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ÖZET
Amaç: Hipertansif hastalarda aortik sertlik indeksinin arttığı ve aortik distensibilitenin azaldığı bilinmekte ve 
bunun kardiyovasküler olay öngördürücüsü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada sistemik arteryel hipertansiyo-
nu (SAH) olan hastalarda sol ventrikül doku doppler görüntüleme (DDG) ile aortun elastik özellikleri arasındaki 
ilişkiyi saptamayı hedefledik.
Metod: Çalışmaya 18 ile 55 yaş arası izole SAH tanısı almış ek hastalığı olmayan 50 hasta dahil edildi. Hasta-
ların Standart ekokardiyografik parametreleri ölçüldü. Aortik sertlik indeksi (ASİ) ve aortik distensibilite (AD) 
değerleri hesaplandı. DDG PW eko ile sol ventrikül lateral duvar bazal segmente ait DDG S, E’ ve A’ hızları, E’/A’ 
oranı ölçüldü. 
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 47±7 yıl olup %72’si kadın idi. ASİ ortalama 3.02±0.55 iken AD değeri or-
talama 3.93±2.14 [1/(10³xmmHg)] idi. Ortalama DDG E’ ve A’ değerleri sırasıyla 9.16±2.35 ve 8.80±2.48 cm/sn 
olarak bulundu. E’/A’ oranı ortalama 1,14±0,47 olup hastaların %44’ünde <1 idi. Yapılan korelasyon analizinde 
DDG E’ dalga hızı azaldıkça ASİ’nin istatiksel olarak anlamlı biçimde arttığı (p<0.001) ve AD’nin ise anlamlı bi-
çimde azaldığı (p<0.001) saptandı. Benzer şekilde E’/A’ oranı azaldıkça ASİ’nin anlamlı biçimde arttığı (p<0,001), 
AD’nin ise anlamlı biçimde azaldığı izlendi (p<0,001)
Sonuç: SAH, sol ventrikülde diyastolik disfonksiyon yaparken eş zamanlı olarak aortda aortik sertliği arttırmak-
tadır. Bu parametrelerin hipertansif hastanın takibinde ve tedaviye cevabın izlenmesinde kullanılabilir. Bunun 
için yeni çalışmalara gerek vardır.
Anahtar kelimeler: Aortik distensibilite; Aortik sertlik indeksi; Diyastolik disfonksiyon; Doku doppler görün-
tüleme;  Hipertansiyon 

ABSTRACT
Objective: Aortic stiffness index is increased and aortic distensibility is decreased in patients with systemic 
arterial hypertension (SAH) and both of these situations are known as predictors of cardiovascular event. In 
this study, we searched to detect the correlation between left ventricular diastolic function, measured by 
tissue doppler imaging (TDI), and elastic properties of  the aorta in patients with SAH
Methods: Fifty patients with isolated SAH, age between 18 and 55 years, without any other disease were 
included in the study. Standart echocardiographic parameters were measured. Aortic stiffness index (ASI) and 
aortic distensibility (AD) values were calculated. With TDI PW echocardiography S, E’, A’ velocities and E’/A’ 
ratio of left ventricular lateral wall basal segment were obtained.
Results: Mean age was 47±7 years and 72% of them were female. Mean ASI and AD values were found to 
be 3.02±0.55 and 3.93±2.14 [1/(10³xmmHg)] accordingly. Left ventricular lateral wall basal segment mean 
DDG E’ and A’ values were found to be 9.16±2.35 and 8.80±2.48 cm/sn accordingly. 44% of patients had E’/A’ 
ratio <1. In the correlation analysis, it was found that ASI increased significantly (p<0.001) and AD decreased 
significantly (p<0.001) as DDG E’ velocity decreased. Similarly, it was observed that ASI increased significantly 
(p<0.001) and AD decreased significantly (p<0.001) as E’/A’ ratio decreased.
Conclusion: Systemic arterial hypertension causes aortic stiffness along with diastolic dysfunction in 
the LV. These parameters may be used in the follow-up of hypertensive patients and in the assesment of 
antihypertensive drug therapy. For this purpose, new clinical studies are needed.
Key words: Aortic stiffness index; Aortic distensibility; Diastolic dysfunction; Tissue Doppler imaging; 
Hypertension
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INTRODUCTION

Systemic arterial hypertension is defined as blood 
pressure ≥140 mmHg in systolic and/or ≥90 mmHg 
in diastolic (1).  Affecting nearly one billion people all 
over the world, systemic arterial hypertension which 
is a disease easy to diagnose and the most commonly 
seen cardiovascular risk factors can result in myocardial 
infarct, stroke, heart failure, atrial fibrillation, aort 
disection and perivascular artery disease (2). 
Since asymptomatic nature of the hypertension, the 
diagnosis is delayed and necessity of continuous 
follow-up of medical treatment makes blood pressure 
control difficult, thus only one of three patients whose 
blood pressure are under control in accordance with 
the current guidelines can be protected from end-
organ injury such as myocardial infarctus, stroke or 
heart failure. So blood pressure control should not be 
the only parameter  to decide treatment modification 
or intensity, besides new parameters are needed to 
detect end-organ injury at  preclinical stage. For this 
purpose, echocardiography used very fruquently in 
cardiology practice provides important and prosperious 
data. Left ventricular mass (LVM), left ventricular mass 
index (LVMI), left atrial size and volume, left ventricle 
(LV) diastolic parameters (such as mitral E and A wave, 
isovolumetric relaxation duration, decelaration time), 
E’ velocity end E/E’ ratio of LV mitral lateral annulus by 
tissue Doppler, carotis intima-media thickness and flow 
mediated vasodilatation are some of parameters which 
can be obtained by the help of echocardiography to 
predict cardiovascular event risk due to atherosclerosis 
(3, 4, 5). Similary it has been reported that aortic 
stiffness index (ASI) and aortic distensibility (AD), 
measured by echocardiography, can be used to predict 
cardiovascular event risk (6, 7). It is well known that ASI 
is increased and AD is decreased in the patients with 
systemic arterial hypertension (8). ASI and AD values 
can be obtained by echocardiography and pulse wave  
velocity method (9). 

To get knowledge about LV diastolic function, mitral 
inflow samples are fruquently used. Since they are 
preload-dependent and can show pseudonormal 
pattern, they can not reflect diastolic dysfunction 

totally. However, with tissue Doppler imaging, mitral 
annulus diastolic longitidunal velocity values are free 
of preload effect, there is no pseudonormal pattern 
in which E’/A’ ratio is always <1 in case of diastolic 
dysfunction and additionally  the more  severe diastolic 
dysfunction is, the more E’ velocity decreases. 
Longitidunal mitral annulus diastolic velocities 
measured via tissue Doppler method are decreased 
among hypertensive patients as a sign of diastolic 
dysfunction (10). This situation become more 
prominent in case of uncontrolled hypertension. It is 
known that there is strong correlation between level of 
diastolic dysfuntion and cardiovascular event risk. 
In this study, the relation between diastolic function 
of left ventricle and elastic properties of aorta 
(aortic stiffness index and aortic distensibility) is 
searched among patients below 55 years old with 
isolated systemic arterial hypertension by using 
echocardiography.

MATERIAL AND METHODS

Fifty patients aged between 18 to 55 years old   with 
systemic arterial hypertesion but without any 
additional disease were included in the study.
Data related to the disease duration, history of smoking  
antihypertensive drugs use were recorded. Waist 
circumference, weight, height of all patients were 
measured and their body mass index and body surface 
area (BSA) by using DuBois formula were calculated 
accordingly (11). To calculate ASI and AD values, 
during echocardiographic examination, systolic (SBP) 
and diastolic (DBP) blood pressures were measured 
with the help of sphygmomanometer and heart rate 
was obtained from electrocardiographic recording 
of echocardiography machine simultanously. The 
difference of SBP and DBP was used as pulse pressure 
(PP). In echocardiographic examination, LV end-
diastolic diameter (LVEDD), LV end-systolic diameter 
(LVESD), posterior wall diastolic thickness (PWd), 
interventricular septum diastolic thickness (IVSd) were 
measured at M-mode images in accordance with the 
rules set by American Echocardiography Society.
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E-IVS distance was measured at mitral valve level and left 
atrial size (LA) was measured at the level of aortic sinus 
valsalva level by using M-mode images (12).  Fractional 
shortening (FS) values of the patients are calculated 
by the machine itself automatically according to the 
(LVEDD-LVESD)/LVEDD formula. LVM of the patients 
were obtained by using 0.8x[1.04([LVEDD+PWd+IVSd]³- 
[LVESD]³)]+0.6 gram formula. LVMI was calculated by 
dividing LVM into BSA (13).
From the images of apical two- and four-chamber echo 
windows, LV ejection fractions (LVEF) were obtained 
by using modified Simpson method and average of 
two values was determined as LVEF. At apical four-
chamber window, by using pulse wave (PW) Doppler, 
samples of transmitral diastolic inflow were obtained 
and then mitral E wave, A wave and deceleration 
time (DT) of E wave were measured. E/A ratios of all 
patients were calculated. In similar fashion, at apical 
five-chamber window, isovolumetric relaxation time 
(IVRT) was obtained. All measurement were carried 
out at the end of expirium. By using pulse wave tissue 
Doppler imaging (PWTDI), all diastolic and systolic 
myocardial velocities were obtained. In this study, to 
make the evalution simple, sample volum at LV lateral 
wall basal segment was used to obtain E’ wave, A’ wave 
and S wave velocities at apical four-chamber window. 
E/E’ ratios were calculated accordingly. All Doppler 
measurements were carried out for the five subsequent 
cycles and the average of all five measurements were 
used for statistical analysis.
Following the echocardiographic examination of heart, 
at parasternal long axis M-mode images, the systolic 
(Asd) and diastolic (Add) aortic diameters of ascending 
aorta from lower margin of upper wall to upper margin 
of lower wall were measured 3 cm distal to the aortic 
valve level, discriminating diastole and systole by using 
simultaneous ECG recordings. While aortic stiffness 
index is calculated by using ASI= ln(SBP/DBP)/[(Asd-
Add)/Add] formula, aortic distensibility is obtained 
by using AD[1/(10³xmmHg)] = 2x [(Asd-Add)/Add]/PP 
formula (14).

Statistical Analysis
Statistical analysis was carried out by using SPSS 11.5 
(Statistical Package for Socia Sciences-SPSS, Inc., 
Chicago, Illnois, USA) programe. While categorized 

variables were expressed as percentage, continuous 
variables were expressed as arithmetic average ± 
standart deviation (SD). One-Sample Kolmogorov-
Smirnov test was applied to check whether continuous 
variables were distributed normally. All continuous 
variables of the study were normally distributed. 
Possible associations between continuous variables 
were analysed by using Pearson correlation test. 
Possible statistical difference between group 
characteristics was analysed by using Student’s t test. p 
value <0.05 was considered statistically significant. 

RESULTS

Fifty patients were included in the study with avarage 
age of 47±7 years and 36 of them were women. 
Demographic and clinical characteristics of the patients 
are shown at Table 1. 

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the 
patients    
                                                               
    n=50
Age (year)                                            47± 7
Gender (Fermale/Male) (%)              36/14(72/28)
Height (cm)                                         162±8
Body weight (kg)                                78±12
Body surface area (m²)                      1,89±0,18
Waist Cicumference (cm)                                     
         Female                                        96±11 
         Male                                            100±9
Body Mass Index (kg/m²)                   29,5±4,5
Smoking cigarette (%)                        9 (18)
Type of medication
        ACEI   (%)                                      3(6) 
        ACEIve tiazide (%)                        14 (28)
        ARB (%)                                          3 (6)
        ARB ve tiazide  (%)                     12 (24)
        CCB (%)                                       13 (26)
        β-Blocker (%)                                10 (20)
        Alfa-receptor blockers (%)         1 (2)
        Life style changes (%)                 12 (24)
SBP (mmHg)                                         125±18
DBP (mmHg)                                         75±8
Hipertension duration (year)            4,6±3,7
Heart rate (beat/minute)                  75±9
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Echocardiographic examination results of the patients 
are presented at Table 2. 
Average ASI and AD values which are parameters 
expressing the elastic properties of the aorta, were 
3.02±0.55 and 3.93±2.14 [1/(10³xmmHg)] accordingly.  
All the TDI measurements, aortic diameters, ASI and 
AD values were shown at Table 3. There is no standart, 
commanly agreed upper and lower limit values  for ASI 
and AD,  if  it is assumed that 3.0 and below is normal 
for ASI, 44% of patients (n=22) had normal ASI value. 

Similarly if it is assumed that 4 [1/(10³xmmHg)] and 
above is normal for AD, 42%  of patients had normal 
AD values. According to these assumptions, there was 
only one patient who has normal AD value but high ASI 
value. Fifty two percent of the patients had E/A ratio <1 
and so relaxation type diastolic dysfunction.  Only two 
patient had pseudonormal patern which is E/A ratio of 
>1, DT of >160 seconds and E’/A’ ratio of  <1. Rest of 
the patients had normal diastolic dysfuntion. 

               n=50 
FS (%)                                                     37±3
E-IVS distance (cm)  0,53±0,13
LVEF (%)    67±3
LVEDD (cm)                                           4,70±0,45
LVEDD (cm/m²)   2,50±0,35   
LVESD (cm)   2,99±0,34
LVESD (cm/m²)   1,59±0,20
Right ventricular diameter (cm) 2,52±0,24
Right ventricular diameter (cm/m²) 1,34±0,13
Left atrium diameter  (cm)  3,91±0,33
Left atrium diameter  (cm/m²) 2,07±0,15
IVSd  (cm)                                       1,05±0,18
PWd  (cm)                                         0,96±0,11 
LV mass (gram)                                     
         Female                                         162±34
         Male                                           182±34
LVMI (gr/m²)                                         
         Female                                        89±18
         Male                                        93±20 
Mitral E wave (cm/second)              67±16
Mitral A wave (cm/second)             64±14
Mitral E/A ratio                                  1,09±0,33
Decerelation Time (milisecond)       195±32
IVRT (milisecond)                              79±16

Table 2. Basal echocardiographic examination 
results of the patients.                                                             

                                                                                           n=50   
Aortic systolic diameter (cm)             3,09±0,34
Aortic diastolic diameter (cm)             2,84±0,35                                             
Aortic stiffness index              3,02±0,55                                                          
Aortic distensibility [1/(10³xmmHg)]                          3,93±2,14
LV lateral wall basal segment S wave  (cm/sn)          7,26±1,28                 
LV lateral wall basal segment E’ wave (cm/sn)          9,16±2,35         
LV lateral wall basal segment A’ wave (cm/sn)          8,80±2,48                 
LV  lateral wall basal segment E’/A’ ratio                    1,14±0,47                         
Left ventricule E/E’ ratio                                                7,59±2,21                                                  

Table 3. Echocardiographic examination results of the 
patients showing TDI measurements, aortic diameters 
and aortic elastic properties 

Correlation analysis was carried out between diastolic 
function parameters and  elastic properties of aorta, 
the results were shown at Table 4.  

In statistical analysis, it was found that the more TDI 
E’ wave value decreases, the more ASI value increase 
significantly (r value -0.499, p<0.001) and similarly 
the more aortic distensibility decreases significantly (r 
value 0.477, p<0.001). There was no statistical correla-
tion between left ventricule E/E’ ratio and aortic elas-
tic properties significantly. On the other hand, it was 
found that the more E’/A’ ratio increases, the more ASI 
value decreases significantly (r value -0.696; p<0.001) 
and similarly the more AD value increases significantly 
(r value 0.691; p<0.001). All results of  correlation anal-
ysis between LV lateral wall basal segment TDI values 
and elastic properties were shown at Table 5.
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DISCUSSION

Aortic stiffness increases not only in case of hypertension 
but also increases in case of atherosclerosis, aging, 
diabetes mellitus, chronic kidney failure (6, 7, 8). It is 
an independent marker for cardiovascular event and 
stroke risk in hypertensive patients (9). Thus, increase 
in ASI and decrease in AD are expected result for 
hypertensive patients who have diastolic dysfunction 
at the same time (15).
In the literature, there are studies comparing the 
diastolic dysfunctions with elastic properties of  aorta 
and studies about elastic properties of aorta measured 
by the help of pulse wave velocity method (16, 17). In 
this study, instead of PWV method; echocardiographic 
method was used to evaluate elastic properties 
of aorta (14). To reduce the effect of age on aortic 
stiffness, population of the study was composed of 
young patients with average age of 47±7 years. By this 
privilage, the effect of hypertension on aortic elastic 

properties become more prominent in the study. 
In the analysis, it was found that parellel to the decrease 
in myocardial TDI E’/A’ ratio there is statistically 
significant increase in ASI (p<0.001) and decrease in 
AD (p<0.001). Compared to the patients with E’/A’ ratio 
≥1; the patients with E’/A’ ratio <1 had significantly 
higher ASI values (average values 3.38±0.48 vs 
2.74±0.42 with 95% CI p<0.001 accordingly) and lower 
AD  values (average values 2.67±1.67 vs 4.91±1.95 with 
95% CI p<0.001 accordingly). All these results shows 
that diastolic dysfunction goes along with changes in 
aortic elasticity. Similarly Mottram et al. found that 
aortic complience is independent predictor of diastolic 
dysfunction (15).  To explain this, some mechanisms 
can be offered. Increase in aortic stiffness results in 
increase in velocity of blood flow passing through aorta 
and LV ejection, this leads early return of reflecting 
waves at systole and it ends up with increase in LV 
afterload (18). 
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          ASI                           AD                          E’/A’                        TDI E’                             
                      r  p                   r           p                  r          p                   r         p                      
IVSd  0.372  0.008       -0.454   0.001 -0.323    0.022        -0.385    0.006        
PWd  0.392   0.005      -0.387   0.006 -0.308    0.030        -0.423    0.002      
LVMI  0.624  0.000       -0.585   0.000 -0.617    0.000        -0.588    0.000           
LAD  0.546  0.000       -0.443   0.001 -0.422     0.002      -0.380    0.007        
Mit.E -0.454  0.001  0.404   0.004  0.581     0.000        0.487    0.000       
Mit.A  0.478  0.000 -0.496   0.000 -0.461     0.001       -0.306    0.031        
DT  0.444  0.001 -0.358   0.011 -0.331    0.019       -0.174    0.226      
IVRT  0.460  0.001 -0.438   0.001 -0. 553   0.000       -0.466    0.001    
E/A -0.715  0.000  0.710   0.000  0.848    0.000         0.638    0.000

Table 4. The statistical relation between basic echocardiographic results and TDI 
E’ wave, E’/A’ ratio, aortic elastic properties of the patients. 

                                               ASI                                    AD                               
                                       r                    p                   r    p                     
TDI  S velocity         -0.168             0.244 0.061 0.676    
TDI  E’ velocity       -0.499             0.000  0.477    0.000     
TDI  A’ velocity        0.588             0.000 -0.561     0.000  
E’/A’ ratio                -0,696             0,000 0,691      0,000 

Table 5. The statistical relation between aortic elastic properties 
and TDI measurements
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Increased afterload causes myocyte hypertrophy and 
decreased LV relaxation (19). Simultaneously, decreased 
DBP leads decrease in coronary perfusion and together 
with hypertrophy it causes subendocardial ischemia. All 
of them viciously impair LV relaxation more (20). Thus 
not only hypertension itself, but also aortic stiffness 
itself increases diastolic dysfunction and contributes 
the continuity of diastolic dysfuntion.
Left ventricle E/E’ ratio is one of indicators of diastolic 
dysfunction, and the value increases as the severity of 
diastolic dysfunction increases and it is well correlated 
to left ventricle end diastolic pressure. Decrease 
in aortic complience and increase in E/E’ ratio has 
been shown to be well correlated (15). In our study, 
although there was tendency of increasing in ASI value 
and decreasing in AD value as E/E’ ratio increase, the 
relation between them was not statistically significant. 
Possible reason for this result can be due to low average 
of E/E’ ratio (average value 7.59±2.21) for the study 
population, in other words, the number of people with 
severe diastolic dysfunction was too low for statistical 
analysis. Only two patients had pseudonormal pattern, 
bu none of them had restrictive diastolic dysfunction.
Left ventriclar hypertrophy (LVH) and arterial stiffness 
mostly result from structural changes. In both clinical 
situations, hypertension itself cause increase in the 
activation of renin-angiotensin-aldosteron system, 
sympathetetic system and growth factors and those 
factors lead extracellular matrix accumulation, 
fibroblast proliferation, vascular smooth muscle and 
myocyte hypertrophy in related structures. Those 
changes become permanent in case of uncontrolled 
blood pressure. Positive effect of the treatment on 
hemodynamic changes (such as reversal of diastolic 
dysfunction) is seen earlier, but histopathological 
changes of left ventricle or reversal of aortic elasticity 
need longer duration. For example,  in LIFE study, 
LV hypertrophy reduced significantly after one-year 
treatment for hypertension (21). Similarly Çelik et 
al. found positive effect of the treatment on arterial 
stiffness just after 6. month (22). So it is well expected 
that structural changes such as LV hypertrophy and 
arterial stiffness take place long after the development 
of diastolic dysfunction and after the treatment is 
started the diastolic dysfunction reverse firstly. Results 
of our study also support these findings. Although 26 

patients  had diastolic dysfunction only 15 of them had 
LV hypertrophy. All the patients with LVH had diastolic 
dysfunction as expected. 
Major limiting factors of the sudy are usage of only 
LV lateral wall basal segment TDI values, limited 
number of patients with severe diastolic dysfunction 
(pseudonormal or restrictive type), lack of ruling out 
possibility of asympthomatic atherosclerosis.
In conclusion; aortic stiffness increases and aortic 
distensibility decreases among hypertensive patients 
with diastolic dysfuntion accordingly. Additional to 
the standart Doppler measurement, tissue Doppler 
imaging has continuous relation with diastolic 
dysfuntion without showing pseudonormal pattern. 
TDI measurements correlated well with ASI and AD.
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ÖZET
Amaç: Bitlis Devlet Hastanesinde son yıl bir yıl içinde acil şartlar altında ameliyat edilen kraniyal 
olguların retrospektif irdelenmesi
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Mayıs 2011 - Mayıs 2012 tarihinde sadece acil şartlar altında 
kraniyal nedenlerle ameliyat edilen olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Kafa travmalarına 
ek olarak spontan intraserebral hematom, subdural hematom, intraserebellar hematom gibi acil 
nedenlerle ameliyat edilen olgular çalışmaya dahil edildi. Elektif kraniyal girişimler çalışma dışında 
tutuldu. Hasta yaşı, cinsiyeti, başvuru Glasgow koma skalası (GKS), ameliyat öncesi tanılar ve son 
durum not edildi. 
Bulgular: Çalışmaya 78 erkek 30 kadın hasta dahil oldu. 17 hasta travma dışı nedenle ameliyat edil-
di. Erkeklerde en sık neden trafik kazası iken kadınlarda en sık neden düşme olarak tespit edildi. En 
sık acil ameliyat nedeni travmatik epidural hematom idi. Hastaların başvuru esnasındaki GKS de-
ğerlerine bakıldığında hastaların %47,2’sinde GKS değeri 8 veya altındaydı. Mortalite oranı %21,3 
olarak tespit edildi. Mortalite ile başvuru esnasındaki GKS arasında anlamlı ilişki varlığı saptandı.    
Sonuç: Nöroşirurji kliniklerinde travma dışı nedenlerle yapılan acil operasyonlar azımsanamayacak 
bir oranı oluşturmakta ve çalışmamızda olduğu gibi yüksek mortaliteye katkıda bulunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Bilgisayarlı tomografi; Epidural hematom; Subdural hematom, Ateşli silah ya-
ralanması 

ABSTRACT
Objective: To evaluate patients who was been operated under emergent conditions for cranial 
causes in Bitlis state hospital during last year.    
Methods: In this study, patients who was been operated only under emergent conditions for 
cranial causes between May 2011 and May 2012 were evaluated retrospectively. In addition to 
head trauma, patients with emergent cranial causes like spontaneous intracerebral hematoma, 
subdural hematoma, intracerebellar hematoma were also included in this study.  Elective cranial 
operations were excluded. Age of the patients, gender, initial Glasgow coma scale, preoperative 
diagnoses, and last status of the patients were noted.      
Results: 78 male and 30 women were included in the study. 17 patients were operated for 
non traumatic causes. It was found that the most common reason for head trauma was traffic 
accident in men and fallls in women. The most common cause of operation was traumatic epidural 
hematoma. Initial Glasgow coma scale was equal and lesser than 8 in 47,2 % of patients. Total 
mortality rate was 21,3%. There was a significant relationship between initial Glasgow coma scale 
and mortality. 
Conclusion: The rate of emergent operations for non traumatic causes in neurosurgery should not 
be underestimated because it may contribute to high mortality rates as in our study.  

Key words: Computed tomography; Epidural hematoma; Subdural hematoma; Gunshot wounds 
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GİRİŞ

Nöroşirurji bölümünce kraniyal nedenlerle yapılan cer-
rahi girişimler genellikle kafa travması operasyonlarıdır. 
Kafa travmaları tüm toplumlarda çok sık görülen önem-
li bir morbidite ve mortalite nedenidir. Kafa travması 
travmatik beyin hasarının eşlik ettiği veya etmediği yüz, 
saçlı deri ve kalvaryumu etkileyen klinik olarak aşikar 
belirtileri kapsamayan kaba bir ifadedir. Travmatik be-
yin hasarı (TBH) ise kafaya gelen künt veya perforan 
kuvvetlerin bir sonucu olarak konfüzyon, değişmiş bi-
linç düzeyi, nöbet, koma veya fokal duyusal veya motor 
nörolojik araz ile kendini gösteren beyin fonksiyonunda 
değişiklik olarak daha düzgün bir şekilde ifade edilen 
bir durumdur. Hafif TBH’da hafif davranışsal ve nörop-
sikolojik değişimler tek semptom olabilir. TBH’nın insi-
dansı gelişmekte olan ülkelerde 100,000’de 200 kadar-
dır [1]. Ülkemizde de rapor edilen değişik çalışmalardan 
değişik sonuçlar bildirilmiştir [2]. 
Bu çalışmada ise bir devlet hastanesinde son bir yıl içe-
risinde kafa travmasına ek olarak  spontan intraserebral 
hematom, serebellar hematom, hidrosefali gibi diğer 
kraniyal nedenlerle de acil şartlar altında opere edilen 
olgular değerlendirilecektir.   

MATERYAL METOD

Çalışmamıza Bitlis Devlet Hastanesinde Mayıs 
2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında düşme, trafik kaza-
sı, darp, ateşli silah yaralanması ve bilinç bulanıklığı gibi 
nedenlerle getirilen ve nöroşirurji kliniğince acil şart-
larda ameliyata alınan 108 hasta alındı. Beyin cerrahi 
tarafından acil şartlarda opere edilmeyen hastalar ça-
lışmaya alınmadı. Olguların acil servise başvuru nedeni, 

yaş, cinsiyet, geliş Glaskow koma skalası, cerrahi endi-
kasyon nedeni, kırık olup olmaması, prognoz sonuçları 
kaydedildi.

İSTATİKSEL ANALİZ

Her parametrenin normal dağılıma uyup uymadığı ve 
homojen olup olmadığını belirlemek için Shapiro–Wilk 
test ve Kolmogorv-Smirnov testleri yapıldı. Kritik anlam-
lılık düzeyi için p<0.05 alındı. Normal dağılıma uymayan
nonparametrik değerleri karşılaştırmak için Ki-kare tes-
ti, normal dağılıma uymayan bağmlı parametreler için 
Wilcoxon testi yapıldı. İlişkinin yüzdesinin belirlenmesi 
için Crosstab testi yapıldı. Tüm analizler SPSS 15.0 versi-
yonu yardımıyla gerçekleştirildi.  

SONUÇLAR

Çalışmamıza 78 erkek ( %72.2), 30 kadın (%27,8) has-
ta dahil oldu. Hastaların acil servise başvuru nedenleri 
arasında birinci sırada düşme (%39,8) yer alırken bunu 
trafik kazası (%38) takip etti.  Erkeklerde en sık başvuru 
nedeni trafik kazası (%48,7) iken kadınlarda ise en sık 
neden düşme (%56,7) olarak tespit edildi. 5 olgu (%4,6) 
ateşli silah yaralanması nedeni ile getirilmişti. Ateşli si-
lah yaralanmasına maruziyette kadınların %10, erkekle-
rin %2.6 oranında olması dikkat çekicidir. Darp edilme-
ye bağlı cerrahi girişim sadece üç erkek hastada tespit 
edidl. Travma dışı nedenlerle ameliyat edilen olgular 
tüm hastaların %14.8’ini oluşturmakta idi.  Olay ile 
cinsiyet arasında anlamlı ilişki tespit edildi ( p= 0.002). 
Cinsiyete göre acil servise başvuru nedenleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

AK ve ark.
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  OLAY      TOTAL
  Düşme Trafik  Darp Ateşli Nontravmatik 
   kazası   silah 
Cins E 26  38 3 2 9  78
  (%33,3)  (%48,7)  (%3,8)  (%2,6)  (11,5)   (%72,2)
 K 17    3 0  3 7  30
  (%56,7)  (10,0)   (%10)  (%23,3)  ( %27,8)
Total  43  41    3 5 16  108
  (%39,8)  (%38,0)  (%2,8)  (%4,6)  (%14,8)    (%100)

Tablo 1: Cinsiyete göre başvuru nedenleri
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Hastaların acil servise başvuru anındaki Glasgow koma 
skalası değerlerine bakıldığında hastaların %47,2 ciddi 
( GKS≤8) (51), %28.7 orta (GKS 12-9)(31), %24.1 hafif 
(GKS 15-13) idi. Hastalar acil operasyon endikasyonu-
na göre değerlendirildiğinde en sık %47.2 ile travmatik 
epidural nedeniyle yapılmış operasyonlar dikkati çekti.
Travmatik subdural kanamalar, saf subdural kanamalar, 
epidural kanamanın eşlik ettiği subdural kanamalar ve 
epidural ve intraparankimal kanamanın eşlik ettiği sub-
dural kanamalar olarak üç ayrı kategoride değerlendiril-
di (toplamda 30 hasta, %27). Non travmatik nedenlerde 
ise en büyük grubu 9 hasta ile spontan subdural kana-
malar oluşturmuş olarak tespit edildi (%8,3) (Tablo 2). 

Hastaların başvuru nedenine göre GKS değerleri in-
celendiğinde trafik kazası sonucu başvuran hastaların 
%48,8’inde, düşme ile getirilen hastaların %37,2’sinde 
ciddi kafa travması (GKS<8) mevcuttu. Darp ve ateşli 
silah yaralanması (ASY) nedeniyle getirilen hastaların 
tamamında ciddi kafa travması mevcuttu. Nontravma-
tik nedenlerle başvuran hastaların ise %43,8’inde GKS 

değeri 8’in altında idi (Tablo 3). Başvuru nedeni ile GKS 
arasında anlamlı bir ilişki yoktu ( p= 0.118). Düşme ile 
getirilen hastaların %74.4’ü ve trafik kazası nedeniyle 
getirilen hastaların %47.5’i epidural kanama, darp has-
talarının ise %66,7’sinin ise subdural kanama nedeniyle 
opere edildiği tespit edildi. Olay ile cerrahi endikasyon 
arasında anlamlı ilişki varlığı saptandı ( p=0.000). Baş-
vuru nedenine göre son durum değerlendirmesi yapıl-
dığında düşme ile getirilen hastaların %90,7’si ve trafik 
kazası ile getirilen hastaların ise %82,9’u taburcu edil-
miştir. Darp hastalarında mortalite oranı %100, ateşli 
silah yaralanmasında %60 ve travma-dışı nedenlerde 
is %50 olarak tespit edilmiştir. Travma türü ve hasta 
prognozu arasında anlamlı ilişki vardır p= 0.000 (Tab-
lo 4). Opere edilen hastaların %76,9’i taburcu olurken, 
%23,1’i  eksitus oldu.

Başvuru anındaki GKS değerleri ve sonuç ilişkisine ba-
kıldığında başvuru anında GKS değerleri 8’den büyük 
olan hastalardan sadece 3 tanesi kaybedilmiştir. Bunun-
la birlikte başvuru anında GKS değeri 8’in altında olan 
hastalarda mortalite oranı %43,1 olarak tespit edilmiş-
tir. GKS ile eksitus arasında anlamlı ilişki tespit edildi ( 
p= 0.000) (Tablo 5).

Sadece epidural hematom nedeniyle opere edilen has-
talarda mortalite oranı %2 (51 hastadan bir hasta kay-
bedilmiştir) olarak tespit edilmiştir. Travmatik subdural 
kanamalarda mortalite oranı %44 olarak tespit edildi. 
Cerrahi nedenleri ile prognoz arasında anlamlı ilişki 
saptandı.  Erkeklerde mortalite oranı %23,1 iken kadın-
larda %23,3 olarak tespit edilmiştir. Cinsiyet ile prognoz 
arasında anlamlı ilişki varlığı tespit edilmedi ( p=0,977). 
Cerrahi endikasyonu ve yaş arasında anlamlı ilişki tespit 
edildi (p=0.03), bununla birlikte cerrahi endikasyon ile 
cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulunmadı.  

Bozok Tıp Derg 2015;5(1):7-12
Bozok Med J 2015;5(1):7-12

Endikasyon  Sıklık %
Travmatik Epidural 51 47,2
Travmatik Subdural 9 8,3
Tr. Epi+subdural  16 14,8
Deri flep onarım  10 9,3
Tr epi+sub+intrak  5 4,6
Hidrosefali  3 2,8
Epidural apse  1 0,9
Sp. intraserebral  2 1,9
Spontan subdural  9 8,3
İntraserebellar kanama 1 0,9
IVK spontan  1 0,9
Total   108 100

Tablo 2. Acil Cerrahi Endikasyonları Dağılımı

  Ciddiyet 
Olay  Hafif (GKS:13-15)  Orta (GKS:9-12)  Ciddi (GKS<8) Total
Düşme  10 (%23,3)  17 (%39,5)  16 (%37,2) 43 (%100,0)
TK  12 (%29,3)  9   (%22,5)  20 (%48,8) 41 (%100,0)
Darp  0   (%0,00)  0   (%0,00)  3  (%100,0) 3   (%100,0)
Ateşli silah 0   (%0,00)   0   (%0,00)  5  (%100,0) 5   (%100,0)
Nontravmatik 4   (%25,0)  5   (%31,3)  7   (%43,8) 16 (%100,0)
Total  26 (%24,1)  31 (%28,7)  51 (%47,2) 108(%100,0)

Tablo 3. Başvuru nedeni ve GKS değerlendirilmesi
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Olay                                 Sonuç   Total
  Taburcu  Eksitus 
Düşme  39 (%90,7) 4   (%9,3) 43 (%100,0)
TK  34 (%82,9) 7   (%17,1) 41 (%100,0)
Darp  0   (%0,00) 3   (%100,0) 3   (%100,0)
Ateşli silah 2   (%40,0) 3   (%60,0) 5   (%100,0)
Nontravmatik 8   (%50,0) 8   (%50,0) 16 (%100,0)
  83 (%76,9) 25 (%23,1) 108(%100,0)

Tablo 4. Başvuru nedeni ve sonuçlanma ilişkisi

GKS                              Sonuç   Total
  Taburcu  Eksitus 
13-15  25  (%96,2) 1 (%3,8)  26 (%100)
9-12  29 (%93,5) 2 (%6,5)  31 (%100)
<8  29 (%56,9) 22 (%43,1) 51 (%100)
Total  83 (%76,9) 25 (%23,1) 108 (%100)

Tablo 5. GKS ve prognoz ilişkisi

TARTIŞMA

Nöroşirurjiyenlerin acil şartlar altında gerçekleştirdiği 
ameliyatlar genel olarak kafa travmasına bağlı gelişen 
komplikasyonlar nedeniyledir. Bu komplikasyonlar ara-
sında epidural, subdural ve intraserebral kanamalar, 
çökme kırıkları, beyin omurilik sıvı fistülü ve intrakrani-
yal yabancı cisim varlığı sayılabilir. Literatürde bildirilen 
çalışmalar da genelde bu doğrultudadır [3,4,5
Çalışmamızdaki travma nedeniyle ameliyat edilen ol-
guların olguların 69 tanesi erkek 23 tanesi ise kadın 
hasta idi. Literatürdeki çalışmalarda da benzer şekilde 
erkek hakimiyeti görülmektedir [5]. En sık kafa travması 
nedenleri trafik kazaları ve özellikle çocukluk çağı yaş 
grubunda düşmelerdir [3,6]. Bizim çalışmamızda da 
en sık nedenler benzer şekilde trafik kazası ve düşme 
olarak saptanmıştır. Çalışmamızda erkek hâkimiyetinin 
en önemli nedeni trafik kazaları olarak görünmektedir. 
Trafik kazası sonucu 38 erkek hasta ameliyat edilmişken 
aynı nedenle sadece 3 kadın hasta ameliyat edilmiştir. 
Düşme nedeniyle ameliyat edilen olgular arasında ise 
belirgin farklılık görülmemektedir (26 erkek, 17 kadın). 
Özellikle bölgemizde olmak üzere araç kullanan kişilerin 
erkek olması en önemli neden olarak düşünülmektedir. 
Çalışmamızda kafa travması nedeni ile yapılan en sık
ameliyat epidural hematom ameliyatı (%47.2) 

olarak tespit edilmiştir. Bunu %27,7 oranı ile subdural 
hematom grupları takip etmiştir. Literatürde de benzer 
sonuçlara rastlamaktayız [7]. Işık ve arkadaşlarının ça-
lışmasında ise en sık neden subdural hematom olarak 
saptanmıştır [8].   

Çalışmamızda kafa travmaları ile ilgili total mortalite 
oranı %15,7 olarak saptanmıştır. Mortalite oranımız 
epidural hematomlu olgularımızda %2 olarak tespit 
edilmiştir. Literatürde %10 ila %37,5 arasında değişen 
oranlar bildirilmiştir [9]. Kafa travması grubunda mor-
talite oranımızı en fazla artıran sebep akut subdural he-
matomlar olmuştur. Bu grupta mortalite oranımız %44 
olarak tespit edilmiştir. Literatürde de akut subdural 
hematomların mortalite oranının %50 ila %90 arasında 
değiştiği bildirilmiştir [10,11]. Ateşli silah yaralanması 
ile opere edilen 5 hastamızın 3 tanesi exitus olmuşken 
2 tanesi sağ kalmıştır. Bu hastalar arasındaki en önem-
li fark ex olan 3 bayan hastanın benzer yaşlarda(14-16 
yaş grubu)  olması ve muhtemel çok yakın mesafeden 
yaralanmış olmalarıdır (töre ?). Diğer iki erkek hasta ise 
terör nedeniyle uzak mesafeden yaralanmış güvenlik 
mensuplarıdır. 

AK ve ark.
Acil Kraniyal Olgular 
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Darp edilmeye bağlı kafa travması ile getirilen 3 has-
tada ex olmuştur.  Mortalite oranımızı etkileyen en 
önemli faktör hastaların önemli bir kısmında (toplamda 
51 hastada) başvuru esnasındaki GKS değerinin 8’in al-
tında olması olarak görünmektedir. GKS’nin mortalite 
üzerinde önemli etkiye sahip olduğu literatürde de gös-
terilmiştir [12].

