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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Kırıkkale bölgesinde yaşayan gebelerde HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV pozitiflik oranlarını 
belirlemeyi amaçladık. 
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Haziran 2012-Haziran 2014 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine gebelik takibi nedeniyle başvuran gebelerden HBsAg, Anti-HBs, 
Anti-HCV sonuçlarına ulaşılabilen hastalar dahil edildi. HBsAg serolojisi yönünden 8442, Anti HBS serolojisi 
yönünden 3094, Anti-HCV serolojisi yönünden 8120 gebe değerlendirilmiştir. Hastalar 18-30 yaş ve 30 yaş üstü 
olarak iki gruba ayrılmış olup her iki grubun seropozitiflik oranları karşılaştırılmıştır. Hastalarda HBsAg, Anti-HBs 
Anti-HCV düzeyleri ELİSA yöntemi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji laboratuarında çalışılmıştır. 
Bulgular: Seropozitiflik oranları 18-30 yaş arasında HBsAg için %2,34, 30 yaş üzerinde %4,79, Anti HBs için 18-
30 yaş arası %58,51, 30 yaş üzerinde %29,6, Anti-HCV için 18-30 yaş arası %0,31, 30 yaş üzerinde %0,59 olarak 
hesaplanmıştır. HBs Ag pozitiflik oranı 30 yaş üstü grupta, 18-30 yaş arası gruba oranla anlamlı olarak daha 
yüksek (p<0,001) bulundu. Anti HBs pozitiflik oranı 30 yaş üstü grupta anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). 
Anti-HCV pozitiflik oranı da 30 yaş üstü grupta daha yüksek olmakla birlikte bu değer istatistiksel olarak anlamlı 
değildi (p:0,061). 
Sonuç: Gebelerde yaptığımız bu çalışmada seropozitiflik oranları sonuçları ülkemizin diğer bölgelerine benzer 
bulunmuştur. HBsAg seropozitiflik oranında yıllar içinde düşme görülmesi etkin aşılama programlarına atfedi-
lebilir. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da düşme eğiliminde olan Anti-HCV pozitifliği ise muhtemelen etkin 
sterilizasyon ve dezenfeksiyon stratejilerinin sonucudur.   

Anahtar kelimeler: Gebelik; Hepatit B; Hepatit C  

ABSTRACT
Aim: The aim of our study was determine the seroprevalence of HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV in pregnant 
women living in Kırıkkale city.
Material and Methods: HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV results of the pregnant women that admitted to the 
obstetrics and gynecology clinics between June 2012 and June 2014 were retrospectively investigated. 8442 
pregnant women for HBsAg serology , 3094 pregnant women for Anti HBS serology, 8120 pregnant women for 
Anti-HCV were examined. Patients aged 18-30 years and 30 were divided into two groups and seropositivity 
rates of the two groups were compared.  HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV levels by ELISA method has been 
studied in Kirikkale University School of Medicine, Infectious Diseases and Clinical Microbiology laboratory. 
Results: HBsAg positivity were 2.34% in the 18-30 age group and were 4,79% in the above 30 years group;  
Anti HBs positivity were 58,51% in the 18-30 age group and were 29,6% in the above 30 years group; Anti-HCV 
positivity were 0,31% in the 18-30 age group and were 0,59% in the above 30 years group. HBs Ag positivity 
rates were higher in patients over the age of 30 (p<0,001). Anti-HBs positive rate was lower in the group above 
30 years of age (p<0,001).  Anti-HCV positivity rate was higher in the group above 30 years of age but values 
were not statistically significant (p:0,061).
Conclusion: Results of the study were similar to other regions of our country. HBsAg seropositivity rate 
decrease may be attributed to the effective vaccination program. Anti-HCV positivity is probably the result of 
effective sterilization and disinfection strategies.

Key words: Pregnancy; Hepatitis B; Hepatitis C
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KIRIKKALE BÖLGESİNDE YAŞAYAN GEBELERDE HEPATİT 
B ve HEPATİT C SEROPOZİTİFLİK ORANLARI 

Hepatitis B and Hepatitis C Seropositivity Rates in Pregnants 
who Live in Kırıkkale Region.
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GİRİŞ

Hepatit B virüsü (HBV) Hepadnavirus ailesinin bir 
üyesidir; kısmen çift sarmallı DNA virüsüdür ve hepatit 
B yüzey antijeni (HBsAg) ile çevrilidir (1). HBV’nin 
HBsAg, hepatit B kor antijeni (HBcAg) ve hepatit B e 
antijeni (HBeAg) gibi birçok antijenik bileşeni vardır. 
HBV enfeksiyonuna karşı bağışıklık HBcAg ve HBsAg için 
oluşan yanıt üzerinden gerçekleştirilir (2). 
Hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonu dünyanın birçok 
yerinde olan, diğer önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
Dünya Sağlık Örgütü, dünya nüfusunun yaklaşık % 
3’ünün kronik HCV enfeksiyonu olduğunu tahmin 
etmektedir (3). 
Gebelikte viral hepatitler, plasenta previa, erken 
membran rüptürü, vajinal kanama, gestasyonel diyabet 
gibi maternal; neonatal hepatit gibi fetal mortalite ve 
morbiditeyi artırabilen durumlara yol açabilmektedirler 
(4-6). 
Bu çalışmada Kırıkkale bölgesinde yaşayan gebelerde 
HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV pozitiflik oranlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışma retrospektif ve kesitsel bir çalışma olarak 
planlanmıştır. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine Haziran 
2012-Haziran 2014 tarihleri arasında başvuran 18 yaş 
üzeri gebelerden HBsAg, Anti-HBs Anti-HCV sonuçlarına 
ulaşabildiğimiz hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. 

HBsAg serolojisi yönünden 8442, Anti HBS IgG serolojisi 
yönünden 3094, Anti-HCV IgG serolojisi yönünden 
8120 gebe değerlendirilmiştir. Hastalar 18-30 yaş ve 30 
yaş üstü olarak iki gruba ayrılmış olup her iki grubun 
seropozitiflik oranları karşılaştırılmıştır. Hastalarda 
HBsAg, Anti-HBs Anti-HCV düzeyleri ELİSA yöntemi 
ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji laboratuarında 
çalışılmıştır. Verilerin analizi için Statistical Package 
for the Social Sciences  (SPSS) 15.0 paket programı, 
grupların karşılaştırılması için de ki kare testi 
kullanılmıştır. İstatistiksel olarak p<0,05 anlamlı olarak 
kabul edilmiştir.

BULGU

Seropozitiflik oranları 18-30 yaş arasında HBsAg  için 
%2,34, 30 yaş üzerinde %4,79, toplamda ise %3,47; 
Anti HBs için 18-30 yaş arası %58,51, 30 yaş üzerinde 
%29,6, toplamda ise %45,7; Anti-HCV için 18-30 yaş 
arası %0,31, 30 yaş üzerinde %0,59 ve toplamda %0,44 
olarak hesaplanmıştır. Hastaların seropozitiflik oranları 
ve yaş gruplarına göre dağılımı tablo 1’de gösterilmiştir.

HBs Ag pozitiflik oranı 30 yaş üstü grupta anlamlı 
olarak daha yüksek (p<0,001), Anti HBs pozitiflik oranı 
da anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). Anti HCV 
pozitiflik oranı da 30 yaş üstü grupta daha yüksek 
olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 
(p:0,061).

DAĞ ve ark.
Gebelerde Hepatit B ve 
Hepatit C Seropozitiflik Oranları
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Yaş Aralığı HBsAg   Anti HBs  Anti-HCV
  pozitiflik oranı: pozitiflik oranı: pozitiflik oranı: 
  sayı (%)  sayı (%)  sayı (%)
18-30 yaş  107/4560 1014/1733  14/4420
  (%2,34)   (%58,51)  (%0,31)
30 yaş üstü 186/3882 403/1361 22/3700 
  (%4,79)   (%29,6)    (%0,59)
Toplam  293/8442 1417/3094 36/8120 
  (%3,47)   (%45,80)  (%0,44)

Tablo 1: HBsAg, Anti HBs ve Anti-HCV seropozitiflik oranları ve yaş 
gruplarına göre dağılımı.



TARTIŞMA

Hepatit B’nin kronikleşme riski yaşla ters orantılı bir 
şekilde artış göstermektedir ve anneden bebeğe vertikal 
geçişte risk %80’den daha yüksektir.  Kronik enfeksiyon 
olan infantlarda siroz ve / veya hepatosellüler karsinom 
yaşam boyu gelişme riski % 25 civarındadır. Bu nedenle 
gebelerde hepatite yönelik tarama testlerinin yapılması 
oldukça önemli bir konudur (7,8). Dünyanın farklı 
bölgelerinde milyonlarca insanın hepatit B hepatit 
C ile kronik olarak enfekte olduğu bildirilmektedir 
(9). Ülkemizde bölgeden bölgeye değişik rakamlar 
bildirilmiş olmakla birlikte; nüfusun %3-13’ü hepatit 
B ve %1-2,5’u hepatit C ile enfektedir (10). İstanbul 
bölgesinde Kuru ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
(11) HBsAg pozitifliği %5,1, Erzurum bölgesinde yapılan 
çalışmada (12) ise %6,3; Gül ve ark. (13) Van bölgesinde 
yaptıkları çalışmada %4,1; Ankara bölgesinde yapılan 
çalışmada (14) %7; Samsun bölgesinde yapılan 
çalışmada (15) %2,1; gene İstanbul’da daha sonra 
yapılan bir çalışmada (16) %3,9 ve 2011 yılında yapılan 
çalışmada (17) ise %3,7; Şanlıurfa bölgesinde yapılan 
çalışmada (18) %3,5 bulunmuştur.  Bizim çalışmamızda 
ülkemizin diğer birçok bölgesindeki sonuçlarına benzer 
bulunmuştur. Çalışma grubumuzdan 18-30 yaş arasında 
HBsAg seropozitifliğinin daha düşük bulunması, etkin 
aşılanma programları ile açıklanabilir. Aynı zamanda 
birçok bölgede önceki çalışmalara göre yakın zamanda 
yapılan çalışmalarda oranın düşük olması da aşılanma 
ile ilişkilendirilebilir. Nitekim Kırıkkale bölgesinde 
Sağsöz ve ark.’nın 2002 yılında yaptıkları çalışmada (19) 
oran %4,9 bulunmuş, bu oran bizim çalışmamızda 30 
yaş üzeri gruba daha yakın bir sonuçtur.  
Yukarıda da bahsedildiği gibi ülkemizde farklı bölgelerde 
değişik zamanlarda yapılan çalışmalarda HBsAg 
prevalansının gittikçe düşmesinde Hepatit B aşısının 
erişkinlerde de yapılması ve yakınlaşmasının önemi 
büyüktür. Tüm yeni doğanlara 1998 yılından itibaren 
ülkemizde hepatit B aşısı yapılmaya başlanmıştır (20). 
Ülkemizde yapılan çalışmalardan Çakmak ve ark. 
(21) Anti HBs oranını %3,7 olarak bulmuşlardır. 
AntiHBs seropozitiflik oranı Adıyaman bölgesinde 
%32,8 bulunmuştur (22). 2011 yılında İstanbul’da 
yapılan çalışmada %8,68 oranında AntiHBs pozitifliği 
bulunmuştur (23). 2007-2010 yılları arasında Şanlıurfa 
bölgesinde yapılan çalışmada 20 yaş altı genç kadınlarda 

AntiHBs seroprevalansı anlamlı düzeyde yükselmiştir 
(24). AntiHBs pozitifliğindeki bu artışta son yıllarda daha 
etkin biçimde yapılan aşılama programlarının önemi 
büyüktür. Bizim çalışmamızda da benzer olarak 18-30 
yaş arası grupta AntiHBs pozitiflik oranı, 30 yaş üstü 
gruptan anlamlı derecede yüksek oranda bulunmuştur.  
Anti HCV seropozitiflik oranları tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de yıllar içinde düşme eğiliminde 
olmuştur  (25). Ülkemizde gebelerle ilgili olarak Gül 
ve ark.’nın Van bölgesinde yaptıkları çalışmada (26) 
Anti HCV seropozitiflik oranı %2; Ankara’da yapılan 
çalışmada (27) %0,7; Coşkun ve ark.’nın İstanbul 
bölgesinde yaptıkları çalışmada (28) bu oran %0,8 
olarak bulunmuştur. Genel popülâsyonda yapılmış 
çalışmalardan; 2007 yılında Ankara bölgesinde yapılan 
çalışmada (29) Anti HCV seropozitiflik oranı % 0,15; 
Şanlıurfa’da 2012’de yapılan çalışmada (18) ise bu oran 
%0,8’dir. Bizim gebelerde yaptığımız bu çalışmada da 
oranlar ülkemizin birçok bölgesine benzer bulunmuştur. 
Bu oran 18-30 yaş arasında daha düşük bulunmuştur. 
Anti HCV oranın düşük olmasında diş tedavisi, kürtaj, 
doğum gibi HCV bulaşına neden olabilecek durumlar 
için sterilizasyon ve dezenfeksiyon stratejileri önemlidir.   
Anti HCV pozitiflik oranının 30 yaş üstü grupta daha 
yüksek olmakla birlikte bu yüksekliğin HBS Ag pozitiflik 
oranlarındaki kadar belirgin ve anlamlı olmamasının 
sebebi HCV ye karşı etkili bir aşının olmaması ile izah 
edilebilir.
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada sağlık eğitimi alan üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nevroza gelişmesine beslenme 
eğitimi ve benlik saygısının etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.     
Materyal ve Metod: Araştırmaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu (çalışma grubu) ile Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden (kontrol grubu) toplam 210 gönüllü katılmıştır. Çalışma grubu 
öğrencileri çeşitli sınıflarda beslenme dersi alırken; kontrol grubu öğrencilerin müfredatlarında beslenme der-
si bulunmamaktadır. Katılımcılara kişisel bilgilerine ilişkin sorulardan oluşan bir anket formu ile Coopersmith 
Özsaygı Envanteri, Orto-15 Testi, Maudsley Obsesif Kompülsif Envanteri uygulanmıştır. Çalışma, verileri değer-
lendirmeye elverişli olan toplam 164 öğrenci ile yürütülmüştür. 
Bulgular: Yaş ile özsaygı puanı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur, yaş arttıkça özsaygı puanı da artmaktadır. 
Yaş ile obsesif puanı arasında anlamlı ilişki bulunmuş olup, yaş arttıkça obsesif puanı da artmaktadır. Kontrol 
grubunda orto-15 ve özsaygı testi puanları daha düşük iken, obsesif belirti testi puanı çalışma grubundan daha 
yüksek bulunmuştur.
Orto 15 testi puanları cinsiyete göre kıyaslandığında, erkek öğrencilerin puanı, kız öğrencilerin puanından daha 
düşük bulunmuştur.  
Sonuç: Çalışmamızda, beslenme bilinci ve öz saygı yetersizliğinin, obsesif belirtiler ve ortoreksiya nervosa 
gelişimine katkıda bulunabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Ortoreksiya nevroza; Yeme bozukluğu; Benlik saygısı; Beslenme 

ABSTRACT
Aim: In this study, it was aimed to investigate the effect of nutrition education and self esteem on the 
frequency of orthorexia nervosa among university students educating on health science field.
Material and Methods: A total of 210 volunteer students who were attending Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Health School (study group) and Health Services Vocational High School (control group) were taken into 
this study. While students at study group have received nutrition education at various classes, students at 
control group had not a nutrition course in their curriculum. A questionnaire on demographic information was 
administered to all participants along with Coopersmith Self Esteem Inventory, Orto - 15 Test, the Maudsley 
Obsessive Compulsive Inventory. The study was conducted with a total of 164 students whose data were 
suitable for evaluation. 
Results: Self-esteem scores were significantly correlated with age, as age increases self-esteem scores is also 
increasing. It was found a significant relationship between age and obsessive score, obsessive scores is also 
increasing with increasing age. While Ortho-15 and self-esteem test scores were lower in the control group, 
obsessive-compulsive symptoms test scores was higher than the study group. When compared by gender, Orto 
15 test scores of male students were lower than girls’ scores.
Conclusion: It is concluded that the lack of nutrition awareness and self-esteem may contribute to obsessive-
compulsive symptoms and the development of orthorexia nervosa

Key words: Orthorexia nervosa; Eating disorders; Self-esteem; Nutrition
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GİRİŞ

Ergenlik dönemi, gelişimsel açıdan birçok değişikliğin 
meydana geldiği bir dönem olup, bu dönemde ergen-
lerin özellikle bedensel açıdan kendilerinde meydana 
gelen değişikliklere karşı duyarlılıkları artmıştır (1,2). Bu 
dönemde ergen bir yandan bedenindeki değişikliklere 
uyum sağlamaya çalışırken, bir yandan da beslenmesini 
değiştirerek bedenini kontrol altına almaya çalışmak-
tadır. Ergenlerin yaşadığı gelişimsel sorunlardaki şid-
detlenmeler benlik saygısı üzerinde bozucu bir etkiye 
neden olmaktadır (3).

Benlik saygısı, bireyin kendisini değerlendirmesi sonu-
cu kendisini yeterli ve başarılı bulması yönünde geliş-
tirdiği yargı durumudur (4,5). Benlik saygısının yüksek 
oluşu bireyin psikolojik sağlığını olumlu, düşük oluşu 
ise olumsuz olarak etkilemektedir (6). Ergenlik dönemi 
benlik saygısı açısından riskli bir dönem olarak tanım-
lanmaktadır.  Özellikle ergenlik döneminde, değişen 
beden yapısı ve duygulanımlardaki değişiklikler o güne 
kadar algılanan beden imajını bozmaktadır. Ergen, dış 
görüntü ile içsel benlik imajı karmaşası yaşamaktadır 
(4,7). Bu dönemde, düşük benlik algılarına ve depresif 
duygulara sıklıkla rastlanılmaktadır (8).

Yeme davranışı; yeme eylemi, yeme tarzı ve besleme 
usulleri ile ilişkili davranışsal yanıt olarak tanımlanır (9). 
Bu davranış, sosyal, demografik ve kültürel koşullar ka-
dar; bireyin algısı, besinlerle ilgili önceki deneyimleri ve 
beslenme durumundan da etkilenir (10)  Yeme davranı-
şı bozuklukları, bireyin beden algısının bozulması sonu-
cunda yeme tutumu ve davranışında da bozuklukların 
ortaya çıktığı bir hastalık tablosu olup, özellikle ergenler 
ve genç bayanların bu bozukluğa daha duyarlı oldukla-
rı bilinmektedir (9,11-16). Yeme bozukluklarında aşırı 
kiloya ilişkin saplantılı korku, beden imajına karşı ilgiyi 
yoğun olarak artırmıştır (16,17). Ortoreksiya nevroza 
(ON), sağlıklı besin tüketme isteğine ilişkin patolojik 
bir takıntıyı ifade etmek için ilk kez Bratman  tarafın-
dan tanımlanmıştır (18). Bilinen yeme bozukluklarına 
benzemekle birlikte, ON’da sadece saf ve sağlıklı be-
sinlerin tüketilmesi isteği ön plandadır (19). Bu isteğin 
zihinsel ve davranışsal olarak aşırı uğraşa dönüşmesi 
yönü ile obsesif kompulsif bozukluğa benzemektedir 
(19,20). Ortorektikler, besin seçimlerinde kalori değer-

lerini kriter olarak almamakta, besinlerin sağlıklı ve saf 
olmasına dikkat etmektedirler (21). Bu nedenle, sık-
lıkla başkalarının hazırladıkları yiyecekleri tüketmekte 
zorlandıkları, genellikle yalnız ve toplumdan izole yaşa-
dıkları bilinmektedir. Depresyon, anksiyete, mükemme-
liyetçi eğilimler ve stresin, diğer yeme bozukluklarında 
olduğu gibi ON’ya eşlik edebildiği belirtilmektedir (22).

Çeşitli çalışmalar yeme bozuklukları ile depresyon, ank-
siyete ve düşük benlik saygısı arasındaki ilişkiye işaret 
etmektedir (13,23-25). Ergenlerin yeme alışkanlıklarını; 
aile içi sorunlar, düşük benlik saygısı, obezite, kilo ve ye-
mek ile uğraşlar, ergenlik problemleri gibi etmenlerin 
etkilediği bildirilmiştir (26,27). Sağlıklı beslenme alış-
kanlığı ve olumlu beslenme davranışının kazanılması 
çocukluk çağından başlayan uzun bir süreçtir. Ergenlik 
dönemindeki öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve 
besin tüketimleri konusundaki bilgi ve tutumlarının 
araştırıldığı çeşitli çalışmalarda, beslenme eğitiminin 
beslenme bilgi düzeyinde artış sağladığı, ancak bu bil-
ginin davranışa yansıması için eğitimin sürekli olması 
gerektiği vurgulanmaktadır ( 16,28-30).

Bu araştırmada, ergenlik döneminde yaygın olarak gö-
rülen yeme tutumuna ilişkin bozuklukları, beslenme 
eğitimi ve benlik saygısının yordadığı düşüncesinden 
hareket edilmiştir(19,21). Sağlıklı beslenme takıntısı 
olarak bilinen ortoreksiya nervozanın özellikle ailele-
rinden uzakta üniversite eğitimi almak için farklı şehir-
lerde yaşamak zorunda kalan gençlerde yaygın olabile-
ceği düşünülmektedir. Bu nedenle, çalışmamızda sağlık 
eğitimi alan üniversite öğrencilerinde yeme tutumlarını 
yordadığı düşünülen beslenme eğitimi ve benlik saygı-
sının ortoreksiya nevroza sıklığına etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı ilişki arayan, 
tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. 
Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini, Ondokuz Mayıs Üniversite’sinde 
sağlık alanında eğitim gören üniversite öğrencileri oluş-
turmuştur.
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ÖZENOĞLU ve ark.
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Araştırmaya, Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve 
Ebelik Bölümü 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören lisans 
öğrencileri (çalışma grubu)  ile Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nun 1. sınıflarında öğrenim gören önlisans 
öğrencileri (kontrol grubu) arasından çalışmaya 
katılmayı kabul edenler dahil edilmiştir. Evrenin 
tamamına ulaşılması hedeflenmiş ancak, araştırmaya 
katılmaya gönüllü olan, ulaşılabilen, araştırmanın 
yapıldığı tarihte okulda kayıtlı olan, eğitim öğretime 
devam eden toplam 210 öğrenci çalışma kapsamına 
alınmıştır. Araştırma öncesinde kurumlardan izin 
alınmıştır.  Çalışma grubunda yer alan öğrenciler lisans 
eğitimleri süresince 1. sınıfta zorunlu, diğer sınıflarda 
ise seçmeli beslenme dersleri almakta iken; kontrol 
grubunu oluşturan öğrenciler eğitimleri sırasında hiçbir 
sınıfta beslenme dersi almamaktadır. Coopersmith 
Özsaygı Envanter’indeki toplam 8 maddeden ibaret 
yalan maddelerin 5 ve daha fazlasına evet yanıtı 
veren öğrencilerin özsaygı puanları gerçek özsaygıyı 
yansıtmayacağı için işleme alınmamıştır. Böylece 
çalışma, 82 öğrenci çalışma grubunda, 82 öğrenci 
kontrol grubunda olmak üzere toplam 164 öğrenci 
üzerinde yürütülmüştür. 

Veri Toplama Tekniği ve Araçları
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket ve 
konu ile ilgili ölçekler kullanılmıştır. Araştırmaya 
katılan öğrencilere uygulanan anket ve ölçekler dört 
bölümden oluşmuştur. Bunlar, öğrencilerin demografik 
bilgilerine yönelik sorular içeren “kişisel bilgi formu”, 
ortoreksiya nervoza varlığını araştırmak için “ORTO-
15 testi ve Maudsley Obsesif Kompulsif Envanteri”, 
özsaygı düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak için ise 
“Coopersmith Özsaygı Envanteri‘dir. 

Kişisel Bilgi Formu
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin kişisel 
bilgi formunda cinsiyet, yaş, boy, ağırlık, bel çevresi 
ve yaşadığı yer gibi sosyo-demografik özelliklere ilişkin 
sorular yer almaktadır.
Maudsley Obsesif Kompülsif Envanteri (Maudsley 
Obsessive- Compulsive Inventory-MOCI-)
Orijinal envanter Hodgson ve Rachman tarafından 
çeşitli obsesif kompülsif belirtilerin değerlendirilmesi 

için geliştirilmiş olup, doğru-yanlış türünde 30 madde 
içermektedir (31). Envanterin Türkçe’ye uyarlaması Erol 
ve Savaşır tarafından yapılmıştır (32). 

ORTO-15 Ölçeği
Donini ve ark. (33) tarafından, Bratman ve Knight’in 
(34) 10 soruluk Ortoreksiya kısa soru kağıdı baz 
alınarak geliştirilmiştir. Orto-15 testinin orijinal formu 
ilk kez İtalya’da geliştirilmiş olup, Ortoreksiya Nervoza 
eğilimini değerlendirmek üzere düzenlenmiş 15 
maddeden oluşan bir ölçektir (33). Ölçeğin Türkçe 
geçerlik ve güvenirlik uyarlaması Arusoğlu ve ark. 
tarafından yapılmıştır (35). Maddeler şimdiki zamanda, 
4 dereceli formatta cevaplanacak biçimde yazılmıştır. 
Her madde en çok 1, 2, 3 ve 4 puanlarından biriyle 
derecelendirilmektedir. Maddeler, bireylerin seçme, 
satın alma, hazırlama ve kendilerinin sağlıklı olarak 
nitelendirdikleri besinleri tüketme konularındaki 
obsesif davranışlarını araştırmaktadır (20).

Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri
Bu ölçek Stanley Coopersmith tarafından geliştirilmiştir 
(36). Ölçek kişinin kendisi hakkında çeşitli alanlardaki 
tutumunu değerlendirmek için kullanılan bir ölçme 
aracıdır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik 
ve güvenirlik çalışmaları Turan ve Tufan tarafından 
yapılmıştır (37). Coopersmith’in Benlik Saygısı Ölçeği 
“Benim Gibi” ya da “Benim Gibi Değil” biçiminde 
işaretlenebilen cümlelerden oluşmaktadır. Ölçekten 
alınan puanlar 4’le çarpılarak 0-100 puan arasında 
puanlanmaktadır. Yüksek puan, yüksek benlik saygısını 
göstermektedir (37).  Bu çalışmada, ölçeğin 58 maddelik 
uzun formu kullanılmıştır.

Beden Kitle İndeksi (BKİ)
Bireyin kilosunun boyuna oranını tanımlamaya yarayan 
ve vücudunun sağlıklı sınırlar arasında olup olmadığını 
belirlemek için kullanılan bir ölçüttür. Ağırlık (kg)/boy 
(m2) formülüne göre hesaplanır. BKİ değerinin 18.5 
kg/m2’den az olması “zayıf”, 18.5-25.0 kg/m2 arası 
“normal”, 25.0-29.9 kg/m2 arası “fazla kilolu” , 30.0 kg/
m2 ve üzeri “obez” olarak değerlendirilmektedir.38
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İşlem
Bu çalışma için OMÜ Rektörlüğü ve ilgili yüksek okullar-
dan izin alındıktan sonra, ölçekler katılımcılara öğrenim 
gördükleri okullarda kendi sınıflarında ve boş saatlerin-
de uygulanmıştır. Uygulamadan önce araştırmacı ta-
rafından araştırmanın amacına ilişkin öğrencilere bilgi 
verilerek sözlü onamları alınmıştır.  Araştırmaya gönül-
lü öğrenciler alınarak verdikleri cevapların gizli kalacağı 
belirtilmiştir. Anketler sınıflarda araştırmacının gözeti-
minde uygulatılmıştır. Uygulama yaklaşık 15-20 dakika 
sürmüştür.

İstatiksel Analiz
Elde elden verilerin istatistiksel analizi Statistical Packa-
ge for the Social Sciences (SPSS) 21.0 paket programın-
da yapılmıştır.  İkiden fazla grup ortalamaları arasındaki 
farklılığı test etmek için ANOVA (tek-yönlü varyans ana-
lizi), iki grup ortalamaları arasındaki farklılığın saptan-
masında t-testi kullanılmıştır. Obsesif kompulsif bozuk-
luk, yeme tutumu ve ortoreksiya nervoza değişkenleri 
arasındaki ilişki regresyon analizi ile incelenmiştir. Ana-
liz işlemlerinde güven aralığı p <0.05, olarak belirlen-
miştir. 

BULGULAR

Grupların bazı demografik özellikleri tablo 1’de 
karşılaştırılmıştır. Çalışma grubu yaş ortalaması, 
kontrol grubu yaş ortalamasından anlamlı olarak düşük 
bulunmuştur (p< 0.001).
Araştırmaya katılan öğrencilerin BKİ değerleri 
incelendiğinde; %84,8’ünün  (n=139) normal (18,5-24,9 
kg/m2), %5,5’inin (n=9) zayıf (18,5 kg/m2) ve %9,8’inin 
(n=16) kilolu (25,0 kg/m2 ) bulunmuştur.

Cinsiyete göre BKI, bel çevresi ve bel/boy oranı 
karşılaştırıldığında sadece bel çevresi yönünden anlamlı 
farklılık saptanmıştır (kız öğrencilerde 75,46±7,91cm, 
erkek öğrencilerde 83,00±7,82 cm; p<0.05). Obsesif 
belirti, Orto 15 ve özsaygı testi puanları yönünden 
cinsler arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır.

Bel çevresi ortalama değerleri barınma yerine göre 
karşılaştırıldığında ailesiyle kalan kontrol grubunun bel 

çevresi ortalaması (77,03 ± 6,49), çalışma grubunun 
bel çevresi ortalamasından (77,27 ± 10,82) daha düşük 
bulunmuştur (p< 0.001). Yurtta kalan kontrol grubunun 
bel çevresi ortalaması (77,96 ± 9,14), çalışma grubunun 
bel çevresi ortalamasından (74,00 ± 5,89) daha yüksek 
bulunmuştur (p< 0.05). 

Bel çevresi ortalaması gruplara ayırmadan barınma 
yerine göre karşılaştırıldığında, arkadaşlarıyla kalan 
öğrencilerin bel çevresi ortalaması (78,16 ± 9,36 cm), 
ailesiyle kalan (76,92 ± 7,82 cm)  ve yurtta kalan (76,33 
± 8,14 cm)  katılımcıların bel çevresi ortalamasından 
daha yüksek bulunmuştur. Barınma yeriyle bel çevresi 
ortalaması arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05).
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Barınma yerlerine göre BKI değerleri karşılaştırıldığında 
arkadaşlarıyla birlikte evde kalan kontrol grubunun BKI 
değeri (22,02 ± 2,32), çalışma grubu BKI değerinin or-
talamasından (22,37 ± 2,54) daha düşük bulunmuştur 
(p< 0.05).   Ailesiyle kalan kontrol grubunun BKI değeri 
(21,22 ± 2,52), çalışma grubunun BKI değerinden (21,76  
±  2,62) daha düşük bulunmuştur (p< 0.05).    Yurtta ka-
lan kontrol grubunun BKI değeri  (21,01 ± 2,31), çalışma 

grubunun BKI değerinden (20,53 ± 1,47)  
daha yüksek bulunmuştur (p< 0.05). 
   
