 kez yineleme özelliği gösteren oral 
ülserler, BH tanısı için olmazsa olmaz kriteri oluşturur-
lar (2,5,6,21,22).

Oral ülserler çaplarına göre üç grupta sınıflandırılır. 
Çapları 1cm’den küçük olan (2-6 mm) ve 1-2 haftada 
sikatris bırakmadan iyileşen, tek veya çok sayıda göz-
lenen yüzeysel erode alanları olan minör aftöz ülserler 
hastalığın seyrinde en sık görülen lezyonlardır. Çapları 
1 cm’den büyük, derin yerleşimli major aftöz ülserler, 
2-6 hafta veya daha uzun sürede genellikle sikatris ile 
iyileşirler. Küçük (2-3 mm) çaplı, sayıları 100’e ulaşan 
ve birbirleriyle birleşme eğilimindeki herpetiform aftöz 
ülserler en az görülen oral lezyonlardır; sikatris bırak-
madan kısa sürede iyileşirler (2,3,6).

BH’da oral ülserlerin ayırıcı tanısında rekürren aftöz 
stomatit nedenleri, travmatik ülserler, enfeksiyon ve 
ilaçlara bağlı oluşan ülserler, hematolojik hastalıklar, 
Reiter sendromu, gastrointestinal hastalıklar, pemfigus 
vulgaris, eroziv liken planus, eritema multiforme düşü-
nülmelidir (23).

GENİTAL ÜLSERLER

BH’nin başlıca bulgularından olan genital ülserler ol-
guların %60-90’ında gözlenir (7,19). Başlangıç bulgusu 
olarak ortaya çıkmaları nadirdir. Genellikle papül veya 
püstül olarak başlayıp hızla ülser şekline dönüşürler; 
ödemli bir sınırı olan, tabanı sarı fibrinle kaplı bir yitim 
alanı niteliğindedir. Ağrılı ve yineleyici özellikteki lez-

yonlar en sık skrotum ve vulvada yerleşmekle birlikte 
erkeklerde inguinal bölge, pubis ve perine; kadınlarda 
ise labiumlar, serviks ve vajen lokalizasyonunda da göz-
lenebilirler. Ayrıca perianal yerleşim de görülebilmek-
tedir. Kadınlarda genital ülserler erkeklerden daha bü-
yük çaplı olabilir; vajinal ülserasyonlar sonrası mesane 
ve üretral fistüller, idrar yapmada zorluk, disparoni ve 
yürüme sorunları görülebilir. Genital ülserler yaklaşık 
10-30 günde genellikle sikatris bırakarak iyileşirler. 
Sikatris varlığının tanı için önemi vurgulanmaktadır 
(2,3,6,7).

BH’da görülen genital ülserlerin ayırıcı tanısında enfek-
siyöz nedenler, ilaçlar, eroziv liken planus, büllü hasta-
lıklar dışlanmalıdır (23).

PAPÜLOPÜSTÜLER LEZYONLAR

Sık izlenen deri bulguları arasında yer alan papülopüs-
tüler lezyonlar eritemli zeminde follikülit veya akne 
benzeri lezyonlarla karakterize olup, papül halinde 
başlayan lezyonlar 24-48 saatte püstüle dönüşürler 
(24). Papülopüstüler lezyonlar genellikle farklı deri 
alanlarında eş zamanlı bulunurlar. En sık lokalizasyon-
ları sırt, yüz ve göğüs ön yüzdür. Sırtta izlenen papül 
ve püstüller genellikle akneye benzer ve klinik olarak 
akne vulgaristen ayrılamayabilirler. Diğer tip papüller 
ekstremitelerde izlenirler ve 2-4 günde merkezinde 
steril püstüller oluşur. Püstülün çevresinde ise genel-
likle eritemli halo bulunur (6). Uluslararası Behçet Has-
talığı Çalışma Grubu psödofollikülit, papülopüstüler 
lezyonlar ve akneiform lezyonların duyarlılığını %70, 
özgüllüğünü ise %76 olarak bildirmiştir (25).

ERİTEMA NODOZUM BENZERİ LEZYONLAR

BH’da %47.6-55.3 oranlarında görülen eritema nodo-
zum benzeri lezyonlar, klinik olarak ağrılı, kırmızı-mor 
renkli nodüllerle karakterizedirler (11,21,26). Daha çok 
kadınlarda ve alt ekstremitelerde görülmekle birlikte 
kollar, boyun ve yüzde de gözlenebilirler.Sayı olarak 
değişkenlik gösterirler; ortalama 2-3 hafta içinde ülse-
rasyon göstermeden pigmentasyon bırakarak iyileşirler 
(2,3,6,7). 
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Klinik olarak klasik eritema nodozumdan ayırt edile-
meyen bu lezyonlarda histopatolojik olarak nötrofilik 
vasküler bir reaksiyon veya vaskülit izlenir (27). Yine 
vaskülit yanında septal veya lobüler pannikülit, yağ 
nekrozu ve mikroapse oluşumu gibi ikincil bulgular da 
bildirilmiştir (28).

YÜZEYEL TROMBOFLEBİT

BH’da vasküler tutulum sıklıkla venöz tutulum şeklin-
de olup hastaların 1/3’ünde görülür. Vasküler komp-
likasyonlar içinde tromboflebit en sık tutulum şekli-
dir. Tromboflebit hastaların %10-37 kadarında izlenir 
(29,30). Genellikle büyük safen vende izlenen yüzeysel 
tromboflebitler palpabıl ağrılı subkutan nodüller veya 
ip şeklinde sert kızarıklık şeklinde klinik görüntü veren 
lezyonlardır. Proksimalden distale yayılma eğiliminde 
olan bu lezyonlar BH tanı kriterleri içinde yer alma-
maktadırlar. Gezici olmaya eğilimli olan yüzeysel gezici 
tromboflebit tabloları genellikle erkekte izlenir (6,31).

EKSTRAGENİTAL ÜLSER

Behçet hastalarının yaklaşık %3’ünde görülmektedir. 
Klinik olarak tekrarlayıcıdırlar ve sikatris ile iyileşirler. 
Genellikle yerleşim yeri; meme, bacak, aksilla, ayaklar-
da interdigital bölge, inguinal bölge ve boyundur. Bu 
lezyonlar BH’nin en karakteristik ve spesifik lezyonların-
dan kabul edilmektedir (31,32).

PATERJİ TESTİ

Çoğu BH’da tespit edilen paterji fenomeni minör ku-
tanöz travmaya hiperreaktif cevap olarak tanımlanır. 
Paterji testi steril koşullar altında ön kol fleksör yüzü-
ne uygulanır. Testin 20 G enjektör iğnesi ile ve en az iki 
ayrı noktaya pikür yapılarak uygulanması önerilmek-
tedir. Reaksiyonun gelişebilmesi için pikürün dermise 
kadar inecek derinlikte ve 45 derecelik açıyla uygulan-
ması gerekmektedir. Behçet hastalarında palpasyonla 
hissedilebilen ve genellikle eritemli bir halo ile çevrili 
1-2 mm çaplı bir papül oluşur. Bu lezyon papül olarak 
kalabileceği gibi 1-5 mm’lik püstüle dönüşebilir. Ulus-
lararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu paterji testinin 
duyarlılığını %58, özgüllüğünü ise %90 olarak bildirmiş-

tir. Çoğunlukla hücresel immünitenin patogenezde rol 
oynadığı düşünülür. Paterji testinin pozitiflik oranları 
%6-71 arasında değişmektedir. Akdeniz ve Ortadoğu 
ülkelerinde yüksek pozitiflik, Uzak Doğu ülkelerinde gö-
receli olarak düşük pozitiflik, Batı ülkelerinde oldukça 
düşük pozitiflik oranları bildirilmektedir (2,25,31).

SWEET SENDROMU BENZERİ LEZYONLAR

Behçet hastalarında deri bulgusu olarak Sweet benzeri 
lezyonların görülmesinin yanında bazı olgularda Sweet 
sendromu ve BH beraberliği de görülmektedir (33-35). 
Her iki hastalığın da etyolojisi henüz netleşmemiş ol-
makla beraber, herpes simplex virüs tip 1’in benzer ola-
rak patogenezlerinde rolü olabileceği düşünülmektedir 
(36). Yapılan genetik çalışmalarda ise hastalıklardan so-
rumlu HLA tiplerinin farklı olduğu görülmüştür (37). 
Sweet sendromu tanısı konulamayan Behçet hastala-
rında görülen Sweet sendromu benzeri lezyonlar ise 
Behçet selüliti olarak tanımlanabilir. Eritematöz, öde-
matöz, ağrılı lezyonlar şeklinde izlenir. Sıklıkla alt eks-
tremitelerde olmak üzere nadir olarak üst ekstremite 
ve yüzde gözlenebilir. Lezyondan alınan biyopsiler 
Sweet sendromunda görülen nötrofilik infiltrasyondan 
farklı olarak vaskülit ile uyumludur. enfeksiyona sekon-
der selülit ve yüzeyel tromboflebit ile ayrımını yapmak 
önemlidir (38).

PYODERMA GANGRENOZUM

Pyoderma gangrenozum ve BH paterji pozitifliği, histo-
lojik olarak nötrofilik vasküler reaksiyon göstermesi ile 
klinik ve histolojik olarak benzer özellikler gösterirler. 
Literatürde BH’na eşlik eden püstüler, ülseratif, büllöz 
ve vejetatif pyoderma gangrenozum formları bildiril-
miştir (39,40).

DİĞER DERİ BULGULARI

Eritema induratum benzeri lezyonlar Behçet hastala-
rında nadir olarak gözlenen kırmızı, mavi, endüre, sub-
kutan nodüllerdir. Süpüratif pannikülit oldukça nadir 
gözlenen ateş ve nodüller ile karakterizedir. Bu nodüller 
fistüle olarak direne olur ve yerlerinde skar bırakarak 
iyileşirler (38).
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Staz ülserleri Behçet hastalarında kronik venöz yetmez-
liğe bağlı olarak sıklıkla alt ektremitede gözlenir. Has-
talarda bu ülserelerin vaskülit ve pyoderma gangreno-
zumdan ayrımının yapılması önemlidir (41).
BH ve Raynoud Fenomeni birlikteliği Önder ve ark. tara-
fından gösterilmiştir (42).

Behçet hastalarında sık gözlenen deri bulgularının ya-
nında eritema multiforme, büllöz nekrotizan vaskülit, 
pernio benzeri lezyonlar, lupus birlikteliği literatürde 
olgu sunumları şeklinde yer almaktadır (43).