Toplamda 16 hasta (%14.8) travma dışı nedenlerle acil 
şartlar altında ameliyat edilmiştir. Bunlardan iki tanesi 
spontan intraserebral kanama ile başvurmuş GKS de-
ğeri 4 olan hastalardır. Bunlarda dekompresyon yapılıp 
hematom boşaltılmış ancak hastalar kaybedilmiştir. 
Serebellar kanama sadece bir olguda mevcuttu. Hasta 
opere edilip kanama boşaltılmasına rağmen operas-
yon sonrası 25. günde tekrar kanama nedeniyle kay-
bedildi. Travmatik olmayan hastalar çalışmanın sadece 
%14.8’ini teşkil etmesine rağmen bu oranın düşük ol-
madığı kanısındayız. Özellikle bu hasta grubunda mor-
talitenin yüksek (%50) olması da önem arz etmektedir.

Sonuç olarak nöroşirurji acilleri sadece kafa travması 
olarak düşünülmemeli diğer nedenlerle de acil ameli-
yat yapılan olgular bildirilmeli ve bu konudaki deneyim-
ler paylaşılmalıdır. Bununla birlikte kafa travmaları ha-
len çok önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olup 
bu travmaların gelişiminin engellenmesine yönelik top-
lumsal kökenli önlemler alınmalıdır.        
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PEDİATRİK ŞANT ENFEKSİYONLARI: 105 OLGULUK ÇİFT 
MERKEZLİ ÇALIŞMA 

Pediatric Shunt Infections:  Two centered Study with 105 
Cases 
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ÖZET

Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu hidrosefali hastalarında önemli bir morbidite ve mortalite 
nedenidir. Hızlı tanı konulup uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde %40’lara kadar varan mor-
talite oranları görülebilir. Bu yazıda iki farklı merkezde şant enfeksiyonu nedeniyle tedavi edilen 
105 olgu retrospektif olarak incelendi. Bu olgulara ait demografik veriler, klinik öyküleri, muayene 
bulguları, laboratuvar bulguları, enfeksiyon nedeni olan mikrobik ajan ve tedavi şekilleri not edildi. 
Hastalarımızda şant enfeksiyonu ortalama 183 gün içinde (min-max: 4-1080 gün) gelişmiştir. En sık 
izole edilen ajan stafilokkus epidermidis (%40,5) olarak saptandı.  Hastaların ortalama tedavi süresi 
31 gün (min 21-max 90 gün) olarak tespit edildi. 

Anahtar kelimeler: Hidrosefali; Ventiriküloperitoenal şant; Stafilokokkus epidermidis 

ABSTRACT

Ventriculoperitoneal shunt infection is an important cause of morbidity and mortality in patients 
with hydrocephalus. If not diagnosed promptly and treated appropriately, mortality rates may 
be as high as 40%. Herein, 105 patients with ventriculoperitoneal shunt infections operated in 
two different health centers were reviewed retrospectively. Demographic data, medical history, 
physical examination findings, laboratory findings, causative agents, and tertament modalities 
were noted. It was detected that shunt infection had been developed in 183 (min-max: 4-1080 
days). Staphylococcus epidermidis was the most common pathogenic agent (40.5%). Mean 
duration of treatment was 31 (min 21-max 90) days.
  
Key words: Hydrocephalus; Ventriculoperitoneal shunt; Staphylococcus epidermidis 
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GİRİŞ

Hidrosefali,  beyin omurilik sıvısı (BOS) salınım ve emili-
mindeki dengesizlik sonucu ortaya çıkan artmış kafa içi 
basınca bağlı bir grup klinik tabloya verilen isimdir (1).
Hidrosefali gelişen olgularda, sıklıkla ventriküloperito-
nel şantlar (VPŞ) kullanılarak beyin omurilik sıvısı (BOS) 
peritona akıtılmaktadır. Şant takılan hastaların %70’i on 
yıl içerisinde şant disfonksiyonu ile karşı karşıya kalmak-
tadırlar (2). Şant disfonksiyonunun en önemli nedenle-
rinden biri şant enfeksiyonu olup sıklığı %0,17-33 ara-
sında değişmektedir (3-4). Ventriküloperitoneal şant 
enfeksiyonları gerek erişkin ve gerekse de çocuklarda,  
morbidite ve mortalitenin major nedenlerinden biridir. 
Hızlı ve uygun tedavi edilmeyen şant enfeksiyonları, 
hastalarda mental düzey kaybına, nörolojik defisitlere 
hatta ölüme neden olabilmektedir. Literatürde %30-
40’lara varan mortalite oranı bildirilmektedir (5).

Bu çalışmada spinal disrafizmin eşlik ettiği hidrosefali 
nedeniyle ventriküloperitoneal şant takılmış ve şant 
enfeksiyonu nedeniyle tedavi edilmiş 105 olgu retros-
pektif olarak değerlendirildi. 

MATERYAL  VE METOD

Bu çalışmada Ocak 2009 - Aralık 2014 tarihleri arasında 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve 
Bozok üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi kliniklerince spinal 
disfarizmin eşlik ettiği hidrosefali  nedeniyle şant takı-
lan ve sonrasında ventriküloperitoneal şant enfeksiyo-
nu nedeni ile yatırılan ve tedavi edilen çocuk hastaların 
dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalara 
ait demografik veriler, hidrosefali etyolojisi, şant takım 
tarihi, ameliyat notları, şant enfeksiyonu tanısı sırasın-
daki BOS örnekleri ve mikrobiyolojik laboratuar sonuç-
ları, verilen antibiyotikler ve hastanede kalış süreleri 
değerlendirildi. Ventriküloperitoneal şant enfeksiyon 
tanısı; öykü, klinik yakınma (başağrısı, bulantı, kusma 
ve nöbet geçirme) ve fizik bakı bulguları (ateş, bilinç 
değişikleri, yara yerinde akıntı, ense sertliği, Kernig ve 
Brudzinsky belirtileri) ve ventrikülden (fontaneli açık 
olanlarda) veya şant rezervuarından alınan BOS’un ba-
sınç, görünüm, hücre sayısı ve tipi, protein ve glukoz se

viyeleri, Gram boyası ile yayma ve yapılan kültür sonuç-
larına göre konulmuştur (6). Şant enfeksiyonu gelişme 
süresine göre olgular, operasyondan sonraki 1-180 gün 
arası ve 180 günden sonra enfeksiyon gelişenler olmak 
üzere iki farklı gruba ayrıldı. Spinal disfarizmin eşlik et-
mediği konjenital hidrosefali hastalar çalışmaya dahil 
edilmedi. Eksik dosya bilgileri olan hastalar çalışma dışı 
tutuldu. 

İstatiksel Analiz:
Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için 
tanımlayıcı istatistikler; Ortalama, Standart Sapma, Mi-
nimum ve Maksimum değerler olarak ifade edilirken, 
Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade 
edilmiştir. Gruplar ile Kategorik değişkenler arasındaki 
ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi yapılmıştır. Hesap-
lamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış 
ve hesaplamalar için SPSS istatistik paket programı kul-
lanılmıştır. 

BULGULAR

Ocak 2009- Aralık  2014 tarihleri arasında 8 gün ile 14 
yaş arasında değişen şant enfeksiyonu tanısı ile izlenen  
105  hasta değerlendirildi.  Hastaların 60 (%57,1)’ı kız, 
45’i (%42,9) erkekti. Hastaların tamamı yenidoğan dö-
neminde doğumun ilk haftası içinde spinal disfarizmin 
eşlik ettiği hidrosefali nedeni ile ventriküloperitoneal 
şant  takılan hastalardı. Spinal disfarizmi olmayan kon-
jenital hidrosefalili hastalar çalışmaya alınmadı. Hasta-
ların takip süresi 8 ay ile 72 ay arasında değişmektedir. 
Hastalarımızda VPŞ enfeksiyonu ortalama 183 gün için-
de (min-max: 4-1080 gün) gelişmiştir. Şant enfeksiyonu, 
79 (%75,2) hastada operasyondan sonra ilk 180 günde, 
26 (%24,8) hastada 180. günden sonra gelişmiştir. Şant 
enfeksiyonu ile hastaneye başvuran hastaların klinik be-
lirti ve bulgularına bakıldığında en sık görülen belirti ve 
bulgu 87 hasta ile ateş (%84,5), ateş şikayetinin yanında 
bulantı, kusma (%52), ek olarak şant trasesi boyunca kı-
zarıklık, huzursuzluk olduğu görülmüştür (Grafik 1). 18 
hastada ise (%14) ateş şikayeti olmadan bulantı, kusma 
ve bilinç değişikliği şikayeti vardı.
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Hastalardan 82’sinde (%80) muhtemel şant disfonksiyo-
nuna bağlı olarak beyin tomografisinde ventriküler dila-
tasyon varlığı tespit edildi. BOS kültür üremelerinde 42 
(%40,5) hastada S. Epidermidis saptandı. İkinci sıklıkta 
20 (%19) hastada S. Aureus ve üçüncü sıklıkta ise 12 
(%11,4) hastada Klebsiella üremiştir. Ameliyat sonrası 
ilk 6 ay ve sonrası olarak etkenleri incelediğimizde ilk 6 
ay şant enfeksiyonun etkeni S. Epidermidis (%18,1) ve 
S. Aures (%18,1) eşit sıklıkta görülmektedir. Şant takıl-
dıktan 6 ay sonraki dönemde en sık etken S.Epidermidis 
(%21,9) dir. Geri kalan olgularda sıklık sırasına göre Aci-
nobacter, Enterococ, Streptococ ve E. Coli üremesi ol-
muştur. (Grafik 2) 

Şant enfeksiyonu tanısı konulan hastaların ventrikü-
loperitoneal şantı tanı konulmasını takip eden ilk 6 
saat içerisinde çıkarılıp eksternal ventriküler drenaj 
uygulandı. Tedavi tamamlanana kadar 7 günde bir 
external ventriküler drenajları değiştirilmiştir. Gram 
pozitif mikroorganizmalarda en etkili antibiyotikler 
Vankomisin+Seftriakson kombinasyonu buna karşılık 
Gram negatif bakterilere en etkili antibiyotikler olarak 
meropenem ve sefaperazon-sulbaktam kombinasyonu 
kullanılmıştır. Tüm hastaların ortalama tedavi süresi 
ortalama 31 gün (min 21-max 90 gün) dür. Tedavi sıra-
sında BOS kültürü 3 defa negatif gelen hastalara kalıcı 
ventrilülopereitoneal şant takılmış ve antibiyotik teda-
visi sonlandırılarak taburcu edilmiştir. 

TARTIŞMA

Şant enfeksiyonu insidansının farklı güncel kaynaklara 

göre %5-22 arasında değiştiği bildirilmektedir (7-10). 
Cerrahi girişim başına enfeksiyon sıklığının %2.8-14 
arasında değiştiği bildirilmekteyse de, genellikle yak-
laşık %6-7 olarak rapor edilmektedir (11,12). Reddy ve 
ark. 1015 olguluk serilerinde yaklaşık 10 yıllık takipleri 
sonunda 1224 şant revizyonu gerçekleştirdiklerini, bu-
nun 162’nin enfeksiyon nedenli olduğunu bildirmişler-
dir (13). Bizim yaptığımız başka bir çalışmada şant dis-
fonksiyonlarının %41 sebebi ventriküloperitoneal şant 
enfeksiyonları idi (12).  Enfeksiyonların görülme riski 
ameliyatı takip eden ilk iki ayda daha yüksektir (3,4). 
Choux ve arkadaşları VPŞ enfeksiyonlarının %57’sini 
şant takılmasını takip eden ilk bir ayda, %85’ini ilk dört 
ayda ve %15’ini dördüncü aydan sonra gördüklerini bil-
dirmişlerdir (3).Çalışmamızda ise şant enfeksiyonu has-
taların %75,2 sinde ilk 6 ay içinde gelişmiştir.  
          
VPŞ enfeksiyonlarında hastaların klinik bulguları has-
tanın yaşına, mikroorganizmanın virülansına ve şantın 
tipine göre değişir. Ateş, bulantı-kusma, huzursuzluk  
en sık karşılaşılan bulgulardır. Odio C. ve arkadaşları-
nın yapmış olduğu çalışmada olguların %48’inde ateş, 
%69’unda baş ağrısı ve %76’sında cilt enfeksiyonu bul-
gusu saptanmıştır (14). Turgut ve arkadaşları ise ateş, 
kusma, nöbet ve baş ağrısının VPŞ enfeksiyonlarında en 
sık karşılaşılan belirti olduğunu bildirmişlerdir (15). Ça-
ğan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise  %75 ile ateş 
en sık karşılaşılan bulgudur (16). Bizim çalışmamızda ise 
%84,5 sıklıkla ateş en sık karşılaşılan klinik belirtidir. Bu-
nun yanında bulantı, kusma (%52) en sık karşılaştığımız 
ikinci bulgumuz olarak saptandı. 
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Grafik 1: Klinik Bulgular Grafik 2: Etyolojik Mikroorganizmalar



Yapılan birçok çalışmada ameliyat sonrası erken dö-
nemde görülen VPŞ enfeksiyonlarından sorumlu mik-
roorganizma deri florasında bulunan stafilokoklar bil-
dirilmiştir (12). Kulkarni ve ark.nın serilerinde kültürde 
üretilen mikroorganizmaların %48.4’ü S. aureus ve 
%38.7’si koagülaz negatif stafilokoklar olduğu bildiril-
miştir (12). Yine yapılan pek çok çalışmada en sık izo-
le edilen mikroorganizma ise S. Epidermidis (%17-70) 
ve S. Aures ( %4-30) dir (17). Bizim çalışmamızda da 
kültürlerin çoğunda, 42 (%40,5) hasta enfeksiyondan 
sorumlu mikroorganizma S. Epidermidis  ve 20 hasta 
(%19) S. Aureus saptanmıştır. 

Şant enfeksiyonlarının gelişimini 4 mekanizma ile açık-
lamak mümkündür (18,19). Bunlar;

1-Şantın distal ucunda gelişen retrograd enfeksiyonlara 
bağlı, 
2-Şant sisteminin vücuda yerleştirildiği insizyon yer-
lerinde şant sistemi üzerine mikroorganizmalar yerle-
şebilir. Ya da paraplejik myelomeningoselli olgulardaki 
gibi hareketsiz kişilerde şant sistemi üzerine dekübit 
yaraları oluşarak kontaminasyona bağlı olarak,  
3-Cerrahi sonrasında özellikle kraniyumda yara yerin-
den oluşan BOS sızıntıları cilt florası ile kontamine ola-
rak BOS’u ve dolaylı olarak da şantı enfekte edebilmek-
tedir.  
4-Cerrahi işlem sırasında kateter üzerine direk ekilme 
ve kolonizasyon ile enfeksiyon gelişebilir. 
Şant enfeksiyonlarının %69 u operasyonu takiben eden 
ilk ay içinde , %86’sı ise ilk 6 ay içinde ortaya çıkar (18). 

Şant enfeksiyonlarının büyük bir kısmı ilk 6 içinde gö-
rüldüğünden dolayı pek çok nöroşirürjiyen mikroorga-
nizmaların şant ameliyatı sırasında inoküle edildiğini 
düşünmektedir. Bizim çalışmamızda da ameliyat son-
rası ilk 6 aylık dönemde 19 (%18,1) S.Epidermidis ve 
S.Aures eşit sıklıkta etyolojide rol oynamaktadır. (Grafik 
3) İlk 6 aylık dönmede S.Aures’un S. Epidermidis ile eşit 
görülme nedenini S. Aures’un hastane kökenli enfeksi-
yonların sık nedenlerinden biri olmasına bağlıyoruz.

SONUÇ
Şant enfeksiyonları özellikle hassas çocukluk döne-
minde doğru tedavi edilmezse ciddi oranda mortalite 
ve morbiditeye yol açabilir. Aynı zamanda olguların 
hastanelerde aylarca süren tedavileri ve yüksek tedavi 
maliyetlerine neden olmaktadır. Şant enfeksiyonlarının 
büyük bir kısmı opersyonlardan sonra ilk 6 ay içinde 
ortaya çıktığı ve en sık etkenin stafilokoklar olduğu dü-
şünüldüğünde operasyon sırasında kolonizasyon en çok 
kabul gören mekanizmadır. Bu sebeple şant enfeksiyo-
nunu önlemede ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında 
alınacak bir dizi önlem olguların büyük bir çoğunluğun-
da şant enfeksiyonunu önlemede başarılı olacaktır.   
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ÖZET
Amaç: Endometriyum kanseri dünyada kadınlar arasında dördüncü sırada görülmekte, jinekolojik kan-
serlerin ise yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Amacımız kliniğimizdeki endometriyum kanserli olguların 
cerrahi tedavi sonuçları ve prognozlarını paylaşmaktır. 
Gereç ve Yöntemler: 2010- 2013 yılları arasında endometrium kanseri tanısı alıp opere edilen 42 
hastanın dosyaları retrospektif olarak incelenip, hastaların klinik özellikleri, operasyon tipleri, his-
topatolojik özellikleri ve prognostik faktörleri ile ilgili sonuçlar değerlendirilmiştir. Serviks kanserinden 
ayrımı yapılamayan olgular veya tip 3 histerektomi yapılmak zorunda kalınan olgular çalışmaya dahil 
edilmemiştir. 
Bulgular: American Joint Committee on Cancer’in belirlediği sınıflama sistemine göre 29 hasta (% 69) 
evre 1, 5 hasta evre 2 (% 12), 4 hasta evre 3 (% 9) ve 4 hasta (% 10) evre 4 olarak bulunmuştur. Evre 1’de 
bulunan hastaların yaklaşık yarısında n=14 (% 48,2) tümör endometriumda sınırlı, myometrial invazyon 
< ½ veya grade 1 olarak rapor edilmiş ve total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooforektomi 
uygulanmıştır. Kalan hastalara TAH+BSO ilave olarak pelvik paraaortik lenf nodu diseksiyonu (PPLND), 
omentektomi ve appendektomi ilave edilmiştir. PPLND uygulanan 28 hastada ortalama olarak 41,14 
lenf nodu çıkarılmıştır. Hastalardan 14’ünde (% 33,3) lenfovasküler stromal invazyon (LVSI) bulunmuştur. 
TAH+BSO yapılan olguların birinde yara yeri enfeksiyonu ve evisserasyon; lenf nodu diseksiyonu eklenen 
hastaların üçünde yara yeri enfeksiyonu, birinde atelektazi, birinde üreter yaralanması ve bir tanesinde 
pulmoner emboli gelişmiştir. Hastaların yaş dağılımı incelendiğinde erken evredeki hastaların yaşlarının 
daha düşük olduğu buna karşın evre ilerledikçe yaş dağılımının arttığı bulunmuştur. 
Sonuç: Endometrial kanserli olgular, diğer jinekolojik kanserlere göre daha erken bulgu vermesi sebe-
biyle erken evrelerde yakalanabilmektedir. Hastaların evresi ve genel durumuna göre tedavi şekilleri 
değişmesine rağmen cerrahi standart bir tedavi olmuştur. 
Anahtar kelimeler: Endometriyum kanseri; Prognoz; Cerrahi tedavi 
ABSTRACT
Purpose: Endometrial cancer is the fourth leading cancer among women in the world and consists of 
nearly half of all gyneco logical cancers. Our aim was to report surgical results and prognosis of endome-
trial cancer diagnosed in our clinic.
Methods: Fourty two endometrial cancer patients diagnosed and treated surgically between 2010 and 
2013 were analyzed retrospectively. Clinical and surgical data of the patients, histopathological and 
prognostic parameters related to outcomes were evaluated. The patients undergone type 3 hysterec-
tomy or the patients who couldn’t be differentially diagnosed from cervical cancer were excluded.
Results: According to the American Joint Committee on Cancer classification, 29 patients (69%) were 
found to have in stage 1, 5 patients in stage 2 (12%), 4 patients in stage 3 (9%) and 4 patients (10%) in 
stage 4 respectively. Approximately half of the patients (n = 14) (48.2%) in stage 1 had endometrially 
limited tumor with myometrial invasion of <1/2, or grade 1 tumor and all were undergone TAH+BSO. 
The rest of patients in stage 1 were additionally undergone pelvic para-aortic lymph node dissection 
(PPLND), omentec tomy and appendectomy. Mean number of removed lymph nodes 41.14. Stromal 
lymphovascular invasion (LVS) were found in 14 patients (33.3%). Wound infec tion and evisceration was 
developed in one patient. Three wound infection, one atelectasis, one ureter injury and one pulmonary 
embolism were developed in patients with PPLND. Age of patients in the earlier stages was lower. The 
age distribution of patients was found to increase with increase in the stage of the tumor.
Conclusion: Endometrial cancers can be diagnosed in earlier stages Due to early clinic symptoms com-
pared to other gynecological cancers. Al though the treatment modalities can change in accordance with 
stage of tumor and patients’ health status, surgery appears as the standard treatment modality. 
Key words: Endometrial cancer; Prognosis; Operative therapy
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GİRİŞ

Dünyada kadınlarda en sık akciğer, ikinci sıklıkta 
meme, üçüncü sıklıkta bağırsak ve dördüncü sırada 
endometrium kanseri görülmektedir. Refah düzeyi 
yüksek toplumlarda istatistikler göstermektedir ki tüm 
jinekolojik kanserlerin yaklaşık yarısını endometrium 
kanseri oluşturmaktadır (1). Ülkemizde bu konuda 
yapılan çalışmalarda; jinekolojik kanserler için bölgesel 
farklılıklar göstermekle birlikte, en sık serviks, ikinci 
sıklıkta ise endometrium kanseri görüldüğü ileri 
sürülmüştür (2). Demografik veriler, tüm kadınların 
%1-3’ünün hayatlarının bir döneminde bu hastalıkla 
karşılaşacaklarını göstermektedir. Bu hastaların yaklaşık 
% 20’si bilinen tedavi yöntemleri uygulandığı halde 
5 yıl içinde hastalığa bağlı olarak kaybedilmektedir. 
Hastalığın oluşumunda ve ilerlemesinde hormonların, 
özellikle karşılanmamış östrojenin etkisi çok iyi 
bilinmektedir (3). 

Prognoz, nüks ve sağ kalımın asıl belirleyicisinin tümörün 
cerrahi evresi olduğu mutlaktır. Bunun dışında histolojik 
tip, myometrial invazyon, yayılım, grade, hastanın 
yaşı, genetik yapı, eş zamanlı bulunan tümörler ve ek 
patolojilerin hastada saptanması prognozu etkileyebilir. 
Endometrial kanserler genellikle ileri yaşlarda 
görülmektedir ancak her yaşta görülebilirler. En sık 
olarak 60 ile 70 yaş arasında pik yapmaktadır. Hastalar 
için ortalama yaş 60 olarak bildirilmiştir. Hastaların 
büyük çoğunluğu tümör saptandığı anda 50 yaşın 
üzerindedir (%75) (4). Tümörün histolojik tipi, histolojik 
grade’i, myometrial invazyon düzeyi, servikal yayılımı, 
lenf nodu tutulumu, batına veya adnekslere yayılımı, 
boyutu, lenfovasküler saha invazyonu ve hastanın 
yaşı prognostik değişkenler olarak belirlenmiştir. Biz 
de kliniğimizde endometrium kanseri tanısı alarak 
2010-2013 yılları arasında opere edilen hastaların 
dosyalarını retrospektif olarak inceleyerek hastaların 
bazı klinik özelliklerini, endometriyum karsinomu ile 
ilgili operasyon tipleri, histopatolojik özellikleri ve 
prognostik faktörleri incelemeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim Dalında Ocak 2011- Ocak 2013 
tarihleri arasında endometrium kanseri tanısı ile opere 

edilen ve ameliyat sonrası takipleri yapılan 42 olgu 
çalışmaya alınacaktır. Bu olguların hepsine ilk tedavi 
olarak cerrahi girişim uygulanmıştır. Bu hastalar için 
ayrı dosya sistemi oluşturularak takibe alınmıştır. 
Hastalara ait takip bilgileri, muayene bulguları, istenen 
tahlillerin tümü ve operasyona ilişkin bilgiler rutin 
olarak hastanemizde kullanılan yazılım sistemleri 
ve oluşturulan dosyalardan elde edilmiştir. Çalışma 
retrospektif olarak hazırlanmış olup Kayseri Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Kurulundan onay 
alınmıştır. 

Patolojik İnceleme:
Hastaların patolojik tanıları septik kliniğimizde genel 
veya lokal anesteziyi takiben yapılan fraksiyone kürtaj 
ile konulmuştur. Tüm örneklemeler servikal dilatasyonu 
takiben keskin küret veya servikal atrofisi olan olgularda, 
pipelle biopsiyi takiben alınan materyalin patolojik 
açıdan incelenmesi ile konuldu. Serviks kanserinden 
ayrımı yapılamayan olgular veya tip 3 histerektomi 
yapılmak zorunda kalınan olgular çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Cerrahi girişim ile elde edilen materyaller 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim 
Dalı’nda incelendi. Olgulara ait patoloji arşivindeki 
hematoksileneozin boyalı lamlar mikroskobik olarak 
yeniden bakılarak, her olgu histolojik tip, grade, 
myometrial invazyon derinliği, lenfovasküler invazyon, 
lenf bezi tümör metastazı, periton sitolojisinde atipik 
hücre varlığı açısından değerlendirildi. Histolojik grade 
Teme paterne göre yapıldı (5). Olguların evrelemesi, 
2010 yılında American Joint Committee on Cancer 
(AJCC) belirlediği cerrahi evreleme esas alınarak 
oluşturulmuştur (6). Bu sisteme göre myometrial 
invazyon, servikal tutulum, grade, sitoloji, servikal ve 
vajinal yayılım, adnexlere yayılım, serozaya yayılım, lenf 
nodlarının ve uzak organ metastazlarının patolojik ve 
klinik sonuçlarının kombinasyonu ile değerlendirildi.  

Gönüllüler ve Operasyon Protokolü
Tüm operasyonlar aynı hekimler (GA, YM ve BC) 
tarafından yapıldı. Bütün hastalar cerrahiden üç gün 
önce servise yatırıldı. Hastalara operasyon öncesi rutin 
olarak tam kan sayımı, koagulasyon testleri, gaytada 
gizli kan, Bilgisayarlı tomografi, hepatit belirteçleri, 
biyokimyasal inceleme, tam idrar tahlili yapıldı ve 
elektrokardiyografi, posterior-anterior (PA) akciğer 
grafisi çekildi.
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Tüm yapılan işlemler kayıt altına alınarak anestezi klini-
ği ile preoperatif konsulte edildi. Tüm hastalara operas-
yondan önceki üç günlük süre içinde lavman ve diyet 
kısıtlaması ile bağırsak temizliği uygulandı. Hastalara 
anestezi indüksiyonu ile eşzamanlı olarak profilaktik 
antibiyotik (2 g IV sefazolin) yapıldı. Penisilin alerjisi 
bulunan bir hastada profilaktik antibiyotik olarak klin-
damisin kullanıldı. Antitrombotik profilaksi Amerikan 
Jinekoloji ve Obstetrik Cemiyeti (American College of 
Obstetrics and Gynecology, ACOG) ve Amerikan Göğüs 
Hastalıkları Cemiyeti (American College of Chest Physi-
cians, ACCP) önerileri dikkate alınarak hastalarda müm-
kün olduğunca erken mobilizasyon, tüm hastalarda 
operasyondan 2 saat önce ve operasyon sonrası 4 haf-
taya kadar enoksaparin (CLEXANE Sanofi Aventis Anti 
XA) ve gradual kompresyon çorapları uygulandı (7,8). 

İstatistiksel yöntem:
Bulguların değerlendirilmesinde Windows 2003 Excel 
(Chicago, Illinois, USA) programı kullanılmıştır. Çalışma-
da sunulan kanserli hastalara ait frekans ve yüzdesel 
dağılımlar, kanser evrelerine göre hastaların ortalama 
yaşları ve yine kanserli hastaların kendilerine uygula-
nan operasyon türüne göre dağılımını gösterir grafikler 
deskriptif nitelikte olup Windows 2003 Excel programı 
kullanılarak elde edilmiştir.

BULGULAR

Endometrium kanseri raporu olan hastalara yapılan 
histerektomi ve bilateral salpingooferektomi 
operasyonun takiben çıkarılan piyes Kayseri Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalında 
gönderilerek frozen inceleme istenmiştir. Daha sonra 
Patolojik rapor esas alınarak hastalara uygulanacak 
cerrahinin tipi belirlenmiştir. Ek risk faktörlerinden 
bir veya daha fazlasını taşıyan hastalar, grade 2 ve 
üzerinde raporlanan hastalar ve Evre Ib üzeri cerrahi 
evreye sahip olduğuna karar verilen hastalarda, 
hastanın klinik durumu da gözetilerek lenf nodu 
diseksiyonu uygulanmıştır. Eğer intraoperatif olarak 
makroskopik patoloji saptanmışsa hastaya sitoredüktif 
cerrahi teknikleri uygulanmıştır. Opere edilen olgular 
incelendiğinde olguların yaklaşık olarak % 70’i (n=29) 
evre 1 de saptanmıştır. American Joint Committee on 

Cancer’in belirlediği sınıflama sistemi esas alındığında 
evre 1’de bulunan hastaların yaklaşık olarak yarısı n=14 
(% 48,2) tümör endometriumda sınırlı, myometrial 
invazyon < ½ veya grade 1 rapor edilmiş ve bu hastalara 
evre 1 A kabul edilerek sadece TAH+BSO uygulanmıştır. 
Evre 1 olarak raporlanan kalan 15 (% 51,8) hastada 
myometrial invazyon > ½, grade 2 veya 3 olarak rapor 
edilmiştir. Kalan hastalardan 5’i evre 2, 4’ü evre 3 ve 4 
olgu da evre 4 olarak bulunmuştur. Hastaların evrelere 
göre dağılımı şekil 1’de gösterilmiştir.

Endometrium kanseri bulunan hastaların American 
Joint Committee on Cancer’in belirlediği sınıflama 
sistemine göre yüzdesel dağılımı şekil 2’de sunulmuştur.
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Şekil 1. Endometrium Kanseri Bulunan Hastaların 
Evrelere Göre Dağılımı

Şekil 2. Endometrial Kanserli Hastaların Evrelere Göre 
Yüzdesel Dağılımı



Bu sınıflama sistemine göre 29 hasta (% 69) evre 1, 5 
hasta evre 2 (% 12), 4 hasta evre 3 (% 9) ve 4 hasta 
(% 10) evre 4 olarak bulunmuştur. Bu hastalardan 
14’ünde ( % 33,3) lenfovasküler stromal invazyon 
(LVSI) bulunmuştur. Hastaların 22’si ( %52,38) grade 1, 
16’sı (% 38,09) grade 2 ve 4’ü (% 9,52) grade 3 olarak 
rapor edilmiştir. Hastaların 4’ünde (% 9,5) batın içi 
yıkama sıvısından alınan örneklerde malign hücrelere 
rastlanmıştır. Hastaların yaş dağılımı incelendiğinde 
erken evrede bulunan hastaların yaşlarının daha düşük 
olduğu buna karşın evre ilerledikçe yaş dağılımının 
tedrici olarak arttığı bulunmuştur (Tablo 1).

Tablo 1. Kanser Evrelerine Göre Hastaların Ortalama 
Yaşları

1.EVRE     2.EVRE 3.EVRE     4.EVRE
51,03      57,40  58,75     52,25 

Evre gözetmeksizin tüm hastaların 14’üne (% 34,1) 
frozen raporu endometriumda sınırlı veya < ½ myome-
trial invazyon, grade 1 ve endometrial adenokarsinom 
olarak rapor edilmiş olup, bu hastalara sadece Total 
Abdominal Histerektomi (TAH) + Bilateral Salpingoofer-
ektomi (BSO) uygulanmıştır. Kalan hastalara TAH+BSO 
ilave olarak pelvik paraaortik lenf nodu diseksiyonu 
(PPLND) ve appendektomi ilave edilmiştir. Sadece 
bir olguda daha önce appendektomi geçirmiş olması 
nedeni ile appendektomi ilave edilmemiştir. PPLND 
uygulanan 28 hastada ortalama olarak 41,14 lenf nodu 
çıkarılmıştır. Bu hastalardan en az 32 en fazla 96 lenf 
nodu çıkarılmıştır (Şekil 3,4).

Hastaların geçirdiği operasyonlar ayrılarak incelenecek 
olursa sadece TAH+BSO yapılan olguların birinde yara 
yeri enfeksiyonu ve sonrasında evisserasyon gelişmiştir. 
Buna karşın lenf nodu diseksiyonu eklenen hastaların 
üçünde yara yeri enfeksiyonu, bir hastada atelektazi, 
birinde üreter yaralanması ve bir tanesinde uygula-
nan enoksiparin profilaksisine rağmen pulmoner em-
boli gelişmiştir. Bu hasta göğüs hastalıkları ile konsulte 
edilmiş ve düşük moleküler ağırlıklı heparin ile tedavi 
dozuna geçilerek problem aşılmıştır. Operasyonların 
tümü ele alındığında 7 hastada yara yeri enfeksiyonu, 
pulmoner emboli, üreter injury ve atelektazi gelişmiş 
olup sıklığı % 16,66 olarak belirlenmiştir.

TARTIŞMA

Endometrial kanser jinekolojik kanserlerin arasında en 
sık rastlanır ve kanser ölümlerinin 7. en sık sebebidir 
(1). Endometrium kanseri genelde postmenapozal 
kadınlarda görülen ve yaş arttıkça seyri kötüleşen bir 
hastalıktır. Hastaların %25’i premenapozal, sadece %5’i 
40 öncesinde ve %70’i postmenapzal dönemde görülür. 
Ortalama görülme yaşı 60’dır (1,9). Bizim çalışmamızda 
da hastalar peri ve postmenapozal dönemde olup, 
yaş ortalaması 54,8 olarak hesaplandı. Evre 3’te tespit 
edilen hastalarda ise yaş ortalaması daha yüksekti. 
(ortalama: 58,75).  Endometrial kanser saptanan 
olugularda cerrahi %92-96 vakada ilk tedavi seçeneğini 
oluşturmaktadır (10). Endometrium kanser saptanan 
hastaların %75’inde tümör, ilk tanı esnasında uterusta 
sınırlı olarak saptanmaktadır (11). 
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Şekil 3. Hastaların Uygulanan Operasyona Göre 
Frekans Dağılımı

Şekil 4. Hastaların Uygulanan Operasyona Göre Yüzde-
sel Dağılımı



Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak evre 1 % 69 
oranında, evre 2 % 12, evre 3 % 9 ve evre 4 %10 oranın-
da izlendi. Bu hastalardan % 33,3 lenfovasküler stromal 
invazyon (LVSI) bulunmuştur. Ülkemizde yapılan Kars 
ve arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmada hastala-
rın %82’sinin Evre 1, %8’inin Evre 2, %8’inin Evre 3 ve 
%2’sinin Evre 4 olduğu gözlendi (12). Standart cerrahi 
yaklaşım evreleme cerrahisi olup, peritoneal sitoloji, 
total histerektomi, bilateral salpingoooferektomi ve 
retroperitoneal lenfadenektomiyi içerir. Cerrahi patolo-
jik evrelemeye göre Kösebay ve ark. beş yıllık sağkalım 
oranını evre I’de %89, evre II de %66, evre IIIde %70 ve 
evre IV’de 0 bulmuşlardır (13).

Günümüzde lenfadenektomi endikasyonu ve sınırları 
tartışılmaktadır. Lenfadenektomi yapılan hastalarda 
pelvik lenf nodu tutulum oranı %5-18 arasında değiş-
mektedir (14). Creasman’ın klasik çalışmasında endo-
metrium kanserinde histolojik olarak grade 1 hastalar-
da myometrial invazyon olmadığında pelvik paraaortik 
lenf nodu tutulumu gözlenmemiştir, yine grade 1 olan 
fakat iç 1/2 myometrial invazyon görülen vakalarda %3 
oranında pelvik lenf nodu tutulumu, %1 oranında ise 
paraaortik lenf nodu tutulumu gözlenmiştir (15). 

Son dönemde jinekolog onkologlar lenf nodu disek-
siyonu konusunda fikir ayrılığına düşmektedir. Bütün 
hastalara lenf nodu diseksiyonu yapılması gerektiğini 
savunanlar olduğu gibi erken evrelerde sadece his-
terektominin yeterli olduğunu ileri evrelerde ise lenf 
nodu diseksiyonu eklenmesi gerektiğini savunanlar da 
vardır (16-18). Chan ve arkadaşlarının yaptığı çalışma 
çok geniş bir seriyi içermektedir. Bu çalışmada 12333 
hastaya evreleme cerrahisi yapılırken, 27063 hastaya 
lenfadenektomi yapılmamıştır. Nihai patolojisi evre 1 ve 
grade1, 2 olan hastalarda iki grupta sağ kalım oranları 
arasında fark yokken, evre 1’den ileri hastalıkta ya da 
evreden bağımsız grade 3 olgularda sağ kalım evreleme 
yapılan hastalarda daha uzun olmaktadır (19). Ayhan ve 
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada preoperatif kanser 
tanısı olmayan ve histerektomi sonrası nihai patolojide 
kanser tanısı alan hastalar (inkomplet cerrahi) iki grup-
ta incelenmiştir. Lenfadenektomi yapılan ve yapılmayan 
grup arasında rekürrens, sağ kalım, hastalıksız sağ kalım 
açısından fark gözlenmemiştir, hasta grubunun büyük 

çoğunluğu erken evre 1 hastalardan oluşmaktadır (20). 
Bizim hastalarımızın hepsinde intraoperatif olarak fro-
zen çalışması yapılarak, evre 1 olarak saptanan olgula-
rın %48,2’sinde (n=14) evre 1A (tümör endometriumda 
sınırlı, myometrial invazyon < ½) ve grade 1 saptanmış-
tır ve bu hastalarda lenf nodu diseksiyonu yapılmamış-
tır. Geri kalan hastalarımızda ise lenf nodu diseksiyonu 
yapılmıştır. Bir diğer tartışma konusu da çıkarılan lenf 
nodu adedinin önemli olması ve yeterli demek için sa-
yının kaç olması gerektiğidir. Euscher ve arkadaşları, 
2058 endometrial kanserli hastada yaptığı çalışmada 
çıkarılan pelvik lenf nodu sayısı ortalama olarak 11(sayı 
aralığı 1-38 arasında) ve paraaortik lenf nodu sayısı 
ortalama 6 (1-25 arasında) olduğu tespit ettiler. Çok 
miktarda  lenf nodu çıkarılması ile metastatik lenf nodu 
sayısının artmadığı izlendi. Ayrıca laparatomik, laparas-
kopik ve robotik cerrahi uygulanan hastalar arasında 
çıkarılan lenf nodu sayısında istatistiksel fark izlenmedi 
(21). Lenf nodu diseksiyonu uygulanan hiçbir hastada 
çıkarılan lenf nodu sayısı 18’den daha az değildi. 