BKI değerinin ortalaması (gruplara ayır-
maksızın) barınma yerine göre karşılaş-
tırıldığında, arkadaşlarıyla kalan öğren-
cilerin BKI değerinin ortalaması (21,87 ± 
2,48 kg/m2), ailesiyle kalan (21,81 ± 2,58 
kg/m2) ve yurtta kalan (20,81 ± 2,29 kg/
m2)  katılımcıların BKI değerinin ortala-
masından yüksek bulunmuştur. Barınma 
yeriyle BKI değerinin ortalaması arasın-
da anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 
Barınma yerine göre özsaygı testi puan 
ortalaması karşılaştırıldığında; arkadaşla-
rıyla kalan kontrol grubunun özsaygı testi 
puan ortalaması (19,33 ± 3,46), çalışma 
grubunun özsaygı testi puan ortalamasın-
dan (41,9375 ± 4,66) daha düşük bulun-
muştur (p<0.05). Ailesiyle kalan kontrol 
grubunun özsaygı testi puan ortalaması 

(18,93 ± 3,83), çalışma grubunun özsaygı testi puan or-
talamasından (42,06 ± 5,15) daha düşük bulunmuştur 
(p< 0.05). Yurtta kalan kontrol grubunun özsaygı testi 
puan ortalaması (19,10 ± 3,18), çalışma grubunun öz-
saygı testi puan ortalamasından (41,90 ± 5,12) daha 
yüksek bulunmuştur (p< 0.05).
Obsesif belirti testi puan ortalaması (gruplara ayırmak-

sızın) barınma yerine göre kıyaslandı-
ğında, arkadaşlarıyla kalan öğrencilerde 
(15,34 ± 7,46), ailesiyle kalanlar (13,85 
± 6,49 )  ve yurtta kalanlardan (15,19 ± 
6,90 )  daha yüksek bulunmuştur. Ba-
rınma yeriyle obsesif belirti testi puan 
ortalaması arasında anlamlı bir farklı-
lık yoktur (p>0,05). Orto 15 testi puan 
ortalaması (gruplara ayırmaksızın) ba-
rınma yerine göre karşılaştırıldığında, 
arkadaşlarıyla kalan öğrencilerin Orto 
15 testi puan ortalaması (37,20 ± 4,03), 
ailesiyle kalan (38,12 ± 3,13)  ve yurtta 
kalan öğrencilerin puanlarından (38,80 
± 2,93) daha düşük bulunmuştur. 
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*p<0.05

Tablo 2. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre BKİ, Bel çevresi, Bel/Boy 
oranı, obsesif belirti, Orto 15 testi ve Özsaygı ölçeklerinden aldıkları 
puanların karşılaştırılması  

Tablo 3. Grupların özsaygı testi puanlarının barınma yerlerine göre 
karşılaştırılması  

*p<0.05
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Barınma yerine göre Orto 15 testi puan ortalaması ara-
sında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05).

Özsaygı testi puan ortalaması (gruplara ayırmaksızın) 
barınma yerine göre karşılaştırıldığında, arkadaşlarıyla 
kalan öğrencilerin özsaygı testi puan ortalaması (32,52 
± 12,18), ailesiyle kalan (30,61 ± 12,34)  ve yurtta kalan 
(28,49 ± 12,03 )  katılımcıların özsaygı testi puan orta-
lamasından daha yüksek bulunmuştur. Barınma yeriyle 
özsaygı testi puan ortalaması arasında anlamlı bir fark-
lılık yoktur (p>0,05).

Orto-15 testi puanı ortalaması kontrol grubunda çalış-
ma grubuna göre daha düşük, Obsesif belirti testi puan 
ortalaması ise kontrol grubunda çalışma grubuna göre 
daha yüksek bulunmuştur. Özsaygı testi puan ortala-
ması kontrol grubunda, çalışma grubundan daha düşük 
saptanmış olup farklılık anlamlıdır (p< 0.05).
Yaş ile özsaygı puanı arasında yapılan regresyon analizi 
sonucu değişkenler arasında anlamlı ilişki bulunmuştur 
(p<0,05). Yaş arttıkça özsaygı puanı da artmaktadır.
Yaş ile obsesif puanı arasında yapılan regresyon analizi 
sonucu değişkenler arasında anlamlı ilişki bulunmuştur 
(p<0,05). Yaş arttıkça obsesif puanı da artmaktadır.

TARTIŞMA

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre BKI değerlendirildiğinde, 
kız öğrencilerin BKI (21.19 kg/m2), erkek öğrencilerin 

BKI (22.69 kg/m2)’den daha düşük 
bulunmuştur (Tablo 2). Bu bulgu, kız 
öğrencilerin erkek öğrencilere oranla 
ergenlik döneminde vücut imajlarını 
daha fazla önemsedikleri şeklinde 
ifade edilebilir. Üniversite öğrencileri 
üzerinde yapılan bazı araştırmalarda 
da genellikle kızların, erkeklere göre 
daha zayıf oldukları saptanmıştır (39-
41).
BKI değeri barınma yerine göre 
karşılaştırıldığında; arkadaşlarıyla 
birlikte evde kalan kontrol grubunun 
BKI değerinin ortalaması (22,02 ± 2,32 
kg/m2), arkadaşlarıyla birlikte evde 
kalan çalışma grubu BKI değerinden 
(22,37 ± 2,54 kg/m2) daha düşük 

bulunmuştur (p< 0.05).   Ailesiyle kalan kontrol 
grubunun BKI değeri ortalaması (21,22 ± 2,52 kg/m2), 
ailesiyle kalan çalışma grubunun BKI değerinden (21,76  
±  2,62 kg/m2) daha düşük bulunmuştur (p< 0.05).  Her 
iki barınma yerine göre de kontrol grubunda yer alan 
öğrencilerin daha düşük BKİ değerine sahip olmaları, 
sağlıklı beslenme takıntısı olan, ancak bu konuda eğitimi 
olmayan gençlerin sağlıksız bir zayıflama riski ile de 
karşı karşıya kalmış olduklarını şeklinde yorumlanmıştır.  
Yurtta kalan kontrol grubunun BKI değeri ortalaması 
(21,01 ± 2,31 kg/m2), yurtta kalan çalışma grubunun 
BKI değeri ortalamasından (20,53 ± 1,47 kg/m2) yüksek 
bulunmuştur (p< 0.05).  Yurtta kalan kontrol grubunun 
bel çevresi ortalaması (77,96 ± 9,14 cm), yurtta kalan 
çalışma grubunun bel çevresi ortalamasından (74,00 ± 
5,89 cm) daha yüksek bulunmuştur. Yurtta kalan kontrol 
ve çalışma grubu arasındaki bel çevresi ortalaması 
karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur (p< 0.05).  Bel/Boy oranının 
özellikle kardiyometabolik hastalıklar yönünden risk 
artışına işaret eden bir parametre olduğu ve 0.50 
değerinin sınır kabul edilebileceği bildirilmiştir (42). 
Çalışmamızda, yurtta kalan kontrol grubunun Bel/
Boy oranının ortalaması (0,46± 0,05 cm), yurtta kalan 
çalışma grubunun Bel/Boy oranının ortalamasından 
(0,45± 0,02 cm) daha yüksek bulunmuş olup farklılık 
anlamlıdır (p<0.05).
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Yurtta kalan kontrol grubu öğrencileri arasında hem 
BKI, hem de bel çevresi ve Bel/Boy oranı değerlerinin 
daha yüksek bulunmasında hem sağlık, hem de bes-
lenme konusunda daha rahat davrandıkları ve fazla 
titizlenmedikleri şeklinde yorumlanmıştır.  Aynı sağlık 
göstergelerinin beslenme eğitimi almış olan çalışma 
grubunda daha düşük bulunmasında ise özgüven yük-
sekliği kadar beslenme bilincinin de rolü olduğu, sağlık-
larını korumak için her ortamda en uygun davranışları 
sergileyebildikleri şeklinde yorumlanmıştır.
Obsesif belirti testi puan ortalaması cinsiyete göre kar-
şılaştırıldığında (Tablo 2), erkek öğrencilerin obsesif 
belirti testi puan ortalaması (15,21 ± 8,41), kız öğrenci-
lerin puan ortalamasından (14,58 ± 6,45), daha yüksek 
bulunmakla birlikte, farklılık anlamlı değildir (p>0,05).
Yapılan bir çalışmada obsesif kompulsif bozukluğu olan 
hastalarda yeme tutumu, kilo ve beden biçimine ait 
karmaşıklıkların yüksek oranlarda olduğu, özellikle ob-
sesif kompulsif bozukluğa sahip kadın hastaların hayat-
larının bir döneminde bazı yeme bozukluğu belirtilerini 
gösterdikleri bildirilmiştir (24). 
Yaş ile obsesif belirti puanı arasında yapılan regresyon 
analizi sonucu değişkenler arasında anlamlı ilişki bu-
lunmuştur (p<0,05). Yaş arttıkça obsesif puanı da art-
maktadır. Bu bulgu ise insanların yaşlandıkça daha fazla 
titizleştiği yönündeki genel kanıyı doğrular niteliktedir.
Obsesif belirti testi puan ortalaması barınma yerine 
göre kıyaslandığında, arkadaşlarıyla kalan öğrencilerin 
obsesif belirti testi puanı (15,34 ± 7,46), ailesiyle kalan 
(13,85 ± 6,49 )  ve yurtta kalan (15,19 ± 6,90 )  öğrenci-
lerin obsesif belirti testi puanlarından daha yüksek bu-
lunmuştur. Barınma yerlerine göre obsesif belirti testi 
puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık yoktur 
(p>0,05). Kazkondu çalışmasında yurtta kalan üniversi-
te öğrencilerinin toplam obsesyon puanlarının evde ka-
lan öğrencilere göre daha yüksek olduğunu saptamıştır 
(43). Buna göre, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin 
diğer öğrenciler ile ortak bir yaşam alanında kullanma-
sından dolayı temizlik, mükemmeliyetçilik, denetleme 
gereksinimi ve kuşku gibi obsesyonların daha yüksek 
oranda görülebileceği sonucuna varılmıştır. 
Çalışmamızda Orto-15 testi puan ortalaması cinsiye-
te göre karşılaştırıldığında, erkek öğrencilerin Orto-15 
testi puan ortalaması (37,94 ± 3,27), kız öğrencilerin 

Orto-15 testi puan ortalamasından (38,09 ± 3,46), daha 
düşük bulunmuştur. Cinsiyetle Orto-15 testi puan orta-
laması arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05).
Fidan ve arkadaşları  tarafından Türkiye’deki tıp öğ-
rencileri arasında ortoreksiya nervozanın yaygınlığını 
belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, ortoreksiya 
nervoza yaygınlığının erkek öğrencilerde kız öğrencilere 
göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (44). Arusoğlu 
ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ise er-
keklerin ortorektik eğilimlerinin kadınlara oranla daha 
düşük olduğu bildirilmiştir (35). Tıp fakültesinde çalışan 
doktorlarda ortoreksiya nervosa sıklığını araştıran bir 
çalışmada kadın doktorların fiziksel görünüş ve vücut 
ağırlıklarına daha fazla dikkat ettikleri ve erkeklerden 
anlamlı olarak daha az kalori tükettikleri saptanmıştır 
(45). 

Erikson ve arkadaşları, vücut geliştiren bireylerin orto-
rektik olma durumları üzerine yaptıkları bir çalışmada, 
ortoreksiya nervoza gibi yeme bozukluklarının belirli bir 
kilo ve vücut şekli gerektiren sporlara katılan bireyler 
arasında daha yaygın görüldüğünü, özellikle vücut ge-
liştiren erkeklerin zayıf ve kaslı bir vücut geliştirmek için 
kendilerini baskı altında hissettiklerini belirtmişlerdir 
(46). Çalışmamızda yaş ile orto-15 testi puanı arasında 
bakılan regresyon analizi sonucu değişkenler arasında 
anlamlı ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Orto-15 testi 
puan ortalaması barınma yerine göre karşılaştırıldığın-
da, yurtta kalan öğrencilerin Orto-15 testi puan orta-
laması (38,80 ± 2,93), ailesiyle kalan (38,12 ± 3,13)  ve 
arkadaşlarıyla kalan (37,20 ± 4,03)  katılımcıların pu-
anlarından daha yüksek bulunmuştur. Barınma yeriyle 
Orto 15 testi puan ortalaması arasında anlamlı bir fark-
lılık yoktur (p>0,05).
Kalınan yere göre Orto-15 testi puanı karşılaştırıldığın-
da, arkadaşlarıyla kalan kontrol grubunun Orto-15 tes-
ti puanı ortalaması (36,95 ± 4,04) arkadaşlarıyla kalan 
çalışma grubunun Orto-15 testi puanı ortalamasına 
(37,75 ± 3,23)  göre düşük çıkmıştır. Ailesiyle kalanlar 
içinde bakıldığında kontrol grubunun Orto-15 testi pua-
nı ortalaması (38,51 ± 3,03), çalışma grubunun Orto-15 
testi puanı ortalamasından (37,37 ± 4,08)  daha yüksek 
çıkmıştır.
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Yurtta kalanlar içinde bakıldığında kontrol grubunun 
Orto-15 testi puanı ortalaması (38,96 ± 3,04), çalışma 
grubunun Orto-15 testi puanı ortalamasından (38,96 ± 
3,04) daha yüksek çıkmıştır. Yaşanılan yere göre orto-
reksiya nervoza durumu karşılaştırıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuca 
göre; ailesinden uzak bir şehirde üniversite eğitimi için 
bulunan öğrencilerden evde arkadaşlarıyla kalmayı 
tercih edenlerin dışarıda yemek yemenin sağlıksız ol-
duğunu düşünmeleri ve bu nedenle kendi yemeklerini 
kendilerinin hazırlamak istemeleri gibi etkenlerin rolü 
olabileceği söylenebilir.

Bir çalışmada yurtta veya evde kalan üniversite öğren-
cilerinin ortoreksiya nervoza durumları araştırılmış, 
evde kalan öğrencilerin toplam ortoreksiya puanları 
yurtta kalanlara göre anlamlı olarak daha düşük bulun-
muştur. Buna göre evde kalan öğrencilerin yurtta kalan 
öğrencilere göre daha fazla ortorektik eğilimler göster-
mekte olduğu sonucuna varılmıştır (43). Ergenin benlik 
saygısını etkileyen etmenler arasında cinsiyet önemli 
yer tutmaktadır. Yapılan bazı araştırmalarda erkeklerin 
benlik saygısı puanlarının kızlara göre daha yüksek ol-
duğu ortaya konmuştur (47,48).

Çalışmamızda önceki çalışma sonuçlarından farklı ola-
rak, erkek öğrencilerin özsaygı testi puan ortalaması 
(28,81 ± 12,74), kız öğrencilerin özsaygı testi puan or-
talamasından (31,07 ± 12,11) daha düşük bulunmuş 
(Tablo 2), fakat cinsiyetle özsaygı testi puan ortalaması 
arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 
Bununla birlikte, grupların özsaygı testi puan ortalama-
sı karşılaştırıldığında (Tablo 4); kontrol grubunun puanı 
(19,09±3,47), çalışma grubundan (41,98±4,90) anlamlı 
olarak daha düşük saptanmıştır (p< 0.05).

Özsaygı testi puan ortalaması barınma yerine göre kar-
şılaştırıldığında (Tablo 3), arkadaşlarıyla kalan öğrenci-
lerin özsaygı testi puan ortalaması (32,52 ± 12,18), ai-
lesiyle kalan (30,61 ± 12,34)  ve yurtta kalan (28,49 ± 
12,03 )  katılımcıların özsaygı testi puan ortalamasından 
daha yüksek bulunmuştur. Barınma yeriyle özsaygı tes-
ti puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık yoktur 
(p>0,05). Bununla birlikte, özgüveni yüksek olanların 

ailesine veya bir kuruma dayanmadan, evde arkadaşla-
rı ile kalmayı tercih etmesi beklenen bir sonuçtur.  Yaş 
ile özsaygı puanı arasında yapılan regresyon analizi so-
nucu değişkenler arasında anlamlı ilişki bulunmuştur 
(p<0,05). Yaş arttıkça özsaygı puanı da artmaktadır. Ça-
lışmamızda, kontrol grubunun yaş ortalaması çalışma 
grubundan anlamlı olarak daha yüksek olmakla birlik-
te, kontrol grubunun özsaygı puan ortalaması çalışma 
grubundan anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Bu 
sonuca yaş dışındaki değişkenlerin katkıda bulunmuş 
olabileceği düşünülmüştür. 

Olumsuz benlik saygısı geliştirmiş çocuklar kendilerini 
yetersiz ve değersiz görmekte, çevreden çabuk etkilen-
mekte, inanç ve tutumlarını kolaylıkla değiştirebilmek-
te, günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklarla başa çık-
makta güçlük çekmekte ve duygularını kontrol etmekte 
zorlanmaktadır. Bu çocuklar girdiği sosyal ortamlarda 
utangaç, çekingen, aşırı sessiz ya da tam tersi oldukça 
saldırgan veya zorba davranışlar sergileyebileceği bildi-
rilmiştir (49). Çelikel ve arkadaşlarının araştırmalarında 
depresyon, fobi, anksiyete ve obsesif-kompulsif belirti-
ler yeme bozukluğu davranışının en iyi belirleyici ara-
sında görülmüştür.

SONUÇ

Çalışmamızın bulguları, beslenme eğitimi ve benlik 
saygısının ortorektik davranışlar gelişmesinde 
etkili olduğunu gösteren sonuçlar içermektedir. 
Çalışmamızda, obsesif belirti testi puan ortalaması 
kontrol grubunda, çalışma grubuna göre anlamlı olarak 
daha yüksek bulunurken, özsaygı testi puan ortalaması 
ise kontrol grubunda daha düşük bulunmuştur. Her 
3 barınma koşulunda da kontrol grubunda yer alan 
öğrencilerin öz saygı puanları, çalışma grubundan 
anlamlı olarak daha düşüktür. Ayrıca, arkadaşlarıyla 
evde kalan kontrol grubunun obsesif belirti testi 
puan ortalamasının, çalışma grubunun puanından 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durum, lisans 
eğitimlerinde beslenme eğitimi almamış olan bu 
öğrencilerin kendi yemeklerini daha sağlıklı ve temiz 
hazırlayabilmek düşüncesiyle yurt yerine evde kalmayı 
tercih etmiş olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. 
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Bu çalışmanın sonuçları, ergenlerin benlik saygılarını 
yükseltmeye ve sağlıklı yeme davranışları kazandırma-
ya yönelik çalışmalar yapılmasının gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Ayrıca, beslenme, duygu-durumu ve okul 
başarısı çapraz etkileşen faktörler olduğundan okul ba-
şarısı düşük olan öğrencilere beslenme desteği yanın-
da, psikolojik yönden de danışmanlık sağlanması yararlı 
olacaktır.  
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, cerrahi rezeksiyon ile kesin tanı ve tedavisi yapılmış olan 15 perikardial kist hastasının 
demografik özellikleri ve radyolojik görüntüleriyle literatür eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.
Çalışma Planı: Mart 2007- Mart 2013 yılları arasında perikardiyal kist nedeniyle opere edilen 15 hasta ret-
rospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 50,26 (30-74) 9’u kadın, 6’sı erkekti. Erkeklerin %50’si, kadınların ise 
%33,3’ü asemptomatikti. Toraks Beyin Tomografisi (BT)’de lezyon boyutları ortalama 9,13 cm (3-20) olup, yer-
leşimi ağırlıklı olarak sağ hemitorakstaydı (%40). Dört hastada atipik yerleşim saptanırken, altı hastanın lezyon 
boyutları 10 cm. den büyüktü. Olguların üçünde video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), birinde videome-
diastinoskopi kullanılırken kalan 11 olguda posterolateral torakotomi yapılmıştı. Ortalama 30,13 aylık (1-73 ay) 
takiplerinde nüks izlenmedi.
Sonuç: Perikardiyal kistler her ne kadar benign lezyonlar olsalar da literatürde büyüme ve perforasyona bağlı 
komplikasyonlar bildirilmiş olup, kesin tanı ve tedavi için düşük morbidite ve mortalite ile cerrahi önerilmekte-
dir. Tercihimiz genellikle torakotomi ile eksplorasyon olsa da minimal invaziv yöntemler de gerek hasta konforu 
gerekse maliyet açısından tercih edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Perikardiyal kist; Cerrahi; Mediasten

ABSTRACT
Background: In this study, we aimed to present 15 pericardial cyst cases -diagnosed and treated via surgical 
resection- with their demographic charecteristics and radiological views, in the light of the literature.
Material and Methods: Fifteen patients operated between March 2007 - March 2013 due to pericardial 
cysts were evaluated retrospectively.
Results: The mean age of the 9 female and 6 male patients was 50,26 (30-74). Fifty percent of male and 
%33.3 of the female patients were asymptomatic. In thorax computed tomography lesion average sizes were 
9,13 cm (3-20), and placement was mainly in the right hemithorax (%40). Atypical placement was observed 
in 4 patients while 6 of the lesion sizes were larger than 10 cm. Video-assisted thoracoscopic surgery was 
performed in three cases, videomediastinoscopy in one, and posterolaretal thoracotomy for the remaining 11 
patients. Recurrence was not detected in their average 30,13 months (1-73 months) follow up.
Conclusion: Although pericardial cysts are benign lesions, complications due to growing and perforation 
are reported in the literature, and surgical treatment with low morbidity and mortality is recommended for 
definitive diagnosis and treatment. Even though we usually prefer exploration via thoracotomy minimally 
invasive methods should also be preferred in terms of both patient comfort and cost.

Key words: Pericardial cyst; Surgery; Mediastinum
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GİRİŞ

Tüm mediastinal lezyonlar arasında %6-7 sıklıkla görül-
düğü bildirilen perikardial kistler benign, uniloküler ve 
insidansı yaklaşık 100.000 de bir olan lezyonlardır (1).  
Nedeni hala tartışmalı olsa da travma ve enfeksiyondan 
ziyade, erken embriyonik dönemde perikardial sölomu 
oluşturan lakünlerin birinin diğerleriyle birleşmesin-
deki yetersizlik sonucu konjenital geliştiği düşüncesi 
ağır basmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde cerrahi 
yöntemlerle rezeke edilmiş perikardiyal kist olguları 
retrospektif olarak değerlendirilmiş ve bulgular analiz 
edilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Mart 2007- Mart 2013 yılları arasında perikardiyal kist 
nedeniyle opere edilen 15 hasta yaş, cinsiyet, semp-
tomlar, lezyon boyutları, lokalizasyon ve operatif pro-
sedürler açısından retrospektif olarak incelenmiştir. 
Hastaların değerlendirilmesinde anamnez, fizik mua-
yene ve rutin incelemeler dışında posteroanterior (PA) 
ve lateral akciğer grafileri, yanısıra toraks bilgisayarlı to-
mografisi (BT) kullanılmıştır. 

BULGULAR

Kliniğimizde perikardial kist nedeniyle opere edilen has-
taların yaş ortalaması 50,26 (30-74) 9’u kadın, 6’sı er-
kekti. Erkeklerin %50’si, kadınların ise %33,3’ü asemp-
tomatikti. Semptomatik olan hastalarda ise en sık nefes 
darlığı olmakla birlikte göğüs ağrısı, sırt ağrısı, öksürük 
mevcuttu. İlk değerlendirmede her zaman olduğu gibi 
akciğer grafileri çekildi (Resim 1). Toraks BT’ de lezyon 
boyutları ortalama 9,13 cm (3-20) olup, yerleşimi ağır-
lıklı olarak sağ hemitorakstaydı (%40). Dört hastada ati-
pik yerleşim saptanırken, altı hastanın lezyon boyutları 
10 cm. den büyüktü (Resim 2).

Atipik yerleşimlerde lezyon boyutu 5 cm. den büyük de-
ğildi. Ön mediasten kaynaklı bir lezyon izlenimi veren 
bir olguda, ek bir değerlendirme yöntemi olarak man-
yetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılmıştı (Resim 
3). Hastalara ait veriler tablodadır (Tablo 1).

Kliniğimizde ağırlıklı olarak uygulanan operatif yöntem 
posterolateral torakotomiydi. 
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Resim 1; Çoğunluğu sağ taraf yerleşimli perikardiyal kistlerin 
akciğer grafisindeki görünümleri

Resim 2; Dev boyutlara ulaşan kistin toraks bilgisayarlı tomo-
grafi görüntüleri
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Olguların üçünde video yardımlı torakoskopik cerrahi 
(VATS), birinde videomediastinoskopi kullanılırken 
(Resim 4) kalan 11 olguda posterolateral torakotomi 
yapılmıştı (Resim 5). Olgularda posterolateral 
torakotominin ağırlıklı olarak kullanılması lezyonların 
büyüklüğü, tanı eksikliği ve komplet rezeksiyon 
kaygısıydı. Videomediastinoskopi üst mediasten 

kaynaklı bir lezyonun eksplorasyonu sırasında 
rastlantısal olarak saptanması nedeniyle uygulanmıştı. 
Postoperatif mortalite ve morbidite saptanmadı. 
Tanılar histopatolojik değerlendirme sonrası kesinleşti, 
materyallerde herhangi bir malign transformasyona 
rastlanmadı. Ortalama 30,13 aylık (1-73 ay) takiplerinde 
nüks izlenmedi. 

Resim 3; Bir olguda ön mediasten kaynaklı izlenimi veren 
lezyonun çevre dokularla ilişkisini belirlemede yararlanılan 
MRG’nin kesitleri

* TE: Torakotomi ile 
eksplorasyon 
** VM: Videomediastinoskopi
*** VATS: Video yardımlı 
torakoskopik cerrahi

Tablo 1. Olguların demografik özellikleri

Resim 4; Atipik yerleşimi nedeniyle videomediastinoskopi ile 
yaklaşılan olgunun BT kesitleri

Bozok Tıp Derg 2015;5(3):15-9
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TARTIŞMA

En sık üçünçü ve dördüncü dekatta saptandığı 
belirtilen perikardial kistler literatürde sıklıkla nadir 
komplikasyonları ve atipik yerleşimleri nedeniyle olgu 
sunumları şeklinde bildirilmiştir (2-3). Büyük boyutlara 
ulaşmaları halinde bile asemptomatik bir seyir 
gösterebilen kistlerde semptomlar arasında  öksürük, 
göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı görülebilir (4-5). 
Kist boyutları 20x15 cm. ye ulaşan 53 yaşındaki erkek 
olgumuzda ise dev boyutlara rağmen semptom yoktu. 
Makroskopik olarak çevresi fibröz bir duvarla çevrili 
olan kistin içinde renksiz, kokusuz, berrak bir mayi 
bulunur. Mikroskopik olarak ise kistin duvarının tek 
katlı mezotelyal hücrelerden oluştuğu perikard dokusu 
olarak saptanması kesin tanıyı koydurur.

En çok, medialde perikard, anteriorda göğüs duvarı, 
lateralde plevra ve posteriorda frenik sinir ile 

sınırlandırılan, kardiofrenik açıda saptanan perikardial 
kistler ventriküler anevrizma, mediastinal tümörler, 
genişlemiş perikardial yağ dokusu, kist hidatik ve 
diafragmatik patolojiler ile karışabilmektedir (1). Atipik 
yerleşim de bildirilmiş olup olgularımızdan üçünde 
sağ paratrakeal alan, birinde ise vena kava superior 
ile trakea arası lokalizasyon mevcuttu. Paratrakeal 
yerleşimli lezyonlardan biri başka sebeplerle yapılan 
videomediastinoskopi sırasında eksize edilmişti.

Perikardiyal kistlerin tanısında PA akciğer grafi, 
ekokardiografi ve BT diagnostik amaçlı en çok 
kullanılan yöntemlerdir (1). Difüzyon ağırlıklı MRG’ de 
non invaziv bir diagnostik yöntem olarak önerilmiştir 
(5,6). Çalışmadaki olgularımızdan yalnızca biri MRG 
ile değerlendirilmiş fakat ek bir katkı saptanmamıştır. 
Bu nedenle toraks BT’de parakardiak alanda sınırları 
net izlenen kistik lezyonlarda MRG nin mutlak 
gerekli olmadığı kanısındayız. Atipik yerleşimlerde ve 
etraf dokular ile sınırların net değerlendirilemediği 
durumlarda MRG nin etkin kullanımı söz konusu olabilir.
Nadir de olsa sağ ana bronş obstruksiyonu, kist içine 
akut hemoraji, pulmoner stenoz, kardiak tamponad, 
atrial fibrilasyon, perikardit gibi komplikasyonlara 
neden olabilen perikardiyal kistlerin cerrahi 
yöntemlerle komplet eksizyonları hala kabul gören 
tanı ve tedavi yaklaşımıdır (4-6-7). Asemptomatik veya 
medikal nedenlerle inoperabl hastalarda ekokardiografi 
ile düzenli takip veya iğne aspirasyonu ile boşaltım 
da önerilmekle beraber gerek kesin tanının elde 
edilememesi gerekse oluşabilecek komplikasyonlar göz 
önüne alındığında cerrahiden kaçınılmaması gerektiği 
kanaatindeyiz (8).

SONUÇ

Perikardiyal kistler her ne kadar benign lezyonlar 
olsalar da literatürde büyüme ve perforasyona bağlı 
komplikasyonlar bildirilmiş olup, kesin tanı ve tedavi için 
düşük morbidite ve mortalite ile cerrahi önerilmektedir. 
Özellikle dev boyutlardaki lezyonlarda perforasyon 
ve inkomplet rezeksiyon riski ya da tanısal eksiklikler 
nedeniyle hala torakotomi ile rezeksiyon yöntemleri de 
tercih edilebilmektedir (2). 

Resim 5; Dev kistli bir hastanın torakotomiden görünümü ve 
makroskopik fotoğrafı
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Ancak videoyardımlı endoskopik cerrahi yöntemlerinin 
hızla geliştiği günümüzde, daha az invaziv bu 
yöntemlerin kullanılması, kliniklerin bu yönde 
kendilerini geliştirmeleri, benign karakterli bu 
lezyonların rezeksiyonlarında gerek maliyet gerekse 
hasta konforu açısından oldukça yararlı sonuçlar 
sağlayabilecektir. 
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ÖZET

Adölesan dönem, 10- 19 yaşlar arasında, kişinin fiziksel, mental ve duygusal değişikliğe uğradığı, çocukluk ve 
yetişkinlik arasında yer alan dönemdir. Her yıl, çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde olmak üzere yaklaşık 
16 milyon adölesan gebe doğum yapmakta ve bu ülkelerde 15-19 yaş arası kadın ölümlerinin en sık nedeni 
gebelik komplikasyonları ve doğum olarak kayıtlara geçmektedir. Ölü doğum ve yenidoğan ölümleri, adölesan 
gebeliklerde 20-29 yaş gebeliklere oranlara % 50 daha fazladır ve adölesan gebelikle birlikte maternal mortalite 
ve komplikasyonlu gebelikler artmaktadır. Bu nedenle adölesan gebelikler, dikkatle değerlendirilmesi gereken 
bir sorundur. Bu çalışmada hastanemizde 2008– 2013 yılları arasında doğum yapan adölesanların gebelik veri-
lerinin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Adölesan; Gebelik; Veri sunumu 

ABSTRACT

Adolescence is a period between childhood and adulthood that individual has physical, mental and emotional 
changes between 10-19 ages. Every year, most in low- and middle-income countries, about 16 million 
adolescent girls give birth and in these countries pregnancy complications and birth are the leading causes of 
death among 15-19 aged women. Stillbirths and neonatal deaths are 50 % higher among adolescent mothers 
than women aged 20-29 years and maternal mortality and poor pregnancy outcomes increase with adolescent 
pregnancy, so adolescent pregnancy is a problem that should be carefully evaluated. In this study, we aim to 
represent the data of the adolescents who gave birth between 2008 – 2013 years.

Key words: Adolescent; Pregnancy; Data display

İletişim: 

Dr. Hasan Onur TOPÇU, 

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Ankara

Tel: +90 532 635 95 38

e-mail: 

dronurtopcu@gmail.com   

Geliş tarihi/Received: 15.07.2014 

Kabul tarihi/Accepted: 11.11.2014

Bozok Tıp Derg 2015;5(3):20-5 
Bozok Med J 2015;5(3):20-5

2008 – 2013 YILLARI ARASINDA HASTANEMİZDE 
GERÇEKLEŞEN ADÖLESAN DOĞUMLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Evaluation of the Adolescent Deliveries Between 2008 and 
2013 Years: A Hospital Based Study  

20

¹Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Ankara

²Ankara Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hematoloji Onkoloji 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara

Hasan Onur TOPÇU,Uzm. Dr.

Nazlı AKSOY, Uzm. Dr.

Selçuk ERKILIÇ, Uzm. Dr.

Sabri CAVKAYTAR, Uzm. Dr.

Seda TOPÇU, Uzm. Dr.

Yaprak ÜSTÜN, Prof. Dr.

Halil İbrahim YAKUT, Doç. Dr.