Sonuç olarak mukokutanöz bulguların BH’nda hem tanı 
koydurucu hem de en sık rastlanan bulgular olduğu ve 
hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiledikleri 
görülmektedir. Erken dönemde tanı koydurucu olan bu 
bulguların iyi bilinmesi hastalığın seyri sırasında orta-
ya çıkabilecek komplikasyonların önlenmesinde büyük 
önem taşımaktadırlar.
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ÖZET

İlk kez Morohoshi tarafından tanımlanan intraduktal papiller müsinöz neoplasmlar pankreasın ne-
oplastik kistik kitleleri içerisinde gerek klinik gerekse tanı koymadaki zorluklar nedeniyle ayrı öne-
me sahiptir. 39 yaşında kadın hasta, karın ağrısı ve sarılık şikâyeti nedeniyle başvurdu. Karın tomog-
rafisinde pankreas baş lokalizasyonda 4 cm çapında tümoral kitle saptandı. Endoskopik retrograd 
kolanjiopankreatikografide yoğun musin sekresyonu görüldü. Cerrahi piyesin histopatolojik ince-
lemesi sonucunda malign İPMN tanısı konularak adjuvan kemoterapi uygulandı. 66 yaşında erkek 
hasta, sarılık nedeniyle tetkik edildi. Biyokimyasal verilerinin incelenmesinde total bilirubin: 5 mg/
dl, aspartat aminotransferaz enzimi: 350 U/L saptandı. Pozitron emisyon tomografisinde pankreas 
başı lokalizasyonunda hipermetabolik kitlenin dışında ek odağa rastlanmadı. Cerrahi spesmenin 
histopatolojik incelemesinde epitelde yüksek dereceli displazi saptandı. İPMN düşünülen olgular 
premalign kabul edilip vakit kaybetmeden cerrahi rezeksiyon uygulanmalıdır. İPMN’lerde nadiren 
nüks ve metastaz bildirilse de rezeksiyon sonrası prognozları oldukça iyidir. 

Anahtar kelimeler: Psödokist; Kanser; Pankreas.

ABSTRACT

Intraductal papillary mucinous neoplasm defined by Morohoshi for the first time, have great 
importance in neoplastic cystic masses of the pancreas due to the difficulties in diagnosis and 
clinical trials. 39 years old female patient was admitted to the emergency department with 
complaints of abdominal pain and jaundice. The tumoral mass approximately 4 cm diameter in 
pancreatic head localization was found in abdominal tomography. Mucin secretion was detected in 
endoscopic retrograde cholangiopancreatography. In surgical piece histopathological examination,  
malignant IPMN was diagnosed and patient underwent adjuvant chemotherapy. A 66 years old, 
male patient was admitted with jaundice. There were no features on physical examination and 
also total bilirubin: 5 mg/dl, aspartate aminotransferase enzyme: 350 U/L were determineted 
respectively. Only a hypermetabolic focus group was observed in the head of pancreas in positron 
emission tomography. In histopathological examination of the surgical piece, high grade dysplasia 
was observed in epithelia.  Surgical resection should be accepted for IPMN without delay. Although 
the recurrence and metastasis in IPMN have been indicated, the prognosis of after resection is 
pretty good.

Keywords: Pseudocysts; Cancer; Pancreas.
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GİRİŞ

Günümüzde deneyimli merkezlerdeki pankreatik rezek-
siyonların yaklaşık %10-%20’sini oluşturan pankreasın 
kistik kitleleri halen bilinmezliğini korumaktadır.   Geçen  
20  yıllık süre içerisinde görüntüleme yöntemlerindeki 
ilerlemeler doğrultusunda insidental pankreas kitlele-
rine rastlanma oranları gittikçe artmıştır (1,2). Pankre-
atik psödokistler, pankreasın kistik lezyonlarının dörtte 
üçünü oluşturmaktadır. Geriye kalan %25’lik kısmını 
ise neoplastik kistik kitler oluşturmaktadır. En bilinen-
lerini sıra ile saymak gerekirse seröz kistik neoplasm-
lar, müsinöz kistik neoplasmlar ile intraduktal papiller 
müsinöz neoplasmlardır (IPMN) (3). İlk kez Morohoshi 
tarafından irdelenmesine rağmen detaylı tanımlanması 
Ohhashi tarafından yapılmıştır (4). IPMN’ler bol mik-
tarda müsin sekrete eden kanserlerdir.  Düşük dereceli 
displaziler grubunda olmakla birlikte %16,4 oranında 
atipik displaziye ve vakaların %3,4’ünde de malign de-
jenerasyona rastlanmaktadır (5). Bu makalede tıkanma 
sarılığı ile başvuran pankreas kanseri düşünülerek ope-
re edilen ve histopatolojik incelemeleri doğrultusunda 
IPMN tanısı konan iki olgunun literatür verileri eşliğinde 
incelenmesi ve hepatobiliyer cerrahi ile ilgilenen genel 
cerrahlara ek bilgilerinin verilmesi amaçlanmıştır. 

OLGU SUNUMU

Olgu 1: 39 yaşında kadın hasta, karın ağrısı ve sarılık 
şikâyeti nedeniyle acil servise başvurdu. Fizik muaye-
nede derin palpasyon ile sağ üst kadranda hassasiyet 
dışında patolojiye rastlanmadı. Laboratuar incelemele-
rinde 14000/ml lökositoz (N: 4,50-11,00 K/mm3 ), total 
bilirubin 5 mg/dl (N: 0,1-1 mg/dL), direkt bilirubin 

3 mg/dl (N: 0,1-0,3 mg/dL), amilaz 1000 U/L (N: 60-
180 U/L)  ve CA 19–9: 66,66 U/ml (N:< 37 U/ml) ola-
rak saptandı. Yardımcı görüntüleme araçlarından karın 
ultrasonografisinde safra yollarında genişleme, ödemli 
pankreas ve pankreas çevresinde yaygın sıvı saptandı. 
Karın tomografisinde ise akut pankreatit ile uyumlu 
bulguların yanı sıra pankreas baş lokalizasyonda yakla-
şık 4 cm çapında tümoral kitle saptandı (Resim 1). Bili-
yer tıkanıklığı gidermek amacıyla endoskopik retrograd 
kolanjiopankreatikografi (ERCP) uygulandı. ERCP’de 
distal koledokta maligniteyi düşündürecek tıkanıklık 
ve yoğun müsin sekresyonu görüldü (Resim 2). Biliyer 
stent ile sarılık tablosu gerileyen hasta pankreas kanseri 
ön tanısıyla operasyona alındı. Karın içi eksplorasyonda 
pankreas başında yaklaşık 5 cm çapında sert tümöral 
kitle ve çölyak aksta ilerlemiş lenf nodları saptandı. Pi-
lor koruyucu pankreatikoduodenektomi operasyonu 
uygulandı. Postoperatif majör cerrahi sorunu olmayan 
hasta şifa ile taburcu edildi. Cerrahi spesmenin ince-
lenmesi sonucunda tümör çapı 4 cm idi. Tümörün ana 
kanalı ve yan dallarını tuttuğu gözlendi. İmmunohis-
tokimyasal olarak EMA (epitelyal membran antijen), 
m-CEA (mitokondrial-karsinoembriyonik antijen), Fas-
cin (+) olarak saptanmıştır. Cerrahi sınırlarda tümoral 
lezyona rastlanmamakla birlikte disseke edilen 30 lenf 
nodunun ikisinde metastaza rastlandı.  Cerrahi piyesin 
histopatolojik incelemesi sonucunda malign İPMN ta-
nısı konularak adjuvan kemoterapi uygulanan hasta ta-
kibin 36 ayındadır ve herhangi bir nüks veya metastaz 
saptanmamıştır.
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Resim 1. Akut pankreatit tablosu geriledikten 
sonra kontrol karın tomografisinde pankreas 
başında kistik tümöral kitle (ok) görülmektedir. 
(A) Kistik kitle safra yollarında obstrüksiyonuna 
(ok) neden olmuştur. (B)
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Olgu 2: 66 yaşında erkek hasta, sarılık ve yakın zamanda 
ciddi kilo kaybı nedeniyle tetkik edildi. Fizik muayene-
sinde özelliğe rastlanmayan olgunun biyokimyasal veri-
lerinin incelenmesinde total bilirubin: 5 mg/dl (N: 0,1-1 
mg/dL), aspartat aminotransferaz enzimi: 350 U/L (N: 
10-50 U/L) ve alanin aminotransferaz: 300 U/L (N:10-60 
U/L), CA 19-9: 45 U/ml (N: < 37 U/ml)  saptandı. Karın 
ultrasonografisinde safra kesesi hidropik ve lümeninde 
safra çamuru gözlendi. Karın magnetik rezonans görün-
tülemesinde (MRG) pankreas unsinat bileşkede yaklaşık 
25 mm çapında tümoral kitle ile safra ve ana pankreatik 
kanalında dilatasyon saptandı. (Resim 3) Doppler ultra-
sonografisinde vaskuler invazyona rastlanmadı. Uzak 
organ metastazının varlığının tespiti için elde edilen 
pozitron emisyon tomografisinde (PET) pankreas başı 
lokalizasyonundaki hipermetabolik kitlenin dışında ek 
odağa rastlanmadı. (Resim 4) Safra drenajı için yapılan 
ERCP’ de pankreas kanalı içerisinden müsinoz akıntının 
varlığı saptandı. Pankreas kanseri ön tanısıyla ameli-
yata alınan hastada pankreas başında kitleye, koledok 
dilatasyonuna ve ikterik görünümlü karaciğer saptandı. 
Pankreatikoduodenektomi operasyonu uygulanan has-
ta majör cerrahi sorunla karşılaşmadan taburcu edildi. 
Cerrahi spesmenin histopatolojik incelemesinde tümör 
çapı 25 mm ve epitelde yüksek dereceli displazi saptan-
dı. İmmunohistokimyasal olarak EMA, m-CEA, Fascin 
(+), sitokeratin 20 fokal (+) gözlendi. Tüm cerrahi sınırlar 
negatif olmakla birlikte disseke edilen 22 lenf nodunun 

hiç birinde tümoral lezyona rastlanmadı. Maligniteye 
rastlanmayan olgu borderline İPMN olarak kabul edil-
di. Adjuvan tedaviye gerek duyulmayan olgu takibin 18. 
ayındadır ve herhangi bir nüks veya metastaz saptan-
mamıştır.
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Resim 2. ERCP’de pankreastaki kitlenin safra yollarına 
basısına bağlı koledok dilatasyonu görülmektedir.

Resim 3. MRG’da pankreas başı lokalizasyonunda kistik 
kitle ve pankreas kanal dilatasyonu (ok) görülmektedir. 

Resim 4. PET’de pankreas başında aktivite tutulumu 
(ok) gözlenmektedir. 
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TARTIŞMA

Pankreas lokalizasyonlu kistik kitlelerin tarihçesi mo-
dern cerrahinin kurucularından Becourt’a kadar uzan-
masına rağmen kistlerin patolojik klasifikasyonu ancak 
20. yüzyılın sonlarına doğru yapılabilmiştir. Compagno 
ve Oertel pankreas kistlerinin patolojik klasifikasyonu-
nun temelini atan araştırmacılardandır. Günümüzde 
pankreas kistleri iki ana başlık altında toplanmaktadır. 
Bunlar sırası ile neoplastik ve neoplastik olmayan pank-
reas kistik kitleleridir. Nonneoplastik pankreas kistik 
kitlelerinin başını pankreatik psödokistler çekmektedir. 
Buna karşın en bilinen neoplastik pankreas kistik kitlele-
ri ise seröz kistik neoplaziler, müsinöz kistik neoplaziler 
ve intraduktal papiller kistik neoplazilerdir. Neoplastik 
kistik kitlelerin içerisinde IPMN yeni tanımlanan klinik 
antitedir (6,7).  İPMN’ler pankreas kanalının ana ve yan 
dallarından kaynaklanan papiller uzanım gösteren, bol 
miktarda müsin salgılayan neoplasmlardır. Pankreasın 
tüm kistik neoplasmların dörtte birini oluşturmakta-
dırlar. Erkeklerde daha sık görülmekle birlikte ortalama 
görülme yaşı 65 dır. Vakaların %75’inde pankreasın ba-
sında yerleşim göstermektedir. Geriye kalan %25’lik kı-
sımda ise kuyruk ve gövdede yerleşim göstermektedir. 
Ancak nadir de olsa tüm pankreasın tutulduğu olgular 
da bulunmaktadır.