Pelvik ve paraaortik çıkarılan toplam ortalama 41,14 
lenf nodu çıkarılmıştır. Bu hastalardan en az 32 en fazla 
96 lenf nodu çıkarılmıştır. Bu hastalardan en az 32 en 
fazla 96 lenf nodu çıkarılmıştır.  Grade diğer bir prog-
nostik faktör olan myometriyal invazyon ve lenf nodu 
tutulumu için de önemli bir belirleyicidir. Tümörün 
differansiyasyon derecesi azaldıkça derin myometriyal 
invazyon, servikal tutulum, lenf nodu tutulumu, lokal 
nüks ve uzak metastaz riski artmaktadır (13,22). Has-
talarımızın % 52,38’i grade 1, %38,09’u grade 2 ve % 
9,52’si  grade 3 olarak rapor edildi. Endometrium kan-
seri tanısı alan ve TAH+BSO yapılan olguların birinde 
yara yeri enfeksiyonu ve sonrasında evisserasyon geliş-
miştir. Buna karşın lenf nodu diseksiyonu eklenen has-
taların üçünde yara yeri enfeksiyonu, bir hastada ate-
lektazi, birinde üreter injury ve bir tanesinde uygulanan 
enoksiparin profilaksisine rağmen pulmoner emboli ge-
lişmiştir. Bu hasta göğüs hastalıkları ile konsulte edilmiş 
ve düşük moleküler ağırlıklı heparin ile tedavi dozuna 
geçilerek problem aşılmıştır. Operasyonların tümü ele 
alındığında 7 hastada yara yeri enfeksiyonu, pulmoner 
emboli, üreter injury ve atelektazi gelişmiş olup sıklığı 
% 16,66 olarak belirlenmiştir.
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Literatür incelendiğinde yurt dışında yapılan histerek-
tomi sonrası total komplikasyon sıklığı Makinen ve ark. 
(23) 2434 olguluk laparoskopik histerektomi serisinde 
% 19, Harkki-Siren ve ark. (24) 5104 olguluk laparosko-
pik histerek¬tomi serisinde % 2,5, Wattiez ve ark. (25) 
1647 olguluk seride toplam komplikasyon oranlarını 
% 11.7 olarak bulmuşlardır. Buna karşın ülkemizde ya-
pılan bir çalışmada toplam komplikasyon oranı % 8.1 
olarak bildirilmiştir (26). Ancak literatürdeki bu oranlar 
benign nedenlerle yapılan histerektomiler için geçerli 
olup vakalar içerisinde pelvik paraaortik lenf nodu di-
seksiyonu, omentektomi, debulking ve appendektomi 
operasyonları bulunmamaktadır. Bizim oranlarımızın 
nispeten yüksek olmasının nedeni uzun yatış süreleri, 
hastaların eş zamanlı olarak kanser tanısının olması ay-
rıca uzun süreli yatış nedeni ile hastane enfeksiyonları-
na daha uzun maruziyetin olması ile alakalı olabilir. 

SONUÇ

Endometrial kanserli olgular, diğer jinekolojik kanser-
lere göre daha erken bulgu vermesi sebebiyle erken 
evrelerde yakalanabilmektedir. Cerrahi standart bir 
tedavi şekli olup hastaların evresi ve genel durumu-
na göre tedavi şekilleri değişmektedir. Hasta sayısının 
daha fazla olduğu çalışmalar endometrium kanserine 
yaklaşımda daha belirleyici olacaktır.

KAYNAKLAR

1. Greenlee RT, Murray T, Bolden S. Cancer statistic; 2000. 
CA Cancer J Clin. 2000;50(1):7-33.
2. Atasü T, Şahmay S. Jinekoloji (Kadın Hastalıkları). In: Atasü 
T, Şahmay S, eds. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi. 
2001:299-314.
3. Bokhman JV. Two pathogenetic types of endometrial 
carcinoma. Gynecol Onco1. 1983;15(1):10-7.
4. Lurain JR, Rice BL, Rademaker AW. Prognostic 
factors associated with recurrence in clinical stage 1 
adenocarcinoma of the endometrium. Obstet Gynecol. 
1991;78(1):63-9.
5. Kurman RJ, Zaino RJ, Norris HJ. Endometrial carcinoma. In: 
Kurman RJ, ed. Blaustein’s Pathology of the Female Genital 
Tract. New York: Springer-Verlag. 1994:439-86.
6. Creasman W. Revised FIGO staging for carcinoma of the 
endometrium. Int J Gynaecol Obstet. 2009;105(2):109.

7. Guyatt GH, Akl EA, Crowther M. Executive summary: 
Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th 
ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based 
Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141(1):7-47. 
8. Prevention of deep vein thrombosis and pulmonary 
embolism. ACOG Practice Bulletin No. 84. American College 
of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol. 
2007;110(2):429-40.
9. American Joint Committee on Cancer. Corpus Uteri. In 
Edge S, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti 
A, (eds).  AJCC Staging Manual, 7th. edition.  New York. 
Springer. 2010. p. 403. 
11. Çiçek MN, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A. Korpus Uterinin 
Premalign ve Malign Hastalıkları. In: Özgünen T, ed. Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ankara. 2. Baskı. Güneş 
Kitapevi. 2004. p. 1179-205.
12. Kars B, Ünal Ö, Kalender HS. Endometrial Kanser 
Operasyon Sonuçlarının ve Bazı Prognostik Faktörlerin 
Değerlendirilmesi Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 
2010;13(2):36-42.
13. Kösebay D, Beşe T, Erkün E. Endometrium kanserinde 
sağ kalım ve hastalıksız yaşam süresine etki eden prognostik 
faktörlerin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve 
Obstetrik Dergisi. 1996;6(4):259-69.
14. Chi DS, Barakat RR, Palayekar MJ. The incidence of pelvic 
lymph  node metastasis by FIGO staging for patients with 
adequately surgically staged endometrial adenocarcinoma 
of endometrioid histology. Int J Gynecol Cancer. 
2008;18(2):269-73.
15. Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN. Surgical pathologic 
spread patterns of endometrial cancer: a Gynecologic 
Oncology Group study. Cancer 1987;60(8):2035-41.
16. Frumovitz M, Singh DK, Meyer L. Predictors of final 
histology in patients with endometrial cancer. Gynecol 
Oncol. 2004;95(3):463–8.
17. Mohan DS, Samuels MA, Selim MA. Long-term 
outcomes of therapeutic pelvic lymphadenectomy for 
stage I endometrial adenocarcinoma. Gynecol Oncol. 
1998;70(2):165-71.
18. Doğan NU, Güngör T, Özgü E. Erken Evre Endometrium 
Kanserinde Lenfadenektominin Yeri. Türk Jinekolojik Onkoloji 
Dergisi. 2008;3(1):53-8.
19. Chan JK, Wu H, Cheung MK. The outcomes of 27063 
women with unstaged endometrioid uterine cancer. Gynecol 
Oncol. 2007;106(2):282–8.

23

AÇMAZ ve ark.
Endometrial Kanserde Operasyon Sonuçları

Bozok Tıp Derg 2015;5(1):18-24
Bozok Med J 2015;5(1):18-24



20. Ayhan A, Kart C, Guven S. The role of reoperation in the 
management of endometrial carcinoma found in simple 
hysterectomy. J Surg Oncol. 2006;93(5):373-8.
21. Euscher ED, Bassett R, Malpica A. Lymph node counts in 
endometrial cancer: expectations versus reality. Am J Surg 
Pathol. 2011;35(6):913-8.
22. Kadar N, Malfetano JH, Homesley HD. Determinants of 
survival of surgically staged patients with endometrial carci-
noma histologically confined to the uterus: Implications for 
therapy. Obstet Gynecol. 1992; 80(4):655-9.
23. Mäkinen J, Johansson J, Tomas C. Morbidity of 10110 
hysterectomies by type of approach. Hum Reprod. 
2001;16(7):1473-8. 
24. Härkki-Siren P, Sjöberg J, Kurki T. Major complica¬tions 
of laparoscopy: a follow-up Finnish study. Obstetrics and 
Gynecology. 1999;94(1):94-8. 
25. Wattiez A, Soriano D, Cohen SB. The learning curve of to-
tal laparoscopic hysterectomy: comparative analysis of 1647 
cases. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2002;9(3):339-45.
26. Karacan T, Usta TA, Naki MM. Kliniğimizde Yapılan Yüz 
Kırk Yedi Total Laparoskopik Olgunun Analizi.  İKSST Dergisi. 
2014;6(1):6-13. 

AÇMAZ ve ark.
Endometrial Kanserde Operasyon Sonuçları

Bozok Tıp Derg 2015;5(1):18-24
Bozok Med J 2015;5(1):18-24

24



25

ÖZET
Amaç: Akut bronşit ve pnömoniyi kapsayan alt solunum yolu enfeksiyonları toplumda sık görülmektedir. 
Öykü ve fiziki muayene ayırıcı tanıyı yapmak için her zaman yeterli olmamaktadır. Akciğer radyolojisi 
ilk basamakta kullanılan görüntüleme yöntemidir. Akut faz reaktanları  her tip inflamatuvar süreçte 
salınan proteinlerdir, C-reaktif protein ve fibrinojen başlıcalarıdır. Lökosit sayısı (WBC) ve eritrosit 
sedimentasyon hızı(ESH)  enfeksiyonun şiddetini belirlemede ilk istenen testlerdir.  Bu çalışmada 
hastanın kliniği, semptom ve fiziki muayenesi, lökosit (WBC),  eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve 
C-reaktif protein (CRP), fibrinojen ve akciğer grafisinin pnömoni ve akut bronşit ayrımına olan katkısını 
araştırdık.  
Gereç ve Yöntemler: Ekim 2011-Şubat 2013 tarihleri arasında göğüs hastalıkları kliniğine enfeksiyon 
bulgularıyla başvuran hastalar retrospektif incelendi.
Bulgular: Çalışmaya 162 (%62.8)’ si erkek, 96 (%37.2)’ sı kadın olmak üzere toplam 258 hasta alındı. 
Hastaların yaş ortalaması 45,98±17,42 idi. Olgular kontrol, akut bronşit ve pnömoni olarak üç gruba 
ayrıldı. Pnömoni tanısı alan hasta sayısı 39 (%15,11) , akut bronşit 77 (%29,8) iken kontrol hasta sayısı 
142 (%55,03) idi. Gruplar arasında WBC, ESH, CRP ve Vücut Kitle İndeksi arasında istatiskel farklılık vardı 
(p=0,000).  Yaş (p=0,875) ve fibrinojen (p=0,13) düzeyinde fark bulunmadı. WBC, ESH ve CRP sağlıklı grup 
ile alt solunum yolu enfeksiyonunu ayırmada ve akut bronşit/pnömoni ayrımını yapmada anlamlı katkı 
sağladığı gösterilmiştir. Pa akciğer grafisi akut bronşit ve pnömoni ayrımında istatiksel olarak anlamlı 
katkı sağlamaktadır. p<0,05
Sonuç: Pnömoni ve akut bronşit teşhisinde ve ayrımında CRP, WBC, ESH  birlikte değerlendirmenin katkı 
sağlayacağı sonucuna varıldı.
Anahtar kelimeler: Akut-faz reaktanları; Bronşit, C-reaktif protein; Eritrosit sedimentasyon hızı; Lökosit; 
Pnömoni 
ABSTRACT
Objective: Lower respiratory tract infections such as acute bronchitis and pneumonia are commonly 
seen in public. History and physical examination are not always sufficient for differential diagnoses. 
Chest radiology is used as the initial imaging method. Acute phase reactants include proteins such as 
C-reactive protein (CRP) and fibrinogen which are released in response to all types of inflammation. 
Leukocyte count and erythrocyte sedimentation rate (ESR) are initial tests to evaluate severity of 
infection. Here, in this study, we searched the contribution of signs, symptoms, leukocyte count (WBC), 
CRP, fibrinogen, and chest X-ray in differential diagnoses of acute bronchitis and pneumonia.   
Materials and Methods: Patients with infection sign and symptoms applied to chest disease clinic 
were retrospectively analyzed between October 2011 and February 2013.
Results: NTwo hundred adn fifty eight patients (162 males and 96 females) were included in the study. 
Mean age was 45.98±17.42 years. The subjects were classified into three groups as follows: control, 
acute bronchitis and pneu monia. Number of patients diagnosed as pneumonia were 39 (%15.11), as 
acute bronchitis 77 (%29.8) and as control 142 (%55.03). WBC, CRP, ESR and body mass index were 
statistically different between groups (p=0.000). There was no difference in respect to age (p=0.875) 
and level of fibrinogen (p=0.130). Posteroanterior chest radiography provided a statistically significant 
contribution in the differential diagnosis of acute bronchitis and pneumonia (p<0.05)  
Conclusion: WWe concluded that evaluation of CRP, WBC, ESR alltogether may contribute to diagnosis 
and differ ention of pneumonia and acute bronchistis.
Key words: Acute-phase reactants; Bronchitis; C-reactive protein Erythrocyte sedimentation rate; 
Leukocyte; Pneumonia
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GİRİŞ

Göğüs hastalıkları polikliniğinin günlük pratiğinde akut 
bronşit ve pnömoni sıklıkla karşılaşılan hastalıklardır. 
Akut bronşit bronşların inlamasyonu ile sınırlı, öksürük 
ve balgam ile karakterize çoğunlukla viral etkenlerin ne-
den olduğu bir hastalıktır. İnfluenza, parainfluenza virus, 
respiratuar sinsisyel virus, corana virus, adenovirus ve 
rhinovirus olguların %90’ından fazlasında sorumludur. 
Bakteriyel etkenler daha nadir görülmektedir; mycop-
lasma pneumoniae, bordetella pertusis ve chlamydia 
pnemoniae. Semptom, fiziki bulgular ve akciğer radyo-
lojisi genellikle nonspesifiktir ve destek tedavisi yeter-
lidir.  Pnömoni akciğer parankiminin infiltrasyonudur. 
Anatomik yerleşimine göre nonsegmental, lobüler ve 
interstisyel olarak ayrılır. Tedavi yaklaşımına göre pnö-
moniler toplumda, hastanede ve bağışıklığı baskılanmış 
kişilerde gelişen olarak sınıflandırılmaktadır. Toplumsal 
kaynaklı pnömoniler poliklinikte sıklıkla karşılaşılmakta 
ve ciddi bir mortalite ve morbidite nedeni olan sağlık 
sorunudur. S. Pneumoniae, H. İnfluenzae,  M. Pneu-
moniae, M. Catarrhalis, C. Pneumoniae ve virüsler sık-
lıkla saptanan etkenlerdir (1,2,3). Yapılan çalışmalarda 
pnömonilerde akut faz reaktanlarının özellikle C-reaktif 
protein düzeyinin hastalığın şiddeti ve diğer alt solu-
num yolu enfeksiyonlarından ayırmada yararlı olduğu 
gösterilmiştir (4,5,6). Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP 
ve lökosit düzeyleri semptom ve fiziki muayene ile bir-
leştirildiğinde pnömoni ve akut bronşit teşhislerinin ay-
rımında anlamlı katkı sağlamaktadır (7,8).

Alt solunum yolu enfeksiyonu kliniğiyle gelen bir hasta-
da akut bronşit ve pnömoni ayrımının yapılması önem-
lidir. Bu çalışmada hastanın kliniği, semptom ve fiziki 
muayenesi, lökosit (WBC) eritrosit sedimentasyon hızı 
(ESH) ve C-reaktif protein (CRP), fibrinojen ve akciğer 
grafisinin pnömoni ve akut bronşit ayrımına olan katkı-
sını araştırdık.

GEREÇ VE YÖNTEM

Yozgat bozok üniversitesi göğüs hastalıkları polikliniği-
ne ekim 2011-şubat 2013 tarihleri arasında enfeksiyon 
kliniğiyle başvuran hastalar retrospektif incelendi. En-
feksiyon kliniği akut bronşit ve toplum kökenli pnömo-
ni ile uyumlu olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Üst 
solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, bronşiyolit, koah 

akut alevlenmesi, bronşektazi , ampiyem, parapnömo-
nik effüzyon tanıları olan hastalar çalışma dışında bıra-
kıldı. Enfeksiyon kliniği semptom, fiziki muayene, rad-
yolojik bulgu ve laboratuar tahlilinde C-reaktif protein, 
sedimantasyon, lökosit (WBC) ve fibrinojen sonuçlarına 
göre belirlendi. Akut faz reaktanlarını etkileyebilecek 
durumları olan hastalar ( hamilelik, romatolojik hasta-
lıklar, travma, inflamatuar hastalık) çalışma dışı bırakıl-
dı.  Hastaların semptom sorgulaması ve fiziki muayene-
leri poliklinikte aynı hekim tarafından yapıldı. 

Hastaların polikliniğe başvurdukları gün WBC, CRP, 
ESH, fibrinojen düzeyleri kanda eş zamanlı ölçüldü. 
Radyolojide posteroanterior ve yan akciğer grafileri çe-
kildi.  Hastalar semptom, fiziki muayene, kan tahlilleri 
ve radyolojik bulgularına göre kontrol, akut bronşit ve 
pnömoni olarak üç gruba ayrıldı. Gruplar arasında yaş, 
WBC, fibrinojen, sedimantasyon,C-reaktif Protein, VKİ 
değerleri ve sigara içme durumları karşılaştırıldı. Grup-
lar arasında sigara içicilik, cinsiyet, radyolojik bulgu, aşı-
lanma durumu, ek hastalık varlığı, hastaneye yatırılma 
durumu, muayene ve semptomlarına göre karşılaştır-
ma yapıldı.

Çalışmaya alınan hastaların sigara içimi ve varsa paket 
/yıl süresi, aşılanma öyküsü, ek hastalık varlığı, has-
taneye yatırılma durumu ve vücut kitle indeksi (VKİ) 
hesaplandı. Eritrosit sedimantasyon hızı (mm/saat) 
geleneksel Westergen yöntemi ile 1 saatlik çökme hızı 
saptanarak hesaplandı . C reaktif protein (mg/L) miktarı 
turbidimetrik yöntem kullanılarak ölçüldü. Clauss clot-
ting metodu fibrinojen (mg/dl) ölçüm yöntemi olarak 
belirlenmiştir.

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, is-
tatistiksel analizler için Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) for Windows 17,0 programı kullanıldı. 
Çalışmaya dahil edilen verilerin dağılımları ve homojen 
olma durumları Kolmogorov Smirnov testi ve Oneway-
Anova testleri ile incelendi. Gruplar arası karşılaştırma-
larda kategorik değişkenler için ki-kare, sürekli değiş-
kenler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı 
ve çoklu karşılaştırmalarda Tukey HSD metodundan 
yararlanıldı.
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Normal dağılım göstermeyen veriler için Kruskal-Wallis 
testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren veriler için Pe-
arson, normal dağılmayan veriler için Spearman kore-
lasyon testi uygulandı. Çalışma verileri değerlendirilir-
ken yüzdelik ve ortalama ± standart sapma hesaplandı 
ve p<0.05 anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Çalışmaya 162 (%62.8)’ si erkek, 96 (%37.2)’ sı kadın ol-
mak üzere toplam 258 hasta alındı. Hastaların yaş orta-
laması 45,98±17,42 ve VKİ ise 25,38±3,80 idi. Çalışma-
ya alınan tüm olguların tanımlayıcı özellikleri tablo1 ‘de 
gösterilmiştir.  Olgular kontrol, akut bronşit ve pnömoni 
olarak üç gruba ayrıldı. Pnömoni tanısı alan hasta sayısı 
39 (%15,11) , akut bronşit 77 (%29,8) iken kontrol hasta 
sayısı 142 (%55,03) idi. 

Cinsiyet    E/K   162/96
Yaş  (yıl)                 45,98±17,42 (18-84)
Sigara   (paket/yıl)  5,62±7,48
Sigara İçicilik   (evet/hayır)  151/107
Aşılanma     (var/yok)  65/193
Ek hastalık    (var/yok)  90/168
Hastaneye Yatırılma (evet/hayır) 34/224
Vücut Kitle İndeksi  (kg/cm2) 25,38±3,80

Her üç grup arasında ve grupların ikili karşılaştırılma-
larında cinsiyet ve yaş açısından istatiksel fark yoktu. 
Çalışmamız da ileri yaş ve cinsiyet alt solunum yolu 
enfeksiyonu için risk olarak bulunmadı. Hastaların 
semptomları ateş, balgam, dispne, göğüs ağrısı ve ök-
sürük olarak kaydedildi. Tüm gruplarda en sık görülen 
semptom 40 (%15,5) hastada öksürük iken gruplara 
göre akut bronşitte de  öksürük 36 (%46,8)  ve pnömoni 
grubunda 15 (%38,5)  ateş idi. Kontrol grubunda 139 
(%97,9) hastada semptom yoktu. Her üç grup arasında 
başvuru anında bulunan semptomlar arasında anlamlı 
fark vardı. (p<0,05)  (Tablo 2 ve 5)

Muayene bulguları ekspirtauar ronküs, ral ve solunum 
seslerinde kabalaşma olarak belirlendi. Tüm gruplarda 

en sık görülen muayene bulgusu 33 (%12,8) hastada 
inspiratuar ral idi. Akut bronşit grubunda 20 (%26) has-
ta da solunum seslerinde kabalaşma ve pnömoni gru-
bunda 29(%74,4) hasta da inspiratuar ral idi. Kontrol 
grubunda 141 (%99,3) hastanın fiziki muayenesi nor-
mal idi. Her üç grup arasında muayene bulguları arasın-
da istatiksel fark vardı. (p<0,05)  (Tablo 2 ve 4)

Tablo 2. Vakaların klinik  özellikleri  

Yok                     139     (%53,9)
Ateş  17       (%6,6)
Balgam  31       (%12)
Dispne  15      (%5,8)
Göğüs Ağrısı 16     (%6,2)
Öksürük               40    (%15,5)
Normal  193     (%74,8)
Eksp Ronküs 8 (%3,1)      
Ral  33 (%12,8)
SS  kabalaşma 24  (%9,3)

Hastanın semptom ve fiziki muayenesi beraber alındı-
ğında kliniği alt solunum yolu enfeksiyonunu belirleme-
de ve akut bronşit/pnömoni ayrımında istatiksel olarak 
anlamlı katkı sağladığı görülmüştür. Pa akciğer grafisine 
göre radyolojik bulgular effüzyon, infiltrasyon ve kon-
solidasyon olarak tanımlandı. Tüm gruplarda en sık gö-
rülen radyolojik bulgu 18 (%7) hasta da infiltasyon idi. 
Alt solunum yolu enfeksiyonu ile kontrol grup arasın-
da radyolojik bulgular farklı idi. Pa akciğer grafisi akut 
bronşit ve pnömoni ayrımında istatiksel olarak anlamlı 
katkı sağlamaktadır p<0,05 (Tablo 3).

Kontrol grubunda aşılanan hasta sayısı 55 (%38,7) iken 
alt solunum yolu enfeksiyonu olanlarda  10 (%8,62) du. 
Kontrol grubu ile alt solunum yolu enfeksiyon hastalığı 
olan hastalar arasında istatiksel fark bulundu (p<0,05).
Pnömoni  tanısı alan hastaların 30(%76,9)’u, akut bon-
şit tanısı alan hastaların 4 (%5,2)’ ü hastaneye yatırlır-
ken, sağlıklı grupta yatan kişi yoktu. Pnömoni ile kontrol 
grubu arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05).

Sigara içen kişi hasta sayısı kontrol grubunda 80 (%56,3), 
akut bronşit grubunda 47 (%61) ve pnömoni grubunda 
24 (%61,5) idi ve gruplar arasında istatiksel fark yoktu.        

Tablo 1. Vakaların demografik özellikleri
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Tüm gruplarda en sık görülen ek hastalık 35 (%13,6) 
hasta ile kronik obstruktif akciğer hastalığıydı, astım 
26 (%10,1), konjestif kalp yetmezliği 16(%6,2) hastada 
görülürken 168 (%65,1) hastada ek hastalık yoktu. Pnö-
moni ve/veya akut bronşit gruplarında kontrol grubuna 
göre ek hastalık sıklığında anlamlı bir fark bulunmadı.
Her üç grup arasında semptom ve fiziki muayene bul-

guları arasında anlamlı fark vardı. Gruplar arasında 
WBC, ESH, CRP ve VKİ arasında istatiskel farklılık vardı 
(p=0,000).  Yaş (p=0,875) ve fibrinojen (p=0,13) düze-
yinde fark bulunmadı. WBC,ESH ve CRP sağlıklı grup ile 
alt solunum yolu enfeksiyonunu ayırmada ve akut bron-
şit/pnömoni ayrımını yapmada anlamlı katkı sağladığı 
gösterilmiştir (Tablo 6).

                            RADYOLOJİK BULGULAR 
    Yok Effüzyon  İnfiltrasyon Konsolidasyon Toplam 
TANI KONTROL Sayı 142       0  0  0  142
   %  100,0%      ,0%  ,0%  ,0%  100,0%
 A.BRONŞİT Sayı 76       0  1  0  77
   %  98,7%      ,0%  1,3%  ,0%  100,0%
 PNOMONİ Sayı 13       4  17  5  39
   %  33,3%      10,3% 43,6%  12,8%  100,0%
Toplam   Sayı 231        4  18  5  258
   %  89,5%      1,6%  7,0%  1,9%  100,0%

Tablo 3. Gruplarda Radyolojik bulgular

                                 MUAYNE BULGULARI 
    NORMAL EKSP RONKUS  RAL SS KABALAŞMA Toplam 
TANI KONTROL Sayı 141  0  0 1  142
   %  99,3%  ,0%  ,0% ,7%  100,0%
 A.BRONŞİT Sayı 49  4  4 20  77
   %  63,6%  5,2%  5,2% 26,0%  100,0%
 PNOMONİ Sayı 3  4  29 3  39
   %  7,7%  10,3%  74,4% 7,7%  100,0%
Toplam   Sayı 193  8  33 24  258
   %  74,8%  3,1%  12,8% 9,3%  100,0%

Tablo 4. Gruplarda Muayene bulguları

      SEMPTOMLAR 
    Yok Ateş Balgam Dispne Göğüs Ağrısı Öksürük  Toplam
TANI SAĞLIKLI  Sayı 139 0 1 1 0  1 142
   %  97,9% ,0% ,7% ,7% ,0%  ,7% 100,0%
 A.BRONŞİT Sayı 0 2 21 9 9  36 77
   %  ,0% 2,6% 27,3% 11,7% 11,7%  46,8% 100,0%
 PNOMONİ Sayı 0 15 9 5 7  3 39
   %  ,0% 38,5% 23,1% 12,8% 17,9%  7,7% 100,0%
Toplam   Sayı 139 17 31 15 16  40 258
   %  53,9% 6,6% 12,0% 5,8% 6,2%  15,5% 100,0%

Tablo 5.  Gruplarda Semptom özellikleri

İNTEPE ve ark.
Pnömoni İle Biyokimyasal ve Radyolojik Parametrelerin İlişkisi 

Bozok Tıp Derg 2015;5(1):25-31
Bozok Med J 2015;5(1):25-31



29

Yapılan ikili korelasyon analizlerinde, WBC ile CRP 
arasında (r:0,735,p:0,000), WBC ile fibrinojen ara-
sında (r:0,156,p:0,012), WBC ile sedi mantasyon 
(r:0,197,p:0,001) arasında pozitif ilişki saptandı. Enfek-
siyon kliniği olan bir hastada dört testinde istenmesi 
anlamlıdır. Aşılanma ile WBC (r:-0,212,p:0,001) fibrino-
jen (r:-0,58,p:0,35) sedimantasyon (r:-0,137,p:0,028) 

CRP (r:-0,243 p:0,000) yatış (r:-0,20,p:0,001) negatif 
korele olduğu görülmüştür. İnfluenza aşısının yapıl-
ması enfeksiyon kliniğinin gelişmesine karşı koruyu-
cu etkisini göstermektedir. Yaş ile ek hastalık arasında 
(r:0,588,p:0,000), sigara içimi (r:0,601,p:0,000) pozitif 
korelasyon var. Yaş arttıkça ek hastalık sıklığı ve sigara 
içimi artmaktadır.

         KONTROL AKUT BRONŞİT  PNÖMONİ  P
N=258   N=142  N=77   N=39
YAŞ (YIL)   46.29 ± 17.45 45.13 ± 17.85  46.54 ± 16.84  N.S.
WBC (k/µl)  7.61 ± 1.81 11.52 ± 4.09a  15.50 ± 3.99b.c  <0.001
Fibrinojen (mg/dl) 328.34 ± 57. 66 334.65 ± 52.77  351.62 ± 96.70 b  N.S.
Sedim (mm/saat)  12.4 ±10.42 23.42 ± 18.26 a  24.18 ± 19.37 b  <0.001
CRP (mg/L)  0.365 ± 0.91 4.36 ±3.46 a  12.69 ± 5.6 b.c  <0.001
VKİ (kg/m2)  23.45 ±2.13 27.04 ± 3.57 a  29.15 ±4.62 b.c   <0.001

Tablo 6. Kontrol ve Hasta gruplarında Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi

WBC: White blood cell count (lökosit sayımı) CRP:c-REAKTİF Protein, VKİ: Vücut Kitle İndeksi

ap<0.05 kontrol ve akut bronşit grubu arasındaki istatistiksel fark
bp<0.05 kontrol ve pnomoni grubu arasındaki istatistiksel fark
cp<0.05 pnomoni ve akut bronşit grubu arasındaki istatistiksel fark

TARTIŞMA

Alt solunum yolu enfeksiyonları teşhisi semptom ve fi-
ziki muayene dayanmakta ve kan ile akciğer radyolojisi 
ile desteklenmektedir. Enfeksiyon kliniğinde akut faz re-
aktanları inflamatuar yanıt olarak artmaktadır (9). Akut 
bronşit ile pnömoninin ayrımı hastanın klinik takibi ve 
tedavisi açısından önemlidir. Akut bronşit trakeobron-
şiyal ağacın sınırlı inflamasyonu olup büyük hava yolları 
mukozasında ödem ve sekresyonda artış vardır. Teda-
visinde antibiyotik kullanımı genellikle gereksizdir (10).  
Pnömoni ise hastaneye yatış gerektiren ciddi bir morta-
lite ve morbidite nedenidir (11). 

Çalışmamızda yaş ve cinsiyet gruplar arasında fark 
göstermemektedir. Melbye ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmalarda da pnömoni için yaş ve cinsiyet risk fak-
törü olarak bulunmamıştır (9-15). Yaş pnömoninin 
ağırlığını belirleyen bağımsız bir faktördür ve ileri yaşta 
ki hastalarda semptomların silik olmasına sebeb olabi-
lir.  Literatürde ileri yaşın pnömoni için risk faktörü ol-

duğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (14). Çalışma-
mızda pnömoni grubunda en sık görülen semptom ateş 
ve akut bronşitte öksürük idi.  Hosptaken ve arkadaşa-
larının çalışmasında ateş  varlığında CRP, fibrinojen ve 
lipopolysakarit bağlayıcı protein düzeyleri anlamlı yük-
sek bulunmuş (16). Tatar ve arkadaşlarının yaptığı 175 
hasta ve 50 kontrol hastasıyla yaptıkları çalışmada nefes 
darlığı alt solunum yolu enfeksiyonu olan grupta başlıca 
semptomdu ve ateş pnömoni grubuna diğer gruplara 
göre daha yüksek oranda görülmüştür (17). Bir diğer 
çalışmada akut bronşit de en sık produktif öksürük ve 
pnömonide ateş idi (7).  Guardiola ve arkadaşlarının 
çalışmasında öksürük, titreme, ateş ve balgam çıkarma 
pnömoni grubunda anlamlı yüksek bulunmuştur (8).  
Çalışmamızda ki bulgular literatür ile uyumludur. Akci-
ğer radyolojisi özellikle pnömoninin varlığını dışlamada 
değerlidir. Kolay ulaşılabilirliği ve maliyeti sebebiyle ilk 
basamakta tercih edilmektedir. 
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S.Pneumoniae toplumdan edinilmiş pnömonide en sık 
görülen etkendir. Sıklıkla bir segmenti veya lobu infiltre 
eden lobar pnömoni nedenidir. M. Pneumonia  retiku-
lonoduler patern veya lober veya segmental dapılım 
gösteren air-space dağılım gösterir. Chalamydia pne-
umonia da mycoplasma pneumonia gibi dağınık veya 
homojen konsolidasyon ile seyreder. Legionella pneu-
monia da segmental, periferal konsolidasyon ile karak-
terizedir (18). Graffelman ve rakadaşlarının alt solunum 
yolu enfeksiyonu olan 129 hastanın pa akciğer grafisi-
nin değerlendirmesinde  pnömoni vakalarında segmen-
tal, bronkopnömoni, interstisyel ve multifocal tutulum 
gösteren görünüm ve bakteriyel etkenlerde viral etken-
lere kıyasla dört kat artmış akciğer grafisi bulgusunun 
varlığını göstermişlerdir (19).

Akciğer radyolojisinin etkenlerle değerlendirildiği 74 
hastayla yapılan bir çalışma da alveolar konsolidasyon 
en sık görülen tutulum tipiydi ve etkenlerle radyolojik 
tutulumlar arasında korelasyon saptanmadı. Yüksek 
komorbid indeksi, bakteriyemisi, multilobar tutulum ve 
enterik gram (-) basil pnömonisi olanlarda radyolojik re-
zolüsyon anlamlı yavaş bulunmuş. Yavaş çözünen pnö-
moni vakaların çözünmediğine karar vermek için 12 ile 
14 hafta beklenmesi gerektiğini bildirmişler (20). CRP 
hepatositlerde sentezlenen 105 500 dalton ağırlığında 
akut faz reaktanı olan bir protein olup bakteriyel enfek-
siyon sonrasında yükselmektedir (6,11). Bircan ve arka-
daşlarının 93 olguyla yaptıkları çalışmada pnömoninin 
şiddeti ile CRP düzeyinin ilişkili olduğunu ve hastanede 
yatarak tedavi olanlar ile ayakta tedavi olanlar arasında 
CRP, WBC ve ESH değerleri arasında istatiksel olarak an-
lamlı fark bulmuşlardır (4).  Ülkemizde yapılan bir diğer 
çalışmada pnömoninin şiddeti CRP ve WBC yüksekliği 
ile ilişkili bulunurken ESH ve  fibrinojende fark olmadığı 
görülmüştür.  Ayrıca mortalite ile CRP yüksekliği arasın-
da istatiksel anlamlı bulmuşlardır (5).

Pnömoni ve koah atak olgularıyla yapılan toplam 62 
hastalık çalışmada iki grup arasında CRP düzeyinin pnö-
moni olgularında anlamlı düzeyde yüksek olduğunu ve 
iki hastalığın ayrımında kullanılabileceğini bildirmişler-
dir (6).  Pnömoni ve pnömoni dışı solunum hastalıkları-
nın ayrımının 284 hasta ile yapıldığı bir çalışmada CRP, 
ESH, WBC değerlerinin  ve ısı düzeyinin kullanılabilecek 

yararlı değişkenler olduğunu ve CRP’nin en uygun de-
ğer olduğunu bildirmişlerdir (8). Melbye ve arkadaşla-
rının yaptıkları çalışmada WBC ve özellikle CRP’nin ta-
nısal değerenin anlamlı yüksek olduğunu, CRP>50  mg/
dl nin cutoff değer olarak bildirmişlerdir (9). Etkenlere 
göre yapılan bir çalışmada legionella pnömonisi olan 
vakalarda (39 vaka,%12) diğer etkenlerle ortaya çıkan 
pnömonilere göre CRP düzeyi anlamlı yüksek bulun-
muştur. Karşılaştırılan etkenler ise S. pneumoniae (80 
vaka, %31), h.influenza (26 vaka,%10), atipik etkenler 
(52 vaka, %20) ve viral etkenler (35 vaka,%14) (15). 
Pnömoni ile pulmoner ödemin karşılaştırldığı bir çalış-
mada ESH ve CRP düzeyi pnömoni grubunda anlamlı 
yüksek bulunmuştur. Ayrıca ateşin klinikte pnömoniyi 
diğer alt solunum yolu enfeksiyonlarından ayıran pri-
mer bulgu olduğu bildirmişleridir (11).

Acil serviste yapılan bir çalışmada CRP ve WBC değerle-
ri alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda kontrol 
grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuştur. En sık izo-
le edilen ajanlar da pseudomonas aeruginosa ve hae-
mophilus influenza olmuştur (17).

Macfarlane ve ark. yaptığı çalışmada alt solunum yolu 
enfeksiyonu olan 316 hasta incelenmiş ve akciğer rad-
yolojisinde enfeksiyonla uyumlu görünümü olanlarla 
CRP düzeyinin yüksekliği arasında anlamlı ilişki bulmuş-
lar; akciğer radyolojisinde enfeksiyonla uyumlu olan 48 
hastanın 19(%40) ‘nun CRP düzeyi akciğer radyolojisi 
enfeksiyon bulgusu vermeyen 241 hastanın 26 (%11) 
sına göre anlamlı yüksek bulduklarını bildirmişleridr 
(21). 
Çalışmamızın kısıtlılığı ise retrospektif bir çalışma oldu-
ğu için pnömoni hastaları hastalığın ağırlığına göre sı-
nıflandırılamadılar. Ayrıca her hastadan balgamda gram 
boyama ve kültür istenilmediği için etken ajan belirtile-
medi. Ajana yönelik CRP,WBC,ESR ve fibrinojen düzey-
lerinde fark belirlenemedi.

SONUÇ

Bu çalışmanın en önemli özelliği literatürle uyumlu ola-
rak alt solunum yolu enfeksiyonu kliniği ile gelen has-
tada CRP,WBC ve ESH düzeylerinin beraber istenilmesi 
gerektiğini göstermektedir. 
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Pnömoni ve akut bronşit ayrımında kan değerleri ve 
akciğer grafisini öykü ve fiziki muayene ile birleştirince 
tanı oranı artmaktadır.