Hasan Onur TOPÇU1, Nazlı AKSOY1, Selçuk ERKILINÇ1, Seda TOPÇU2, Sabri CAVKAYTAR1, 
Nuri DANIŞMAN1, Yaprak ÜSTÜN1, Halil İbrahim YAKUT2



GİRİŞ

Adölesan dönem, 10-19 yaşlar arasındaki dönemdir ve 
sıklıkla ülke nüfusunun % 20’ den fazlasını oluşturmak-
tadır. Bu oran düşük ve orta gelirli ülkelerde artmakta 
ve sonuç olarak fertilite oranlarında artışa neden ol-
maktadır (1). Bu dönemdeki bireyler, meydana gelen 
fiziksel, mental ve duygusal değişimler nedeniyle sek-
süel olarak aktif hale gelmektedirler. Her yıl, çoğunluğu 
düşük ve orta gelirli ülkelerde olmak üzere yaklaşık 16 
milyon adölesan doğum yapmaktadır ve bu doğumlar 
tüm dünya doğumlarının yaklaşık % 11’ ini oluşturmak-
tadır. On- on dört yaş arası gebelikler, göreceli olarak 
daha nadir görülmektedir. Adölesan gebeliklerin gö-
rüldüğü düşük ve orta gelirli ülkelerde 15-19 yaş arası 
kadın ölümünün en sık nedeni gebelik komplikasyonları 
ve doğum olmaktadır. Ölü doğum ve yenidoğan ölümle-
ri, adölesan gebeliklerde 20-29 yaş gebeliklere oranlara 
% 50 daha fazladır ve adölesan gebelikle birlikte ma-
ternal mortalite ve kötü gebelik sonuçları artmaktadır 
(2). UNICEF’ in 2008’ de yayınladığı rapora göre her yıl 
yaklaşık 70,000 15-19 yaş arası kadın, gebelik ile ilişki-
li komplikasyonlar nedeniyle ölmektedir ve 15 yaş altı 
doğum yapan kadınlarda, 20’li yaşlarda doğum yapan 

kadınlara oranlara ölüm riski 5 kat artmaktadır (3).
Ülkemizde de 15-19 yaş arası doğumlar, tüm doğum-
ların yaklaşık % 8’ ini oluşturmaktadır ve bu oran kır-
sal kesimde daha yüksektir (4). Biz de bu çalışmamızda 
2008-2013 yılları arasında hastanemizde gerçekleşen 
adolesan doğumlarını genel özellikleriyle incelemeye 
çalıştık.

MATERYAL VE METOT

2008-2013 yılları arasında hastanemizde doğum yapan 
toplam 621 adölesan gebe incelenmiş ve yaş, obstet-
rik öykü, doğum anındaki gebelik haftası ve neonatal 
doğum ağırlıklarının ortalaması sunulmuştur. Bilgiler, 
poliklinik kayıtları, hasta yatış dosyaları ve doğum bel-
gelerinden elde dilmiştir.

SONUÇLAR

Toplam başvuru, yaş, gravida, parite, doğum sırasında 
gebelik haftası ve doğum ağırlığı değerleri Tablo 1’ de 
gösterilmiştir.

  2008           2009  2010           2011   2012           2013
n  32           64   90           147   227           61
Yaş (yıl)  19.5±1.2           19.7±0.6  19.7±0.5         19.5±0.6   19.3±0.9        18.8±1.3
Gebelik   38.3±2.4           38±2.8  38.0±2.0         37.9±2.7   37.7±3.8        38.3±6.5
haftası 
Gravida  1.25±1.0           1.0±0.2  1.2±0.4           1.2±0.4   1.3±0.6           1.3±0.7
Parite  0.1±0.4           0.05±0.2  0.1±0.3           0.1±0.3   0.1±0.4           0.1±0.4
Doğum   3145±572        3003±584  3089±557       3014±592   3011±641      2996±772
ağırlığı 

Değerlerler ortalama ± standart sapma olarak verildi.

Tablo 1: Adölesan doğumlarının yaş, gravida, parite, doğum sırasında gebelik haftası ve doğum 
ağırlığı değerleri

Bu verilere göre; 2008-2013 yılları arasında hastane-
mizde toplam 621 adölesan gebe doğum yapmıştır. 
En fazla doğum 227 ile 2012 yılında, en az doğum ise 
32 ile 2008 yılında olmuştur. Yıllık doğum sayısı, 2008 
yılından 2012 yılına kadar artış göstermiş ve dört yılda 

toplam yedi kat artmış, 2012 yılından sonra ise 2012 
yılı toplam doğum sayısının yaklaşık 2/ 3’ ünden fazlası 
düşmüştür. Gerçekleşen doğum sayısının yıllara göre 
değişimi Grafik 1’ de gösterilmiştir.
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Grafik 1: Adölesan doğumların yıllara göre değişimi

Doğum sırasında ortalama yaş yıllar arasında benzer-
lik göstermekle birlikte en yüksek 19.7 yaş ile 2009 ve 
2010 yıllarında, en düşük 18.8 yaş ile 2013 yılında ol-
muştur. Başvuran gebelerin obstetrik öyküleri benzer-
dir ve en yüksek gravida sayısı ortalama 1.3 ile 2012 ve 
2013 yıllarında, en düşük gravida sayısı 1 ile 2009 yı-
lında olmuştur. Gravida sayısı 2009 yılından 2013 yılına 
kadar artış göstermiştir. Ortalama parite sayısı ortalama 
0.05 ile en düşük 2009 yılında olmuştur ve 2009’ dan 
sonra aynı düzeyde seyretmiştir. Başvuranların obstet-
rik öykülerinin yıllara göre değişimi Grafik 2’ de görül-
mektedir. 

Doğum anında gebelik haftası ortalama 38.3 hafta ile 
en yüksek 2008 ve 2013 yıllarında, ortalama 37.7 hafta 
ile de en düşük 2012 yılında olmuştur. Ortalama gebe-
lik haftası 2009-2010 yıllarında sabit kalıp 2012 yılına 
kadar düşüş göstermiş, ardından 2013 yılında tekrar 
artmıştır.
Doğum ağırlığı ortalama 3145gr ile en yüksek 2008 yı-
lında olurken ortalama 2996 gr ile en düşük 2013 yı-
lında olmuştur. Ortalama doğum ağırlığı 2010 yılından 
2013 yılına kadar azalma göstermiştir. Doğum ağırlığı 
ortalamasının yıllara göre değişimi Grafik 3’ te görül-
mektedir.

Grafik 2: Başvuranların obstetrik öykülerinin yıllara göre değişimi

Grafik 3: Doğum ağırlığı ortalamasının yıllara göre değişimi
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TARTIŞMA

Adölesan gebelikler, anne ve bebek açısından artmış 
kötü sonuçlar nedeniyle az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Adö-
lesan yaş grubunda artan riskli davranışlar sonucu is-
tenmeyen gebelikler görülmektedir ve gebelik oranları 
etnik gruplar ve yaş grupları arasında farklılıklar göster-
mektedir (8).

Adölesan gebelik oranları, dünya genelinde 1990 yılın-
da binde 60’ tan 2007 yılında binde 48’ e düşmüştür. 
Adölesan gebelik oranları düşmesine rağmen birçok ül-
kede ileri yaştaki kadınlarda fertilite azalması nedeniyle 
adölesan gebelik sayısı rölatif artış göstermektedir (2). 
On beş- on dokuz yaş arası doğum sayısı dünyada 1000 
kadın başına 54 doğumken, az gelişmiş ülkelerde 121 ve 
gelişmekte olan ülkelerde ise 58’ dir. En yüksek 15- 19 
yaş arası doğum sayısı Sahra altı Afrika ülkelerinde gö-
rülmekte, ardından Latin Amerika/ Karayipler ve Güney 
Asya gelmektedir (3). Bununla beraber Çin’ de yapılan 
bir araştırma, adölesan seks işçilerinin % 50’ sinin ha-
yatında bir ya da daha fazla tıbbi ya da kaçak şekilde 
düşük yaptığını göstermiştir (20).

Ülkemizde yapılan nüfus çalışmasında da, 15-19 yaş 
arası doğumlar, tüm doğumların yaklaşık % 8’ ini oluş-
turmaktadır ve bu oran kırsal kesimde daha yüksektir. 
Bu oran 1978 yılına kıyasla, 2008 yılında %50’ den fazla 
bir düşüş göstermiştir. Yine bu çalışmaya göre, 15- 19 
yaş arası kadınların % 3.9’ u anne olmuş ve % 2’ si de 
ilk çocuğuna gebedir ve adölesan gebeliklerin en sık gö-
rüldüğü bölge Orta Doğu Anadolu’ dur (4). Hastanemiz 
verilerinde adölesan doğumlarının 2012 yılına kadar 
artış göstermiştir. Bu artış kolay ulaşım ve yıllar içinde 
artan göçe bağlı olarak daha fazla sayıda insanın sağlık 
hizmetine ulaşabilmesine bağlı olabilir. Hastanemizde 
bu altı senelik dönemde yaklaşık 67.000 doğum oldu-
ğu düşünülürse adolesan doğum oranımız yaklaşık 9 / 
1000’ dir. Bu oran Türkiye ortalamasına göre düşüktür. 
Hastanemizin 3. Basamak bir Hastane olması ve Türki-
ye’ nin başkentinde olması bu düşük oranı açıklayabilir. 
Van’ da yapılan bir çalışmada 19 yaş altı gebelik oranla-
rı % 11.3 bulunmuştur ve bu kadınlarda eğitim düzeyi, 
resmi nikah oranı ve prenatal bakım oranı daha düşük, 
aile içi şiddet oranları, düşük doğum ağırlığı ve preterm

doğum oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 
(5). Ege Bölgesi’ nde bir hastanede yapılan çalışmada, 
tüm adölesan gebeliklerin % 76’ sının planlı olduğu, 
adölesan annelerin % 77’ sinin yeterli prenatal bakım 
almadığı, ortalama doğum haftasının 36 hafta olduğu 
ve en sık komplikasyonun % 28.2 ile düşük doğum ağır-
lığı olduğu görülmüştür (6). İzmir’ de yapılan bir başka 
çalışmada, tüm doğumların % 11.8’ inin adölesan do-
ğum olduğu, bu gebelerin de % 81.5 oranında nullipar 
olduğu görülmüştür. Yine bu çalışmada 17 yaş altı ge-
belerin, tüm adölesan gebelerin %23.6’ sını oluşturdu-
ğu ve bu grupta eğitim düzeyi ve resmi nikah oranının 
daha düşük olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya dahil 
olan adölesan gebelerin % 18.2’ si preterm doğum, % 
13.7’ si de ölü doğum yapmıştır. Adölesan doğumlar 
içinde görülen en sık komplikasyon mekonyum aspi-
rasyon sendromudur ve ardından respiratuar distress 
sendromu gelmektedir. Ortalama doğum ağırlığı, 17 yaş 
altı grupta 3.085gr, 18-19 yaş grubunda 3.107gramdır 
(7). Bizim verilerimizde, ortalama gebelik haftası çalış-
malardan farklı olarak 37 haftanın üzerindedir ancak 
doğum ağırlığı benzerdir ve yaş ortalamasının 19 altına 
düştüğü 2013 yılında en düşük düzeydedir. 

Ortalama gebelik haftasının bu kadar yüksek olması, 
hastanemizin merkezi yerleşimli olması ve ulaşımının 
kolay olmasına bağlı olabilir. Adölesan gebelikler için 
risk faktörleri; kötü okul performansı, düşük ekonomik 
düzey, tek ebeveyne sahip olmak, ailede adölesan ge-
belik öyküsü, alkol ve diğer madde kullanımı ve gebe-
liğin olumlu bir sosyal değer olarak görülmesiyken ko-
ruyucu faktörler; okul başarısı, yüksek sosyoekonomik 
düzey, aile bütünlüğü ve dinsel aktivitelerle meşguliyet-
tir (8). Yine Türkiye’ de yapılan bir çalışmada adölesan 
gebelik için risk faktörleri düşük sosyoekonomik düzey, 
aile içi şiddet, adölesan evliliğe karşı olmayan aileye 
sahip olmak, ortaokul ve altında eğitim düzeyine sahip 
olmak, sosyal güvenliği olmamak, oda başına 1 kişiden 
fazla insanın yaşadığı evlerde yaşamak, iş sahibi olma-
mak ve adölesan gebeliği olan kız kardeşe sahip olmak 
olarak belirlenmiştir (21).

Adölesan gebelerin % 30’ u 2 yıl içinde tekrar gebe kal-
maktadır (8). 
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Nitekim 2009 yılı hariç diğer yıllarda ortalama gravida 
oranları 1’ in üzerindedir ve bu bize başvuran gebelerin 
içinde daha önce de gebelik yaşayanların olduğunu 
göstermektedir. Adölesan gebeliklerde kötü sonuçlar 
artmıştır. Utah’ ta 134 bin kişi üzerinde yapılan bir 
çalışmada, tüm gebeliklerin % 26’ sı adölesan gebelik 
bulunmuştur. Bu çalışmada, düşük doğum ağırlığı 
oranları ve preterm doğum oranları % 7 ve % 10 ile 
en yüksek 17 yaş altı grupta bulunmuştur ve düşük 
doğum ağırlığı (SGA) ve prematürite, neden oldukları 
kötü neonatal sonuçlar ve tıbbi komplikasyonlar 
nedeniyle önemlidir (9). İsviçre’ de 62 bin kişi üzerinde 
yapılan bir çalışmada, % 12 oranında adölesan gebelik 
saptanmıştır. SGA ve preterm doğum oranları en 
yüksek 17 yaş altı grupta görülmüş, en yüksek geç 
fetal ölüm oranları, fetal mortalite, SGA oranları ise 
18-19 yaş grubunda görülmüştür. Yirmi- yirmi dört yaş 
gebeliklerle karşılaştırıldığında, adölesan gebeliklerde 
düşük eğitim düzeyi, sigara içme oranları ve düşük 
sosyoekonomik düzey daha sık görülmüştür (10). 
Amerika Birleşik Devletleri’ nde ikizler üzerinde yapılan 
bir çalışmada, adölesan anne bebeklerinin genç yetişkin 
anne bebeklerine oranla daha düşük doğum ağırlığına 
sahip olduğu, yine bu anne bebeklerinde mortalite 
riskinin daha yüksek olduğu görülmüştür (11). New 
Jersey’ de yapılan ve beyaz ve zenci ırkı kapsayan bir 
çalışmada hem beyaz hem de zenci ırkta, bebek ölümü 
ile anne yaşı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
Buna rağmen beyazlar arasında adölesan gebelikle 
düşük doğum ağırlığı riski artmış ve bu risk artışı 
en yüksek 15 yaş altı beyaz annelerde görülmüştür 
(12). 2004 yılında sonlanan bir çalışmada, 15 yaş altı 
gebeliklerde düşük doğum ağırlığı, intrauterin gelişme 
geriliği (IUGR), prematür doğum, ölü doğum, neonatal 
ölüm oranları 15 yaş ve üstü gebeliklere göre daha sık 
görülmüştür. Bu çalışmada 1995- 2004 yılları arasındaki 
erken adölesan gebelik sayılarında azalma görülmüştür 
(13). Kötü sonuçlar sadece bunlarla kalmamakta, erken 
adölesan annelerin bebeklerinde postnatal ölüm oranı 
daha fazla görülmektedir (14). Adölesan gebelerde 
anemi daha sık görülmekte (15, 16, 17), gebeliğin 
indüklediği hipertansiyon riski ve müdahaleli doğum 
oranları artmaktadır (16). Yapılan retrospektif bir 
çalışmada, 18 yaş altı adölesan gebelerde, preeklampsi, 

düşük doğum ağırlıklı bebek ve preterm doğum oranları 
yüksek bulunmuştur (19). Samsun’ da yapılan bir yıllık 
bir çalışmada, 18 yaş altı doğumlar toplam doğumların 
% 3.5’ ini oluşturmuş, düşük doğum ağırlıklı bebek, 
preterm eylem, preeklampsi/ eklampsi prevalansları ve 
ölü doğum oranı sırasıyla % 12.3, % 9.5 ve % 8.4, % 1.7 
olarak bulunmuştur (22). İlk doğumunu 20- 24 yaşlarında 
ve 18- 19 yaşlarında yapanlarla karşılaştırıldığında, 
17 yaş ve altında doğuran kadınlarda erken ölüm riski 
sırasıyla % 75 ve % 50 yüksek bulunmuştur (18).  

Neden olabileceği ölü doğum, neonatal ölüm 
oranlarında artış, düşük doğum ağırlığı, preterm 
doğumda artış, SGA bebek doğum oranında artış, IUGR, 
gebeliğin indüklediği hipertansiyon, müdahaleli doğum 
oranlarında artış, anne ölümünde artış nedeniyle 
adölesan gebelikler dikkatli değerlendirilmelidir. 
Adölesanlara seks, kontrasepsiyon, cinsel yolla 
bulaşan hastalıklar, alkol ve diğer keyif verici maddeler, 
prenatal bakım ve gebelik hakkında eğitimler verilmeli, 
adölesan gebelik saptandığında gerekli sağlık önlemleri 
alınmalıdır.
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ÖZET
Amaç: Hastanemize başvuran bireylerde vitamin D seviyesinin değerlendirilmesi.
Gereç ve Yöntem: Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma  Hastanesi hasta veri-
tabanı aracılığıyla 2013-2014 ocak tarihleri arasında hastanemiz polikliniklerine başvuran ve vitamin D bakılan 
hastalar çalışmaya alındı. 49 erkek 160 kadın olmak üzere toplam 209 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya dahil 
edilen hastaların karaciğer enzimleri ve kan kreatini normaldi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Yaş grupları arasında yapılan karşılaştırmada medyan vitamin D düzeyleri yönünden istatistiksel 
olarak anlamlı fark görülmedi. Erkeklere göre kadınların medyan vitamin D düzeyi karşılaştırıldığında istatis-
tiksel olarak anlamlı bir şekilde düşüktü. Genel muayene ve osteoporoz nedeniyle başvuran hastalarla kar-
şılaştırıldığında diyabetes mellitus (DM) nedeniyle başvuranların vitamin D düzeyi daha düşüktü. Erkekler ve 
kadınlar içerisinde yaş grupları arasında medyan vitamin D düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark 
görülmedi. 0-18 yaş grubu ve 65 yaş üstü bireylerde kadın ve erkekler arasında Vitamin D düzeyleri istatistiksel 
olarak benzerdi. 19-40 yaş ve 41-64 yaş grubu içerisinde erkeklere göre kadınların medyan vitamin D düzeyi 
istatistiksel anlamlı olarak daha düşüktü. Başvuru nedenlerine göre tüm yaş grupları arasında medyan vitamin 
D düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. 
Sonuç: Optimal Vitamin D seviyesi göz önüne alındığında çalışmaya aldığımız tüm gruplarda optimal vitamin 
D seviyesinin ilimizde düşük olduğunu gördük. Hasta sayısı daha fazla olan çalışmaların yapılması bu konunun 
aydınlatılması açısından faydalı olacağına inanıyoruz.

Anahtar kelimeler: Vitamin D; Kadın; Karaciğer

ABSTRACT
Objective: Purpose of this  work is to evaluate vitamine D level in blood of individuals referred to the Amasya 
University, Sabuncuoğlu Serefeddin Research Hospital.  
Material and Methods: Patients who had referred to the policlinics of Amasya Univ. Sabuncuoglu Serefeddin  
Hospital in the period of January 2013-to-January 2014, were selected as subject of this study. Hospital data 
base of total 209 people, comprised of 49 male and 160 female patients, are studied for variations in vitamine 
D levels. Liver enzymes and kreatins were found normal. Proper statistics applied to the results for better 
interpretation.
Results: No statistical meaningful correlation or covariation are found in median vitamin-D level of different 
age groups. Median vitamine D levels of men when compared with median Vitamin-D level of women came up 
with lower values. Patients referred with diabetes mellitus (DM) showed lower vitamin-D levels, with respect 
to VD-levels of patients referred general examination and osteoporosis.  Any difference between median 
vitamin-D levels of male and female patients are not observed. Vitamin-D levels of males and females of ages 
between 0-18 years and those above 65 years, showed similar statistical characteristics.  On the other hand, in 
regarding with patients of ages between 19-40 years and 41-64 years, median VD levels of women was lower 
than median VD levels of men. Based on the referring purposes, there has been no statistically meaningful 
difference found in mVD levels, amoung all age groups. 
Conclusion: As the conclusion, in regarding with the optimum level of Vitamin-D, it is found that Vitamin D 
optimum level is low in all patients involved in this research from the region of Amasya and neighbouring area, 
It is suggested to carry out further researches on higher number of patients, will provide successful results in 
better understanding the subject. 

Key words: Vitamin D; Woman; Liver



GİRİŞ

D vitamini steroid bir prohormondur. Prekürsör form-
da ya yiyeceklerle sindirim yoluyla alınır ya da deri altı 
yağ dokusunda güneşin ultraviyole ışığı etkisi ile 7-de-
hidrokolesterolden sentezlenir. Yağda eriyen bir vita-
mindir (1). Hayvanlarda Kolekalsiferol D3 ve bitkilerde 
ergokalsiferol D2 olmak üzere iki kaynağı bulunmak-
tadır (2). Vitamin D3 ultraviyole ışınlarla deride oluş-
ması nedeniyle güneşlenme zamanı, derinin pigment 
miktarı, ultraviyole ışınların gücü vitamin D üretiminde 
etkili olmaktadır. Vitamin D, D vitamin bağlayıcı protei-
ne bağlı halde dolaşır ve karaciğer tarafından alınır. 25 
hidroksilaz enziminin etkisiyle 25. karbon üzerinde ka-
raciğerde hidroksillenir. Buradan böbreklere taşınır ve 
tekrar hidroksillenerek  1,25(OH)2VitD3’e döner. Bu D 
vitamininin aktif formudur (3).

Vitamin D kalsiyum ve fosfatın ince barsaklardan emi-
limini uyararak serum kalsiyum ve fosfat seviyelerinin 
korunmasını sağlar. Parathormonla (PTH) birlikte çalışa-
rak kemik mineralizasyonu sağlar (4).

Yapılan son çalışmalarda birçok hücrede Vitamin D re-
septörü gösterilmiştir. Bu hücreler; kolon enterositleri, 
bağırsak hücreleri, osteoblastlar, kondrositler, karaci-
ğer hücreleri, prostat, plasenta, meme, over, hipofiz, 
pankreas, kas, distal renal hücreler, deri fibroblast ve 
keratinositleri, epidermal hücreler, aortik endotel hüc-
releri, dolaşımdaki immün hücreler (monositler, trans-
forme olmuş B hücreleri, aktive olmuş T hücreleri gibi), 
nöronlar ve beyin sayılabilir. Vitamin D, 200’den fazla 
geni direkt veya indirekt olarak kontrol eder. Bu genler 
arasında hücre çoğalmasını, farklılaşmasını ve apopto-
zisi kontrol eden genlerde bulunmaktadır.  Bu durum 
kanserin önlenmesinde etkili olabilir (5,6). Yapılan son 
çalışmalar düşük vitamin D seviyelerinin antiinflamatu-
ar, immunmodüle edici etkilerinin olduğunu göstermiş-
tir.  Sitokin seviyeleri üzerinde etkilidir.  Bu etkileri göz 
önüne alındığında birçok hastalıkla ilişkili olabileceği 
düşünülmüştür (4).

Vitamin D eksikliği erişkinlerde osteoporoz, osteomala-
zi, çocuklarda raşitizme sebep olur. Vitamin D eksikliği 
aynı zamanda metobolik sendrom, kanser, kardiyovas-
küler hastalıklar, multiple skleroz, diyabet ve otoimmun 
hastalıklarda artmış bir riske neden olur. Bu eksikliğin 

yaşlanmayı hızlandırdığı ve yaşam sürecini de etkilediği 
öne sürülmüştür (5).
Almanya’da yapılan bir çalışmada Türk’lerin  %74.1 ve 
Alman’ların %33’ünde vitamin D seviyesinin 20-30 ng /
ml aralığında olduğu ve Türk’lerin  %44.2  Alman’ların  
%11.3’ünde  vitamin D  seviyesi >20 ng/ml görülmüştür 
(7).
Yetişkinlerin ve çocukların yaklaşık %50’sinin D vitamini 
eksikliği riski altında olduğu düşünülmektedir.  Günü-
müzde vitamin D eksikliği dünya da yaygın olduğu kabul 
edilmektedir (8). 
Bu bilgiler ışığında bizde bölgemizde Vitamin D düzey-
lerindeki değişimleri gösterebilmek için bu çalışmayı 
planladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi hasta veritabanı aracılığıyla 2013-
2014 ocak tarihleri arasında hastanemiz polikliniklerine 
başvuran ve vitamin D bakılan hastalar çalışmaya alındı. 
Hastaların hastanede bakılan ilk değerleri değerlendir-
meye alındı. Herhangi bir şikayetle hastaneye başvuran 
bütün hastalar çalışmaya dahil edildi. 49 erkek 160 ka-
dın olmak üzere toplam 209 hasta çalışmaya alındı. Bu 
hastaların  yaş ortalaması  erkek hastalarda 36.20  ±  
21.32 (0-80)  yıl idi.  Kadın hastalarda 47.7±19. 7 
(2-80) yıl idi.  
Dışlama kriterleri şu şekilde belirlendi: Bilinen karaciğer 
ve böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen hastaların karaciğer en-
zimleri ve kan kreatini normaldi.

Serum vitamin D ölçümleri (normal değerler: 6.2- 49.9 
ng/ml) elektrokemilüminesans  yötemiyle Roche mo-
duler analitik E 170 cihazında çalışılmıştır. Yöntemin 
spesifitesi %98, sensivitesi %95 olup CV değeri 6.8 dir. 
Verilerin analizi Statistical Package for the Social Scien-
ces (SPSS) for Windows 11.5 paket programında yapıldı. 
Vitamin D ölçümlerinin normal dağılıma uygun dağılıp 
dağılmadığı Kolmogorov Smirnov testiyle, varyansların 
homojenliği ise Levene testiyle araştırıldı. Tanımlayıcı 
istatistikler medyan (minimum-maksimum) şeklinde 
gösterildi.
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Gruplar arasında medyan vitamin D düzeyleri yönünden 
farkın önemliliği bağımsız grup sayısı iki olduğunda 
Mann Whitney U testiyle ikiden fazla grup arasındaki 
farkın önemliliği ise Kruskal Wallis testiyle incelendi. 
Kruskal Wallis test istatistiği sonuçlarının önemli 
bulunması halinde Conover’in parametrik olmayan 
çoklu karşılaştırma testi kullanılarak farka neden olan 
durumlar tespit edildi. p<0,05 olan sonuçlar istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. Ancak olası tüm çoklu 
karşılaştırmalarda Tip I hatayı kontrol edebilmek için 
Bonferroni düzeltmesi yapıldı. 

Yaş grupları arasında yapılan karşılaştırmada medyan 
vitamin D düzeyleri yönünden istatistiksel olarak an-
lamlı fark görülmedi (p=0,377). Erkeklere göre kadınla-
rın medyan vitamin D düzeyi istatistiksel olarak anlamlı 
bir şekilde düşüktü (p<0,001). Başvuru nedenleri ara-
sında medyan vitamin D düzeyleri yönünden istatistik-
sel olarak anlamlı fark olup genel muayene ve osteopo-
roz nedeniyle başvuranlara göre diabetes mellitus (DM) 
nedeniyle başvuranların vitamin D düzeyi daha düşüktü 
(p=0,003 ve p=0,003). 

BULGULAR

Tablo 1. Yaş Gruplarına, Cinsiyete ve Başvuru Nedenlerine Göre Vitamin D Düzeyleri 

Tablo 2. Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Olguların Vitamin D Düzeyleri 
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Erkekler içerisinde yaş grupları arasında medyan 
vitamin D düzeyleri yönünden istatistiksel olarak 
anlamlı fark görülmedi (p=0,105). Kadınlar içerisinde 
de yaş grupları arasında medyan vitamin D düzeyleri 
yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi 
(p=0,169). 
0-18 yaş grubu içerisinde kadın ve erkekler arasında 
Vitamin D düzeyleri istatistiksel olarak benzerdi 

(p=0,314). 19-40 yaş grubu içerisinde erkeklere göre 
kadınların medyan vitamin D düzeyi istatistiksel anlamlı 
olarak daha düşüktü (p=0,002). 41-64 yaş grubu 
içerisinde de erkeklere göre kadınların medyan vitamin 
D düzeyi istatistiksel anlamlı olarak daha düşüktü 
(p<0,001). 65 yaş ve üstü olgularda kadın ve erkekler 
arasında Vitamin D düzeyleri istatistiksel olarak 
benzerdi (p=0,531).

Tablo 3. Yaş Gruplarına ve Başvuru Nedenlerine Göre Olguların Vitamin D Düzeyleri 
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DM nedeniyle başvuran olgular içerisinde yaş grupları 
arasında medyan vitamin D düzeyleri yönünden 
istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (p=0,369). 
Genel muayene nedeniyle başvuran olgular içerisinde 
yaş grupları arasında medyan vitamin D düzeyleri 
yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi 
(p=0,826). Osteoporoz nedeniyle başvuran olgular 
içerisinde yaş grupları arasında medyan vitamin D 
düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark 
görülmedi (p=0,526).

0-18 yaş grubunda başvuru nedenlerine göre vitamin D 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değişim görülmedi 
(p=0,850). 19-40 yaş grubunda başvuru nedenlerine 
göre vitamin D düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 
değişim görülmedi (p=0,406). 41-64 yaş grubunda 
başvuru nedenlerine göre vitamin D düzeyinde 
Bonferroni düzeltmesine göre istatistiksel olarak 

anlamlı değişim görülmedi (p=0,013). 65 yaş ve üstü 
olgular içerisinde başvuru nedenlerine göre vitamin D 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değişim görülmedi 
(p=0,234). DM nedeniyle başvuran olgular içerisinde 
yaş grupları arasında medyan vitamin D düzeyleri 
yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi 
(p=0,369). Genel muayene nedeniyle başvuran olgular 
içerisinde yaş grupları arasında medyan vitamin D 
düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark 
görülmedi (p=0,826). Osteoporoz nedeniyle başvuran 
olgular içerisinde yaş grupları arasında medyan vitamin 
D düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark 
görülmedi (p=0,526).

Optimal vitamin D seviyesi göz önüne alındığında 
çalışmaya aldığımız tüm gruplarda optimal vitamin D 
seviyesinin ilimizde düşük olduğunu gördük. 



Vitamin D’nin deride sentezlenmesi birçok faktöre 
bağlıdır. Mevsim, bölgenin coğrafi konumu, derinin 
pigmentasyonu, kulanılan güneş koruyucu kremler, in-
sanların giyim tarzları, yaş ve beslenme önemli faktör-
lerdendir (9). Vitamin D ekim ve mart aylarında 35° en-
lemde çok düşük miktarlarda sentezlenmektedir (10).
Vücuttaki vitamin D seviyesini değerlendirme 
25OHVitD’nin dolaşımdaki seviyesinin ölçümüyle ya-
pılır. Serum 25OHVitD optimal seviyesi üzerinde fikir 
birliği olmamakla birlikte çoğu araştırmalarda optimal 
vitamin D seviyesi 30 ng/ml (> 75 nmol/l) olarak öneril-
mektedir. Vitamin D değerlendirmede farklı sınır değer-
leri önerilmiştir. Düzey 20 ng/ml ve altında ise eksiklik, 
21-29 ng/ml (51- 74 nmol/l) ise yetersizlik, 30 ng/ml 
üzerinde ise yeterli (30-100 ng/ml) olarak değerlendi-
rilmiştir. 25OHVitD seviyesi 150 ng/mL’yi aştığında vita-
min D intoksikasyonu görülebilir (11).

Son yıllarda vitamin D reseptörünün ve vitamin D’yi 
aktive eden enzimlerin kemik ve mineral metabolizma-
sı ile ilgili hücreler dışında da olduğu gözlenmiştir. Bu 
durum vitamin D’nin diğer etkilerini de gündeme ge-
tirmiştir. Vitamin D’nin bu etkilerinin insan sağlığı için 
önemi ve vitamin D eksikliğinin tüm dünyada yaygın 
olarak saptanması konuya olan ilgiyi arttırmıştır (12). 
Vitamin D etkisini bütün çekirdekli hücrelerde hücre içi 
nükleer reseptörlere bağlanarak gösterir. Bu reseptör 
en yoğun barsak epitel hücrelerinde görülür. Vitamin 
D, hücre membranını geçerek ilgili reseptöre bağlanır. 
Nükleusa girer ve hedef genleri stimule veya inhibe 
ederek etkisini gösterir (13).

