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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Van bölgesindeki üriner sistem enfeksiyon ajanlarının etken profilini belirle-
mek ve antibiyotik duyarlılıklarını değerlendirmeyi amaçladık.  
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2009 ve 2012 yılları arasında üroloji polikliniğimize üriner sistem  enfek-
siyonu şüphesi ile başvuran 3842 hastadan alınan idrar kültür örnekleri sonuçları retrospektif ola-
rak değelendirilerek, üreyen bakterilerin etken profili ve antibiyotik duyarlılıkları değerlendirildi.
Bulgular: 390 örnekte bakteri üredi. Etken profili değerlendirildiğinde 285’inde E.coli, 45’inde 
Klebsiella, 21’inde Enterococcus sp, 18’inde Proteus, 10’nunda Enterbacter sp, 6’inde Staphilo-
coccus aureus, 3’ünde Pseudomonas aeruginosa ve 2’sinde Morgenalla saptandı. Üreme tespit 
edilen kültürlerde direnç oranları sırası ile ampisilin için %38, amoksisilin-klavulonik asid için %30, 
seftriakson için %25, TMP-SMX için %46, sefuroksim aksetil için %19, seftazidim için %18, sefope-
rozonsulbaktam için %7, meropenem için %1 ve imipenem için %1, gentamisin için %8, amikasin 
için %5, siprofloksasin için %42, ve norfloksasin için %35 olduğu tespit edildi.
Sonuç: Van bölgesinde saptanan üriner sistem enfeksiyon etkenleri, diğer çalışma sonuçları ile 
benzerdir.  Direnç profili değerlendirildiğinde ise farklı sonuçlar saptanmış olup zaman ve bölge-
sel farklılığın direnç oranlarını etkilediği saptanmıştır. Ampirik tedavi uygulayacak hekimlerin 
bulundukları bölgenin güncel antibiyotik duyarlılıklarını bilmesi  ve  periyodik olarak takip etmesi 
önem taşımaktadır. 
Anahtar kelimeler: Antibiyotik; Bakteri; İlaç direnci; Genitoüriner sistem

ABSTRACT
Objective: To evaluate the urinary tract infectious agents and antibiotic susceptibility in Van 
district.  
Materials and Methods: Between January 2009 and 2012, 3842 patients with urinary tract 
infection symptoms were admitted to our clinic. The urine culture and antibiotic susceptibility 
tests were evaluated retrospectively. 
Results: Bacterial colonization was observed in 390 urine cultures. The results revealed 
colonization of E. coli in 285, Klebsiella in 45, Enterococcus in 21, Proteus in 18, Enterobactericeae 
species in 10, Staphylococcus aureus in 6, Pseudomonas aeruginosa in 3, and Morganella species 
in 2 samples. The bacterial resistance profile demonstrated  38% resistance to ampicilline, 30% 
to amoxicilline – clavulinate, 25% to cephtriazone, 46% to trimethoprime – sulphamethoxazole, 
19% to cephuroxime axetil, 18% to cephtazidime, 7% to cephoperazone – sulbactam, 1% to 
meropenem, 1% to imipenem, 8% to gentamycine, 5% to amikacin, 42% to ciprofloxacin, and 35% 
to norfloxacin.    
Conclusion: The causative pathologies in our region were similar to other studies. Bacterial 
resistance profiles were different. These dissimilarities in antibiotic susceptibilities were attributed 
to regional and temporal differences. The physicians who prescribe empirical antibiotics should 
follow the actual antibiotic susceptibilities in their region. 
Key words: Antibiotic; Bacteria; Drug resistance; Genitourinary system
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GİRİŞ

Antimikrobiyal ajanlara karşı gelişen direnç problemi-
nin en sık saptandığı alanlar sağlık kuruluşlarıdır. Son 2 
dekatta  toplumdan kaynaklanan enfeksiyonlarda yük-
selen direnç  önemli bir sorun haline gelmiştir (1). Anti-
biyotik kullanımındaki  sorunlar; mevcut enfeksiyonda 
uygun olmayan antibiyotiğin başlanması, uygun dozda 
verilmemesi, endikasyon olmamasına rağmen antibi-
yotik başlanması şeklinde sıralanabilir (2). Dünya sağlık 
örgütü hekimler tarafından yılda 100 milyon adet anti-
biyotik reçetelendiğini ve bu ilaçların yaklaşık % 50’sinin 
gereksiz olduğunu bildirmiştir (3). Antibiyotiklerin uy-
gun kullanılmaması antibiyotik direncinin artmasına ve 
başlangıç tedavilerinin başarısız olmasına neden olur.  
Bölgeden bölgeye zamandan zamana ve hatta hastane-
den hastaneye antibiyotik etken ve direnç farklılıkları 
saptanan önemli bir olgudur. Her hastanenin direnç 
profilini belirlemesi uygun yaklaşım olarak değerlendi-
rilmektedir (4).
         
Bu çalışmamızda Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fa-
kültesi Hastanesi Üroloji polikliniğine ayaktan başvuran 
hastalarda toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonla-
rının etken ve direnç profilini değerlendirmeyi amaçla-
dık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ocak 2009 ve 2012 yılları arasında YYÜ, Tıp Fakültesi 
Hastanesi Üroloji polikliniğine ayaktan başvuran üriner 
sistem semptomu tarifliyen hastalardan alınan 3842 id-
rar kültürü sonucu retrospektif olarak değerlendirilmiş-
tir. Mikrobiyoloji laboratuarına kabul edilen idrar ör-
nekleri hastane ortamında hastaların kendilerinin aldığı 
orta akım idrarı şeklinde oluşturulmuştur.  Örneklerden 
> 105 cfu/ml üreme gösterenlerin kültür sonucu pozitif 
olarak kabul edilmiş, izole edilen bakteriler klasik yön-
temlerle tanımlanmıştır. Antibiyotik duyarlılık sonuçla-
rını değerlendirmede, 2006 yılı Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI) kriterleri esas alınmış ve ha-
zır antibiyotik disklerinden yararlanılmıştır. Pozitif idrar 
kültürleri sonuçları değerlendirilmiş, üriner sistem pa-
tojenleri sınıflandırılarak, antimikrobiyal direnç profili 
belirlenmiştir.

BULGULAR

3842 hastadan gönderilen idrar kültüründen 390’nında 
üreme olmuş,  kültür pozitif  olanlar incelendiğinde 
285’inde  E.coli, 45’inde  Klebsiella, 21’inde  Enterococ-
cus spp., 18’inde  Proteus, 10’nunda Enterbacter sp, 
6’sında Staphylococcus aureus, 3’ünde Pseudomonas 
aeruginosa ve 2’sinde  Morganella izole edildiği saptan-
mıştır. İzole edilen mikroorganizmalar ile ilgili ayrıntılı 
bilgi tablo 1 de verilmiştir. 

Üreme tespit edilen kültürlerde direnç oranları sırası 
ile ampisilin için %38, amoksisilin-klavulonik asid için 
%30, seftriakson için %25, TMP-SMX için %46, sefurok-
sim aksetil için %19, seftazidim için %18, sefoperozon-
sulbaktam için %7, meropenem için %1, imipenem için 
%1, gentamisin için %8, amikasin için %5, siprofloksasin 
için %42, ve norfloksasin için %35 olarak saptanmıştır. 
Tablo 2’de antibiyotik direnç profili ayrıntılı olarak su-
nulmuştur.

Tablo 1. İzole edilen mikroorganizmalar ve oranları.

E.Coli   285  % 73
Klebsiella spp.  45  % 11.5
Enterococcus spp.  21  % 5.4
Proteus spp.  18  % 4.6
Enterobacter spp.  10  % 2.6
Staphylococcus aureus 6  % 1.6
Pseudomonas aerigonosa 3  % 0.8
Morgenalla  2  % 0.5 

Tablo 2. Antibiyotik direnç profili
Ampisilin   % 38
Amoksisilin klavulonik asit  % 30
Seftriakson   % 25
TMP-SXT   % 46
Sefuroksim aksetil  % 19
Seftazidim   % 18
Sefaperazon sulbaktam  % 7
Meropenem   % 1
İmipenem   % 1
Gentamisin   %8
Amikasin   % 5
Siprofloksasin   % 42
Norfloksasin   % 35

ZENGİN ve ark.
Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri

Bozok Tıp Derg 2014;4(1):1-5
Bozok Med J 2014;4(1):1-5



E. Coli için direnç profili incelendiğinde ampisilin için 
%55, amoksisilin-klavulonik asid için %42, sefuroksim 
için %30, seftazidim için %15, seftriakson için %18, 
sefoperozone-sulbaktam için %6, meropenem ve imi-
penem için %0, gentamisin için %10, amikasin için %5, 
siprofloksasin için %33, norfloksasin için %34, TMP-SMX 
için %45 olarak tespit edildi.

Tablo 3 te E.coli’ nin antibiyotik direnç profili sunulmuş-
tur. 

TARTIŞMA

Üriner sistem enfeksiyon tedavisi genelde idrar kültürü 
yapılmaksızın ampirik olarak uygulanmaktadır (5). An-
cak son yıllarda artan antibiyotik direnci tedavide başa-
rısız olunmasına neden olmaktadır. Antibiyotik direnci, 
önceleri hastane enfeksiyonları için önemli bir sorun 
iken son yıllarda toplum kökenli etkenler için de ciddi 
bir problem haline gelmiştir. Ampirik tedavide başlana-
cak antibiyotiğin direnç profilinin %20’nin altında olma-
sı önerilmektedir (6).

Üriner sistem enfeksiyonlarına (ÜSE) neden olan ba-
kateriler içersinde Enterobacteriaceae grubu %70’in 
üzerinde rol alır. Toplum kaynaklı üriner sistem enfek-
siyonlarına genelde E.coli neden olmaktadır (7). Bizim 

çalışmamızda toplum kökenli ÜSE etken profili değer-
lendirildiğinde en sık izole edilen E.coli 285 (% 73) olup, 
çoğu çalışmada saptanan E.coli izolasyon oranları ( %41-
%87) ile benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda E. Coli 
haricinde izole edilen etkenler Klebsiella, Enteroccocus 
spp, Proteus spp, entrobacter spp ve olup çoğu çalışma 
ile benzer bulunmuştur (8,9).   
 
Son zamanlarda E.coli’ye ampisilin, TMP-SMX, ve flo-
rokinolon direnç oranları giderek artmaktadır (10-12).
İspanya’da bu antibiyotiklere karşı direnç oranları sı-
rası ile %57, %25 ve %14 olarak saptanmıştır (13). 
İngiltere’de ampisilin yerine amoksisilinin değerlendi-
rildiği bir çalışmada direnç oranları sırası ile %49, %37 
ve %14 olarak rapor edilmiştir (14). Türkiye’de  Çetin 
ve ark’larının yaptığı çalışmada E.coli direnç oranları 
ampisiline %27, amoksisilin-klavulanata %63, trime-
toprim/sulfametaksazola %53, siprofloksasine karşı ise 
%66 olarak bildirilmiştir (15). Çalışmamızda saptanan 
direnç oranları sırası ile %55, %45 ve % 33’tür. Çalışma-
lar arasındaki bu farklılıkların direnç profilinin bölgeden 
bölgeye farklı olduğunu izah etmektedir. Antibiyotik di-
renci yıllar geçtikçe dünya genelinde hızla artmaktadır. 
Tayvan’da yapılan bir çalışmada 1985-1986 yıllarında 
yapılan bir çalışmada E.coli’nin siprofloksasin direnci 
%0 iken, 1989-1990 yıllarında saptanan direnç oranı ise 
%19.2 olarak saptanmıştır (16). ABD’de E.coli’nin sip-
rofloksasin direnci 1989 yılında %0.6 iken, 1996 yılın-
da %5.6 olarak saptanmıştır (17). Almanya’da 1990–91 
tarihlerinde E.coli’de siprofloksasin direnci saptanmaz 
iken, 1992’de %3.8 direnç olduğu bildirilmiştir (18). Tür-
kiye verilerine bakıldığında Kurutepe ve arkadaşlarının 
1998 yılında yaptığı çalışmada E.coli’nin siprofloksasin 
direncini %4.4 bulurken (19), Özden ve arkadaşlarınının 
2000–2001 yıllarında yaptıkları çalışmada direnç oranı-
nı % 24.5 olarak bulmuşlardır (20). Bizim çalışmamızda 
ise bu oran %33 olarak bulunmuştur. E.coli’nin 3.kuşak 
sefalosporin direncine bakıldığında; Ay ve arakadaşları 
%9-22, Yüce ve arkadaşları ise %30 oranında direnç sap-
tadıklarını bildirmişlerdir (21,22).

3

Tablo 3. E.coli direnç profili

Ampisilin   % 55
Amoksisilin klavulonik asit  % 42
Sefuroksim aksetil  % 30
Seftazidim   % 15
Serftriakson   % 18
Sefaperazon sulbaktam  % 6
Meropenem   % 0
İmipenem   % 0
Gentamisin   % 10
Amikasin   %5
Siprofloksasin   % 33
Norfloksasin   % 34
TMP-SMX   % 45
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Kaya ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 2000 yılın-
da sefotaksim etkinliği %99 bulunurken, 2003 yılında 
%77.5‘e gerilemiştir (23). Çalışmamızda seftazidim ve 
seftriakson dirençleri sırası ile %15 ve %18 olarak bu-
lunmuştur. Direnç oranları değişken olduğu için ampirik 
tedavi planlayan hekimlerin çalıştıkları sahanın güncel 
antibiyotik direnç profilini bilmeleri tedavi başarısı açı-
sından önem arz etmektedir.