Sonuç olarak enfeksiyon  kliniği ile gelen hastadan CRP, 
WBC ve ESH düzeyleri çalışılmalı ve hastanın akciğer 
radyolojisi ve kliniği beraber değerlendirilmelidir.
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İNTRAUTERİN ÖLÜ DOĞUM OLGULARINDA 
ÖNLENEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ 

Determination of Risk Factors in Stillbirths

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniği, İzmir

ÖZET
Amaç: Hastanemize başvuran 24 hafta ve üzeri gebeliklerden ölü doğum sıklığını, etyolojisini, yönetimini, 
oluşabilecek komplikasyonları ve tedavilerini araştırıp, riskli gebelikleri saptamak.
Gereç ve Yöntemler: İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 
2010-2013 yılları arasında gerçekleşen toplam 43.042 doğumdan 514 ölü doğum olgusu retrospektif ola-
rak incelendi. Anne yaşı, paritesi, ultrasona göre gebelik haftası, maternal sistemik hastalıkları, yenidoğan 
ağırlıkları ve cinsiyetleri, amniyotik sıvı volümleri, doğum şekilleri, sezaryen endikasyonları, postoperatif 
komplikasyonları, fetal anomalileri değerlendirildi. 
Bulgular: Çalışmamızda ölü doğum oranı % 1.2 olarak bulunmuş ve ölü doğum etyolojisinde ilk sırayı 
izah edilemeyen olgular almıştır. Ölü doğum etyolojisinde ikinci sıklıkta preeklampsiye, üçüncü sıklıkta ise 
dekolman plesentaya rastlanmıştır. Çalışmamızda ölü bebeklerin kilo ortalamaları 1695 gr bulunmuş, or-
talama gebelik haftası 32 hafta olarak değerlendirilmiştir. Ölü doğan bebeklerdeki malformasyonlar içinde 
en sık saptanan serebrospinal anomalilerdir. Fetal otopsi tanılarının dağılımlarına bakıldığında ilk sırayı 
%45 oranı ile doğumsal anomaliler almış olup, doğumsal anomalilerin %15’inin serebrospinal anomaliler 
olduğu saptanmıştır. 
Sonuç: Çalışmamızda ölü doğumların en sık nedeni etyolojisi belirlenemeyen olgular olmuştur. Bu çalış-
manın sonuçları özellikle antenatal bakımı içeren primer önleyici sağlık programlarına yönelmeye katkı 
yapabilir. Birincil ve ikincil merkezlerde antenatal bakım hizmetlerinin arttırılması, yüksek riskli gebelikle-
rin daha erken gebelik haftalarında belirlenmesi ve gerekli tıbbi önlemlerin alınması ile ölü doğum oranını 
azaltabilir.
Anahtar kelimeler: Ölü doğum; Prenatal bakım; Otopsi

ABSTRACT
Objective: To investigate the incidence, etiology, treatment types and complications during the manage-
ment of stillbirth born to mother over 24 weeks of gestational age. 
Materials and Methods: Five hundred and fourteen stillbirths out of 43,042 delivery were reviewed ret-
rospectively between 2010 and 2013 in Tepecik Research and Training Hospital, Izmir. Age and parity 
of mother, gestational week of fetus detected under ultrasonography, maternal systemic disease, fetal 
weight and gender, the volume of amnion fluid, type of delivery, postoperative complications during the 
management and fetal anomalies were assessed. 
Results: Stillbirth rate was found as 1.2% and unknown etiology was detected as the most frequently seen 
reason of fetal death, followed by preeclampsia and ablatio placenta. The avarage fetal weight was 1695 
gr and the average delivery week was 32 weeks of gestational age. The most common malformation was 
cerebrospinal malformations. When we investigated the classification of the diagnosis of fetal autopsy; 
fetal malformations took the first place (45%) and central nervous system malformations constituded 
15% of them. 
Conclusion: We found that the most common reason of stillbirth was unknown factors. The results of this 
study may contribute to targeting primary protective health program, including especially antenatal care. 
Stillbirth rates may be diminished by increasing antenatal care in primary and secondary health services, 
determining high risk pregnancies in early gestational weeks, and taking necessary medical measures.
Key words: Stillbirth; Prenatal care; Autopsy
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GİRİŞ

Ölü doğum oranı yaklaşık binde 5 olarak belirtilmekte-
dir (1). Bu oran ve sebepleri ülkelere ve hatta ülkelerin 
değişlik bölgelerine göre farklılıklar gösterebilmektedir. 
Ölü doğum oranları gelişmiş ülkelerde % 0.2, gelişmek-
te olan ülkelerde % 0.7, Güney Afrika ve Asya’nın bazı 
ülkelerinde % 2 olarak gösterilmiştir (1). Perinatal mor-
talite son dekatlarda giderek düşmektedir. Ancak fetal 
ölüm, neonatal ölüm kadar hızlı azalmamaktadır. Özel-
likle gelişmekte olan ülkelerde halen intrauterin fetal 
ölümün perinatal mortaliteye önemli katkısı bulunmak-
tadır. Sifiliz, rh izoimmunizasyonu, preeklampsi, diyabet 
gibi fetal ölüm nedenleri antenatal bakım ve tedavi sa-
yesinde giderek daha az gebeliği komplike etmektedir. 
Ancak halen intrauterin enfeksiyonlar, letal malformas-
yonlar, fetal büyüme gecikmesi ve ablasyo plasenta pek 
çok gebelikte fetal ölüme neden olmaktadır (2).
Ölü doğumların etyolojisinde yer alan nedenlerin tes-
piti artmakla birlikte intrauterin ölümlerin bir kısmında 
ölüm nedeni olabilecek bir faktör her zaman saptana-
mayabilir (3). Bütün ölü doğumların içerisindeki sebebi 
belirlenemeyen ölü doğum oranı literatürde % 12 ile
% 50 arasında değişmektedir (3).

Maternal kanda bakılan toksoplazma, rubella, sitome-
galovirüs, herpes simpleks, antinükleer antikor, antifos-
folipid antikorlar ve lupus antikoagulan gibi testler, fetal 
otopsi, plasental patolojik inceleme ve uygulanan kro-
mozom analizleri, sebebi belirlenemeyen ölü doğumla-
rın etyolojisinin aydınlatılmasında büyük rol oynamak-
tadır (4). MRI teknolojisinin yaygın kullanımıyla fetal 
ölümün bazı nedenlerini ortaya çıkabilmektedir (5).
İntrauterin ölümlerin gerçek nedenini araştırmak, ölüm 
nedeni olarak düşünülen klinik yorumun doğruluğunu 
belirlemek, konjenital anomalileri belirlemek ve sonra-
ki gebelikleri takip etmek amacı ile otopsi yaptırılma-
lıdır (6). Konjenital anomaliler intrauterin ölümlerin 
önemli bir kısmının nedenidir. Konjenital anomalilerin 
büyük çoğunluğu kromozom bozukluğuna bağlıdır veya 
bir sendromun parçasıdır. Özellikle bu olgularda otopsi 
ve kromozom çalışması ile elde edilecek olan bilgi, has-
talığın tekrarlama riskinin belirlenmesinde ve sonraki 
gebeliklerin takibinde son derece gerekli ve önemlidir 
(7).
Fetal ölümün nedenini belirlemeye çalışmak önemlidir. 
Öncelikle spesifik bir etyolojinin belirlenmesi aşikar bir 

kayba karşı oluşacak psikolojik adaptasyonu kolaylaştı-
rabilir. İkinci olarak, büyük bir üzüntünün parçası olan 
suçluluk duygusuyla başa çıkmaya yardımcı olabilir. En 
önemlisi de verilen danışmanlığın tanı konulan ölüm 
sebebine uygun olmasına ve gelecek gebeliklerde ben-
zer bir sonuç ortaya çıkmaması için terapi veya önleyici 
girişimlere olanak sağlayabilir. Antenatal bakım, uygun 
hospitalizasyon ve kimi zaman intrauterin ortamın za-
rarlı hale geldiği durumlarda zamanından önce doğum 
yaptırılarak, perinatal mortalitenin büyük bir bölümünü 
oluşturan ölü doğumların oranında düşmeler sağlana-
bilir (8).
Biz bu çalışmamızda kliniğimizdeki ölü doğumların et-
yolojisinde yer alan nedenleri ve bu faktörler arasında 
önlenebilir faktörlerin tespiti ile bu sorunun çözümüne 
katkı sağlamayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Kliniğinde 2010-2013 yılları arasındaki 
4 yıllık sürede gerçekleşen toplam 43.042 doğumdan 
550 ölü doğum olgusu retrospektif olarak incelendi. 
Olgular hakkındaki tüm bilgiler bilgisayar kayıtları ve 
hasta dosyalarından elde edildi. Olguların seçilmesinde 
maternal yaşın 18-45 yaş arasında olmasına, gestasyo-
nel haftanın son adet tarihine göre ve ultrasonografik 
olarak 24 haftanın üzerinde olmasına, fetal ağırlıkların 
500 gr’dan fazla olmasına ve fetal kardiyak aktivitenin 
yokluğuna dikkat edildi. Uterin anomalisi bulunan, son-
landırma yapılan, doğum bilgisi eksik ve klinik izlemi 
yetersiz olan 36 olgu çalışma dışı bırakıldı.
  
Çalışmamızda anne yaşı, paritesi, son adet tarihine ve 
ultrasona göre gebelik haftası, ölü doğum ve doğup 
ölen çocuk sayıları, maternal sistemik hastalıkları, ye-
nidoğan ağırlıkları ve cinsiyetleri, amniyotik sıvı volüm-
leri, doğum şekilleri, sezaryen endikasyonları, postope-
ratif komplikasyonları, fetal anomalileri değerlendirildi.
Tüm olguların gebelik yaşı ve fetal kalp aktivitesi yok-
luğunun obstetrik ultrasonografiyle belirlendiği kayıt-
larda saptandı. Fetal anomalilerin doğum öncesi ult-
rasonografi ve doğum sonrası fetusun fizik muayene 
bulguları ile belirlendiği saptandı.
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İstatistiksel Değerlendirme: Çalışmada elde edilen bul-
gular değerlendirilirken SPSS version 15 kullanıldı. Ta-
nımlayıcı istatistiksel metodlardan (Ortalama, Standart 
sapma) yararlanıldı.  

BULGULAR

Çalışmamız yaşları 18 ile 46 arasında değişmekte olan 
toplam 514 olgu üzerinde yapılmıştır. Olguların ortala-
ma yaşları 27.49±5.89 olup çalışmaya alınan hastaların 
karekteristik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışmaya alınan hastaların karekteristik özel-
likleri

n=514   Ortalama±SD
Yaş   27,37±6.10
Gravida   2,46±1,63 
Parite   1,05±1,21 
Abortus   0,35±0,74 
Gestasyon Haftası  32,00±5,14
(Son adet tarihine göre ) 
Gestasyon Haftası  30,16±4,90
(Ultrasona göre) 
SD:Standart deviasyon

Olguların %2.9’inde (n=15) preeklampsi ve dekol-
man görülmüştür. Etiyoloji dağılımlarına bakıldı-
ğında; %67.7’sinde(n=348) izah edilemeyen etyo-
lojiye rastlanırken, %15.8’inde (n=81) preeklampsi, 
%7.4’ünde(n=38) dekolman plesenta, %1.8’inde (n=9) 
Rh izoimmunizasyon, %2.1’inde (n=11) diyabet ve 
%5.3’ünde (n=27) konjenital anomali görülmüştür (Tab-
lo 2). 

Tablo 2: Hastalarda ölü doğum etiyolojisinin değerlen-
dirilmesi

Etiyoloji   n=514 (%)
İzah Edilemeyen  348 67,7
Preeklampsi  81 15,8
Dekolman Plesenta 38 7,4
RH İzoimmunizasyon 9 1,8
Diyabet   11 2,1
Kojenital Anomali  27 5,3

Olgularımızda anhidroamnioz oranı (%13.4), oligohid-
roamnioz oranı (%15.2) ve polihidroamnioz oranı %4.3 
olarak saptanmıştır. Ölü doğan olan bebeklerin vajinal 
doğum oranı % 80.4 olup sezeryan ile doğum oranı 
%19.6 ’dır.  Ölü doğan olan bebeklerde baş prezentas-
yon % 82.7, makad prezentasyon % 13.2, transvers pre-
zentasyon %2.3 olarak gözlenmiştir. Otopsi istenen ölü 
doğum yapan olguların cinsiyet dağılımına bakıldığın-
da, olgularımızın %50’sinin cinsiyeti erkek, %50’sinin kız 
olarak saptanmıştır. Daha sonra hastalar postpartum 
komplikasyonlar açısından değerlendirilmiş ve posto-
peratif komplikasyon oranı %8.8 olarak saptanmıştır 
(Tablo 3).

Tablo 3: Ölü doğum sonrası postoperatif 
komplikasyonların değerlendirmeleri

   n (%)
Postoperatif  Var 50 (% 9.7)
  Yok 469 (%91,2)
Histerektomi Var 2 (%0,4)
  Yok 511 (%99,6)
Bumküretaj Var 33 (%6,4)
  Yok 481 (%93,6)
Kan transfüzyonu Var 15 (%2,9)
  Yok 499 (%97,1)

Fetal otopsi tanılarının dağılımı Tablo 4’te görülmekte-
dir. İlk sırada %52,5 oranı ile anoksi saptanmıştır. İkinci 
sırada %45 oranı ile doğumsal anomali saptanmış olup, 
enfeksiyon tanısı %2,5 lik oranı ile üçüncü sırada yer al-
mıştır. En sık oranda (%15) nöral tüp/merkezi sinir siste-
mi (MSS) anomalisi saptanmıştır. Bunu %12,5 ile kalp ve 
%10 ile böbrek anomalileri izlemiştir. Hidrops, olguların 
%7,5’unda, karın ön duvarı defektleri ise %5’inde karşı-
mıza çıkmıştır.

Tablo 4: Fetal otopsi sonuçlarının değerlendilmesi

Otopsi tanı  n=40 (%)
Doğumsal anomali 18  % 45
Enfeksiyon  1 % 2,5
Anoksi   21 %52,5
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TARTIŞMA

Yapılan çalışmalarda ölü doğum oranı literatürde % 0.5 
olarak bulunmuştur (1). Bunun en sık nedeni yaklaşık 
% 50 oranında sebebi belirlenemeyen durumlar olarak 
saptanmıştır. Biz ise çalışmamızda ölü doğum oranını % 
1.2 olarak bulduk ve ölü doğum etyolojisinde ilk sırayı 
izah edilemeyen olgular aldı. Ölü doğum etyolojisinde 
ikinci sıklıkta preeklampsi ve üçüncü sıklıkta ise dekol-
man plesentaya rastlanıldı.

Fetal ölümden erkek fetusların daha çok etkilendiğini 
öne süren yayınlar bulunmaktadır (9,10). 2013 yılında 
yapılan bir retrospektif çalışmada 32714 ölü doğum ol-
gusu fetal cinsiyet açısından karşılaştırılmış ve gruplar 
arasında erkek fetus lehine anlamlı fark bulunmuştur 
(10). Bizim çalışmamızda ise bu fark ortaya koyulama-
mıştır. Nedeni ise bizim çalışmamızdaki vaka sayılarının 
az olması ile açıklanabilir.       
İntra uterin fetal ölüm (IUFÖ) gebelik öyküsünde yoksa 
annenin daha önceki özgeçmiş ve hayat tarzına bakmak 
gerekmektedir. Mevcut olan hipertansiyon ve diyabetin 
kontrol altına alınmasının IUFÖ riskini azalttığını belir-
ten yayınlar mevcuttur (11-12). Çalışmamızda ise ben-
zer şekilde % 3.7 olguda maternal sistemik hastalık öy-
küsü tespit edilmiştir. Bu çalışmaların ışığında maternal 
sistemik hastalık öyküsü bulunan gebelerin antenatal 
takiplerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini dü-
şünmekteyiz. Bütün ölü doğumların içerisindeki sebe-
bi belirlenemeyen ölü doğum oranı literatürde %12 ile 
%50 arasında değişmektedir (13). Dudley ve ark. yap-
tıkları çalışmada ölü doğumların %60’lık bir kısmında 
ölüm sebebini belirleyebilirken ve ayrıntılı bir değerlen-
dirme yapıldığında olası nedeni % 76’ ya kadar ortaya 
koyulabilineceğini savunmuşlardır. Ölüm nedenlerinin 
dağılımı sırasıyla; plasental anomaliler % 23.6, fetal ya-
pısal-genetik anormallikler % 13.7, enfeksiyon, % 12.9, 
göbek kordonu anormallikleri % 10.4, hipertansif bo-
zukluklar % 9.2 olarak saptamışlardır. Yaklaşık % 24-40 
’ının açıklanamayan fetal ölümlerin oluşturduğunu or-
taya koymuşlardır (14). Bizim çalışmamızda ölü doğum 
etyolojisinde ilk sırayı izah edilemeyen olguların oranı 
% 67.7 olup literatürde belirtilen oranlardan yüksek bu-
lunmuştur. Çalışmamızın retrospektif olması, olguların 
çoğuna otopsi ve ayrıntılı değerlendirme yapılmamış 
olması, nedeni açıklanamayan fetal ölüm oranının yük-
sekliğini açıklayabilir.

Otopsi, ölüm sebebinin, zamanının, gelişim yaşının açık-
lanmasına, hastalığın kanıtlanmasına, tanı yöntemleri-
nin doğrulanmasına, tedavi yöntemlerinin etkinliği ve 
komplikasyonlarının tespitine ışık tutmaktadır (6). Yapı-
lan bir çalışmada toplam 5190 ölü doğum olgusunun, 
362 tanesine otopsi uygulanmıştır ve intrauterin fetal 
ölüm tanısı konup doğumu gerçekleştirilen olgulardan 
otopsisi yapılabilen olguların otopsi bulgularını geriye 
dönük olarak irdelenmiştir. Olguların cinsiyet dağılımla-
rı, fetal otopsi tanıları ve olgularda saptanan doğumsal 
anomalilerin dökümü yapılmıştır. Olguların %53’ünün 
cinsiyeti erkek, %43’ünün kız olup, %4’ünde ise cinsi-
yet saptaması yapılamamıştır. Fetal otopsi tanılarının 
dağılımında ilk sırayı %45 oranı ile doğumsal anomaliler 
almıştır. Bunu %27 ile anoksi, %10 ile enfeksiyon izle-
miştir. Çalışmada, doğumsal anomalilerin %19,3’ü MSS 
anomalisi olarak bulunmuş, en sık oranda (%19,3) nöral 
tüp/merkezi sinir sistemi (MSS) anomalisi saptanmıştır. 
Bunu %11,8 ile iskelet ve %10,2 ile böbrek anomalileri 
izlemiştir (15). Taşdelen ve ark. yaptıkları bir çalışma-
da ise 300 fetal otopsi tanı sonuçlarından %46 oranı ile 
anoksi ilk sırada yer almakta iken, doğumsal anomaliler 
%20 oranı ile ikinci sırada yer almıştır (16). Bizim ça-
lışmamızda 2010-2013 yılları arasında otopsisi yapılan 
40 ölü doğum olgusu incelendiğinde bunların cinsiyet 
dağılımları arasında bir farklılık bulunmamıştır. Fetal 
otopsi tanılarının dağılımlarına bakıldığında ilk sırada 
%52,5 oranı ile anoksi saptanmıştır. İkinci sırada %45 
oranı ile doğumsal anomali saptanmış olup, enfeksiyon 
tanısı %2,5 lik oranı ile üçüncü sırada yer almıştır. En 
sık oranda (%15) nöral tüp/merkezi sinir sistemi (MSS) 
anomalisi saptanmıştır. Bunu %12,5 ile kalp ve %10 ile 
böbrek anomalileri izlemiştir.
 
Bu çalışmada kontrol grubunun olmamasından dolayı 
risk faktörlerinin değerlendirilmesinde risk katsayısı be-
lirlenememiştir. Ayrıca bu çalışmada, ölü doğum oranı 
binde 12 ile tek başına ülkemizin perinatal mortalite 
hızından yüksektir. Yüksek oranımızın en önemli nedeni 
referans merkezi olmamızdan kaynaklanmaktadır. Birin-
cil ve ikincil merkezlerde antenatal bakım hizmetlerinin 
arttırılması, yüksek riskli gebeliklerin daha erken gebe-
lik haftalarında belirlenmesi ve gerekli tıbbi önlemlerin 
alınması ile ölü doğum oranını azaltabilir.
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Sonuç olarak çalışmamızda ölü doğumların en sık nede-
ni etyolojisi belirlenemeyen olgular olmuştur. Bunu ise 
sırasıyla preeklamsi ve plasenta dekolmanı izlemiştir Bu 
çalışmanın sonuçları ileride özellikle antenatal bakımı 
içeren primer önleyici sağlık programlarına yönelmeye 
katkı yapabilir. Birincil ve ikincil merkezlerde antenatal 
bakım hizmetlerinin arttırılması, yüksek riskli gebelik-
lerin daha erken gebelik haftalarında belirlenmesi ve 
gerekli tıbbi önlemlerin alınması ile ölü doğum oranını 
azaltabilir. 
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FETAL HAREKETLERDE AZALMA ÖN TANISIYLA DOĞUM 
ÜNİTESİNE YATIRILAN GEBELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of Pregnant Women Admitted to the Delivery Unit 
Prediagnosed with Reduced Fetal Movement 

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Ankara

ÖZET
Amaç: Antenatal  takipleri  sırasında  veya  hastanemiz  acil  polikliniğine bebek hareketlerinde 
azalma şikayeti ile gelip, fetal hareketlerde azalma  ön tanısı ile Doğum Ünitesine yatırılan gebel-
erin perinatal ve obstetrik sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntemler: Mayıs 2011-Mayıs 2012 tarihleri arsında Hastanemiz Doğum Ünitesi’ne fetal 
hareketlerde azalma ön tanısıyla yatırılan 36.hafta ve üzeri 396 gebe retrospektif olarak incelendi. 
Yüksek riskli gebeler çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaşı, gravida,  paritesi, vücut kütle indeksi, 
tam kan sayımı, vital bulguları ile doğum şekli ve perinatal sonuçlar kaydedildi.
Bulgular: Bir yıl içinde Doğum Ünitesi’ne yatan 14650 Hastanın 396 ‘nın (%2,70) fetal hareketlerde 
azalma ön tanısıyla yatırıldığı tespit edildi. Doğum ünitesine yatıp değerlendirilen 396 hastanın 
143’ünün (%33,11) taburcu edildiği saptandı. Tüm yatan hasta grubunda 13447 doğum oldu. Prim-
er sezaryen sayısı 2669 (%19,98) iken fetal hareketlerde azalma  tanısıyla yatan grupta doğurtulan 
233 gebede primer sezaryen oranı  %33,90 olarak tespit edildi.
Sonuç: Fetal hareketlerde azalma artmış sezaryen oranlarına neden olabilir.

Anahtar kelimeler: Fetal hareket; Fetal ölüm; Gebelik

ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to review the perinatal and obstetric outcome of pregnant 
women who had complaints of reduction in the fetal movements during their antenatal follow-up 
examinations or applied to the emergency service with this complaint and were admitted to the 
delivery unit with reduced fetal movement prediagnosis. 
Materials and Methods: The records of 396 pregnancies (36 weeks and over), which were admitted 
to our hospitals delivery unit during May 2011-May 2012 period with reduced fetal movement 
prediagnosis, were reviewed retrospectively. High risk pregnancies were excluded from the study. 
Patient’s age, gravidas, parities, body mass index, complete blood count, vital functions, mode of 
delivery and perinatal results were recorded
Results: It was determined that 396 patients (2.70%) out of 14,650 patients admitted to the 
Delivery Unit were admitted due to reduced fetal movement prediagnosis.
Of these 396 patients, 142 (33.11%) were discharged after examinations. There were 13,447 
deliveries for the total admitted patient group. While the number of primary caesarean sections 
were 2,669 (19.98%) for this group, the primary caesarean frequency for the 233 pregnant women 
prediagnosed with reduced fetal movement was 33.90%. 
Conclusion: Reduced fetal movement may be associated with increased cesarean section rate. 

Key words: Fetal movement; Fetal death; Pregnancy
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GİRİŞ

Fetal iyilik hali için fetal hareketlerin anne tarafından 
hissedilmesi yaygın olarak sorgulanır. Anneler tarafın-
dan fetal hareketlerde azalma hissedilmesi gebelerin 
antenatal polikliniklerine zamansız gelmeleri veya acil 
polikliniklerine başvurmaları için ortak bir nedendir (1). 
Azalmış fetal hareket şikayeti ile başvuran annelerde 
olumsuz gebelik sonuçlarında artmış risk görülmekte-
dir(2). Fetal hareketlerde azalma olan annelerde fetal 
büyüme geriliği riski, ölü doğum, erken doğum gibi 
olumsuz durumlarda artış görülmekle birlikte acil se-
zeryan riskinde de bir artış mevcuttur. Biz bu çalışmada  
antenatal takipleri sırasında veya hastanemiz acil polik-
liniğine bebek hareketlerinde azalma şikayeti ile gelip, 
fetal hareketlerde azalma  ön tanısı ile Doğum Ünitesi-
ne yatırılan gebelerin perinatal ve obstetrik sonuçları-
nın incelenmesini amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

2011 Mayıs ve 2012 Mayıs tarihleri arasında Hastane-
miz Doğum Ünitesi’ne fetal hareketlerde azalma ön ta-
nısıyla yatırılan 36. hafta ve üzeri 396 gebe retrospektif 
olarak incelendi. Yüksek riskli gebeler (diabetes melli-
tus, gestasyonel diabetes mellitus, hipertansiyon, ikiz 
gebelik, polihidramnion) çalışma dışı bırakıldı. 

Fetal hareket azalması günde 12 saat boyunca anne ta-
rafından algılanan bebek hareketlerinin 10’un altında 
hissedilmesi olarak tanımlandı. Hastaların yaşı, gravida, 
paritesi, vücut kütle indeksi (Vücut ağırlığının boy uzun-
luğunu karesine bölünmesi ile elde edilir), tam kan sayı-
mı, vital bulguları ile doğum şekli ve perinatal sonuçlar 
kaydedildi. Doğum ünitesine kabul edilen bu hastaların 
retrospektif olarak yapılan  ultrasonosografi ile fetal 
ölçümleri ve biyofizik profilleri (Fetal solunum hareket-
leri, fetal hareketler, tonus ve amnion sıvı volümleri), 
umbilikal arter Doppler kan akımları ve en az 20 daki-
kalık nonstres test (NST) grafileri değerlendirildi. Vital 
bulgular, tam kan sayımları ve biyokimyasal testleri  in-
celendi.  fetal hareketlerde azalma  ön tanısı ile Doğum 
Ünitesine yatırılan gebelerin doğum şekli ve perinatal 
sonuçları bu bir yıl içerisinde Doğum Ünitesine yatırılan 
toplam 14650 hastanın sonuçları ile karşılaştırıldı.

İstatistiksel İnceleme: Bulguların analizi SPSS 15.0 ista-
tistik paket programı kullanılarak yapıldı. Ki Kare uygun-
luk testi uygulandı. İstatistiksel anlamlılık sınırı P<0.05 
olarak kabul edildi. 
 
BULGULAR

Yıl içinde Doğum Ünitesi’ne yatan 14650 hastanın 
396’sının (2,70) fetal hareketlerde azalma ön tanısıyla 
yatırıldığı tespit edildi. 

Fetal hareketlerde azalma ön tanısıyla yatan 396 hasta-
nın 143’ü (%36,11) yapılan incelemeler sonucu taburcu 
edilirken, bir yıl içerisinde tüm yatan hasta grubunda 
taburcu edilen hasta sayısı 859’idi (%5,86). Fetal hare-
ketlerde azalma ön tanısıyla yatan yapılan incelemeler 
sonucu normal bulunup taburcu edilen hasta sayısı tüm 
yatan hasta grubuna göre anlamlı olarak fazla bulundu 
(p=0.032). Tüm yatan hasta grubunda 13447 doğum 
oldu. Bu doğumların içinde primer sezaryen sayısı 2669 
(%19,98) iken fetal hareketlerde azalma tanısı  alıp do-
ğurtulan 233 gebede primer sezaryen oranı % 33.90 
olarak tespit edildi. Primer sezaryen oranları açısından 
karşılaştırıldığında çalışma grubunda tüm hasta grubu-
na göre primer sezaryen oranı anlamlı olarak yüksek 
bulundu (p=0,026). Yüksek riskli gebelikler (YRG) bö-
lümüne hasta sevki açısından bakıldığında tüm has-
talarda 344 (%2,34) hasta YRG’ye sevk edilirken, fetal 
hareketlerde azalma grubunda 20 (%5,05) hasta olarak 
bulundu. YRG bölümüne sevk açısından anlamlı bir fark 
bulunmadı (p=0.79). (Tablo 1).   

TARTIŞMA

Azalmış fetal hareketlerin maternal algı bozukluğundan 
mı  yoksa  fetal  beslenme ve  oksijen yetersizliğinden 
mi olduğu araştırılmalıdır. Anne tarafından azalmış fe-
tal hareket algısının artmış ölü doğum ve fetal büyüme 
geriliği ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (3). Warrander LK 
ve ark. nın (4) yaptığı bir çalışmada bebek hareketlerini 
azalmış olarak ve normal olarak algılayan 28 hafta üzeri 
gebeliklerin plasentaları incelenmiş. 
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Sonuç olarak bebek hareketlerinde azalma izlenen ge-
belerin plasentalarında kontrol gurubuna göre daha 
büyük infarkt alanları, daha yüksek yoğunlukta sinsit-
yal bölge ve daha yüksek proliferasyon indeksi bulun-
muştur. Yine aynı çalışmada villüslerde damarlanma ve 
azalmış trofoblast alanları izlenmiştir. Bu çalışma fetal 
hareketlerde azalma ile başvuran kadınlarda daha ileri  
araştırma  gerektiğini ve plasental yetmezlik olabilece-
ğini düşündürmektedir. Fetal iyilik halini değerlendir-
mek için yapılan bazı çalışmalarda son 3-4 gündür fe-
tal hareketlerde azalma izlenen hastalarda ölü doğum 
oranlarının arttığı gösterilmiştir (5). Ancak ölü doğum 
risk tespiti için fetal hareketlerde azalmayı tarama ara-
cı olarak kullanmak tartışmalıdır. Çünkü fetal hareket-
lerde azalma bağlantılı ölü doğumlarda patofizyolojik 
kanıt eksikliği hala   mevcuttur (4). Bebek  hareketle-
rinde  azalma  ile  SGA ve IUGR arasındaki bağlantının 
plasental yetmezlik yoluyla olduğu öne sürülmektedir.  
Plasentanın  fonksiyonu  bozulduğunda   oksijen ve be-
sin  alışverişi  bozulup  fetal gelişimde bozulmaya neden 
olduğu açıklanmıştır. Devam eden plasental yetmezlik 
fetal hareketlerde azalmaya yol açar ve sonuçta fetal 
dekompansasyon ve ölüm meydana gelir (6).
Azalmış fetal hareket şikayeti ile başvuran kadınlarda 
olumsuz gebelik sonuçlarında artmış risk görülmekte-
dir (7). Fetal canlılık ve refah için fetal hareketlerin anne 
tarafından algısı yaygın olarak kullanılmaktadır. Fetal 
hareketlerde azalma olan annelerde fetal büyüme ge-
riliği riski, ölü doğum, erken doğum ve acil sezeryan ris-
kinde bir artış mevcuttur. Annenin fetal hareket algısın-
daki azalmayı bildirmedeki gecikmede perinatal ölüm 

riskinde artış gösterilmiştir (8). Anneler tarafından fetal 
hareketlerde azalma hissedilmesi  annelerin doğum 
birimlerini ziyaret etmeleri için ortak bir nedendir (9). 
Bizim çalışmamızda  fetal hareket azalması hisseden ge-
belerde sezaryen oranının kontrol grubuna göre arttığı 
saptanmıştır. Taburcu edilen hasta grubu da daha yük-
sek tespit edilmiştir. Frøen ve ark (10) ultrasonografi ile 
fetus hareketlerinin izlenmesi sırasında annenin algıla-
yabildiği hareket oranını %37-88 arasında bulmuşlardır. 
Literatürde fetal hareket sayısı,  sayım yöntemi ve peri-
natal sonuçları ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen, 
ortak bir görüş birliği bulunmamaktadır. 

Fetal hareket sayımı lehine  somut delil bulunmaması, 
olası olumsuz etkiler hakkında endişelere yol açmakta, 
bu  durum  anne adaylarının bu hassas dönemlerinde 
psikolojik sıkıntı ve annede artan gereksiz bir endişe 
kaynağı olabilir (11,12). Maternal olarak fetal aktivi-
te algısı güçlü bir psikolojik bağlantı ile ilişkili olduğu 
varsayılır ve maternal fetal etkileşim artmıştır (13,14).
Fetal hareketlerde azalmanın hipoksiye bir uyum ceva-
bı olarak meydana gelebileceği düşünülmekte, iskelet 
sistemine daha az  kan giderken beyin, adrenal bezler 
ve kalp dolaşımı korunmaktadır. Düzenli olarak fetal ak-
tivitenin iyi gebelik sonuçlarıyla ve  fetal  hareketlerde 
azalmanın kötü gebelik sonuçlarıyla ilişkili olduğunu 
gösteren  ortak bir yaklaşım  vardır (15,16). İlerleyen 
gebeliklerde uzun süre hareketsizlik bildirilmiş olması-
na rağmen araştırmaların çoğunluğu geç gebelikte fe-
tal hareketlerde normal olarak azalma beklenmediğini 
göstermektedir (17). 
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  Doğum ünitesine  Fetal hareketlerde      p
  yatan tüm hastalar azalma ön tanılı grup
n  14650   396
Doğum sayısı 13447 (91,78)  233(58,83)  0,04
 (%) 
Primer sezaryen 2669 (19,98)  79 (33,90)  0,026
sayısı (%) 
Taburcu   859 (5.86)  143 (36,11)  0.032
Sayısı (%) 
Riskli gebelik 344 (2,34)  20 (5,05)  0.79 
bölümüne devir 
(%) 

Tablo 1: İki grubun verilerinin karşılaştırılması



Peat AM ve ark. nın (18)  bir çalışmasında öncelikli  ola-
rak  fetal hareketlerde azalma ile ilgili kadınların bilgisi-
nin artırılması gerektiği ve bu şekilde uzun vadede fetal 
hareketlerde azalmanın tanınmasının perinatal sonuç-
larda iyileşmeye yardımcı olabileceğini düşündürmek-
tedir. Fetal hareketlerin izlenmesi fetal iyilik halinin 
değerlendirilmesi için başvurulan  kolay bir yöntem 
olmasına rağmen pozitif prediktif değeri düşük, nega-
tif prediktif değeri yüksektir. Yapılan çalışmalarda fetal 
hareket sayısı, sayım yöntemi ve bunun için yeterli ola-
bilecek optimal  süre   tanımlanamamıştır (19).

SONUÇ

Fetal hareketlerde azalma önemli bir subjektif  bulgu 
olmasına rağmen, bu durum bazı zamanlar maternal 
nedenler ile algılama azlığı olup artmış primer sezer-
yan oranlarına yol açabilmektedir. Fetal hareketlerde 
azalma değerlendirmesini geliştirmek için uzun süreli 
ve daha fazla sayıda olguyu kapsayan araştırmalara ge-
reksinim vardır.
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ÖZET 
Amaç: Testis kanseri (Tca) erkeklerde görülen ürogenital malignitelerin yaklaşık %20’sini, tüm erkek maligni-
telerinin yaklaşık %1-2’sini oluşturmasına rağmen, 15-35 yaş arası en sık görülen solid kanserlerdir. Kriptorşi-
dizm, testiküler mikrolitiasis, Klinifelter ve Down Sendromu Tca için risk faktörleridir. Tca’lerinin %95’i germinal 
dokudan köken alır. Bu tümörler seminomatöz ve nonseminomatöz (embriyonel hücreli karsinom, teratom, 
koryokarsinom, yolk kesesi tümörü) olarak iki gruba ayrılmaktadır. Biz bu çalışmada, bölgemizde yaşayan Tca 
tanısı almış hastaların genel özelliklerini ve tedavi seçenekle rini retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık. 
Gereç ve Yöntemler: 01.01.2012-30.07.2013 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakülte-
si, tıbbi onkoloji polikliniğine başvuran Tca’li hastaların demografik özellikleri ve tedavi seçenekleri retrospektif 
olarak değerlendirildi.
Bulgular: Bu süre içinde median yaşı 31(22-45) yıl olan 15 hastanın başvurduğu bulundu. İlk başvuru şikayeti 
olarak 11’nunda (%74) testiste kitle, 2’sinde (%13) ağrı, 2’sinde (%13) kitle ile birlikte ağrı vardı. Hastaların 
14’ünde tümör unilateral, 1’inde bilateraldi. Tümör boyutu ortalama 4(0.8-10) cm’di. Hastaların tümörlerinin 
7’si seminomatöz, 7’si nonseminomatöz ve bilateral tümörlü hastanın sağ testisi seminomatöz, diğeri nonse-
minomatöz histolojiye sahipti. Orşiektomi sonrası seminomatöz evre IA olan 2 hastaya karboplatin, 1 hastaya 
izlem, evre IB olan 2 hastaya karboplatin, 1 hastaya izlem, evre IIB olan 1 hastaya bleomisin, etoposid, sisplatin 
(BEP) kemoterapisi verildiği, nonseminomatöz evre IA 2 hastaya izlem, evre II ve üzeri hastalara ise BEP kemo-
terapisi verildiği görüldü.
Sonuç: Bolu ilindeki Tca’li hastaların değerlendirildiği bu retrospektif analiz sonuçları literatür ile uyumlu bu-
lundu. Türkiye verilerini elde edebilmek için diğer illerinde dahil edileceği, daha fazla hasta katılımıyla yapılacak 
çalışmaların gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Testis kanseri; Kemoterapi; Orşiektomi

ABSTRACT
Objective: ATesticular cancer (Tca) consists of approximately %20 of urogenital malignancy in men, and 
approximately %1 to 2 of all male malignancies. Tca is the most common solid tumor in males aged between 
15 to 35 years. There are many risk factors related to Tca such as cryptorchidism, testicular microlithiasis, 
klinefelter and Down syndrome. 95% of Tca is derived from germinal tissue. Germ cell tumor is classified into 
two groups: seminomatous and nonseminomatous (embryonic carcinoma cell, teratoma, choriocarcinoma, 
yolk sac tumor). In this study, we aimed to evaluate general characteristics and treatment modalities of the 
patients with diagnosis of Tca living in our region.
Material and Methods: Demographic characteristics and treatment modalities of the patients with Tca 
followed at Bolu Abant İzzet Baysal University Medicine Faculty, Medical Oncology outpatient clinic between 
01.01.2012 and 30.07.2013 were evaluated retrospectively.
Results: Fifteen patients with median age of 31 (22-45) were included in the study. As the first compliant, 11 
patients (%74) reported a mass within the testis, 2 patients (%13) reported pain, and 2 patients (%13) claimed 
both pain and mass. The tumor was unilateral in 14 patients and bilateral in 1 patient. The median tumor size 
was 4 (0.8-10) cm. 7 patients had seminomatous histology and 7 patients had nonseminomatous histology. 
The patient with bilateral tumor had seminomatous histology in the right testis and nonseminomatous 
histology in  the left testis. After orchiectomy, two patients with seminomatous stage IA were given carboplatin 
and one patient was followed without chemotherapy; two patients with  stage IB were given carboplatin 
and one patient was followed without chemotherapy; one patient with stage IIB was given bleomycin, 
etoposide, cisplatin (BEP) chemotherap; 2 patients with nonseminomatous stage IA were followed without 
chemotherapy; the patientswith stage II and above were given BEP chemotherapy. 
Conclusion: We concluded that our results were in consistent with the literature. We assumed that further 
studies are needed in other part of the country to obtain the data of Turkish population.
Keywords: Testicular cancer; Chemotherapy; Orchiectomy

41

Uğur ÜYETÜRK1, Ümmügül ÜYETÜRK2, Ahmet METİN1



GİRİŞ

Testis kanseri (Tca)erkeklerde görülen ürogenital malig-
nitelerin yaklaşık %20’sini, tüm malign tümörlerin ise 
yaklaşık %1-2 sini oluşturur (1).  Erkeklerde 15- 35 yaş 
arasında en sık görülen tümördür. Görülme sıklığı ülke-
den ülkeye değişebilmektedir. Asyalı ve Afrikalı erkek-
lerde 100.000 de 0.2 ile 1 arasında görülürken, Avrupa-
lı erkeklerde 100.000 de 4 ile 10 oranında görülür(2). 
Son 40 yıl içindeki görülme sıklığında kuzey ülkelerinde 
daha fazla olmak üzere belirgin bir artış vardır (3). Ge-
belik döneminde dietilstilbestrole (DES) maruz kalma, 
virüsler, çevresel ajanlar ve testis travması da dahil ol-
mak üzere çeşitli faktörlerin bu artışa neden olabileceği 
öne sürülmüştür. Ancak bu faktörlerden hiç biri hasta-
lığın daha sık görülmesini net olarak izah edememek-
tedir (4, 5). 

Tümörün etiyolojisinde bazı risk faktörleri tanımlanmış-
tır. Bunların içinde kriptorşidizm tanımlanan en önemli 
risk faktörlerinden birisidir. Tanı konulan hastaların % 
10’unda testis abdominal yerleşimlidir. Testisin skrotu-
ma indirilmesi kanser riskini azaltır ancak normal po-
pulasyon düzeyine indirmez (6). Hastaların % 1-3 ünde 
aile hikayesi vardır. Hastaların oğullarında ve kardeşle-
rinde tümör gelişme riski ise normal popülasyona göre 
yaklaşık 10 kat fazla olması genetik bir komponentinin 
olabileceğini düşündürmektedir (7). HIV pozitif olanlar-
da olmayanlara göre 21 kat sık görülmesi HIV in de bir 
risk faktörü olabileceğini göstermiştir(8). Bunların dı-
şında testiküler mikrolitiasis, Klinifelter ve Down Send-
romu da risk faktörleri arasında sayılmaktadır (9-11).