Tip 1 diyabet, çocukluk döneminde görülen bir hasta-
lıktır. T hücrelerinin aracılık ettiği otoimmün ya da diğer 
nedenlerle oluşabilir. Sonuçta pankreasın beta hücre-
lerinin yıkımına yol açar ve insülin eksikliği oluşur.Hi-
perglisemi ile karakterize kronik metabolik bir hastalık-
tır (14). Yapılan epidemiyolojik çalışmalar sonucu elde 
edilen veriler tip 1 diyabetin gelişiminde yaşamın erken 
dönemlerinde vitamin D takviyesinin faydalı olabilece-
ğini göstermektedir (15). Vitamin D reseptörleri immün 
sistemi güçlü bir şekilde modüle edici etkiye sahiptir. Bu 
reseptör genlerindeki polimorfizmlerin bazı toplumlar-
da tip 1 diyabet gelişiminde etkili olduğu düşünülmek-

tedir (16). Bebeklerde vitamin D takviyesinin Tip 1 diya-
bet gelişme riskini azalttığı düşünülmektedir (17). 

Tip 2 diyabet, pankreas insülin direnci, beta hücre 
yetmezliği ve sistemik inflamasyonla ilişkili olduğu 
düşünülen bir hastalıktır. Son yıllarda vitamin 
D eksikliğinin diyabet gelişiminde etkisi olduğu 
düşünülmektedir (4). Guo J. ve arkadaşlarının yaptığı 
bir çalışmada vitamin D düzeyinin pankreatik beta 
adacık hücre fonksiyonunu etkileyen faktörlerden biri 
olduğu ve beta hücre fonksiyonu ile yakın ilişkili olduğu 
gösterilmiştir  (18). Yapılan diğer bir çalışmada da düşük 
vitamin D seviyelerinin bozulmuş glukoz toleransı ve 
diyabet gelişimi ile ilişkili olduğu düşünülmüştür (19). 
Vitamin D eksikliği görülen olgularda artmış Tip 2 
diyabet riski gözlenmiştir. Yapılan hayvan deneylerinde 
vitamin D eksikliğinin beta hücre insülin sekresyonunda 
bozulmaya neden olduğu gösterilmiştir. Vitamin D 
seviyeleri normale döndüğünde glukoz toleransının da 
normale döndüğü görülmüştür  (20). Başka bir çalışmada 
vitamin D eksikliğinin, insulin sekresyonunda bozulmaya 
ve glukoz intoleransına neden olduğu gösterilmiştir. 
İnsülin sekresyonundaki bozulma, vitamin D ve 
Ca’un beta hücresi üzerine direkt etkisi olabileceğini 
düşündürmüştür. Vitamin D eksikliği, ayrıca gıda alım 
uygunsuzluğu ve hipokalsemi gibi nedenlerle de bu 
bozukluğa neden olabilir. Yapılan hayvan deneylerinde 
yüksek doz vitamin D alımı ile insülin sentezinin arttığı 
gösterilmiştir  (21). Katar’da yaşlı bireyler üzerinde 
yapılan bir çalışmada yüksek prevalansda vitamin D 
eksikliği görülmüş ve bu düşük vitamin D düzeylerinin 
yüksek HbA1c ve düşük HDL-C düzeyi ile ilişkili olduğu 
düşünülmüştür (22). Bajaj S. ve arkadaşlarının yaptığı 
bir çalışmada ortalama vitamin D düzeyi tip 2 diyabet 
hastalarında sağlıklı bireylerle kıyaslandığında daha 
düşük bulunmuştur. Vitamin D eksikliğinin anlamlı 
şekilde nöropati, retinopati, nefropati ile ilişkili 
olabileceği düşünülmüştür (23). Bizde yaptığımız 
çalışmada başvuru nedenleri incelendiğinde vitamin D 
düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark olup 
genel muayene ve osteoporoz nedeniyle başvuranlara 
göre DM nedeniyle başvuranların vitamin D düzeyi 
daha düşük olduğunu gördük.
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İnsan hayatının günümüzde giderek uzadığını 
görmekteyiz. Uzayan ömürle birlikte birçok sağlık 
problemi ortaya çıkmaktadır. Osteoporoz dünyada 
ciddi bir sağlık problemi olarak kabul edilmektedir (24). 
Vitamin D barsaktan kalsiyum emilimini sağlamaktadır. 
Vitamin D reseptörünün uyarılmasıyla birlikte, kalsiyum 
absorpsiyonu %30-40 ve fosfor absorpsiyonunda %80 
artış olur. Serum vitamin D seviyeleri 30 ng/ml altına 
düştüğünde, intestinal kalsiyum absorpsiyonunda 
önemli derecede azalma olduğu ve PTH salınımında 
artış olduğu görülmüştür. PTH vitamin D yapımını 
uyararak böbrekten kalsiyum emilimini artırdığı gibi, 
osteoblastları aktive ederek preosteoklastların, olgun 
osteoklastlara dönüşümünü sağlar. Osteoklastlar 
kemikte resorpsiyonu artırır böylece kan Ca seviyesi 
düzenlenir. Ancak bu durumun devam etmesi osteopeni 
ve osteoporoza neden olarak kırık riskini artırır  (5). 
Yapılan bir çalışmada günde 700 IU vitamin D takviyesi 
yapılmış. Bu plaseboyla karşılaştırılmıştır. Vitamin D 
takviyesinin kemik erimesini önlendiği gösterilmiştir 
(25). Yaşlı erkeklerde bir araştırma yapılmış ve bu kişiler 
11 yıl takip edilmiştir. Vitamin D seviyesi 16 ng/mL’den 
yüksek ve düşük hastalarda kalça kırık riski araştırılmıştır. 
Vitamin D seviyesi 16 ng/mL’den düşük olanlarda kalça 
kırık riski daha yüksek olduğu görülmüştür  (26). Günde 
800IU vitamin D takviyesi yapılan hasta grubu ve plasebo 
verilen hasta grubu karşılaştırılmış. Beş ay sonra düşme 
riski değerlendirilmiştir. Bu riskin önemli ölçüde azaldığı 
görülmüştür. Plaseboyla karşılaştırıldığında düşük 
dozlarda vitamini D verildiğinde düşme riskinde önemli 
bir değişiklik olmadığı görülmüştür (27). Yenidoğan 
için anne sütü ile beslenme en ideal olandır.   Emzirme 
dönemine anne vitamin D alsa bile anne sütündeki 
vitamin D seviyesi yenidoğan için yeterli olmayabilir.

Bebek yaşamın ilk günlerinde beslenmesine vitaminin 
D eklenmesi raşitizme karşı koruyucu olabileceği 
düşünülmektedir (28). Yaptığımız çalışmada 0-18 yaş 
grubu diğer yaş grupları arasında medyan vitamin D 
düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark 
görülmedi. Ancak vitamin D seviyesi 0-18 yaş grubu 
ortalama değeri 16,3 ng/mL (3,0-50,2) idi. Bu değerin 
optimal vitamin D seviyesinin altında olduğunu 
gözlemledik. Yaptığımız çalışmada yaş grupları arasında 

medyan vitamin D düzeyleri yönünden istatistiksel 
olarak anlamlı fark görülmedi.

19-41 ve 41-64 yaş gruplarında erkeklere göre 
kadınların medyan vitamin D düzeyi istatistiksel anlamlı 
olarak daha düşüktü. 65 yaş üstünde ise istatistiksel 
anlamlı bir fark yoktu. 
Yaş gruplarında başvuru nedenlerine göre Vitamin 
D düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değişim 
görülmedi. Erkekler içerisinde yaş grupları arasında 
medyan vitamin D düzeyleri yönünden istatistiksel 
olarak anlamlı fark görülmedi. Kadınlar içerisinde de 
yaş grupları arasında medyan vitamin D düzeyleri 
yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi.

Yaşlara göre vitamin D seviyeleri 0-18 yaş 16,3 ng/mL 
(3,0-50,2), 19-41 12,4 ng/mL (1,6-53,0), 41-64 yaş 9,3 
ng/mL (3,0-74,7), 65 yaş ve üstü 11,9 ng/mL (3,0-65,1) 
ölçüldü. Bütün yaş gruplarında ortalama vitamin D 
seviyelerinin düşük olduğu görüldü.  Bu bize toplumun 
geneline baktığımızda vitamin D seviyelerinin düşük 
olabileceğini düşündürdü. Yine gruplar incelendiğinde 
özellikle kadınlarda vitamin D seviyelerinin daha düşük 
olduğunu gözlemledik. Hastalık grupları incelendiğinde 
en düşük vitamin D seviyesine diyabet grubu sahipti.
Bu eksikliğin önemli nedenleri arasında, kişilerin yaşam 
tarzı (kapalı giyinme, güneşe çıkmama vs), beslenme 
yetersizliği,  mevsim, yeterli vitamin D desteğinin 
yapılmaması gibi nedenler olabileceğini düşünmekteyiz. 
Özellikle kadınlarda ve diyabet hastalarında vitamin 
D eksikliğinin görülmesi bu gruptaki hastaların 
vitamin D eksikliği yönünden incelenmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. Gerekirse vitamin D takviyesinin 
yapılması düşünülebilir. Ancak burada önemli olan konu 
vitamin D eksikliğinin hastalığın ortaya çıkmasında bir 
katkısı olup olmadığı veya hastalık sonucunda vitamin D 
düzeylerinin düşüp düşmediği konusudur ki bunun için 
çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Genel olarak 
görülen vitamin D düzeyi eksikliği için de daha geniş 
kapsamlı çalışmalar yapılarak vitamin D eksikliğinin 
sebepleri araştırılmalı, bu sebepler ortadan kaldırmaya 
çalışılmalı ve gerekirse vitamin D takviyesi yapılmalıdır. 
Böylelikle vitamin D eksikliğine bağlı oluşabilecek 
bozuklukların önüne geçilebileceğini düşünmekteyiz.
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ÖZET
Amaç: Tiroidektomi olgularında retrospektif değerlendirme sonuçlarının sunulması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Haziran 2010- Ekim 2014 tarihleri arasında opere edilen 193 hasta retrospektif olarak 
değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, yapılan cerrahi operasyon tipi ve oluşan komplikasyonlar in-
celendi.
Bulgular: Toplam 193 hastanın 160’ı kadın (%82.9), 33’ü (%17.1) erkekti. En genç hasta 18, en yaşlı hasta 71 
yaşındaydı. En sık cerrahi endikasyon 140 (%72.53) olgu ile toksik olmayan multinodüler guatrdı. 21 (%10.88) 
olguda rastlantısal malignite saptandı. Bir olguda kalıcı hipoparatiroidi oluştu. Kalıcı sinir hasarı gözlenmedi.
Sonuç: Nüks olgulara yapılan cerrahilerde komplikasyon oranı artmaktadır. Ayrıca rastlantısal malignite oranı 
göz önüne alındığında, total tiroidektominin primer olgularda uygun teknik olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Guatr; Tiroidektomi; Komplikasyonlar

ABSTRACT
Aim: In this study, we aimed to present a retrospective evaluation of thyroidectomy in our patients.
Material and Methods: 193 patients operated between June 2010 and October 2014 was evaluated 
retrospectively. Demographic characteristics of the patients, type of the performed surgery and resulting 
complications were analyzed. 
Results: Of a total of 193 patients, 160 were women (82.9%), 33 were male (17.1%). Among them, the 
youngest patient was 18 years old and the oldest patient was 71 years old. The most common indication for 
surgery was non-toxic multinodular goiter that is seen in 140 patients (72.53%). Incidental malignancies were 
found in 21 patients (10.88%). While permanent hypoparathyroidism occurred in one patient, the permanent 
nerve damage was not observed.  
Conclusion: Complication rate increases following surgery that performed to recurrence cases. In addition, 
when considering the rate of incidental malignancies, total thyroidectomy is thought to be appropriate technic 
for primary cases.
 
Key words: Goiter; Thyroidectomy; Complications



GİRİŞ

Tiroidin diffüz veya nodüller şeklinde büyümesine guatr 
denir. Nodüler guatr ise tek (soliter) veya birden fazla 
(multinodüler) nodül ile seyreden guatr tipidir. Ülke-
mizde ve bölgemizde sık görülen bu endokrin hastalığın 
görülme oranı %4-5 civarındadır (1). Erişkin popülas-
yonunda palpabl nodül %4-7 civarındadır (2). Malig-
nite oranı soliter nodüllerde ortalama %4.7, dominant 
nodülde %4.1, multinodülerde ise %1’dir (3). Nodüler 
guatrda cerrahi endikasyonlar ; kanser şüphesi, nodü-
lün basısına bağlı nefes darlığı, retrosternal guatr, ilaç 
tedavisine dirençli hipertiroidi ve kozmetik sorunlardır 
(4,5).İşleme bağlı hipoparatiroidi, vokal kord paralizisi, 
enfeksiyon, hemoraji ve hematom gibi komplikasyonlar 
meydana gelebilir (6). Bu çalışmada tiroid cerrahisinin 
sık uygulandığı bir bölgede özel bir sağlık kuruluşunda  
uygulanan tiroid cerrahilerinin  retrospektif değerlen-
dirme sonuçlarını sunmayı amaçladık.

MATERYAL VE METOD

Bu çalışmaya Haziran 2010-Ekim 2014 tarihleri arasın-
da hastanemiz Genel Cerrahi Kliniğinde tiroid cerrahisi 
uygulanan 193 hasta dahil edildi. Hastalara ait veriler 
retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat öncesinde 
tüm hastalara tiroid ultrasonografisi ve tiroid fonksiyon 
testleri yapıldı. Hastalar ötiroid durumda iken ameliyat 
edildi. Ameliyat sonrası süreçte 6 aydan daha uzun süre 
D vitamini ve kalsiyum ihtiyacı  kalıcı hipoparatiroidi, 6 
aylık süreç içerisinde  ihtiyacın ortadan kalkması ise ge-
çici hipoparatiroidi olarak tanımlandı . Aynı şekilde, 6 
aydan daha uzun süre devam eden ve indirekt laringos-
kobik muayene ile belirlenmiş sinir hasarları kalıcı, bu 
süreç içerisinde düzelen hasarlar ise geçici sinir hasarı 
olarak kabul edildi.

BULGULAR

Çalışmaya alınan 193 hastanın 160’ı kadın (%82.9), 33’ü 
(%17.1) erkekti. En genç hastamız 18, en yaşlı hastamız 
ise 71 yaşındaydı. Hastaların 140’ında (%72.53) toksik 
olmayan multinodüler guatr, 21’inde (%10.88) toksik 
multinodüler guatr, 26 ‘sında (%13.47)tek nodül, 6’sın-
da (%3.1) graves hastalığı mevcuttu. Tek nodülü olan 26 
hastaya yapılan sintigrafide 14’ünde (%53.84) soğuk 

nodül, 5’inde(%19.23) ılık nodül, 7’sinde (%26.92) sıcak 
nodül saptandı (Tablo 1). 

Tablo 1: Preoperatif tanılar

Tanılar   Sayı(n)  %
Nontoksik MNG  140  72.53
Toksik MNG  21  10.9
Graves   6  3.1
Tek Nodül  26  13.47
Soğuk Nodül  14  53.84
Ilık Nodül  5  19.23
Sıcak Nodül  7  26.92

Multinodüler guatr tanısıyla ameliyata alınan 161  ve 
graves tanısıyla ameliyata alınan 6 hastaya bilateral to-
tal tiroidektomi uygulandı. Tek tiroid nodülü nedeniyle 
opere edilen 26 hastadan 5’ine ameliyat öncesi yapılan 
ince iğne aspirasyon biyopsi sonucunun  kuşkulu olması 
nedeniyle  peroperatif frozen çalışıldı. 2 hastada malig-
nite saptanması nedeniyle bilateral total tiroidektomi 
uygulandı. Diğer hastalara tek taraflı total tiroidekto-
mi yapıldı. Postoperatif patoloji incelemelerinde 21 
(%10.88) hastada malignite saptandı. Tüm olgularda 
papiller karsinom izlendi. 18 olguda (%85.71) mikro-
papiller karsinom mevcuttu. 3 olguda (%14.29) tümör 
çapı 1 cm.den büyüktü. Postoperatif 1 hastamız (%0.5) 
insizyon altında oluşan hematom nedeniyle tekrar ope-
re edildi. 12 hastada (%6.21) hipokalsemi bulguları ge-
lişti. Altı ayın sonunda sadece 1 hastanın (%0.5) replas-
man tedavisine ihtiyacı kalmıştı. Bu kalıcı hipokalsemi 
olarak kabul edildi. Olguların 3’ünde ses kalitesinde bo-
zulma oluştu ve altı aylık takip süreci sonrası tamamen 
normale döndü. 2 hastada (%1.03) seroma oluştu ve 
aspirasyon ile boşaltıldı (Tablo 2).

Tablo 2: Cerrahi Sonrası Komplikasyonlar

Komplikasyonlar  Sayı (n)  %
Hematom  1  0.5
Geçici Hipoparatiroidi 12  6.21
Kalıcı Hipoparatiroidi 1  0.5
Geçici Sinir Hasarı 3  1.55
Kalıcı Sinir Hasarı  0  0
Seroma   2  1.03
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TARTIŞMA

Tiroid nodüllerinin görülme sıklığı yaklaşık %5 civarın-
dadır ve bu oran coğrafi bölgelere göre değişkenlik gös-
terebilir (1). Kadınlarda görülme oranı belirgin olarak 
erkeklerden daha fazladır (7). Bu çalışmada da tiroid 
nodüllerinin kadın cinsiyette yaklaşık olarak dört kat 
fazla görüldüğü tespit edildi. Benign tiroid hastalıkların-
da güncel tedavide total tiroidektomi popüler yöntem 
olmasına rağmen, subtotal tiroidektomi, totale yakın 
tiroidektomi ve dunhill prosedürü (total lobektomi ve 
kontralateral subtotal lobektomi) alternatif yöntem-
lerdir (8, 9, 10, 11). Subtotal tiroidektomi teknik olarak 
daha kolaydır, komplikasyon oranları düşüktür ve hasta-
nın postoperatif ilaç kullanma gereksinimi olmayabilir 
(11, 12, 13). Delbridge ve ark. (14) ‘nın 3089 hastada to-
tal tiroidektominin etkinliğinin araştırıldığı çalışmaların-
da postoperatif kalıcı sinir hasarı ve kalıcı hipoparatiroi-
di açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Bu çalışmada 
subtotal tiroidektomi sonrası uzun takiplerde nüks ora-
nı %23 bulunmuştur. Tiroid nodüllerinde cerrahi girişim 
öncesi benign-malign ayrımını yapmak temel prensiptir. 
Bu amaçla ilk yapılacak görüntüleme yöntemi USG’dir. 
USG ile  nodülün yeri, büyüklüğü, şekli, yapısı belirle-
nebilir. Ama benign-malign ayrımını yapmada faydası 
sınırlıdır. Kalsifiye nodüllerde malignite riskinin arttığı 
bildirilmiştir (4, 15). Tiroid sintigrafisi, günümüzde tiro-
id nodüllerini değerlendirmede sık kullanılan bir görün-
tüleme yöntemi olmaktan çıkmıştır. Benign-malign ay-
rımı yapmaz, nodüllerin fonksiyonel durumunu belirler. 
Daha çok hipertiroidi olan nodüler guatr olgularında 
ve postoperatif kalan tiroid dokusunu değerlendirme 
amaçlı kullanılmaktadır (15, 16). En güvenilir metod 
ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Doğruluk oranı %95’in 
üzerindedir. Yalancı pozitiflik oranının  %0, yalancı nega-
tiflik oranının  %0.5 olduğunu  bildiren çalışmalar mev-
cuttur (17). Benign tiroid nodülleri için yapılan cerrahi 
girişimler sonrası insidental malignite oranı literatürde 
%3-16.6 arasında bildirilmiştir (8, 9, 17). Bu çalışmada 
insidental malignite oranı %10.8 olarak bulundu. Tiroid 
cerrahisinin en korkulan komplikasyonu rekürren larin-
geal sinirin zedelenmesi sonucu vokal kord paralizisi 
ve paratiroid bezlerinin hasarına bağlı hipokalsemi ge-
lişmesidir (10, 18). Yapılan çalışmalarda rekürren sinir 
hasarı %0-4 arasında bildirilmiştir (10, 18, 19). Bu çalış-

mada kalıcı rekürren sinir hasarı hiçbir olgumuzda oluş-
madı. Literatürde hipoparatiroidi görülme oranı %0.4-
8.8 arasındadır. Paratiroid bez çevresinde aşırı ve bez-
lerin kanlanmasını bozacak diseksiyonlardan kaçınarak 
bu oranların düşürülebileceği bildirilmiştir (20, 21). Bu 
çalışmada kalıcı hipoparatiroidi %0.5 olarak bulundu. 
Ameliyatta cerrahi teknik olarak  tiroid dokusu superior 
ve medial tarafa çekilerek tiroid bezi ile posterior servi-
kal fasya arasında ki planda ince ve dikkatli  disseksiyon 
yapmak, superior tiroid arter ve veni tiroid dokusuna 
yakın izole olarak  bağlamak, subkapsüller disseksi-
yonla tiroid dokusu kapsülüne yakın ve laterale doğru 
disseksiyon yapmaanın total tiroidektomide de kompli-
kasyonların en az seviyeye indirilebileceği bildirilmiştir 
(22, 23).Nüks oluşan ve bu nedenle tamamlayıcı tiroi-
dektomi yapılan olgularda komplikasyonların arttığı bil-
dirilmiştir (13, 17, 24).

Sonuç olarak; Nüks olgularda yapılan cerrahilerde 
komplikasyon oranlarının artması, ayrıca insidental ma-
lignitelerin literatürdeki oranları göz önünde bulundu-
rularak cerrahi teknik olarak total tiroidektominin uy-
gun teknik olduğunu düşünmekteyiz. 

KAYNAKLAR

1. Güney E. Tiroid neoplazmları. Güney E, editör. Tiroid ve 
Paratiroid Bez Cerrahi Hastalıkları. 1. Baskı. İstanbul: İyiişler 
Matbaacılık Ltd Şti.; 2008. p.93-104.
2. Cusich EL, Krukowski ZH, Macintoch CA and N A 
Methason. Risk of neoplasia and malignancy in dominant 
thyroid swelling. BMJ 1991;303(6793):20-24.
3. Anderson PE, Hurley PR, Rosswick P. Conservative 
treatment and long-term prophylactic thyroxine in the 
prevention of recurrence of multinodular goiter. Surg 
Gynecol Obstet 1990; 171(4):309-14
4. Shindo ML. Benign tiroid hastalıklarına giriş. Güngör A, 
Urhan M, çeviri editörleri (Terris DJ, Gourin CG, eds.). Tiroid 
ve Paratiroid Hastalıkları Tıbbi ve Cerrahi Tedavi. 1. Baskı. 
İstanbul: Habitat Yayıncılık; 2010. p.53-63.
5. Süslü N, Hoşal Ş. Tiroid nodülüne yaklaşım ve cerrahi 
endikasyonlar. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007;3(49):5-
12.

POLAT ve ark.
Tiroidektomi Retrospektif Analizi

Bozok Tıp Derg 2015;5(3):33-6
Bozok Med J 2015;5(3):33-6

35



6. Ozbas S, Kocak S, Aydintug S, Cakmak A, Demirkiran 
MA,Wishart GC. Comparison of the complications of 
subtotal,near total and total thyroidectomy in the 
surgical management of multinodular goitre. Endocr J 
2005;52(2):199-205 
7. Çağlı S, Yüce İ, Bayram A, Güney E. Tiroid kitleleri: 131 
olgunun değerlendirilmesi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 
2008;18(5):289-293.
8. Efremidou EI, Papageorgiou MS, Liratzopoulos N, Manolas 
KJ. The efficacy and safety of total thyroidectomy in the 
management of benign thyroid disease: a review of 932 
cases. Can J Surg 2009;52(1):39-44.
9. Giles Y, Boztepe H, Terzioglu T, Tezelman S. The 
advantage of total thyroidectomy to avoid reoperation for 
incidental thyroid cancer in multinodular goiter. Arch Surg 
2004;139(2):179-182.
10. Lefevre JH, Tresallet C, Leenhardt L, Jublanc C, Chigot 
JP, Menegaux F. Reoperative surgery for thyroid disease. 
Langenbecks Arch Surg 2007; 392(6):685-691.
11. Hussain M, Hisham AN. Total thyroidectomy: 
the procedure of choice for toxic goitre. Asian J Surg 
2008;31(2):59-62.
12. Sugino K, Ito K, Nagahama M, Kitagawa W, Shibuya 
H, Ito K. Surgical management of Graves’ disease -10-
year prospective trial at a single institution. Endocr J 
2008;55(1):161-167.
13. Lal G, Ituarte P, Kebebew E, Siperstein A, Duh QY, Clark 
OH. Should total thyroidectomy become the preferred 
procedure for surgical management of Graves’ disease? 
Thyroid 2005;15(6):569-574.
14. Delbridge L, Guinea AI, Reeve TS. Total thyroidectomy 
for bilateral benign multinodular goiter: effect of changing 
practice. Arch Surg 1999;134(12):1389-1393.
15. Güney E. Klinik gösteriler tiroid nodülü. Güney E, 
editör. Tiroid ve Paratiroid Bez Cerrahi Hastalıkları. 1. Baskı. 
İstanbul: İyiişler Matbaacılık Ltd Şti.; 2008. p.11-40.
16. Intenzo CM, Dam HQ, Manzone TA, Kim SM. Imaging 
of the thyroid in benign and malignant disease. Semin Nucl 
Med 2012;42(1):49-61.
17. Tezelman S, Borucu I, Senyurek Giles Y, Tunca F, Terzioglu 
T. The change in surgical practice from subtotal to near-total 
or total thyroidectomy in the treatment of patients with 
benign multinodular goiter. World J Surg 2009;33(3):400-
405. 
18. Rosato L, Avenia N, Bernante P, De Palma M, Gulino G, 
Nasi PG et al. Complications of thyroid surgery: Analysis of 
a multicentric study on 14,934 patients operated on in Italy 

over 5 years. World J Surg 2004;28(3):271-6
19. Bozdağ AD, Çevikel MH, Demirkıran AE, Erpek H, 
Boylu Ş, Özgün H. Bening Troid Cerrahisinde Postoperatif 
Komplikasyonları Etkileyen Risk Faktörleri. ADÜ Tıp Fakültesi 
Dergisi 2002;3(3):25-29.
20. Öztürk T, Başer M, Öztürk M, Bayram İ, Çiftçi A, Kösem 
M et.al. Benign Tiroid Lezyonlarında Total Tiroidektomi 
Yapılmamış Olsaydı? Endokrinolojide Diyalog 2008;5(3):139-
142.
21. Ayten R, Çetinkaya Z, Multinodüler Guatrlı Hastalarda 
Frozen Kesit İncelemenin Cerrahi Tercihe Etkisi. FÜ. Sağlık Bil 
Derg. 2007:21(5):225-227.
22. Külah B. Büyük ya da substernal guatrlar için 
tiroidektomi. Demirer S, Kulaçoğlu İH (Editörler) Cerrahi 
Teknik Atlası Endokrin Cerrahi 1. Baskı Ankara: Palme 2011; 
47-60. 
23. Uludağ M, İşgör A. Geleneksel tiroidektomi yöntemleri 
ve teknik ayrıntılar. Uludağ M, İşgör A (Editörler) Tiroit 
1.Baskı İstanbul Nobel 2013;818-52. 
24. Efremidou EI, Papageorgiou MS, Liratzopoulos N, 
Manolas KJ. The efficacy and safety of total thyroidectomy in 
the management of benign thyroid disease: a review of 932 
cases. Can J Surg 2009;52(1):39-44. 

Bozok Tıp Derg 2015;5(3):33-6
Bozok Med J 2015;5(3):33-6

POLAT ve ark.
Tiroidektomi Retrospektif Analizi

36



 

İletişim: 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Tuğba ÖZDEMİR 

Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 

İç Hastalıkları Anabilim dalı,Adnan 

Menderes Bulvarı, No:44 66200 

Yozgat

Tel: 0505 6401017

e-mail: 

drtugba09@gmail.com

Geliş tarihi/Received: 14.01.2015

Kabul tarihi/Accepted: 05..05.2015

Bozok Tıp Derg 2015;5(3):37-41
Bozok Med J 2015;5(3):37-41

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ALT GASTROİNTESTİNAL 
SİSTEM BİOPSİ  SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of Lower Gastrointestinal Endoscopic Biopsy 
Results in Geriatric Patients
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Zeynep Tuğba ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr.
Ayşe Neslin AKKOCA, Yrd.Doç.Dr.
Akın ÇAM, Uzm. Dr.
Edip Erdal YILMAZ, Uzm. Dr.
Süleyman SAYAR, Uzm. Dr.
Mustafa ÇALIŞKAN, Uzm. Dr.
Suphi VEHİD, Uzm. Dr.

ÖZET
Amaç: Endoskopik işlemler, tüm yaş gruplarında gastrointestinal sistemin (GİS)  değerlendirilmesi amacıyla 
kullanılmaktadır. Hem tanı hem tedavi amaçlı kullanabilen endoskopi daha az invazif olması nedeni ile de 
avantajlıdır. Dünyada her yıl 500binden fazla insan kolorektal kanser (KRK) nedeni ile ölmektedir. Dolayısı ile 
GİS tümörlerinin erken tanısında günümüzde tarama amaçlı endoskopik girişim önerilmektedir. Yaşlı popü-
lasyonun da her geçen gün arttığı düşüncesi ile geriatrikhastalarda alt  (GİS) endoskopikbiopsi sonuçlarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Ocak 2011-Kasım 2013 tarihleri arasında yapılmış 406 hastaya ait  alt GİS endoskopi 
sonucu incelendi. Kesin tanı almış 65 adet yaşlı hastanın endoskopik biyopsi sonuçları hastaların demografik 
özellikleri ile birlikte retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 41’i (%63,08) erkek ve 24’ü (%36,92) kadın hasta idi.Olguların yaşları 
65 ile 92  arasında ve yaş ortalaması 72,82±5,89 olarak saptandı. Erkeklerin yaşları 65 ile 83   arasında ve yaş 
ortalaması 71,02±5,19, kadınların yaşları 65 ile 92 arasında ve yaş ortalaması 72,95±6,86 idi. Endoskopik bi-
yopsi sonuçlarına göre vakalarımızın 19’u (%29,23) kolit, 1(%1,54) tanesi hiperplastik polip, 16 ( %24,62)tanesi 
tubuler adenom, 21 (%32,30) tanesi tubulovillöz adenom, 8 (%12,31) tanesi de kanser tanısı aldı. Kanserlerin 
hepsi adenokarsinom histolojisinde olup, 1 tanesi villöz adenom zemininden gelişen adenokarsinom, 1 tanesi 
de tübülovillöz adenom zemininden gelişen adenokarsinom tanısı almıştır. Adenomlardan gelişen vakalar veri 
tekrarı olmaması amacıyla sadece kanser grubuna dahil edilmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak, üst ve alt GİS endoskopik işlemlerin yaşlı populasyonda düşük komplikasyon oranı ile 
güvenilir bir tetkik ve yüksek tanı oranı ile efektif bir yöntem olduğunu saptadık. Yaşlı popülasyonda klinik 
gereklilik halinde GİS endoskopisi planlanmasından kaçınılmamalıdır.