Ülkemizde yapılan bir çok çalışmada karbapenemlerin 
E.coli ve diğer gram negatif bakterilere karşı direnç % 
1’in altında olduğu saptanmıştır (24–27). Çalışmamızda 
E.coli’ye  en duyarlı antibiyotikler karbapenemler (%0 
direnç) olarak bulunmuş olup Duman ve arkadaşları-
nın yaptığı çalışma ile benzer olarak değerlendirilmiştir. 
Bu durumun karbapenemlerin GSBL’lere karşı dirençli 
olmalarına bağlanmıştır (28). Karbapenemlerin yük-
sek duyarlılıklarından dolayı dirençli enfeksiyonlar için 
rezerv olarak korunması gerektiği söylenebilir. Ami-
noglikozidler gram negatif bakaterilerin neden olduğu 
enfeksiyonların tedavisinde tercih edilmektedirler. Du-
man ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada aminoglikozid 
dirençinin düşük olduğu saptanmış olup (28), bizim 
çalışmamızda da aminoglikozid direnç oranı gentamisin 
için %8, amikasin için % 5 olarak bulunmuştur. Ülkemiz-
de aminoglikozid direncinin %71–91 arasında olduğunu 
bildiren çalışmalar da bulunmakta olup çalışma grupla-
rının ve bölgelerin farklı olması ile bu durum açıklana-
bilmektedir (24.29.30). 

Yurtdışında yapılan çalışmalarla ülkemizde yapılan ça-
lışmalar kıyaslandığında gram negatif bakterilere karşı 
direnç oranlarının ülkemizde daha yüksek olduğu göz-
lenmektedir (31,32). Bu durum tedavinin uygun yapı-
lamaması, yaygın antibiyotik kullanılmasından kaynak-
lanmaktadır (33).

KAYNAKLAR

1. Şener B. Antiobiotic resistance in community- acquired 
infections: Epidemiology. Türkiye Klinikleri J Inf Dis-Special 
Topics. 2011; 4(1): 50–5. 
2. Pradisi F, Corti G, Sbaragli S, Benedetti M. Effect of antibio-
tic treatment on resistance. Semin Respir Infect. 2002; 17(3): 
240–5. 
3. Saloglu N. Antibiyotiklere direnç problemi ve etkileri. Kli-
mik Derg. 2005; 18(1): 178–80.
4. Wagenlehner FM, Niemetz AH, Weidner W, Naber KG. 
Spectrum and antibiotic resistance of uropathogens from 
hospitalised patients with urinary tract infections: 1994-
2005. Int J Antimicrob Agents. 2008 ;31 (1): 25-34.
5. Kılıç SS, Felek S, Aşcı Z, Barlas H, Orak S. İdrar yolu infek-
siyonlarından izole edilen bakterilerin çeşitli antibiyotiklere 
duyarlılıkları. İnfeksiyon Dergisi. 1990; 4 (1): 571.
6. Bilgehan H. Özel Bakteriyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. In 
Bilgehan H ed. Klinik Mikrobiyoloji. 8. Baskı. Fakülteler Kita-
bevi Barış Yayınları, İzmir, 1993. p. 157- 67. 
7. Ay S, İşeri LA, Duman B. İdrar örneklerinden izole edilen 
Gram olumsuz mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları. 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 10 (1): 59–62.
8. Özsüt H. İdrar yolu enfeksiyonları. In Topçu AW, Söyletir G,  
Doğanay M eds. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji. 
2. Baskı. Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri 2002; 2. p. 1059 -65.  
9. Naber GK. Treatment options for acute uncomplicated 
cystitis in adults. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 
2000; 46 (1): 23-7.
10. Chomarat M. Resistance of bacteria in urinary tract infec-
tions. Int J Antimicrob Agent. 2000; 16 (1): 483–7. 
11. Gales AC, Jones RN, Gordon KA, Sader HS, Wilke WW, 
Beach ML, et al. Activity and spectrum of 22 antimicrobial 
agents tested against urinary tract infection pathogens in 
hospitalized patients in Latin America: Report from the se-
cond year of the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program 
(1998). J Antimicrob Chemother. 2000; 45 (1): 295–303. 
12. Timurkaynak F, Kuru İnci E, Arslan H. Toplum kökenli ve 
nosokomiyal üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen et-
kenlerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılığı. Ankara Üniv Tıp Fak 
Mec. 2001; 54 (1): 287–92.  
13. Alos JI, Serrano MG, Gomez-Garces JL, Perianes J. Antibi-
otic resistance of Escherichia Coli from community-acquired 
urinary tract infections in relation to demographic and clini-
cal data. Clin Microbiol Infect. 2005; 11 (3): 199–203. 

ZENGİN ve ark.
Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri

Bozok Tıp Derg 2014;4(1):1-5
Bozok Med J 2014;4(1):1-5



5

14. Farrell DJ, Morrissey I, De Rubeis D, Robbins M, Felming-
ham D. A UK multicentre study of the antimicrobial suscepti-
bility of bacterial pathogens causing urinary tract infection. 
Journal of Infection. 2003; 46 (2): 94–100.  
15. Çetin M, Ocak S, Görür S, Avunduk G. Semptomatik üriner 
sistem infeksiyonlarında üropatojenler ve izole edilen Escheri-
chia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıgı. ANKEM Derg. 2006; 
20(3): 169–72.
16. Sheng WH, Chen YC, Wang JT, Chang SC, Luh KT, Hsieh WC. 
Emerging fluoroquinolone-resistance for common clinically 
important gramnegative bacteria in Taiwan. Diagn Microbiol 
Infec Dis. 2002; 43 (2): 141–7.
17. Canawati HN, El-Farra R, Seymour J, Shimashita J, Dunn 
D, Montgomerie JZ. Ciprofloxasin-resistant Escherichia coli 
emerging in a rehabilitation medical center. Diagn Microbiol 
Infect Dis. 1997; 29 (3): 133–8.
18. Wagenlehner F, Stöwer-Hoffmann J, Schneider-Brachert 
W, Naber KG, Lehn N. Influence of a prophylactic single dose 
of ciprofloxacin on the level of resistance of Escherichia coli 
to fluoroquinolones in urology. Int J Antimicrob Agents. 2000; 
15 (3): 207–11. 
19. Kurutepe S, Sürücüoğlu S, Değerli K, Özbilgin A, 
Özbakkaloğlu B. Üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen 
gram-negatif bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. 
İnfek Derg. 1998; 12 (3): 371–4.
20. Özden M, Kalkan A, Demirağ K, Kılıç SS. Üriner sistem en-
feksiyonlu olgulardan izole edilen Escherichia coli suşlarında 
siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol direnci ve 
genişlemiş spectrumlu beta-laktamaz sıklığının araştırılması. 
ANKEM Derg. 2002; 16 (2): 106.
21. Ay S, Yılmaz M, Aşcı Z, Barlas H. İdrardan izole edilen 
Escherichia coli suşlarının pefloksasin ve üçüncü kuşak sefa-
losporinlere duyarlılığı. Klimik Derg. 1992; 5(1): 39–40.
22. Yüce A, Yücesoy M, Yuluğ N. Üriner sistem infeksiyonu 
kuşkulu çocukların idrarlarından soyutlanan bakterilerin anti-
biyotik duyarlılıkları. İnfeksiyon Der. 1995; 9(3): 277–80.
23. Kaya O, Akçam FZ, Uyar C, Demir C, Yaylı G. 2000–2004 
yılları arasında izole edilen üropatojen Escherichia coli 
suşlarında artan antibiyotik direnci. SDÜ Tıp Fak Derg. 2006; 
13(4): 22–6. 
24. Demirtürk N, Demirdal T, Eldemir T, İnce R, Altındiş M. 
İdrar örneklerinden izole edilen bakterilerin antibiyotiklere 
duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2005; 35 (1): 275–8.

25. Dağlar D, Demirbakan H, Yıldırım Ç, Öztürk F, Özcan A, 
Sipen N ve ark. İdrar örneklerinden izole edilen bakteriler ve 
antibiyotik duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2005; 35 
(1): 189–94. 
26. Ağca H. İdrar örneklerinden izole edilen bakteriler ve an-
tibiyotiklere duyarlılıkları. Kocatepe Tıp Dergisi. 2011; 12 (1): 
95-100. 
27. Gülay Z. Gram negatif çomaklarda antibiyotik direnci. 
2003–2004 Türkiye haritası. ANKEM Derg. 2005; 19(2): 66–
77.
28. Duman Y, Güçlüer N, Serindağ A, Tekerekoğlu MS. Escheri-
chia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık ve genişlemiş 
spektrumlu-beta-laktamaz (GSBL) varlığı. Fırat Tıp Derg. 2010; 
15(4): 197–200.
29. Kutlu SS, Kutlu M. Didim’de üriner sistem infeksiyonlarında 
izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılığı. 
İnfeksiyon Dergisi. 2007; 21(2): 81–3.
30. Demirci M, Cicioğlu Arıdoğan B, Arda M. Poliklinik 
hastalarının idrar kültürlerinden izole edilen gram negatif 
çomakların antibiyotiklere duyarlılığı. ANKEM Dergisi. 2000; 
14 (1): 576–9.
31. Tunidge J, Biedenbach DJ, Jones RN. Pathogen occurence 
and antimicrobial resistance trends among urinary infections 
isolates in the Asia- Pasific region : report from the SENTRY 
antimicrobial surveillance program,1998-1999. Journal of An-
timicrobial Agents. 2002; 20 (2): 10-7.
32. Hryniewicz K, Szczypa K, Sulikowska A, Jankowski K, Betle-
jewska K, Hryniewicz W.  Antibiotic susceptibility of bacterial 
strains isolated from urinary tract infections in Poland. Jour-
nal of Antimicrobial Chemotherapy. 2001; 47 (2):  773–80. 
33. Türkmen L. İdrar örneklerinden izole edilen Gram negatif 
bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. İnönü Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2002; 9 (1): 185-9. 

ZENGİN ve ark.
Üriner Sistem Enfeksiyon Etkenleri

Bozok Tıp Derg 2014;4(1):1-5
Bozok Med J 2014;4(1):1-5



Halil İbrahim Çıkrıklar, Uzm. Dr. 
Mehmet Ali Ekici, Uzm.Dr. 
Didem Turgut Coşan, Doç. Dr.
Arzu Ekici,Uzm. Dr.
Yasemin Üstündağ,Uzm.Dr. 
Mümin Karaali, Dr. 
Mahmut Fırat Kaynak,Uzm.Dr. 
Kamil Uz, Dr. 
Canan Baydemir, Doç. Dr. 
Yusuf  Yürümez, Doç. Dr.

İletişim: 
Uzm.Dr. Mehmet Ali Ekici 
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi
Beyin Cerrahi Kliniği
Mimar Sinan Mah. Emniyet caddesi 
Posta kodu: 16300
Bursa
Tel: 0 - (224) 2955000
e-mail: 
mehmetali.ekici@gmail.com

Geliş tarihi/Received:28.09.2013 
Kabul tarihi/Accepted:30.12.2013

Bozok Tıp Derg 2014;4(1):6-12 
Bozok Med J 2014;4(1):6-12

SERUM GLİAL FİBRİLER ASİDİK PROTEİN DÜZEYİ, 
MİNOR KAFA TRAVMALI ÇOCUKLARDA BEYİN 
TOMOGRAFİSİNE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

May the Level of Serum Glial Fibrillary Acidic Protein be 
Alternative to Cranial Tomography in Children with Minor Head 
Injury?
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ÖZET
Amaç: Serum Glial fibriler asidik protein (GFAP) düzeyleri nöron hasarının önemli bir belirteci-
dir. Bu çalışmada minor kafa travmalı (MKT) çocuklarda, serum GFAP’ın tanısal etkinliği ve beyin 
BT’sine alternatif bir tanı yöntemi olup olamayacağının araştırılması amaçlandı. 
Gereç ve Yöntemler: Orta ve yüksek riskli minor kafa travması olarak değerlendirilen, travmanın 
ilk altı saati içinde hastanemiz acil servisine başvuran 0- 6 yaş grubu 63 hasta ve 30 çocuk kontrol 
grubu çalışmaya alındı. Hastalara beyin BT çekildi. Travmanın 1. ve 3-5. saatlerinde serum GFAP 
düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Hastaların %38.1’inde kusma, %28.6’sında kafa kemiklerinde kırık, %28.6’sında sefal he-
matom, %3.2’sinde epidural hematom saptandı. Serum GFAP düzeyi travma grubunda ortalama 
2,250 ng/ml, kontrol grubunda ise ortalama 1,775 ng/ml idi. İki grup serum GFAP düzeyleri ara-
sında anlamlı farklılık saptanmadı. Serum GFAP düzeyi, travmanın 1. saatinde ortalama 2,141 ng/
ml, 3-5.saatlerinde ise ortalama 3,011 ng/ml olarak saptandı. Birinci saat ile 3-5. saatler arasında 
alınan serum GFAP düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. 
Sonuç: MKT’li çocuklarda bazen gereksiz beyin BT çekilmektedir. Serum GFAP ölçümü, MKT olgu-
larının yönetiminde umut verici gözükmektedir. Çalışmamızda serum GFAP değerleri ile travmatik 
beyin yaralanması arasında ilişki saptanamamıştır. Ancak daha fazla hasta sayılarıyla yapılan yeni 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi; Çocuklar; GFAP; Kırık; Minor kafa travması