Bu retrospektif analizde bölgemizde yaşayan Tca tanısı 
almış hastaların genel özelliklerini ve tedavi seçenekle-
rini değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu retrospektif analize Ocak 2012- Temmuz 2013 ta-
rihleri arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi tıbbi onkoloji polikliniğine başvuran Tca hastalar 
dahil edildi. Hastaların yaşı, başvuru şikayetleri, hidro-
sel ve/veya varikoselin eşlik edip etmediği,  tümörün 
yeri ve histolojik tipi,  metastazın olup olmadığı, evresi,  
preoperatif ve postoperatif beta Human Corionik Go-
nadotropin (ßHCG), alfa Fetoprotein (αFP) ve Laktat 

dehidrogenaz (LDH) değerleri ve uygulanan tedaviler 
değerlendirildi.

BULGULAR

Verilerimiz değerlendirildiğinde bu süre içinde farklı 
kanser tanıları konmuş 351 erkek hastanın polikliniği-
mize başvurduğu ve bu hastalardan 15 tanesinin (%4) 
Tca tanısı almış olduğu görüldü.

Hastaların median yaşı 31(22-45) yıl idi. İlk başvuru şi-
kayeti olarak 11’inde (%74) testiste kitle, 2’sinde (%13) 
ağrı, 2’sinde (%13) kitle ile birlikte ağrı vardı. Olguların 
2’ sinde (%13) hidrosel ve 3’ ünde (%20) de varikosel 
tespit edildi. Hastaların 1’inde (%7) inmemiş testis öy-
küsü vardı. Tümör yerleşimi hastaların 9’inde sağda, 
5’inde solda ve 1’inde bilateraldi. 

Tanı sırasındaki tümör boyu ortalama 4.8cm idi. Has-
taların 7’si seminomatöz, 7’si nonseminomatöz histo-
lojiye sahipti. Bilateral tümörü olan olguda ise testisin 
birinde seminomatöz diğerinde nonseminomatöz his-
toloji mevcuttu. Nonseminomatöz tümörlerin tama-
mında embiyonel karsinom, % 57’si seminom, % 29’u 
yolk salk ve yine % 29’u teratom kompenenti içermek-
teydi. Seminomatöz grupta evre 1A 3 hasta, evre 1B 
3 hasta, evre IIB 1 hasta, nonseminomatöz grupta ise 
evre 1A 2 hasta, evre IIA 1 hasta, evre IIB 1 hasta, evre 
IIIB 1 hasta, evre IIIC 2 hasta olduğu görüldü. Semino-
matöz histolojiye sahip hastaların ortalama αFP, ßHCG 
ve LDH değerleri sırasıyla preoperatif 3.49 ng/mL, 
316.8 mIU/mL, 224.43U/L ve postoperatif 2.48 ng/mL, 
1.71 mIU/mL, 187.14 U/L idi. Nonseminomatöz histo-
lojiye sahip hastaların ortalama αFP, ßHCG ve LDH de-
ğerleri sırasıyla preoperatif 389.47 ng/mL, 75.92 mIU/
mL, 251.17 U/L ve postoperatif 52.59 ng/mL, 145.32 
mIU/mL, 308.17 U/L idi. Orşiektomi sonrası seminoma-
töz histolojiye sahip, evre IA 2 hastanın karboplatin, 1 
hastanın izlem ve evre IB olan 2 hastanın karboplatin, 
1 hastanınsa izlem seçeneğini seçtiği görüldü. Evre IIB 
olan 1 hastaya ise bleomisin, etoposid, sisplatin (BEP) 
kemoterapisi verildiği bulundu. Non seminomatöz 
grupta IA olarak evrelenen 2 hastanın izlem seçeneğini 
seçtiği, diğer evre II ve üzeri hastalara ise BEP kemote-
rapisi verildiği bulundu (Tablo 1).
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                                                n(%)
Yaş   33 (22-45)
Başvuru Şikayetleri  
      Testiste kitle  11(74)
      Ağrı   2(13)
     Testiste kitle+Ağrı 2(13)
İnmemiş testis  1 (7)
Tümörün Terleşim Yeri  
     Sağ   10
     Sol   6  
Tedavi  
     BEP   7(46) 
     Karboplatin  4(27) 
     İzlem   4(27) 
Tümör Histolojisi                    
   Seminamatöz  8(53) 
   Nonseminamatöz 8(47) 
Embiyonel karsinom 7(100) 
Seminom  4(57) 

TARTIŞMA

Tca görülme sıklığı erkeklerde gittikçe artma eğilimin-
de olan bir hastalıktır. Ancak hastalığa bağlı ölüm oranı 
düşüktür. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2013 yılında 
7920 kişiye yeni tanı konulması beklenirken erken tanı 
ve etkin tedavi ile hastalığa bağlı ölüm sayısının 400 kişi 
ile sınırlı kalacağı düşünülmektedir (12). 5 yıllık sağ kalı-
mı % 90’nın üzerinde olan hastalığın prognozu oldukça 
iyidir (13). 

Tca özellikle 30-34 yaşlarında pik yaparken, 15 yaş al-
tında nadir görülür (14). Bizim çalışmamızda hastaların 
median yaşı 31 olarak tespit edildi. En genç hastanın 
yaşı 22 iken en yaşlı hastanın yaşı 45 idi.
Tca’lerinin %95’i germinal dokudan köken alır. Bu tü-
mörler seminomatöz ve nonseminomatöz (embriyonel 
hücreli karsinom, teratom, koryokarsinom, yolk kesesi 
tümörü) olarak iki gruba ayrılmaktadır. Tüm germ hüc-
reli tümörlerin (GHT) % 50’sini oluşturan seminomatöz 
tümörler nonseminomatöz tümörlerden daha ileri yaş-
larda görülürler ve 40 yaşına doğru görülme sıklıkları 
artar. Ayrıca nonseminomatöz tümörlerin  % 20’ sinde 
seminomatöz kompenent yer alır (15). Literatür verile-

riyle uyumlu şekilde çalışmamızdaki Tca’li hastaların 8’si 
(%53) seminomatöz tipteydi. 
Çalışmalarda inmemiş testisli hastalarda Tca gelişim ris-
ki ile ilgili farklı oranlar elde edilmiştir. Yakın tarihli bir 
çalışmada inmemiş testiste kanser gelişme relatif riski-
nin (RR) 2.8-8 arasında olduğu belirtilmiştir (16). Başka 
bir çalışmada ise bu riskin daha düşük (4,5,7) olduğu 
bulunmuştur (17). Ancak Campbell 1942 yılında yaptığı 
bir çalışmada Tca yaklaşık %12’ sinin inmemiş testisler-
de geliştiğini ifade etmiştir (18). Bizim çalışmamızda ise 
1(%7) hastada inmemiş testis öyküsü bulunuyordu. Bu 
Campbell’in sonucuna göre oldukça düşük ancak yakın 
zamanlı çalışmaların sonuçlarına benzerdi.

Tca en sık görülen şikayet testisteki büyümedir. Yapılan 
bir çalışmada hastaların % 90’nının testislerindeki bü-
yüme şikayetiyle polikliniklere başvurduklarını göster-
miştir(19). Yapılan başka bir çalışmada ise hastaların 
yaklaşık % 20’ sinde skrotal ağrı şikayeti olduğu belirtil-
miştir(20). Bizim hastalarımızın 2’sinde ağrı ile birlikte 
olmak üzere 12’sinde (%87) testiste şişlik ilk başvuru şi-
kayetiydi. Bu sonuçlar daha önceki çalışmaların sonuç-
larıyla benzerdi.

Bir değerlendirmede bilateral testis tümörü oranının 
% 1-2 olduğu, tümörlerin histolojik tiplerin değişebile-
ceği ancak germ hücre tümörlerinin en sık görülen tip 
olduğu belirtilmiştir(20). Dieckmann ve ark. ise testi 
tümörlerinin % 2.5’unun bilateral olduğunu ve tümör 
nedeniyle opere olanlarda karşı tarafta tümör gelişme 
riskinin 1000 kat arttığı ifade etmişlerdir (21). Yapılan 
başka bir çalışmada ise bilateral testis tümör oranın % 
3 olduğu ve eş zamanlı tümörlerin çoğu zaman benzer 
histopatolojik özellik gösterdiği belirtilmiştir (22). An-
cak nadiren farklı histolojik tipteki testis tümörleri eş 
zamanlı görülebilmektedir. Antonella Coli ve ark. 2003 
yılında yaptıkları bir literatür taramasında bileteral an-
cak farklı histolojik özellik gösteren sadece 42 olgu tes-
pit etmişlerdir (23). Bizim çalışmamızda 1 (%7) hastada 
bilateral testis tümörü tespit edildi. Bu oran literatüre 
göre yüksekti. Ancak bunun hasta sayımızın azlığıyla 
ilişkili olabileceği düşünüldü. Tümörlerin farklı histolo-
jik tipte olması ise nadir karşılaşılan bir durumdu. 
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Bir kitle içinde birden fazla histolojik kompenentin iz-
lendiği nonseminomatöz tümörler GHT lerin % 40’ını 
oluştururlar (15). Sıklık sırasıyla en sık kombinasyonlar 
embriyonel karsinom/teratom, embriyonel karsinom/
seminom, embriyonel karsinom/yolk sak tümörü/te-
ratom, embriyonel karsinom/teratom/koryokarsinom-
dur. Nonseminomatöz tümörlerin % 80’ninde embriyo-
nel karsinom, % 50’sinde teratom, % 40’ında yolk salk, 
% 20’sinde seminom kompenenti bulunur (15,24,25).  
Bizim hastalarımızda embriyonel karsinom kompenenti 
tümörlerin hepsinde yer almaktaydı. Teratom ve yolk 
salk % 29’unda, seminom ise % 57’sinde bulunmak-
taydı. Bu sonuçlar literatürden kısmen farklılık gösteri-
yordu. αFP, ßHCG ve LDH hastalığın tanı ve takibinde 
kullanılan tümör markerlarıdır. αFP’nin yarılanma ömrü 
5-7,  ßHCG’nin ise 2-3 gündür. αFP nonseminomotöz tü-
mör tanısı almış hastaların % 60’ında, ßHCG hastaların 
% 50’sinde yükselir. Saf seminomatöz tümörlü olan has-
taların  % 25’inde ßHCG de artış görülürken αFP de ise 
bir yükselme olmaz (26).  LDH ise hastaların %50’sinde 
artış gösterir. Bazı seminomlarda tek yükselen marker 
olmasına rağmen αFP ve ßHCG’ye göre daha az spesi-
fiktir (27). 
Tca’nin standart tedavisinde ilk basamak orşiektomidir. 
Bundan sonraki aşamada evre IA ve IB seminomatöz 
tümörlerde uygulanabilecek tedavi seçenekleri gözlem, 
radyoterapi, 1 veya 2 kür karboplatin kemoterapisidir 
(29).
Evre I Tca’li hastaların dahil edildiği bir çalışmada has-
talar 2 gruba ayrılmış, gruplardan birine radyoterapi 
diğer gruba ise karboplatin kemoterapisi uygulanmıştır. 
4 yıllık takibin sonunda her iki grubun hastalıksız sağ ka-
lımları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (30). 
Bizim çalışmamızda seminomatöz histolojiye sahip evre 
IA ve IB olan 6 hastadan hiç biri orşiektomiden sonra 
radyoterapiyi seçmedi. Belki hastanemizde radyoterapi 
bölümünün olmaması bunda etken olmuş olabilir. Has-
taların 4’ü (%66) tek ajan 1 siklus karboplatin kemote-
rapisini seçerken, 2(%37) hasta izlem seçeneğini kabul 
etti.
Evre IIA ve IIB’de ana tedavi yöntemi radyoterapidir. 
Radyoterapinin infradiyafragmatik, paraaortik ve ip-
silateral iliyak alanı kapsaması önerilmektedir (31). 
Seçilmiş evre IIB hastalarda BEP kemoterapisi radyote-
rapinin alternatifi olarak uygulanabilir (32). Bizim çalış-

mamızda da evre IIB olan 1 hastaya BEP kemoterapisi 
verilmişti. Nonseminomatöz evre I kanserli hastaların 
patolojisinde embiryonel karsinom kompenentinin 
baskın olması ve/veya lenfovasküler invazyon görülme-
si izlenecek tedavi yöntemini değiştirir. Tanı sırasında 
bunların olmadığı hastalarda aktif gözlem yeterlidir. 
Ancak bu faktörlerden birinin olması durumunda aktif 
gözlemin yanı sıra kemoterapi ve retroperitoneal lenf 
nodu diseksiyonu (RPLND) da düşünülebilir (33). Bizim 
çalışmamızda nonseminomatöz evre I olan 2 hasta var-
dı. Her iki hastada risk faktörü yoktu ve aktif gözlem 
uygulandı. Evre II hastaların tedavi seçiminde tümör 
markerları ve lenf nodu tutulumunun değerlendirilmesi 
önemlidir. Bu evredeki hastalarda RPLND ve BEP kemo-
terapisi uygulanabilir (34) Çalışmamızdaki evre II’deki 3 
hastanın tamamına BEP kemoterapisi uygulanmıştı.

Sonuç olarak yaptığımız değerlendirmede verilerimizin 
litaratür ile uyumlu olduğunu gördük. Bölge nüfusuy-
la ilişkili olarak hasta sayımızın az olması ise çalışma-
mızın eksik yanıydı. Türkiye verilerini elde edebilmek 
için farklı bölgelerin de dahil edileceği, daha fazla hasta 
katılımıyla yapılacak çalışmaların gerekli olduğunu dü-
şünmekteyiz.
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ÖZET
Amaç: Çalışma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımı hakkındaki bilgi-tutum-davranışlarını 
belirlemek amacı ile yapıldı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma Mayıs-Haziran 2013 tarihleri arasında Kütahya ili Dumlupınar Üniver-
sitesinde yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Hazırlanan anket yüz-yüze görüşme tekniği ile 
çalışmaya katılmayı kabul eden 18 yaş üzeri Üniversite öğrencisinde 580 kişide uygulandı. Ankette 
kişilerin Akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi-tutum-davranışlarını sorgulayan sorular yer aldı. Veri-
lerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. 
Bulgular: Çalışma grubunun %68.4’ü (n=376) sadece hekimin verdiği ilaçları, %62.9’u (n=365) re-
çeteye uygun kullandıkları, %66.4’ü (n=385)  ilaçları uygun koşullarda sakladıklarını bildirdi. Katı-
lımcıların %67.8’i (n=385) hekimin önerdiği süreye kadar ilacı kullandıklarını, %27.8’i (n=161) aynı 
etkiye sahip ama ucuz olan ilacı tercih ettiklerini ve %85’i (n=495)  ilaç temininde sıkıntı yaşama-
dığını belirtirken, %37.2’si (n=216)  kullandığı ilaç hakkında araştırma yaptığını ve grubun %42.6’u 
(n=247)  ilacın renk-ambalaj ve tadının kullanım açısından önemli olduğunu bildirdi. 
Sonuç:  Akılcı ilaç kullanımına yönelik eğitim programlarının artırılması ve sağlık hizmetleri sunu-
mu sırasında kaçırılmış fırsatları değerlendirmenin önemli ve gerekli olduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: İlaç tedavisi; Bilgi; Davranış 
  
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to determine knowledge-attitude behaviors of university 
students about rational use of drugs. 
Mateials and Methods: A total of 580 participants included to the study, who accepted the via 
face to face communication method, at least 18 years old; in three months period ( May-June 
2014).  All participants questioned for their knowledge-attitude behaviors on rational use of 
drugs. Descriptive statistics was used in order to evaluate the collected data.
Results: 376 participants (68.4%) stated that they had used only drugs given by a doctor, 365 
participants (62.9%) pointed that they had used drugs according to prescription and 385 
participants (66.4%) noted that they had preserved drugs under suitable conditions. 385 
participants (67.8%) clarified that they obey the time of drug use as the doctor suggested. Most 
of the participants (n=495, 85%) stated that they had no problem in providing the drug. While 
161 participants (27.8%) mentioned that they chose the cheaper ones with the same effect, 216 
participants (37.2%) noted that they searched about the drug before using. Only 247 participants 
(42.6%) answered as the color-package and taste of the drug was important to use it.
Result: It is crucial and highly necessary to increase educational programmers on rational use of 
drugs
Key Words: Drug therapy; Knowledge; Behavior
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GİRİŞ

Akılcı ilaç (AKİ) kullanımı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ta-
rafından; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özellik-
lerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük 
fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmak-
tadır (1). 
Son yıllarda gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte 
olan ülkelerde de ilaçların güvenli ve etkin kullanımı 
ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalar akılcı ilaç kullanımının 
sağlanamamasının küresel bir sorun haline geldiğini 
göstermektedir (2-5).
Bunun yanında günümüzde çok sayıda ve çeşitte ilacın 
kullanıma girmesi, bunlara ulaşım ve bilgi edinmenin 
kolaylaşması nedeniyle akılcı ilaç kullanımı zorlaşmak-
tadır (6). 
İlacın akılcı kullanımı süreci birden fazla tarafları ilgi-
lendirmekte, devlet, ilaç endüstrisi, hekimler, eczacılar, 
sağlık çalışanları ve toplumu ilgilendirmektedir. Bu sü-
recin doğru bir şekilde işlemesi için tüm tarafların akılcı 
davranmasını ve katılımını gerektirmektedir.
Ülkemizde AKİ kullanımının sağlanmaması önemli sağ-
lık sorunları arasında yer almakta, ilaç kullanımının en 
önemli belirleyicileri ve tarafı olan toplumun bu konuya 
bakış açısını değerlendiren kısıtlı sayıda çalışma bulun-
maktadır (7-12).
Bu çalışma, Kütahya da öğrenim gören üniversite öğ-
rencilerinin akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgi-tutum 
-davranışlarını belirlemek amacı ile yapıldı.

MATERYAL-METHOD

Çalışma Mayıs-Haziran 2013 tarihleri arasında Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyoloji bö-
lümü öğrencilerinde yapılan tanımlayıcı tipte bir çalış-

madır. Sosyoloji bölümünde 2012-2013 öğretim yılın-
da 674 öğrenci öğrenim görmekte olup, öğrencilerin 
%86’sı (n=580) çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Ha-
zırlanan anket Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından yüz-yüze görüş-
me tekniği ile uygulandı. Ankette kişilerin DSÖ’nün Akıl-
cı İlaç Kullanma tanımına (1) uygun olarak hazırlanan 
Akılcı ilaç kullanımına yönelik davranışlarını sorgulayan 
6 soru ve ilaç kullanımına yönelik bilgi-tutum-davranış-
larını gösteren 10 soru yer aldı. 
Hekimin verdiği ilaç dışında başka ilaç kullanmama, re-
çeteye uygun kullanma, ilaçları uygun koşullarda sakla-
ma, hekimin belirttiği süre boyunca ilacı kullanma, aynı 
etkiye sahip ilaçlar arasında ucuz olanı tercih etme ve 
ilacı teminde sıkıntı yaşamama davranışlarının hepsini 
gösterme “Akılcı ilaç kullanma” davranışı olarak tanım-
landı. Verilerin değerlendirmesinde SPSS paket progra-
mı ve tanimlayici istatistikler ve kikare testi kullanıldı.

BULGULAR

Çalışma grubunun %86’sı (n=503) kız, %13,3’ü (n=77)’si 
erkek öğrenci, yaş ortalaması 20,19±1,23 idi. Katılımcı-
ların AKİ kullanma davranışı sıklığı %23.6’ı (n=137) olup, 
grubun %68.4’ü (n=396)  sadece hekimin verdiği ilaçla-
rı, %62.9’u (n=364)  ilaçları reçetede belirtilen miktarda 
uygun bir şekilde kullandıklarını, %66.4’ü (n=385) ilaç-
ları uygun koşullarda sakladıklarını bildirdi. Katılımcıla-
rın %67.8’i (n=393) hekimin önerdiği süreye kadar ilacı 
kullandıklarını, %27.8’i (n=161) aynı etkiye sahip ama 
ucuz olan ilacı tercih ettiklerini ve %85’i (n=161)  ilaç 
temininde sıkıntı yaşamadığını belirtti (Şekil 1).
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Şekil 1. Katılımcıların Akılcı İlaç 
kullanma davranışlarının dağılımı



Çalışma grubuna ilaç kullanımı hakkındaki bazı davra-
nışları sorulduğunda katılımcıların %62.9’u (n=365) “ila-
cı kullanmadan önce kullanma talimatını okuduklarını”, 
%67.8’i (n=393) “antibiyotikleri yalnızca hekim önerdi-
ğinde kullandıklarını”, %30.6’sı (n=177)  aile bireylerinin 
kendileri için aldıkları ilaçları kullandıklarını”, %26.2’si 
(n=152)   “ ilaç kullanımından dolayı zarara uğradığını”, 
%42.6’sı (n=247)    “ilacın renk-koku-ambalaj ve tadına 
önem verdiğini”, %37.2’si (n=216)  “ilaçlar hakkında kul-
lanmadan önce araştırma yaptığını” belirtti (Tablo 1).

Erkeklerin %41,6’sı, kadınların ise %20,9’nun AİK dav-
ranışı gösterdiği bulunurken, erkeklerde AİK davranışı 
kadınlara göre daha yüksek saptandı (Tablo 2, p:0,000).
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İlaç kullanımı hakkındaki davranışlar   N (%)
İlacı kullanmadan önce kullanma talimatını okuma  365 (62.9)
Antibiyotikleri yalnızca hekim önerdiğinde kullanma  393 (67.8)
Aile bireylerinin ilaçlarını kullanma    270 (46.5)
Yanlış ilaç kullanımından dolayı zarara uğrama  152 (26.2)
İlacın rengi-kokusu-ambalajı-tadına kullanırken önem verme 247 (42.6)
Kullanacak ilaçlar hakkında araştırma yapma   216 (37.2)

Tablo 1. Katılımcıların ilaç kullanımı hakkındaki davranışlarının dağılımı

    AİK davranışı gösterme 
Cinsiyet   Yok N( %) Var N( %) Toplam*
 Erkek  45 (58,4) 32 (41,6) 77 (13,3)
 Kadın   398 (79,1) 105 (20,9) 503 (86,7)
Toplam   443 (76,3) 137 (23,6) 580 (100)
   X2 : 15,83      p:0,000

Tablo 2. Katılımcıların cinsiyete göre AİK davranışı dağılımı

TARTIŞMA

Sağlığın temini, temel bir insan hakkı olup,  sağlığı geniş 
kapsamda ele almak gereklidir. Sağlık hizmetinin büyük 
kısmını oluşturan ilaç kullanımı tedavi hizmetleri içinde 
büyük paya sahiptir. Ancak pek çok sorunu da berabe-
rinde getirmektedir. Bu sorunlar ve çözümler ilaç Akılcı 
olarak kullanılırsa doğru yön bulmaktadır (13).
 
Akılcı ilaç kullanımı 1985 yılında Nairobi’de ilk kez te-
melleri atılan ancak öncesinde de üzerinde dikkatle 
durulan evrensel olarak tüm dünyayı ilgilendiren bir 
konudur (1). Ülkelerin bu amaçla yaptıkları sağlık har-
camaları arasında ilaçlara önemli bir yer ayrılmaktadır. 

DSÖ verilerine göre 2006 yılında tüm dünyada ilaç har-
camalarına ayrılan kaynak yaklaşık 859 milyar Ameri-
kan Dolarıdır. Küresel gayrisafi hasıla içinde ilaç harca-
malarına ayrılan pay ortalama %1,52 iken tüm dünyada 
ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki 
payı ortalama %24,9’dur (14). 
              
AİK konusunda dünyada ve ona paralel olarak Türkiye’de 
belli bir yol alınsa da ilaçların kullanım sorunları devam 
etmektedir. Günümüzde,  ülkemizde her iki ilaçtan biri 
ne yazık ki akılcı kullanılmamaktadır. 
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Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin sağlık harca-
malarına ayrılan bütçelerinin büyük bir kısmı ilaca ay-
rılmakta iken ülkemizde bu oran neredeyse sağlık büt-
çesinin yarısını kapsamaktadır. Ülkemizde ilaç ve tıbbi 
sarf malzemesi harcamalarının toplam sağlık harcama-
ları içindeki payı 2000 yılı için %33,5 olarak bildirilmiştir 
(15). 

Klinik Farmakolojinin temel alanlarından biri olan akılcı 
ilaç kullanımında taraf olmayan kesim bulunmamakla 
brilikte tüm tarafların bu konuya doğru şekilde katılımı 
des teklenmelidir. 

Çalışma grubunun %42,6’sı (n=247)  ilaç kullanımında 
renk, koku, ambalaj ve tadın önemli olduğunu bildir-
di.  Anton ve arkadaşlarının çalışmasında ise; ilaç kul-
lanımında rengin önemli bir faktör olduğu, ilaç rengi 
ile kullanımı arasında doğrudan bir ilişki olduğu belir-
tilmektedir. Renklere göre ilaç tasarlanmasına yönelik 
tavsiyelerde bulunulmakta; yeşil ve mavi renkteki ilaç-
ların sakinleştirici etkisinden söz edilmekteyken, kırmızı 
ve portakal renkli ilaçların uyarıcı etkiye sahip olabile-
ceği ileri sürülmektedir (19). 

İlaç kullanımında rengin yanı sıra tat ve koku elbette bi-
reyi rahatsız etmeyecek ölçüde olmalıdır, ilaç üreticile-
rinin bu konuda biraz daha görselliği ön planda tutması 
gerekliliği ön plana çıkmaktadır. 

Ankara’da Akılcı ilaç kullanımına yönelik yapılan bir 
pilot çalışmada ise bireylerin %75.5’nin hekimine da-
nışmadan ilaç kullandığı bildirilmiştir (7). Özçelikay ve 
arkadaşlarının çalışmasında ise öğrencilerin  %90.2’nin 
sağlık profesyoneline danışmadan ilaç kullandığını ve 
%13.1’nin kendilerini iyi hissettikleri zaman ilacı bıraktı-
ğını belirtmişlerdir (20).

Akılcı İlaç kullanımında, hekimin önerdiği sürede ilaç 
kullanma tedavi için gerekliliktir. Özellikle antibiyotik 
kullanımı esnasında bu konuya gereken önem veril-
memekte hekimin önerdiği dozdan daha az sürede ilaç 
kullanılmakta ve ilaca karşı direnç gelişimi süratlendiril-
mektedir. Çalışmamızda katılımcıların %68.4’ü (n=397) 
yalnız hekimin verdiği ilaçları kullandığını söylemekte-
dir. Diğer çalışmalara göre yüksek bir kesimde hekim 

önerili ilaçlar kullanıldığı saptansa da yaklaşık %30’luk 
(n=174)   bir kesimde ilaç kullanımının otonom, hekime 
danışmadan gerçekleştirildiği görülmektedir.  Bu nokta-
da eğitimin, doğru tutum ve davranışların gelişmesinde 
özel bir yeri olduğu vurgulanmalıdır. İlacın hastaya ve 
topluma ulaştırılmasında görev alan sağlık çalışanları 
öğrenciler de dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanları 
(hekim, hemşire, eczacı, sağlık teknikeri) ile hastalar ve 
toplum, AİK konusunda bilgilendirilmelidir (16-18).  Di-
ğer önemli bir problem akılcı olmayan antibiyotik kulla-
nımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler antibiyotiği 
%67,8 (n=393) oranında hekiminin önerisiyle, yani he-
kim yazdığı için kullanmaktadır. Tarafları hekim, hasta, 
eczacı, hemşire, ilaç üreticileri, resmi otorite olarak ta-
nımladığımızda antibiyotik kullanımında öncelikli önem 
hekimlerin antibiyotik önerisi yönünde yoğunlaşması 
gerekliliği bir kez daha vurgulanmalıdır.

 İlacın uygun koşullarda saklanıyor olması akılcı ilaç kul-
lanımın önemli diğer bir alanıdır. Çünkü içeriği kimyasal 
olan ilaç olarak insan sağlığına yarar sağladığı gibi son 
derece zararlı bir ürüne de dönüşebilir. Isı, ışık, nem 
gibi faktörler ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken 
koşullar arasında yer almaktadır. Çalışmamızda katılım-
cıların %66,4’ü (n=385)  uygun ilacı uygun koşullarda  
muhafaza ettiklerini belirtmektedir. Yaklaşık üçte birlik 
kesimde ise ilacın saklanması ile ilgili konuda hassas 
davranmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
      
Çalışmamıza benzer olarak Belçika’da yapılan bir çalış-
mada ise ilaç kullanıcılarının 1/3 lük bir kısmının ilaçları 
uygunsuz koşullarda sakladığı ve bu konuya yeterince 
önem verilmediği vurgulanmaktadır (21).      
  
Araştırma grubunun ilacı kullanmadan önce kullanma 
talimatının okunuyor olması %62,9’luk (n=365)  oranda 
bulunmuştur. Bu da bize ilacı kullanan bireylerin be-
lirgin bir bilinç düzeyine sahip olduklarını gösterirken, 
kullanım talimatını okumayan bireyler için iyileştirme 
yapılmasının gerekliliğini göstermektedir.

ÖZYİĞİT ve ark. 
Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımı Bilgisi

Bozok Tıp Derg 2015;5(1):47-52 
Bozok Med J 2015;10(1):47-52



Ulusal sağlık politikaları kapsamında yer alan AKİ kulla-
nımında ilaca erişilebilirlik ilk sıralarda yer almaktadır, 
yapmış olduğumuz çalışmamızda araştırma grubunun 
%85’nin (n=493)  ilaca kolay erişiminin sağlanıyor ol-
ması, son yıllarda yapılan ilaçta fiyat azaltmanın sonucu 
olarak yorumlanabilir.

Eşdeğer ilaç kullanımı, tedavinin daha ucuza mal olma-
sını sağlayabilecek bir uygulamadır. Ancak bunun etkili 
ve güvenilir bir uygulama olabilmesi için biyoyararla-
nım/biyoeşdeğerlik (BY/BE) çalışmalarının çok iyi yapıl-
mış olması, zaman zaman tekrarlanması gerekmektedir 
(22).  Çalışmamızda çarpıcı bir sonuçta biyoeşdeğerlilik-
le ilgili olan bölüme aittir. Katılımcıların yaklaşık %28’nin 
aynı etkiye sahip ilaçlar arasında ucuz fiyata sahip olan 
ilacı tercih etmesi sanki bu ilaçların daha az etkiliymiş 
gibi algılandığını göstermektedir.   Biyoeşdeğerliliğin 
farmakoekonomik açıdan da yararlılığı kuşkusuz kabul 
görmekle birlikte bu yönden daha fazla çalışma ve araş-
tırmalara gereksinim duyulmaktadır.

Araştırma grubunun ilacı kullanmadan önce kullanma 
talimatının okunuyor olması %62,9’luk (n=365)  oranda 
bulunmuştur. Bu da bize ilacı kullanan bireylerin be-
lirgin bir bilinç düzeyine sahip olduklarını gösterirken, 
kullanım talimatını okumayan bireyler için iyileştirme 
yapılmasının gerekliliğini göstermektedir. 

Araştırma grubunda aile fertleri arasında ilaçların ortak 
kullanımı %46,5 (n=270)     oranında tespit edilmiş olup, 
ilacın sanki son derece zararsız bir maddeymiş gibi algı-
landığı algısı yaratmaktadır. Her iki aileden birinin aile 
içi ilaç kullanım alışkanlığına sahip olduğunu görmekte-
yiz. Hayli dikkat çekici bir durum olan aile içi ortak ilaç 
kullanımı çalışma sonuçlarından üzerinde dikkatlice du-
rulması gerekli bir sorun olarak görülmektedir. Sorun-
ların giderilmesinde ise, hizmet içi ve topluma yönelik 
eğitim stratejilerinin geliştirilmesi ve izlenmesi, bunla-
rın yönetsel ve mevzuat düzenlemelerini içeren çalış-
malarla desteklenmesi akılcı ilaç kullanımı yönündeki 
engellerin aşılmasında etkin olacaktır (23).   Kız ve er-
keklerde AİK davranışları incelendiğinde Özkan ve arka-
daşlarının Erzincan ilinde yaptığı çalışmada ise kızlarda 
AİK kullanma oranları daha yüksek bulunmuştur. (24) 
Bizim çalışmamızda, Erkeklerin %41,6’sı, kadınların ise 
%20,9’nun AİK davranışı gösterdiği bulunurken, erkek-
lerde AİK davranışı kadınlara göre daha yüksek saptandı 

(Tablo 2, p<0,001).

Bu çalışma ile öğrencilerin ailelerindeki AİK uygulama-
ları da sorguladığından, dolaylı olarak aile tutum ve 
davranışları da belirlenmiş oldu. Bireylerin %37,2’nin 
(n=216)   ilacı kullanmadan önce ilaç hakkında araştır-
ma yapması eğitimle doğrudan ilişkilendirilebilir. Do-
ğası gereği insan bilinmeyene karşı ilgi duyan varlıktır, 
hastalığını iyileştireceğini varsaydığı bu maddeleri kul-
lanmadan önce araştırması, tanıması gerekirken çalış-
mamızda bu oran hayli düşük bulunmuştur. Tüm ileti-
şim araçlarını aktif kullanan üniversite öğrencilerinin 
AİK konusunda daha pasif kaldıklarını göstermektedir. 
Bunun yanısıra çalışmamızın sonuçları ileride planla-
yacağımız Üniversite öğrencilerine yönelik Akılcı İlaç 
Modüllerinin hazırlanmasında ve hedef grubun belir-
lenmesinde yol gösterici olacaktır. 

SONUÇ

Kütahya ili 18 yaş üstü bireylerde AİK kullanımı bilin-
cinin sağlanabilmesi için eğitim programlarının artırıl-
ması ve sağlık hizmetleri sunumu sırasında kaçırılmış 
fırsatları değerlendirme önemli ve gereklidir. Eğitim 
programları ile kazanılan tutum ve davranışların korun-
ması ve desteklenmesi için gerekli idari düzenlemeler 
yapılmalı, ilaç politikaları bu yönde şekillendirilmelidir. 
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ÖZET

Yayınlanması amacıyla bilimsel makale yazımı, bir akademisyenin geleceği ve kariyeri 
açısından oldukça önemlidir. Ancak günümüzde tıp fakültelerinin bir çoğunda bu konu-
da eğitim verilmemektedir. Bilimsel makale yazımının eğitimi tüm akademisyenler için 
önemli bir gereksinimdir. Bir çok doktor, dikkate değer klinik ve deneysel edinimlerini 
paylaşabilmek adına yabancı dil bilen akademisyen olmayı hedefler. Bilimsel yayın konu-
sunda başarılı bir akademisyen  daha iyi bir kariyere ve üne kavuşur. Bu makalenin amacı 
tıbbi makale yazımı konusunda literatür bilgileri ışığında, akademisyen olmayı hedefle-
yen doktorları aydınlatmak ve motive etmektir.  

Anahtar Kelimeler: Bilim; Makale; Tıbbi yazım

ABSTRACT

Scientific writing for publication is essential for a succesful career development and aca-
demic survival of an academician.  Main problem is lack of the instruction in scientific 
writing in medicine faculties. Scientific writing education is an inevitable requirement for 
all academic people. Thus doctors wants to be academician should be keen on learning 
foreign language and sharing their outstanding clinical and experimental experiences . 
Good writing skills help to build better career and  create reputation. Our writing aimed 
to enlighten the key points of the successfull medical writing and motivate the young 
doctors want to be academician. 

Key Words: Science; Article; Medical writing
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GİRİŞ

Bilimsel makale yazımı ve yayınlanmasının cerrahla-
rın kariyerlerinin gelişmesi ve akademik başarılarının 
sürekliliği açısından çok önemli olmasına karşılık, bu 
konudaki eğitimlerinin istenilen düzeyde olduğunu 
söylemek mümkün değildir (1). Tıbbi makale yazımı ve 
yayına dönüştürülmesi konusundaki eğitim gerek me-
zuniyet sonrası eğitim kurslarında gerekse  sürekli tıp 
eğitimi programlarında nadiren yer bulabilmektedir. 
Bunun yanında İngilizce yayınlanan tıbbi dergilerde 
başarılı bir bilimsel makale yayınlanabilmesi için iyi bir 
İngilizce gramer bilgisinin yanında bilimsel metot ve  bi-
limsel özgün bir yazım tekniğide gerektirmektedir (2). 
Bilimsel bir makale yazılırken yazım dilinin anlaşılabilir 
ve kesin olması etkili bir iletişim sağlanması açısından 
oldukça önemlidir. Bilimsel bir yayında içeriğin şekilden 
çok daha önemli olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Bu 
konu anadili İngilizce olan yazarlar içinde geçerli olup 
onlar için de üstesinden gelinmesi gerekli bir sorundur 
(3). Günümüzde üniversitelerde olduğu kadar özellikle 
büyük şehirlerimizdeki devlet hastanelerinde görev ya-
pan hekimlerin de iyi bir klinisyen olabilmenin yanında 
iyi bir akademisyen olmaları istenmektedir. Akademik 
kariyer açısından da hekimin bilimsel aktiviteleri, kong-
re katılımları, yurt içi ve özellikle de yurt dışı yayınla-
rına göre değerlendirme yapılmaktadır. Bu makalemin 
amacı özellikle genç akademisyen meslektaşlarıma bu 
çabalarında bilimsel literatürler eşliğinde ışık tutmak ve 
biraz da zaman kazandırmaktır.

BİLİMSEL YAZININ TEMELLERİ

Bilimsel  makale yazılırken dikkat edilecek noktaların 
başında açık, basit ve doğru anlatım için dikkatli kelime 
seçimi gelmektedir. Dikkatli seçilmiş kelimelerle kulla-
nılan cümlelerle  açık, direkt ve öz bir anlatım sağlamak 
ikinci önemli noktadır. Bunu sağlamak için de özneler 
cümle başında yer almalı ve aktif cümleler kullanılma-
lıdır. Cümlelerle oluşturulan giriş, gelişme sonuç ve 
tartışma paragrafları arasında anlam bütünlüğü bulun-
malıdır. Açılık, basitlik ve doğruluk kelime seçiminde te-
mel esaslardır (1,4). Açıklıktan maksat her düşüncenin 
yada her görüşün en basit ve en doğru kelimeyle ifade 
edilmesi ve böylece daha anlaşılır olmaktır. Tablo 1 de 
yazımda tercih edilmesi daha uygun kelimeler kıyasla-
malarla örneklenmiştir. Doğruluk, görüşün tüm makale 

boyunca kesin bir dille ve başka bir eşanlamlı sözcükle 
değiştirilmeden ifadesidir. “Perinatal mortality” den söz 
ediliyorsa makalenin başka bir yerinde “baby death” 
yada “stillbirths” yada “newborn deaths” gibi ifadeler 
olmamalı, her zaman “perinatal mortality” tercih edil-
melidir. Aynı düşüncenin farklı ifadelerle anlatılması 
okuyucuda hem kafa karışıklığına hem de asıl konudan 
uzaklaşılmasına yol açar. İfadenin doğru ve açık bir şe-
kilde ifadesi biraz da kullanılan sözcüklerin anlamının 
doğu bilinmesi ve doğru yerde kullanılmasıdır (1,4). Ör-
nekleri Tablo 2 de verilmektedir. 