Anahtar kelimeler: Yaşlı; Endoskopi; Gastointestinal sistem; Kolorektal kanser

ABSTRACT
Aim: Endoscopic procedures are used in the evaluation of the gastrointestinal lystem (GIS) at all ages. 
It can be used both for diagnostic and therapeutic purposes and it’s advantage is to be less invasive. We 
know that nearly 500,000 patients die due to colorectal cancer (CRC) every year worldwide. So endoscopic 
procedures are recommended for screening in the early diagnosis of gastrointestinal malignancies. As the 
elderly population increasing everyday we aimed to evaluate lower GIS biopsy results in elderly patients. 
Material and Methods: Definitive diagnosis of lower GIS biopsy results of 65 elderly patients from totally 
406 cases and demographic characteristics of the patients were evaluated retrospectively between January 
2011-November 2013.
Results: Total of 65 patients were enrolled in thes tudy, 41 of (63.08%) were men and 24 (36.92%) of them 
were women. Cases were between the ages of 65 and 92 with a mean age of 72.82 ± 5.89. According to 
the endoscopic biopsy results ; 19 of our cases (29.23%) were colitis, 1 (1.54%) of was hyperplastic polyp, 
16 (24.62%) were tubular adenoma, 21 (32.30%) of them tubulovillous adenoma, 8 (12.31%) of them were 
diagnosed as carcinoma. All of the cancer cases were in adenocarcinoma histology, one of origined from 
villous adenoma , one from tubulovillous adenoma. Cases of adenomas were included to carcinoma group 
because there was no duplication of data.
Conclusion: We think that the upper and LGE is an effective method in the elderly population with a low 
complication rate and high diagnosis rate and it is a reliable examination. When there is clinical necessity 
gastrointestinal endoscopy should not be avoided as planned in the elderly population.

Key words: Elderly; Endoscopy; Gastrointestinalsystem; Colorectalcancer
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GİRİŞ

Gastointestinal sistemin (GİS) incelenmesinde endos-
kopik incelemeler tüm dünyada altın standart olarak 
kabul edilmektedir. Tanı ve tedavi amaçlı uygulanan 
girişimsel endoskopik incelemelerin daha az invazif ol-
ması avantajları arasındadır. Ortalama yaşam süresinin 
artması nedeniyle yaşlı hastalarda endoskopik incele-
me sıklığı her geçen gün artmaktadır. Yaş itibarı ile has-
talık prevalanslarındaki farklılıklar, komorbidhastalıklar, 
doktor-hasta iletişimindeki güçlükler, olası komplikas-
yonlarınsıklığı yaşlılarda endoskopik işlemlerin farklı bir 
gözledeğerlendirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.
 
GİS hastalıklarının tanısında endoskopi endikasyonları 
için Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Birliği (ASGE) 
ve Gastrointestinal Endoskopinin Uygunluğu Avrupa 
Paneli (EPAGE) tarafından oluşturulmuş kılavuzlar mev-
cuttur (1, 2). Son yıllarda halkın kanser ve kanserden 
korunma hakkındaki bilinç düzeyi arttıkça, GİS kanse-
rinde erken tanı amaçlı tarama endoskopileri daha sık 
kullanılır hale gelmektedir. Kolon kanseri ve mide kan-
serinin erken tanısı için tarama endoskopileri öneril-
mektedir (3, 4). 

Dünya çapında her yıl yaklaşık bir milyon KRK tanısı ko-
nulurken, 500.000 hasta KRK nedeniyle kaybedilmekte-
dir[5]. KRK insidans ve mortalitesi dünya çapında belir-
gin değişiklik göstermektedir (6). En yüksek insidanslar 
Kuzey Amerika, Avustralya, Kuzey ve Batı Avrupada iken 
gelişmekte olan ülkelerde özellikle Asya ve Afrika’da dü-
şük oranlar vardır (7). Bu coğrafi farklılıklar diyete, çev-
resel maruziyete ve genetik yatkınlığa bağlanmaktadır 
(3). ABD’nde kadınlarda %5,8, erkeklerde %6 oranında 
KRK görülmektedir. Kadınlarda akciğer ve  meme kan-
serinden erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserinden 
sonra 3.sırada en sık görülen kanser türüdür. Ülkemiz 
2006 yılı istatistiklerine göre ise kolon ve rektum kan-
seri insidansı kadınlarda yüzbinde 12,5, erkeklerde ise 
yüzbinde 18,2 dir. Sporadik KRK için yaş en büyük risk 
faktörüdür. 40 yaşın altında KRK nadirken, 40-50 yaştan 
sonra insidans artmaya başlamaktadır (6). KRK vakaları-
nın % 90’ı 50 yaş üzerinde iken; 80 yaş üzerinde bu oran 
erkekler için % 10’a, bayanlar için % 15’e kadar yüksel-
mektedir. Sonuç olarak; geriatrik yaş grubunda KRK  gö-
rülme oranında artış olduğu bilinmektedir.

Tarama sonucu prekanseröz lezyonu veya erken evre 
tümörü saptama olasılığı fazladır. Yapılan çalışmalar ta-

rama ve izlemin KRK mortalitesini azalttığını göstermiş-
tir (8). Başarılı bir tarama programı için hekimlerin bu 
konudaki farkındalığı son derece önemlidir. Risk belir-
lenmeli, erken tanı için kılavuzlara uyulmalı, hastalar 
tanı konulduğundaen kısa sürede tedaviye yönlendi-
rilmeli ve hastanın takibi yapılmalıdır (6). Bu makalede 
Ocak 2011-Kasım 2013 tarihleri arasında tetkik edilmiş 
olan geriatrik yaş grubundaki hastalara ait  altgastroin-
testinal sistem endoskopikbiopsi sonuçlarının  gözden 
geçirilmesi ve KRK görülme insidansının hesaplanması 
amaçlanmıştır. 

MATERYAL METOD

Ocak 2011-Kasım 2013 tarihleri arasında yapılan 406 alt 
GİS endoskopik işlem arasındangeriatrik yaş grubuna 
ait (65 yaş ve üzeri) ve kesin tanı almış 65 adet biyopsi 
sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastaların de-
mografik özellikleri ve histopatolojik tanıları değerlen-
dirildi. 
İstatistiksel Analiz
Çalışma kesitsel-tanımlayıcı nitelikte olup veriler % 95 
güven aralığında hesaplanmıştır.Verilerin yüzdelik di-
limleri ve ortalamaları hesaplanmıştır. Analizlerde Sta-
tistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15.0 pa-
ket programı kullanılmıştır.

BULGULAR

Bu çalışmada toplam 65 hasta değerlendirildi. Olguların  
41’i (%63,08) erkek ve 24’ü(%36,92) kadın idi. Yaşları 
65 ve 92  arasında ve yaş ortalaması 72,82±5,89 ola-
rak saptandı. Erkeklerin yaşları 65 ile 83   arasında ve 
yaş ortalaması 71,02±5,19, kadınların yaşları 65 ile 92 
arasında ve yaş ortalaması 72,95±6,86 idi.Hastaların 
Biyopsi sonuçlarına göre dağılımı Tablo 1 ‘de gösteril-
miştir.

Tablo 1: Endoskopik biyopsi sonuçları

Biopsi Sonuçları  n(%)
Kolit   19(%29,23)
Hiperplastik Polip  1(%1,54)
Tubuler Adenom  16 ( %24,62)
Tübülovilloz Adenom 21 (%32,30)
Adenokarsinom  8(%12,31)
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Kanserlerin hepsi adenokarsinom histolojisinde olup, 
1 tanesi villöz adenom zemininden gelişen adenokar-
sinom, 1 tanesi de tübülovillöz adenom zemininden 
gelişen adenokarsinom tanısı almıştır. Adenomlardan 
gelişen vakalar veri tekrarı olmaması amacıyla sadece 
kanser grubuna dahil edilmiştir.

TARTIŞMA

KRK taramalarında asemptomatik bireyler kanser ge-
lişim riski açısından değerlendirilmektedir. KRK has-
talarının %60’ı doktora lenf nodu veya uzak metastaz 
ile gelmekte, rezeksiyon sonrası yaklaşık yarısı 5 yıl 
içinde ölmektedirler. Bu nedenle erken tanı ve tedavi 
son derece önemlidir. Bireyler, tarama testlerinin erken 
teşhise olanak sağladığı ve KRK morbidite ve mortali-
te oranlarını düşürdüğü konusunda bilgilendirilmelidir. 
Ailesinde KRK öyküsü olanlar başta olmak üzere, tüm 
toplum semptomsuz dönemde tarama testlerini yap-
tırmak konusunda teşvik edilmelidir. Asemptomatik 
bireylerde; 50 yaştan sonra yılda bir GGK / 5 yılda bir 
sigmoidoskopi / 5-10 yılda bir kolon grafisi / 10 yılda 
bir kolonoskopi önerilmektedir. Sağ kolon tümörü artışı 
nedeniyle kolonoskopi gereklidir. “50 yaştan başlayarak 
her 10 yılda bir kolonoskopi yapılması” en etkili kanser 
tarama çalışmasıdır (9). Tarama yöntemlerinden kolo-
noskopininsensitivitesi %95’lerde olup, günümüzde ta-
rama testlerinde “altın standart” olarak kabul edilmek-
tedir (10, 11).

ABD’de KRKinsidans hızının son 20 yılda 100.000’de 
66,3’ten 2007 yılında 45,3’e düştüğü gözlenmiştir. Bu 
hızlı düşüşün en önemli nedeni, hastalığın erken evrede 
saptanmasını sağlayan KRK tarama programlarını geliş-
tirilmesidir. Türkiye’de 2009 yılından itibaren KRK tara-

ma programı gündeme alınmış olmasına rağmen, top-
lumun bilgilendirilmesinde ve KRK tarama programın 
uygulanmasında eksiklikler devam etmektedir. Altuğ 
ve ark.’nın KRK’de uzman hekimlerin tarama testlerine 
yaklaşımlarını değerlendirdiği çalışmasında; konusunda 
uzman hekimlerin ailesinde 50 yaş üstü bireylere tara-
ma programı uygulama sıklığını %0,7 olarak bildirmiş-
lerdir (12).

KRK’de risk faktörleri tanımlanmış olup ileri yaşta sık-
lığı artmaktadır. KRK in %90’dan fazlası 50’li yaşlardan 
sonra tanı almaktadır. Geniş vaka serileriyle yapılan ça-
lışmalarda 7. dekadda pik yaptığı saptanmıştır (13). Bi-
zim çalışmamızda yaşla beraber hastalık sıklığınınarttığı 
görülmüşve en sık 70-80 yaş aralığında saptanmıştır. 40 
yaş öncesi daha nadir görülmesine rağmen, genç popü-
lasyonda son yıllarda musinözkomponentin eşlik ettiği 
agresif seyirli tümörler artmakta olduğu söylenmekte-
dir. Herediter sendromların eşlik ettiği KRK’lerde erken 
yaşta görülebilmektedir (12, 14, 15). 

Literatürde KRK’lerin cinsiyete göre dağılımına göre 
farklı sonuçlar mevcuttur. Her iki cinsiyette yakın oran-
larda görüldüğü bildirilse de, Boyle ve ark.’nın epide-
miyoloji üzerine yaptığı bir çalışmada erkeklerde ka-
dınlara göre 1.1 kat daha fazla görüldüğü belirtilmiştir 
(16). Bizim çalışmamızda erkek-kadın hasta oranı 7 olup 
literatürdeki oranlara göre yüksek olarak saptanmıştır. 
Geriatrik hastalarda yapılan bir çalışmada 80 yaş üstü 
951 hastaya alt GiS endoskopisi (781 kolonoskopi- 170 
sigmoidoskopi) yapılmış ve hastalarda en sık patolo-
jik tanılar sırası ile divertiküler hastalık (%42), polip 
(%27) ve kolorektalkarsinoma (%8) saptanmış ve kom-
plikasyon oranı %0.6 bulunmuştur.

  Kadın n(%) Erkek n(%) Y.Ort.  K.Yaş.Ort. E.Yaş.Ort
Kolit  11  8  75,52±7,07 74,36±8,29 70±4,20
H.Polip  -  1  77  
Tubuler  4(%25)  12(%75)  69,56±4,91 69,33±4,14 70,25±7,54
Adenom
Tubulovilloz 8(%38,10) 13(%61,90) 72,57±5,42 72,30±6,03, 73,00±4,62
Adenom
Adenokarsinom 1(%12,50) 7(%87,5) 71,37±5,82 68  71,85±6,12

Tablo 2: Hastaların biopsi sonucuna göre yaş dağılımı
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Hastaların %71 inde kolonoskopi işlemi çekuma 
ulaşılarak işlem başarı ile tamamlanmıştır (17). 
Kandemir  ve ark.’nın çalışmasında 80 yaş üstü 
hastalarda en sık patolojik bulgular, kolon polibi (%18) , 
kolon kanseri (%12.6), divertikül (%12) olarak saptanmış 
ve komplikasyon sıklığı %0.2 bulunmuştur (18). 

Eda P. ve ark. ;yaş ortalaması 63 olan 40 hasta 
üzerinde gastrointestinal tümörleri saptamada 
USG ve kolonoskopinin etkinliğini araştırmışlar 
ve 15 hastada malignite (10 adenokanser, 1mide 
lenfoması,1 nöroendokrin tümör, 1 skuamoz hücreli 
karsinom, 1 fibrosarkom ve 1 erken gastrikkarsinom 
olmak üzere) tespit etmişlerdir (19). Yine Muammer 
K. ve ark. FDG PET ile fokal olarak kolorektal aktivite 
tutulumu saptanmış olan 26 hastayı kolonoskopi ile 
değerlendirmişler ve 10 olguda patoloji saptamışlardır. 
7 hastada polip (4 tübüler+3 tübülovillöz), 1 olguda 
rektum adenokanser, 2 olguda rektum ve sigmoid 
bölgede ülserler bulunmuştur (20). Çalışmamızda 65 
yaş ve üzeri 65 hastanın %19 unda kolit, %1.54 ünde 
hiperplastik polip, %24,62 sinde tübüler adenom, 
%32.3 ünde tübülovillöz adenom ve %12,31 inde 
adenokarsinom görülmüştür. Bu verilerin literatürle 
uyuşmaması hasta sayımızın azlığına bağlanabilir. Yaşlı  
hastalardaKRK sıklığının artıyor olması ve üst ve alt 
GiS endoskopik işlemlerin yaşlı populasyonda düşük 
komplikasyon oranı ile güvenilir bir tetkik ve yüksek 
tanı oranı ile efektif bir yöntem olması nedeni ile klinik 
gereklilik halinde endoskopi işlemi yapılmasından 
çekinilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 
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ÖZET
Amaç: Mamografi meme kanseri taramasında yaygın olarak kullanılmasına ragmen yanlış negatiflik oranı %35 
dir. Meme Ultrosonografisi en sık kullanılan ek tarama metodudur. Mamografi ile birlikte rutin meme usg’si 
yapılması halen tartışmalıdır. Çalışmamızda şüpheli meme kitlelerinde meme USG eklenmesinin değerini be-
lirlemek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler:  Çalışmamıza 104 hastadaki toplam 121 meme lezyonu değerlendirildi. Mamografi ve 
ultrasonography (USG) görüntüleme yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Lezyonlar Breast Imaging Repor-
ting and Data System (BIRADS) sınıflamasına gore categorize edildi. Hastalar 45 yaş altı ve üstü olarak iki gruba 
ayrılarak mamografi ve ultrasonography (USG)’nin sensivite ve spesifite oranları karşılaştırıldı.
Bulgular: Malign kitlesi olan 27 hastanın mamografileri BRIADS 1,2 ve 3 olarak raporlandı. Malign kitlelerden 
bahsedilmedi. Meme ultrasonography (USG) 9 hastada malignite taşıyan kitleyi saptayamadı. Meme ultraso-
nography (USG) ile 3 hastada yanlış pozitiflik saptandı. Hastalar 45 yaş altı ve üstü olarak iki gruba ayrıldığında 
meme ultrasonography (USG)’sinin 45 yaş altı grupta daha duyarlı olduğu, mamografininise 45 yaş üstünde 
daha spesifik olduğu bulundu (p<0,05) Tip 1 ve 2 meme paternine sahip grup ile tip 4 meme paternine sahip 
gruplararasında mamografinin duyarlılık oranlarında istatistiksel anlamlılık saptandı (p<0,05). 
Sonuç: Meme ultrasonography (USG)’si memedeki malign kitleleri göstermede daha duyarlıdır. 45 yaşın 
üzerindeki hastalarda mamografi daha spesifiktir. Meme yoğunluğu mamografinin duyarlılığını belirlemede 
önemli etkendir. Ancak meme ultrasonography (USG) ve MRI ile ek görüntülemelerde duyarlılık ve spesifitede 
artış olacaktır.

Anahtar kelimeler: Mamografi; Ultrasonografi; Meme kanseri

ABSTRACT
Background: Mammography has been used widely for breast cancer screening. However, the false-negative 
rate of mammography is 35%. Breast ultrasonography (USG) is the most common method used for additional 
screening. Performing routine breast ultrasonography (USG) with mammography is still a matter of debate. In 
our study, it has been aimed to determine the value of adding breast ultrasonography (USG) on the suspicious 
breast masses.  
Material and Methods: In our study, 121 breast lesions were evaluated in 104 patients. Files and images 
of patients were analyzed retrospectively.  Patients who underwent mammography and ultrasound imaging 
were included in the study.  Lesions were categorized in accordance with the Breast Imaging Reporting and 
Data System (BIRADS) classification. Patients were divided into two groups (under and above 45 years of age), 
and sensitivity and specificity rates of mammography and USG were compared. 
Results: Mammography of 27 patients with malignant masses was reported as BIRADS 1, 2 and 3, respectively 
and nothing was mentioned about malignant masses. Breast ultrasonography (USG) was not able to detect the 
malignant masses in 9 patients. Three patients were detected as false-positive in the breast ultrasonography 
(USG).  patients were divided into two groups as; those older than 45 and younger than 45, were divided into 
two groups; it has been observed that patients who are under 45 are more sensitive, and mammography is 
more specific for the other group, who are above 45 years old (p<0.05). There was a significant difference 
between the groups that have Type 1 and 2 breast pattern and Type 4 breast pattern in terms of mammographic 
sensitivity rates (p<0.05).
Conclusion: Breast ultrasound is more sensitive in demonstrating malignant breast masses. Mammography 
is more specific for patients above 45 years of age. Breast density is the most important factor in determining 
the sensitivity of mammography. However, sensitivity and specificity will increase with additional screening 
methods such as breast ultrasonography (USG) and MRI. 

Key words: Mammography; Ultrasonography; Breast cancer
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INTRODUCTION

Number of women diagnosed with breast cancer is 
increasing every day. The mortality rate gets lower by 
early diagnosis and treatment. It is important to pre-
pare regular screening programs for early diagnosis. 
Mammography has been used widely, for breast can-
cer screening. According to the data from Turkish He-
alth Ministry, only 20% of the targeted breast cancer 
screening can be performed in Turkey.  However, the 
false-negative rate of mammography is 35 % (1). Addi-
tional imaging method is needed because of the lower 
sensitivity of mammography in dense breasts. Breast 
ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging are 
used for assistive and advanced imaging. Breast MRI is 
capable of providing more sensitive and specific ima-
ging compared with breast ultrasonography (USG) and 
mammography (2-4). MRI is not used as a screening 
tool because of the higher costs and false-positive rate. 
    Breast USG is the most common method used for 
additional screening. Since it doesn’t have any side ef-
fects, it can be implemented easily and it provides de-
tailed evaluation of axilla at the same time. Performing 
routine breast USG with mammography is still a matter 
of debate (5-7). 
In a study, breast USG that is performed in addition 
to mammography for the screening of breast cancer 
in dense breast has been found useful in detection of 
primary invasive tumor (5). The combination of breast 
USG with mammography has been shown to improve 
diagnosis of breast cancer at all ages (6). In another 
study, no evidence has been found for the usefulness 
breast USG as routine screening method (7).
In our study, we aimed to determine whether mam-
mography is sufficient alone in detecting malignant 
breast masses.

MATERYAL METOD

In our study, 121 breast lesions were evaluated in 104 
patients between the years of 2010 and 2014. Files and 
images of patients were analyzed retrospectively. Pa-
tients who underwent mammography and ultrasound 
imaging were included in the study. 101 female and 3 
male patients were included in the study. All ultraso

nography examinations were carried out with Siemens 
Acuson Antares device (Medical Solutions, Siemens, 
Erlangen, Germany) using a superficial linear probe 
of 8-11 MHz’s. All mammography examinations were 
carried out by Siemens Mammomat 300 device (Me-
dical Solutions, Siemens, Erlangen, Germany) for both 
breasts in the craniocaudal and mediolateral oblique 
positions. Images were interpreted by an experienced 
radiologist after sending them to the medical image 
archive and transfer system. Lesions were categorized 
in accordance with the Breast Imaging Reporting and 
Data System (BIRADS) classification (Table 1). 

Table 1: BIRADS Classification

      0: need additional review 
      1: negative mammogram 
      2: Benign findings 
      3: possible benign findings; short-term track 
      4: Suspicious findings; Biopsyis recommended
      5: Malignant; Biopsy and diagnosis is required 
      6: Known malignant lesions 
BIRADS: Breast Imaging Reporting and Data System classifi-

cation

Categories 2 and 3 were considered as benign, while 
categories 4 and 5 were considered as malignant lesi-
ons, respectively. Microcalcification and speculated ir-
regular lesions were noted. Breast patterns (Type 1, 2, 
3 and 4) were identified according to the breast density 
(Table 2). Patients were divided into two groups (un-
der and above 45 years of age), Group 1 was under 45 
years of age group. Group 2 was above 45 years of age 
group. Between the two groups, sensitivity and speci-
ficity rates of mammography and USG were compared. 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 13.0 
software was used to analyze the data. Average data 
was given as mean ± standard deviation. P<0.05 was 
considered statistically significant.
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Table 2. Type of breast

Type 1 breast: almost entirely consists of adipose tissue 
breast
Type 2 breast:  more adipose breast  
Type 3 breast:  more glandular and fibrosis tissue in 
breast
Type 4 breast: almost entirely consists of glandular and 
fibrous tissue breast

RESULT

The average age of patients was 52.6 ± 11.6 years (ran-
ge: 27-82). The measured average size of breast masses 
suspected with malignant was 33.4±24.5 mm (range; 
9-150 mm). Mammography of 27 patients with malig-
nant masses was reported as BIRADS 1, 2 and 3, respec-
tively. In the mammography screening of BIRADS 4 and 
higher lesions, biopsies of four lesions with malignant 
criteria were reported as benign. Despite having ma-
lignant masses, no mass with malignancy criteria was 
found in the USG of 9 patients. Three patients were 
detected as false-positive in the breast USG. When pa-
tients, who are older than and younger than 45, were 
divided into two groups; it has been seen that patients 
who are under 45 are more sensitive, and mammog-
raphy is more specific for the other group, who are 
above 45 years old (p<0.05) (Table 3). 

Table 3. Mammography and breast ultrasonography 
sensivity and specificity comparison of values of pati-
ents
               <45 years-old        >45 years-old
                                sensivity   specificity   sensivity specificity
Mammography     74.5%  82.2%   81.3%      92.4%
Breast     91.8%  90.4%   88.6%      84.3%
ultrasonography

There was a significant difference between the groups 
that have Type 1 and 2 breast pattern and Type 4 bre-
ast pattern in terms of mammographic sensitivity rates 
(p<0.05). The sensitivity and specificity rates of mam-
mography and breast USG are given in (Table 4.)

Table 4. Mammography and breast USG sensivity and 
specificity values

sensivity specificity      -PV           +PV 
Mammography        80.3 %      87%      50 %      95,9%
Breast        90.4 %      90%      75 %       96%
ultrasonography
PV: predictivevalue 

After imaging, biopsy was performed for 101 lesions 
that were suspected to be malignant. Tru-cut biopsy 
was applied in 65 patients, 12 patients underwent ex-
cisional biopsy, and 22 patients underwent fine needle 
aspiration biopsy (FNAB), respectively. No atypical cell 
was detected in 7 patients who underwent fine need-
le aspiration biopsy. The pathologic diagnosis failed in 
6 patients who underwent for tru-cut biopsy. Two of 
these patients were diagnosed by wire marking and ot-
her four patients were diagnosed by excisional biopsy. 
Invasive ductal carcinoma was observed in 71 patients, 
whereas invasive lobular carcinoma was seen in 17 pa-
tients; and they were both observed in 8 patients toget-
her. In 5 patients, other lesions were observed. Biopsy 
was carried out in benign 20 lesions, tru-cut biopsy was 
applied in 8 patients, 5 patients underwent excisional 
biopsy, and 3 patients underwent FNAB (Table 5).

Table 5. The pathological diagnosis of the lesions

MalignantLesions       n
Invasive ductal carcinoma                              71
Invasive Lobular carcinoma                           17
Invasive lobular + ductal carcinoma               8
Medullary carcinoma                                       1
Metaplastic carcinoma                                    1
Intracystic papillary carcinoma                        1
Malignant phyllodes tumor                             2 

BenignLesionsFibroadenoma                          9
Cystic lesion                                                  4
Granulomatous mastitis                                 3 
Fat necrosis                                                   1
The other                                                       3
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65 (62.5%) of the patients, who were diagnosed 
with malignant breast masses, underwent modified 
radical mastectomy and 25 (24%) patients underwent 
breast-conserving surgery. Eleven of the patients were 
transferred to oncology service to receive neoadjuvant 
therapy. 

DISCUSSION

Breast carcinoma is a disease with quite high rates of 
mortality and morbidity among women throughout 
the world. Therefore, differentiation and treatment of 
the malignant and benign masses in the breast is very 
important. Thus, the use of suitable imaging procedures 
will improve the efficiency of a correct diagnosis. In the 
imaging method selection, the characteristics of the 
mass in the breast is important as well as the age of the 
patient and structure of the breast. 
The most important factor determining the sensitivity 
of mammography is breast density (1). False-negative 
rate may be higher in dense breasts due to the lower 
sensitivity of mammography. Therefore, clinicians are 
directed to ask both examinations at a time. MRI can 
only be used in selected cases because of the cost 
andavailability of MRI biopsy. 
In several studies, it has been determined that breast 
USG is more sensitive than mammography in youth and 
some people who have dense breasts (8-10). In our 
study, breast USG was found more sensitive compared 
with mammography in both groups above and below 
the age of 45. However, specificity of mammography 
was found significantly higher in the group above 45 
years of age. The reason for this may be more involved 
breast, less density and increase in the fat tissue of the 
breast.
In our clinic, the request rate for both mammography 
and breast USG is increasing. In this, the high rate of 
false-negative mammography and high sensitivity 
of the breast USG play an important role. According 
to a prospective randomized and multicenter study 
conducted by Berg et al., a single screening breast USG 
increased the detection of breast cancer rate from 1.1 
to 7.2 in 1000 women, who have higher cancer risk. 

This work has brought a new perspective on breast 
ultrasonography, which can be used as a standard 
screening tool (11).  
However, there is still a need for studies of population 
screening programs in asymptomatic women. Even 
though mammography is negative in women who have 
dense breast tissue, additional breast ultrasonography 
examination increases the success rate in detecting 
invasive cancer. Performing breast USG in addition 
to mammography results in 3 times more breast 
biopsies in women compared with performing only 
mammography (5). Only 10-40% of occult lesions visible 
on mammograms can be displayed by breast ultrasound 
(1, 12). In our study, 66.6% of the occult lesions seen on 
mammography were displayed by breast ultrasound. 
Therefore, it will be useful to perform breast USG along 
with mammography for the cases, in which clinician is 
suspicious about (6, 13).
Breast ultrasound is very useful for imaging of occult 
breast lesions (14). Performing mammography, breast 
ultrasound, MRI and physical examination will increase 
the sensitivity (3).
However, according to another study, there is no 
evidence to use breast USG as a routine examination 
method for women, who have average risk of breast 
cancer (7). In our study, it has been observed that 
performing both mammography and breast USG 
increased the sensitivity and specificity. In addition, 
the sensitivity of breast USG has been found higher 
regardless of the age. However, mammography plays an 
important role to show pathological microcalcifications 
that are early harbinger of breast cancer (9). Therefore, 
breast USG is not used as a screening tool like 
mammography. Breast ultrasound is not an alternative 
and equivalent of mammography. 

CONCLUSION

Breast ultrasound is more sensitive in demonstrating 
malignant breast masses. Mammography is more 
specific for patients above 45 years of age. Breast 
density is the most important factor in determining the 
sensitivity of mammography. 
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In the presence of clinical suspicion and mammography, 
breast USG should be performed to display lesions that 
seem occult. Mammography is not sufficient by itself 
for the evaluation of all malignant masses. However, 
sensitivity and specificity will increase with additional 
screening methods such as breast USG. 
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PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIKTA GENÇ YAŞ 
BASKINLIĞI İLERİ YAŞ LEHİNE DEĞİŞİYOR MU?

Is the Young age Predominance for Pelvic Inflammatory 
Disease Changing in Favor of Older age Group?

İsmail Burak GÜLTEKİN, Uzm. Dr.

Orhan ALTINBOĞA, Uzm. Dr.

Elif AKKAŞ YILMAZ, Uzm. Dr. 

Banu SEVEN, Uzm. Dr.

Nihan GÜNERİ DOĞAN, Uzm. Dr.

Tuncay KÜÇÜKÖZKAN, Uzm. Dr.

ÖZET
Amaç: Üçüncü basamak bir referans hastanesinde pelvik inflamatuar hastalık insidansı ve dağılımını araştır-
mak.
Materyal ve Metod: 2008 ve 2012 yılları arasında, 4 yıllık dönemdeki elektronik hasta dosyaları retrospektif 
olarak tarandı. Çalışmaya toplam 2.235 kadın hasta dahil edildi. İncelenen ana değişkenler yaş gruplarına göre 
insidans ve dağılım olarak belirlendi.
Sonuç: Çalışmaya dahil edilen 2.235 kadının %43,4’ü 35 yaş üzeri, %18,2’si 30-35 yaş aralığında, %23’ü 25-
30 yaş aralığında, %9,3’ü 20-24 yaş aralığında ve %6’sı 20 yaş altı olarak bulundu. Kullanılan kontrasepsiyon 
yöntemleri ve oranları %18 rahim içi araç (RİA), %5,2 kombine oral kontraseptifler, %10 kondom, %3,2 cerrahi 
sterilizasyon ve %26,1 geri çekme yöntemi olarak bulundu. Vajinal duş kullanım insidansı %57 oranında iken, 
bu uygulamayı kadınların %59’unun cinsel ilişki sonrası uyguladığı saptandı. Vajinal duş uygulamasının yaş 
gruplarına göre dağılımında adolesanlarda (<20 yaş) %40,4 iken, 20 yaş üstü grupta %59,6 olduğu tespit edildi.
Tartışma: Batı toplumlarının aksine, pelvic inflammatory disease (PID) insidansının çalışma popülasyonundaki 
adolesanlarda daha düşük insidansa sahip olduğu saptandı. Muhafazakar toplumlardaki ilk ilişki yaşının daha 
ileri olması ve monogaminin bu sonuçlara neden olması olasıdır. Vajinal duş uygulaması da bu sonuçlara katkı-
da bulunabilir. Yaş gruplarına göre insidansın belirlenmesinde ulusal ölçekte, daha iyi tanımlanmış kentsel ve 
kırsal popülasyonlarda yapılacak çalışmalar ile daha doğru sonuçlara ulaşmak mümkün olacaktır.

Anahtar kelimeler: Adölesan; Pelvik inflamatuar hastalık; Vajinal duş

ABSTRACT
Objectives: To find out pelvic inflammatory disease (PID) incidence and distribution among different age 
groups at a tertiary referral hospital.
Material and Methods: Subjects were gathered prospectively from the electronic medical files of female 
patients seen as inpatients over a period of 4 years (between 2008 and 2012). A total of 2,235 patients were 
included within the study and were reviewed in depth. The main outcome measures were the incidence and 
distribution among different age groups.
Results: Out of 2,235 women included within the study 43.4% were above 35 years of age, 18.2% were 
between 30-35 years of age, 23% were between 25-30 years of age, 9.3% were between 20-24 years of age 
and 6% were less than 20 years of age. The percentages of contraceptive methods being used were 18% 
intrauterine device (IUD), 5.2% combined oral contraceptives (OC), 10% condom, 3.2% surgical sterilization 
and 26.1% coitus interruptus (CI). Vaginal douching (VD) incidence was 57% with 59% performing this practice 
after the coitus. The distribution of vaginal douching for age groups were 40.4% for adolescents (<20 y) and 
59.6% for those above 20 years of age.
Conclusion: We found a lower incidence of PID in adolescents in contrast to the rates reported for Western 
populations. Older age at first coitus and monogamy in the conservative societies may be responsible for 
these findings. Practice of VD might also contribute to these rates. More accurate monitoring of incidence 
in well-defined populations in both urban and rural areas of Turkey should be conducted to find out actual 
distribution of PID among age groups.