ABSTRACT
Objective: Serum Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) level is an important marker of neuronal 
damage. In this study, it was aimed to evaluate  the diagnostic efficacy of serum GFAP and if it 
can be used as an alternative diagnostic method to brain CT at the minor head trauma (MHT) in 
children. 
Materials and Methods: Sixty three patients between the age of 0-6 years who were admitted to 
the emergency department within the first six hours of the trauma and the control group of 30 
children were studied. Cranial CT was performed in patients. Serum GFAP levels were measured 
at the first and 3-5. hours of the trauma.
Results: 38.1% of the patients’ had vomiting. 28.6% patients’ had skull fractures, 28.6% were 
determined cephal haematoma., 3.2% had an epidural hematoma. Average level of serum GFAP is 
2.250 ng / ml in the trauma group and 1,775 ng / ml in the control group ((p=0,167). The average 
of serum levels of GFAP wasn’t a significant difference between the patients who admitted in the 
first hour and within 3-5. hours (2,141 ng / ml, 3,011 ng / ml; respectively )
Conclusion: Unnecessary brain CT is sometimes drawn at the minor head trauma in children. 
Measurement of GFAP appears to be promising for management of the patients with MHT. In 
our study, there was no relationship between the serum GFAP values and traumatic brain injury. 
However, the new studies with more number of patients are needed.
Key words: Computed tomography; Children; Glial Fibrillary Acidic Protein; Fracture; Minor head 
trauma
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GİRİŞ

Çocukluk çağı kafa travmaları çocuklardaki travmanın 
en fazla görülen şekli olup, çocukluk çağında morbidite 
ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biridir (1-4). 
Kafa travmalarının önemli bir kısmını ise minor kafa 
travmaları (MKT) oluşturmaktadır (5-8). Bebeklik döne-
minde görülen ciddi kafa travmalarının %90’dan fazlası, 
iki yaş altında kafa travmasından ölen çocukların %80’i  
kaza dışı kafa travması  nedeniyledir  (9). Her yıl kafa 
travması nedeniyle 500,000’den fazla çocuk acil servis-
lere başvurmakta, 60,000’i yatarak tedavi görmekte ve 
7,000’i ise hayatını kaybetmektedir (10). 
 
Çocuklar baş/vücut oranının fazlalığı, kafatası kemikle-
rinin inceliği nedeniyle intrakraniyal yaralanma açısın-
dan erişkinlere göre daha yüksek risk altındadır. Henüz 
sutürleri kapanmamış olduğundan intrakranial basınç 
artışını iyi tolere ederler. Özellikle iki yaş altı çocukla-
rın nörolojik değerlendirilmeleri oldukça zordur. Bu ne-
denle MKT geçiren çocukluklarda bilgisayarlı tomografi 
(BT) çektirilmektedir (11,12). Çocuklarda BT çekimi için 
sedasyon gerekmekte, bu da hipoksi, apne, bilinç dü-
zeyinde değişiklik, aspirasyon riski gibi pek çok riski be-
raberinde getirmektedir (13,14). Özellikle bir yaş altın-
da radyasyona maruziyet maligniteler ve bunlara bağlı 
mortalite riskinde artışa neden olmaktadır (15,16).  Bu 
nedenle kafa travmalı çocuklarda yeni erken tanı ve ta-
kip yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Son yıllarda travmatik beyin yaralanmalarının (TBY) ta-
nısında biyomarker kullanımı ile ilgili araştırmalar yapıl-
maktadır. Bu biyomarkerlardan birisi de Glial Fibrillary 
Acidic Protein (GFAP)’tır. Astroglial hücre iskeletinde 
bulunan bir protein olan GFAP santral sinir sistemi dı-
şında bulunmaz. Beyin ya da omurilik hücreleri trav-
ma nedeniyle hasar gördüğünde beyin yaralanmasının 
şiddeti ile ilişkili olarak serumdaki GFAP düzeyi ilk altı 
saatte yükseldiği, sonrasında hızlı bir şekilde azaldığı 
bildirilmektedir (17-23). 

Özellikle ciddi kafa travmalarında GFAP’ın tanısal etkin-

liğini araştıran çalışmalar yapılmış, serum GFAP düzeyi 
travmanın şiddeti ve mortalite ile ilişkili bulunmuştur 
(23-25). Bu çalışmada MKT nedeniyle acil servise baş-
vuran 0- 6 yaş grubu çocuklarda, serum GFAP düzeyinin 
tanısal etkinliği ve beyin BT’ye alternatif bir tanı yönte-
mi olup olamayacağının araştırılması amaçlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Nisan 2012 ve Ağustos 2012 tarihleri arasında Bursa 
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi-
ne travmanın ilk altı saati içinde başvuran 0-6 yaş grubu 
çocuklar çalışmaya alındı. Orta riskli minor kafa travma-
sı (MKT) (bilinç kaybı öyküsü, amnezi, kusma ve diffüz 
başağrısından biri ve GKS 15 olan hastalar) ve yüksek 
riskli MKT (Kafatası kırığı ve/veya nörolojik defisit, ko-
agülapati , ilaç-alkol kullanımı, önceden beyin cerrahi-
si ameliyat öyküsü, epilepsiden biri ve GKS 14-15 olan 
hastalar) olarak değerlendirilen hastalar çalışmaya da-
hil edildi. Altı yaş üstü, bilinen bir nörolojik ve/veya psi-
kiyatrik hastalığı olan, başka organ yaralanması olan ve 
travmanın 6. saatinden sonra başvuran hastalar çalış-
ma dışı bırakıldı. Hastanın yasal koruyucusundan onay 
alındı. Çalışmaya dahil edilen hastalara beyin BT çekildi. 
Beyin BT’ler acil tıp ve beyin cerrahi uzmanı tarafından 
değerlendirildi. Kafatasında kırık saptanan tüm olgular 
hastaneye yatırıldı.

Hastalardan serum GFAP düzeyini ölçmek için 5 ml ve-
nöz kan örneği alındı. Alınan venöz kan örneği, 3000 de-
virde 15 dakika santrifüj edildi. Serum örnekleri daha 
sonra analiz edilmek üzere -80 derecede dondurularak 
saklandı. Bu çalışma için geliştirilen “Minor Kafa Trav-
malı çocuklarda GFAP düzeyinin tanısal değeri” isimli 
çalışma formuna yaş, cinsiyet, olayın oluş saati, aci-
le geliş saati, venöz kan örneği alınan saat kaydedildi. 
Semptomlar (bulantı, kusma, nöbet, bilinç kaybı, uyku-
ya meyil), bulgular (sefal hematom, abrazyon, ekimoz, 
cilt kesisi) ve beyin BT sonuçları kaydedildi.
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Alınan kanlar santrifüj edilerek -20°C’de saklandı. Bu 
serumlarda insan GFAP kiti (Human GFAP ELISA kit, 
Eastbiopharm, Hangzhou) kullanılarak GFAP düzeyleri 
belirlendi. Bunun için örnekler ve standartlar belirle-
nen kuyucuklara yüklendi. Daha sonra enzim ile işaret-
li uygun antikorlar eklenerek ve 37°C’de 60 dk inkübe 
edildi. Plate’ler 5 kez yıkandı ve kromojen solüsyonu ek-
lendi. Onuncu dakika -37°C’de inkübe edildikten sonra 
tüm kuyucuklara stop solüsyonu eklendi. Optik dansite 
(OD) bir mikroplate okuyucuda (LabSystems, UV/Vis. 
SpectrumFinstruments™ Multiskan Model 347 Finland) 
450 nm dalga boyunda ölçüldü. Standartların konsant-
rasyonlarına göre standart eğri çizildi ve buna göre OD 
değerleri hesaplandı.

İstatistiksel Analiz
Elde edilen verilerin istatistiksel analizi, SPSS 15.0 (Sta-
tistical Package for the Social Sciences for Windows, 
SPSSInc, Chicago, IL, USA) veSigmastat 3.5 (Statcon 
INC., B. Schäfer, Witzenhausen GERMANY) paket prog-
ramları ile değerlendirilmiştir. Nümerik değişkenlerin 
normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi 
ile test edilmiştir. Normal dağılım göstermeyen değiş-
kenlerin gruplar arası farklılıkları Mann-Whitney tes-
ti ve Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi testi ile 
belirlenmiştir. Kategorik değişkenler için ki-kare testi 
kullanılmıştır. Veriler medyan (%25-%75 persentil) ve 
ortalama ± standart sapma (ortalama±SS) ve kategorik 
değişkenler n (yüzde) olarak gösterilmiştir.İstatistiksel 
anlamlılık sınırı p< 0.05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmaya alınan 63 hastanın 36’sı (% 57,1) erkek ve 
27’si (%42,9) kızdı. Kontrol grubu olarak alınan 30 kişi-
nin 12’si (% 40) erkek ve 18’i (%60) kızdı. En fazla travma 
nedeni yüksekten düşme idi. Travma nedenleri Tablo 
1’de gösterildi. Hastaların 49’u (%77,8) travmanın birin-
ci saatte, 8’i (%12.7) 2.saatte, 6’sı (%9.5) 2-6. saatinde 
acil servise başvurmuştu. Hastaların tümüne beyin BT 
çekildi. Atmış üç olgunun 18’inde (%28,6) kafatasında 
kırık saptandı.

Travma Nedenleri  n %
Yüksekten düşme   21 33,3
Ev içinde düşme (koltuk, yatak vs) 16 25,4
Trafik Kazası   8 12,7
Merdivenlerden düşme  8 12,7
Diğer    10 15,9
Toplam    63 100

Bu olguların 16’sında lineer kırık, 2’sinde çökme kırığı 
tespit edildi. Kırık saptanan 2 (%3.2) hastada epidural 
hematom tespit edildi. Hastaların 40’ında (%63,5) GKS 
15 iken, 23’ünde (%36,5) GKS 14 idi. Beyin BT’de GKS 15 
ölçülen hastaların 10’unda (%25) kırık saptanırken, GKS 
14 olan 8 (%34,8) hastada kırık saptandı.  Kırık ile GKS 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı 
(p>0.05).

Atmış üç hastanın 24’ünde (%38.1) kusma yakınması 
vardı.. Kusması olan hastaların 6’sında (%25) kırık (iki 
hastada çökme kırığı) saptandı. Kusma yakınması ol-
mayan 39 (%61.9) hastanın 12’sinde (%30,76) kırık 
saptandı. Bu hastakların 2’sinde (%3.2) kırık ile birlikte 
epidural hematom saptandı. Kusma ile kafa kemikler-
inde kırık saptanması arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir ilişki saptamadı (p>0.05). Sefal hematom tespit 
edilen 35 (%55.6) hastanın 10’unda (%28,6) kırık varken, 
sefal hematom saptanmayan 28 (%44.4) hastanın 
8’inde (%28,6) kırık saptandı. Sefal hematom ile kafa 
kemiklerinde kırık saptanmasıyla ilişkili bulunmadı 
(p>0.05). Travma grubunda serum GFAP düzeyi 2,250 
ng/ml (1,040-3,030) iken, kontrol grubunda serum 
GFAPdüzeyi 1,775 ng/ml (1,020-2,760) idi (p=0,332). 
Travma grubu ile kontrol grubu serum GFAP düzeyleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı 
(p=0,167). Kırık saptanan 18 olgunun 14’ü (%77,8) ilk 
bir saat içinde acile başvurdu ve ilk saat içinde  serum 
GFAP düzeyi ölçüldü. Birinci saatte başvuran hastalar-
da serum GFAP düzeyi ortalama 2,141 ng/ml (1,068-
2,813) saptandı. Travmanın 3-5.saatlerinde başvuran 4 
hastanın serum GFAP düzeyi 3,011 ng/ml (1,907-3,153) 
olarak saptandı (Tablo 2).
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Birinci saat ile 3-5. saatler arasında alınan serum GFAP 
düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 
saptanmadı. Ancak 3- 5.saatlerde serum GFAP düzey-
inde artış saptandı.

Saat         n          Serum GFAP düzeyi             Z          p
1 14         2,141(1,068-2,813) 
3-5   4         3,011(1,907-3,153) 

TARTIŞMA

Çocukluk çağı kafa travmaları halen dünyanın en önem-
li halk sağlığı sorunlarından biri olarak güncelliğini ko-
rumaktadır ve nedenleri incelendiğinde düşmeler ilk 
sırada yer almaktadır (2,3,4,7,26,27). Karasu ve arka-
daşlarının tüm yaş gruplarını içeren bir çalışmasında 
kafa travması nedeniyle hastaneye başvuran olguların 
%66’sı minör kafa travması olarak değerlendirilmiş ve 
mortalite %1 olarak saptanmıştır (8). Bizim çalışmamız-
da da düşmeler en fazla travma nedeni olarak saptan-
dı ve mortalite görülmedi. Bilinç bozukluğu, nörolojik 
defisiti, bulantı ve kusması, açık kafatası yaralanması 
ve GKS 13 ve altında olan travmatik beyin yaralanmala-
rında beyin BT önerilmektedir (28-30). Çocuklarda kafa 
travması nedeniyle acil servise başvuran olgularının 
büyük bir kısmını MKT’lı olgular oluşturmaktadır ve bu 
hastalarda beyin BT endikasyonları halen tartışmalı bir 
konudur (7,8,32).