Spesifik bir klinik bulguya sahip değildir. Hastalar ge-
nellikle akut, rekürren veya kronik pankreatit bulguları 
ile başvururlar ve pankreatit nedeniyle tetkik edilirken 
rastlantısal olarak saptanırlar (9,10). Yardımcı tanı araç-
larından görüntüleme yöntemleri tanının akla gelme-
sini sağlamakla birlikte asıl tanı ameliyat materyalinin 
histopatolojik incelemesi ile konmaktadır. Karın ultra-
sonografisinde genellikle safra yolları tıkanıklığa sekon-
der intrahepatik safra yollarında dilatasyonu dışında 
ek bulgu vermez. Karın tomografisinde ise pankreas 
baş lokalizasyonda ana safra yollarında basıya neden 
olmuş, iyi sınırlı kistik kitleler şeklinde bulgular saptan-
maktadır. ERCP esnasında pankreas kanalından müsin 
deşarjı veya manyetik rezonans kolanjiopankreatikog-
rafide müsin birikimi veya nodüler alanlar nedeniyle 
dolma defektleri ve yer yer dilatasyon alanları gözlen-
mektedir (11).
 
IPMN ile ayırıcı tanıya gidilmesi gereken baslıca hasta

lıklar pankreatik psödokist, müsinöz kistik neoplaziler 
ve pankreas kanseridir. Kist içeriğinde amilazın negatif, 
müsinin pozitif olması ile psödokistten ayrılır. Pankre-
as baş lokalizasyonu, kistin küçük olması ve pankreatik 
kanalda genişleme ile de müsinöz kistik neoplasmlar-
dan ayrılır. Klinik seyri, intraduktal yerleşim göstermesi, 
radyolojik tanı kriterleri ve iyi prognoza sahip olmaları 
nedeniyle klasik pankreas adenokarsinomlarından ay-
rılmaktadır (8). Pankreas adenokarsinomları karın to-
mografisinde solid kitleler oluşturur iken İPMN kistik 
kitleler oluşturur. İPMN’de tanı sıklıkla karın tomogra-
fisinde düzgün sınırlı kistik kitleler ile ERCP’de duktal 
anormalliklerin görülmesi ve intraduktal biyopsi veya 
sitolojik örnek alımı ile konmaktadır (12). Makroskopik 
olarak IPMN’ler ana kanal veya dallarında kistik dilatas-
yonlar şeklinde görülürler. Bazı olgularda solid pank-
reas kitleleri şeklinde bulgularda verebilirler. Müsin 
yoğunluğuna bağlı parlak, jelâtinsi görünüme kadar gi-
debilmektedirler. IPMN’lerde en çok korkulan unsur %5 
oranında görülen malign dejenerasyondur (7, 8, 13).  
IPMN’ler benign, borderline ve malign olabilirler. Mü-
sinöz kistik neoplasmlarda malignite potansiyeli %8-36 
iken; İPMN’lerde %36-53 arasında değişmektedir. Ma-
lignite gelişiminden başlıca sorumlu tutulan unsur ise 
tümör supressor gen olan K-ras geninde mutasyondur. 
Kistin 3 cm’in üstünde olması, intramural lezyon varlığı, 
pankreatik kanal dilatasyonu malignite lehine bulgu-
lardır (14). Cerrahi tedavi seçenekleri çok değişkendir. 
Lokal eksizyondan multiorgan rezeksiyonunda dâhil ol-
duğu pankreatikoduodenektomilere kadar gidebilmek-
tedirler. İPMN’ler duktal sistem içerisinde yayıldığı için 
cerrahi sınırın intakt olması önemlidir (15). Olgularımız 
incelendiğinde ilk olgu klasik presentasyona uygun şe-
kilde akut pankreatit tablosu ile başvurmuş iken ikinci 
olgu farklı olarak tıkanma ikteri tablosu ile başvurmuş-
tur. İlginç olan diğer bir nokta ise ilk olgunun görülme 
yaşıdır. Klasik presentasyondan farklı olarak oldukça 
erken yaşta tanı konulmuştur. İkinci olgu ise literatür 
verilerine uymaktadır. Her iki olguda kesin tanı histo-
patolojik bulgular ışığında konulmuştur. Görüntüleme 
yöntemlerinden ve ERCP’den elde edilen bulgular sa-
dece ön tanıda yardımcı olmuştur. 
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Ameliyat gözleminde beklenenin aksine her iki olguda 
solid pankreas kanserini taklit eden sert yer kaplayan 
kitle saptanmıştır. Bu nedenle her iki olguda da cerrahi 
tedavi seçeneği olarak lokal eksizyondan ziyade pank-
reatikoduodenektomi tercih edilmiştir. Erken yaşta ve 
daha büyük tümör boyutu ile saptanan ilk olgunun 
ameliyat materyalinin histopatolojik incelemesinde 
malign dejenerasyon ve lenf nodu metastazı saptan-
mışken diğer olgu benign olarak değerlendirilmiştir. Bu 
nedenle pankreas başında kistik kitle imajı ile başvuran 
genç yaş grubundaki hastalarda her daim malignite ola-
sılığının akılda tutulması gerektiğini düşünmekteyiz. 

SONUÇ

Pankreasın kistik neoplazileri içerisinde İPMN ayrı öne-
me sahiptir. Özellikle orta yaşlarda ve erkeklerde sık 
görülmektedir. Ayırıcı tanıda pankreatik psödokist, mü-
sinöz kistik neoplaziler ve pankreas kanseri göz önüne 
alınmalıdır. Tanı da karın tomografisi ve ERCP bulguları 
rol oynasa da kesin tanı histopatolojik bulgulara daya-
nılarak konulmaktadır. İPMN düşünülen olgular prema-
lign kabul edilip vakit kaybetmeden cerrahi rezeksiyon 
uygulanmalıdır. İPMN’lerde nadiren nüks ve metastaz 
bildirilse de rezeksiyon sonrası prognozları oldukça iyi-
dir. 

KAYNAKLAR

1. Longnecker DS. Intraductal papillary-mucinous tumors of 
the pancreas. Arch Pathol Lab Med. 1995;119(3):197–8.
2. Warshaw Al, Compton CC, Lewandrowski K, Cardenosa 
G, Mueller PR. Cystic tumors of the pancreas. New clinical, 
radiologic, and pathologic observations in 67 patients. Ann 
Surg. 1990;212(4):432– 43.
3. Kloppel G, Kosmahl M. Cystic lesions and neoplasms 
of the pancreas. The features are becoming clearer. 
Pancreatology. 2002;1(6):648-55.
4. Morohoshi T, Kanda M, Asanuma K, Klöppel G. Intraductal 
papiliary neoplasm of the pancreas: a clinicopathologic 
study of six patients. Cancer. 1989;64(6):1329-35.
5. Fernandez-Del Castillo C, Targarona J, Thayer SP, Rattner 
DW, Brugge WR, Warshaw AL. Incidental pancreatic cysts: 
clinicopathologic characteristics and comparison with 
symptomatic patients. Arch Surg. 2003;138(4):427–33.

6. Solmaz A, Cingi A, Yeğen C. Pankreasın müsinöz kistik 
neoplazisinde multiorgan rezeksiyonu: olgu sunumu. 
Marmara Medical Journal. 2008;21(3);265-8.
7. Sohn TA, Yeo CJ, Cameron Jl, Hruban RH, Fukushima 
N, Campbell KA, et al. Intraductal papillary mucinous 
neoplasms of the pancreas: an updated experience. Ann 
Surg. 2004;239 (6): 788–97.
8. Azar C, Van De Stadt J, Rickaert F, Deviere M, Baize M, 
Klöppel G, et al. İntraductal papillary mucinous tumours of 
the pancreas. Clinical and therapeutic issues in 32 patients. 
Gut. 1996:39(3):457-64.
9. Tada M, Omata M, Ohto M. Ras gene mutations in 
intraductal papillary neoplasms of the pancreas. Analysis of 
five cases. Cancer. 1991;67(3):634–7.
10. Moskaluk CA, Hruban Rh, Kern SE. P16 and k-ras gene 
mutations in the intraductal precursors of human pancreatic 
adenocarcinoma. Cancer Res. 1997;57(11):2140–3.
11. Scott J, Martin I, Redhead D, Hammond P, Garden O.J, 
Mucinous cystic neoplasms of the pancreas:ımaging and 
diagnostic difficulties. Clin Radiol. 2000;55(3):187-92.
12. Khalid, A, Brugge, W. ACG practice guidelines for the 
diagnosis and management of neoplastic pancreatic cysts. 
Am J Gastroenterol. 2007; 102(10):23-39.
13. Kosmahl M, Pauser U, Peters K, Sipos B, Lüttges J, 
Kremer B, et al. Cystic neoplasms of the pancreas and 
tumorlike lesions with cystic features: review of 418 cases 
and a classification proposal. Virchows Arch. 2004;445(2): 
168-78. 
14. Wiesenauer CA, Schmidt CM, Cummings OW, 
Yiannoutsos CT, Howard TJ, Wiebke EA, et al. Preoperative 
predictors of malignancy in pancreatic intraductal papillary 
mucinous neoplasms. Arch Surg. 2003;138(6): 610–7. 
15. Goh BK. Pancreatic cysts: a proposed management 
algorithm based on current evidence. Am J Surg. 2007; 193 
(6): 749-55.

63

ÖZSOY ve ark.
Pankreasın Intraduktal Papiller Musinöz Neoplazileri

Bozok Tıp Derg 2014,4(2):59-63
Bozok Med J 2014;4(2):59-63



ÖZET

Kasık fıtıkları tüm fıtıkların % 80 gibi büyük çoğunluğunu oluşturur.  ( % 50’si indirekt inguinal, 
%25’i direkt inguinal ve % 5’i femoral ). Kasık fıtıklarının en önemli komplikasyonları inkarserasyon 
(fıtık sıkışması) ve strangülasyon (fıtık boğulması) olarak sayılabilir. Kasık fıtığı ve inmemiş testis 
birlikteliği sık karşılaşılan bir durum olup genelde çocuk yaşta karşılaşılarak birlikte onarım yapılır. 
Erişkin strangüle herni ve inmemiş testis birlikteliği ise sık görülmez. Bu yazıda erişkin strangüle in-
güinal herni ile aynı taraf inmemiş testis birlikteliği bir olgu ile sunulmaktadır. Karşı testis sağlamsa 
post pubertel dönemde kötü fertilite potansiyeli ve kanser riskinde artış nedeniyle 50 yaşına kadar 
orşiektomi iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilir diğer taraftan 50 yaşından sonra veya operatif 
risk taşıyan hastalarda düşük kanser riski nedeniyle takip iyi bir seçenektir. Eğer başka bir sebeple 
50 yaşından sonra müdahale edilecekse testise de gerekli müdahale yapılması hastanın da onayı 
ile düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Herni; İngüinal; Fertilite.