Key words: Adolescent; Pelvic inflammatory disease; Vaginal douching
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INTRODUCTION

Pelvic inflammatory disease is the infection of the 
female upper genital system mostly arising from an 
ascending infection of a sexually transmitted disea-
se (STD). Although it is usually a mixed infection, the 
most two common microorganisms responsible for PID 
are Neisseria gonorrhea and Chylamidia trachomatis. 
Apart from these, Bacteroides, Pneumococci, H. influ-
enza can also be seen in a lesser extent. PID symptoms 
vary according to the causative microorganism; being 
more prominent and fast advancing with N. gonorrhea 
and usually subtle and subclinical with C. trachomatis 
infections. The adolescent age group, IUD usage and 
having multipartners are accused as risk factors to de-
velop PID. 
Even though ultrasonography and laparoscopy can be 
used for confirmation, PID is typically diagnosed with 
clinical findings. Proper diagnosis of PID and immedi-
ate treatment is essential for avoiding sequelae which 
are caused by this disease in the future. Because of the 
infertility risk as a sequelae of this disease and being a 
disease of reproductive age, diagnosis and treatment 
is particularly important. In Western literature and refe

rence textbooks most common period of PID is stated 
as the adolescence period. Our aim in this study is to 
find out the frequency of patients diagnosed as PID ac-
cording to age groups in our clinic.

MATERİAL AND METHOD

Selection of Groups
A retrospective study was performed by evaluating the 
electronic medical files of patients who admitted to 
an obstetrics and gynecology outpatient clinicat a ter-
tiary hospital with PID symptoms (pelvic pain, vaginal 
discharge, fever, urinary symptoms) or who had been 
treated for PID between 2008 and 2012. Patients who 
were sexually active and between the ages of 15-49 
were included in the study. Patients were evaluated ac-
cording to the PID diagnostic criteria (Table 1). Patients 
who met the diagnostic criteria were grouped accor-
ding to age and the contraceptive methods they use. A 
total of 2,480 patient files were evaluated. 2,235 pati-
ents were found to be eligible and included in the study

Table 1. Clinic criteria in pelvic inflammatory disease (PID) diagnosis.

RESULTS

2,235 patients who had PID diagnosis and treatment 
were included in the study. 43.4% of these patients 
were 35 years or older, 18.2% of them were between 
ages 30-35, 23% of them were between ages 25-30, 
9.3% of them were between ages 20-24 and 6% of 
them were between ages 10-19. 18% of these patients 

wereusing IUD for contraception, 5,2% of them were 
using oral contraceptives, 10% of them were using con-
dom, 3,2% had surgical sterilization and 26,1% were 
using coitus interruptus. 57% of these patients were 
performing vaginal douching (VD) and 59% of these pa-
tients were performing VD right after intercourse. 23% 
of them were adolescence and 34% of them were 20 
years and older.

Symptoms  Not necessary
Findings   Pelvic organ sensitivity
   Vaginal discharge and/or mucopurulent endoservisit
Additional criteria Endometrial biopsy showing endometritis
   Increased C-reactive protein or increased erythrocyte  
   sedimentation rate
   Body temperature above 38’C
   Leukocytosis
   Positive test for Gonorrhea and Chlamydia
Detailed criteria  Tubaovarian abscess in sonography
   Salpingitis in laparoscopy
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Age groups Number (n) Percentage (%)
10-19  134  6.0
20-24  208  9.3
25-29  515  23.0
30-35  407  18.2
>35  971  43.4
Total  2,235  100

DISCUSSION

The purpose of the PID treatment is to make sure 
patients with mild PID symtomps are properly diag-
nosed using the PID criteria, and avoiding the use of 
unnecessary antibiotics in patients with no infections 
(8). Misdiagnosis of patients with mild PID symptoms 
might cause chronic sequelaes in the future while un-
necessary antibiotic usage can cause resistance and 
unnecessary financial burden. According to World He-
alth Organization’s (WHO) definition; people between 
ages of 10-19 are defined as adolescence group. PID is 
most commonly seen in adolescence group according 
to many references. Being an adolescence is already 
included in the PID risk factors. Main reasons for this 
situation are; low antibody levels for microorganisms 
which cause PID in 16-24 age group, wider cervical ec-
topic area and more permeable cervical mucus (10,11). 
While PID risk is 1/8 in sexually active 15 year olds, it is 
1/80 for ages 24 and older.
 According to a laparoscopic study of Westrom, 
70% of patients who had acute salpingitis were youn-
ger than 25, and 33% of patients were younger than 19 
years when they first had the attack and 75% of them 
were nulliparous. Main reasons for these high ratios in 
adolescence group were high prevalence for sexually 
transmitted infections in this group of patients, multip-
le sexual partners and less usage of barrier contracepti-
ve methods (12).  
 In our study; only 6.0% of the patients diagno-
sed with PID and received treatment were between 10-
19 ages. 94.0% of patients were 20 or older (9.3% were 
between 20-24, 23.0% were 25-30, 18.2% were 30-35 
and 43.4% of them were 35 and older). The influence 
of first sexual intercourse age on these ratios is highly 

probable. In developed countries; first sexual interco-
urse age is commonly in adolescence period whereas in 
Turkey one of the studies about this topic showed that 
in 75% of the participants first sexual relationship age 
is between 19-21 (13). In another study performed in 
Turkey, first sexual relationship age in women was defi-
ned as 19 and in men as 17 (Tortumluoğlu et al 2006). 
In the same study, 82.4 of female and 86.5% of male 
university students stated the importance of virginity 
for marriage. Turkey Demographic and Health Survey 
2008 revealed that 43% of women between ages 25-49 
were married before 20, 25% were married before 18 
and 5% were married before the age of 15 (14). Results 
of this study demonstrated the importance of mono-
gamy in Turkey. 
 A study by Zhang et al., showed that VD inc-
reases PID risk by 73% (15). In another study conduc-
ted in patients who have received a diagnosis of PID, 
67.2% of patients were found to perform VD (16). In 
our study, 57% of the patients were performing VD and 
59% of these were performing VD right after interco-
urse. 23% of this VD group were adolescence and 34% 
were older than 20 years. 
When we evaluated the results of this study; in cont-
rast to western literature and references; most of the 
patients diagnosed as PID and received treatment 
were older than 35 years in Turkey (%43.4). Main rea-
sons that may influence the differences in these results 
may be the early onset of marriage, the preference of 
monogamy and the common usage of VD in older age 
groups rather than adolescence group in Turkey. Cultu-
ral differences, religious beliefs and hygienic conditions 
are also considered to be important factors that have 
an influence on the results. More studies need to be 
conducted in order to evaluate the influence of these 
factors on PID distribution based on age groups in Tur-
key.
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ÖZET
İnce barsakların en sık cerrahi gerektiren hastalığı ince barsak tıkanıklığıdır. İnce barsak tıkanık-
lığının en sık sebebi daha önceki operasyonlara bağlı adezyonlardır. Tıkanıklığın diğer sebepleri 
herni, malignansi, Crohn hastalığı ve volvulustur. Mortalite yaş ve strangülasyonla birlikte artar. 
Adezyondan şüphelenildiğinde konservatif tedavi tercih edilen yöntemdir. Eğer medikal tedavi ba-
şarılı olacak ise %80 oranında ilk 48 saat içinde cevap alınır. Eğer strangülasyon şüphesi mevcut ise 
gecikmeksizin cerrahi uygulanmalıdır.  

Anahtar kelimeler: İnce barsak; İntestinal obstrüksiyon; Tanı 

ABSTRACT
Mechanical  obstruction of the small intestines is the most common cause of surgical intervention. 
The main cause of obstruction is adhesion due to previous surgery. The other reasons of 
obstruction are hernias, malignancy, Crohn disease and volvulus. Mortality increases with age 
and if it is complicated with strangulation. When adhesions are suspected as  a cause conservative 
treatment is the preferred way. 80% of the cases resolve in 48 hours if medical therapy is to be 
succesfull. Surgery  must be carried out without delay if strangulation is suspected. 

Key words: Small İntestine; Intestinal obstruction; Diagnosis
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GİRİŞ

İnce barsakların mekanik tıkanıklığı bu organın en 
sık rastlanan cerrahi problemidir (1). İntestinal 
obstrüksiyon, intestinal içeriğin gastrointestinal 
sistem içinde distale doğru olan geçişinin, parsiyel 
ya da tam olarak engellenmesidir (2). İnce barsak 
obstrüksiyonlarının en önemli sebebi %75 oranında 
daha önce geçirilmiş operasyonlara bağlı yapışıklıklardır 
(3). Tarihsel olarak herniler  ince barsak tıkanıklıklarının 
en sık sebebi olmakla birlikte bu durum yerini 
adezyonlara bırakmıştır (4,5). İnce barsak tıkanıklığının 
daha az görülen nedenleri malignansi, crohn hastalığı 
ve volvulustur. İnce barsak obstruksiyonlarının toplam 
mortalitesi %3 civarında olmakla birlikte ileri yaşlarda 
bu oran artmaktadır (5). Strangülasyon ile komplike 
olduğunda mortalite %30’lara ulaşabilmektedir 
(6). Adezyonlara bağlı ince barsak obstrüksiyonları 
genellikle operasyondan sonraki ilk yıl içinde ortaya 
çıkmakla birlikte görülmeleri %21 oranında 10 yılı 
bulabilir (7). 

PATOFİZYOLOJİ

Tam obstrüksiyonda hiç geçiş yoktur. Düşük dereceli 
parsiyel obstrüksiyonda minimal bir gecikme varken 
yüksek dereceli parsiyel obstrüksiyonda staz mevcuttur 
veya kontrastın orta derecede geçiş zorluğu vardır 
(8). İnce barsak lümeninde sıvı birikir ve bakteriyel 
çoğalma sonucu gaz oluşur. Hastalık ilerledikçe 
intralüminal basınç artar. Bunun korkulan sonucu, 
önce venöz dönüşün daha sonra arteriyel kanlanmanın 
bozulmasıyla sonuçta nekroz ve perforasyona 
gidebilen mukozal iskemidir. İnkarsere herni ya da 
kendi etrafında bükülmüş olan barsaklar özellikle risk 
atındadır. Strangülayon artmış barsak duvarı basıncı ya 
da mezenterin kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu 
damarsal beslenmenin bozulmasıdır (8,9).

TANI

Abdominal radyografi daha çok yüksek dereceli 
tıkanıklıklarda kullanışlıdır. Radyogramlarda; 3 cm’den 
daha geniş barsaklar, hava-sıvı seviyeleri, kollabe olmuş 
kalın barsak ve kalınlaşmış barsak duvarları görülebilir. 
Strangülasyonda ödematöz kıvrıntılar, pnömatozis 

intestinalis ve portal vende hava olabilir ancak bu 
bulgular nadirdir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ucuzdur 
ve yüksek dereceli obstrüksiyon tanısında pozitif 
prediktivitesi yüksek olduğu için ilk başvurulan tetkiktir 
(10). Kontrastlı çalışmalar etyoloji hakında daha 
fazla bilgi verebilir. Oral kontrastlı tetkiklerden ince 
barsak pasaj grafisi tıkanıklığın durumuna göre ek 
bilgi sağlayabilir. İnce barsakta dilate luplar ve baryum 
geçişinde yavaşlama görülebilir. Subakut veya aralıklı 
tıkanıklıklarda enteroklizis faydalıdır (11). Enteroklizis 
genellikle sedasyon altında ince barsakların mide 
aracılığıyla entübe edilerek jejunuma direkt enteral 
kontrast verilmesidir. Enteroklizis subakut durumlarda 
yapılabilecek zaman alıcı ve pahalı bir tetkiktir. 

Akut bir obtrüksiyonda BT birkaç nedenden dolayı 
tercih edilebilir. Öncelikle oral kontrast mutlak gereklilik 
değildir, çünkü biriken intralüminal sıvı doğal bir kotrast 
gibi hareket edebilir (12). BT hızlı, noninvazif ve genellikle 
kolay ulaşılabilir durumdadır. Kontrastlı çalışmalarda 
görülemeyen ekstramural patolojilerin ayrılmasında 
da etkilidir (11). İntravenöz kontrast, strangülasyon, 
iskemi ve süperior mezenterik ven trombozu gibi 
vasküler patolojilerin değerlendirilmesini kolaylaştırır 
(13). İnce barsak obstrüksiyonu tanısı proksimalde 
normal olan barsakların giderek genişlemesi ve distalde 
kollabe olması ile konur. 2,5 cm’den geniş bir barsak 
dilate olarak kabul edilir (14). Eğer gagaya benzeyen 
ve ‘’gaga işareti’’ olarak adlandırılan bir geçiş zonu 
tespit edilebilirse tanı daha da kesin olur. İnce barsak 
feçes işareti de görülebilir. Bu işaret kontrast ve ince 
barsak içeriğinin karışmasıyla oluşur ve %82 oranında 
mevcuttur. Distalde barsaklar kollabedir, geç dönemde 
barsak duvarında ödem görülebilir (15). 

Ultrasonda eğer multipl ve 3cm’den geniş sıvı dolu anslar 
görülürse tıkanıklıktan şüphelenilir. Aperistaltizm, sıvı 
dolu barsak distansiyonu ve duvar kalınlığı klinikle 
birlikte değerlendirildiğinde strangülasyona işaret 
edebilir. Kritik hastalarda yatak başı yapılabilme avantajı 
vardır. Barsak perfüzyonu Doppler ultrasonografi ile 
değerlendirilebilir (16). Ultrasonun kısıtlılıkları ise 
uygulayıcılar arası değerlendirme farkları ve kısıtlı bir 
alanın incelenebilmesidir.   
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İnce barsak obstrüksiyonlarında manyetik rezonans 
(MR) görüntüleme hakkında sınırlı literatür mevcuttur. 
MR görüntüleme ince barsak obstrüksiyonu hakkında  
hızlı ve kaliteli bilgi verebilir. Radyasyona maruziyet 
yoktur. Önceki baryum tetkiklerinden etkilenmez, int-
ralüminal havayı doğal bir kontrast olarak kullanır. Tanı 
BT’deki gibi dilate ansların ortaya konması, bir geçiş 
noktası bulunması ve distal barsakların normal-kollabe 
görülmesi ile konulur. Ancak daha uzun bir tetkiktir  ve 
rezolüsyonu daha düşüktür (11,17).

TEDAVİ

İntestinal obstrüksiyon tedavisi tıkanıklık sebebiyle 
oluşan patofizyolojik bozuklukların düzeltilmesi, barsak 
istirahati ve obstrüksiyon nedeninin giderilmesidir (18). 
Peritonitis ya da strangülasyon belirtileri yokken; BT’de 
batında serbest mayi, mezenterik ödem, feçes işareti 
ve mezenterik devaskülarizasyon bulguları izlenmiyorsa 
konservatif tedavi ön plandadır (19).  Nonoperatif tedavi 
başarısı %43-73 arasında değişir (9,19-21). Konservatif 
tedaviye cevap verenlerin %80’inde ilk 48 saat  içinde 
belirgin düzelme görülür (9). Parsiyel ince barsak 
tıkanıklığında konservatif tedavi edilen hastaların ancak 
%3-%4’inde strangülasyon görülür. 
Nazogastrik tüp ile dekompresyon, elektrolit ve sıvı 
resüsistasyonu ile birlikte tedavinin merkezinde 
yeralır. Antibiyotik kullanımının faydalı olup olmadığı 
kanıtlanmamıştır. 
Adezyona bağlı ince barsak obstrüksiyonlarında 
2010 yılında Dünya Acil Cerrahi Derneği’nce 
hazırlanan Bologna Guideline’a göre; ince barsak 
obstrüksiyonundan önceki 6 hafta içinde cerrahi 
geçirmiş olan hastalarda, strangülasyon veya peritonit 
bulgusu olan hastalarda (ateş, taşikardi, lökositoz, 
metabolik asidoz ve devam eden ağrı), redükte 
edilemeyen hernisi olanlarda konservatif tedavi 
önerilmez (9,22). Ancak başvuru sırasında bu bulgular 
olmayan hastalarda, konservatif tedavi yanında suda 
eriyen kontrast madde hem tanısal hem de tedavi edici 
olarak kullanılabilir. Suda eriyen kontrastın 24 saat 
içine kolonda görülmesi iyileşmenin bir göstergesidir 
(22,23). 50-150 ml gastrografin oral yolla ya da 
nazogastrik sondadan verilebilir. Hastaneye başvuru 

sırasında ya da uygun hastalarda 48 saatlik konservatif 
tedavinin sonucunda uygulanabilir. Konservatif 
tedavi strangülasyon ve peritonit yokluğunda 72 
saate kadar uzatılabilir, eğer 3. günde ileus devam 
ediyorsa ve günlük drenaj 500 cc’den fazla ise cerrahi 
düşünülmelidir. Ancak strangülasyon ve komplikasyona 
işaret eden bulguların yokluğunda seçilmiş vakalarda 
cerrahiden önce 10 güne kadar beklenebilir (24). Ancak 
bu süre içinde herhangi bir anda ateş ve beyaz küre 
yüksekliği (>15 bin/ml) gözlenirse cerrahi önerilir.
Strangüle adeziv obstrüksiyonlarda açık teknik 
laparoskopiye oranla daha fazla tercih edilir. 
Seçilmiş vakalarda laparoskopi denenebilir. 40 yaşın 
altında olmak, mat yüzeyli yapışıklıklar ve geçirilmiş 
postoperatif komplikasyonlar; rekürrens açısından risk 
faktörleridir (25).
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NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİNİN NEDEN OLDUĞU 
PAROKSİSMAL ATRİYAL FİBRİLASYON OLGUSU    

Case of Paroxysmal Atrial Fibrillation Induced by Normal 
Pressure Hydrocephalus

1Abant İzzet Baysal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 

Kliniği, Bolu

2Abant İzzet Baysal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, 

Bolu

ÖZET
Atriyal fibrilasyon (AF) klinik pratikte sık görülen bir ritim bozukluğudur. Yaş, diabetes mellitus, 
hipertansiyon, kalp yetmezliği, sigara, obezite, erkek cinsiyet, miyokard infarktüsü, valvüler kalp 
hastalığı, pulmoner hastalıklar ve hipertiroidi AF için risk faktörleridir. Mevcut bilgilerimize göre 
paroksismal AF ile normal basınçlı hidrosefali (NPH)birlikteliği daha önce bildirilmedi. Burada yeni 
başlangıçlı AF ile NPH birlikteliğini sunuyoruz.
53 yaşında bayan hasta acil sevişe 45 dakika önce başlayan çarpıntı şikayeti ile başvurdu. Çekilen 
elektrokardiyografi (EKG)’si AF ile uyumluydu. Medikal kardiyoversiyon uygulandı. Medikal kardi-
yoversiyon sonrası normal sinüs ritmi(NSR)’ne dönmedi. Daha sonra 100 j ile bifazik elektriksel 
kardiyoversiyon uygulandı. Elektriksel kardiyoversiyon sonrası NSR elde edildi. Hastanın anamne-
zinde bir haftadır olan yürüme güçlüğü mevcuttu. Nöroloji tarafından değerlendirilen hastaya be-
yin MR istendi. MR ventrikülomegali ile uyumluydu. 25 ml’lik beyin omurilik sıvısının boşaltılması 
sonrası hastanın klinik bulguları normale döndü. Bu yüzden hekimler, NPH’ın AF’ye yol açabilece-
ğini akılda bulundurmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Atriyal fibrilasyon; Normal Basınçlı Hidrosefali; Elektrokardiyografi

ABSTRACT
Atrial fibrillation (AF) is rhythm disorder which observed most common in clinical practice. 
Increasing age, diabetes mellitus, hypertension, heart failure, smoking, obesity, male gender, 
myocardial infarction, valvular heart diseases, pulmonary diseases and hyperthyroidism are risk 
factors for AF. To the best of our knowledge simultaneously of paroxysmal atrial fibrillation (PAF) 
and normal pressure hydrocephalus (NPH) has not been reported previously. We herein report 
the sudden onset of AF associated with NPH. A 53 year-old female was admitted to our emergency 
department complaining of palpitation during the past 45 minute. Electrocardiography (EKG) 
confirmed presence of (PAF). Medical cardioversion was planned. With medical cardioversion, 
her rhythm didn’t return to the normal sinüs rhythm (NSR). Than biphasic anterior-posterior 
cardioversion was performed with DC at 100 J. NSR was achieved after DC cardioversion. According 
to her medical history, she has a difficulty in walking for one week. Patient was consulted by 
neurologist. On neurological examination, NPH was diagnosed. So physicians should keep in 
mind that NPH can cause to AF. Because of that, in emergency department if patient admit with 
complaining of palpitation, neurological diseases should be considered.
 
Key words: Atrial fibrillation; Normal pressure hydrocephalus; Electrocardiography
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INTRODUCTION

Atrial fibrillation (AF) is rhythm disorder which observed 
most common in clinical practice (1). It increases 
the risk of ischemic stroke and systemic embolism 
approximately 4-5 fold (1-4). Increasing age, diabetes 
mellitus, hypertension, heart failure, smoking, obesity, 
male gender, myocardial infarction, valvular heart 
diseases, pulmonary diseases and hyperthyroidism 
are risk factors for AF (5-6). We herein report the 
sudden onset of AF associated with normal pressure 
hydrocephalus (NPH). 

CASE REPORT

A 53 year-old female was admitted to our emergency 
department complaining of palpitation during the 
past 45 minute. Electrocardiography (EKG) confirmed 
presence of paroxysmal atrial fibrillation (PAF). A 
diagnosis of new-onset AF was made. Than patient 
was taken emergently to the coronary intensive care 
for cardioversion. Physical examination when she was 
transported our department; her temperature was 
36,8 °C, irregular heartbeats at a frequency of 120-
130 beats per minute, blood pressure 135/81 mmHg, 
respiratory rate 18 breaths/min and oxygen saturation 
99% on room air. She didn’t have any cardiovascular 
or systemic disease and wasn’t taking any medication. 
Cardiovascular examination had no significant findings. 
Lungs were clear on auscultation bilaterally, and no 
peripheral edema was present. A complete blood count, 
thyroid tests and blood electrolytes (Na, K, Mg, Ca) 
were normal. Transthoracic echocardiography showed 
no organic abnormality with normal ejection fraction, 
chamber size and valve. For medical cardioversion, 
amiodarone was administered (150 mg given over 10 
minutes and followed by a 1 mg/min infusion for 6 
hours, followed by 0,5 mg/min). During the amiodarone 
infusion, her rhythm didn’t return to the normal sinüs 
rhythm (NSR). Than we decided to perform elective 
directed current (DC) cardioversion. Biphasic anterior-
posterior cardioversion was performed with DC at 100 
J. NSR was achieved after DC cardioversion. Second 
day AF was detected in ECG again. After second DC 
cardioversion NSR was achieved.
According to her family she has difficulty in walking 

for a one week. Because of this symptom,  we 
consulted the patient to neurologist. On neurological 
examination, she had no papilloedema; visual fields 
and acuity were normal. In view of deteriorated gait, 
a brain magnetic resonance imaging (MRI)  scan was 
requested by neurologist. MRI scans demonstrated 
chronic moderate to severe triventriculomegaly. After 
removal of 25 ml cerebrospinal fluid (CSF) (tap test), her 
gait disturbance improved and recurrens of arrhythmia 
wasn’t observed and diagnosed normal pressure 
hydrocephalus (NPH). Than patient was discharged on 
the second day of hospital stay. At the 1-month follow-
up visit, ECG showed NSR. Finally she has no etiology 
other than NPH related ventriculomegaly, could explain 
this PAF episode.

Figure 1. A. Second day, persistance of AF; B. After 
second DC cardioversion, achieving NSR

Figure 2. A-B. Axial and sagittal brain MRI scan of the 
patient. Enlargement of the ventricles is seen.
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DISCUSSION

NPH generally observed with these symptoms; 
deteriorated gait, impaired cognition and urinary 
incontinence with enlarged ventricles and normal 
or minimal elevated CSF pressure (7). NPH can be 
result of some disorders such as infection, trauma or 
as idiopathic (iNPH) without any distinctive external 
reason (7-8). As shown, our patient symptoms started 
suddenly without cardiovascular or systemic disease, so 
can be called iNPH. Our case is atypical because she has 
only deteriorated gait. The exact pathomechanism of 
NPH with convincing evidence remains undetermined. 
To explain the pathogenesis of NPH, more attention 
should be paid.
AF consists in patients with cardiac disorders 
(hypertensive heart disease, coronary artery disease, 
valvular heart disease, congenital heart disease and 
acquired cardiomyopathies) (9). Many noncardiac 
diseases (thyroid disorders, pulmonary diseases, and 
alcohol overconsumption) are also associated with 
AF(10-11). Acute illness and surgery are associated 
with high risk for the sudden onset of AF (12). In 
literature, limited information for PAF which can be 
caused by neurological disease. There is just one case 
can be related with an attack of multiple sclerosis. 
However, in literature there is no information about 
the association between NPH and AF. In our case NPH 
was the only etiology that could clarify the episode 
of AF. It is possible that NPH affect interatrial impulse 
conduction paths negatively.
We attentively ruled out cardiac and non cardiac 
pathologies that could have caused PAF. We couldn’t 
explain why AF appeared due to NPH. Our case is 
significant because it draws attention to the possibility 
that NPH can cause PAF. Our patient hasn’t got any 
predisposing factors reported previously, NPH might 
cause cardiac problems with undefined mechanism. 
More studies are needed to establish for NPH to verify 
the association between cardiac arrhythmias and NPH.
Togetherness PAF and NPH is a phenomenon that 
warrants further study to determine its incidence 
and possible causes. According to the best of our 
knowledge, simultaneously of PAF and NPH has not 
been reported previously. Physicians should keep in 
mind that NPH can cause to AF. 
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ÇAPRAZ BACAK FLEBI UYGULAMALARIMIZ VE 
LITERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Cross Leg Flap;  Report of a Small Series and Literature 
Review
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ÖZET
Bu çalışmada alt ekstremite tip 3c açık kırıklarda çapraz bacak flebi ile yapılan rekonstruksiyon 
uygulanan 4 hasta sunulmaktadir. Çapraz bacak flebi  özellikle verici saha damar yapılarının ağır 
hasara uğradığı kemiğin açıkta olduğu yaralanmalarda çapraz bacak flebi, taşıdığı ek avantajlar ile 
güvenilir ve uygun bir seçenektir. Serbest fleplerin uygun olmadığı hastalarda iyi bir seçenektir.

Anahtar kelimeler: Serbest doku flepleri; Yumuşak doku travmaları; Çapraz bacak flebi  

ABSTRACT
This article reports 4 cross-leg free composite tissue flaps for repairing the severe composite 
tissue defects in lower leg without suitable adjacent recipient vasculature for microvascular 
anastomosis. These flaps are safe and effective alternative in lower extremity reconstruction. İn 
the absence of appropriate recipient vessels cross-leg free flaps may provide successful repair. 
Cross-leg flaps are a good choice for reconstructing traumatized lower extremities, especially 
when free flaps cannot be used. The objective of this study was to introduce a method for 
repairing large soft-tissue defects on the lower extremity.

Key words: Free tissue flaps; Soft tissue injuries; Cross-leg free flaps 
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INTRODUCTION

The cross-leg flap dates back to 1854, when it was 
described by Hamilton to cure a chronic ulcer and after 
that it was successfully used for soft tissue coverage in 
the distal leg (1). The use of cross leg flap is accepted 
as the standard reconstruction method in severe 
defects of the lower extremity. The main indication 
for a cross-leg flap is the need for flap coverage over 
a defect on the knee, shin, ankle, or foot with exposed 
bone (2). Since the 1990s microvascular surgery has 
been regarded by many centers as the gold standard 
for salvaging severely traumatized lower extremities. 
However, free flap operations, which are technically 
highly demanding, expensive, and  are not applicable 
for all the patients. Free flaps cannot be used in patients 
who suffer extensive lower extremity injury with axial 
vessel damage. On the other hand cross leg flaps are 
safe and viable option in primary and secondary care 
centers for the reconstructive surgery of the lower limb 
in situations such as larger distal defects in the leg and 
foot where distally based flaps from the ipsilateral leg 
calf are not feasible (1). In addition, electrical injury, 
single vessel extremities receiving radiotherapy after 

tumor resection are relative contraindications for free 
flap. Occasionally, a free flap may also have failed 
because of these results. In these situations, a cross-
leg flap is the best choice.

CASE REPORT

Four patients who suffered from traumatic soft tissue 
injuries of lower extremities  were treated in our 
surgery department (Table 1). Patients presented 
Gustilo grade 3b open fractures were trated with 
cross-leg flaps. All four defects were covered with a 
medially based narrow pedicled cross leg flap based on 
2-3 adjacent posterior tibial perforators about 1-2 cm 
from the medial border of the tibia. The perforators are 
identified preoperatively by a hand held Doppler. We 
planned a three stage operation for reconstruction of 
the leg. In the first stage all of the devitalized tissue, 
including skin, soft tissue, and tibial bone fragments in 
the left leg were debrided. After serial  debridements, a 
soft tissue defect that constituted % 70 of tibial surface 
were produced (Fig 1 a, b). 

Case  Sex/Age  Size of defect        Division done after        Complications        Duration of 
   (cms)   (Days)                  follow up (weeks)    
1  Female (28)  18,21   21    None   32 
2  Male (45 )  20,28,   20    None   24 
3 Male(24) 16,24  21   None  48
4 Male(40) 22,24  21   None  54

Table 1: Demographics and treatment  data of four patients

Figure 1a,1b: Patient 1 preoperative and postoperative fourth day 
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On the second stage the flap was planned using a cloth 
pattern of the defect with generous margin and to inc-
lude the length of bridge as short as possible. The calf 
was the principle donor site for cross-leg flap. After 
proper preoperative marking, the flap was raised inclu-
ding the fascia. The donor site of the flap was split skin 
grafted, and the flap was sutured over the defect. Both 

the limbs were kept in position using the external fixa-
tor. Division of the flap was performed in patients after 
mean 21 days. At follow-up, the patients were evalua-
ted for functional as well as for cosmetic outcome 
(Fig 2). All of the flaps survived and the soft tissues he-
aled uneventfully (Fig 3a, b).

DISCUSSION

Soft tissues post traumatic defects of the lower leg are 
a challenge for reconstruction, especially when bone or 
eventually a fracture is exposed. Microsurgical free flap 
is now a well-established procedure in the reconstruc-
tion of severely damaged lower extremities. However, 

successful result depends on the availability of suitable 
vessel with healthy vascular wall and adequate size for 
microvascular anastomosis. Recipient vessels for free 
flaps transfer can be absent or severely damaged rep-
resenting a contraindication to free flaps. 
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Figure 2: Patient 1 results at 4 
months of follow up

Figure 3a,3b: Patient 4  last follow up
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The cross-leg neuro-fasciocutaneous flap is a traditional 
way of repairing a large-sized area of soft-tissue defects 
on the foot and lower limbs. This method involves 2 
procedures. The first depends on a fascial flap and a 
random flap, with the pedicles located proximally. 
This procedure has the advantages of easily forming 
the flaps, generating reliable post-surgical outcomes, 
relying on low technology, having a short-operation 
time, and being used in clinical practice. Nevertheless, 
several disadvantages of the first flap procedure exist, 
such as insufficient incised flap area, limited physical 
positioning, and postural difficulties. The second flap 
procedure for cross-leg transfer mainly involves the use 
of reverse island flaps, which are supplied by a main 
artery of the contralateral leg (3-5). 