İki yaş altı çocuklarda intrakranial yaralanmayı göste-
ren belirteçler belirgin değildir. Nörolojik anormallik, 
değişken mental durum, skalp anomalileri (kontüzyon-
laserasyon-abrazyon-sefalhematom) ve kusma en iyi 
belirteçler olarak görülmektedir (11). Amnezi veya 
bilinç kaybı olan minör kafa travması olan hastalarda 
Stein ve Ross (32) rutin beyin BT çekilmesini önerirken, 
Miller ve arkadaşları (33) ise bilinç kaybı ve amnezi hi-
kayesinin ciddi kafa içi yaralanma için bir belirteç ola-
mayacağını bildirmektedir. Bizim çalışmamızda hastala-

rın %38.1’inde kusma şikayeti vardı. Kusma  yakınması 
olan hastaların %25’inde, kusma yakınması olmayan 
hastaların ise %30,8’inde kırık saptandı. Epidural he-
matom saptanan 2 hastada da kusma şikayeti yoktu. 
Yapılan çalışmalarda travmatik beyin yaralanması olan 
olguların yaklaşık yarısında kusma, nöbet, bilinç deği-
şikliği gibi bulguların bulunmayabileceğini dolayısıyla 
bu belirtilerin intrakranial yaralanmayı göstermede ye-
terli olmadığı gösterilmiştir (29,34). 

Özellikle 1 yaş altındaki MKT’lı çocuklarda skalp hema-
tomun fraktür açısından önemli bir gösterge olarak ka-
bul edilmekte ve bu hastalarda radyolojik görüntüleme 
önerilmektedir (35). Köksal ve arkadaşlarının yaptığı ça-
lışmada sefal hematom saptanan hastaların %22’sinde 
beyin BT’de fraktür saptanmıştır. Sefal hematom varlığı 
ile beyin BT’de patoloji saptanma olasılığı arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (27).  
Bizim çalışmamızda hastaların yaklaşık yarısında sefal 
hematom tespit edildi ve bunların %28.6’sında beyin 
BT’de fraktür saptandı ve istatiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmadı. Bu sonuçlar kusma yakınması ve sefal 
hematomun intrakranial patolojiyi öngörmede yetersiz 
olduğunu göstermektedir.

Minör kafa travmalı hastalarda klinisyenlerin tanısal 
tetkik olarak beyin BT isteme oranı %5- 50 arasında de-
ğiştiği ve  hastaların  %3- 6’sında intrakranial patoloji 
saptandığı bildirilmektedir (33,35-38). Özellikle hamile 
ve çocuklarda MKT’lı olgularda alternatif tanı metotla-
rına ihtiyaç duyulmaktadır. Bizim çalışmamızda hastala-
rın hepsine BT çekildi ve %28.6’sında fraktür, %3.2’sinde 
epidural hematom tespit edildi. Köksal ve arkadaşları-
nın minör kafa travnası olan 2 yaş altı  çocuklarda yap-
mış olduğu çalışmada hastaların %30’una beyin BT çe-
kildiği ve bu hastaların %16,7’sinde intrakranial patoloji 
saptandığı bildirilmiştir (27). Beyin BT travmatik beyin 
hasarının belirlenmesinde yüksek sensitiviteye sahip 
olmasına rağmen özellikle çocuklarda sedasyon gerek-
tirmesi ve radyasyon nedeniyle gereksiz kullanımını en 
aza indirilmesi amaçlanmaktadır (13-16). 

Tablo 2. Hastaların başvuru saatine göre GFAP 
düzeyleri

1,381    0,167
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Bu nedenle travmatik beyin yaralanması tanısında bi-
yomarker kullanımı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır 
(23-25,39). Bu biyomarkerlardan birisi de GFAP ‘tır. 
GFAP beyin spesifik bir markerdır. Bu nedenle S100B’nın 
aksine hemorajik şok ve travmatik beyin hasarı olma-
yan çoklu travma hastalarında serumda yükselmemek-
tedir (24). Özellikle ciddi kafa travmalarında GFAP’ın 
tanısal etkinliğini araştıran çalışmalarda, serum GFAP 
düzeyi travmanın şiddeti ve mortalite ile ilişkili bulun-
muştur (23-25). Travmatik beyin yaralanması sonrası 
serum GFAP düzeylerinin mortal seyreden olgularda 
daha yüksek olduğu ve günlerce yüksek kaldığı, yaşa-
yan olgularda ise daha düşük olup hızla düştüğü bildi-
rilmiştir. Serum GFAP düzeyleri, TBY yaralanması olan 
grupta, TBY olmayan grupla karşılaştırıldığında anlamlı 
derecede yüksek bulunmuştur (25). Lumpkins ve arka-
daşlarının ciddi kafa travmalı erişkinleri dâhil ettiği ça-
lışmada serum GFAP düzeylerinin ikinci günde belirgin 
bir şekilde düştüğünü tespit etmiştir. Aynı çalışmada 
TYB’si olan hastalar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
serum GFAP düzeyleri anlamlı bir şekilde yüksek bulun-
muştur. Başlangıç GFAP düzeylerinin mortalite ile ilişkili 
olmadığını, ikinci gün devam eden yüksek GFAP düzey-
lerinin mortalite ile ilişkili olduğunu saptanmıştır (23). 

Missler ve arkadaşları yaptığı çalışmada GKS ≤6 olan 
ciddi kafa travmalı hastalarda yaralanmadan sonra üç 
saat içinde alınan serum GFAP düzeyi yüksek saptanır-
ken, 4- 6 saatte alınan kanlarda %56, 7.saatten sonra 
alınan kanlarda sadece %10’unda kan GFAP düzeyi yük-
sek bulunmuştur ve ilk altı saatte hızla düştüğü saptan-
mıştır (19).

Başka bir çalışmada ise GFAP şiddetli kafa travmasın-
da ölen hastalarda günlerce yüksek kalırken, yaşayan-
larda ilk 36 saatte düştüğü saptanmıştır. Serum GFAP 
düzeyinin TBY sonrası mortalitenin iyi bir göstergesi 
ve erken dönemde en güçlü tanısal belirteçlerden bi-
risi olduğu bildirilmiştir (24). Yapılan çalışmalar ilk 6 
saatte serum GFAP düzeyleri anlamlı derecede yüksek 
çıkarken, 6.saatten sonra kan alınan olgularda önem-
li derecede düşük saptanmıştır. Travmadan sonraki ilk 

altı saatte serum düzeyi hızlı bir şekilde azaldığı için 
GFAP primer travmatik beyin yaralanmasından sonra 
başlangıç nöronal hasar tespiti için bir belirteç olabilir 
(20,21). Literatürde serum GFAP’ın MKT olgularındaki 
tanısal etkinliğini araştıran çalışmaların sayısı sınırlıdır. 
Serum GFAP düzeylerinin MKT olgularda ilk saatlerde 
yükselip 6.saatten sonra düşmesi bir dezavantaj olarak 
görülmekte, bu da GFAP’ın tanısal etkinliğini sınırlan-
dırmaktadır. Oysa yapılan pek çok çalışma göstermek-
tedir ki, kafa travmalı hastaların çoğu (%73- 93) ilk altı 
saatte hastaneye başvurmaktadır (7,8,26,40). Bizim 
çalışmamızda travma hastalarında kontrol grubuna 
göre serum GFAP düzeyi daha yüksek çıkmakla birlikte 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı.  Travma 
hastalarında birinci saat ile 3-5. saatler arasında alınan 
serum GFAP düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir fark saptanmadı. Ancak 3- 5.saatlerde serum GFAP 
düzeyinde artış saptandı. 

Sonuç olarak, minör kafa travmalı çocukların izlemin-
de zorluklar yaşanmaktadır. İntrakranial patolojiyi atla-
mamak için bazen gereksiz beyin BT çekilmektedir. Bu 
nedenle BT’ye alternatif daha ekonomik ve kolay olan 
özellikle kan testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Radyas-
yon riski olmayan ve daha ekonomik bir tanı yöntemi 
olan GFAP ölçümü, MKT olgularının tanı ve yönetimin-
de umut verici gözükmektedir. Çalışmamızda serum 
GFAP değerleri ile TBY arasında ilişki saptanamamıştır 
Ancak daha fazla hasta sayıları ile yapılan çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır.

KAYNAKLAR

1. Hauda WE. Pediatrictrauma. In:Tintinalli JE, Kelen GD, 
Stapczynski JS, editors. Emergency medicine: a comprehen-
sive study guide. 6th ed. New York: TheMcGraw-Hill, 2004. 
p.1542-9.
2. Verma S, Lal N, Lodha R, Murmu L. Childhood trauma 
profile at a tertiarycarehospital in India. Indian Pediatr. 
2009;46(2):168-71. 
3. Yanagawa Y, Sakamoto T. Characteristics of pediatric-
trauma in an urban city in Japan. Pediatr EmergCare. 
2009;25(9):272-4.

ÇIKRIKLAR ve ark.
Minör Kafa Travmalı Çocuklarda Serum GFAP Düzeyleri

Bozok Tıp Derg 2014;4(1):6-12
Bozok Med J 2014;4(1):6-12



ÇIKRIKLAR ve ark.
Minör Kafa Travmalı Çocuklarda Serum GFAP Düzeyleri

11

4. Gürses D, Sarıoğlu-Büke A, Başkan M, Herek Ö, Kılıç İ. 
Travma nedeniyle çocuk acil servise başvuran hastaların 
epidemiyolojik değerlendirmesi. Ulusal Travma Dergisi. 
2002;8(3):156-9.
5. Beaudin M, Saint-Vil D, Quimet A, Mercier C, Crevier 
L. Clinical algorithm and resourceuse in the manage-
ment of  children with minor head trauma. J Pediatr Surg. 
2007;42(5):849-52.
6. Savitsky EA, Votey SR. Current controversies in the man-
agement of minor pediatric head injuries. Am J EmergMed. 
2000;18(1):96-101.
7. Işık HS, Gökyar A, Yıldız Ö, Bostancı U, Özdemir C. 
Çocukluk çağı kafa travmaları, 851 olgunun retrospektif 
değerlendirilmesi: Epidemiyolojik bir çalışma. Ulus Travma 
Acil Cerrahi Derg. 2011;17(2);166-72.
8. Karasu A, Sabancı PA, Cansever T, et al. Kafa travmalı 
hastalarda epidemiyolojik çalışma. Ulus Travma Acil Cerrahi 
Derg. 2009;15(2):159-63.
9. Matschke J, Herrmann B, Sperhake J, Körber F, Bajanowski 
T, Glatzel M. Shaken baby syndrome: a common variant 
of non-accidental head injury in infants. Dtsch Arztebl Int. 
2009; 106(13): 211-7.
10. Bowman SM, Bird TM, Aitken ME, Tilford JM. Trends in 
hospitalizations associated with pediatric traumatic brain 
injuries. Pediatrics. 2008;122(5):988-93.
11. Şimşek O, Hiçdönmez T, Hamamcıoğlu MK, et al. Pedi-
atric head injuries: a retrospective analysis of 280 patients. 
Ulusal Travma Derg. 2005;11(4):310-7.
12. Da Dalt L, Marchi AG, Laudizi L, Crichiutti G, Messi G, Pa-
vanello L,et al. Predictors of intracranial  injuries in children 
after blunt head trauma. Eur J Pediatr. 2006;165(3):142-8.
13. Reed MJ, Browning JG, Wilkinson AG, Beattie T. Can 
we abolish skull X-rays for head injury? Arch Dis Child. 
2005;90(8):859-64.
14. Brenner DJ. Estimating cancer risks from pediatric CT: go-
ing from the qualitative to the quantitative. Pediatric Radiol. 
2002;32(4):228-31.
15. Brenner DJ, HallE J. Computed tomography-an increasing 
source of radiation exposure. Nengl J Med. 2007; 357(22): 
2277-84.
16. Galea E, Dupouey P, Feinstein DL. Glial fibrillary acidic 
protein mRNA isotypes: expression invitro and in-vivo. Neu-
rosciRes. 1995; 41(4): 452-61.
17. Crooks DA. The pathological concept of diffuse axonal 
injury in head trauma. J Pathol. 1991;165(1): 5–10.
18. Missler U, Wiesmann M, Wittmann G, Magerkurth O, 
Hagenström H. Measurement of glial fibrillary acidic protein 
in human blood: analytical method and preliminary clinical 
results. Clin Chem.1999;45(1):138-41.