ABSTRACT

Inguinal hernias constitute of the majority such as 80% of all hernias (50% of indirect inguinal, 
25% of direct inguinal and femoral 5%). The most important complications of inguinal hernia may 
be considered as incarceration (hernia jam) and strangulation (hernia strangulation). Inguinal 
hernia and undescended testis is frequently encountered in association and usually repaired in 
childhood. Strangulated hernia and undescended testis is not common in adults.  In this paper we 
report a strangulated hernia associated with undescended testis . If contralateral testis is intact, 
orchiectomy should be considered as a good option until the age of 50 because of an increased 
risk of testicular cancer and poor fertility potential with post-pubertel period. On the other hand, 
after 50 years old or patients with high operative risk, follow-up is a good option duo to the low 
risk of cancer. If operation needed for another reason over 50 years old, interfere to the testis 
should be considered with the consent of the patient

Keywords: Hernia; Inguinal; Fertility.
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GİRİŞ

Kasık fıtığı sıklığı yaklaşık olarak % 3-8 dir (1). Fıtıkla-
rın % 75-85’i erkeklerde görülmektedir. Kasık fıtıkları 
tüm fıtıkların % 80 gibi büyük çoğunluğunu oluşturur 
(% 50’si indirekt inguinal, %25’i direkt inguinal, % 5’i 
femoral). Fıtıkların oluşmasında, transvers kas aponev-
rozu ve transvers fasyadaki defektin önemli rol oynadığı 
saptanmıştır. 

Hastalar genellikle kasık bölgelerinde şişlik (öksürme, 
hapşırma ve ıkınmalarla artan) ve ağrı şikâyetleriyle 
başvururlar. Tamirde amaç, fasya transversalisin gergin-
liğine yol açmayacak şekilde fıtığın düzeltilmesidir. Ka-
sık fıtığının tek tedavisi cerrahidir. Fıtıklaşan doku çeşitli 
yöntemlerle tamir edilerek desteklenmektedir (1, 2).

Kasık fıtıklarının en önemli komplikasyonları inkarseras-
yon (fıtık sıkışması) ve strangülasyon (fıtık boğulması) 
olarak sayılabilir. Fıtıkların komplike olma oranı tam 
olarak bilinememekle birlikte klasik bir bilgi olarak %5 
olarak tahmin edilmektedir (3).
       
Kriptorşidizm terimi skrotumda olmayan testis ya da 
testisler için kullanılır. Kriptorşid testisler ya yoktur ya 
da inmemiştir. Dayanç ve ark. yaptıkları bir çalışmada 
skrotal orşiyopeksi esnasında inmemiş testisli 204 ço-
cuğun 72’sinde (%35.3) inguinal herni belirlemiş ve eş 
zamanlı onarmışlardır(4).

Erişkin strangüle herni ve inmemiş testis birlikteliği sık 
görülmez. Bu yazıda erişkin strangüle ingüinal herni ile 
aynı taraf inmemiş testis birlikteliği saptana bir olgu su-
nulmuştur.

OLGU 

57 yaşında erkek hasta sağ kasığında şişlik, ağrı, bulan-
tı ve kusma şikayetleri nedeni ile acil servise başvurdu. 
Hasta bu şişliğin yaklaşık 12 yıldır olduğunu, şişliğin 
ıkınmak ve öksürmek ile arttığını doğuştan sağ testisi-
nin olmadığını bildiğini ama önemsemediğini belirtti. 
Bu şişliği kendisinin eliyle içeri itebildiğini ancak son 10 
saattir bu şişliği içeri itemediğini, ağrısının artması ve 
bulantı-kusma şikâyetlerinin de başlaması nedeniyle 
acil servise başvurduğunu söyledi. Hastanın özgeçmi-

şinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Hastanın yapı-
lan fizik muayenesinde genel durumu orta şuur açıktı. 
Nabız:104/dk ve TA:140/90 olarak ölçüldü. Ateşi yok-
tu. Karın muayenesinde sağ inguinal bölgede strangüle 
inguinal herni saptandı. Karın hafif distandü görünüm-
deydi. Herni üzerinde renk değişikliği izlenmedi. Karın-
da defans ve rebaund tespit edilmedi. Herni muayene-
sinde herninin redükte olmadığı ve ağrılı olduğu tespit 
edildi. Rutin kan testlerinde WBC:13.000 olması dışında 
anormallik yoktu. Radyolojik tetkiklerde ayakta direkt 
karın grafisinde özellik yoktu. Batın USG de batın içi ser-
best sıvı olmadığı, inguinal bölgede herniye ince barsak 
anslarının olduğu, barsak anslarının duvar kalınlığının 
doğal ve peristaltik hareketlerin mevcut olduğu rapor 
edildi. 

Hastada redüksiyon denendi ancak başarılı olunamadığı 
için cerrahi tedaviye karar verildi. Hasta inmemiş testi-
se müdahale istemedi. Daha sonra klasik inguinal herni 
insizyonu yapıldı ve strangüle indirekt inguinal herniye 
ulaşıldı. Herniye olmuş barsak anslarının yanında has-
tanın testisine rastlandı (Resim). Hastaya herni onarımı 
yapıldı ve testisi olduğu yerde bırakıldı. Hastada pero-
peratif ve postoperatif dönemde herhangi bir kompli-
kasyon oluşmadı ve postoperatif 2. gün taburcu edildi. 
Hasta postoperatif 7.gün kontrole çağrıldı, herhangi bir 
komplikasyon tespit edilmedi ve sütürleri alındı.

Resim. Strangüle ingüinal herni ile birlikte tespit edilen 
inmemiş testis
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TARTIŞMA

Kasık fıtıkları tüm fıtıkların % 80 gibi büyük çoğunluğu-
nu oluşturur. Fıtıkların % 75-85’i erkeklerde görülmek-
tedir (1,2).  Kasık fıtığı ve inmemiş testis birlikteliği sık 
karşılaşılan bir durum olup genelde çocuk yaşta karşı-
laşılarak birlikte onarım yapılır. Erişkin strangüle herni 
ve inmemiş testis birlikteliği sık görülmez. Gallegos ve 
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada kasık fıtıklarının in-
karserasyon riski ilk 3 ay içerisinde % 2.8 iken 2. yılın so-
nunda bu oran % 4.5 olarak tahmin edilmiştir (5). Karşı 
testis sağlamsa post pubertel dönemde kötü fertilite 
potansiyeli ve kanser riskinde artış nedeniyle 50 yaşına 
kadar orşiektomi iyi bir seçenek olarak değerlendirile-
bilir ancak 50 yaşından sonra veya operatif risk taşıyan 
hastalarda düşük kanser riski nedeniyle takip iyi bir se-
çenektir (6).

Yukarıda sunumu yapılan 57 yaşındaki hastada preop 
inmemiş testis öyküsü bilinmesine ve hastaya gerekli 
müdahale anlatılmasına rağmen hasta testise herhangi 
bir müdahale istememiş ve testise müdahale edilme-
miştir. 50 yaş üstü inmemiş testisler için takip iyi bir se-
çenek olmasına rağmen eğer başka bir sebeple müda-
hale edilecekse testise de gerekli müdahale yapılması 
hastanın da onayı ile düşünülebilir. 
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ÖZET

Diferansiye tiroid karsinomlu (DTK) hastalarda antitiroglobulin (anti-Tg) antikor varlığında tiroglo-
bulin (Tg) ölçümlerinin güvenilirliği azalmaktadır. Anti-Tg varlığında Tg değerleri genellikle hatalı 
olarak düşük ölçülebilmektedir. Birçok çalışmada anti-Tg  seviyelerindeki sebat ya da artışın kalıcı 
ve tekrarlayıcı hastalık için önemli bir risk faktörü olduğu rapor edilmiştir. Bazı çalışmalarda ise 
normal sınırlarda Tg seviyelerine sahip DTK’lı hastalarda pozitif anti-Tg seviyelerinin tümör be-
lirteci olarak kullanılabileceği rapor edilmiştir. Otuz iki yaşındaki papiller tiroid karsinomlu kadın 
hasta totale yakın tiroidektomi sonrası remmant ablasyonu için nükleer tıp kliniğine yönlendirildi. 
Operasyondan sonra hastaya remnant ablasyonu için 100 mCi 131I ile verildi.  Ablasyon tedavisin-
den yaklaşık 6 ay sonra tedavi cevaplarının değerlendirilmesi amacıyla radyoiyot tarama planlandı. 
Taramadan hemen önce hastanın uyarılmış Tg ve anti-Tg değerlerine bakıldı. Hastanın Tg değeri 
ölçülemeyecek kadar düşük, anti-Tg değeri 238 U/ml idi. Tanısal taramada tiroid yatağında postop/
post-ablatif bakiye tiroid dokuları ile uyumlu görünümler izlendi. Sonuç olarak DTK’lı hastalarda 
normal sınırlarda Tg varlığında pozitif anti-Tg değerlerinin tümör belirteci olarak kullanılabilece-
ğini, ayrıca pozitif anti-Tg seviyesi ile negatif radyoiyot taramanın FDG PET-BT görüntüleme için 
endikasyon olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Kanser; Tiroid; Anti-tiroglobulin

ABSTRACT

The reliability of thyroglobulin (Tg) measurements in patients with diffrentiated thyroid carcinoma 
(DTC) is decreased by the presence of anti-Tg antibodies (TgAb). In the presence of Tg Ab, levels 
of Tg can be usually mistakenly low. Most studies have reported that the persistence or a rising 
trend in Tg Ab concentrations is a significant risk factor for persistent and recurrent disease. 
Some studies reported that positive Tg Ab levels can be used as a tumor marker in DTC patients 
with undetectable Tg levels. Thirty-two year-old female patient with papillary thyroid carcinoma 
referred to nuclear medicine clinic for remmant ablation after near-total thyroidectomy. After 
surgery 100 mCi 131I was given to patient for remmant ablation. To control the ablation treatment 
efficacy, diagnostic whole body scan (DWBS) was planned approximately 6 months later. Just 
before DWBS, Tg and Tg Ab levels were measured, simultaneously with TSH. On DWBS, postop/
postablative thyroid remmants were seen on the thyroid bed. In conclusion we think that positive 
Tg Ab level can be used as a surrogate tumor marker in the presence of undetectable Tg level in 
patients with DTC. Also we think that positive Tg Ab and negative radioiodine scan may be an 
indication for FDG PET-CT scan.
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INTRODUCTION

Thyroglobulin (Tg) is the main serum tumor marker of 
differentiated thyroid carcinoma (DTC), which is more 
sensitive than imaging methods especially when mea-
sured in high thyroid stimulating hormone (TSH) levels 
(1-3). But sensitivity of this marker is limited in some 
situations. The presence of anti-Tg antibodies (TgAb) 
is one of the most important reason of this limitation. 
The reliability of Tg measurements in patients with DTC 
is decreased by the presence of TgAbs in serum. TgAb 
leads wrong interpretation of Tg level (4, 5). In the pres-
ence of TgAb, levels of Tg can be usually mistakenly low. 
For this reason all specimens sent for Tg testing should 
also include a TgAb measurement. Some studies re-
ported that positive TgAb levels can be used as a tumor 
marker in DTC patients who have undetectable Tg levels 
(6-12).The aim of this study is to show the importance 
of TgAb on the follow-up of patients with DTC.