In 1981, Potén (6) pointed out the significance of 
the fasciocutaneous circulation. Subsequently, the 
vascular anatomy of the skin was closely detailed and 
fasciocutaneous flaps were designed with predictable 
circulation (7,8). In 1992, Masquelet et al (8) described 
skin island flaps supplied by the vascular axis of the 
sensitive superficial nerves of the leg. The distally 
based lower-leg fasciocutaneous and adipofascial local 
flaps, described by Masquelet et al [8] offer an easy 
and reliable surgical option, to free flaps in presence 
of distal third soft tissues defects of the leg and foot of 
small and medium extension.
The use of cross-leg flap has previously been limited 
by the incidence of complication such as necrosis, 
joint stiffness, thromboembolism (9). In our patients, 
extremity range of motion is regained rapidly  and 
there were no complications related to the donor site 
or flap itself or by the fixation.
It is our opinion that the fasciocutaneous cross-leg flap 
may still be required to obtain adequate coverage in 
very specific cases. By incorporating fascia or muscle 
and the use of external fixator, the versatility of the flap 
can be enhanced. This flap is easy to perform and does 
not require the sophisticated equipment or expertise 
of microanastomosis
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METOKLOPRAMİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN 
AKUT DİSTONİLİ BİR OLGU 

A Case of Acute Dystonia Induced by Metoclopramide 

1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Nöroloji Ana Bilim Dalı, 

İstanbul

ÖZET
Metoklopramid D2 dopamin reseptörlerini antagonize eden bir antiemetiktir. Metoklopramid kul-
lanımına bağlı gelişen akut distoni; çocuklarda, genç bayanlarda ve aile öyküsü pozitif olanlarda 
daha sık görülen nadir bir hastalıktır. Doğru tanıyı koymak için ilaç kullanım anamnezi ve tipik kli-
nik prezentasyonun olması gereklidir. Bu olguda ilk başta ayırıcı tanıda zorlandığımız, tedavisinde 
tekrarlayan biperiden enjeksiyonlarının etkili olduğu metoklopramid kullanımına bağlı gelişen akut 
distonisi olan bir vakayı sunmaktayız.

Anahtar kelimeler: Distoni; Biperiden; Metoklopramid 

ABSTRACT
Metoclopramide is an antiemetic drug that antagonizes dopamine D2 receptors. Acute dystonia 
induced by metoclopramide is a rare disease which is more common in children, young women 
and patients with a positive family history. The history of the drug intake and typical clinical 
presentation are essential for the correct diagnosis. In this case, we would like to present a patient 
with metoclopramide induced acute dystonia that we were first confused about the diagnosis and 
that recurrent biperiden injections were effective for the therapy.
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GİRİŞ

Akut distoni; antipsikotik, antiemetik ve antidepresan 
ilaç kullanımına bağlı yedi gün içinde gelişebilen 
anormal kas spazmlarıdır (1). Metoklopramid santral ve 
periferik mekanizmalarla etki ederek çeşitli nedenlere 
bağlı bulantı tedavisinde ve üst gastrointestinal sistem 
motilitesini arttırmak için kullanılan kolinomimetik 
ve anti dopaminerjik bir ilaçtır (2). Parkinsonizm, 
akatizi, tardiv diskinezi, tardiv distoni gibi birçok 
ekstrapiramidal yan etkisi olan metoklopramidin bir 
milyon reçetelendirmenin 28,6’sında akut distoniye 
neden olduğu düşünülmektedir (3-5).
Bu olguda sık önerilen ve etkili bir ilaç olan 
metoklopramidin neden olduğu, tedavisinde 
tekrarlayan biperiden enjeksiyonlarına gerek duyulan 
akut distonili bir hastayı sunmaktayız.

OLGU SUNUMU

Yirmi yaşında bayan hasta iki gün önce hastanemiz acil 
servisine ishal, bulantı ve kusma şikâyetleri ile kabul 
edilmiş. Siprofloksasin 1000 mg/gün başlanarak taburcu 
edilmiş. İki gün içinde ishali azalan ancak bulantıları 
devam eden hasta boyun ağrısı başlayınca tekrar acil 
servisimize gelmiş. Kas gevşetici ve ağrı kesici verilen 
hastanın boyun ağrısı giderek şiddetlenmiş ve kasılmaları 
başlamış. Bu şikâyetlerle nöroloji konsültasyonu 
istenen hastanın yapılan nörolojik muayenesinde 
boynunda distonik kasılmaları olduğu saptandı. Belirgin 
retrokollisi olduğu görüldü. Dakikalar içinde sol üst 
ekstremitede daha belirgin distonik kasılmaları ve 
dizartrisi ortaya çıkan hastanın vital bulguları stabildi. 
Özgeçmiş ve soy geçmişinde herhangi bir özellik yoktu. 
Hemogram, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, 
kalsiyum, magnezyum değerleri normal sınırlardaydı. 
Hastanın ayrıntılı sorgulanmasından sonra önerilmediği 
halde 48 saat içinde 80 mg metoklopramid (sekiz tablet) 
aldığı öğrenildi. Metoklopramid kullanımına bağlı akut 
distonik reaksiyon tanısı konularak biperiden ampül 5 
mg intramusküler olarak yapılan hastanın kasılmaları 
yarım saat içinde daha da arttı. Mimik kaslarının 
da etkilendiği görüldü ve hasta bulanık görmeden 
şikâyetçi olduğunu ifade etti. Biperiden ek doz 2,5 mg 
intramusküler olarak yapılan hasta on beş dakika içinde 
düzeldi. Bir saat kadar gözlendikten sonra taburcu 

edilen hasta dört saat sonra aynı şikâyetlerle tekrar 
geldi. İntramusküler biperiden 5 mg daha yapılan hasta 
bir saat içinde kasılmalarının azalması üzerine taburcu 
edildi. On iki saat sonra kontrole çağrılan hastanın hafif 
şiddette boyun ağrısı dışında hiçbir şikâyetinin olmadığı 
öğrenildi ve distonik kasılmalarının geçtiği gözlendi. 
Hastaya bir daha metoklopramid kullanmaması 
önerildi.

TARTIŞMA

Metoklopramid medülla oblangatada yer alan 
kemoreseptör tetik bölgesindeki D2 dopamin 
reseptörlerini antagonize ederek etki eden antiemetik 
bir ilaçtır. İntravenöz uygulamadan 1-3 dakika, 
intramusküler uygulamadan 3-5 dakika sonra etki 
etmeye başlar. Oral alımdan 20-30 dakika sonra 
maksimum plazma seviyesine ulaşmaktadır ve dört 
saatlik yarılanma ömrü vardır. Karaciğerde metabolize 
olur ve %80’i 24 saat içinde idrardan atılmaktadır (2). 

Metoklopramide bağlı akut distoni çocuklarda ve 25 
yaş altı genç bayanlarda daha sık görülmektedir (3). 
Erişkinlerde olduğu zaman şiddeti daha hafiftir ve 
semptomların kontrolü daha iyi yapılmaktadır (6). 
Ailesinde metoklopramide bağlı akut distonisi olanların 
(7) ve homozigot P450 2D6 genetik poliformizmi 
olanların bu hastalığa daha yatkın olduğu bildirilmiştir 
(8). Distoninin ortaya çıkmasının doza bağımlı olmadığı, 
tedavi dozlarında bile gelişebileceği gözlenmiştir (9). 

İlaç anamnezinin iyi bir şekilde alındığı ve klasik klinik 
prezantasyonun olduğu durumlarda doğru tanıyı 
koymak çoğu zaman oldukça kolaydır (10). Ancak 
özellikle çocuklarda tanı karmaşasına neden olabilecek 
bulgulara rastlanabilir. Ülkemizden bildirilen iki 
vakadan biri opustotonus, ense sertliği ve dizartri kliniği 
ile geldiği için ensefalit, diğeri ise baş ağrısı, trismus ve 
boyun kaslarında spazm kliniği ile geldiği için tetanos 
ön tanıları ile takip edilmiştir. Ancak ayrıntılı anamnez 
ve muayeneden sonra metoklopramide bağlı distoni 
tanısı konmuştur (11).
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Parsiyel nöbetler, striknin zehirlenmesi ve elektrolit 
dengesizlikleri (özellikle hipokalsemi) de distoniye 
benzer tabloya neden olduğu için ayırıcı tanıda akılda 
tutulmalıdır (1,12).

Tedavide intramuskuler olarak uygulanan 
antikolinerjiklerden biperiden (2,5-5 mg) veya 
antihistaminiklerden difenhidramin (1-2 mg/kg) 
kullanılmaktadır (13). İntramusküler enjeksiyona 
genelde yirmi dakika içinde yanıt alınır. Etkili olmazsa 
yarım saat aralarla ikinci veya üçüncü enjeksiyon 
gerekebilir (1). İntravenöz uygulama ancak stridor gibi 
hayatı tehdit eden durumlar gelişirse önerilmektedir. 
Antikolinerjik tedaviye yanıt vermeyen okülojirik krizi 
olan hastalara 0,5-4 mg klonazepam verildiğinde 
sonuçların yüz güldürücü olduğu görülmüştür (1). 
Hastalar sıklıkla antikolinerjik ve antihistaminik tedaviye 
iyi yanıt verir ve ancak %9,1’inde hospitalizasyona 
ihtiyaç duyulur (14).

Bizim hastamızın acil servise ilk gelişinde boyun 
ağrısı şikâyetinin ön planda olduğu ve bu nedenle 
kas gevşetici ve analjezik verildiği görülmektedir. 
Sonrasında ayrıntılı olarak sorgulanan ve distonik 
kasılmaları belirgin hale gelen hastaya doğru tanı 
konularak biperiden uygulanmıştır. Tek doz tedavinin 
şikâyetleri geçirmemesi üzerine aralıklarla ek dozlara 
gerek duyulmuştur. Sonuç olarak, acil servise başvuran 
hastalarda metoklopramide bağlı akut distoni tanısının 
kolaylıkla atlanabileceğini ve ilk doz ilaç tedavisinden 
sonra tamamen düzelme olsa bile tekrarlayabileceğini 
unutmamalı, gerekirse hastaları 24 saat gözlem altında 
tutmalıdır.
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ÖZET
Hidatik kist Echinococcus granulosus’un larvarının neden olduğu paraziter bir enfeksiyondur. Ül-
kemizde endemiktir. Sıklıkla karaciğer ve akciğer yerleşimli olmakla birlikte, primer retroperitone-
al yerleşim nadir olarak görülmektedir. Retroperitoneal kist hidatik ile karşılaşıldığında mutlaka 
başka odak araması yapılmalıdır. Tedavi total veya parsiyel kist eksizyonu ile birlikte kist içeriğinin 
karın içine bulaştırılmadan çıkarılmasıdır. Retroperitoneal lezyonların ayrıcı tanısında mutlaka akla 
getirilmelidir. Bu olgu sunumunda primer retroperitoneal yerleşimli iki kist hidatik olgusu sunul-
muştur.  

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis; Hidatik kist; Albendazol
  
ABSTRACT
Hydatid cyst is a Larvar infection caused by the parasite Echinococcus granulosus. It is endemic in 
our country. Although is often localized in the liver and lung, primary retroperitoneal placement 
rarely occurs. If retroperitoneal hydatic cyst is seen, further diagnosis should be made. For removal, 
total or partial excision of the cyst along with treatment of cyst contents in the abdominal cavity 
without the infection is done. Retroperitoneal lesions should be considered in the differential 
diagnosis. In this report two primary retroperitoneal hydatic cyst cases were presented.

Key Words: Echinococcosis; Hydatid cyst; Albendazole

Murat AKICI1

65



Hidatik kist Echinococcus granulosus’un larvarının 
neden olduğu paraziter bir enfeksiyondur (1). En yaygın 
olarak karaciğer ve akciğerde görülmesine rağmen, 
nadir olarak dalak, böbrek, santral sinir sistemi, 
retroperiton ve memede görülebilir. Klinik bulgular 
kistin kitle etkisine ve komplikasyonlarına bağlı 
olarak değişkenlik gösterir (2,3). İzole retroperitoneal 
yerleşimli hidatik kist endemik bölgelerde dahi çok 
nadir olarak bildirilmiştir (4). Bu yazıda, başka primer 
odak saptanmayan retroperitoneal yerleşimli iki kist 
hidatik olgusu sunulmuştur.

OLGU 1

25 yaşında erkek hasta sol alt kadranda ele gelen kitle 
şikâyetiyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın geçirilmiş 
batın cerrahisi ve ek hastalığı yoktu. Özgeçmişinde 
hayvan bakıcılığı ve yakın teması olmadığı öğrenildi. 
Fizik muayenede sol alt kadranı dolduran sert kitle 
lezyon palpe edildi (Resim 1). 

Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesinde sol psoas 
kasının üzerinden başlayarak paravertebral alana 
uzanan, sol üreteri mediale itmiş yaklaşık 11x8 cm 
boyutlarında kistik lezyon görüldü (Resim 2). Ameliyat 
öncesinde kist hidatik hemaglütinasyon testi 1/160 ile 
pozitif olarak saptandı. 

Hastanın laboratuar değerleri normaldi. Sistemik 
incelemesinde başka bir kist hidatik odağı saptanmadı. 
Elektif şartlarda laparatomi ile total olarak kist eksize 
edildi (Resim 3). Olguya ameliyat sonrası dönemde 
10 mg/kg/gün dozunda albendazol tedavisi başlandı. 
Ameliyat sonrası dönemde loj dreni 2. gün çekildi. 
3. gün sorunsuz taburcu edildi. 6. ay takibinde nüks 
saptanmadı.
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GİRİŞ

Resim 1: Olgu I'e ait sol alt kadranda inspeksiyonla kitlenin 
görünümü

Resim 2: Olgu I'e ait BT’ de sol retroperitoneal kist hidatik 
görünümü

Resim 3: Olgu I’ ait total eksize edilen kist hidatik
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56 yaşında erkek hasta yaklaşık 6 aydır olan sırt ağrısı, 
karında şişkinlik şikâyetiyle polikliniğimize başvurdu. 
Hastanın geçirilmiş batın cerrahisi ve ek hastalığı 
yoktu. Özgeçmişinde evlerinin bahçesinde büyükbaş 
hayvan baktıkları öğrenildi. Fizik muayenede sağ 
alt kadranı dolduran sert kitle lezyon palpe edildi. 
BT görüntülemesinde sağ psoas kasının üzerinden 
başlayarak paravertebral alana uzanan, kist duvarında 
yer yer kalsifiye alanlar bulunan, yaklaşık 12x6 cm 
boyutlarında kistik lezyon görüldü (Resim 4). 

Ameliyat öncesinde kist hidatiğe yönelik serolojik test 
yapılmadı, tanı radyolojik olarak konuldu. Hastanın 
laboratuar değerleri normaldi. Sistemik incelemesinde 
başka bir kist hidatik odağı saptanmadı. Komşu 
organ invazyonu (üreter, sağ ana iliak arter, vertebra 
invazyonu)  nedeniyle laparatomi ile parsiyel kist eksize 
edildi (Resim 5). Olguya ameliyat sonrası dönemde 
10 mg/kg/gün dozunda albendazol tedavisi başlandı. 
Ameliyat sonrası dönemde loj dreni 3. gün çekildi. 
4. gün sorunsuz taburcu edildi. 1. yıl takibinde nüks 
saptanmadı.

TARTIŞMA

Hidatik kist, %99 Echinococcus granulosus ve %1 
Echinococcus multilocularis tarafından oluşturulan 
bir parazit enfeksiyonudur (1). Çalışmalarda en 
sık karaciğere %50-70, akciğere %11-17 yerleştiği 
bildirilirken, yumuşak dokulara %2,4-5,3, kalbe %0,5-
3, perikarda %5, kas ve subkutan dokulara %0,5-4,7 
yerleşim bildirilmiştir (2). Retroperitoneal hidatik 
kist genellikle spontan, travma veya diğer organların 
geçirilmiş hidatik kist cerrahisi sırasında ekilme 
sonucu oluşabilir. Primer retroperitoneal hidatik kist 
son derece nadirdir (5). Bizim her iki olgumuzda da 
BT görüntüleme ile sistemik taramalar yapılmış ve 
retroperiton dışında odak saptanmamıştır. Olguların 
çoğunluğu asemptomatik olmakla beraber, en sık 
şikâyet karında ele gelen kitle ve sırt ağrısıdır. Tanı 
anında üreter basısına bağlı obstrüksiyon bulguları 
saptanabilir (6). 

Bizim olgularımızdan olgu 1 karında ele gelen kitle 
şikâyeti ile gelirken, olgu 2‘de ise sırt ağrısı daha 
ön plandaydı. Ameliyat öncesi tanıda, klinik öykü, 
radyoloji ve serolojik test sonuçları yardımcı olabilir 
(7). Kesin tanı cerrahi ve histopatolojik inceleme ile 
konulur (2). Hastamızın ameliyat öncesinde radyolojik 
olarak hidatik kist olabileceği belirtilmiş, serolojik 
testler uygulanmamıştı. Ameliyat öncesinde ayırıcı 
tanı önemlidir. Retroperitoneal hidatik kistin ayırıcı 
tanısında yumuşak doku tümörleri, kistik lenfanjiomlar, 
retroperitoneal abse, psödokist ve embriyonel kistler 
düşünülmelidir (8,9).

OLGU 2

Resim 4: Olgu II’ye ait BT’de sağ retroperitoneal kist hidatik 
görünümü

Resim 5: Olgu II’ ye ait laparatomi sırasında kistin görünümü
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Ancak retroperitoneal kistler genelde çevre dokulara 
özellikle büyük damarlara komşu olabilir. Organ hasa-
rını önlemek amacıyla kistin parsiyel eksizyonu bu tür 
kistlerde seçilebilecek diğer bir cerrahi yöntemdir (3). 
Bizim çalışmamızda, olgu 1’e total kist eksizyonu uygu-
lanırken, olgu II’ye komşu organ invazyonları nedeniyle 
parsiyel kist eksizyonu uygulandı.

Sonuç olarak, Retroperitoneal hidatik kist nadir görül-
mesine rağmen, özellikle endemik bölgelerde retrope-
ritoneal kitlelerin ayırıcı tanısında akılda bulundurul-
malıdır. Ameliyat öncesi tanıda klinik öykü, radyoloji ve 
serolojik testlerden yararlanılabilir. Kesin tanı cerrahi ve 
histopatolojik inceleme ile konulur. Altın standart teda-
vi seçeneği karın içine bulaşmayı önleyerek kistin eksiz-
yonu ve sonrasında albendazol kullanılmasıdır.

KAYNAKLAR

1. Milicevic M, Saidi F, Sayek İ. Karaciğer kist hidatiği. Sayek 
İ, editor. Temel Cerrahi. Third edition. Ankara: Guneş Tıp 
Kitapevi; 2004;1317-24.
2. Köksal AF, Arhan M, Oğuz D, Kist Hidatik, Güncel 
Gas¬troenteroloji. 2004;8(1):61-68 
3. Placer C, Martin R, Sanchez E, Soleto E. Rupture of 
abdominal hydatid cyst. Br J Surg. 1988;75(2):157.
4. El Ouakdi M, Ben Fadhel S, Ayed M, Zmerli S. Isolated 
retroperitoneal hydatid cyst. Apropos of 4 cases. J Urol. 
1988;94(9-10):445-8.
5. Hatipoglu AR, Coşkun I, Karakaya K, Ibis C. Retroperitoneal 
localization of hydatid cyst disease. Hepatogastroenterology. 
2001;48(40):1037-9.
6. Markell EK, Voge M, John DT. The cestodes. Markell EK, 
Voge M, John DT, editors. Medical parasitology. Seventh 
edition. Philadelphia: WB Saunders; 1992:226-60
7. Erdem MR, Akbaş A, Onol FF, Tanidir Y, Onol SY. An 
unusual retroperitoneal seronegative hydatid cyst presenting 
with lower urinary tract symptoms. Turkiye
Parazitol Derg. 2009;33(1):82–4.
8. Pistolesi GF, Procacci C, Caudana R, Bergamo Andreis IA, 
Manera V et al. Criteria of differential diagnosis in primary 
retroperitoneal masses. Eur J Rad. 1984;4(2):127. 
9. Ercetin C,  Tukenmez M, Dural C et al. Primary 
retroperitoneal hydatid disease mimicking retroperitoneal 
malignant tumor. International Journal of Infectious 
Diseases. 2008;12(4): 402-405

10. Sall I, Ali AA, El Kaoui H, Bouchentouf SM, El Hjouji A, El 
Fahssi M, et al. Primary
hydatid cyst of the retroperitoneum. Am J Surg. 
2010;199(2):25–6. 
11. Akbulut S, Senol A, Sezgin A, Cakabay B, Dursun M, Satici 
O. Radical vs conservative
surgery for hydatid liver cysts: experience from single center. 
World J Gastroenterol 2010;16(8):953–9.

AKICI ve ark. 
Primer Retroperitoneal Kist Hidatik

Bozok Tıp Derg 2015;5(3):74-7 
Bozok Med J 2015;5(3):74-7

68



SOLUNUM FONKSİYON TESTİNDE FİKS 
OBSTRUKSİYONA NEDEN OLAN İNTRATORASİK DEV 
GUATRLI OLGUNUN SUNUMU

Presentation of a Intrathoracic Giant Goitre Case that Caused 
Fixed Obstuructions in Pulmonary Function Test 

Savaş GEGİN, Uzm. Dr.

Deniz ÇELİK, Uzm. Dr.

İletişim: 

Uzman Doktor Savaş GEGİN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp 

Fakultesi  Göğüs Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Tokat

Tel: (0 356) 214 94 44

e-mail: 

geginn@hotmail.com

Geliş tarihi/Received: 04.07.2014 

Kabul tarihi/Accepted: 06.01.2015

Bozok Tıp Derg 2015;5(3):69-72
Bozok Med J 2015;5(3):69-72

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp 

Fakultesi  Göğüs Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Tokat

ÖZET
Büyük hava yollarında gelişen darlıklar solunum foksiyon testinde  (SFT) akım-volum eğrisinde ins-
piratuar ve ekspiratuar  halkalarda kalıcı değişikliğe neden olmaktadır. Hava yolu obstrüksiyonu-
nun ekstratorasik veya intratorasik olarak yerleşimi, ekspiratuar ve inspiratuar akımlar üzerindeki 
etkilerini belirler. Lezyon inspiryum ve ekspiryumdan birinde hava akımının kısıtlanmasına neden 
olursa değişken obstürüksiyon adını alır. Akım-volum eğrisine bakılarak lezyonun intratorasik yada 
ekstratorasik yerleşimli olduğu konusunda yorum yapılabilir. Fiks obstrüksiyonda hava yolu çapı 
solunum siklusu boyunca değişiklik göstermez. 66 yaşında erkek hastanın nefes darlığı nedeni ile 
pereop değerlendirilmesi sırasında SFT yapılıyor. SFT’ de dev guatır  ve neden olduğu trakeal bası 
nedeni ile fiks obtürüksiyon izlendi. Olgunun guatr operasyonu sonrası bası bulgularının ortadan 
kalkması sonucu postoperatif takibinde SFT ‘de fiks obstirüksiyonun düzeldiği gözlendi. 
 
Anahtar Kelimeler: Guatr; Fiks; Obstrüksiyon
  
ABSTRACT
Obstructions which develop in upper airways causes persistent changes in pulmonary function 
test (PFT) as depressed inspiratory and expiratory curves at flow-volume chart.

Extrathoracic or intrathoracic airway inspiratory obstruction might impact inspiratory flows. 
Localization of lesions in inspiratory and expiratory area cause of limitations. Looking at the 
volume curve we might evaluate if lesions are thoracic or extrathorasic. Fixed obstruction of the 
airway diameter does not vary during the breathing cycle. A 66-year-old male patient due to 
shortness of breath PFT during pereop evaluation was presented. PFT was caused of a giant goiter 
from tracheal compression. In this case, tracheal obstruction due to intrathoracic goiter caused 
fixed obstruction pattern in PFT and fully recover after the surgery.

Key Words: Goitre; Fixed; Obstruction 
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GİRİŞ

Büyük hava yollarındaki darlıklar diffüz hava yolu 
darlıklarına göre çok daha nadir görülmektedir. Hava 
yolu obstrüksiyonunun ekstratorasik veya intratorasik 
olarak yerleşimi, ekspiratuar ve inspiratuar akımlar 
üzerindeki etkilerini belirler (1). Farenksten karinaya 
kadar olan bölümde obstürüksiyonun varlığı akım 
volüm halkasının şekline bakılarak anlaşılabilir. Lezyon 
inspiryum ve ekspiryumdan birinde hava akımının 
kısıtlanmasına neden olursa değişken obstürüksiyon 
adını alır. Akım-volum eğrisine bakılarak lezyonun 
intratorasik yada ekstratorasik yerleşimli olduğu 
konusunda yorum yapılabilir. Fiks obstrüksiyonda 
hava yolu çapı solunum siklusu boyunca değişiklik 
göstermez. Trakea obstrüksiyonunda lezyonun 
inspirasyon ve ekspirasyon sırasında geometrik özelliği, 
çapı değişim göstermez ve hem inspirasyon hem de 
ekspirasyondaki akım hızları benzer şekilde etkilenir. 
Olgumuzda intratorasik guatr nedeni ile nefes darlığı 
şikayeti mevcuttu. Solunum fonksiyon testi (SFT)’de 
fiks obstürüksiyon izlendi. Olgunun preop ve postop 
solunum fonksiyon testindeki değişiklikler nedeni ile 
trakeal obstürüksiyonun Solunum fonksiyon testi (SFT) 
üzerine olan etkisinin sunulması amaçlanmıştır (2).

OLGU

66 erkek hasta guatr operasyonu için başvurduğu Genel 
Cerrahi polikliniğinden dispne öntanısıyla preoperatif 
değerlendirme amacıyla polikliniğimize refere edildi. 
55 paket/yıl aktif tiryaki olan hastanın 1 yıldır eforla 
olan dispne yakınması mevcuttu. Bu yakınması dışında 
ara sıra olan öksürük ve zor atılan beyaz renkli balgam 
tarifledi. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik 
yoktu. Yapılan fizik muayenede grade 4 guatr izlendi. 
Solunum sesleri şiddeti bilateral azalmış ve ekspiryumu 
uzamıştı. Pulseoksimetre ile oksijen saturasyonu oda 
havasında %97 idi. PA Akciğer grafisinde üst mediasten 
ileri derecede geniş ve trakeal hava sütununda 
servikal seviyede daralma izlendi (Resim 1). Toraks 
tomografisinde trakeayı çepeçevre saran ve belirgin 
basılayan, retrosternal uzanım gösteren dev guatr 
dokusu izlendi. SFT’de hem inspiratuvar ve ekspiratuvar 
akımların plato çizdiği fiks obstrüksiyon izlendi (Resim 2).

Resim 1: İlk başvurusunda çekilen PA Akciğer Grafisi
Üst mediastende genişleme ve trakeal hava sütununda servi-
kal düzeyde daralma (ok) dikkati çekmektedir

Resim 2: İlk başvurusunda yapılan Solunum fonksiyon testi 
(SFT) İnspiratuvar ve ekspiratuvar akımların plato çizdiği fikse 
obstrüksiyon izlenmektedir
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Hastaya önerilerde bulunularak opere olmasında 
sakınca görülmedi. Hastanemiz Genel Gerrahi ana 
bilim dalında hasta opere edildi. Operasyon sırasında 
sternotomi yapılmak zorunda kalındı. Tiroidektomi 
materyali makroskopik olarak değerlendirildiğinde 
sağ lob 9.5x5x5cm boyutlarında, istmus 8x4x3 cm 
boyutlarında ve sol lob 15x6.5x6.5 cm boyutlarında 
izlendi. Patolojik incelemede sağ lobda en büyük 4 
mm boyutunda, kapsülden 1 cm uzaklıkta papiller 
mikrokarsinom  izlendi. Diğer alanlar regresif 
değişiklikler gösteren nodüler hiperplazi olarak 
değerlendirildi. Postoperatif komplikasyon izlenmeyen 
hasta şifa ile taburcu edildi. Radyoaktif iyot tedavisi 
için nükleer tıp bölümüne refere edildi. Hasta yapılan 
operasyondan 1 yıl sonra tekrar değerlendirildi ve 
solunum fonksiyon testi yapıldı. Hiçbir solunumsal 
yakınması kalmayan hastanın efor dispnesinin ve 
solunum fonksiyon testinde fiske obstrüksiyonun 
kaybolduğu, inspiratuvar ve ekspiratuvar akım 
eğrilerindeki platonun kaybolduğu gözlendi (Resim 3).

Solunum  yollarındaki darlıklar diffüz hava yolu 
darlıklarına göre çok daha nadir görülmektedir. Hava 
yolu obstrüksiyonunun ekstratorasik veya intratorasik 
olarak yerleşimi, ekspiratuar ve inspiratuar akımlar 
üzerindeki etkilerini belirler (1). Farenksten karinaya 
kadar olan bölümde obstrüksiyonun varlığı akım 
volüm halkasının şekline bakılarak anlaşılabilir. Lezyon 
inspiryum ve ekspiryumdan birinde hava akımının 
kısıtlanmasına neden olursa değişken obstürüksiyon 
adını alır. Akım-volum eğrisine bakılarak lezyonun 
intratorasik yada ekstratorasik yerleşimli olduğu 
konusunda yorum yapılabilir.  Fiks obstrüksiyonda 
hava yolu çapı solunum siklusu boyunca değişiklik 
göstermez. Trakea obstrüksiyonunda lezyonun 
inspirasyon ve ekspirasyon sırasında geometrik 
özelliği, çapı değişim göstermez ve hem inspirasyon 
hem de ekspirasyondaki akım hızları benzer şekilde 
etkilenir . Değişken obstrüksiyonda ise hava yolunda 
darlığa neden olan lezyon solunum sırasında 
inspirasyon ve ekspirasyonda farklı düzeyde etkilenir. 
Bunu belirleyen obstrüksiyona yol açan lezyonun 
intratorasik veya ekstratorasik olarak yerleşmesidir. 
Değişken ekstratorasik obstrüksiyonda asıl olarak akım-
volüm halkasının inspiratuar bölümü etkilenir. Zorlu 
ekspirasyonda trakeal basıncın atmosferik basıncın 
üzerinde olması sonucunda obstrüksiyonun derecesi 
azalır. Tam aksine zorlu inspirasyon boyunca trakeal 
basınç atmosferik basıncın altına düştüğü için trakea 
kollabe olmaya eğilimlidir ve inspirasyon sırasında 
akım hızları belirgin olarak azalır (2). Ekstratorasik, 
intratorasik hava yolu obstrüksiyonlarının tanısında  
SFT bulguları nedeni ile akım-volüm halkası kullanılır 
(5). Hava yolu çapını daraltan sebep nedeni ile solunum 
fazlarında bir değişiklik olmuyorsa  fiks obstrüksiyon 
meydana gelir. Hem inspirasyon hem de ekspirasyonda 
eşit düzeyde hava akım hızlarının azalmasına neden 
olur (1-3,4). Uzamış entübasyon veya trakeostomiye 
bağlı skarlaşma, trakea stenozları fiks hava yolu 
obstrüksiyonlarına yol açabilir. Sarkoidoz, tüberkülozda 
üst hava yolu obstrüksiyonu hastalık tutulumuna, 
lenf bezi basısına bağlı olarak görülebilir. Guatr ve 
mediastinal kitlelerin hava yollarına basısı sonucunda 
bu tür darlıklar oluşur (6). Olgumuzda guatr nedeni ile 
operasyon planlanmıştı.

Resim 3: Postoperatif 1. yılda tekrar edilen Solunum fonksi-

yon testi (SFT) Fiks obstrüksiyonun kaybolduğu, inspiratuvar 
ve ekspiratuvar akım eğrilerindeki platonun kaybolduğu iz-
lenmektedir.
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Nefes darlığı şikayeti nedeni ile preop değerlendirme 
sırasında akciğer grafisinde ve toraks tomogtafisinde 
trakeal darlığa neden olan guatr tespit edildi. Preope-
retif Solunum fonksiyon testi (SFT)’de fiks opstrüksiyon 
tespit edildi. Postoperetif birinci yılında kontrol SFT ya-
pılan hastada fiks obstürüksiyonun tamamen düzeldiği 
görülmüştür. Sonuç olarak nefes darlığı şikayeti ile baş-
vuran hastalarda Solunum fonksiyon testi (SFT) ‘de fiks 
obstrüksiyon izlenmesi olası üst solunum yolu darlığı 
açısından uyarıcı olmalıdır.
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ÖZET
İntrarenal apseler, akut piyelonefritin komplikasyonu olarak veya hematojen yolla gelişebilmekte-
dir. Piyelonefritin komplikasyonu olarak gelişen apseler genellikle kortekste, medullada veya her 
ikinde birlikte yerleşir ve etken genellikle Gram negatif enterik bakterilerdir. Hematojen yolla olu-
şan apseler ise genellikle kortekste yerleşir, tektir ve etken de hemen her zaman stafilokoklardır. 
Tanıda idrar mikroskopisi normal olabileceği için, bilgisayarlı tomografi veya ultrasonografi gibi 
görüntüleme yöntemlerinin önemi büyüktür. İntrarenal abseler, özellikle çocuklarda, erken tedavi 
edilmediğinde böbrek hasarına yol açabilir. Tedavide antibiyoterapi genellikle tek başına yeterli 
olabilmekle birlikte, özellikle büyük boyuttaki apselerde cerrahi girişime ihtiyaç duyulabilmektedir. 
Bu çalışmada sadece medikal tedavi ile düzelen, multiple renal apseleri olan bir olguyu sunmayı 
amaçladık.
 