Tablo 1. Kıyaslamalarla uygun kelime seçimi;

Acquire yerine  Get
Utilize yerine   Use
Attempted yerine Tried
Ascertain yerine  Make sure
Subsequent yerine Next
Voluminous yerine Big, large yada full
Purchase  yerine  Buy
Remainder yerine  Rest

Örneğin yayınlarda with sözcüğü yerinde kullanılmadığı 
takdirde anlamda belirsizlik yada özensizlik olarak algı-
lanmaktadır. “Measurements of Lp were taken imme-
diately and then at 5-min intervals up to 20 min with 
continuous perfusion of test solutions” ifadesinde with 
kullanak yerine “ Lp  was mesaured immediately and 
then at 5-min intervals up to 20 min while test soluti-
ons were continuously perfused” ifadesindeki gibi whi-
le kelimesinin tercihi doğrudur (1). Kelimenin doğru bir 
şekilde ve yerinde kullanımına örnek olması açısından 
sıklıkla yanlış kullanıldığı görülen  “involved”, “similar” 
ve “including” sözcüklerinin doğru kullanımıyla ilgili 
örnekler de bulunmaktadır. “Suturing involved cannu-
lation of the radial artery for the recording of arterial 
pressure ifadesinde “involved” yerine ”required” kul-
lanılması uygundur. “we prospectively collected do-
nor, recipient, and transplant data for 20 consecutive 
transplants performed during the first year of our prog-
ram. Similar data were retrospectively collected for a 
historical cohort” ifadesinde “Similar” kullanılması sa-
dece verilerin benzerliğini göstermesi açısından yanlış 
kullanımdır.
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Daha kesin ve doğru bir anlatım için “ the same cate-
gories of data were collected…”  yazımı daha doğru ve 
kesin bir anlatımdır(1).  Bilimsel yayınlarda özellikle jar-
gonlardan (meslek diline özgü argolardan) kaçınılması 
üzerinde durulması gerekli bir noktadır. “ The  suture 
was left  tightened for 45 min, constituting the ische-
mic period of the procedure.” İfadesinde “left tighte-
ned” mesleki bir jargondur. Bunun yerine “ tightened 
from the left side of the artery rather than was thighte-
ned to occlude the artery” ifadesi yazım dili açısından 
daha uygundur(1). Steroid kullanımına ait ifadelerde 
de jargon kullanımı sıklıkla gözlenmektedir. “All pati-
ents received corticostereoids intravenously beginning 

in the operating room follwed by an oral prednison ta-
per” ifadesi yerine “ a tapering dose of oral prednisone 
kullanılmalıdır (1). 

Bilimsel yayınlarda aktif cümle kurulumları, pasif cüm-
lelerden daha çok tercih edilmektedir. “A decrease in 
maternal blood pressure occured” yerine “Maternal 
blood pressure decreased” ifadesi daha doğrudur. 
“ When  tobacco smoke is inhaled it takes 10-20 se-
conds for nicotine to be delivered to the central ner-
vous system via arterial circulation” yerine “Nicotine 
takes 10-20s to reach the brain after inhalation…olma-
lıdır (4).
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Özenle ve dikkatle seçilmiş kelimelerden, öznesi ve 
yüklemi doğru yerleştirilmiş cümlelerden iyi bir parag-
raf oluşturabilmek için,  paragrafı oluşturan cümleleler 
arasında birlik, bütünlük ve birbirini destekleyici bir 
ilişki bulunmalıdır. Paragraftaki her cümle paragrafın 
başlığı ile ilişkili olmalıdır. Cümleler arasında açık ve 
mantıki bir ilişki olmalıdır. Paragrafta ana fikir spesi-
fik kanıtlarla örneklerle ve ayrıntılarla desteklenmeli-
dir(4). İyi yazılmış bir bilimsel yayında ağdalı uzun keli-
melerle anlatım yerine kısa, öz ve kolay anlaşılabilir bir 
ifade kullanılır. Yazarlar genellikle konuşup düşündük-

leri gibi yazma eğilimdedir. Oysa bilimsel anlatım farklı 
bir yaklaşım gerektirmektedir. O nedenle bir çok maka-
le ilk defa yazıldıktan sonra dikkatli bakıldığında aslında 
bir çok kelimenin, cümlenin hatta paragrafın gereksiz 
olduğu anlaşılır. Otorlerin ortak kanaati bir makale ya-
yına verilmeden önce en az 3-4 taslak yazılıp değişti-
rilmeli sonrasında dergiye gönderilmelidir (1,4). Şekil 
1’de bilimsel bir makalenin yayına hazır hale gelinceye 
kadar geçirdiği evreler şematize edilmiştir(5). Bilimsel 
yayınların farklı özellikte değişik türleri mevcuttur. 

Tablo 2. Doğru ve açık ifadelerin örnekleri 

Incidence: number of cases developing per 
unit of population per unit of time

Prevalance: number of cases existing per of 
population at a given time. 

Practice(noun) The usual or normal action 
or proceeding….. repetition or exercise of an 
activity in order to achieve mastery. 

Practise (Verb) to do or cause to do repe-
teadly in, She is practising midwifery. 

Affect (verb) ‘‘to act upon or influence 

Effect (noun) a result, something that is pro-
duced by a cause Failure to progress in labour 
is frequently an effect of epidural anesthetic

The incidence of maternal mortality in Trajanistan 
is 180 cases per 100.000 births per year
 
The preavalance of HIV in Trajanistan in June 
2007 was 1 case per 150.000 people

Midwifery Practice. The practice of midwifery. 
She is in practice

She is practising midwifery. She is authorised to 
practise midwifery.

The clinical environment negatively affected the 
wellbeing of the woman

Failure to progress in labour is frequently an 
effect of epidural anesthetic



Başlıca formları ilginç olguların yayınlandığı olgu su-
numları (Case report), yeni bir cerrahi tekniğin yada 
biyokimyasal metodun belirtildiği (How to do it report) 
yazılar, prospektif yada retrospektif araştırma makale-
leri (Original Article)  ve editöre mektuplardır (5). Bun-
lar  arasında olgu sunumları ve araştırma makaleleri 
en çok değerlendirmeye alınan bilimsel yazı türleridir. 
Olgu sunumları bazı dergilerce kabul edilmese de litera-
türe katkıları inkar edilemez. Thalidomide adlı ilacın sa-
kat (fokomeli) doğumlara yol açtığına dair bilgiye olgu 
sunumları sayesinde ulaşılmıştır. Günümüzde “Lancet” 
ve “Obstetrics and Gynecology” dergileri olgu sunumla-
rına ayrı bir değer vererek ek sayılar çıkarmaktadır(6). 

ARAŞTIRMANIN  VE BİLİMSEL YAZIMININ PLANLAN-
MASI

Araştırma projesi oluşturulurken, Claude Bernard’ın 
‘’Aradığını bilmeyen bulduğunu anlamaz’’ deyişi daima 
akılda tutulmalıdır. Akademisyen olmayı hedefleyen bir 
hekimin bilimsel bir bakış açısı olmalıdır. Bilimsel bakış 
açısından maksat; konuya bilgili ve bilinçli bir yaklaşım 
demektir. Bir editörün makale değerlendirmesinde ilk 
değerlendirdiği araştırıcının araştırma konusuna nasıl 
baktığıdır. İleriye dönük planlanmış (prospektif) bir ça-
lışmada  amaç, sıkça karşılaşılan bir soruna cevap ara-
mak olmalı, geriye dönük (retrospektif) bir çalışmanın 
amacı da bilime katkı sağlaması muhtemel farklı sonuç-
ları literatür ışığında kıyaslamaktır. Her iki tür araştır-
mada da konu seçimi  belki de araştırmanın en önemli  
basamağıdır. Araştırmacının geniş ilgi ve merak uyandı-
rabilecek bir konuyu seçmesi ,makaleye dönüştüğünde 
yayınlanma şansına olumlu katkı sağlar. 

Bir araştırmanın yayına dönüşmesinde 6 önemli aşama 
vardır (7). Birinci aşama araştırmayla ilgili literatürün 
okunması, 2.aşama yazınızı göndermeyi düşündüğünüz 
derginin seçimi, 3. aşama ne yazacağınızın planlanması, 
4. aşama derginin içeriğine uygun bir şekilde ele alın-
ması, 5. aşama yazının derginin formatına uygun hale 
getirilmesi, 6. aşama ise nihai taslağın basıma hazır 
hale getirilmesidir. Cerrahi araştırmacılar için American 
Journal of Surgery, British Journal of Surgery, Annals of 
Surgery, Archives of Surgery vs. gibi dergilerde yayın-
lanmış literatür bilgilerinin makalede değerlendirilmiş 

olması  araştırmanın bilimsel niteliğine önemli katkı 
sağladığı gibi daha yaygın daha kapsamlı bir bilgi de 
sağlamaktadır.

Bilimsel yayınlar birer tartışma fikri olarak kabul edilir. 
Siz düşüncenizi karşınızdaki okuyucuya savunurken bi-
limsel veriler ve kanıtlarla desteklenmeniz gerekmek-
tedir. Bu arada karşıt fikirlerin de akademisyenlerce 
ortaya konabileceğini peşinen kabullenmelisiniz. İngi-
lizce bilimsel yayınlarda kullanılacak zaman (tense) dili 
cümlenin kuruluş ve anlamına göre değişmektedir (8). 
Daha önce yazılmış yazılardan, yapılmış girişimlerden 
yada uygulanmış metotlardan söz edilirken past tense 
(geçmiş zaman dili)  “We found that women who expe-
rienced a home-like environment for labour had fewer 
medical interventions in birth” kullanılırken, yaygın ka-
bul gören her zaman geçerli bilimsel kanıtlar present 
tense (geniş zaman) kipiyle “ women who experience a 
home-like environment for labour have fewer medical 
interventions in birth” şeklinde ifade edilir. Makalenin 
başlığı, açıklayıcı, makaleyi tümüyle yansıtan, anahtar 
kelimeleri içinde barındıran  bir başlık olmalıdır. Soru 
şeklinde başlıklardan, yada jargonlardan kaçınılmalıdır.
Makalede Özet (Abstract) bölümü; her bakımdan an-
latılmak istenenlerin bir özetidir. Yazımı çok az zaman 
alır. Makalenin kabul yada red edilmesine fazla etkisi 
yoktur. Ancak bir çok okuyucu tarafından okunduğu 
için makalenin tamamından daha çok okunan bölüm-
dür (9). Makalenin Giriş (Background, Objective) bö-
lümünde 3 sorunun cevaplanması esastır. İlk cümlede 
günümüz itibariyle “konu hakkında ne bilinmektedir ve 
önemi nedir” sorusunun yanıtı verilir. İkinci cümlede 
ikinci soru “Neyi bilmiyoruz ? yada Hangi noktalar belir-
sizdir?” sorusunun yanıtı verilmelidir. Çalışmanın amacı 
belirtilirken de 3. sorunun yanıtı “ Çalışmanın konuya 
katkısı nedir ? Çalışmada konuyla ilgili ne hedeflenmiş-
tir” açıkça belirtilmelidir (8,10). Makalenin giriş bölümü 
uzmanlar tarafından makalenin pozisyonu ve anlatımın 
kurulumu açısından çok kritik olarak kabul edilir ve bir 
çok yayının bu bölümdeki bazı hatalar nedeniyle red-
dedildiğini belirtirler. Bu bölümün gerek basım için 
değerlendirecek editörlerde gerekse okuıyucularda 
makalenin geri kalan bölümü için bir merak ve heyecan 
uyandırması istenir (11).
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Makalenin metot bölümü tamamen veri toplanmasında 
kullanılan yöntemler ve sonuçların değerlendirilmesin-
de kullanılan istatistiksel metotlar ayrıntılarıyla belirtilir. 
Bu bölümde öne sürülen metot aynı koşullarda tekrar-
landığında aynı sonuçları verebilecek özellikte olmalı-
dır. Uygun yazıldığı takdirde literatüre anlamlı bir katkı 
sağlayabilecek bölümdür. Çalışma kapsamına alınan 
örneklerin demografik özellikleri bu bölümde belirtilir 
(9,11). Makalede sonuçların yazıldığı bölüm, makalenin 
kalbi olup bir çok otor makaleye bu bölümü yazarak 
başlar ve makalenin geri kalan bölümlerini sonuçlara 
göre şekillendirir. Figürlerde yada tablolarda belirtil-
miş sonuçların ayrıca bu bölümde belirtilmesi uygun 
görülmemektedir. Buna karşılık anlamlı yada anlamsız 
bulunan ilişkilerin istatiksel değerleriyle bu bölümde 
ele alınması daha önemlidir (9,11). Literatür açısından 
anlam taşımayacak, çalışmanın amacı ve kapsamıyla di-
rekt ilişkili olmayan, dolaylı yoldan elde edilmiş sonuç-
ların yazılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle 
sonuç bölümünde konuyla ilişkili amaca uygun verilerin 
istatiksel değerlendirmelerin sonuçları ele alınmalıdır. 
Sonuçlar ve istatiksel karşılaştırmalar her veri için ayrı 
ayrı tablolarda belirtilirken son olarak anlamlı verilerin 
istatiksel sonuçlarının bir tabloda gösterilmesi etkileyici 
olması açısından yararlıdır. 

Tartışma (discussion) bölümü makaelenin en önemli 
bölümüdür. Bu bölüm araştırıcının başlangıçta deklare 
etmiş olduğu amacına ulaşıp ulaşmadığının,istatiksel 
olarak anlamlılığı yada anlamsızlığı ortaya konmuş veri-
lerin, literatüre ve bilime katkısının ne olduğunun orta-
ya konduğu ve bilimsel kanıtlarla savunulduğu bölüm-
dür. Bu bölüm yazılırken geniş zaman (present tense) ve 
aktif kurulum tercih edilmelidir. Bu bölümde sonuçların 
abartılması, bilimsel kanıtlar dışında yorumlar eklen-
mesi ve daha önceki araştırma sonuçlarına saygısız ifa-
deler kullanılması yapılmaması gerekli yanlışlardır. Ça-
lışmanın eksiklikleri sınırlı kaldığı konuların bu bölümde 
açıkça belirtilmesi beklenir (5,9-12). 

Makale sonuçlandırılırken, ne amaçlandığı ve ne bulun-
duğu kısaca özetlenir. Yazının son bölümünde tablolara, 
figürlere ve varsa sponsorluk bilgilerine yer verilir. Fi-
gürler ve tablolar açık olmalı, kısaltmalar kullanılmışsa 
alttaki satırda mutlaka açıklanmalı okuyucu açısından 
net ve anlaşılır olmalıdır (10). Referans listesi oluşturu-
lurken referans numaraları titizlikle makalede kullanıl-
dıkları yerde numaralanmalı ve gönderilecek derginin 
yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır (9,10). 
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Seçilen derginin kontrol listesine göre son kontrolleri 
yapılır ve basılması ümit ve dileğiyle gönderilir. Dergi 
editöründen gelebilecek yanıt 3 şekilde olabilir. Birinci 
düzeltmeye gerek görülmeden kabul edilmesidir ki çok 
nadirdir. İkincisi düzeltmeler yapıldıktan sonra basıma 
kabul edilebileceği yanıtıdır. Üçüncüsü ise reddedilme-
sidir ki birçok dergi için en sıklıkla verilen yanıttır (9).  
Ancak bu yanıt asla umut kırıcı olmamalı, bu yoldaki 
çabalardan vazgeçilmemelidir. 

Dünya nüfusunun % 90 ının yaşadığı gelişmekte olan 
ülkelerden basılmış bilimsel yayınlar dünya liter-
atürünün %10 u düzeyinde iken, bu yayınların atıf almış 
yayınlardaki oranı ancak % 2 dir. Buna rağmen ülke-
miz yıllık yayın sayısı dikkate alındığında dünyada 17. 
sıradadır. Özellikle sağlık alanında yapılan yayınlar bu 
sıralamadaki katkısı oldukça fazladır (12,13). 
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ÖZET

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS), koroner arter hastalığında temel görüntüleme 
yöntemi haline gelmiştir. Günümüzde MPS; tanı, risk değerlendirmesi, canlı doku var-
lığı ve sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi de dahil koroner kalp hastalığının 
tüm aşamalarının değerlendirilmesi için kullanışlıdır. Bu makalenin amacı; görüntüleme 
protokolleri, stres protokolleri ve koroner arter hastalığında uygulama alanları da dahil 
miyokard perfüzyon sintigrafisinin kardiyoloji pratiğindeki yerinin gözden geçirmektir.  

Anahtar kelimeler: Miyokard perfüzyon sintigrafisi, Koroner arter hastalığı; Kardiyoloji

ABSTRACT

Myocardial perfusion scintigraphy (MPS) has become established as the main functional 
cardiac imaging method for coronary artery disease. It is currently appropriate for all 
aspects of detecting and managing coronary heart disease, including diagnosis, risk 
assessment and stratification, assessment of myocardial viability, and evaluation of left 
ventricular function. The purpose of this article was to review myocardial perfusion 
scintigraphy in cardiology practice including imaging protocols, stres protocols and main 
application fields.

Keywords: Myocardial perfusion scintigraphy; Coronary artery disease; Cardiology
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GİRİŞ

Koroner arter hastalığının tanısında ve ciddiyetinin be-
lirlenmesinde kullanılan invaziv olmayan pekçok görün-
tüleme yöntemi mevcuttur. Miyokard perfüzyon sintig-
rafisi (MPS), stres ekokardiyografi, koroner bilgisayarlı 
tomografik anjiyografi, kardiyak manyetik rezonans gö-
rüntüleme bunlardan bazılarıdır. Her bir non-invaziv 
yöntemin duyarlılığı ve özgüllüğünün farklı olmasının 
yanısıra kendi içerisinde avantaj ve dezavantajları var-
dır (Tablo 1) (1). Özgüllüğünün ve duyarlılığının yüksek 
olması, uygulama kolaylığının olması, operatör bağım-
lılığının az olması nedeniyle miyokard perfüzyon sint-
girafisinin kardiyoloji pratiğindeki yeri her geçen gün 
daha da önemli hale gelmektedir. Biz bu derlemede; 
teknik açıdan miyokard perfüzyon sintigrafisi uygulama 
yöntemini ve kardiyolojide klinik kullanım alanlarını ir-
delemeye çalıştık.

Tablo 1. Koroner arter hastalığı tanısı koymada testlerin 
duyarlılık ve özgüllüğü                                                              

   Duyarlılık        Özgüllük
Koroner BT anjiyografi  %98                          %82
Stres ekokardiyografi            %79                         %87
Pozitron emisyon tomografi             %92                         %85
Miyokard perfüzyon sintigrafisi %85                         %85
Eforlu EKG testi                                   %68                          %77
Stres Kardiyak MR Perfüzyon             %91                          %81

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ
Kalbin nükleer görüntülenmesi; intravenöz yoldan ve-
rilen miyokarda özel, gama ışınları yayan radyoaktif 
atomların gama kamera veya pozitron emisyon tomog-
rafisi yardımıyla miyokarddaki dağılımının tespit edilip 
düzenlenmesi yöntemiyle gerçekleştirilir. Koroner arter 
hastalığının (KAH) tespiti amacıyla kullanılan radyo-
nüklid görüntülemeler, miyokardiyal canlılık, iskemi ve 
fonksiyonel değerlendirme amacıyla istirahatte ve stres 
anında yapılabilir. Günümüzde kardiyak görüntüleme 
uygulamalarının büyük çoğunluğu yaygın kullanılabilir-
liği nedeni ile single foton emisyon tomografi (SPECT) 
görüntülemeyle yapılmaktadır. Bu teknik, kalbin farklı 
eksendeki radyoaktif tutulum görüntülerini bir araya 
getirip üç boyutlu değerlendirmeye imkan sağlamakta-
dır. Koroner arter hastalığı tanısı, şiddetinin değerlen-

dirilmesi ve tedavi takibinde kullanılan MPS, Tablo 2’de 
belirtilen durumlarda kontrendikedir (2). 
-Gated SPECT: Gated SPECT’te görüntüler, standart 
SPECT çalısmasındaki gibi detektör kameralar hastanın 
uzun eksen etrafında dönerek belli derecede aralıklar-
la görüntüler alması ile oluşur. EKG ile senkronize bir 
şekilde sayımlar toplanır. EKG’deki R-R aralığı 8-16 eşit 
parçaya bölünür. Gated SPECT’in en yaygın kullanımı, 
global sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu (SVEF) sap-
tamak içindir. Aşağıdaki formül kullanılarak EF hesapla-
ması yapılır.
EF=(Diastol sonu sayımı-sistol sonu sayımı)/ Diastol 
sonu sayımı
Ayrıca bölgesel ve global sol ventrikül duvar hareketi, 
sol ventrikül diyastol ve sistol sonu volümler ve duvar 
kalınlaşması da değerlendirilebilir.

Tablo 2. Nükleer görüntülemenin kontrendike olduğu 
durumlar

-Son 12 hafta içinde iyot 131 terapisi almış hastalar

-Son 48 saat içinde Teknesyum 99m çalışması yapılmış olanlar

-Son 30 gün içinde İndiyum 111 taraması yapılmış olanlar

- Son 30 gün içerisinde galyum 67 taraması yapılmış olanlar

- Son 4 saat içinde su hariç ağız yoluyla beslenmiş olanlar

- Son 4 saat içinde kafein tüketmiş olan hastalar

Radyonüklid görüntülemede kullanılan radyofarma-
sötikler:
Kardiyak nükleer görüntülemede radyoaktivite elde et-
mek için en çok Talyum-201 ve Teknesyum 99m radyo-
nüklidleri kullanılır. Her bir radyoaktif ajanın yarı ömrü, 
enerji karakteristikleri, kinetik profili ve biyolojik dağılı-
mı faklıdır (Tablo 3) (3). 

Talyum-201 
Tl-201 klinik olarak miyokard perfüzyonunun değerlen-
dirilmesi için kullanılan ilk radyoaktif ajandır (4). Tal-
yum-201 periyodik cetvelin IIIA grubuna dahil metalik 
bir element olup biyolojik aktivite olarak potasyum gibi 
davranır. Siklotronda üretilir ve 73 saatlik bir yarı ömre 
sahiptir. Düşük enerjili gama ışını yayar (69 ile 83 keV 
arasında). Potasyum benzeri bir metal olduğu için mi-
yokard hücresi tarafından Na-K adenozin trifosfat pom-
pası aracılığıyla aktif biçimde hücre içine alınır (4,5). 
İntravenöz yoldan verilen Talyum-201, enjeksiyonu 
takiben 20 dakika içinde vücuda oldukça hızlı biçimde 
yayılır (3).
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Verilen Talyum-201 dozunun yaklaşık % 5’i miyokard-
da tutulur ve bunun da yaklaşık % 85’i koroner dola-
şımdan ilk geçişinde miyositler tarafından hücre içi-
ne alınır (6). Talyum-201 intravenöz yoldan verilmesi 
sonrası miyokardda dağılımı ve atılması aşama aşama 
olur. Talyumun intravenöz enjeksiyondan hemen sonra 
miyokarddaki tutulumu kan akımına ve canlı miyokard 
dokusunun varlığına bağlıdır. 

Miyosit içine giren Talyum-201, hücre zarı üzerinden 
sürekli biçimde değişim sürecine girer ve zamanla hüc-
re içindeki Talyum-201 miktarı azalır (washout). Talyu-
mun hücre içinden atılıp tekrar geri alınması sürecine 
redistribüsyon (yeniden dağılım) denir. Enjeksiyon son-
rası yaklaşık 2-2,5 saatlik washout sürecinin sonunda 
hücre içi Talyumun %30’u hücre dışına atılır (2, 6). Nor-
mal miyokardla karşılaştırıldığında iskemik miyokardda 
Talyum-201 hücre içine daha az miktarda alınır ve daha 
yavaş biçimde hücre dışına atılır (washout peryodu 
daha uzundur). Zamanla iskemik ve normal miyokard 
dokusu arasındaki Talyum-201 konsantrasyonu benzer 
düzeylere yaklaşır (veya iskemik dokuda daha yüksek 
kalabilir). İşte bu özelliği nedeniyledir ki Talyum-201 
canlı doku tespiti yapılması için kullanılabilir. 
Talyumun yaydığı gama ışınının enerji düzeyinin düşük 
olması nedeniyle görüntü kalitesi diğer ajanlara göre 
daha düşüktür. Talyumun bir diğer dezavantajı ise uzun 
yarılanma ömrüdür (73 saat). Çevredeki kişilerin radyo-
izotop verilen kişiden yayılan radyoaktiviteden korun-

ması için hastanın daha uzun süre izo-
lasyonunu gerektirir.

Teknesyum 99m bazlı ajanlar 
Teknesyum 99m (Tc-99m) bazlı ajan-
lar görüntü kalitesinin daha iyi olması 
nedeniyle günümüzde artan oranlar-
da kullanılmaktadır. Bu amaçla en sık 
kullanılan ajanlar Tc-99m tetrafosmin 
ve Tc-99m sestamibi’dir. Teknesyumun 
yarı ömrü yaklaşık 6 saat olup 140 keV 
enerjili fotona sahip gama ışını yayar 
(2, 3). İntravenöz uygulama sonrası ve-
rilen ajanın % 40-60’ı miyokard tarafın-
dan dolaşımdan alınır (2). Bu ilk alım 
bölgesel kan akımı ile doğru orantılıdır. 
Teknesyum miyokardda hücre içinde 
mitokondrinin iç zarına yapışır ve re-

distribüsyona uğramaz (7). Bu özelliğinden dolayı isti-
rahatte ve pik egzersizde (veya maksimum farmakolo-
jik streste) olmak üzere iki ayrı enjeksiyon yapılmasını 
gerektirir. Teknesyum, Molibdenyum 99-Teknesyum 99 
jeneratörleri aracılığıyla Talyuma göre daha uygun ve 
kullanışlı biçimde üretilir. Redistribüsyon özelliği olma-
dığı için görüntü kalitesinden ödün vermeden saatler 
sonra da çekim yapılabilir. Bu da işlemin zamanlama ve 
planlamasında Talyuma göre daha fazla kolaylık sağlar. 
Hareket veya gastrointestinal aktivite nedeniyle görün-
tülemenin yetersiz olduğu durumlarda çekimin tekrar-
lanabilir olması da bir diğer avantajıdır.  Daha yüksek 
foton enerjili gama ışın yayması, hastaya daha düşük 
dozda radyasyon verilerek işlemin yapılabilmesi ve int-
ravenöz enjeksiyon sonrası Teknesyumun Talyuma göre 
yaklaşık 10 kat daha fazla miyokardda tutuluyor olması, 
Talyuma göre diğer avantajları olup bu özelliklerinden 
dolayı daha kısa sürede daha kaliteli görüntüleme ya-
pılması mümkün olur. 

Görüntüleme Protokolleri
Klinik pratikte bir çok nükleer kardiyak görüntüleme 
protokolü tarif edilmekle birlikte her birinin avantaj-
ları ve dezavantajları mevcuttur. Protokol seçiminde 
zaman, hasta, kullanılan radyoaktif ajan,  fizik koşullar, 
görüntüleme endikasyonu (canlı doku tespiti gibi) göz 
önüne alınmalı ve en uygun olanı seçilmelidir. Bu yazıda 
en sık kullanılan protokoller anlatılacaktır.
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Tablo 3. Miyokard perfüzyon sintigrafisi için kullanılan radyoizotopları özellikleri

Radyoizotop     Yarı Ömür      Miyokardiyal     Foton     Redistribüsyon

       Uptake Enerjisi     Özelliği

     (Kev)

Tl-201            73 saat      Aktif  69-83 Kev   Var

Teknesyum-      6 saat      Pasif  140 Kev      Yok

99m 

sestamibi 

Teknesyum-      6 saat      Pasif  140 Kev      Yok

99m 

tetrofosmin 

Teknesyum-      6 saat      Pasif  140 Kev      Var

99m 

teboroksim 
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İstirahat görüntüleme: Bu test genellikle miyokard 
canlılığının araştırılması için uygulandığından perfüzyon 
görüntülemesi öncesinde ilaçların kesilmesi gerek-
mez. Hastanın aç olması tercih edilir. Radyofarmasötik 
uygulaması için iyi bir i.v. yol gerekir. İmplante edilmiş 
radyoopak objeler (metal, silikon vb) gibi potansiyel at-
enüasyon faktörlerinin bulunup bulunmadığına dikkat 
edilmelidir. Ciddi koroner arter hastalığı olduğu bilinen 
vakalarda canlılık araştırılan bölgenin perfüzyonunun 
değerlendirilmesi amacıyla istirahat enjeksiyonundan 
yaklaşık 5-10 dakika önce sublingual nitrogliserin ver-
ilebilir.

Stres görüntüleme: Hastanın stres çalışmasından önce 
en az dört saat aç kalması ve son 48 saat içinde kardi-
yak yakınması olmaması gerekir. Tıbbi açıdan kontren-
dikasyon yok ise kalp hızı ve kan basıncını etkileyecek 
ilaçlar (kalsiyum kanal blokörleri, beta blokörler vb.) 
en az 24–48 saat önce kesilmelidir. Teste başlamadan 
önce radyofarmasötiğin rahat uygulanabileceği i.v. yol 
açılmalıdır.  Genellikle treadmill (yürüme bandı) veya 
bisiklet kullanılarak egzersiz testi yapılır. Çesitli neden-
lerle egzersiz yapamayan hastalara (ör. ciddi pulmoner 
hastalık, artrit, amputasyon, nörolojik hastalık vb.) 
koroner hiperemi oluşturan veya kardiyak iş yükünü 
arttıran ilaçlar ile farmakolojik stres uygulanabilir.
Talyum-201 ile yapılan görüntüleme protokolünde, 
pik egzersizde (veya maksimum farmakolojik streste ) 
intravenöz radyoaktif madde verilir ve hemen akabi-
nde görüntü alınır. İşlemi takiben 3 veya 4 saat sonra 
redistribüsyon sonrası görüntüler alınır. Dolayısıyla tek 
doz radyoaktif madde uygulaması ile aynı gün tetkik 
gerçekleştirilmiş olur (8). Teknesyum bazlı ajanlarla 
yapılan görüntülemelerde ise pik egzersizde (veya 
maksimum farmakolojik streste) intravenöz radyoaktif 
madde verilir, verilen maddenin ilk geçişte miyokard 
tutulumu yüksek olduğu için ve redistrübisyon özelliği 
olmadığı için takip eden ilk 1 ile 1,5 saat içinde görüntü 
alınır. Teknesyum bazlı ajanların redistribüsyon özelliği 
olmadığı için istirahat görüntüleri için ikinci bir radyo-
aktif madde uygulaması yapılır ve enjeksiyon sonrası 
45-60 dakika içerisinde istirahat görüntüleri elde ed-
ilir. İstirahat ve stres görüntü alma işlemleri aynı gün 
yapılabileceği gibi (aynı-gün protokolü) farklı günlerde 

de (farklı-gün protokolü) yapılabilir (3, 9). Teknesyu-
mun karaciğer tarafından hücre içine alınması enjek-
siyon sonrası ilk 15 -30 dakika arasında olur ve biliyer 
sistem aracılığıyla gastrointestinal sisteme atılır. Gas-
trointestinal sistemde radyoaktif materyalin bulunması 
sol ventrikül inferiyor duvarın görüntülenmesinde 
artefakt oluşturabilir. Bunu önlemek amacıyla, en-
jeksiyon sonrası teknesyumun biliyer sistem atılımını 
hızlandırmak ve arttırmak amacıyla yağlı gıdaların 
(çikolata, tam yağlı süt gibi) tüketilmesi faydalı olabilir. 
Yukarıda anlatılan temel görüntüleme protokollerinin 
yanı sıra bir de dual izotop görüntüleme protokolü 
de mevcuttur. Bu protokolde Talyum-201 ile istirahat 
görüntüleri alındıktan hemen sonra hastaya stres (egz-
ersiz veya farmakolojik stres) uygulanır. Pik stres anında 
hastaya Teknesyum bazlı ajanlar enjekte edilir ve stres 
görüntüleri 15 dakika sonra elde edilir. Bu yöntemle 
görüntüleme protokolü kısaltılmış olur. Bu yöntemin 
özgüllüğü (%75) ve duyarlılığı (%91) standart Tc-99m 
bazlı ajanlarla yapılan MPS protokollerine yakındır (2, 
10). 

Stres protokolleri
Koroner iskemi varlığını ortaya koymak için miyokard 
oksijen ihtiyacını arttıracak veya koroner vazodilata-
syon oluşturacak yöntemlere başvurulur. Bu amaçla eg-
zersiz testi uygulanabileceği gibi adenozin, dipiridamol, 
dobutamin ve ragadenoson gibi farmakolojik ajanlar 
kullanılabilir. 

Egzersiz stres testi: Egzersiz testi yapmasına engel 
olmayan hastalarda standart egzersiz protokolleri 
görüntüleme yöntemleri ile birleştirilir. Burada hem 
elektrokardiyografik değişiklikler ve egzersize hemodin-
amik yanıt gözlemlenir hem de nükleer görüntüleme ile 
bu değişikliklerin iskemi lehine olup olmadığı kontrol 
edilir. Bu yöntemde radyofarmasötik pik egzersizde en-
jekte edilir. Verilen radyoizotopun dolaşıma yeterince 
katılması için enjeksiyon sonrası 1 dakika daha egzer-
size devam edilerek sonlandırılır. Bu yöntem EKG’sinde 
sol dal bloğu olan veya pacemaker bağımlı hastalarda 
yanlış pozitif sonuç verebileceğinden önerilmez. Bu tür 
hastalarda farmakolojik stres yöntemleri kullanılmalıdır 
(11).
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Farmakolojik stres testi: Burada koroner iskemi 
oluşturmak için değişik farmakolojik ajanlar kullanılır. 
Nükleer görüntülemede bu amaçla adenozin, dipiri-
damol, regadenozon ve dobutamin kullanılır. Farma-
kolojik stres özellikle efor kapasitesi kısıtlı, ortopedik 
sorunu olan ve bazal EKG’sinde sol dal bloğu veya pace-
maker ritmi olan hastalarda faydalıdır (12).

1. Koroner vazodilatör ajanlar:
Adenozin yarım ömrü 10 saniyeden kısa olan bir nükle-
otid olup adenozin reseptörleri (A1, A2A, A2B, A3) 
üzerinden etki yapar. Adenozin normal koroner dam-
arlarda vazodilatasyon yaparken, stenotik damarda 
oluşturduğu vazodilatasyon daha azdır. Bunun sonucu 
olarak stenotik damar rölatif olarak daha stenotik bir 
hal alır, iskemi oluşturulmuş olur ve miyokardda het-
erojen bir görünüm oluşur (12). 

Adenozin 140 µg/kg/dk hızında 6 dakika süreyle 
uygulanır. Radyoizotop enjeksiyonu infüzyonun 3. 
dakikasından sonra yapılır. Adenozin infüzyonu yapılan 
hastalarda, göğüs ağrısı, başağrısı, bulantı, flushing 
görülebilir. Ayrıca A1 ve A3 reseptörlerini uyarmasıyla 
atriyoventriküler blok ve bronkospazm da oluşabilir (7).
Dipiridamol, adenozin gerialım inhibitörü olup yarı-
ömrü yaklaşık 25 dakikadır.  Hücre dışında adenozin 
birikimine yol açar ve sonuçta adenozin benzeri etki 
yapar. Dipiridamol 0.142 mg/kg/dk hızında 4 dakika 
süreyle intravenöz yolla uygulanır. Maksimum vazo-
dilatör etkiye infüzyonun tamamlanmasından 4 da-
kika sonra ulaşılır. Dolaysıyla bu etki oluştuktan sonra 
radyoizotop enjeksiyonu uygulanır (13). Dipiridamol 
uygulması yapılan hastalarda adenozininkine benzer 
yan etkiler oluşur. Buna ek olarak hipotansiyon ve kalp 
hızında artış (10 atım/dk kadar) görülebilir. Tüm bu yan 
etkiler, 50 ile 100 mg arasında intravenöz aminofilin 
verilerek ortadan kaldırılabilir (2).
Ragedenason, selektif A2A inhibitörü olup son 5 yıldır 
nükleer görüntüleme pratiğinde kullanılmaktadır (14). 
Tek doz olarak 0.4 mg olarak intravenöz uygulanır. Doz 
hesabında kilo, vücut kitle indeksi, hepatik ve renal 
fonksiyonlar göz önüne alınmaz. Koroner damarlar 
üzerine etkisi 30 saniye içinde başlar ve 2 ile 5 dakika 
sürer. Göğüs ağrısı, başağrısı, bulantı ve flushing gibi 

yan etkiler oluşturabilirken A1 ve A3 reseptörlerine 
etkisi olmadığı için atriyoventriküler blok ve bronkos-
pazm çok nadiren oluşur. Oluşan yan etkiler intravenöz 
aminofilin ile ortadan kaldırılabilir.
2. Ino/ kronotropik adrenerjik ajanlar:
Dobutamin β1 ve β2 agonisti olup kalp hızı ve miyokard 
kontraktilitesini arttırır, hafif düzeyde periferik vaskül-
er dirençte düşüş yapar (15, 16). Yarı ömrü yaklaşık 2 
dakikadır. Sonuç olarak miyokard enerji tüketimi ve 
oksijen ihtiyacı artar ve iskemi oluşturur. Dobutamin 
infüzyonu 5 µg/kg/dk dozunda başlanır ve verilen in-
travenöz doz her üç dakikada bir arttırılarak maksimum 
doz olan 40 µg/kg/dk’ya veya yaşa göre hesaplanmış 
hızının %85’ine ulaşılana kadar arttırılır. Radyoizotop 
enjeksiyonu maksimum doz veya hedef kalp hızına 
ulaşıldığında yapılır ve dobutamin infüzyonuna 3 da-
kika daha devam edilir (2, 7). Dobutaminin yan etkileri 
ektopik atım, başağrısı, flushing, dispne, parestezi 
ve hipotansiyon olup kısa sürelidir fakat ventriküler 
taşikardi/fibrilasyon gibi ciddi aritmilere yol açıp isten-
meyen olaylara neden olabilir (16). Bundan dolayı bu 
test sırasında hastaların elektrokardiyografik monitori-
zasyonu ve defibrilatör yakınında olması erken müda-
hale için önemlidir.

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN KLİNİK KUL-
LANIMI
Bu kısımda miyokard perfüzyon sintigrafisinin belli başlı 
kullanım alanları açıklanmıştır. Bu endikasyonların yanı 
sıra MPS, canlı doku tayininde, akut ST elevasyonlu 
miyokard enfarktüsü sonrası iskemi araştırması için, 
perkütan veya cerrahi revaskülarizasyon uygulanmış 
olan hastalarda restenozu veya greft açıklığını 
değerlendirmek amacıyla ve koroner anjiyografi 
sonrası saptanan sınırda darlık yapan (%50 civarı) 
lezyonların iskemi yapıp yapmadığını belirlemek için de 
kullanılmaktadır (11, 17, 18). 

Akut Koroner sendromlarda tanı ve risk değerlendir-
mesi için: Göğüs ağrısı ile acil servise başvuran hastalar 
Amerikan Kalp Cemiyeti Unstabil Anjina Pektoris (ACC 
UAP) kılavuzuna göre non-kardiyak göğüs ağrısı; stabil 
anjina pektoris; olası akut koroner sendrom (AKS) ve 
kesin AKS olarak dört risk grubuna ayrılır (19). 
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Miyokard perfüzyon sintigrafisinin önerildiği ve en fay-
dalı olduğu grup olası AKS ile takip edilen hasta grubu-
dur (19, 20). Göğüs ağrısı ile başvurup acil servis taki-
binde EKG’leri tanı koydurucu olmayan ve başlangıçta 
bakılan kardiyak enzimleri normal olan hastalara önce-
likle istirahatte miyokard perfüzyon sintigrafisi yapılır. 
MPS’de iskemi saptanması kesin akut koroner sendrom 
tanısı koydurur. İstirahat MPS’nin normal çıktığı veya 
takip EKG ve kardiyak enzimleri normal olan hastalara 
aynı gün istirahat/stres MPS yapılır. Bunun sonucunda 
iskemi saptananlar AKS olarak takip edilirken normal 
MPS bulgusu olanlar acil servisten non-kardiyak göğüs 
ağrısı tanısı ile taburcu olurlar. EKG ve kardiyak enzim 
sonuçlarına göre kesin AKS tanısı konulan hastalara 
MPS uygulaması önerilmemektedir.