CASE REPORT

Thirty-two year-old female patient whose pathological 
examination has been reported as classical variant of 
papillary thyroid cancer after near-total thyroidectomy, 
referred to nuclear medicine clinic for postsurgical rem-
mant ablation with radioiodine. Approximately 6 weeks 
after surgery 100 mCi I-131 was given orally in capsule 
form to patient for remmant ablation. A posttreatment 
whole body scan (PWBS) was performed 5-10 days af-
ter ablative 131I treatment (AIT) to patient. On PWBS 
thyroid remnants were present in the neck and there 
was no foci of pathologic radioiodine uptake outside 
the thyroid bed. After AIT levothyroxine suppression 
therapy was given to patient and controls were made 
in periodic intervals. To control the AIT efficacy, diag-
nostic whole body scan (DWBS) was planned approxi-
mately 6 months later while the patients were off hor-
monal therapy. Three weeks before undergoing DWBS, 
patients stopped taking triiodothyronine, and followed 
a low-iodine diet during that period. Just before DWBS, 
Tg and TgAb levels were measured, simultaneously with 
TSH. While patient had undetectable Tg level, TgAb level 
was 238 U/ml. Tg and TgAb levels were measured using 
immunoradiometric analyzer that uses paramagnetic 
microparticles and chemiluminescent detection tech-
nology. Lower detection limit of test for Tg is 0.2 ng/ml 

and normal range of  test for TgAb is 0-4 U/ml. After TSH 
stimulation, 5 mCi I-131 was given orally to patient and 
2 days later, DWBS was performed. On DWBS, postop/
postablative thyroid remmants were seen on the thy-
roid bed.

DISCUSSION

TgAb interference is the most important problem affect-
ing serum Tg measurement (13). TgAb is detected in ap-
proximately 20% of patients with DTC, compared with 
the 10% incidence reported for the general population 
(12, 14) and is usually of IgG1, IgG3 or IgG4 subtypes 
(15). Anti-Tg antibody concentrations of DTC patients 
typically fall to undetectable levels in a median of 3 
years after removing the antigenic stimulus of Tg by suc-
cesfull treatment (16, 17).  The detection of circulating 
TgAb is very important because even very low TgAb con-
centrations can affect the Tg measurements (5, 8, 14). 

Figure 1. A posttreatment whole body scan (PWBS) (A) 
and diagnostic whole body scan (DWBS) (B) of patient. 
On DWBS of the the patient who had undetectable Tg 
and positive TgAb levels, residual thyroid tissue was ob-
served in both thyroid lobe which is more pronounced 
in the right.

Bozok Tıp Derg 2014,4(2):67-70
Bozok Med J 2014;4(2):67-70

KALENDER ve ark.
Diferansiye Tiroid Karsinomu

68



TgAb secretion can be so sensitive to changes in the 
mass of Tg-producing tissue, so that TgAb measure-
ments can be monitored as a surrogate tumor marker 
for DTC patients (6-12). Most studies have reported 
that the persistence or a rising trend in TgAb concen-
trations of DTC patients after treatment is a significant 
risk factor for persistent and recurrent disease (5, 7, 8, 
10). Chung et al. concluded that persistently elevated 
TgAb levels can be a useful marker for recurrent or 
persistent DTC in patients with undetectable serum Tg 
results (7). They found that 25 (49 %) of 51 patients 
who had undetectable Tg level with positive TgAb, were 
confirmed with recurrence and the recurrence rate of 
TgAb-positive patients was higher than TgAb-negative 
patients. Kim et al. think that a change in Tg Ab con-
centration during the early postoperative period may 
be a prognostic indicator of recurrence in patients with 
undetectable Tg and positive TgAb levels (10). In their 
study, patients who became TgAb-negative or showed 
more than a 50% decrease in Tg Ab over the 6 to 12 
months after radioiodine treatment had a recurrence 
less than 1% during follow-up. Whereas, 19% of pa-
tients whose TgAb decreased less than 50% and also 
the 37% whose Tg Ab concentrations increased, were 
diagnosed with recurrences. Rubello et al. showed that 
5 of 19 patients whose TgAb levels were elevated on 
the follow-up, showed disease progression(11). In our 
study, positive DWBS was seen in a patient who had  
positive TgAb and undetectable Tg levels.

In conclusion we think that positive TgAb level can be 
used as a surrogate tumor marker in the presence of 
undetectable Tg level in patients with DTC. On the fol-
low-up of DTC patients, TgAb should be measured with 
Tg. Also we think that positive TgAb and negative radio-
iodine scan may be an indication for FDG PET-BT scan.
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ÖZET

Adolesan kızlarda  aksesuar meme görülmesi nadir bir durumdur. Aksesuar meme dokusu, fonk-
siyonel olarak normal meme dokusu ile benzerdir ve benzer değşikliklerle beningn veya malin 
hastalıklara maruz kalabilir. Çalışmamızda 12 yaşında sağ aksillasında yumuşak  kitlesi olan bir 
kız hastayı sunduk. Ayrıca, böyle bir hasta için tedavi seçimini irdeledik. Muayenede sağ aksillada 
yaklaşık 5 cm ve ultrasonografide yaklaşık 1 cm’lik şüpheli kitle tespit ettik. Eksizyonel biopside ak-
sesuar meme dokusu  ve  fibrokistik hastalık saptandı. Sonuç olarak; aksesuar meme dokusunun, 
adolesan kızlardaki aksiller kitlede, ayırıcı tanı ve uygun tedavi  açısından  akılda bulundurulması 
vurgulandı.

Anahtar kelimeler: Meme bozukluklar; Adolesan, Kızlar.

ABSTRACT

Accessory breast is a rare condition seen in adolescent girls. Accessory breast tissue is functionally 
analogous to normal mammary gland and it can be exposed to the same alterations or diseases 
which are benign or malignant. We presented here a 12 -years- old girl with a soft mass in her right 
axilla in our case. Furthermore, we  investigated  the selection of treatment for such a patient. We 
detected a nearly 5 cm mass in right axilla on physical examination and a nearly 1 cm suspicious 
mass on ultrasonographic examination. It was revealed accessory breast tissue and fibrocystic 
disease in exicisional biopsy. As a result, It was emphasized that accessory breast tissue should 
be kept in mind for the axillary mass of adolescent girls in terms of  a differential diagnosis and 
treated properly.

Keywords: Breast disorders; Adolescent, Girls.
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GİRİŞ

Aksesuar meme dokusu inguinal bölge ile aksilla ara-
sındaki pirimitif embriyonik süt çizgisi boyunca olan 
bir bölgede bulunur. Normal embriyonik gelişimden 
rezidü olarak kalan bu doku, tüm kadın ve erkek  po-
pulasyonun %2-6’ sında bulunur. Embriyonik meme do-
kusu, süt çizgisindeki toraksta olan kısmı hariç oblitere 
olur. Böylece toraksta bir areola ile meme başı oluşur 
(1-4). Polimasti, genellikle areola ve meme başı olma-
dan aksesuar meme olarak oluşur (5). Kadın hastalar-
da aksesuar memenin farkedilmesi genellikle emzirme 
ve hamilelik dönemlerinde olur. Adolesan kızlarda ise 
menarş ile birlikte başalayan ve menstrüel sikluslarda 
belirginleşen  aksesuar meme bölgesinde ağrı ,şişlik 
gibi şikayetlerle ortaya çıkar (6). Literatürde, yüz bölge-
si dahil olmak üzere ekstra yerleşimli posterior boyun, 
göğüs, kalça, vulva, kalça, omuz, posterior-lateral uyluk, 
perine ve sırt orta hattınta meme dokusu tespit edilmiş 
ve ektopik yada aksesuar(aberran) meme olarak isim-
lendirilmiştir. Aksesuar meme embriyopatogenezinde 
süt çizgisinin yanlış yerleşimi suçlanmıştır. Aksesuar 
meme tanıda belirsizlik, patolojik endişe, kozmetik en-
gelin kaldırılması gibi sebepler yoksa tedavi gerektir-
meyebilir (7). Literatürdeki olgularda hastaların çoğu 
kozmetik nedenlerden dolayı aksesuar memenin çıka-
rılmasını istemiştir (8,9). Literatürde aksesuar memenin  
klinik olarak yanlış teşhisler aldığıda görülmüştür: lipo-
ma, sebase kisti, lenfadenit ve lenfatik malformasyon 
gibi (10,11). Bizim olgumuzda  ultrasonografi ile tam 
tanınamasa da, aksiller bir kitle endikasyon dahilinde, 
cerrahi olarak başarılı şekilde tedavi edildi. Çıkarılan kit-
lenin histopatolojisinde  memenin fibrokistik hastalığı 
ile uyumlu meme dokusu olduğu tespit edildi.

OLGU SUNUMU

12 yaşında bir kız hasta, çocuk cerrahisi polikliniğimize 
sağ aksiller bölgede son günlerde giderek artan şişlik, 
hareketle koltuk altında  ağrı şikayeti ile  başvurdu. Bu 
şişlik, bir yıl önce menarş ile artmaya ve hastanın gün-
lük aktivitelerini de kısıtlamaya başlamış. Menstruasyon 
dönemlerinde şişlikte artma olmuyormuş. Hastanın fi-
zik muayenesinde sağ aksillada sınırları belli olmayan, 
yumuşak,  palpasyonda ağrısız, yaklaşık 5 cm lik kitle 
vardı (Resim 1). 
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 Resim1. Sağ aksiller ektopik meme dokusnun pre 
operatif görünümü

Resim 2. Post operatif aksillanın görünümü          
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Hastanın bilateral meme muayenesi normaldi. Ultra-
sonografide bilateral memeler normalken, sağ aksilla-
da sınırları tam ayırdedilemeyen, kistik olmayan, klinik 
bilgi ışığında meme dokusu ile uyumlu olabilecek 1 cm 
lik bir doku tarifi vardı. Hastanın kitle muayenesinde, 
areola yada meme başına benzeyen bir yapı yoktu. Has-

tanın estetik görünüm kaygısı ve hareket kısıtlılığını kal-
dırmak için tanı ve tedavi amaçlı total eksizyonel biopsi 
yapıldı  Eksizyonda, yaklaşık 4 cm’lik kitle etrafındaki bir 
miktar yağlı dokuda eksize edildi ve eksizyon sonrası 
cilt anatomik yapıya uygun olarak kapatıldı (Resim 2). 
Kitlenin speysmen hazırlığında fiksasyon sonrası yağlı 
doku ve kitle ayırımı barizdi  (Resim3). Kitlenin histo-
patolojik incelemesinde, fibrokistik hastalıkla uyumlu 
aksesuar meme dokusu sonucu elde edildi: Kesitlerde 
meme dokusu ile birlikte yoğunluğu artmış,hücreden 
fakir hiyalinize bağ doku alanlar içerisinde, lümenleri 
iki sıra epitelle döşeli duktuslar görülmekteydi (Resim 
4). Hastanın 1 yıllık periyodik takiplerinde nüks, hareket 
kısıtlılığı yada estetik bir probleme rastlanmadı.

TARTIŞMA

Embriyonik dönemin 5. haftasında simetrik olarak epi-
dermisden kalınlaşıp band şeklinde aksilladan kasık 
bölgesine doğru meme çizgisi denilen  oluşum meyda-
na gelir. 16. gebelik haftasında bu çizginin toraks kısmı 
mezenşime doğru invajine olur, diğer kısımlar atrofiye 
olur, epitelial tomurcuklardan dallanmalar meydana 
gelir. Laktofer kanallar küçük bir epitel çukura açılır 
ve doğum sonrası meme başına  doğru gelişim devam 
eder. Meme çizgisi bu şekilde atrofiye olmazsa, en sık 
aksillada olmasına rağmen meme çizgisi boyunca aksil-
ladan kasığa kadar herhangi bir yerde aksesuar meme  
ve/veya meme başı dokusu oluşur  (1, 12). 