Anahtar Kelimeler: Abdominal apse; İlaç tedavisi; Piyelonefrit
  
ABSTRACT
Intrarenal abscess can occur as a complication of acute pyelonephritis and also via haematologic 
route. The abscesses, which occurs as a complication of acute pyelonephritis are usually localized 
in cortex, medulla or both and the causative agent is often Gram negative bacilli. Hematogenous 
abscesses are usually soliter and localized in cortex. As the urine microscopy can be normal in most 
of the patients, the imaging techniques such as computorized tomography and ultrasonography 
are essential. Intrarenal abscesses may cause renal damage especially in children. Antibiotherapy 
alone is usually sufficient for the therapy of intrarenal abscess, but surgical procedures can be 
needed especially for big abscess. In this study, we aimed to report a case of multiple intrarenal 
abscess, which fully recovered with antibiotherapy alone.

Key Words: Abdominal abscess; Drug therapy; Pyelonephritis
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GİRİŞ

İntrarenal apseler, akut piyelonefritin komplikasyonu 
olarak veya bakteriyemi sonucunda hematojen yolla 
gelişebilmektedir. Klinik, piyelonefritte olduğu gibi ateş, 
ciddi yan ağrısı ve idrar yaparken yanma şeklindedir 
ancak tedaviye yanıtı piyelonefrite göre yavaştır (1).
      
Tanı genellikle ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlı 
tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntemleri ile konur 
(2,4).  İdrar tetkiki ise hastaların %70’inde normal 
olabilir. Tedavide antibiyoterapi genellikle tek başına 
yeterli olabilmekle birlikte, özellikle büyük boyutlardaki 
apselerde cerrahi girişim de gerekebilmektedir. Tanıdaki 
gecikmeler özellikle çocuklarda böbrek hasarına da yol 
açabilmektedir (5,6).
          
Biz de bu çalışmada sadece antibiyoterapi ile tamamen 
düzelen bir intrarenal apse olgusunu sunmayı 
amaçladık.

OLGU

Kırkbeş yaşında bayan hasta, bir haftadır devam 
eden, son iki günde ise artan, yüksek ateş, bulantı-
kusma, yan ağrısı, idrar yaparken yanma ve sık 
idrara çıkma yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. 
Öyküsünde diyabetes mellitus (DM), sık üriner sistem 
enfeksiyonu geçirme ve en son 1 ay önce alt üriner 
sistem enfeksiyonu nedeni ile antibiyotik kullanımı 
mevcuttu. Fizik muayenede; bilinç açık, koopere, 
oryante idi. Ateş: 39°C, nabız 110/dk., arteriyel 
tansiyon: 140/90 mmHg, solunum:18/dk olarak 
ölçüldü. Sistemik muayenede bilateral kostovertebral 
açı hassasiyeti mevcuttu ve diğer sistemik muayene 
doğaldı. Laboratuar tetkiklerinde: Beyaz küre: 21.700/
ml, Hemoglobin: 9.5g/dl, Trombosit: 374.000/ml, CRP: 
295mg/dl(referans aralığı: 0.01-5), Glukoz: 447 mg/dl, 
üre: 40mg/dl, kreatinin: 1.02mg/dl diğer biyokimyasal 
değerleri ise normal sınırlarda idi. İdrar tetkikinde 
milimetreküpte 60 lökosit mevcuttu ve idrarda nitrit 
pozitifti.
          
Piyelonefrit ve ürosepsis düşünülen hasta servise 
yatırıldı. Kan ve idrar kültürleri alındıktan sonra hastaya, 

daha önce de birçok kez antibiyoterapi kullandığı ve 
dirençli etkenlerle gelişmiş bir piyelonefrit olabileceği 
de düşünülerek Meropenem 3x1g iv tedavisi başlandı. 
Oral antidiyabetik kullanan hastada insülin tedavisine 
geçildi. Bir gün sonra hastanın idrar kültüründe 
100.000 cfu/ml Klebsiella pneumonia üremesi ve 
üreyen mikroorganizmanın kinolonlara duyarlı olması 
üzerine, hastanın tedavisi parenteral siprofloksasin 
2x400 mg iv olarak değiştirildi. Alınan kan kültürlerinde 
üreme olmadı. Hastanın öyküsünde sık üriner sistem 
enfeksiyonu olduğu için hastada üriner sisteme yönelik 
görüntüleme planlandı. Ultrasonografi ve kontrastlı 
BT sonucunda: Her iki böbrekte sağda en büyüğü 
60x43mm ve alt polde, solda en büyüğü 19x15 mm 
fokal piyelonefrit alanları, sağda en büyüğü 17x11mm 
çok sayıda apse kavitesi saptandı. (şekil 1) 

Hastanın antibiyoterapisine devam edildi. Tedavinin 
48. saatinde alınan idrar örneğinde lökosit saptanmadı 
ve idrar kültüründe üreme olmadı. Tedavinin üçüncü 
gününde ateşi düşen hastanın yakınmaları azaldı ve 
takibinde tekrar ateşi olmadı. Hastanın CRP ve beyaz 
küre değerleri normal sınırlara geriledi. Ondördüncü 
günde tekrarlanan ultrasonografide fokal piyelonefrit 
alanlarının ve apse boyutlarının küçüldüğü görüldü.

Şekil 1: Kontrastlı Beyin Tomografisi (BT): Multiple apse 
odakları okla işaretlenmiştir.
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Görüntüleme yöntemi olarak, hastanın DM ve sık 
üriner sistem enfeksiyonu geçirme öyküsü olduğu için 
tedavinin takibinde kontrast maddenin oluşturabileceği 
yan etkilerden kaçınmak için ultrasonografi tercih 
edildi. Hasta oral siprofloksasin 2x750 mg po tedavisi ile 
poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Tedavinin 
28. gününde tekrarlanan ultrasonografide lezyonun 
tamamen kaybolduğu görüldü ve hastanın tedavisi 
kesildi.

TARTIŞMA

İntrarenal apseler sıklıkla akut piyelonefritin 
komplikasyonu olarak kortekste, medüllada veya 
her ikisinde birlikte gelişir ve etken genellikle Gram 
negatif enterik bakterilerdir. Aynı zamanda bakteriyemi 
sonucunda, hematojen yolla da gelişebilen intrarenal 
apseler, bu yolla geliştiğinde genellikle kortekste 
lokalize olur, tektir ve etken de genellikle koagülaz-
pozitif stafilokoklardır (1). 
          
Komplike olmayan piyelonefrit vakalarında, 
antibiyoterapi ile 48- 72 saat içinde hastanın kliniğinde 
düzelme beklenir. Uygun tedaviye rağmen daha 
yavaş düzelme olan hastalarda intrarenal apse gibi 
komplikasyonları akla getirmek gerekir (1). İntrarenal 
apselerin tanısında idrar mikroskopisinin yeri sınırlıdır. 
Kortikomeduller apselerde idrar mikroskopisi %70 
oranında, hematojen kortikal apselerde ise hemen 
her zaman normaldir. Ultrasonografi ve kontrastlı BT 
tanıda çok duyarlı ve özgüldür (2,4). Hastalığın erken 
döneminde kontrastlı BT yapılabilirse, akut lobar nefroni 
veya akut fokal bakteriyel nefrit olarak da tanımlanan 
yoğun parankimal inflamasyon ve böbreğin bir lobunda 
ödem saptanabilir. Bu evrede antibiyoterapi, ilerlemeyi 
engelleyebilse de mikroapselerin birleşmesi büyük 
apselere de yol açabilir (1). Bizim hastamızda da yaygın 
ve en büyüğü 17x11mm boyutlarında çok sayıda apse 
mevcuttu.
         
İntrarenal apselerde etken genellikle tüm üriner 
enfeksiyonlarda olduğu gibi E.coli başta olmak 
üzere Gram negatif enterik bakterilerdir (7). Akut 
enfeksiyonların büyük çoğunluğundan E.coli sorumlu 

iken tekrarlayan enfeksiyonlarda; Proteus, Klebsiella, 
Enterobacter, Pseudomonas, enterokoklar ve 
stafilokoklar daha sık karşımıza çıkmaktadır (8,9). Daha 
önce de birçok kez üriner sistem enfeksiyonu öyküsü 
olan hastamızda da etken; Klebsiella pneumonia olarak 
saptandı. Divyanshu ve arkadaşları da, Klebsiella 
pneumonia’nın etken olduğu metastatik apselere 
yol açan bir intrarenal apse olgusu bildirmiş ve bu 
hastalarda metastatik apselerin de görüleceğini 
vurgulamıştır (10). ancak bizim hastamızda herhangi 
bir metastatik apse saptanmadı.

Böbrek parankimi veya üriner sistemin herhangi 
bölgesindeki bir enfeksiyonda, bakteriyi eradike etme 
bakımından, hücre duvarına etkili antibiyotikler, 
trimetoprim-sulfometaksazol, kinolonlar veya 
aminoglikozidler kadar etkili değildirler (11,12). Bu 
nedenle üst üriner sistem enfeksiyonlarında bakterinin 
duyarlılık paterni biliniyorsa kinolon kullanımı tavsiye 
edilmektedir (1). Bizim hastamızda da ampirik olarak 
başlanan Meropenem tedavisi antibiyotik duyarlılık 
testleri sonucuna göre siprofloksasine değiştirilmiştir.
İntrarenal apselerin çoğu yavaş da olsa antibiyoterapiye 
yanıt vermektedir ancak yan ağrısı ve ateş birkaç gün 
sürebilmektedir. Tedaviye yanıtta apsenin boyutu da 
önemlidir. Siegel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; 
çapı 3 cm’den küçük apsesi olan hastaların neredeyse 
tamamı, 3 ila 5cm arasında apsesi olan hastaların 
%92’si sadece antibiyoterapi ile düzelirken 5cm’den 
büyük apsesi olan hastaların %33’üne perkütan drenaj, 
%37’sine açık cerrahi drenaj gerekmiştir (13).   Söğüt 
ve arkadaşları da yalnızca antibiyoterapi ile düzelen 
3x3cm boyutlarında intrarenal apsesi olan bir çocuk 
vaka bildirmişlerdir (14). Bizim hastamızda da tüm 
apseler, antibiyoterapi ile cerrahi müdahaleye gerek 
kalmadan kayboldu.

Sonuç olarak piyelonefrit tanısı ile takip edilen ancak 
etkili antibiyoterapiye rağmen 48-72 saat içinde 
kliniği düzelmeyen hastalarda intrarenal apse gibi 
komplikasyonların akla getirilmesi, erken tedaviye 
ve böylece hastanın cerrahiye gerek kalmadan 
iyileşebilmesine imkan tanıyacaktır.
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ÖZET
Pleomorfik adenom parotis bezinde en sık görülen bening tümördür. Ayrıca minör tükrük bezle-
rinden de köken alabilir.
Pleomorfik adenomlar boyunda herhangi bir lokalizasyonda görülebilir ve nadiren peomorfik ade-
nomlar parafaringeal boşluğa doğru stilomandibüler ligament ile ramus mandibulanın posterioru-
na doğru uzanırlar dumb-bell pleomorfik adenom adı verilir.
Burada literatürde yazılan fakat çok nadir görülen dubm-bell pleomorfik adenom olgusu sunul-
maktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tümör; Bening; Tükrük bezi
  
ABSTRACT
Pleomorphic adenoma is a benign tumor, mostly originating from parotid gland. It can also be 
originated from minor salivary glands.  
Rarely the mass extends from posterior part of ramus mandibula through stylomandibular 
ligament towards the parapharyngeal space, called as dumb-bell pleomorphic adenoma and 
pleomorphic adenomas can be seen in any localization in the neck. 
We wanted to report a case with dumb-bell pleomorphic adenoma which has repoted before but 
has seen very rarely.

Key Words: Tumor; Benign; Salivary gland

Mansur DOĞAN1, Mustafa Fatih ERKOÇ2, Saim YÜCE1, Kerem POLAT3, Suphi MÜDERRİS1

77



GİRİŞ

Tükrük bezi tümörleri, insandaki tüm neoplazmların 
%1-4’ünü oluşturur ve bunların da %70’den fazlası 
parotis bezinde görülür (1).
Tükrük bezi tümörleri baş boyun tümörlerinin ise %5-
10’unu oluşturur ve en sık görüldüğü dönem 20-60 yaş 
arasındadır. Her iki cinste eşit sıklıkla görülür (2).
Tükrük bezi tümörleri en sık parotis bezindegörülür ve 
bunların % 50-74’ü benign pleomorfik adenomdur (3).
Bu yazıda kitabi bilgi olarak geçen fakat çok fazla 
rastlanılmayan Dumb-bell (halter) pleomorfik adenoma 
olgusu sunulmuştur.

OLGU

50 yaşında bayan hasta boynun sol tarafında yaklaşık 
bir yıldır var olan ve gittikçe büyüyen,ağrısız şişlik ile 
başvurdu. Kitle muayenede sert, düzgün sınırlı, ağrısız, 
fikse, üzeri normal ciltle örtülü boyutları palpasyonla 
ayırt edilemeyen kitle olarak değerlendiriliyor. Diğer 
kulak burun boğaz muayeneleri ve üst solunum 
yolları endoskopileri normaldi. Hastanın çekilen 
Manyetik Rezonans (MR)’da sol parotis bezi derin 
lobu lokalizasyonunda yerleşim gösteren T1-A hipo, 
T2-A hiperintens sinyal özelliğinde yaklaşık 3x2x2 cm 
boyutunda kısmen düzgün, lobule konturlu kitlesel 
lezyon dikkati çekmektedir. Tanımlanan lezyon MR 
özellikleri ile öncelikle pleomorfik adenomla uyumludur 
(Resim 1). 

Sonrasında Ultrasonagrafi (USG) eşliğinde yapılan ince 
iğne aspirasyon biyopsisin (İİAB)de peomorfik adenom 
geldi. Hastadan aydınlatılmış onam formu alındıktan 
sonra genel anestezi altında operasyona alındı. 
Modifiye blair insizyonu ile girilerek parotis bezi ortaya 
konuldu (Resim 2). 

Kitle total parotidektomi yapılarak en blok (3x2 cm) 
çıkartıldı (Resim 3). 

Kitlenin patoloji sonucuda İİAB uyumlu pleomorfik 
adenom geldi (Resim 4).

Resim 1: Sol Parotiste Dumb-bell Pleomorfik Adenom

Resim 2: Fasial sinirin altına derin loba doğru uzanan kitle

Resim 3: Çıkartılan Kitlenin Makroskobik Görünümü
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TARTIŞMA

Pleomorfik adenom tükürük bezlerinin en sık gözlenen 
tümörü olup en sık parotisten köken alır. Batsakis’ in 
incelemiş olduğu 4477 vakalık geniş bir seride hastaların 
% 85’i benign olarak tespit edilmiştir. Bunların % 83,9 
parotiste, % 9,6 submandibuler bezde, %9 minör 
tükürük bezlerinden kaynaklandığı bildirilmiştir (4).
Pleomorfik adenomlar genellikle majör tükrük bezlerini 
tutan benign tümörlerdir. Minör  tükrük bezlerini  
tutan  benign  pleomorfik  adenomlar  damakta, üst 
dudakta, yanakta, ağız tabanında, jinjivada, dilde, 
nazal  septumda,  lateral  nazal  duvarda,  epiglotta, 
gerçek vokal kordlarda, parafarengeal boslukta,  
trakeada, bronslarda, ter bezlerinde ve lakrimal 
bezde dahi görülebilirler (5,6). Bizim olgumuzda kitle 
ramus mandibulanın posteriorundan stilomandibüler 
ligament boyunca uzanarak halter şeklinde bir 
konfigürasyon oluşturarak parafaringeal boşluğa 
doğru uzanmıştır. Operasyon öncesi değerlendirmede 
USG kitlenin yerlesimi, sınırları ve boyutu hakkında 
bilgi vermektedir. İİAB çoğu zaman doğru tanı 
koydurmaktadır çok düsük bir ihtimal dahi olsa, yanlıs 
negatif sonuç verebilmektedir. Basit enükleasyon 

uygulanması 30-50% arasında nüks riski tasıması 
nedeni ile doğru yaklasım olarak kabul edilmemektedir. 
Bu nedenle parotisteki pleomorfik adenoma cerrahi 
olarak yapılabilecek en sınırlı girisim süperfisiyal 
parotidektomi olmalıdır (7). Pleomorfik adenom hem 
epitelial hem de mesodermal elemanlardan olusan 
mikst bir tümördür. Miksoid bir stroma içinde epitelial 
hücre adacıkları ve kordları vardır. Tümörün ince, narin 
ve inkomplet bir kapsülü ve psödopod adı verilen 
uzantıları bulunur. Rezeksiyon sonrası rekürranslardan 
bu psödopodlar sorumludur. Eksizyon sırasında 
kapsül yırtılırsa veya eksizyon yeterince genis değilse 
rezidüel doku kalabilir veya implante olabilir (5,8,9). 
Vakamızda kitle fasial sinirin altınada yayıldığı için 
süperfisial parotidektomi yapıldıktan sonra fasial sinir 
dallarıyla ortaya kondu, derin lob uzanımı olan tümör 
parmak diseksiyonla parafaringeal alandan birbütün 
olarak çıkartıldı. Hastada postoperatif herhangi bir 
komplikasyon gelişmemiştir.

SONUÇ

Pleomorfik adenomlar çoğunlukla major tükürük 
bezlerinden kaynaklansalar da boyunda herhangi 
bir lokalizasyonda karşımıza çıkabilirler. Ayrıca ele 
gelen kitle daha yüzeyel iken ve hastaya süperfisial 
paratidektomi planlarken cerrahi sırasında daha 
derine indiği gözlemlenebilir. Bunun için preoperatif 
cerrahi prosedürü belirleme adına detaylı radyolojik 
incelemeleri yapmak mutlaka gereklidir.
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hyalinizasyon odağı (H&Ex10).
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NAZAL KAVİTE KAYNAKLI RESPİRATUAR EPİTELYAL
ADENOMATOİD HAMARTOM: BİR OLGU SUNUMU

Epithelial Based Respiratory Nasal Cavity Adenomatoid 
Hamartoma: A Case Report

1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

KBB Anabilim Dalı, Eskişehir
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ÖZET
Respiratuar epitelyal adenomatoid hamartom benign bir sinonazal patolojidir. Oldukça nadir gö-
rülür ve çoğunlukla nazal kavitenin posteriorunda yerleşim gösterir. Klinik olarak nazal polip, ant-
rokoanal polip ve inverted papillom gibi bazı sinonazal hastalıklarla karıştırılabilir.  Bu hastalıkların 
ayırıcı tanısında respiratuar epitelyal adenomatoid hamartomun akılda tutulması klinik açıdan 
önemlidir.  Çünkü respiratuar epitelyal adenomatoid hamartomlu olgularda lezyonun konservatif 
bir şekilde lokal eksizyonu yeterlidir. Bu yazıda nazal kavitenin posteriorunda yerleşim gösteren ve 
endoskop eşliğinde eksize edilen bir respiratuar epitelyal adenomatoid hamartom olgusu sunul-
muştur. 

Anahtar kelimeler: Respiratuar; Epitelyal adenomatoid hamartom; Nazal kavite

ABSTRACT
Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma is a benign sinonasal pathology. It is seen quite 
rarely and often is localized in the posterior nasal cavity. Clinically, nasal polyps, antrochoanal 
polyps and inverted papillomas are of sinonasal diseases. In the differential diagnosis of these 
diseases, respiratory epithelial adenomatoid hamartoma evaluation is clinically important. 
Because of respiratory epithelial adenomatoid hamartoma lesions in patients, conservative local 
excision is sufficient. In this article we presented a respiratory epithelial adenomatoid hamartoma 
case localized in the posterior nasal cavity that is resected under endoscopy. 
Key words: Respiratory; Epithelial adenomatoid hamartoma; Nasal cavity
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GİRİŞ

Hamartom, bir dokuda normalde var olan elemanların 
anormal miktar, oran ve dağılımda kitle oluşturacak 
tarzda bir araya gelmesidir. Non-neoplastik benign 
bir lezyondur ve sıklıkla dalak, akciğer, karaciğer ve 
böbrekte görülür. Hamartomlar baş boyun bölgesinde 
nadirdir. Nazal kavite hamartomlarının ise oldukça 
nadir görüldüğü bildirilmektedir (1-3).
 
Hamartom, histolojik olarak serömüköz glandlardan 
zenginse glandüler hamartom, iskelet kası veya diğer 
mezenkimal elemanlardan zenginse mezenkimal 
hamartom olarak adlandırılmaktadır (4).  Respiratuar 
epitelyal adenomatoid hamartom (REAH) terimi ilk 
defa 1995 yılında Wenig ve Heffner (5) tanımlanmıştır. 
Bu araştırmacılar, sinonazal ve nazofarengeal kökenli 31 
REAH olgusu sunmuşlardır.   

REAH, kendini sınırlayan non-neoplastik karakterde 
bir lezyon olduğu için tedavisinde konservatif 
cerrahi rezeksiyon yeterlidir. Bu nedenle sinonazal 
hastalıkların ayırıcı tanısında REAH’un akılda tutulması 
ve histopatolojik olarak ayırdedilmesi klinik açıdan 
önemlidir (6). 
Bu yazıda nazal kavitede yerleşim gösteren bir REAH 
olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur. 

OLGU SUNUMU

Elli üç yaşında erkek hasta yaklaşık 3 yıldır süregelen 
burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma ve horlama şikâyeti 
ile Kulak Burun Boğaz polikliniğimize başvurdu. 
Hastanın anterior rinoskopisinde nazal septum önde 
sola deviye ve sağ alt konka hipertrofik idi. Endoskopik 
muayenesinde her iki nazal pasajın posteriorunda, 
her iki orta konkanın yapısal olarak ayırdedilmesini 
engelleyen, septumla ilişkili olan polipoid yapıda lezyon 
mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Hastanın 
özgeçmişinde kronik sigara kullanımı ve allerji öyküsü 
mevcuttu. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde 
sağda daha belirgin olmak üzere her iki nazal kavitede 
etmoid hücreler düzeyini tama yakın dolduran, her iki 
orta konkanın ayırdedilmesini engelleyen, sfenoid sinüs 
ve nazofarenks anterior duvarına uzanım gösteren 
yumuşak doku yoğunlukları izlendi ( Resim 1). 

Hastaya genel anestezi altında eş zamanlı bilateral 
fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ve septoplasti 
yapılmasına karar verildi. Ameliyat esnasında polipoid 
dokuların gri-beyaz ve yer yer gri-kahverengi renkte 
olduğu görüldü. Bu dokuların basit polip yapısından 
daha farklı bir yapıda olduğu düşünüldü. Olası malign 
neoplastik bir hastalığı dışlamak amacıyla frozen 
inceleme için parça alındı. Frozen incelemesinin 
sonucu malignite yönünden negatif olarak bildirildi. 
Lezyonun glandüler yapıda olduğu ve öncelikle REAH’ 
düşündürdüğü belirtildi. Lezyon total olarak çıkarılarak 
patolojiye gönderildi ve septoplasti yapıldı. 

Ameliyat esnasında lezyonun her iki tarafta septum 
mukozası ile çok yakın ilişkide olduğu görüldü ve 
ameliyat sonrası perforasyon ihtimalinin yüksek olduğu 
düşünüldü.  Hastanın nazal tamponları ameliyat sonrası 
2. günde çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastanın şikayetleri 
belirgin olarak geriledi. Kontrol muayenesinde septum 
posteriorunda yaklaşık 1 cm çapında perforasyon tespit 
edildi. Hasta bu konuda bilgilendirildi. Hastanın patoloji 
sonucu REAH olarak bildirildi (Resim 2). Ameliyat 
sonrası 1 yıllık takibinde nüks görülmedi.

Resim 1. Paranazal Beyin Tomografisi (BT) aksiyel kesit; her iki 
nazal kavitede etmoid hücreler düzeyini tama yakın dolduran, 
sfenoid sinüs anterior duvarına uzanım gösteren yumuşak 
doku yoğunlukları 
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REAH oldukça nadir görülen bir patolojidir. REAH 
geniş bir yaş grubunda görülebilmekle birlikte, en sık 
görüldüğü yaş grubu 30-50 yaş aralığıdır. REAH’un 
sigara kullanımı ile ilişkili olabileceği ve çoğunlukla 
erkeklerde görüldüğü belirtilmiştir (2,7).  Bizim olgumuz 
da 53 yaşında bir erkek hasta idi ve sigara içme öyküsü 
mevcuttu.
REAH, çoğunlukla nazal kavitenin posteriorunda 
yerleşim gösterir ve nazal septum ile ilişkilidir.  Ancak 
literatürde maksiller ve frontal sinüslerden ve 
nazofarenksten köken alan REAH olguları da rapor 
edilmiştir (8-10). Olgumuzda da lezyon, nazal kavitenin 
posteriorundan köken almıştı ve nazal septum ile ilişkili 
idi.  
REAH olgularında semptomlar lezyonun yerleşim yerine 
göre farklılıklar göstermekte olup, nazal obstrüksiyon, 
kronik ve/veya rekürren sinüzit, epistaksis, proptoz, 
rinore, hiposmi ve baş ağrısını içermektedir. Avilés ve 
arkadaşlarının sundukları 6 olguda % 83 oranında burun 
tıkanıklığı, %66 oranında rinore,  %33 oranında hiposmi 
gözlenmiştir (6). Olgumuzda burun tıkanıklığı ve buna 
bağlı ağzı açık uyuma, horlama şikayetlari ön plandaydı. 
REAH’un etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Ancak 
literatürde 2 farklı görüş öne sürülmüştür. Bir görüşe 
göre REAH konjenital bir malformasyondur. Çünkü 

hamartomların  pirimordiumdaki defektli matürasyon 
sonucu geliştiği ve normal hücre komponentlerindeki 
organizasyon bozukluğunun sonucu olduğu 
savunulmaktadır (11,12). Diğer görüşe göre ise REAH, 
inflamatuar proçes zemininde gelişen bir patolojidir 
(13). Bu hipotez,  inflamatuar polip ve rinosinüzit tanısı 
ile cerrahi uygulanan olgularda rastlantısal olarak 
REAH tanısı ile karşılaşılabildiği için ortaya çıkmıştır. 
Literatürde bildirilen REAH olgularında nazal polipozis, 
kronik rinosinüzit, allerjik rinit ve astım birlikteliği dikkat 
çekicidir ( 2,6,13) . Bizim olgumuzun özgeçmişinde de 
allerji öyküsü mevcuttu.  

Nazal kavite ve paranazal sinüs patolojilerinin radyolojik 
değerlendirilmesinde günümüzde bilgisayarlı tomografi 
(BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
kullanılmaktadır. REAH olgularında da bu yöntemler 
tercih edilebilir. REAH, benign bir patoloji olduğu için 
REAH olgularında radyolojik görüntülemelerde kemik 
dokularda erozyon ve intrakraniyal invazyon görülmez. 
REAH, kemikte erozyondan ziyade ekspansiyona 
neden olabilir (2,6). Bu özellik sayesinde kemikte 
erozyona neden olabilen inverted papillom ve malign 
tümörlerden ayırtedilebilir.  Olgumuzda radyolojik 
tetkik olarak BT tercih edildi. Radyolojik bulgular benign 
bir lezyonu desteklediği için ek görüntüleme yöntemine 
ihtiyaç duyulmadı. 

REAH makroskopik olarak polipoid ve ekzofitik yapıda 
bir lezyon olduğu için klinik olarak çoğunlukla nazal 
poliplerle karıştırılabilir (6,13). Ayrıca literatürde gerek 
klinik, gerek histopatolojik olarak REAH’un antrokoanal 
polip, inverted papillom ve adenokarsinomdan 
ayırtedilmesi gerektiği belirtilmiştir (6). Nazal polipler 
genellikle septumla ilişkili değildir.  Antrokoanal polip 
ise çoğunlukla maksiller sinüs mukozasından gelişip 
maksiller ostiumdan geçerek nazal kaviteye, koanaya 
ve nazofarenkse ulaşan bir patolojidir (4).  Bu klinik 
özellikler, REAH’un nazal polip ve antrakoanal polipten 
ayırtedilmesini kolaylaştırabilir. Ayrıca yukarıda da 
bahsedildiği gibi REAH’un kemiği destrükte etme özelliği 
olmadığı için nazal kemikte erozyona neden olabilen 
inverted papillom ve adenokarsinomdan radyolojik 
olarak ayırtedilmesi mümkün olabilir.

Resim 2. Silyalı respiratuar epitel ile döşeli küçük-orta çaplı 
glandlardan oluşan glandüler proliferasyon ve glandları 
çevreleyen stromal hyalinizasyon (H&Ex 100).
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Histopatolojik olarak, REAH silialı respiratuar epitelle 
döşeli glandların proliferasyonundan oluşur. Glandlar 
yuvarlak veya oval şekilli, küçük-orta çaplıdır. Glandüler 
epitelde müsinöz metaplazi görülebilir. Glandlar kalın, 
eozinofilik bazal membran ile çevrilidir. Stroma ödem 
ve inflamatuar hücre infiltrasyonu içerir. İnflamatuar 
nazal polipler de benzer şekilde stromal ödem ve 
kronik inflamatuar hücre infiltrasyonu içerebilirler, 
ancak REAH’tan farklı olarak belirgin adenomatoid 
proliferasyon ve stromal hyalinizasyondan 
yoksundurlar. İnverted papillomlar lateral nazal duvarı 
tutmaları ile REAH’tan ayrılırlar. Histopatolojik olarak, 
inverted papillomda izlenen skuamöz epitelin stromaya 
doğru invajinasyonu, intraepitelyal müköz kistler 
ve epitelde nötrofillerin transmigrasyonu REAH’ta 
beklenen bulgular değildir. Düşük dereceli sinonazal 
adenokarsinomlar da ayırıcı tanıda yer almalıdır. 
Kribriform yapılanmanın olmaması, periglandüler 
hyalinizasyonun varlığı, glandüler yapıların silialı 
respiratuar tipte epitelle döşeli olması, glandüler 
epitelde sitolojik atipi ve artmış mitozun görülmemesi 
REAH’u düşük dereceli adenokarsinomdan ayıran 
histopatolojik özelliklerdir. REAH’un tanı ve ayırıcı 
tanısında klinisyen ve patoloğun işbirliği çok önemlidir. 
Bu sayede özellikle inverted papillom ve adenokarsinom 
gibi patolojilerde yapılması gereken, ancak REAH için 
gereksiz olan kapsamlı cerrahi girişimler önlenebilir. 
REAH’un tedavisinde lezyonun endoskop eşliğinde 
konservatif bir şekilde eksizyonu yeterlidir. Literatürde 
cerrahi sonrası herhangi bir ciddi komplikasyon 
bildirilmemiştir. Ancak bizim olgumuzda olduğu gibi 
eğer lezyon her iki nazal pasajda mevcutsa ve septumla 
yakın ilişkide ise ameliyat sonrası septum perforasyonu 
oluşabilir. Bu nedenle bu tip olgular ameliyat öncesinde 
bu konuda bilgilendirilmelidir. 

SONUÇ

REAH nazal kavite, paranazal sinüsler ve nadiren 
nazofarenkste yerleşim gösteren ve oldukça nadir 
görülen benign bir patolojidir. Özellikle nazal polip, 
inverted papillom, antrokoanal polip ve adenokarsinom 
gibi bazı sinonazal hastalıkların ayırıcı tanısında akılda 
tutulmalıdır. 
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