Koroner Arter Hastalığı Tanısı 
MPS koroner arter hastalığı tanısında 1975 yılından beri 
kullanılmakta olup tanı koymadaki duyarlılığı planar gö-
rüntüleme ve SPECT ile birlikte % 90’ın üzerindedir (11, 
18). MPS’nin en faydalı olduğu grup KAH için orta dere-
ce riskli olan gruptur (11, 18). 

MPS’nin bir diğer kullanım alanı da koroner anjiyografi 
yapılmış olan hastalardaki sınırda lezyonların (%50-70 
arası darlıklarda) ciddiyetinin belirlenmesi ve sonuca 
göre perkütan koroner girişime yönlendirilmesidir. Ay-
rıca MPS’de iskemi bölgeleri lokalize edilebildiği için 
perkütan koroner işlem yapılacak damarın seçimine de 
olanak sağlar.  Elektrokardiyografik egzersiz testi sonu-
cu non-diyagnostik olan veya bazal EKG’de değişiklik ol-
ması nedeniyle (sol dal bloğu, sol ventrikül hipertrofisi, 
dijital kullanımı, ST depresyonu ve elevasyonu varlığı 
gibi) efor sırasında elektrokardiyagrafik değişikliklerin 
yorumlanmasının mümkün olmadığı durumlarda tanı 
için faydalıdır. Ayrıca efor kapasitesi yetersiz veya eşlik 
eden nörolojik veya ortopedik sorun nedeniyle egzer-
siz testi yapamayan hastalarda iskemi varlığını araştır-
mak için faydalıdır. Testin yanlış pozitif sonuç nedenleri 
arasında atenüasyon defektleri, teknik yetersizlikler, 
koroner vazospazm, koroner dolaşım anomalileri, kar-
diyomiyopati varlığı, iletim defektleri (sol dal bloğu gibi) 
sayılabilir. 
Submaksimal egzersiz testi, anti-iskemik medikal tedavi 
alma, kollateral dolaşım varlığı, dengeli koroner stenoz 

varlığı ve stres görüntülemede gecikme yanlış negatif 
sonuç veren durumlara örnek olarak verilebilir.

Koroner Arter Hastalığında Risk Değerlendirme
MPS uygulanan bir hastada normal perfüzyon bulgula-
rının saptanması, prognozun mükemmele yakın oldu-
ğunu ifade eder. Bu hastalarda, normal ejeksiyon fraksi-
yonu varlığında yıllık mortalite %1’den azdır (11). Buna 
karşın nükleer görüntülemede saptanacak bazı bulgu-
larda hastanın prognozunun kötü olduğunu gösterir. 
Stres görüntülerde akciğerlerde radyoaktif madde tu-
tulumu, streste geçici sol ventrikül dilatasyonu, birden 
fazla segmentte özellikle de anterior segmentte iskemi 
varlığı, istirahatte sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu dü-
şüklüğü, stresle sağ ventrikülde radyoaktivite tutulumu 
bunlardan bazılarıdır (1). 

Akut Koroner sendromlarda tanı ve risk değerlendir-
me
Göğüs ağrısı ile acil servise başvuran hastalar ACC UAP 
kılavuzuna göre non-kardiyak göğüs ağrısı; stabil anji-
na pektoris; olası akut koroner sendrom (AKS) ve ke-
sin AKS olarak dört risk grubuna ayrılır (19). Miyokard 
perfüzyon sintigrafisinin önerildiği ve en faydalı olduğu 
grup olası AKS ile takip edilen hasta grubudur (19, 20). 
Göğüs ağrısı ile başvurup acil servis takibinde EKG’leri 
tanı koydurucu olmayan ve başlangıçta bakılan kardi-
yak enzimleri normal olan hastalara öncelikle istirahat-
te miyokard perfüzyon sintigrafisi yapılır. MPS’de iskemi 
saptanması kesin akut koroner sendrom tanısı koydu-
rur. İstirahat MPS’nin normal çıktığı veya takip EKG ve 
kardiyak enzimleri normal olan hastalara aynı gün isti-
rahat/stres MPS yapılır. Bunun sonucunda iskemi sapta-
nanlar AKS olarak takip edilirken normal MPS bulgusu 
olanlar acil servisten non-kardiyak göğüs ağrısı tanısı ile 
taburcu olurlar. 

SONUÇ

Miyokard perfüzyon sintigrafisi radyoaktif izotopların 
kullanıldığı noninvaziv bir kardiyak görüntüleme yön-
temidir. Başlıca kullanım alanları; koroner arter hastalığı 
tanısı, risk değerlendirilmesi, akut koroner sendrom 
ayırıcı tanısı, canlı doku tayini ve sınrıda koroner arter 
lezyonların değerlendirilmesidir.
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Özellikle ortopedik nedenle veya efor kapasitesi 
düşüklüğü nedeniyle eforlu elektrokardiyografi testi 
uygulanamayan, bazal EKG’sinde iskemi varlığını gölgey-
en değişikliklerin (sol dal bloğu, sol ventrikül hipertro-
fisi, pacemaker varlığı, preeksitasyon varlığı gibi) olması 
durumunda koroner arter hastalığı tanısının konulması 
için değerlidir. Uygun hasta seçimi ve klinik durum 
varlığında klinisyene etkin bir şekilde yol gösterir.
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ÖZET

Pleomorfik adenom parotis bezinde en sık görülen bening tümördür. Ayrıca minör tükrük 
bezlerinden de köken alabilir. Pleomorfik adenomlar boyunda herhangi bir lokalizasyon-
da görülebilir ve nadiren parafaringeal boşluğa doğru stilomandibüler ligament ile ramus 
mandibulanın posterioruna doğru uzanırlar ve bu durumda dumb-bell pleomorfik ade-
nom olarak adlandırılırlar. Literatürde önceden bildirilmiş olmasına rağmen oldukça nadir 
görüldüğünden burada dubm-bell pleomorfik adenom olgusunu sunmak istedik. 

Anahtar kelimeler: Tükrük bezi; Pleomorfik adenom; Manyetik rezonans görüntüleme

ABSTRACT

Pleomorphic adenoma is the most common benign tumor of parotid gland and it can be 
originated from minor salivary glands, also.  It can present in any location of neck but 
rarely, the mass extends from posterior part of ramus mandibula through stylomandibular 
ligament towards the parapharyngeal space and called as dumb-bell pleomorphic 
adenoma. Although it has been reported in literature before, as it is rarely seen; herein, 
we aimed to report a case with dumb-bell pleomorphic adenoma.
            
Keywords: Salivary gland; Pleomorphic adenoma; Magnetic resonance imaging
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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 cins-
te eşit sıklıkla görülür (2). Tükrük bezi tümörleri en sık 
parotis bezinde görülür ve bunların % 50-74’ü bening 
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. Muayenede sert, düzgün sınırlı, ağrısız, fik-
se, üzeri normal ciltle örtülü boyutları palpasyonla ayırt 
edilemeyen kitle saptandı. Diğer kulak burun boğaz 
muayeneleri ve üst solunum yolları endoskopileri nor-
maldi. Hastaya çekilen manyetik rezonans görüntüle-
mede (MRG) sol parotis bezi derin lobu lokalizasyonun-
da yerleşim gösteren T1 ağırlıklı serilerde hipointens, 
T2 ağırlıklı serilerde hiperintens sinyal özelliğinde, yak-
laşık 3x2x2 cm boyutunda kısmen lobule konturlu kitle-
sel lezyon izlendi. Tanımlanan lezyon MR özellikleri ile 
öncelikle pleomorfik adenomla uyumluydu (Resim 1).

Sonrasında ultrasonografi (USG) eşliğinde yapılan ince 
iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) de pleomorfik adenom ol-
duğunu ispatladı. Hasta aydınlatılmış onam formu alın-
dıktan sonra genel anestezi altında operasyona alındı. 
Modifiye blair insizyonu ile girilerek parotis bezi ortaya 
konuldu (Resim 2). Kitle total parotidektomi yapılarak 
en blok çıkartıldı (Resim 3). Kitlenin patoloji sonucu da 
İİAB uyumlu pleomorfik adenom geldi (Resim 4).
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Resim 1: T2 ağırlıklı MRG kesitlerinde sol parotis 
glandda lokalize yaklaşık 3x2 cm boyutunda hiper-
intens özellikte, düzensiz sınırlı lezyon izlenmektedir 
(kırmızı ok). 

Resim 2: Operasyon sırasında kitle lezyonunun (siyah 
ok) fasiyal sinirin altında derin loba doğru uzandığı 
izlenmektedir. 

Resim 3: Çıkartılan kitlenin makroskobik görünümü



 

TARTIŞMA

Pleomorfik adenom tükürük bezlerinin en sık gözlenen 
tümörü olup en sık parotisten köken alır. Yapılan bir ça-
lışmada 4477 vakalık geniş bir seride pleomorfik adenom 
saptanan hastaların % 85’i bening olarak tespit edilmiştir. 
Bunların % 83,9 parotiste, % 9,6 submandibuler bezde, 
%9 minör tükürük bezlerinden kaynaklandığı bildirilmiş-
tir (4). Pleomorfik adenomlar genellikle majör tükrük 
bezlerini tutan bening tümörlerdir. Minör tükrük bezle-
rini de tutabilen bening pleomorfik adenomlar damak-
ta, üst dudakta, yanakta, ağız tabanında, jinjivada, dilde, 
nazal septumda,  lateral nazal duvarda,  epiglotta, ger-
çek vokal kordlarda, parafarengeal boşlukta,  trakeada, 
bronşlarda, ter bezlerinde ve lakrimal bezde dahi görüle-
bilirler (5,6). Bizim olgumuzda kitle ramus mandibulanın 
posteriorundan stilomandibüler ligament boyunca uza-
narak halter şeklinde bir konfigürasyon oluşturarak pa-
rafaringeal boşluğa doğru uzanmıştır. Operasyon öncesi 
değerlendirmede USG kitlenin yerleşimi, sınırları ve bo-
yutu hakkında bilgi vermektedir. İİAB çoğu zaman doğru 
tanı koydurmakla birlikte çok düşük bir ihtimal dahi olsa, 
yanlış negatif sonuç verebilmektedir. Basit enükleasyon 
uygulanması %30-50 arasında nüks riski taşıması nede-
ni ile doğru yaklaşım olarak kabul edilmemektedir. Bu 
nedenle parotisteki pleomorfik adenoma cerrahi olarak 
yapılabilecek en sınırlı girişim süperfisiyal parotidektomi 
olmalıdır (7).  Pleomorfik adenom hem epitelial hem de 
mezodermal elemanlardan oluşan mikst bir tümördür. 
Miksoid bir stroma içinde epitelial hücre adacıkları ve 
kordları vardır. Tümörün ince, narin ve inkomplet bir kap-
sülü ve psödopod adı verilen uzantıları bulunur. Rezeksi-
yon sonrası rekürranslardan bu psödopodlar sorumludur. 

Eksizyon sırasında kapsül yırtılırsa veya eksizyon yeterin-
ce geniş değilse rezidüel doku kalabilir veya implante 
olabilir (5,8,9). Vakamızda kitle fasiyal sinirin altına da 
yayıldığı için süperfisiyal parotidektomi yapıldıktan son-
ra fasiyal sinir dallarıyla ortaya kondu, derin lob uzanımı 
olan tümör parmak diseksiyonla parafaringeal alandan 
bir bütün olarak çıkartıldı. Hastada postoperatif herhangi 
bir komplikasyon gelişmemiştir.

SONUÇ

Pleomorfik adenomlar çoğunlukla majör tükürük bezle-
rinden kaynaklansalar da boyunda herhangi bir lokalizas-
yonda karşımıza çıkabilirler. Ayrıca ele gelen kitle daha 
yüzeyel iken ve hastaya süperfisiyal parotidektomi plan-
larken cerrahi sırasında daha derine indiği gözlemlene-
bilir. Bunun için preoperatif cerrahi prosedürü belirleme 
adına detaylı radyolojik incelemeleri yapmak mutlaka 
gereklidir.
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Resim 4: Lezyonun patolojik görünümü: Fibröz stroma 
üzerinde duvarlarında hyalinizasyonlar gösteren değişik çap 
ve şekillerde damar yapılar ve geniş hyalinizasyon odağı 
(H&Ex10).



ÖZET

Leiomyomlar düz kas hücrelerinden oluşan en sık benign uterin tümörlerdir. Uterusta sub-
mukozal, intramural ve subserozal olabildikleri gibi, servikal, broad ligament içinde ya da 
pedinküller içinde olabilir. Submukozal myomlar oldukça nadir görülmektedir. Bazı submu-
közal myomlar pedinküllü olup  servikal kanaldan vajinaya uzanıp kontraksiyonlara sebep 
olabilirler. Başlıca tedavi yöntemleri histerektomi ve myomektomi olmakla birlikte fertilite 
isteğine ve myomun büyüklüğüne göre tedavi yöntemi değişebilmektedir. Bu olgu sunu-
munda  vajene doğmuş pedinküle submüköz yerleşimli  leiomyomu olan iki olguyu;  abdo-
minal ve vaginal yolla yapılan  iki farklı tedavi yöntemleri açısından tartışmayı amaçladık. 

Anahtar kelimeler: Submukozal; Layomiyom; Tedavi

ABSTRACT

Leiomyomas are most common benign tumor of uterus  which are originated from smooth 
muscle cells.They may be submucosal, intramural or subserosal and also they may be 
located in the cervix, in the broad ligament or on a pedicle. Submucous myomas are rarely 
seen and some  submucous leiomyomas may become pedunculated and progressively 
extrude from the uterine cavity to vagina causing  contractions. Hysterectomy and  
myomectomy have been the mainstay of leiomyoma treatment but the treatment option 
chosen  according to the fertility desire and the size of the myoma. In this case report we 
aimed to discuss two different management options  as abdominal or  vaginal  way of  
prolabe, pedinculated submucozal myomas of  two different cases.  
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GİRİŞ

Leiomyomlar düz kas hücrelerinden oluşan en sık benign 
uterin tümörlerdir. Uterusta submukozal, intramural ve 
subserozal olabildikleri gibi, servikal, broad ligament 
içinde ya da pedinküller içinde  olabilir (1). Üreme 
çağındaki kadınlarda %20–25 gibi oldukça sık bir oranda 
görülür (2). Leiomyomların çoğu  asemptomatiktir ve 
insidental olarak rutin jinekolojik muayene esnasında 
tanınırlar ancak büyüklük, yerleşim ve sayılarına göre 
çeşitli semptomlarada  neden olabilirler (3).
       
Submukozal myoma uterus myomlarının %5’ini içerir ve 
diğer yerleşimdeki myomlara göre daha fazla kanamaya 
dolayısı ile anemiye sebep olur (4).
 
Bazı submuköz myomlar pedinküllü olur ve  servikal 
kanaldan vajinaya uzanabilirler ve bu esnada cervikal 
kanalda oluşturdukları genişleme ve incelme sebepi 
ile  ciddi uterus  kasılmasına ve dolayısı ile ağrıya sebep 
olurlar. Dejenerasyona eğilimli leiomyomlar eğer vajene 
doğarlarsa uzun pedinkülü ile dolaşımının bozulma 
olasılığı daha  fazla olacağından,  genelde nekrotik ve 
hatta enfekte bir halde karşımıza gelirler. Pedinküle 
submukozal myomlar sıklıkla servikal myom ile karışırlar.  
Vajene doğmuş pedinküle submüköz yerleşimli  
leiomyom tedavisinde  myomektomi ve histerektomi 
gibi cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.
         
Bu olgu sunumunda  vajene doğmuş pedinküle 
submüköz yerleşimli  leiomyomu olan iki olguyu;  
abdominal ve vaginal yolla yapılan  iki farklı tedavi 
yöntemleri açısından tartışmayı amaçladık.

OLGU 1

45 yaşında, gravida 3  para 2 olan  hasta ara kanama ve 
kasık ağrısı şikayetleri ile jinekoloji polikliniğine başvurdu.
Yapılan jinekolojik muayenesinde; extragenital organlar  
normal görünümde idi. Spekulum incelemesinde vajinal 
ve servikal patoloji izlenmedi, smear alındı,  serviks 
multipar vasıfta, adneksler serbest idi ve uterus 18 
hafta  cesamette ve hassas idi. Sonrasında hastaya 
yapılan transvajinal ultrasonografik incelemede uterus  
içinde 20x12x10 cm boyutlarında dejenere görünümlü 
myom izlendi.  Uterus içine girilememesi sebebi ile 

probe küretaj yapılamadı operasyon esnasında frozen 
planlandı. Smear sonucu normal olarak değerlendirildi. 
Laboratuvar bulgularında;  anemi dışında bir patoloji 
izlenmedi ve hastaya  anemi tedavisi önerilidi. Hasta 
bilgilendirildi; oferektomi istemeyen hastaya  elektif  
total abdominal histerektomi yapılması  planlandı. 
Planlanan operasyon gününden önce  hasta ciddi kasık 
ağrısı, vajinada baskı hissi, bulantı, kusma şikayeti 
ile acil polikliniğe başvurdu. Yapılan muayenesinde 
vageni dolduran  kitle ve kötü kokulu akıntı izlendi. 
Ultrasonografik incelemede uterus normal cesamette 
idi ve vajeni tamamiyle dolduran heterojen ekoda 
sınırları net ayırt edilemeyen  kitle mevcut idi. Geniş 
spektrumlu antibiyotik tedavisi başlandı ve hastadan 
onam alındıktan sonra  operasyona alındı. 
           
Operasyonda  uterus  normal cesamette izlendi. 
Abdominal histerektomi esnasında istmikoservikal 
bölgeden köken almış olan pedinküllü submukozal 
myomun vajene doğmuş olduğu görüldü.  Round, 
ovariiproprium, sakrouterin ve kardinal ligamentler 
ve uterine arter  bağlanıp kesildikten sonra   ön vajen 
duvarına sirkuler bir insizyon yapıldı, 20x15x10 cm 
boyutlarındaki  myom  abdomene doğurtuldu ve 
histerektomi tamamlandıktan sonra histerektomi 
materyali ile birlikte çıkarıldı (Resim 1). Postoperatif 
komplikasyon olmadı. Frozen sonucu ve histopatolojik 
incelemesi  benign leiomyom olarak değerlendirildi. 
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Resim 1. Uterus ve vejene doğmuş pedinküllü myom



OLGU 2

37 yaşında, gravida 3 para 2 olan hasta kötü kokulu 
akıntı, ateş, vajende dolgunluk hissi, düzensiz adet  ka-
namaları şikayetleri ile jinekoloji polikliniğine başvur-
du. Yapılan spekulum muayenesinde enfekte, nekrotik 
ve kanamalı görünümde, kötü kokulu, vajeni dolduran 
yaklaşık 6x5x4 cm boyutlarında kitle izlendi. Uterus nor-
mal cesamette idi ve adnexler serbest idi. Transvajinal 
ultrasonografide vajeni dolduran heterojen ekoda kitle 
mevcut idi. Probe küretaj yapıldı ve sonucu benign gel-
di. Hastanın laboratuvar değerlendirilmesinde anemi 
ve lökositoz saptandı. Hastaya antibiyoterapi başlandı, 
enfeksiyon bulguları geriledikten sonra yaşı ve fertilite 
isteği göz önünde bulundurularak, hasta ile olabilecek 
komplikasyonlar konuşulduktan sonra vajinal myomek-
tomi planlandı. Vajinal yoldan myom görülerek tenaku-
lum ile tutuldu, uterus inversiyonundan kaçınmak ama-
cı ile fazla traksiyon uygulanmadı. Pedinkülü etrafında 
döndürülmeye çalışıldı fakat pedikülünün kalın olması 
sebebi ile pedinkülü klempe edilerek mümkün olan en 
üst noktadan bağlandı, kesildi ve olabilecek kanama ih-
timali sebebi ile pedinkül koterize edildi. Postoperatif 
dönemde kanama komplikasyonu olmadı. Histopatolo-
jik incelemesi benign leiomyom olarak değerlendirildi. 

TARTIŞMA      

Kadın genital sisteminin en sık benign tümörleri uterin 
leiomyomlardır. Leiomyomların çoğu asemptomatik 
olsa da %20-50 kadarı menoroji, pelvik ağrı, infertilite, 
tekrarlayan gebelik kayıpları gibi bulgular yanında kons-
tipasyon, sık idrara çıkma ve hidronefroz gibi komşu 
organlara bası semptomlarına da neden olabilirler (5). 
Uterin leiomyomlar anormal uterin kanamanın en sık 
nedenlerinden birisidir ve en fazla  kanamayla ilişkili 
olan submukoz myomlardır (6). Submukoz leiomyom 
pedinküle olup servikal kanaldan vajinaya uzanabilirler 
ve bu esnada servikal kanalda oluşturdukları genişle-
me ve incelme sebebi ile  ciddi uterus  kasılmasına ve 
dolayısı ile pelvik ağrıya sebep olabilir. Bu olgular bizim 
vakamızda olduğu gibi düzensiz ara kanamalar, vajende 
dolgunluk hissi ve  şiddetli kasık ağrısı şikayeti ile baş-
vurabilirler. Bazı olgularda ciddi bir bulgu ve semptoma 
neden olmadan rutin jinekolojik muayenede tesadüfi 
olarakda  saptanabilirler.  

Pedinküle submukoz myom pedinkülü etrafında döne-
bilir bunun sonucunda  kan akımı bozulur ve nekrotik 
hale gelebilir. Nekrotik haldeki bu myom vajinada en-
fekte hale gelir ve  kötü kokulu akıntı, ateş ve lökosi-
toz ile karşımıza gelebilir. Submukozal leiomyomlarda 
hemoroji ve nekroz gibi dejeneratif değişiklikler bu 
tümörlerin sınırlı dolaşıma sahip olmaları nedeniyle sık 
görülür. 

Histerektomilerin ensık endikasyonu uterin leiomyom-
lardır (7). Asemptomatik leiomyomlarda tedavi gerek-
meyebileceği gibi, medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri 
de mevcuttur. Medikal tedavide kombine oral kontra-
septifler, progestinler, androjenler, GnRH agonist-anta-
gonistleri, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, antipro-
gestinler kullanılabilir (2). Cerrahi yöntemlere alternatif 
myoliz ve selektif arteryal oklüzyon gibi daha konser-
vatif yöntemler de vardır. Gebelik istemi olmayan has-
talarda laporoskopik myoliz seçeneği alternatif tedavi 
olarak düşünülebilir. Uterin arter oklüzyonunun ise et-
kinlik, fekondite, gebelik sonuçları ve hasta beklentisi 
açısından uzun dönem verileri eksiktir(8).

Submucosal myomlarda cerrahi yöntemler diğer yerle-
şimdeki myomlara göre daha sıklıkla uygulanmaktadır. 
Bu yöntemler histeroskopik myomektomi, histerektomi 
ve farklı tekniklerin uygulanabildiği myomektomilerdir. 
İntrakaviter küçük leiomyomlarda histeroskopik myo-
mektomi  ilk tedavi seçeneği olarak uygulanabilir (9). 
Histerektomi laparoskopi veya laparotomi ile yada vaji-
nal veya abdominal yapılabilinir. Vajene prolabe olmuş 
büyük submukozal myom varlığında eğer tedavi olarak 
histerektomi planlanmışsa vajen ön duvara sirküler in-
sizyon yapılarak myom abdomene doğurtulabilinir ve 
bizim birinci olgumuzda olduğu gibi uterus ile birlikte 
çıkarılabilinir. Diğer bir alternatif vajen ön duvara sir-
küler insizyon yapıldıktan sonra vajene prolabe olmuş 
myom pedinkülünden kesilerek vajenden çıkarılabilinir. 
Semptomatik myomu olan hastalarda histerektomi ke-
sin tedavi seçeneği olsa da, genç ve fertilite beklentisi 
olan hastalarda bu seçenek pek doğru gözükmemekte-
dir. Bu nedenle submukozal  myomu olan bu  hastalarda 
yapılan cerrahinin risk ve faydaları anlatıldıktan sonra 
ek başka bir patoloji yoksa  myomektomi seçeneği dü-
şünülmelidir. 
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Murphy J.  tarafından ilk başarılı vajinal myomektomi  
1893’li yıllarda yapılmıştır (10).  Başarılı bir vajinal myo-
mektomiden sonra çoğu hasta asemptomatik olmuş 
ve normal menslere kavuşmuştur (8).  Buna dayanarak 
vajinal myomektomi izole pedinküle submukoz myo-
mlarda başlangıç tedavisi olarak düşünülmektedir. Va-
jene prolabe olmuş pedinküllü myomların çıkarılması 
prolabe olmayanlara göre daha kolaydır, daha az kana-
maya sebep olur ve serviksin ayrıca genişletilmesini 
gerektirmez. Vajinal myomektomide,  uterus inversi-
yonundan kaçınmak amacı ile fazla traksiyon uygulan-
madan myom ya pedinkülü etrafında döndürülerek 
yada bizim ikinci olgumuzda olduğu gibi kalın pediküllü  
ise pedinkülü klempe edilerek mümkün olan en üst 
noktadan bağlanıp, kesilerek çıkarılabilinir (11). Pedin-
külü kısa olan veya vajene sarkmamış submukoz myom 
varlığında myomun lokalizasyonuna göre ön veya arka 
kolpotomi yaparak submukozal myomun uterustan 
doğurtularak çıkartılmasıda mümkündür (12). 

Sonuç olarak; prolabe submukoz myom tedavisinde 
hem histerektomi hemde vajinal myomektomi uy-
gun tedavi alternatifleridir. Her vaka kendi içinde 
değerlendirilmeli, hastaya  tüm olasılıklar hakkında 
bilgi verildikten  sonra operasyon şekline karar verilme-
lidir. Üreme çağında fertilite beklentisi olan kadınlarda, 
histerektomi veya abdominal myomektomi gerektiren 
başka endikasyonlar olmadıkça, basit, daha az zaman 
alan ve daha az komplike bir yöntem olan  vajinal myo-
mektomi uygulanmalıdır.
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ÖZET

Elastofibroma dorsi (ED) nadir, benign yumuşak doku tümörüdür. Sıklıkla subskapuler 
bölgede bulunur.  Sıklıkla bilateral olup, orta ve ileri yaş kadınlarda bulunur. Patogenezi 
açık değildir, ancak reaktif, dejeneratif veya neoplastik gelişimleri destekler. Biz 54 yaşın-
da bayan hastada subskapuler bölgede yerleşen ED olgusunu sunuyoruz. ED yaşlı has-
talarda omuz kitlelerinde ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Semptomatik hastalarda total 
rezeksiyon seçilecek tedavidir.

Anahtar kelimeler: Elastofibroma dorsi; Skapula; Eksizyon 

ABSTRACT

Elastofibroma dorsi (ED) is a rare, benign soft tissue tumor. Usually found in the subscapular region. 
It often presents bilaterally, is more common in middle-aged and elderly women. The pathogenesis 
is still unclear but it has been suggested to involve reactive, degenerative, or neoplastic processes. 
We present  a 54-year-old women who had a bilateral ED in the subscapular region. ED must be 
considered in the differential diagnosis of shoulder masses in elderly patients. Total resection is 
the treatment of choice in symptomatic   patients.

Keywords: Elastofibroma dorsi; Scapula; Excision
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INTRODUCTION

Elastofibroma dorsi is a relatively rare  benign tumor 
of the fibrous tissue.  Usually located  in the subscapu-
lar region in elderly individuals, particulary females. It 
is rarely found at other sites. Most elastofibromas are 
bilateral, and asymptomatic.  Patients with elastofibro-
ma dorsi is a slowly growing proliferation of collagen 
and abnormal elastic fibers.  Elastofibromas are gray-
white or tan in color and measure 5-10 cm in diameter. 
Subclinical elastofibromas have been found at autopsy.   
The treatment of this lesion is total resection ,n clinical 
patients.

CASE REPORT

A54-year-old women with a 1-year history of pain on 
the back and with a 2 months a history of  swelling loca-
ted under the left and right  scapula. Computed tomog-
raphy showed bilateral solid soft tissue tumors under 
the scapula (Figure 1). 

The tumor on the left side was resected surgically. 
Tumor structure 9x9cm size that has capsule at outer 
side has seen on macroscopic evaluation of radical 
resection specimen. The cut surface has a variegated 
fibrous areas. The fibers, which account for almost 
50% of the tissue, stain blck with the Verhoeff elas-
tic stain. The fibers contain elastin but not fibrillin-1.  
Some fibers are branched while others show a serra-
ted edge. They hypocellular and composed of swollen 
collagen bundles admixed with numerous , irregular, 

homogen-deeply eosinophilic fibers in microscopic 
evaluation (Figure 2,3).

Elastic stain  Verhoeff showed deeply staining  elas-
tic fibres, serrated margins and globoid elastic fibers 
as our cases (Figure 4,5). Elastin stain showed deeply 
staining branched and unbranched fibres exhibiting a 
central dense core and serrated margins in our case.  
Widespreade positive staining with vimentin immu-
nohistochemical staining. Smooth muscle actin(SMA), 
s100 has been observed negative results.  Tumor was 
diagnosed histopathologically elastofibroma. Eleven 
month later resection of the tumor on the left side. the 
tumor resection was performed on the right side of 
the case. Total resection of the tumor on the right side. 
Tumor structure10x9cm size that has capsule at outer 
side has seen on macroscopic evaluation of radical re-
section specimen.Tumor was diagnosed histopatholo-
gically elastofibroma.
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FIGURE 1. Axial noncontrast CT scan shows large 
subscapular mass , between the ribs and the serratus.

FIGURE 2. Elastofibroma, Altered elastic fibers in a 
collagenous matrix 10xHE

FIGURE 3.  Elastic fibers in cross section showing 
a characteristic serrated edge. 40XHE
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DISCUSSION

Elastofibroma dorsi is slowly growing an exceedingly 
rare benign condition  of soft tissue origin. Orginally 
described by Jarvi and Saxen in 1961 as Elastofibroma 
dorsi(1). Elastofibroma typically occurs in the lower 
subscapular area often occur bilaterally (1-4). It is ra-
rely found at other like the axilla, trochanter, elbow, 
stomach, rectum, omentum, eye, hand, and foot. The 
site of occurrence was in the typical subscapular area 
in our case too.Briccoli et al.(3) reported in their series 
of 9 patients that the tumour was bilateral, Vastama-

ki (5) reported in a series of 5 patients Naylor et al.(4) 
reported in their series of 12 patients that the tumour 
was bilateral that the diagnosis was at the presence of 
firm subscpular patients underwent surgical excision. 
In our case, elastofibroma was bilateral. All the seri-
es of elastofibroma reported in the literature showed 
elastofibroma was  particularly females. Most patients 
are  elderly, with a peak incidence during the sixth and 
seventh decades of life(5), only rare lesions have been 
described in children.  Our case was 54 year-year-old 
women. The pathogenesis of  most elastofibromas is 
still unknwn but  thet may represent a reaction to pro-
longed mechanical stres, possibly involving disturbed 
-reactive hyperproliferation of fibroelastic tissue  by 
periosteal-deriveted cells(1,2). The lesion is ill-defined, 
gray-white or tan in color, spherical, firm and measu-
re 5-10cm in diameter(1-4). Our cases were 9x9cm 
and 10x9cm. Microscopic  evaluation showed that the 
tumour consists, of amixture of intertwining swollen, 
homogen dense eosinophilic collagen and elastic fibers 
in about egual proportions associated with fibroblasts, 
small amounts of interstitial mucoid material and vari-
ably size aggregates of mature fat cells.  
Negamines et al.(2) have described a reported 170 pa-
tients with  elastofibroma. 
 they consist of fragmented and enlarged elastic fibres 
embedded in collagenous matrix.
Typically elastic fibers have a degenaretad apperance, 
and fragmented into small flower-like, serrated disks or 
globules.
Elastic stains(Verhoeff, Wigert,Gomory) reveal deeptly 
staining, branched and unbranched fibers that have 
central dense core , irregular serrated margin.Elastofib-
roma dorsi is stained positively with vimentin as in our 
case, but not with SMA, S100 immunohistochemically.
Pathologic findings are diagnostic.

CONCLUSION

Elasofibroma is a benign lesion and best treated by 
conservative excision given that local recurrence is 
rare (3). Total resection is the treatment of choice in 
symptomatic   patients. There are no reports of malig-
nant transformation. Ten months postoperatively, our 
patient is disease free.  
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FIGURE 4.  Hemotoxilen eosin stain shows elongated 
and globoid elastic fibers. 40XHE

FIGURE 5. Verhoeff elastin stain showed deeply stain-
ing branched and unbranched fibres 40xHE
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ÖZET

Vertebra bozuklukları hem spinal anestezi hem de genel anestezi uygulamalarını zorlaş-
tırabilmektedir. Anestezi uygulamalarının başlangıcında teknik olarak güçlükle karşılaşı-
labileceği gibi anestezinin devamında da komplikasyonlara neden olabilir. Bu olgu sunu-
munda ileri derecede torakolomber bölgede skolyozu olan hastaya uygulanan anestezi 
yöntemi sunulmuştur. 21 yaşında umblikal herni nedeniyle opere olacak hastanın belin-
de ve bacağında ağrı şikayeti vardı. Fizik muayenesinde ve akciğer grafisinde torokolom-
ber bölgede skolyozu mevcuttu. L 3-4 aralığından 25 G Quinke iğne ile intratekal girişim 
yapıldı. Uygulama üçüncü girişimde başarılı oldu. 12,5 mg hiperbarik heavy marcain ve 
20 mcg fentanil subaraknoid alana uygulandı. Supin pozisyon verilen hastada T6 seviye-
sinde duyusal blok elde edildi. Hastada operasyon süresince herhangi bir komplikasyon 
gelişmedi. Sonuç olarak skolyozda spinal anestezi iyi bir seçenek olabilir.

Anahtar kelimeler: Skolyoz; Kifoz; Spinal anestezi
 
ABSTRACT

Vertebral deformities may cause difficulties with both spinal anesthesia and general 
anesthesia management. At the begining of anesthesia as may be encountered technical 
difficulties in maintain anesthesia may cause complications. In this case anesthesia 
management of the patient with severe thoracolumbar kyphoscoliosis of anesthesia 
is presented. The patients was 21 years old and will be operated for umbilical hernia. 
the patient had pain in the lower back and legs.  Physical examination and chest x-ray 
thoracolumbar kyphoscoliosis was present. Pulmonary function test values were normal. 
L 3-4 space with a 25 G needle intrathecal attempt was made to. Applications in the third 
attempt was successful. 12.5 mg hyperbaric heavy marcaine and 20 mcg fentanyl was 
performed to subarachnoid space. Sensorial and motor block was provided and sensorial 
block was increased T6 level in the supine position. There was no complication during 
the operation. As a result of spinal anesthesia in scoliosis may be a good alternative.

Keywords: Scoliosis; Kyphosis; Spinal anesthesia
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GİRİŞ

Kifoskolyoz genellikle yaşla birlikte progresyon gösteren 
spinal bir segmentin yana veya arkaya doğru anormal 
açılanma gösterdiği bir durumdur (1). Skolyoz kifolyoz-
la birlikte görülebileceği gibi ayrı ayrı da görülebilirler. 
İdiyopatik, konjenital, nöromusküler, mezenşimal bo-
zukluklara bağlı veya travmatik olabilir. %70 oranında 
idiyopatiktir ve idiopatik olanlar infantil, juvenil veya 
adelosan yaşta olabilir.  Kadınlarda erkeklerden daha 
fazla görülür (2). Skolyoz restriktif akciğer hastalığı, hi-
poksemi ve baskılanmış kardiyovasküler fonksiyonlarla 
birlikte olabilir. İleri derecede tedavi edilmemiş kifos-
kolyoz pulmoner hipertansiyon ve solunum yetmezliği 
nedeniyle ölüme neden olabilir (3).

OLGU SUNUMU

Umblikal herni nedeni ile 21 yaşında, 51 kg ağırlığında, 
1.60 cm boyunda erkek hastaya genel cerrahi tarafın-
dan operasyon planlandı. Öyküsünde hastanın belinde 
ve bacağında ağrı şikayeti olduğu ve skolyoz nedeniyle 
askerlikten muaf tutulduğu öğrenildi. Hastanın akciğer 
grafisinde torakolomber bölgede ileri derecede skolyoz 
görüntüsü mevcuttu (Şekil 1-2).

Hastanın torakal vertebra grafisinde COP açısı 35 ola-
rak ölçüldü. Hastadan solunum foksiyon testi istenildi, 
FEV1/FVC %:77, FEV1:%75, 2.1L olarak sonuçlar olarak 
geldi. Hasta anestezi hakkında bilgilendirildi ve yazılı 
onamı alındı. Spinal anestezi altında ameliyatı planla-
nan hastaya ameliyat öncesi 2 mg midozolam ve 50 

mcg fentanil intravenöz olarak uygulandı. Operasyon 
masasında hastaya invaziv olmayan kan basıncı, pe-
riferik oksijen satürasyonu, kalp hızı ve EKG monitöri-
zasyonu yapıldı. Spinal anestezi uygulamasından önce 
hastaya 500 ml % 0.9 izotonik sodyum klorür infüzyonu 
yapıldı. İntraoperatif dönemde 1000 ml % 0.9 izotonik 

sodyum klorür ile infüzyona devam edildi. Oturur po-
zisyonda steril olarak boyanan ve örtülen hastaya önce 
medial yaklaşımla L 3-4 aralığından 25 G Quinke iğne 
ile intratekal girişim denendi fakat başarılı olunamadı. 

Bozok Tıp Derg 2014;4(3):77-80
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Şekil 1. Hastanın oturur pozisyonda görüntüsü

Şekil 2. Hastanın akciğer grafisinde kifoskolyoz 
görüntüsü

Şekil 3. Spinal aralığa ulaşıldığında spinal iğnenin 
görüntüsü
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Üçüncü denemede medialden 2 cm laterale yönlenildi 
ve yaklaşık 45-50 derece açıyla intratekal alana girildi. 
Serbest BOS akışı görüldükten sonra 12,5 mg hiperbarik 
heavy marcain ve 20 mcg fentanil (toplam volüm 3 ml) 
subaraknoid alana uygulandı (Şekil 3). Supin pozisyon 
verilen hastada motor blok ve T6 seviyesinde duyusal 
blok elde edildi. İntraoperatif dönemde hastaya nazal 
kanül ile 2 lt/dk’ dan oksijen verildi. Ameliyat esnasında 
seviye yükselmesi, hipotansiyon (başlangıca göre %20
’den daha fazla) herhangi bir komplikasyon gelişmedi. 
Ameliyat bitiminde hasta 15 dakika oboyunca 
postoperatif uyanma ünitesinde izlendi. Motor blok 
geri dönen ve duysal blok T 12 seviyelerine gerileyen 
hasta sorunsuz olarak servise devredildi.