Aksesuar meme dokusunda; normal meme dokusunda 
görülebilen fibroadenom, fibrokistik hastalık (13), filloi-
des tümör (14), paget hastalığı (15), mastit (10), apseler 
ve meme kanseri (16) gibi hastalıklar görülebilir. Lite-
ratürde lenfatik malformasyon veya lipoma gibi yanlış 
teşhis ve tedavi alan vakalarda vardır (10,11). Aksesuar 
meme dokusu, özellikle ter bezlerine yakınsa yanlış tanı 
alması yaygındır (17). Aksesuar meme dokusunun ta-
nısı, genellikle gebelik yada menstrüel sikluslerle siklik 
değişiklik gösteren kitlenin şüphe üzerine mamografi 
çekilmesi, iğne biopsisi yapılması veya cerrahi biopsi 
sonucu  tanınmasıyla konulur (18). 
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 Resim 3. Speysmenin fiksasyon sonrası  görünümü ve 
boyutu

 Resim 4. H&E İle, 5x100 büyütmede histopatolojik 
görünüm.
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Aksesuar meme dokusundaki şişlik, ağrı, doku irritasyo-
nunda artış ve süt salgılanması, hormonal stimülasyo-
nun arttığı menarş, gebelik ve emzirme durumlarında 
belirginleşir (19). Literatürde aksesuar meme vakaları 
genelde erişkin yaşlarda olup (13-16)  menarştan he-
men sonra olan vakalar daha nadirdir. Bizim vakamızda 
12 yaşında sağ koltuk altında kitle ile müracat eden, 
menarşdan sonra bir yıl içinde kitleye bağlı hareket kı-
sıtlılığı ve  terlemeyle artan ağrıları olan bir hasta idi.

Olgumuza yapılan ultrasonografide literatür vakaların-
da olduğu gibi artmış ekotekstür ve doku kalılaşması 
(2,20) dışında, klinik şüphemiz olan aksesuar memeyi 
tam destekleyecek açık bir sonuç yoktu. Semptoma-
tik aksiller aksesuar meme dokusunda tedavi seçimi 
total cerrahi eksizyondur (2,19, 20). Bizde hastamızda 
hareket kısıtlılığı yapan ve zaman zaman ağrıya neden 
olan bir aksiller kitleyi total olarak çevresinedeki  sağ-
lam doku ile birlikte, aksesuar meme şüphesiyle eksi-
ze ettik, histopatolojik sonuçlada kesin tanıyı koyduk. 
Ayrıca, olgumuzda tespit edilen aksesuar meme do-
kusundaki fibrokistik hastalık (13); aksesuar memede 
nadiren tespit edilen bir patolojidir.

Sonuç olarak; pubertal dönemde, menarşla birlikte 
semptomatik hale gelen  aksiller bölge ve süt çizgisi 
hattındaki kitlelerde, hastanın yanlış tanı ve tedaviye 
maruz kalmaması için, aksesuar  meme dokusu ayırı-
cı tanıda düşünülmelidir ve tedavisi eksizyonel biopsi 
olmalıdır.  

KAYNAKLAR

1. Harris JR, Lippman ME, Morrow M, OsborneCK. Diseases 
of the breast, 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams 
& Wilkins; 2000: 1–14.
2. Jordan K, Laumann A, Conrad S, Medenica M. Axillary 
mass in a 20-year-old woman: diagnosis axillary accessory 
breast tissue. Arch Dermatol. 2001;137(10): 1367–72.
3. Scanlan KA, Propeck PA. Accessory breast tissue in an 
unusual location. AJR. 1996;166(2): 339–40.
4. Lopes G, DeCesare T, Ghurani G, Vincek V, Jorda M, Glück 
S, Silva O. Primary ectopic breast cancer presenting as a 
vulvar mass. Clin Breast Cancer. 2006;7(3): 278-9.

5. Senatore G, Zanotti S, Cambrini P, Montroni I, Pellegrini 
A, Montanari E, Santini D,Taffurelli M. Ectopic breast 
fibroadenoma. G Chir. 2010; 31(3): 96-9. 
6. Wang JJ, Yeung L, Taur CP, Sy LB, Chou TY, Leu FJ. Axillary 
supernumerary breast in a female adolescent: report of one 
case. Acta Paediatr Taiwan. 2005;46(4): 235-8.
7. Leung W, Heaton JPW, Morales A. An uncommon 
urologic presentation of a supernumerary breast. Urology. 
1997;50(2): 122-4. 
8. Alghamdi H. Accessory breasts: When to excise? Breast J. 
2005;11(2): 155-7. 
9. Down S, Barr L, Baildam AD, Bundred N. Management of 
accessory breast tissue in the axilla. Br J Sur. 2003;90(10): 
1213-4.
10. DeCholnoky T. Accessory breast tissue in the axilla. NY 
State J Med. 1951;51(1): 2245-8. 
11. Greer KE. Accessory axillary breast tissue. Arch 
Dermatol. 1974;109(1): 88-9.  
12. Sadler  TW. Langman’s Medical Embryology.  8th 
ed.  Philadelphia, Pa: Lippincott Williams&Wilkins. 2000; 
408–10.
13. Hassim  AM. Bilateral fibroadenoma in supernumerary 
breasts of the vulva.  J Obstet Gynaecol  Br Commonw. 
1969;76(3): 275–7.
14. Saleh  HA, Klein  LH. Cystosarcoma phyllodes arising 
synchronously in right breast and bilateral axillary ectopic 
breast tissue.  Arch Pathol Lab Med. 1990;114(6): 624–6.
15. Kao  GF, Graham  JH, Helwig  EB. Paget’s disease of the 
ectopic breast with the underlying intraductal carcinoma: 
report of a case.  J Cutan Pathol. 1986;13(1): 59–66. 
16. Caceres  M, Shih  J, Eckert  M, Gardner  R. Metaplastic 
carcinoma in an ectopic breast. South Med J. 2002;95(4): 
462–66. 
17. Gutermuth J, Audring H, Voit C, Haas N. Primary 
carcinoma of ectopic axillary breast tissue. J Eur Acad 
Dermatol Venereol.  2006;20(2): 217-21. 
18. Giron GL, Friedman I, Feldman S. Lobular carcinoma in 
ectopic axillary breast tissue. Am Surg.  2004;70(4): 312-5. 
19. Lesavoy MA, Gomez-Garcia A, Nejdl R, Yospur G, Syiau 
TJ, Chang P. Axillary breast tissue: clinical presentation and 
surgical treatment. Ann Plast Surg. 1995;35(4): 356–60.
20. Kilic A, Kilic A, Emsen IM. Accessory axillarybreast tissue. 
Ann Plast Surg.  2001;46(6) :657.

Bozok Tıp Derg 2014,4(2):71-4
Bozok Med J 2014;4(2):71-4

ÖZDAMAR ve ark.
Aksesuar Meme

74



ÖZET

Spinal muskuler atrofi (SMA) proksimal kasları tutan, ilerleyici güçsüzlük ve kas atrofisi ile giden nö-
romuskuler bir hastalıktır. Spinal muskuler atrofi Tip I kolaylıkla tanı konulabilirken, SMA Tip II ve III 
gözden kaçabilmektedir. SMA Tip II 7-18 aylık dönemde başlar ve daha yavaş seyirlidir. Beşinci kro-
mozomun uzun kolundaki SMN (survival motor neuron) genindeki delesyondan kaynaklanmaktadır. 
Bu çocuklar genellikle yürüme güçlüğü ile başvururlar. Tedavisi henüz mümkün olmayan bu hasta-
lıkta amaç hastaların yaşam kalitesini arttırmaktır. Ailelere prenatal genetik danışmanlık sağlamak 
önemlidir. Bu yazıda SMA Tip II tanısı konulan on dokuz aylık olgu sunularak, yürüyememe şikayeti 
ile getirilen hastalarda SMA  Tip II’nin akılda tutulması gerektiği vurgulanmak istendi. 

Anahtar kelimeler: Spinal muskuler atrofi; SMA Tip II; SMN geni

ABSTRACT

Spinal muscular atrophy (SMA) is a neuromuscular disease ,which holding the proximal muscles, 
and leading to progressive weakness and muscle atrophy. Spinal muscular atrophy Type I can easily 
be diagnosed, but SMA type II and III  can be easily missed. Spinal muscular atrophy Type II begins 
at 7-18 month period and progresses more slowly. It was due to deletion of the long arm of the 
fifth chromosome SMN (survival motor neuron) gene. These children often present with inability to 
walk. Treatment of this disease is not yet possible and it is purposed to improve the quality of the 
patients’ life. It is important to ensure prenatal genetic counseling to the families. In this article we 
presented a nineteen month-old patient with SMA Type II, and wanted to emphasize that SMA Type 
II should be kept in mind at patients who was admitted with inability to walk.

Keywords: Spinal muscular atrophy; SMA Type II; SMN gene
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GİRİŞ

Spinal muskuler atrofi (SMA) spinal kord ön boynuz 
hücreleri ve beyin sapı motor nükleuslarının dejeneres-
yonu sonucu oluşan, proksimal kasları tutan, ilerleyici 
güçsüzlük ve kas atrofisi ile giden nöromuskuler bir has-
talıktır. Esas olarak otozomal resesif geçiş gösterirken, 
otozomal dominant veya X’e bağlı resesif geçiş de gös-
terebilmektedir. Beşinci kromozomun uzun kolundaki 
SMN (survival motor neuron) genindeki delesyondan 
kaynaklanmaktadır (1). Çocukluk çağında 3 tip SMA 
görülmektedir.  Doğumun ilk 6 ayında görülen ve en 
ağır tipi olan SMA Tip I (Werding-Hoffmann hastalığı) 
de hastalar genellikle ilk 2 yılda kaybedilir. Tip I’e göre 
daha hafif ve daha yavaş seyirli SMA Tip II 7-18 aylık 
dönemde başlarken, SMA Tip III (Kugelberg-Welander 
Hastalığı) ise 2 yaştan sonra başlamaktadır. Bu çocuklar 
genellikle yürüyememe veya yürüme güçlüğü ile başvu-
rurlar (2). Bu yazıda yürüyememe şikayeti ile getirilen 
ve SMA Tip II tanısı konulan olgu sunuldu.

OLGU SUNUMU

On dokuz aylık erkek hasta yürüyememe şikayeti ile 
getirildi. Öyküsünden 24 yaşında annenin birinci ge-
beliğinden miadında sezeryan ile 3350 gram doğduğu, 
doğumda herhangi bir sorun yaşanmadığı, 3 aylık iken 
başını dik tuttuğu, 8 aylık iken desteksiz oturduğu, yak-
laşık 30 kelimesinin olduğu, 9 aylık iken akut bronşit 
nedeniyle hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Anne ve baba 
arasında akrabalık yoktu. Ailenin tek çocuğu idi. 
Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 11.500 gr (<25-50P), 
boyu 81 cm (<25-50P), baş çevresi 47 cm (25P) ölçül-
dü. Nörolojik muayenesinde sosyal iletişimi iyiydi. Alt 
ekstremitelerde kas tonusu  azalmış ve derin tendon 
refleksleri hipoaktif idi. Babinski ve klonus negatifti. Bo-
yun kontrolü vardı. Desteksiz oturabiliyordu ancak aksi-
yel hipotonisi mevcuttu. Yürüyemiyordu. Diğer sistem 
muayenesi doğaldı.
Laboratuar incelemesinde; tam kan sayımı, biyokimya-
sal değerleri, kreatin fosfokinaz, tiroid fonksiyon testi, 
idrar ve kan aminoasitleri, amonyak, laktat, piruvat 
düzeyleri normal idi. Beyin manyetik rezonans görüntü-
lemesinde (MRG) patolojik bulgu saptanmadı. Genetik 
analizinde SMN ekzon 7 ve SMN ekzon 8 homozigot de-
lesyon saptandı. Ekokardiyografisi normaldi. SMA Tip II 
tanısı konulan hasta fizik tedavi programına alındı.