19. Wiesmann M, Steinmeier E, Magerkurth O, Linn J, 
Gottmann D, Missler U. Outcome prediction in traumatic 
brain injury: comparison of neurological status, CT findings 
and blood levels of  S100B and GFAP. Acta Neurol Scand. 
2010;121(3):178-85.
20. Missler M, Eins S, Böttcher H, Wolff JR. Postnatal 
development of glial fibrillary acidic protein, vimentin and 
S100 protein in monkey visual cortex: evidencefor a tran-
sient reduction of GFAP immunoreactivity. Dev Brain Res. 
1994;82(1-2):103-17.
21. Schmitt B, Bauersfeld U, Schmid ER, et al. Serum and CSF 
levels of neuron-specific enolase (NSE) in cardiac surgery 
with cardiopulmonary bypass: a marker of brain injury? 
Brain Dev. 1998; 20(7): 536-9.
22. Lumpkins KM, Bochicchio GV, Keledjian K, Simard JM, 
McCunn M, Thomas Scalea T. Glial Fibrillary Acidic Protein is 
Highly Correlated With Brain Injury. J Trauma. 2008; 65(4): 
778-84.
23. Pelinka LE, Kroepfl A, Leixnering M, Buchinger W, Raabe 
A, Redl H. GFAP Versus S100B in Serum after Traumatic Brain 
Injury: Relation ship to Brain Damage and Outcome. J Neu-
rotrauma. 2004;21(11):1553-61.
24. Zŭrek J,Fedora M. Dynamics of Glial Fibrillary Acidic 
Protein During Traumatic Brain Injury in Children. J Trauma. 
2011;71(4):854-9.
25. Akdur O, İkizceli İ, Sözüer EM, Avşaroğulları L, Kılıç Ş, 
Taymuş E. Okul öncesi çocukluk dönemi kafa travmalarının 
incelenmesi [Evaluation of pediatric head traumas preschool 
age period]. Turk J EmergMed. 2006;6(4):158-62.
26. Köksal Ö, Özeren G, Yenice H, Çildir E. Minor kafa 
travmalı infantlarda kranial bilgisayarlı tomografi gerekli mi? 
JAEM. 2011;10(2):56-9.
27. Olshaker JS, Whye DW Jr. Head Trauma. Emergency 
Medicine Clinics of North America. 1993;11(1):165-86.
28. Schutzman SA, Greenes DS. Pediatric minor headt 
rauma. Ann Emerg Med 2001;37(1):65-74.
29. Woodcock RJ, Davis PC, Hopkins KL. Imaging of head 
trauma in infancy and childhood. Semin Ultrasound CT MR. 
2001;22(2):162-82.
30. Goodwin V, Evans RJ. The management of children with 
head injuries. Current Pediatrics. 2001;11(6):420-32.
31. Stein SC, Ross SE. Mild head injury: a plea for routine 
early CT scanning. J Trauma. 1992;33(1):11-3.
32. Miller EC, Derlet RW, Kinser D. Minor head trauma: Is 
computed tomography always necessary? Ann Emerg Med. 
1996;27(3):290-94.

Bozok Tıp Derg 2014;4(1):6-12
Bozok Med J 2014;4(1):6-12



ÇIKRIKLAR ve ark.
Minör Kafa Travmalı Çocuklarda Serum GFAP Düzeyleri

12

33. Wang MY, Griffith P, Sterling I, et al. A prospective popu-
lation- based study of pediatric trauma patients with mild 
alterations in consciousness (Glasgow ComaScalescore of 
13- 14). Neurosurgery. 2000;46(5):1093-9.
34. Greenes DS, Schultman SA. Clinical indicators of 
intracranial injury in head injuried infants. Pediatrics. 
1999;104(4):861-7.
35. Quayle KS. Minor head injury in the pediatric patient. 
Pediatr Clin North Am. 1999;46(6):1189-99.
36. Gruskin KD, Schutzman SA. Head trauma in children 
younger than 2 years: are there predictors for complica-
tions? Arch Pediatr Adolesc Med. 1999;153(1):15-20.
37. Türedi S, Hasanbaşoğlu A, Gündüz A, Yandı M. Clinical 
desicion instruments for CT scan in minor head trauma. J 
Emerg Med. 2008;34(3):253-9.
38. Kochanek PM, Berger RP, Bayir H, Wagner AK, Jenkins 
LW, Clark RS. Biomarkers of primary and evolving damage 
in traumatic and ischemic brain injury: diagnosis, prognosis, 
probing mechanisms, and therapeutic decision making. Curr 
Opin Crit Care. 2008;14(2):135-41.
39. Mirzai H, Yağlı N, Tekin İ. Celal Bayar Üniversitesi Tıp 
Fakültesi acil birimine başvuran kafa travmalı olguların 
epidemiyolojik ve klinik özellikleri [Epidemiologic and 
clinical features of cases applying to Celal Bayar Univer-
sity emergecy unit with headtrauma]. Ulus Travma Derg. 
2005;11(2):146-52.

Bozok Tıp Derg 2014;4(1):6-12
Bozok Med J 2014;4(1):6-12



13

Pınar Özuğuz, Yrd.Doç.Dr.
Seval Doğruk Kaçar, Yrd.Doç.Dr.
İlknur Balta, Uzm.Dr.
Erman Bağcıoğlu, Yrd.Doç.Dr.
Ahmet Aşık, Uzm.Dr.
Hanife Uzel, Dr.
Şemsettin Karaca, Prof. Dr.

İletişim: 
Yrd.Doç.Dr. Pınar Özuğuz,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi 
Hastalıkları Anabilim Dalı,  
İzmir Yolu 8.Km, Afyon
Tel: 05055210335
e-mail: 
pozoguz@yahoo.com.tr

Geliş tarihi/Received:30.10.2013 
Kabul tarihi/Accepted:13.01.2014

Bozok Tıp Derg 2014;4(1):13-17 
Bozok Med J 2014;4(1):13-17

AKNE VULGARİS HASTALARINDA, AKNENİN ŞİDDETİ VE 
DEMOGRAFİK BİLGİLERİNE GÖRE STİGMATİZASYONUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Assessment of Stigmatization According to Acne Severity and 
Demographic Information in Patients with Acne Vulgaris

Pınar Özuğuz1, Seval Doğruk Kaçar1, İlknur Balta2, Erman Bağcıoğlu3,Ahmet Aşık4,
Hanife Uzel5, Şemsettin Karaca6

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon

2Keçiören Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Deri ve Zührevi 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 
Afyon

4Afyon Devlet Hastanesi, Psikiyatri 
Anabilim Dalı, Afyon

5Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 
Afyon

6İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Deri 
ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı. 
Afyon.

ÖZET

Amaç: Deri hastalıkları, yerleşimine göre hem görünür alanda, hemde gizli lokalizasyonda, yerle-
şim ile ilişkili olarak stigmatizasyona (damgalanma duygusu) neden olabilir ve hastanın yaşamında, 
büyük olumsuzlara yol açabilir. Bu çalışmada sıklıkla peripuberte döneminde ortaya çıkan akne 
vulgaris hastalığında, cinsiyet, eğitim durumu ve hastalığın şiddetine göre stigmatizasyonu değer-
lendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Dermatoloji polikliniğine başvuran 18-35 yaş aralığında, akne vulgaris hasta-
larında stigmatizasyon anketi doldurulması istendi. Akne skorlaması yapıldı ve kaydedildi. Veriler 
SPSS 20.00 programı ile kaydedildi. p<0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Hastaların 61’i erkek, 187’si bayandı. Erkeklerin stigmatizasyon skoru 83.83+23.76 iken, 
bayanların skoru 84.13+25.48 idi. Akne şiddet skoru farklı olduğu halde, değerlendirilen bazı de-
ğişkenlere göre stigma skorları arasında fark saptanmadı. 
Sonuç: Akne vulgaris, akne şiddetine bağlı olmaksızın stigmatizasyona yol açabilmektedir. Sosyo 
ekonomik düzey ve medeni durum akne şiddeti ve stigmatizasyondan bağımsız faktörlerdir. Sonuç 
olarak, akne vulgarisin şiddeti ve diğer değişkenlere bakılmaksızın her formunun tedavi edilmesi 
damgalanma duygusunu önleyebilecektir.
Anahtar kelimeler: Akne vulgaris; Akne şiddeti; Eğitim düzeyi; Stigmatizasyon

ABSTRACT

Objective: Skin diseases may cause stigmatization with regard to both visible and hidden 
localization and can lead to considerable problems in patient’s life. In this study, we aimed to 
evaluate the stigmatization, according to gender, educational status and severity of the disease, in 
acne vulgaris which commonly occurs in peripubertal period.
Material and Methods: Acne vulgaris patients between the ages of 16-35 who were admitted the 
dermatology outpatient clinic were asked to fill out a questionnaire about stigmatization. Acne 
grade was determined and recorded. Statistical analysis was performed using SPSS 20.00. p <0.05 
was considered significant.
Results: Of the patients , 61 were men and 187 were women. The mean stigmatization scores 
of men was 83.83+23.76 whereas the mean stigmatization scores of women was 84.13+25.48. 
The mean age of patients was 19.31+3.83. Although acne grades were different, there was no 
difference between stigmatization scores according to evaluated some variables. 
Conclusion: Acne vulgaris can lead to stigmatization without depending on the severity of 
acne. Marital status and socioeconomic level are independent factors from acne severity and 
stigmatization. As a result, regardless of severity of acne and other variables, treatment of all 
forms of acne may prevent stigmatization.
Key words: Acne vulgaris; Severity of acne; Educational status; Stigmatization



GİRİŞ

Deri; insan ilişkilerinde ve sosyal yaşantıda önemli bir 
rol oynamaktadır, bu nedenle deri hastalıkları, dış gö-
rünüm, sosyal ve emosyonel durum, diğer insanların 
tavırları üzerinde oldukça etkili olmaktadır (1). Deri 
hastalıkları, hem görünür alanlarda, hem de gizli loka-
lizasyonlarda, yerleşim ile ilişkili olarak stigmatizasyona 
neden olabilir.
Stigmatizasyon (damgalanma); normal ilişkiler kurul-
masına engel olan ve sosyal ayrımcılığa neden olan fi-
ziksel bir bozukluk, özellik ya da durumdan kaynakla-
nan damgalanma duygusudur (2). 
Akne vulgaris pilosebase birimin kronik iltihabi bir has-
talığı olup, üzerinde çok konuşulan ve spekülasyona ne-
den olan, insanoğlunu etkileyen en yaygın hastalıklar-
dan biridir. Her iki cinsiyeti eşit tutan hastalık, her ırkta 
görülebilir. Ayrıca adölesanların yaklaşık %98 kadarını 
etkileyebilmektedir (3-5). Bu çalışmada sıklıkla peripu-
bertal dönemde ortaya çıkan akne vulgaris hastalığın-
da, cinsiyet, eğitim durumu ve hastalığın şiddetine göre 
stigmatizasyonu değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Dermatoloji Polikliniğine 
başvuran, 18-35 yaş aralığındaki akne vulgaris hasta-
larından, stigmatizasyon anketi doldurmaları istendi. 
Stigmatizasyon anketi 33 sorudan oluşmaktaydı (Re-
sim1). Her soru için “kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, 
kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum, katılmıyo-
rum, kesinlikle katılmıyorum” seçenekleri sunuldu. Bu 
seçenekler 0’dan 5’e kadar puanlandırıldı, bütün puan-
lar toplanarak stigmatizasyon skoru hesaplandı. Global 
Akne Skorlama Sistemi (GAGS) kullanılarak hastaların 
akne şiddeti belirlendi. Hastaların; hastalık süresi, aldığı 
tedaviler (topikal tedavi, sistemik antibiyotik, sistemik 
isotretinoin), cinsiyeti, medeni durumu, mesleği, sos-
yoekonomik düzeyi (düşük, orta, yüksek), yaşadığı yer 
(köy, ilçe, il), eğitim durumu (ilköğretim, lise, üniversi-
te), Polikistik over sendromu öyküsü ve oral kontrasep-
tif kullanımı ile ilgili bilgileri de kaydedildi. Veriler SPSS 
20.0 programı kullanılarak analiz edildi. T testi ve 

ANOVA testi kullanıldı, varyansların homojenliği Levene 
testi ile değerlendirildi. p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

Stigmatizasyon Anketi
Akne vulgaris hastalarına Ginsburg ve Bink (4) tara-
fından geliştirilen, 33 maddelik stigmatizasyon anketi 
verilerek, her bir madde için 6 seçenekten birini işa-
retlemeleri istendi. Buna göre 5=kesinlikle katılıyorum, 
4=katılıyorum, 3=kısmen katılıyorum, 2=kısmen katıl-
mıyorum, 1=katılmıyorum ve 0=kesinlikle katılmıyorum 
şeklinde skorlama yapıldı. Yalnız madde 16, 20, 22-25, 
27 ve 28 için ters skorlama yapıldı. Toplam skor 0-165 
gibi değişkenlik gösterirken, değer yükseldikçe damga-
lanma hissi de artmaktaydı. Bu ankette stigmatizasyon; 
reddedilme beklentisi (8 madde), başkalarının gözünde 
kusurlu olma (6 madde), başkalarının düşüncelerine 
duyarlılık (5 madde), suçluluk ve utanç (5 madde), giz-
leme (5 madde) ve olumlu tutum (4 madde) olarak 6 
farklı yönüyle değerlendirilmiştir. 
 