TARTIŞMA

Skolyoz olgularında hangi anestezi yönteminin uygula-
nacağı yönünde bir görüş birliği yoktur. Bu hastalarda 
anestezi yöntemini belirlerken amaç sistemik anestezik 
ve analjeziklerin solunumu deprese edici etkisini mini-
male indirmek ve santral nöroaksiyel blok uygulama-
larında ise aşırı interkostal kas paralizisini ve solunum 
yetmezliğini engellemektir.  Çünkü operasyon bölgesi 
ve süresi dışında postoperatif morbiditeyi etkileyen en 
önemli sebeplerden biri de preoperatif akciğer hasta-
lığına bağlı komplikasyonlardır. Bu hastalarda rejyonel 
anestezi yöntemleri morbiditeyi önemli ölçüde azalt-
maktadır (4, 5). Kifoskolyozda azalmış göğüs duvarı 
kompliyansı ve diyafram fonksiyonu nedeniyle tidal 
volüm, vital kapasite, fonksiyonel rezidüel kapasite 
azalmış ve solumum işi artmıştır. Ağır kifoskolyoz pa-
tofizyolojik olarak alveoler hipoventilasyon, hipoksik 
vazokonstriksiyon ve zamanla pulmoner arteryal hiper-
tansiyon ve kor pulmonale ile sonuçlanabilir (1). 

Genel anestezi sağlıklı insanlarda dahi solunum fonksi-
yonlarını baskılayarak mukosiliyer aktivitede bozulma, 
tidal volümde ve fonksiyonel rezidüel kapasitede azal-
malara neden olabilir. Ayrıca sevikotorakal bölgede bu-
lunan kifoskolyoz durumunda laringoskopi, entubasyon 
ve ventilasyon sırasında güçlükle karşılaşılabilir. Hasta-
mızda solunum fonksiyon testlerinde aşırı bir bozulma 
olmasına rağmen genel anesteziye bağlı oluşabilecek 
solunum yetmezliğinden ve pulmoner komplikasyon-

lardan kaçınmak amacıyla öncelikli olarak spinal anes-
tezi tercih edildi.
 
Kifoz ve/veya skolyozlu hastalarda vertebral kolonda 
meydana gelen eğriliğe bağlı rejyonel anestezi uygu-
laması sırasında hem teknik olarak uygulama esnasın-
da zorlukla karşılaşılmasına hem de uygulama sonrası 
komplikasyonlara neden olabilir.  Anatomik olarak de-
formite oluşması nedeniyle istenilen spinal aralığı belir-
lemede ve subaraknoid alana ulaşmada zorluk olabilir 
(5-9). Bizim hastamızda da ancak üçüncü denemede ve 
lateral girişimle intratekal aralığa ulaşılmıştır. Skolyoz-
da başarısız blok, blok seviyesinin yükselmesi, yetersiz 
veya yamalı blok olabilir. Sakura çalışmasında hiperba-
rik solüsyonların birçok operasyon tipinde güvenli ve 
nisbeten devamlı spinal blok uyguladığını vurgulamış-
tır (10). Özyurt ve ark. ise ciddi torakolomber skolyo-
zu olan bir hastada hiperbarik bupivakainin unilateral 
spinal blokta yetersiz kaldığı, simetrik ve motor bloğun 
hipobarik bupivakainle oluşturulduğu bildirilmiştir (11). 
Olgumuzda seviye yükselmesi, hipotansiyon atağı gibi 
herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir.

SONUÇ

İleri derecede skolyoz genel anestezi ve spinal anestezi 
sırasında güçlükle karşılaşılmasına neden olabilir (12). 
Özellikle spinal anestezi sırasında anatomik pozisyonda 
değişiklik olabileceğinden teknik olarak zorluğa ve se-
viye yükselmesine neden olabilir. Bizim hastamızda da 
ileri derecede skolyoza bağlı postur bozukluğu mevcut-
tu. Hastaya gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra spinal 
anestezi uygulanıldı ve başarılı olundu. Hastada seviye 
yükselmesi olmadı. İleri derecede skolyozlu hastalarda 
teknik olarak güçlüğe rağmen spinal anestezi denene-
bilir.
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ÖZET

Serebral venöz sinüs trombozu (SVST), nadir bir strok formudur. En sık radyolojik bulgula-
rı, dural sinüs veya kortikal venlerde trombüs, parankimal hemorajik infarkt, hemorajinin 
eşlik ettiği veya etmediği fokal ödemdir. Bununla birlikte, literatür gözden geçirildiğinde, 
az sayıda SVST olgusunun subdural efüzyon ile birliktelik göstermektedir. Biz, 17 yaşında-
ki lösemi hastası bir kız çocuğunda subdural efüzyonun eşlik ettiği süperior sagittal sinüs 
ve kortikal ven trombozunu sunuyoruz. 

Anahtar kelimeler: Intrakraniyal sinüs trombozu; Subdural efüzyon; Manyetik rezonans 
görüntüleme

ABSTRACT

Cerebral venous sinus thrombosis (CVST) is an uncommon form of strokes. The 
most common radiological findings are thrombus in the dural sinus or cortical veins, 
paranchimal hemorrhagic infarctions, focal edema with or without hemorrhage. 
However, in a review of the literature, only a few cases of CVST were associated with 
subdural effusion. We report superior sagital sinus and cortical veins thrombosis with 
bilateral subdural effusion in a 17 year-old girl with leukemia.

Keywords: Intracranial Sinus Thrombosis; Subdural effusion; Magnetic resonance 
imaging
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INTRODUCTION

Cerebral venous sinus thrombosis (CVST) is uncommon 
and frequently unrecognized form of stroke and acco-
unts for 0.5-1% of all strokes (1,2). It is often associa-
ted with head trauma, infection (typically mastoiditis), 
shock, dehydratation, hypercoagulable states which 
may be genetic  such as protein C, protein S, antithrom-
bin lll deficiencies or leukemia or other malignancies 
or use some medications such as oral contraceptives 
(3,4). 
CVST may present with variable radiological features 
including thrombus in the dural sinus or cortical veins, 
hemorrhagic infarcts or minimal effacement of sulci, 
isolated thrombus in the dural sinus or cortical veins 
(5). However, in a review of the literature, only a few 
cases of CVST were associated with subdural effusion 
(SDE).
We report superior sagital sinus and cortical veins 
thrombosis with bilateral SDE in a 17 year-old girl with 
leukemia.

CASE REPORT

A 17-year-old girl with newly diagnosed acute lymphob-
lastic leukemia complained  of the sudden onset of a 
severe headache while she was receiving intavenous 
L-asparaginase. Several hours later, she developed ge-
neralized tonic-clonic seizure and loss of conciousness. 
On examination, there was no papilledema and she 
had no focal deficit. Anticonvulsant medication was 
given intravenously. The initial noncontrast computed 
tomograhy (CT) showed hyperdensity in cortical veins 
and superior saggital sinus which was suggestive of 
acute sinus thrombosis. CT ruled out intracerebral he-
morrhage and infarction but showed  bilateral subdural 
fluid collection. Acut thrombosis in the cortical veins 
and the superior sagital sinus was confirmed by mag-
netic resonance (MR) imaging and MR venography.  MR 
imaging showed also bilateral SDE (Figure 1).

Follow-up imaging performed 2 months later demons-
trated spontaneous regression of bilateral subdural ef-
fusion and partial recanalization of the superior sagittal 
sinuse (Figure 2).
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Figure 1. Bilateral subdural effusion with density and 
signal intensity similar to cerebrospinal fluid is seen  on 
CT and T2-weighted images (arrows) (A,B). Axial T1-
weighted images shows abnormal high signal in the 
region of superior sagittal sinus and cortical veins with 
loss of normal T1 flow voids (arrow) (C). 2D TOF MR 
venography reveals show no flow related signal at su-
perior sagittal and cortical veins (arrows) (D). 

Figure 2. Follow-up CT imaging shows spontaneous 
regression of bilateral subdural effusion (A). Partial 
recanalization of the superior sagittal sinuse is seen on 
follow-up MR venography (B).  
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DISCUSSION

Diagnosis of CVST is typically based on clinical suspici-
on and imaging confirmation. Headache is due to inc-
reased intracranial pressure and is the most common 
symptom in CVST.  Papilledema, diplopia, hemiparesis, 
aphasia, seizures, psychosis may occur in CVST (1,2).  
The importance of imaging in CVST has increased con-
siderably in recent years. CT is widely used as the initial 
neuroimaging modality in patients who present with 
new-onset neurological symptoms such as headac-
he, seizure, focal deficit. CT without contrast is often 
normal in CVST but acute thrombosis in cortical vein 
and dural sinus appear as a homogenous hyperdensity. 
Contrast enhancement CT may show a filling defect 
within the vein or sinus. The absence of a flow void in 
the dural sinus is the principal early sign of CVST on 
non-contrast enhanced MR imaging (2).
CVST is an uncommon form of strokes. The most com-
mon radiological findings are thrombus in the dural si-
nus or cortical veins, paranchimal hemorrhagic infarc-
tions, focal edema with or without hemorrhage. The 
development of SDH following CVST is rare and there 
are only a few case reports published so far (3-11). 
Whether the SDH was caused by the CVST can be exp-
lained in several reports. In the case report by Singh 
et al., the etiology was estimated to be hemodynamic 
stress in the bridging collaterals to the scalp veins, 
which colud explain the SDE, caused by CVST (5). Taka-
mura et al participate in this view and also, they think 
hemorrhagic diathesis associated with chronic dissemi-
nated intravascular coagulation might facilitate SDE (8). 
In conclusion, the diagnosis and management of ce-
rebral venous thrombosis can be difficult and clinical 
suspicion and imaging confirmation is very important. 
Imaging studies should be done immediately, especi-
ally in patients with hypercoagulable state. Most com-
mon radiologic findings of CVST are thrombus in the 
dural sinus and cortical veins, hemorrhagic infarcts and 
edema. However, CVST can rarely present with SDE.
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ÖZET

Akut romatizmal ateş, sıklıkla eklemleri ve kalbi tutan, A grubu β hemolitik Streptokokların 
romatojenik suşlarının yol açtığı üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra gelişen, siste-
mik bir hastalıktır. Gelişmekte olan ülkelerde edinilmiş kalp hastalıklarının en önemli ne-
denidir.  Hastalığın mortalitesini ve morbiditesini kalp tutulumu belirler. Hastalığın spesifik 
bir bulgusu yoktur, tanıda modifiye Jones kriterleri kullanılır. Burada, üç aydır şikâyetleri 
devam eden bir akut romatizmal ateş olgusu sunuldu. Hastalığın teşhisinde ve hastaya 
uygun tedavinin verilmesinde hala zorluklar yaşandığı vurgulanmak istendi.

Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş; Kardit; Çocuk

ABSTRACT

Acute rheumatic fever is a multisystemic disease which mostly effects joints and heart. 
The disease occurs after upper respiratory tract infection caused by group A β-hemolytic 
streptococci rheumatogenic strains. Acute rheumatic fever is the most common acquired 
heart disease in developing countries. Cardiac invovement determines the mortality 
and the morbidity of the disease. There are no specific symptoms or signs related with 
the disease, so modified Jones criteria are used primarly for the diagnosis. In this report 
wepresent a patient with acute rheumatic fever that has symptoms for three months. 
We want to higlight that there are stil difficulties in diagnosis and the appropriate 
management of acute rheumatic fever.
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GİRİŞ

Akut romatizmal ateş (ARA), az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde, edinilmiş kalp hastalıklarının en önem-
li sebebidir. Bu hastalık; kalbi, eklemleri, beyni, ciltaltı 
bağ dokusunu ve kan damarlarını tutabilir. Kalıcı sekel, 
kalp tutulumu sonucu oluşur. Akut romatizmal ateş ta-
nısını erken dönemde koymak ve hastaya uygun teda-
viyi başlamak, morbiditeden ve mortaliteden sorumlu 
olan kardiyak tutulumun veya ağır komplikasyonların 
önlenmesi açısından çok önemlidir. Eğer zamanında 
tanı konulamazsa, hastalık ilerleyip ciddi kapak tutu-
lumları ortaya çıkabilir (1,2). Burada, şikayetleri üç ay 
önce başlayan ve bu süre içinde ARA tanısı konulduğu 
halde, yetersiz tedavi alan, sonrasında ağır kapak yet-
mezliği tespit edilen bir olgu sunuldu. 

OLGU SUNUMU

Oniki yaşındaki kız hastanın üç ay önce, her iki ayak 
bileğinde şişlik, kızarıklık, ağrı ve yürüyememe şikayet-
leri başlamış. Hasta dış merkezde değerlendirilip artriti 
olduğu kabul edilmiş ve erişkin kardiyoloji tarafından 
yapılan ekokardiyografik incelemede (EKO) hafif mitral 
ve aort yetmezliği tespit edilmiş. Hastanın o dönemdeki 
akut faz reaktanlarının ve Antistreptolizin O (ASO) dü-
zeyinin belirgin yüksek olduğu, yapılmış olan tetkikle-
rinden anlaşıldı. Hastaya tek doz depo penisilin yapılmış 
ve prednizolon 5 mg tablet, sabah ve akşam 1 tablet 
(0.16 mg/kg/gün) olarak başlanmış. Hastanın eklem 
ağrılarında ve artrit şikayetinde gerileme olmuş. İlaca 
başladıktan bir ay sonra eklem şikayetleri tekrarlayan 
hastaya, aynı hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon 
polikliniğinde değerlendirilmiş ve tedavisine kolşisin 
eklenmiş. Hasta, sık boğaz enfeksiyonu geçirdiği için 
hastanemizin kulak burun boğaz bölümüne başvur-
muş ve tonsillektomi yapılması planlanmış, ASO değeri 
yüksek olduğu için genel çocuk polikliniğinden görüş 
istenmiş. Üç ay boyunca düşük doz steroid ve iki aydır 
kolşisin kullanan hastanın geçirilmiş boğaz enfeksiyonu 
öyküsü yoktu, fizik muayenesinde genel durumu iyi, 
vital bulguları stabildi, boğaz enfeksiyonu yoktu ve vü-
cut ısısı normaldi, sağ el bileğinde artriti ve en iyi sol 
prekordiyumda duyulan 3/6 sistolik ejeksiyon üfürümü 
mevcuttu, kalp yetmezliği bulgusu, elektrokardiyografi-
sinde PR uzaması veya ritim bozukluğu görülmedi,  akut 
faz reaktanları ve ASO değeri yüksek olan hastanın rutin 

biyokimya değerleri normaldi. Çocuk kardiyoloji polikli-
niğinde yapılan EKO değerlendirmesinde üçüncü dere-
ce mitral kapak yetmezliği vardı, akım velositesi 5 m/sn, 
akım jet uzunluğu 35 mm idi, ayrıca birinci derece aort 
kapak yetmezliği tespit edildi, sistolik fonksiyonları do-
ğaldı.  Hasta, iyi tedavi edilmemiş akut romatizmal ateş 
olarak kabul edildi, servise yatırıldı ve kolşisin tedavisi 
kesildi. Üç aydır düşük doz steroid tedavisi kullanmakta 
olan hasta, çocuk endokrin bölümü ile konsülte edildi. 
Adrenokortikotrop hormon (ACTH) ve kortizol değerleri 
normal olan hastaya 2 mg/kg/gün dozunda prednizo-
lon oral olarak başlandı. Yatak istirahati ve tuzsuz diyet 
verildi. İlk dozu hemen yapılmak üzere üç haftada bir 
benzatin penisilin-G profilaksisinin yapılması planlandı. 
Tedaviyle hastanın akut faz reaktanları ve artrit bulgu-
ları geriledi. Steroid tedavisi iki hafta verildikten sonra 
azaltılarak dört haftada kesildi, steroid tedavisi azal-
tılmaya başlandığında tedaviye asetilsalisilik asit 100 
mgr/kg/gün, günde dört doz olarak eklendi, iki hafta bu 
dozda devam edildi. Hastanın artriti tamamen düzeldi, 
kontrollerde akut faz reaktanlarının normal olduğu gö-
rüldü. Asetilsalisilik asit tedavisi dört haftada azaltılarak 
kesildi. Sekonder profilaksiye devam edildi. Mitral ve 
aort yetmezliklerinde gerileme olmadı. Hasta, geçiril-
miş ARA kardite bağlı üçüncü derece mitral yetmezlik 
ve hafif aort yetmezliği tanısıyla poliklinikte takip edil-
mektedir.

TARTIŞMA

Akut romatizmal ateş, A grubu β hemolitik Streptokok 
enfeksiyonlarından sonra ortaya çıkan, nonsüpüratif 
enflamatuar bir hastalıktır.  Bu hastalık, gelişmiş ülke-
lerde seyrek olarak görülürken, az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde ise edinsel kalp hastalıklarının en 
önemli nedenidir (1,2). En sık 5-15 yaşları arasında gö-
rülür. Duyarlı kişilerde, toplu yaşanan yerlerde, yoksul 
olan, sosyoekonomik olarak geri kalmış bireylerde ve 
kış ile ilkbahar aylarında daha sık görülür (1,2). Klinik 
bulgular, Streptokokus pyogenes’e bağlı oluşan faranjiti 
ya da tonsilliti takiben 1-5 hafta süren latent bir peri-
yoddan sonra başlar. Hastalarda;  gezici olan, genellikle 
büyük eklemleri tutan, akut başlayan poliartrit (%75-
80), endokard, miyokard ve perikard tutulumu yapabi-
len kardit (%45-50),  Sydenham koresi (%10), eritema 
marginatum (%5) ve subkutan nodüller (%5) görülebilir. 
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Akut faz reaktanları akut dönemde artmıştır. Tanı konu-
labilmesi için hastanın A grubu β hemolitik Streptokok 
enfeksiyonu geçirdiğinin kanıtlanması gereklidir (1-3).
Hastalığın gidişatını belirleyen, kardiyak tutulumdur. 
Endokard tutulumu en sık görülen şeklidir ve kapak yet-
mezliği şeklinde ortaya çıkar. En sık mitral kapak tutulur. 
Miyokardit ve buna bağlı kalp yetersizliği, perikardit, 
aritmi ve iletim bozuklukları da olabilir (1,2).  

Dünyada her yıl 500 000 civarında yeni ARA olgusu tes-
pit edilmektedir. Bu hastalık nedeniyle her yıl yaklaşık 
233 000 hasta ölmektedir (4). Türkiye, hastalığın orta 
sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında yer almaktadır (1). 
Yapılan araştırmalar, toplumun % 3-6’sının ARA’ya du-
yarlı olduğunu göstermektedir (4). Sonuç olarak ARA, 
ülkemizde sık karşılaştığımız bir hastalıktır ve çocuklar-
da edinsel kalp hastalıklarının en önemli nedenidir. 

Akut romatizmal ateş tanısının konulmasında bir takım 
zorluklar yaşanabilmektedir: Anamnezde hastanın bo-
ğaz enfeksiyonu geçirdiğinin öğrenilememesi, artritin 
olmaması, tek eklem veya küçük eklem tutulumu şek-
linde olması, hafif geçmesi veya sadece artralji olması, 
Streptokokus pyogenes enfeksiyonu geçirildiğinin ka-
nıtlanamaması, EKO’da tespit edilen kapak tutulumu ol-
masına rağmen klinik olarak kardit tanısı konulamaması 
ve üfürüm duyulmaması (Sessiz kardit) gibi (5). Hasta-
larda kore veya sessiz kardit olması durumunda Jones 
kriterlerinin karşılanmasına gerek yoktur (6). Akut dö-
nemde kapak yetmezlikleri görülürken, yıllar içinde 
fibrozis nedeniyle kapak darlıkları oluşur (1,2). Kesin 
tanı koydurucu bir laboratuar testinin de olmamasın-
dan dolayı ARA tanısı bir sorun olmaya devam etmek-
tedir (1). Bizim olgumuzda ise hastalığın başlangıcında 
artrit, kardit ve akut faz reaktanlarında yükseklik vardı. 
Ayrıca A grubu β hemolitik Streptokok enfeksiyonunun 
geçirildiği, laboratuar bulgusu olarak gösterilmişti.  Yaşı 
da, ARA’nın en sık görüldüğü yaş aralığıyla uyumlu idi. 
Hastanın geçirilmiş boğaz enfeksiyonu öyküsü yoktu. 
Modifiye Jones kriterlerine göre iki majör ve bir minör 
bulgunun yanında geçirilmiş Streptokokus pyogenes 
enfeksiyonunu gösteren ASO yüksekliği vardı ve ARA 
tanısı, hastalığın klinik olarak ortaya çıktığı ilk dönemde 
konulabilirdi. 

Hastaya primer ve sekonder antibiyotik profilaksisinin 
yapılması, rekürrenslerin önlenmesi için çok önemlidir. 
İlk atağında kardit olan hastalarda, tekrarlayan ataklar 
sırasında kardit geçirme riski yüksektir ve romatizmal 
kalp hastalığı oluşur. Bunu önlemenin en etkin yolu, 
hastaya tanı konulduğunda sekonder profilaksinin baş-
lanmasıdır (1).

Kalp tutulumu olan hastalarda enfektif endokardite 
yönelik profilaksi de gerekli durumlarda verilmelidir 
(6,7). Hasta, tanı konulduktan sonra yatak istirahatine 
alınır. Kardit geçiren hastalarda kortikosteroid tedavisi 
uygulanır. Steroid dozu azaltılırken tedaviye asetil sa-
lisilik asit eklenmelidir (1). Antienflamatuar tedavinin, 
hastalığın seyrini değiştirdiği kanıtlanamamıştır ama 
kortikosteroid tedavisi ile akut faz reaktanlarında hızlı 
bir düzelme sağlandığı ve cerrahi tedaviye yani kapak 
değişimine giden hasta sayısının azaldığı bilinmektedir 
(1,2). 

Bizim hastamızda, şikayetlerin başladığı dönemde yapı-
lan EKO incelemesinde hafif kapak yetmezliği varken, 
üç ay sonra hastaya ARA tanısını koyduğumuzda has-
tada iki kapak tutulumu olduğunu ve mitral kapaktaki 
yetmezliğin üçüncü derece olarak ilerlediğini gördük. 
Eğer antibiyotik profilaksisi ve antienflamatuar tedavi 
zamanında uygun bir şekilde başlansaydı, belki de ha-
fif olan kapak yetmezliği ilerlemeyecekti. Hastada efor 
dispnesi, çarpıntı veya konjestif kalp yetmezliği gibi 
klinik bulgular, ayrıca sol boşluklarda genişleme veya 
sistolik fonksiyonlarda bozulma gibi EKO bulguları bu-
lunmamaktadır.  

Ne yazık ki hastamızın ileride, valvüloplasti veya kapak 
değişimi için cerrahi tedavi adayı olabileceği açıktır. 
Hastalara tanı konulmasında yaşanan gecikmeler so-
nucunda olguların bir kısmı tekli veya ikili kapak değişi-
mine giderken, hastaların bir kısmında ağır kalp yeter-
sizliği sonucunda ölümler görülebilir. Ameliyat edilen 
hastalarda da kanama ve tromboemboli, aritmiler, 
endokardit ve gebelikle ilgili sorunlar, hastanın yaşam 
kalitesini azaltmakta ve büyük problemlere neden ola-
bilmektedir (1).
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Bu olgu sunumuyla, ARA hastalığının tanısını koymakta 
ve uygun tedaviyi vermek için hastayı çocuk kardiyoloji 
bölümüne yönlendirme konusunda yaşanan sıkıntıların 
günümüzde hala devam ettiğini; 2013 yılında, tıp ala-
nındaki tüm ilerlemelere ve hekimlerin bilgi ve farkın-
dalıklarının artmasına rağmen bu konudaki aksaklıkla-
rın sürdüğünü hatırlatmak istedik.
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ÖZET

Yirmi altı yaşında erkek hasta akut karın ile başvurdu. Parasentezde karın içi kanama gö-
rüldü. Eksplorasyonda rektosigmoid kolonu ve mesaneyi invaze eden pelvik kitle saptandı. 
Doku biyopsi incelemesinde, vimentin ve CD99 için pozitif boyanmış Ewing sarkom tumor 
hücreleri gösterildi. Bu vakada, pelvisin sıradışı bir tümörü olan iskelet dışı Ewing sarko-
munu sunduk.

Anahtar kelimeler: Akut batın; Ewing sarkomu; İskelet dışı

ABSTRACT

A 26-year old man was presented with an acute abdomen. Paracentesis revealed 
hemoperitoneum and a pelvic mass invaded to rectosigmoid colon and bladder was 
detected during exploration. Tissue biopsy examination demonstrated Vimentin and 
CD 99 positive stained tumor cells of the Ewing sarcoma. In the present case, we have 
reported an unusual tumor of the soft tissue of the pelvis, an extraskeletal Ewing sarcoma. 

Keywords: Acute abdomen; Ewing sarcoma; Extraskeletal
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Ewing sarcoma (ES) was first defined in 1921 by James 
Ewing as a malignant small round cell bone tumor in 
a 14-year-old girl.   ES is a distinct round-cell sarcoma 
that occurs predominantly in the long bones of skele-
tally immature patients. The tumor is composed of un-
differentiated, round, mesenchymal cells that are rich 
in glycogen and typically manifest a unique reciprocal 
chromosomal translocation, t(11;22)(q24;q12), which 
occurs in approximately 90% of these tumors. Very few 
other human tumors exhibit such consistent karyoty-
pic alterations, which might play a significant role in 
their pathogenesis. Extraskeletal ES is a rare soft tissue 
tumor. “Ewing Sarcoma Family of Tumors” consists of 
peripheral primitive neuroectodermal tumor (PNET), 
extraskeletal ES, and Askin Tumor (ES of the chest wall) 
as well as ES (1). The aim of the present case report is 
to emphasize the importance of planning the surgical 
strategy due to either non-frequent occurrence or very 
rare leading to acute abdomen with spontaneous per-
foration of ES. 

CASE REPORT 

A 26-year-old male patient applied to emergency de-
partment due to acute abdominal pain. Physical exami-
nation showed unremarkable abdominal sounds, rigid 
and tender abdomen with rebound. Abdominal para-
centesis revealed hemoperitoneum and therefore exp-
loratory laparotomy was performed without further in-
vestigation. A hemorrhagic unresectable mass involving 
complete pelvis, bladder and rectosigmoid colon was 
detected during the exploration. With these findings, 

the patient was referred to our clinic with placing the 
drains in the abdominal cavity for further investigati-
on and treatment. Abdominal computed tomography 
(CT) showed a 14x11x14 cm retrovesically placed mass 
(Figure 1). Fatty plains were absent between the pel-
vic mass and bladder. Thorax CT of the patient was un-
remarkable. No extra focuses were detected in whole 
body bone scintigraphy. In the colonoscopy, extramu-
cosal mass bumped in the anterior wall of the rectum 
was observed. Oral feeding was started to the patient 
who was given antibiotic (ceftriaxone + metronidazole) 
and IV fluid and electrolytes. Prostate Specific Antigen 
values and tumor markers (CEA, AFP, Ca 15-3, Ca 19-9) 
of the patients were found within normal limits. Histo-
pathologic examination of the biopsy material using he-
matoxylin and eosin revealed small round tumor cells 
(Figure 2). Immunohistochemical study showed positi-
vely staining Vimentin and CD99, focal and weak stai-
ning neuron-specific enolase (NSE) and synaptophysin, 
and negatively staining pancytokeratin, chromogranin, 
lymphocyte common antigen (LCA), Desmin, CD117, 
CD34, Tolt, epithelial membrane antigen (EMA), myo-
genin, CD10, placental-like alkaline phosphatase (PLAP) 
and beta human chorionic gonadotrophin (BHCG)  (Fi-
gure 2). Rare intracytoplasmic granules were observed 
in the PAS staining. Ki-67 proliferation index was found 
as 10%. The lesion diagnosed as Ewing’s sarcoma/pri-
mitive neuroectodermal tumor (PNET/ES). The patient 
was found eligible for chemotherapy in the evaluation 
of the oncology council. He was started to the treat-
ment of adriamycin, cyclophosphamide and vincristine.  
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Figure 1. A. Coronal section of abdominal CT showed a 14x11x14 cm retrovesically placed mass. 
B. CT section showed the same lesion in axial view. C. Sagittal section of abdominal CT showed the 
retrovesically placed mass which fills the pelvis.
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DISCUSSION

Sarcomas are unusual but not rare malignancies. They 
account for only 1% of adult solid tumors. These sar-
comas appear most frequently between the fourth 
and sixth decades of life with a 2:1 male/female ratio. 
They can arise anywhere in the body with the lower 
extremity being the most common site. Incidence are 
as follows: lower extremities (46%), upper extremiti-
es (13%), retroperitoneum, pelvis and visceral (12%), 
truncal sarcomas (19%), and head and neck sarcomas 
(9%) (2). The presenting symptoms and signs of all sar-
comas are usually nonspecific. With sarcomas involving 
the abdominal and pelvic cavity diagnosis is even more 
subtle because these tumors may progress for long 
time periods without causing overt symptoms (1). In 
this present case report, we defined a ES in 26-year old 
male which was presented as acute abdomen.
Ewing’s sarcoma is the third most common primary 
bone sarcoma. It has a significant predilection for the 
white population. The peak incidence is the second 
decade of life. In very young patients, and in patients 
over the age of 30, a diagnosis of Ewing’s sarcoma sho-
uld be questioned, because it occurs so rarely in these 
age groups. In extraskeletal ES, the male/female rate 
is reported as 1.5:1 in contrast to osseous form that 
is specific to a gender. The age range that the tumor 
is commonly observed is reported between 4-47 ye-

ars. Despite the tumors occur as a mass without pain 
in patients with extremity lesions, there may be pains 
sourced from other body sites. It is reported that ext-
raskeletal ES can originate from various body sites inc-
luding scalp, larynx, nasal fossa, neck, chest wall, lungs, 
paravertebral soft tissues, pelvis, perineum, arms, legs, 
fingers, and toes (3). However, the most common sites 
that these tumors can be seen are reported to be para-
vertebral soft tissues and lower extremities. 
Extraskeletal ES can be diagnosed basically depending 
on the characteristics of the tumor detected via light 
microscopy, and so it can be differentiated from round 
cell soft tissue tumors, malign lymphoma, and heman-
gioperistoma in many cases. A case of ES originated 
from kidney was diagnosed after spontaneous rupture 
of the lesion was reported (4). In our case pathologic 
examination of biopsy material revealed small round 
tumor cells. After detailed immunohistochemical exa-
mination for differential diagnosis, the lesion firstly was 
thought as PNET/ES.

CONCLUSION

In conclusion, it is reported that extraskeletal ES can 
originate from various body sites. In this case report, 
we defined a very rare intraperitoneal extraskeletal ES 
which presented with acute abdomen. Extraskeletal ES 
should be kept in mind in the differential diagnosis of 
pelvis soft tissue tumors particularly in young patients 
even if it is very rare.
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Figure 2. A. Small round tumor cells (Hematoxylin and 
eosin, x200). B. Immunohistochemical study showed 
positively staining CD99 (x400). C. Demonstration of 
small round tumor cells in high magnification (Hema-
toxylin and eosin, x400). D. PAS positive intracytoplas-
mic granules were observed (x400).
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birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına kısa çizgi konur. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’dan fazla 
ise, sadece ilk 6 isim yazılmalı ve diğerleri et al şeklinde gösterilmelidir. Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet 
adresleri kaynak olarak gösterilemez. On-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.  
 • Kaynak seçiminin ulusal yayınlardan yapılması tavsiye edilmektedir.
Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):
 • Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. 
*Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint Surg. 
1999;81(11):1600-10.
 •Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, 
yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
*Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative treatment. Vol. 
2. St. Louis: Mosby, 1998. p. 1181-96.
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• Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older 
adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
• Diğer kaynak türleri için, Bkz. “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References”.
Yazı çeşitleri
Orijinal araştırmalar:
Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.
İçerik:
-Özet; Türkçe ve İngilizce olarak, ortalama 200-250 kelime olacak şekilde; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. 
 - Giriş 
 -Gereç ve yöntemler 
 -Bulgular 
 -Tartışma / sonuç 
 -Teşekkür  
 -Kaynaklar
*Makalenin tamamı, yaklaşık 5000 sözcükten uzun olmamalı, şekil ve tablo sayısı altıyı geçmemeli, kaynaklar 40’ı aşmamalıdır. 
Klinik Derlemeler:
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlan-
malıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.İçeriği;
 - Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 - Konu ile ilgili başlıklar
 - Kaynaklar
*Derleme 5000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 100 olmalıdır.
Kısa bildiriler:
      -2000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.
Olgu Sunumu: 
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. 
İçerik:
 -Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
 - Giriş
 - Olgu Sunumu
 - Tartışma
 - Kaynaklar
Editöre mektup
Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir. 
İçerik:
 - Başlık ve özet bölümleri yoktur 
 -Mektuplar en fazla 500 kelimelik yazılardır, kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, şekil ve tablo içermez.
 - Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. 
 -Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.
Kontrol Listesi
Makale aşağıda gösterildiği gibi ayrı dosyalar halinde hazırlanmalıdır:
1.Başvuru Mektubu
2.Başlık sayfası
3.Özet 
4.Ana metin (makale metni, teşekkür, kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları)
5.Şekiller
6.Yayın Hakları Devir Formu
*Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler tip.editor@bozok.edu.tr adresine gönderilmelidir.
Diğer yazışmalar için posta adresi aşağıdaki gibidir:
Yrd. Doç. Dr. Seyhan Karaçavuş
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD, 
Adnan Menderes Bulvarı , No:42, 66200 Yozgat/TÜRKİYE
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Instructions For Authors

 Bozok Medical Journal is an official publication of Bozok University, School of Medicine and is published three times a year. Official languages 
of the journal are Turkish and English. Concerning all aspects of medicine, the journal invites submission of original articles based on clinical and 
laboratory studies, review articles, original case reports, letters to the editor, meetings, news and announcements of congresses. 
General Information
 Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or have not 
been previously published. Direct quotations, tables, or illustrations that have appeared in copyrighted material must be accompanied by written 
permission for their use from the copyright owner and authors. 
 The Journal commit to rigorous peer review, and stipulates freedom from commercial influence, and promotion of the highest ethical and 
scientific standards in published articles. It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets scientific criterias and ethical criterias. 
During the evaluation of the manuscript, the research data and/or ethics committee approval form can be requested from the authors if it’s required 
by the editorial board.
 All articles are subject to review by the editors and at least two referees. Acceptance is based on significance, and originality of the material 
submitted. If the article is accepted for publication, it may be subject to editorial revisions to aid clarity and understanding without changing the data 
presented.
 The publisher owns the copyright of all published articles. The authors are responsible for the statements and opinions expressed in the 
published material and are not paid by any means for their manuscripts. A copyright release form signed by all authors, a copy of conflict of interest and 
a copy of the approval of ethics committee must be posted simultaneously with the manuscript to the following address: e-mail (tip.editor@bozok.edu.
tr) or by fax (+90 354 214 06 12) to Seyhan KARAÇAVUŞ, the Associate Editor. Submissions received without these forms (copyright, conflict of interest 
and approval of ethics committee) cannot be sent out for review.
The publisher owns the copyright of all published articles. Statements and opinions expressed in the published material herein are those of the 
author(s). Manuscript writers are not paid by any means for their manuscripts.

Editorial Policies
 • Text should be double spaced with 2,5 cm margins on both sides of a standard A4 page, using 12-point font. Manuscripts should be written 
with Microsoft Office Word document or rich text format.
 • Each section should start on a separate page. 
 • The pages should be numbered consecutively, beginning with the title page and the page numbers should be placed in the lower right 
corner of each page.
 • The title page should be organized as follows: Full title of the article, both in Turkish and English, all author’s full names with academic 
degrees, and names of departments and institutions, short title of not more than 40 characters for page headings, at least 3 and maximum 6 key words, 
corresponding author’s e-mail, postal address, telephone and fax numbers, any grants or fellowships supporting the writing of the manuscript.
 • Abstracts should written Turkish and English according to categories of articles.
•  Key words  should be minimally 3 and maximum 6, and should written Turkish and English. The words should be separated by semicolon 
(;), from each other. English key words should be appropriate to “Medical Subject Headings (MESH)” (Look: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 
Turkish key words should be appropriate to “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)” (Look: www.bilimterimleri.com).
 • All figures, pictures, tables and graphics should be cited at the end of the relevant sentence and numbered consecutively and kept 
separately from the main text. Explanations about figures, pictures, tables and graphics must be placed at the end of the article.  All abbrevations used, 
must be listed in explanation which will be placed at the bottom of each figure, picture, table and graphic. Submit your figures as EPS, TIFF, JPG or PDF 
files, use 300 dpi resolution for pictures and 600 dpi resolution for line art. 
 • In acknowldgements section; conflict of interest, financial support, grants, and all other editorial (statistical analysis, language editing) 
and/or technical asistance if present, must be presented at the end of the text.
 • The list of the references at the end of the paper should be given according to their first appearance in the text. Journal abbreviations 
should conform to the style used in the Cumulated Index Medicus (please look at: www.icmje.org). Citations in the text should be identified by numbers 
in brackets at the end of the relevant sentence. If reference numbers follow each other, the hyphen is placed between the starting and ending numbers. 
All authors should be listed if six or fewer, otherwise list the first six and add the et al. Declarations, personal experiments, unpublished papers, thesis 
can not be given as reference. Format for on-line-only publications; DOI is the only acceptable on-line reference. 
 • Choosing references from national magazines is recommend.
Examples for writing references (please give attention to punctuation):    
        • Format for journal articles; iinitials of author’s names and surnames, titles of article, journal name, date, volume, number, and inclusive pages, 
must be indicated. 
* Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint Surg. 
1999;81(11):1600-10.
 • Format for books; initials of author’s names and surnames, chapter title, editor’s name, book title, edition, city, publisher, date and 
pages. 
* Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative treatment. 
Vol. 2. St. Louis: Mosby, 1998: 1181-96.
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• Article with a Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older 
adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
 • For other reference style, please refer to “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample 
References”.

CATEGORIES OF ARTICLES
Original Research Articles: 
Original prospective or retrospective studies of basic or clinical investigations in areas relevant to medicine.
Content: - Abstract (200-250 words; the structured abstract contain the following sections: Objective, material and methods, results, conclusion; 
both in Turkish and English)
 - Introduction
 - Material and Methods
 - Results
 - Discussion/ Conclusion
 - Acknowledgements
 - References
*Original articles should be no longer than 5000 words and should include no more than 6 figures / tables and 40 references. 
Review Articles 
The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical literature may be prepared on all medical 
topics. Authors who have published materials on the topic are preferred.
Content: - Abstract (200-250 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
 - Titles on related topics
 - References
* These manuscripts should be no longer than 5000 words and include no more than 4 figures and tables and 100 references.
Short Communications 
It should be no longer than 2000 words and include no more than 2 figures and tables and 20 references.
Case Reports
Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or treatment of a known disease process, or 
unique unreported complications of treatment regimens. They should include an adequate number of photos and figures.
Content: - Abstract (average 100-150 words; without structural divisions; both in Turkish and English)
 - Introduction
 - Case report
 - Discussion
 - References
Letters to the Editor
These are the letters that include different views, experiments and questions of the readers about the manuscripts that were published in this journal 
in the recent year.
Content: - There’s no title, abstract, any figures or tables
 - It should be no more that 500 words, the number of references should not exceed 5.
 - Submitted letters should include a note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the name, affiliation and 
address of the author(s) at the end.
 - The answer to the letter is given by the editor or the author(s) of the manuscript and is
published in the journal.
Checklist
The manuscript should be prepared as separate files in the following order:
 1. Cover Letter
 2. Title Page
 3. Abstract
 4. Main Text (text, acknowledgments, references, tables, and figure legends)
 5. Figures
 6. Copyright Form
Manuscripts should be prepared according to the instructions to authors and submitted online to the tip.editor@bozok.edu.tr 
Address for correspondence:
Seyhan Karaçavuş, Assist. Prof. 
Bozok University, School of Medicine Department of Nuclear Medicine
Adnan Menderes Street, Nr: 42, 66200 Yozgat/TURKEY