TARTIŞMA

Çocukluk çağında Duchenne Muskuler Distrofi’den son-
ra SMA en sık görülen nöromuskuler hastalıktır. Hasta-
lığın insidansı 1/6.000 ile 1/10.000 arasında değişmek-
tedir. Taşıyıcılık sıklığı ise 1/40’tır (1). Kas güçsüzlüğü, 
hipotoni, derin tendon reflekslerindeki azalma ve kas 
fasikülasyonları, ilerleyen dönemlerde skolyoz, sık ak-
ciğer enfeksiyonları görülmektedir. Zayıflık proksimal 
kaslarda daha belirgindir ve alt ekstremiteler daha çok 
etkilenmektedir (3). Bu hastaların yüz kasları ve diyaf-
ram genellikle korunmuştur. Duyusal fonksiyonları ise 
normaldir (1). Olgumuzda da olduğu gibi hastalar aile-
leri tarafından bebeklik ya da çocukluk dönemindeki 
motor gelişimin geriliği ile fark edilir (4).
Bu hastalarda kreatinfosfokinaz seviyesi genellikle nor-
maldir. Elektromyografide ise istirahatte fasikülasyonlar 
ve fibrilasyonlar görülebilmektedir. Histolojik inceleme-
de spinal kord ön boynuz hücrelerinin harabiyeti söz 
konusudur. Kas biyopsisinde bazı kas liflerinde karakte-
ristik atrofi görülürken bazı alanlarda normal hatta hi-
pertrofik lifler de görülebilmektedir (2,5). Kesin tanı ge-
netik inceleme ile konur. Bu hastaların %95’inde SMN 
geninde ekzon 7 ve 8’de delesyon bulunur (5). Olgumu-
zun genetik analizinde SMN ekzon 7 ve SMN ekzon 8 
homozigot delesyon saptandı. Fizik tedavi programına 
alındı.

Bazı deneysel çalışmalar mevcuttur. SMN2  geni tara-
fından yapılan proteini arttırmak için histon deasetilaz 
inhibitörleri kullanılmıştır (6). Tirotiropin releasing hor-
monun spinal ön boynuz hücrelerinde nörotropik etkili 
olduğu ve çeşitli büyüme faktörlerinin nöronal destek 
sağladığı düşünülmektedir (2,7). Ancak etkin bir tedavi 
yöntemi bulunmamaktadır. Bu hastalıkta amaç hastala-
rın yaşam kalitesini arttırmak ve kontraktür gelişimini 
önlemektir (8). İmmobilizasyona  sekonder gelişen obe-
zite, osteoporoz, emboli, konstipasyon gibi problemler 
görülebilmektedir. Hastalarda ileri dönemde  solunum 
desteği ihtiyacı olmaktadır (2). Ailelere prenatal genetik 
danışmanlık sağlamak önemlidir (9). 
Sonuç olarak SMA Tip I kolaylıkla tanı konulabilirken, 
SMA Tip II ve III gözden kaçabilmektedir. Bu yazıda yü-
rüyememe şikayeti ile başvuran hastalarda SMA Tip II 
tanısının da akılda tutulması gerektiği vurgulanmak is-
tendi. 
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ÖZET

Koroner arter anomalileri, neden olabildikleri göğüs ağrısı, nefes darlığı, miyokard iskemisi, kalp 
yetmezliği, ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm nedeniyle ayırıcı tanıda dikkate alınması ge-
reken klinik durumlardır. Karşı sinüs valsalvadan köken alan sağ koroner arter anomalisi oldukça 
nadir görülen, koroner anjiyografi sırasında standart kateterle ve manipülasyonla sağ koroner os-
tiyumun kanüle edilememesi durumunda şüphelenilmesi gereken bir koroner anomalidir. Burada, 
akut koroner sendrom kliniği ile başvuran, sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan hastada sol 
sinüs valsalva görüntülemesi ile tanı konulan bir sol sinüs valsalvadan köken alan sağ koroner arter 
anomalisi olgusunu sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Koroner arter; Anomali; Anjiyografi.

ABSTRACT

Coronary artery anomalies are the clinical conditions which should be considered in differential 
diagnosis since they can be reason of chest pain, dyspnea, myocardial ischemia, heart failure, 
ventriculary arrhytmia and sudden cardiac death. Right coronary artery arising from contralateral 
sinüs valsalva is a type of coronary anomaly and should be suspected during coronary angiography 
if right coronary ostium can not be cannulated with standard  catheters and manipulations. In 
this case, we report a patient with an anomaly of right coronary artery arising from left sinüs 
valsalva, who applied with acute coronary syndrome and left ventricule systolic dysfunction and 
was diagnosed via imaging of left sinüs valsalva.

Keywords: Coronary Artery; Anomaly; Angiography.
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Koroner arter anomalileri, neden olabildikleri göğüs 
ağrısı, nefes darlığı, miyokard iskemisi, kalp yetmezliği, 
ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm nedeniyle ayı-
rıcı tanıda dikkate alınması gereken klinik durumlardır. 
Koroner anomali sıklığı, değişik serilerde %0,3-1,3 ara-
sında değişmektedir  (1, 2). Sol sinüs valsalvadan köken 
alan sağ koroner arter (SSVRCA) anomalisi sıklığı ise 
değişik serilerde %0,1-0,2 arasında değişmektedir (3). 
SSVRCA’ların sol aortik sinüsten çıkıp pulmoner arter 
ve aorta arasından normal yerine geçmiş tipleri ani kar-
diyak ölüm ile ilişkili olup tedavi gerektirir. Diagnostik 
koroner anjiyografi sırasında standart sağ Judkins kate-
terle kanülasyonun yapılamadığı durumlarda SSVRCA 
akla gelmelidir. Aortografi bu açıdan oldukça faydalıdır. 
Burada, akut koroner sendrom kliniği ile başvuran, sol 
ventrikül sistolik disfonksiyonu olan hastada sol sinüs 
valsalva görüntülemesi ile tanı konulan bir SSVRCA ol-
gusunu sunuyoruz.

OLGU

Acil servise üç saattir devam eden göğüs ağrısı ve nefes 
darlığı şikayeti ile başvuran 54 yaşında kadın hastaya ya-
pılan kardiyak enzim takiplerinde troponin I pozitifliği, 
ekokardiyografide segmenter duvar hareket bozukluğu 
ve başvuru EKG’sinde ST-T değişikliklerinin olması ne-
deniyle akut koroner sendrom ön tanısıyla kliniğimize 
kabul edildi. Hastada hipertansiyon dışında ateroskle-
rotik kalp hastalığı için risk faktörü yoktu. Hastanın fizik 
muayenesinde obezite dışında önemli bulgu yoktu, kan 
basıncı 120/80 mmHg idi. EKG’de sinüs ritmi, 68/dk, 
V2-V5 derivasyonalrında 1 mm ST elevasyonu, V2-V5, 
I, aVL derivasyonlarında T negatifliği mevcuttu. Kan tet-
kiklerinde Hb:13,8 gr/dl, Cr:0,72 gr/dl, TSH: 0,902 uIU/
ml, troponin I: sırasıyla 0,024 ve 0,035 ng/ml (referans 
aralığı 0-0,013 ng/ml) idi. 

Hastaya yapılan ekokardiyografide Sol ventrikül (LV) di-
yastol sonu çapı:4,8 cm LV sistol sonu çapı:3,4 cm in-
terventriküler septum diyastolik kalınlığı: 1,6 cm, arka 
duvar diyastolik kalınlığı:1,3 cm  LV ejeksiyon fraksi-
yonu: %45 Aort çapı:2,9 cm  sol atriyum çapı: 4,0 cm, 
apikal ve anterior duvarlar hipokinetik olarak saptan-
dı. Hastaya başvurusunun birinci saatinde sağ femoral 

bölgeden perkütan yolla selektif koroner anjiyografi 
yapıldı. JL4 Judkins diagnostik kateter ile sol rior inen 
arterlerde lezyon saptanmadı. JR4 Judkins diagnostik 
kateter ile sağ koroner ostiyum kanüle edilmeye çalı-
şıldı fakat başarılı olunamadı. Hastada koroner anomali 
olabileceği düşünülerek JR4 Judkins kateter yoluyla sağ 
anterior oblik pozisyonda, sinüs valsalva seviyesinden 
10 cc opak bolus şeklinde verilerek sol sinüs valsalva 
görüntülemesi yapıldı (Şekil 1). 

Yapılan işlem sonrası sağ koroner ostiyumun sol sinüs 
valsalvadan köken aldığı saptandı. Sağ koroner lüme-
ni, sol sinüs valsalva görüntülemesi sonrası net olarak 
görüntülenip normal olarak değerlendirildiğinden sağ 
koroner ostiyum kanülasyonu yapılmadı ve işleme son 
verildi. Hastada aorta ve pulmoner arter arasından at-
riyoventriküler sulkusa geçen SSVRCA düşünüldü ve ko-
roner bilgisayarlı tomografik anjiyografi planlandı, fakat 
hasta yapılacak işlemleri kabul etmediğinden vazgeçil-
di. Takibinde sorunu olmayan ve şikayetleri gerileyen 
hasta medikal tedavi önerileriyle taburcu edildi.
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TARTIŞMA

Koroner anomaliler, nadiren görülen fakat miyokard 
iskemisi, ventriküler aritmi, kalp yetmezliği ve ani kar-
diyak ölüm gibi ciddi sonuçları olabilen klinik durumlar-
dır (3). Koroner anomaliler; koroner arter çıkış ve gidiş 
anomalileri (sol ana koroner arter yokluğu, uygun sinüs 
valsalvadan anormal çıkış, normal koroner sinüs dışın-
dan anormal çıkış, karşı koroner sinüsten çıkış gibi), 
koroner arterlerin kendi anatomileri ile ilgili anomaliler 
(konjenital osteal stenoz, atrezi, hipoplazi, miyakardi-
yal köprüleşme, arter sayısının fazla veya eksik olması 
gibi), koroner arter sonlanma anomalileri (koroner ar-
ter fistülleri gibi) şeklinde olabilir (4). Burada sunulan 
vaka, koroner arter çıkış anomalisi olup oldukça nadir 
görülür. Sol sinüs valsalvadan çıkan sağ koroner arter 
bu anomalisinde, sağ koroner arter büyük sıklıkla pul-
moner arter ve aorta arasından seyreder. Bu durum 
koroner kan akımını bozduğundan koroner iskemiye 
yol açabilir. Ani kardiyak ölüm, miyokard iskemisi ve sol 
ventrikül yetmezliğine neden olabilir. Dolaysıyla tanısı 
ve uygun biçimde tedavisi önemlidir. Bu vakada, hasta 
kliniğe akut koroner sendrom ve sol ventrikül yetmezliği 
ile başvurmuştur. SSVRCA tanısı güç olup koroner arter 
hastalığı için risk faktörü olmayan hastalarda koroner 
anjiyografi sırasında standart teknikle koroner ostiyum-
ların kanule edilememesi durumunda şüphelenilmeli-
dir. Hipertansiyon dışında aterosklerotik kalp hastalığı 
için major risk faktörleri mevcut olmayan bu vakada 
koroner anjiyografi sırasında sağ koroner arter ostiyu-
mu JR4 diagnositik kateterle kanüle edilememiş, sol si-
nüs valsalva opak maddeyle doldurulunca koroner çıkış 
anomalisi olduğu saptanmıştır. Literatürde, SSVRCA’lı 
vakalarda sağ koroner arter görüntülemesi için JL4 
Judkins diagnostik kateterin kıvrımlarının manuel ola-
rak modifiye edilip kullanıldığı veya diagnostik amaçlı 
kılavuz kateterin kullanıldığı bildirilmiştir (5, 6). Biz ise 
sağ koroner arteri görüntülemek için sol sinüs valsal-
va görüntülemesi yolunu kullandık. Ani kardiyak ölüm 
ile ilişkili olabilen SSVRCA’sinde koroner arterin çıkış 
sonrası seyrini saptamak tedavi yöntemini belirlemek 
açısından önemlidir. Koroner arter seyrinin, anjiyogra-
fi ile belirlenemediği durumlarda günümüzde koroner 
anjiyografiye yakın sonuçlar verebilen koroner tomog-
rafik anjiyografi kullanılabilir (7). Tomografik anjiyog-
rafi, özellikle tipik kardiyak semptomları olan koroner 