BULGULAR

Toplam 248 hasta çalışmaya katılmayı kabul ederken, 
12 hasta anketi farklı nedenlerden dolayı doldurmak is-
temediği için çalışma dışı bırakıldı. Hastaların 61’i erkek, 
187’si bayandı. Hastaların yaş ortalaması 19.31+3.83’dü. 
Stigma skoru 0-153 arasında değişmekteydi. Erkeklerin 
stigmatizasyon skoru 83.83+23.76 iken, bayanların sko-
ru 84.13+25.48 idi (Tablo). Akne şiddet skorları farklı 
olmasına rağmen; cinsiyet, oral kontraseptif kullanımı, 
polikistik over sendromu öyküsü ve eğitim durumuna 
göre stigma skorları arasında fark saptanmadı. Hasta-
lar medeni durumlarına ve sosyoekonomik düzeylerine 
göre değerlendirildiğinde ise; akne ve stigmatizasyon 
skorları benzerdi. Aldıkları tedavilere göre; topikal teda-
vi, sistemik antibiyotik ve sistemik isotretinoin tedavisi 
alan hastalar karşılaştırıldı. İsotretinoin kullananlarda 
akne şiddet skoru arasında fark varken, stigmatizasyon 
skorlarında fark saptanmadı. Mesleğe, yaşanılan yere 
ve akne süresine göre akne skorları arasında istatiksel 
olarak anlamlı fark varken stigma skorlarında fark yok-
tu. p>0.05
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  Akne Skoru  P değeri  Stigma Skoru P değeri
Erkek  22.19+8.03       83.83+23.76 
Bayan  17.48+7.17 0.00  84.13+25.48 0.93
Evli  16.75+7,96   86.62+27.64 
Bekar  18.78+7.63 0.37   83.88+24.88 0.43 

Tablo 1. Cinsiyet ve medeni duruma göre akne ve stigma skorunun karşılaştırılması

TARTIŞMA

Deri hastalıkları ile depresyon ve stres ilişkisini araştı-
ran ve gösteren çalışmalar mevcuttur (6). Literatürde 
deri hastalıkları içinde, özellikle psöriazis vulgarisin ne-
den olduğu stigmatizasyonu değerlendiren çalışmalar 
dikkat çekmektedir (7-10). Bunun yanında başka kro-

nik deri hastalıkları stigmatizasyona yol açabilir ancak 
bu hastalıkların ne kadar damgalanmış hissettirdiğini 
gösteren literatür çalışmaları sınırlı sayıdadır (10,11). 
Psöriazis gibi, vitiligo da kronik olması, rekürren seyri, 
görünür lezyonları ve belirgin kozmetik bozukluk oluş-
turması sebebiyle damgalamanın sık yaşandığı diğer bir 
deri hastalığıdır (12). 

Resim 1. Anket formu.  
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2008 yılında onikomikozu olan hastalarda stigmati-
zasyon değerlendirilmiş, stigmatizasyonun belirgin ol-
duğunu tedavi sonunda bu stigmanın %40 azaldığını 
saptamışlardır (11). Başka bir çalışmada deri hastalık-
ları içinde akne, psöriazis ve atopik egzemada belirgin 
olarak stigmatizasyon saptanmıştır (6). 

Cinsiyetler açısından bakıldığında bayanların stigma-
tizasyona daha yatkın olduğu saptanmıştır (11). Bazı 
çalışmalarda ise kadınlarda stigmatizasyonun sadece 
umutsuzluk, beklenen reddedilme ve utanma gibi bo-
yutlarında daha fazla olduğu belirtilmiştir (14-17). Bi-
zim hastalarımızda da akne vulgaris erkeklerde daha 
şiddetli olduğu halde stigma skorları cinsiyetler açısın-
dan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildi. Genel-
likle kadın cinsiyetin dış görünüşe erkeklerden daha 
fazla önem vermesi, stigma duygusunun bayanlarda 
daha belirgin olabileceğini düşündürmektedir.
Kruger ve ark. nın yaptığı çalışmada vitiligoda hastalıkla 
ilişkili stigmatizasyon, olumsuz deneyimler ve çekingen 
hareketlerin hayat kalitesini azalttığı ifade edilmiştir 
(13).

Hrehorów ve ark’nın tarafından yapılan çalışmada, psö-
riazis hastalarındaki belirgin olarak stigmatizasyonun 
olduğu saptanmıştır. Hastalıkla ilgili stigmanın azaltı-
labilmesi için, halka yönelik olarak psöriazisin bulaşıcı 
olmadığını ve diğer kronik hastalıklardan birisi olduğu 
yönünde bilinçlendirme yapılması gerektiği vurgulan-
mıştır (7).

Özdoğan ve ark’nın yapmış olduğu çalışmada ise, akne 
hastalarında bazal metabolizma hızını kontrol grubu-
na göre daha yüksek saptamışlardır. Bunun sebebinin 
stres, sosyal kaygı ve sosyal kaçınma olabileceğini vur-
gulamışlar ve akne tedavisinde psikolojik desteğin unu-
tulmamasını önermişlerdir (18).

Bizim çalışmamızda, hastalarımızda değerlendirilen 
değişkenlerden birisi olan eğitim durumuna göre stig-
matizasyon skoruna bakıldığında ise, akne skorları ara-
sında belirgin fark olmasına rağmen, stigma skorlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Eğitim düzeyi 
arttıkça stigmaya eğilimin de artması dikkat çekiciydi. 
Bu durum, eğitim düzeyinin yüksek olması ile dış gö-
rünüşe önem ve etkilenmenin daha olası olabileceğini 
düşündürmektedir. 

Bu çalışmada akne hastaları arasında değişken durum-
lara göre, stigmatizasyon skorları değerlendirilmiştir. 
Stigma skoru için herhangi bir cut off değeri bulunma-
maktadır. Skor 0-165 arasında bir değer olmaktadır. De-
ğişkenlere göre hastaların ne kadar damgalanma hissi-
ne sahip olduğunu saptamaya yöneliktir.

SONUÇ

Akne vulgaris, akne şiddetine bağlı olmaksızın stigma-
tizasyona yol açabilmektedir. Bayanlarda ve eğitim dü-
zeyi yüksek olanlarda, akne şiddeti daha az olmasına 
rağmen, stigmatizasyon skoru diğer gruplarla benzer 
olabilmektedir. Yani bayan cinsiyet ve eğitim durumu 
yüksek olanlar stigmatizasyon duygusuna daha yatkın 
olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, akne vulgarisin her 
formunun tedavi edilmesi stigma (damgalanma) duy-
gusunu önleyebilecektir.
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ÖZET

Amaç: Kliniğimizde bronşektazi nedeniyle opere edilen çocuk yaş grubu hastaların; yaş, cinsiyet, 
cerrahi prosedür ve tedavi sonuçlarına göre değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Kliniğinimizde Mart 2005 ile Mart 2011 arasında opere edilen 13 olgu ret-
rospektif olarak incelendi. Tüm olgular postaeroanterior akciğer grafisi ve bilgisayarlı toraks to-
mografisi ile değerlendirildi. Dosya kayıtlarından hastaların yaş, cinsiyet, etyoloji, yapılan opera-
syon tipi, bronşektazinin lokalizasyonu, mortalite ve morbidite bilgileri alındı.
Bulgular: Yaş aralığı 6 ile 17 idi. Olguların 11’i erkek, 2’si ise kadındı. En sık nedenin tekrarlayan 
alt solunum yolu enfeksiyonu olduğu saptandı(%76,8). Olguların 9’unda tek taraflı lokalize, 1’inde 
tek taraflı yaygın ve 3’ündede çift taraflı lokalize bronşektazi mevcuttu. Bu olgulara 13 lobektomi, 
1 bilobektomi ve 1 wedge rezeksiyon olmak üzere toplam 15 rezeksiyon uygulandı. 10 rezeksiyon 
sağ tarafa, 5 rezeksiyon ise sol tarafa uygulandı. 4 olgumuzda postoperatif komplikasyon gelişti.
Sonuç: Tek taraflı lokalize vakalarda cerrahi sonuçların mükemmel olduğu görüldü. Tek taraflı 
diffüz ve çift taraflı lokalize vakalarda ise takiplerde büyüme ve gelişmenin tekrar normalleşme 
sürecine girdiği görüldü. Sonuçta erişkin yaş bronşektazide olduğu gibi çocukluk yaş grubu 
bronşektazilerinde de  cerrahi en etkin tedavidir.
Anahtar kelimeler: Bronşektazi; Cerrahi rezeksiyon; Çocukluk çağı

ABSTRACT

Objective: Patients, who have been operated for bronchiectasis in our clinic at childhood, evalu-
ated according to age, sex, surgical procedure and results.
Material and Methods: 13 patients, who were operated  in our clinic between March 2005 and 
March 2011,  were invastigated retrospectively. All cases were evaluated with posteroanterior 
chest graph and computerized thorax tomography. Data  about patients ages, sex, etiology, surgi-
cal procedures, localization of bronchiectasis, mortality and morbidity were taken from files.
Results: Patients age range  was 6 to 17. There was 11 male and 2 female. Most common reason 
for bronchiectasis was seen as recurrent lower airway infections(%76,8). There were, 9 patients  
one sided localized disease ,1 patient  one sided diffuse disease and 3 patients  double sided local-
ized disease. Thirteen lobectomy, one bilobectomy and one wedge resection were performed . 10 
resection performed to right side and 5 resection  to left side.
Conclusion: We have seen that surgical results were excellent in one sided localized cases. In the 
cases who were one sided diffuse and double sided localized, the surgery made a contribution 
to normal growing. Consequently, surgery is the best therapy for bronchiectasis at childhood like 
adults.
Key words: Bronchiectasis; Surgical resections; Childhood
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GİRİŞ

Bronşektazi bronş duvarının musküler ve elas-
tik yapılarının destrüksiyonuna bağlı olarak
kalıcı dilatasyonu ve distorsiyonuna verilen isimdir. Kro-
nik, inflamatuar, progresif ve enfeksiyöz bir hastalıktır 
(1,2). Sosyoekonomik seviyesi yüksek toplumlarda, 
görülme sıklığı, gün geçtikçe azalan ve önemini kay-
betmekte olan bronşektazi, ülkemiz için aynen tüber-
küloz ve kist hidatikte olduğu gibi hala önemli bir sağ-
lık sorunudur (1,2). Bronşektazi ilk defa Rene Laennec 
tarafından 1819 yılında 3,5 yaşında bir kız çocuğunda 
tanımlanmıştır. Hasse 1846 yılında bronşektazi terimi-
ni kullandı (1,2,3). Jackson 1907 yılında bronkoskopi 
esnasında bizmut subkarbonat pudrası kullanımı (püs-
kürterek) bronşları görünür hale getirdi ( 2,4). 1933 
yılında Kartagener situs inversus totalis, kronik sinüzit 
ve bronşektazi triadını tanımlayıp kendi adıyla anı-
lan sendromu tariflemiştir. İlk kez 1898 yılında Krause 
bronşektazi nedeniyle parsiyel akciğer rezeksiyonu yap-
mış, 1901 yılında Heidenhain başarılı ilk lobektomiyi 
gerçekleştirmiştir ve bu operasyonda bistüri ve koter 
kullanmıştır (2,5). Hastalığın etyolojisinde yer alan pnö-
moni, kızamık, tüberküloz gibi hastalıkların uygun anti-
biyoterapi, immünizasyon ve etkin yapılan taramalarla 
engellenmesi hastalığın insidansını oldukça azaltmıştır 
(1,2,3). Bronşektazinin erken dönemde öncelikli teda-
visi medikal olmakla beraber hastalığın ilerlemesi duru-
munda cerrahi rezeksiyon gerekli olabilmektedir (1,2).

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Mart 2005 ile Mart 2011 tarihleri arasında radyolojik 
olarak bronşektazi tanısı almış ve cerrahi rezeksiyon uy-
gulanmış 13 olgu retrospektif olarak incelendi. Hastalar 
yaş, cinsiyet, semptomlar, hastalığın lokalizasyonu, uy-
gulanan cerrahi teknik ve sonuçları açısından değerlen-
dirildi.

BULGULAR

En genç hastamız 6 yaşında en yaşlısı ise 17 yaşında idi. 
Olguların 2’si kadın, 11’i erkek idi. Şikayetler 2 yıl ile 8 yıl 
arasında değişimekte olup, medyan süre 3,7 yıl olarak 
hesaplandı. Tüm olguların sık alt solunum yolu enfek

siyonu geçirme öyküsü mevcuttu ve medikal tedavinin 
fayda göstermediği vakalardı. Olgular operasyon öncesi 
posteroanterior akciğer grafisi(PA) ve bilgisayarlı toraks 
tomografisi(Toraks BT) ile değerlendirildi. Radyolojik 
bulgular eşliğinde olgularımızın bronşektazi tipleri Reid 
sınıflandırmasına göre yapıldı (Tablo1). 

Olgulardaki en sık semptomlar sık tekrarlayan alt solu-
num yolu enfeksiyonu, büyüme gelişme geriliği, halito-
zis ve hemoptizi idi. Bronşektazi sebebi olarak karşımıza 
en sık pnömoni, viral enfeksiyonlar, tüberküloz ve ya-
bancı cisim aspirasyonu çıktı. 3 olgumuz medikal tedavi-
yi takiben diğer vakalar ise elektif şartlarda operasyona 
alındı. Olguların %69,2’si  tek taraflı lokalize, %7,7’si tek 
taraflı diffüz ve %23’ü bilateral lokalize idi. 13 olguya 15 
cerrahi prosedür uygulandı.  13 lobektomi, 1 bilobekto-
mi ve 1 wedge rezeksiyon yapıldı. Wedge rezeksiyon sol 
alt lobektomi yapılan olgunun lingulasındaki küçük bir 
alana uygulandı. Tüberküloza bağlı gelişen bronşektazi 
nedeniyle bir olgumuza sağ üst lobektomi yapıldı. İki ol-
gumuzda 3 ay ara ile sağ ve sol alt lobektomi uygulandı. 
Bir olgumuzdada sağ alt ve orta lobektomi (bilobekto-
mi) uygulandı. Diğer 7 olgumuza ise standart lobektomi 
yapıldı (Tablo2). Postoperatif dönemde bir olgumuzda 
ampiyem gelişti. Bu olgumuz sık intraplevral lavaj, dre-
naj ve uygun medikasyonla tedavi edildi. İki olgumuzda 
uzamış hava kaçağı gelişti. Bu olgulara ek girişim gerek-
medi fakat yatış süreleri ortalama 4 gün kadar uzadı. 
Bir olgumuzda steril poş gelişti. Olgularımızın ortalama 
yatış süresi 8,6 gün olarak gerçekleşti. Taburculuk son-
rası 10.gün, 30.gün ve 90.günlerde kontrolleri gerçek-
leştirilen hastalarda herhangi bir komplikasyon olmadı. 
Serimizde mortalitemiz olmadı.