arter hastalığı risk faktörü olmayan genç hastalarda tanı 
amaçlı da kullanılabilir. Sonuç olarak sol sinüs valsalva-
dan köken alan sağ koroner arter oldukça nadir görülen 
bir durum olup ani kardiyak ölüm, miyokard iskemisi 
ve sol ventrikül yetmezliğine yol açabilir. Aterosklerotik 
koroner arter hastalığı için birden fazla risk faktörü ol-
mayan hastalarda kalp yetmezliği ve miyokard iskemisi 
bulguları varlığında ayırıcı tanı için yapılan diagnostik 
koroner anjiyografide sağ koroner ostiyumun standart 
kateterle kanüle edilememesi durumunda SSVRCA var-
lığından şüphelenilmelidir.
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ÖZET

Endometriozis fonksiyonel endometrial dokunun  uterin kavite dışında yerleşmesidir. 
Daha sık pelvik bölgede görülür fakat bazen karın duvarı, barsaklar, abdominal skarlarda 
da bulunabilir. Kliniğimizde karın duvarında kitle nedeni ile opere edilen ve endometrio-
zis tanısı alan 30 yaşındaki hastayı sunuyoruz. 

Anahtar kelimeler: Karın duvarı; Endometriozis; Tanı

ABSTRACT

Endometriosis is  the presence of functional endometrial tissue outside  the uterine 
cavity. It occurs most often in the pelvic area but sometimes it is detected in the 
abdominal wall, intestine and abdominal scars. Here, we present 30 years old patient 
who was operated for the mass in the abdominal wall at our clinic and diagnosed as 
endometriosis.

Keywords: Abdominal wall; Endometriosis; Diagnosis
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GİRİŞ

Endometriozis fonksiyonel endometrial dokunun ute-
rin kavite dışında yerleşmesidir. Dismenore, disparoni, 
kronik pelvik ağrı ve infertiliteye neden olabilir. En sık 
olarak pelviste (overler, periton, uterosakral ligaman-
lar, douglas ve rektovaginal septum) bulunur. Pelvis dışı 
endometriozis nadir olmakla birlikte vücudun birçok 
dokusunda ve hemen hemen her organda bulunabilir. 
Rektus abdominalis kasına yerleşen endometriozis ise 
çok nadir görülmektedir (1). Sıklıkla cerrahi öyküsü bu-
lunan olgular menstruasyon sırasında ağrı ile büyüyen 
abdominal kitle ile başvurur. Bu vaka sunumunda se-
zaryen öyküsü olan ve eski sezaryen insizyonundan iliş-
kisiz rektus abdominalis kasında lokalize endometriozis 
olgusunu irdeledik.

OLGU SUNUMU

Otuz  yaşında kadın hasta phannenstiel kesi skarının 4 
cm yukarısında, orta hatta ağrılı kitle şikayeti ile başvur-
du. Altı yıl önce sezaryen ile doğum yapmış olan has-
tanın öyküsünden kitleyi 4 aydır fark ettiğini, kitlenin 
zamanla büyüdüğünü ve kitle üzerindeki ağrının mens-
truasyon ile ilişkili olduğunu öğrendik. Fizik muayenede  
göbeğin yaklaşık 4 cm  altında ve orta hattan 2 cm uzak-
lıkta  4x3x2 cm büyüklüğünde kitle palpe edildi. Has-
tanın jinekolojik muayenesinde uterus ve overler doğal 
saptandı. Yüzeyel ultrasonografide 36x33x15 mm 

ölçülerinde  rektus fasiası altında lokalize heterojen 
görümlü solid kitle izlendi (Resim-1). Magnetik rezo-
nans görüntüleme incelemesinde rektus kası içerisinde 
lokalize 11x7 mm boyutlarında T1A serilerde izo-hafif 
hipointens, T2A serilerde hiperintens nodüler lezyon 
saptandı (Resim-2).  Hastanın öyküsü, klinik muayene 
ve görüntüleme yöntemlerinden elde edilen bulgular 
sonucunda endometriozis ön tanısı ile kitlenin eksizyo-
nu planlandı. Genel anestezi altında göbek altı median 
insizyonla kitleye ulaşıldı. Peroperatif  orta hat sağ ta-
rafta  rektus kası ve arka kılıfını içeren, sınırları düzensiz 
5x4 cm lik kitle tespit edildi. Kitle çevresinde yaklaşık 1 
cm lik sağlam doku ile birlikte total olarak eksize edildi 
ve operasyon sonlandırıldı. Hasta ameliyat sonrası ikinci 
günde şifa ile taburcu edildi. Makroskopik olarak, ope-
rasyon materyali 7x5.5x3 cm ölçülerinde kahverenkli 
düzensiz doku parçası idi. Kesitlerinde yaklaşık 3.5 cm 
çapında nispeten düzgün sınırlı kanama odakları içeren 
beyaz renkli alan görüldü. Mikroskopik olarak kesitlerde 
yoğun kollojenize fibröz bağ dokuda endometrial gland-
lar ve stromal hücreler görüldü. Endometrial glandların 
bir kısmı genişleyip kistik hal almıştı ve lümenleri kanla 
dolu idi. Çevrede gruplar halinde histiyositler de izlendi 
ve olguya endometriozis tanısı kondu (Resim-3). Histo-
patolojik tanının endometriozis olması üzerine hastaya 
günlük 3mg  Drospirenone/ 00.3 mg Ethinyl Estradiol  
başlandı. Hastanın  3 ay sonraki kontrollerinde şikayet-
lerinin gerilediği görüldü.
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Resim 3. Fibrokollajenize stro-
mada bazısı genişlemiş, kanla 
dolu endometrial glandlar ile 
çevrelerde stromal hücreler ile 
histiyositler(H&EX40)

Resim1. Ultrasonografik 
incelemede rektus fasiası 
altında yaklaış 36x33x15 mm 
boyutlarında heterojen görünüm-
lü solid kitle izlenmektedir.

Resim 2. Magnetik Rezonans 
T2 fazı  incelemesinde rektus 
kasında lokalize hiperintens 
nodüler lezyon izlenmektedir. 
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TARTIŞMA

Endometriozis ilk olarak 1885’ de Von Recklinghausen  
ve Villar tarafından umblikal bölgede  tanımlanmıştır 
(2).  Fonksiyonel endometrial dokunun uterus dışında 
bulunması olarak tanımlanan endometriozis, şikaye-
ti olmayan doğurganlık çağındaki kadınlarda %2’den 
%22’e değişen oranlarda görülmektedir (3). Bu oranlar 
dismenoreli kadınlarda %40 dan %60’a, infertil kadın-
larda %20’den %30’a değişen oranlara yükselmektedir 
(4). Semptomların şiddeti ve tanı koyma olasılığı yaşın 
ilerlemesiyle artar. Endometriozis görülme insidansı 
yaklaşık kırk yaş civarında zirveye ulaşır.
Pelvis dışı endometriozisin bir alt tipi olan karın duvarı 
endometriozis olguları ise tüm eksternal endometriozis 
olgularının %4’ünü oluşturmaktadır. Abdominal duvar 
endometriozisi esas olarak insizyon skarında ve umbli-
kusda nadiren ise inguinal kanal ve rektus abdominalis 
kasında görülür (1).
Abdominal endometriozisli hastalar bizim olgumuzda 
olduğu gibi özellikle menstruasyonla şiddetlenen ağrılı 
kitle ile başvurur. Fizik muayene ile kitle rahatlıkla lokali-
ze edilir. Abdominal duvar endometriozisi, sezaryen gibi 
operasyonlardan sonra %0.1 oranında görülür (5). Bizim 
olgumuzda da altı yıl önce sezaryen ile doğum öyküsü 
bulunmaktadır. Rektus kasında primer endometriozis 
oluşumu en kolay vasküler yayılım teorisi ile açıklanabi-
lir. Bu teoriye göre endometrial hücreler kan damarları 
veya lenfatik sistemle ekstragenital bölgelere ulaşarak, 
endometriotik odakların oluşmasına neden olmaktadır. 
Bizim olgumuzda her ne kadar sezaryen öyküsü olsa 
da, lezyonun insizyon yerinden ilişkisiz ve uzakta olması 
nedeniyle endometriozis spontan gelişmiş olarak kabul 
edilebilir. Özellikle cerrahinin uygulandığı alanlarda (se-
zaryen skarı, epizyotomi skarı, histerektomi sonrası va-
jinal kaf) gelişen en-dometriozis vakalarında daha çok 
mekanik yayılım, endometrium hücrelerinin transplan-
tasyonu sorumlu tutulmaktadır (6).
Ayırıcı tanıda abse, lipom, hematom, sebase kist, des-
moid tümör, primer ve metastatik kanser gibi tanılar 
öncelikle düşünülmelidir. Kitlenin değerlendirilmesinde 
ultrasonografi ve MRG önerilen tanı yöntemleridir. Kitle 
ultrasonografide kistik, solid, polikistik ve karışık tipte 
görülebileceği için endometriozis tanısı koymada spe-
sifik değildir. Bizim olgumuzda da kitle içinde hemoraji 
odaklarını göstermesi nedeniyle  MR endometriozis 

tanısına yaklaşımda daha üstündür (7). Ancak kesin teş-
his histopatolojik inceleme ile konur. Doku örneklemesi 
ince iğne biyopsisi veya olgumuza uyguladığımız total 
ekzisyonel biyopsi ile yapılabilir. Bu yöntemle hem teş-
his ve hem de tedavi gerçekleşir. Rekürrensin önlenme-
si için tam bir eksizyon yapılmalıdır. Agarwal ve Fong’un 
10 hastalık abdominal duvar endometriozis serisinde 
vakaların altısında (%60) cerrahi öykü tarif edilirken, 
dört vakada spontan gelişen (inguinal kanal, umblikus-
da ve rektus abdominis) endometriozis tespit edilmiş-
tir. Bu on hastaya total eksizyon uygulanmış ve hastalar 
postoperatif bir aydan üç yıla kadar uzanan sürelerde 
izlenmiştir. İzlem sonrası sonuçlara göre total eksizyo-
nun küratif bir tedavi olduğu bildirilmiştir (8). Sonuç 
olarak; batın ön duvarı kitlelerinin değerlendirilmesin-
de endometriozis tanısı akılda tutulmalı ve ultrasonog-
rafi ve MRG incelemeleri ile bu tanı güçlenirse teşhis ve 
tedavi için total eksizyon uygulanmalıdır.
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