                                                 TÜLÜCE ve ark.
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Bronşektazinin Tipi Olgu sayısı %
Silendirik Tip  9  69,2
Variköz Tip  2  15,4
Sakküler Tip  2  15,4
Toplam   13  100

Tablo 1: Bronşektazi vakalarımızın Reid sınıflamasına 
göre dağılımı
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TARTIŞMA

Bronşektazi anatomik olarak; bir veya daha fazla bron-
şun, bronş duvarının kas ve elastik komponentlerinin 
destrüksiyonu sonucunda anormal ve kalıcı olarak ge-
nişlemesi durumudur. Klinik bulgularında bol pürülan 
balgam, tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlar, hemopti-
zi, öksürük nefes darlığı gibi özellikleri vardır.
Bronşektazide belirgin cinsiyet ayrımı gözlenmemekte-
dir. Bronşektazi insidansı hastalığın tedavisinin yapıldı-
ğı merkezlerde farklılık gösterebilmektedir. Balkanlı ve 
ark. tarafından 2003 yılında yapılan 238 vakalık seride 
kadın/erkek oranı 0,16 iken Kutlay ve ark. tarafından 
2002 yılındaki 166 vakalık serilerinde kadın/erkek ora-
nı 1,24 olarak görülmüştür. Çalışmamızda ise oran 0,18 
olarak saptanmıştır (6,7). Çocukluk cağı bronşektazisi 
ile ilgili yayınlarda ise Sırmalı ve ark. serisinde oran 1,17 
iken, Hacıibrahimoğlu ve ark. serisinde oran 1.05 olarak 
bulunmuştur(9,10).
    
Bronşektazi etyolojisinde özellikle çocukluk çağında 
sık tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar önemli rol 
oynamaktadır. Bunu viral enfeksiyonlar, tüberküloz ve 
yabancı cisim aspirasyonları izlemektedir (5,6,7). Kuzey 
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da ise bronşektazi etyolo-
jisinde ilk sırada kistik fibrozis bulunmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde bronşektazi kistik fibrozise bağlı bronşektazi 
ve kistik fibrozis dışı bronşektazi olarak sınıflandırılmak-
tadır. Çokuğraş ve ark. tarafından 1994’de yapılan 96 
vakalık çocuk hastaları kapsayan serilerinde, vakaların 
%58’inde viral enfeksiyonlar sebeb idi (8). Çalışmamız-
da ise olguların %69,2’sinde pnömoni, %15,3’ünde ise 
viral enfeksiyonlar etyolojik sebeb idi. Etyolojik faktör 

olarak bir diğer sebeb ise yabancı cisim aspirasyonudur. 
Sık görülmemekle beraber mutlaka akılda bulundurul-
ması gereken bir etyolojik sebeptir. Doğan ve ark. ta-
rafından 1989 yılında yapılmış 487 vakalık seride oran 
%2,8 olarak tespit edilmiştir (11).    
   
Bronşektazi tanısında akciğer grafileri kullanılmakla 
beraber hastaların %50’sinde normal grafi saptana-
bilmektedir (5,12). Bronkografi ise uzun yıllar tanıda 
kullanılmış ama günümüzde terkedilmiş bir yöntemdir 
(1,2,5). Önceki yıllarda bronşektazi tanısında sık olarak 
bilgisayarlı tomografi kullanılmaya başlanmış olmasına 
rağmen günümüzde yüksek rezolusyonlu tomografi ta-
nıda en değerli yöntem haline gelmiştir(12,13). Toraks 
BT’nin 10 mm kalın kesitlerde sensitivitesi %66, spesi-
fitesi %92 ken, 1,5 mm ince kesitlerde sensitivitesi %84 
ve spesifitesi %92’dir (13,14). Kang ve ark. yüksek rezo-
lusyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) için spesifik olan 
iki ana bulgu tariflemişlerdir. Bunlardan ilki bronş iç ça-
pının, eşlik eden pulmoner arter çapından 1,5 kat fazla 
olması ve diğeri ise bronşun gittikçe incelen yapısının 
kaybolmasıdır (14).

Günümüzde bronşektazi, gelişen temel tedavi hzimet-
leri ve medikal tedavi yöntemleri ile önlenebilir bir 
hastalık olmuştur. Cerrahi yapılan hastalar gelişmiş ül-
kelerde azalır iken, gelişmekte olan ve gelişmemiş ül-
kelerde halen bu sayı fazladır. Bronşektazide ilk tedavi 
seçeneği medikal tedavidir. Burada amaç bronkospa-
mı çözmek, sekresyonları uzaklaştımak ve enfeksiyon 
kaynağına yönelik antibiyoterapidir. Cerrahi tedavi ise 
medikal tedavinin yetersiz kaldığı noktada, ciddi he-
moptiziler durumunda ve ampiyem ve apse gibi komp-
likasyonlar gelişmesi halinde devreye girmektedir. Cer-
rahiden maksimum verimi alabilmek için uygun hasta 
seçimi önemlidir. Mümkün olduğunca anatomik rezek-
siyon yapılmalı ama akciğer parankimide olabildiğince 
korunmalıdır(1,2,5). Bronşektazi en sık sol alt lobu tut-
tuğu için, en sık uygulanan rezeksiyon birçok araştırma-
da sol alt lobektomi+lingulektomidir. Sol alt lobektomi, 
sağ orta lobektomi ve sağ alt lobektomi diğer sık rezek-
siyon alanlarıdır (6,7,11). Prieto ve arkadaşları 2001’de 
yayınladıkları 119 vakalık seride sağ tarafa yapılan re-
zeksiyon daha fazla olarak tespit ettiler (15). 

TÜLÜCE ve ark.
Çocukluk Çağı Bronsektazisi
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Yapılan Rezeksiyon Olgu sayısı %
Sol alt lobektomi  7  46,6
Sağ alt lobektomi  5  33,3
Sağ üst lobektomi 1  6,6
Bilobektomi inferior 1  6,6
Wedge rezeksiyon 1  6,6
Toplam   15  100

Tablo 2: Bronşektazi için yapılan rezeksiyonların 
dağılımı
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Bizim çalışmamızda ise sırayla en sık sol alt lobektomi ve 
sağ alt lobektomi şeklinde idi. Bilateral lokalize hastalık 
cerrahi açıdan kontrendike değildir. Her iki akciğerden 
en az 3’er, toplamda 6 sağlam segment kalacak şekilde 
cerrahi uygulanabileceği yönünde birçok araştırma var-
dır. Bir başka deyiş ile hastanın postoperatif en az 800 
cc FEV1 değeri kalacak şekilde rezeksiyonu yapılabilir. 
Bu araştırmalarda çıkarılan segmentler 4 ila 12 arasın-
da değişmektedir. Laros 1988 yılında yayınladığı serisin-
de 10-13 segment çıkardığı 30 olguyu 30 yıl süresince 
takip etmiş ve mükemmel sonuçlar bildirmiştir (16). 
Özellikle ülkemiz için güncel sayılabilecek bir başka ye-
nilik ise video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile 
yapılan rezeksiyonlardır. Zhang ve arkadaşlarının 2011 
yılında yaptıkları 279 vakalık seride 52 vakaya VATS ile 
rezeksiyon yapılmaya çalışılmış. Bunların 7’si torakoto-
miye dönülmüş. Sonuç olarak postoperatif mortalite ve 
morbidite oranlarında anlamlı fark olmaz iken hastane-
de yatış süresinde özellikle VATS grubunda anlamlı fark 
saptanmış. Yapılan bir başka çalışmada benzer sonuç-
lar bulunmuş ve sınırlayıcı tek faktörün yoğun plevral 
adezyonlar olduğu bildirilmiştir (17,18).  Bu çalışmalar-
da çocuk hasta olup olmaması konusunda ise bir bilgiye 
rastlanmamıştır. Sonuç olarak bronşektazi cerrahisi uy-
gun hasta seçimi yapılması halinde oldukça yüz güldü-
rücü sonuçlar verir. Cerrahi ile çıkarılacak alan hastalıklı 
doku olduğu için operasyondan kaçınmak yersizdir ve 
hasta için fizyolojik bir kayıp olmamaktadır. Cerrahide 
dikkat edilmesi gereken hususlar dikkatli diseksiyon ve 
anatomik rezeksiyon yapılmasıdır. Mümkün olduğunca 
sağlıklı dokunun korunması prensip edinilmelidir.
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ÖZET

Amaç: Menopoz değişik organ ve sistemleri etkileyen fizyolojik bir yaşam dönemidir. Bundan dolayı me-
nopoz sonrası dönemde pek çok bulgu ve semptom görülebilir. Psikiyatrik bazı değişiklikler de buna dahil 
edilebilir. Bu çalışmanın amacı transabdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi (TAH+BSO) 
olan cerrahi menopozlu hastalarda anksiyete, depresyon ve uyku kalitesinin araştırılarak, bulguların me-
nopozda olmayan sağlıklı kadınlarla karşılaştırılmasıdır. 
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada iki grup bulunmaktadır. Çalışma grubunu benign nedenlerle TAH + 
BSO olan 22 hasta, kontrol grubumuzu ise reproduktif çağda bulunan ve düzenli adet gören 25 sağlıklı 
gönüllüden oluşturmuştur. Görüşme sırasında gönüllülere Beck anksiyete, Beck depresyon ve Pittsburgh 
uyku kalitesi ölçeği uygulanmıştır. 
Bulgular: Cerrahi menopozlu hastalarda Beck anksiyete ve Beck depresyon ölçeklerine ait skorlar 
değerlendirilmiş ve cerrahi menopozlu olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı biçimde skorlar yüksek 
bulunmuştur (p<0.001). Cerrahi menopozu olan 22 hastanın 17’sinde (% 77,3) vasomotor semptomlara 
rastlanmıştır (p<0.001). Cerrahi menopozu olan hastalarda sağlıklı gönüllülere göre istatistiksel olarak 
anlamlı biçimde uyku kalitesinin bozulduğu saptanmıştır (p<0.001).
Sonuç: Cerrahi menopoza giren hastalarda özellikle ilk altı haftalık süreçte yakın moniterizasyon 
uygulanmasının koruyucu mental sağlık için önemli olacağı düşüncesindeyiz.
Anahtar kelimeler: Menopoz; Depresyon; Anksiyete; Uyku

ABSTRACT

Objective: Menopause is a physiological life period that potentially affects various organs and systems. 
Therefore wide spectrum of signs and symptoms may be observed in postmenopausal period. Meno-
pause also associated with psychiatric changes. The aim of present study was to evaluate the depression, 
anxiety and sleep quality in women who underwent TAH+BSO (Transabdominal hysterectomy+bilateral 
salpingooferectomy or surgically induced menopause) and to compare these findings in healthy non-
menopausal controls with similar demographic characteristics. 
Materials and Methods: The study was carried out with two groups. 22 women who underwent 
TAH+BSO for benign conditions constituted our study group and 25 healthy women with regular men-
strual cycles at the reproductive age constituted our healthy control group. Beck anxiety scores, Beck 
depression scores and Pittsburgh sleep quality index score were administered to patients during the 
interview.
Results: Beck anxiety scores, Beck depression scores were higher in surgically induced menopause 
group (p<0.001). Seventeen of 22 patients (% 77.3) in surgical menopause group had vasomotor symp-
toms (p<0.001). Furthermore Pittsburgh sleep quality index score were significantly high in surgically 
induced menopause group (p<0.001). 
Conclusion: Closely monitoring of surgical menopausal women especially in the first six weeks into 
menopause is very useful for preventive mental health. 
Key words: Menopause; Depression; Anxiety; Sleep
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INTRODUCTION

Menopause is defined retrospectively as the time of 
permanent cessation of menstruation due to loss of 
ovarian function (1). Menopause is a medical term in-
dicating the absence of menstrual bleeding for more 
than one year (2). The major endocrine variation is the 
decrease of sex steroid hormone secretion as a result of 
cessation of ovarian follicular activity (3-4). Therefore 
wide spectrum of signs and symptoms may clinically 
observed in postmenopausal period (5-7). Increases in 
the incidence of psychiatric pathologies such as anxi-
ety, depression, mood disorders and irritability have 
been observed during the postmenopausal period6-8. 
The presence of depression in postmenopausal period 
adversely affects the menopausal symptoms. Psychi-
atric changes in menopause are not only associated 
with physiological factors, but also individual, cultural 
and social factors significantly affect these psychiatric 
changes in menopause (7-9).

Population studies have consistently shown depression 
to be about twice as common in women as in men. 
Moreover the frequency of depression is increasing es-
pecially during the menopausal transition period (5-6). 
Studies investigating the association between meno-
pause and depressive mood have conflicting results. 
Although Weissmann et al. (7), Anderson et al. (8), 
and Hunter et al. (9) reported an association between 
menopause and depression, Hallstrom, Samuilsson 
(10) and McKinlay et al. (11) suggested that there was 
not an association between menopause and depres-
sion. Some authors suggest that due to rapid increase 
in follicle-stimulating hormone (FSH), and luteinizing 
hormone (LH) the relationship between menopause 
and depression is limited to menopausal transition 
period. Vasomotor symptoms (VSM) and sleep distur-
bances are the main determinants of the depression in 
menopause (12-14).

Freeman et al. reported that depression in menopause 
was especially associated with hormonal fluctuations. 
They also suggested that VSM and sleep disorders were 
two independent variables (15).

Estrogen deficiency in menopause leads to changes in 
behavior and mood. In postmenopausal women, total 
amount of tryptophan is not changed, but free amount 
of tryptophan significantly decreases. Tryptophan is 
an essential substance for the serotonin metabolism. 
Therefore, decreasing serotonin in brain tissue can lead 
to depression (16). The present study was conducted 
42-45 days after surgical menopause when the peak 
period of FSH and LH. Menopause is a process and in-
tensity of symptoms decreases over time. Therefore, 
contrary to the other studies in the literature this cur-
rent study was conducted when the most severe symp-
toms present. 

The aim of present study was to evaluate the depres-
sion, anxiety and sleep quality in women who under-
went Transabdominal hysterectomy+bilateral sal-
pingooferectomy or surgically induced menopause 
(TAH+BSO) and to compare these findings in healthy 
non-menopausal controls with similar demographic 
characteristics. Another aim of our study was to inves-
tigate the relationship between psychiatric symptoms 
and VSM symptoms and sleep quality.

MATERIALS AND METHODS
The study was approved by the institutional ethics 
committee and all participants signed an informed con-
sent form regarding to participate in the present study. 
This prospective study was performed at Kayseri Edu-
cation and Research Hospital of Medicine, a tertiary 
referral centre in Turkey between December 2012 and 
July 2013. A total of 22 surgically induced menopausal 
women and 25 healthy women at the reproductive age 
admitted to our department were investigated. The 
study was carried out with two groups. 22 women who 
underwent TAH+BSO for benign conditions (treatment-
resistance endometrial hyperplasia, myoma uteri, 
medical treatment-resistance abnormal uterine bleed-
ing, etc.) constituted our study group and 25 healthy 
women with regular menstrual cycles at the reproduc-
tive age constituted our healthy control group.
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None of the women in the control group were preg-
nant. Women who reported histories of any medi-
cal and psychiatric problems were excluded from the 
study. Women who were taking any medication (in-
cluding antidepressant, anti-psychotic or hormone re-
placement therapy) or having other systemic diseases 
were not included in the study. Preoperative psychiatric 
interviews were conducted with women in study group 
before TAH+BSO operation. Beck anxiety scores, Beck 
depression scores and Pittsburgh sleep quality index 
score were administered to patients during the inter-
view. Women who identified any psychiatric problems 
such as depression, anxiety, bipolar disorder and psy-
chotic disorder during this psychiatric interview were 
excluded from the study. All the participants were in-
vited to undergo a follow-up psychiatric interview 6 
weeks after TAH+BSO operation. Structured Clinical 
Interview Form for DSM IV Axis Disorders (SCID-I), Beck 
anxiety scores, Beck depression scores and Pittsburgh 
sleep quality index score were used to evaluate the de-
pression,  anxiety and sleep quality. The reason for a 
6-week time period of follow-up psychiatric interview 
was the synchronization with peak hormonal fluctua-
tions. FSH and LH levels peak after 6 weeks of TAH+BSO 
operation. Therefore, the effect of hormonal fluctua-
tions on depression and anxiety is better assessed. 

Scales for women in control group were conducted im-
mediately after the menstruation. Regular menstrua-
tion was the main point to be included in the study. 
Women with irregular mentrual cycles were not includ-
ed into the control group.

The Beck Anxiety Inventory (BAI): The Beck Anxiety In-
ventory is a well accepted self-report measure of an-
xiety in adults and adolescents for use in both clinical 
and research settings. BAI, created by Aaron T. Beck, is a 
21-item multiple-choice self-report inventory that me-
asures the severity of anxiety with a 0-3 scoring system. 
Higher total scores indicate more severe anxiety and 
depressive symptoms. Turkish validity and reliability 
studies were conducted (17). 

The Beck Depression Inventory (BDI): BDI, created by 
Dr. Aaron T. Beck, is a 21-question multiple-choice self-
report inventory, one of the most widely used instru-
ments for measuring the severity of depression (18). 
BDI was designed for the measurement of severity of 
depression, monitoring the treatment response and di-
sease identification. Depression-specific behaviors and 
symptoms are clarified with a number of question and 
each question corresponds to a number between 0 and 
3. Patients are asked to mark the statement that best 
describe the current status of their emotion. Each ans-
wer is scored on a scale value of 0 to 3 and the result 
is obtained by the sum of all BDI item scores. Patients 
are asked to mark the statement that best describe the 
current and last one-week status of their emotion (18). 
The test is scored differently for the general population 
and for individuals who have been clinically diagnosed 
with depression. For the general population, a score of 
21 or over represents depression. For people who have 
been clinically diagnosed, scores from 0 to 9 represent 
minimal depressive symptoms, scores of 10 to 16 indi-
cate mild depression, scores of 17 to 29 indicate mode-
rate depression, and scores of 30 to 63 indicate severe 
depression (18).  Questionnaire takes approximately 15 
minutes to fill. However, this period may vary depen-
ding on the patient’s level of education. Turkish validity 
and reliability studies were conducted (18). 

Correlation between BDI and other depression scales is 
very high. The correlation between the clinical measu-
rement of depression and BDI is ranged from 0.55-0.96 
(mean=0.72) in psychiatric patients.  The correlation is 
ranged from 0.55-0.73 (mean= 0.60) in non-psychiatric 
patients.  The average correlation between BDI and 
HAM-D was found to be 0.7318. The advantages of BDI 
are having a simple language, an easy scoring system 
and a facility of self report. The possibility of high sco-
ring in women, elders, adolescents, low educational 
level and the presence of psychiatric illness is the di-
sadvantage of the BDI (18).
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Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI): PSQI, created by 
Buysse in 1989, is a 19-question self-rated questionna-
ire which assesses sleep quality and disturbances over 
a 1-month time interval. Turkish validity and reliability 
study was conducted by Agargün and colleagues in 
1996. Every item of test is scored on a scale value of 0 
to 3. Scale consists of seven subscales assessing sleep 
quality, sleep latency, sleep duration, sleep efficiency, 
and sleep disorders, use of sleep medication and loss 
of functionality during the day. Total PSQI score ranging 
from 0-21 is obtained by sum of all subscales item sco-
res. Total PSQI score, greater than 5 indicate inadequate 
sleep quality with a sensitivity of %89.6 and specificity 
of %86.5 (19-20). 

Statistical Analysis
Shapiro-Wilk’s test was used, histogram and q-q plots 
were assessed to test the data normality. Levene test 
was used to assess the variance homogeneity. Chi-
square analysis were used to compare the differences 
between categorical variables, independent samples t 
test and Mann-Whitney U tests were used for continu-
ous variables. Values are expressed as frequencies and 
percentages, mean and standard deviation or median 
and 25th-75th percentiles. Analyses were conducted 
using R 3.0.0. A p value less than 0.05 was considered 
as statistically significant. 

RESULTS

A total of 47 women were included in our study; Of the-
se 47 women, 25 (%56.0) were non-menopausal wo-
men and 22 (%44.0) were surgical menopausal women. 
The mean age was 44.68±3.59 in non-menopausal 
control group and 46.32±5.30 was in surgical menopa-
usal study group. The characteristics of the women are 
shown in Table 1. There were no statistically significant 
differences between groups for age, marriage status 
(single, married, divorced), education level (primary 
school, secondary school, university), profession, inco-
me level, height, weight and BMI.

In other words, due to social stressors are similar for 
both groups, comparisons were made between the two 
groups is completely homogeneous. Evaluation of sur-
gical menopause and control groups for age, marriage 
status (single, married, divorced), education level (pri-
mary school, secondary school, university), profession, 
income level, height, weight and BMI is expressed in 
Table 1. 

Table 2 included evaluation of Beck anxiety scores, Beck 
depression scores, Pittsburgh sleep quality index sco-
re and vasomotor symptoms of menopause and cont-
rol groups. When the results were investigated, Beck 
anxiety scores, Beck depression scores were higher in 
surgically induced menopause group (p<0.001). Seven-
teen of 22 patients (% 77.3) in surgical menopause gro-
up had vasomotor symptoms (p<0.001). Furthermore 
Pittsburgh sleep quality index score were significantly 
high in surgically induced menopause group (p<0.001). 
Significant difference was found between the groups 
regarding VMS, BDI, BAI and PSQI score parameters.

DISCUSSION

In the current investigation we evaluated the symptoms 
of anxiety and depression in women who underwent 
TAH+BSO for benign conditions six weeks after the op-
eration and compared these findings in healthy non-
menopausal controls. We also investigated the relation-
ship between symptoms of anxiety and depression and 
sleep disturbance. No significant difference was found 
between the surgical menopausal study and healthy 
control groups regarding the age, marriage status, edu-
cation level, profession, income level, and BMI. There-
fore, our study was conducted in a homogenous envi-
ronment and the only different variable between the 
study and control groups was the menopausal status. 
In our study, depression and anxiety in surgical meno
pausal women was found significantly higher than the 
healthy non-menopausal controls. 
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Values are expressed as n(%) or mean±SD.

Variable    Control  Surgery  p
    (n=25)  (n=22)
Age    44.68±3.59 46.32±5.30 0.217
Marriage status    
   Single    2(8.0)  1(4.5)  0.348
   Married   21(84.0)  16(72.7) 
   Divorced   2(8.0)  5(22.7) 
Education level   
   Primary school   9(36.0)  12(54.5)  0.209
   Secondary school  4(16.0)  4(18.2) 
   High school   8(32.0)  6(27.3) 
   University and advanced  4(16.0)  0(0.0) 
Profession   
   House wife   14(56.0)  16(72.7)  0.234
   Working   11(44.0)  6(27.3) 
Income level   
   <1000 TL   7(28.0)  10(45.5)  0.088
   1000-3000 TL    11(44.0)  11(50.0) 
   >3000 TL   7(28.0)  1(4.5) 
Height (cm)   163.60±5.08 161.05±5.82 0.115
Weight (kg)   74.72±12.96 75.41±11.62 0.850
BMI (kg/m2)   28.02±4.94 29.53±5.61 0.334

Table 1. Demographic findings of patients with surgical menopause and control 
group

Table 2. Evaluation of Beck anxiety scores, Beck depression 
scores, Pittsburgh sleep quality index score and vasomotor 
symptoms of menopause and control groups.

Variable  Control  Surgery  p
  (n=25)  (n=22)
VMS   
   Absent  25(100.0) 5(22.7)  <0.001
   Present 0(0.0)  17(77.3) 
BDI  9.0(7.0-12.0) 20.5(15.0-25.0) <0.001
BAI  10.0 (7.0-12.0) 19.0 (18.0-26.0) <0.001
PSQI  2.0 (1.0-3.0) 9.0 (6.0-14.0) <0.001

Values are expressed as n(%) or median(25th-75th 
percentiles).
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Since the very earliest times, it has been discussed that 
menopause is a period-specific psychiatric syndrome or 
not. In 1906, clinical depression named ‘’Involutional 
Melancholy’’ was defined for this specific menopausal 
period by Kraepelin.  In this clinical condition defined 
by Kraepelin, agitation, hypochondria, and micromanic 
delusions were evident but after Kraepelin stated that 
it was an extension of mood disorders (7).

Today, a syndrome unique to menopause is not defined 
but in many studies related to menopause, depression, 
anxiety, irritability, fatigue, insomnia, amnesia and loss 
of libido findings are common for this special period 
(21-24). But also there are some investigations which 
show that depression and anxiety are not effecting to 
women in menopause (25-26).

Disability in postmenopausal women, depression, 
mental illness, chronic physical illness due to drug use, 
to be entered menopause before the age of 40 and 
has not received any counseling determined to be as-
sociated with being (27). In some studies the psycho-
logical symptoms experienced during menopause, 
the country’s economic situation, unemployment and 
uncertainty, challenging life events, relationships with 
family issues highlighted, middle-aged women should 
not be ignored when evaluating proposed psychosocial 
stressors. The reason for the different results reported 
in these studies appears to be associated with mainly 
different study design. The time spent in menopausal 
period, severity of symptoms, presence of vasomotor 
symptoms and the relationship with sleep disturban-
ce associated with menopause have been ignored in 
the literature studies.  This study was conducted after 
surgical menopause (between days 42-45) and carried 
out during the peak of FSH and LH hormones.  Meno-
pause is a process known alleviated symptoms in time.  
Therefore, this study is the most violent period of the 
findings from the literature reflects unlike menopause. 
Significant difference was found between the healthy 
non-menopausal age-matched control group and surgi-
cal menopausal study group regarding depression and 

anxiety symptoms. In surgical menopausal women, 
there is evidence of increased risk of depression due 
to loss of physical health and the loss of function in an 
unexpected time (28). However, some authors advo-
cate that the presence of mental health problems in 
the preoperative period is the main predictor for the 
mental disorders that occurs after surgical menopause 
(29).
This study contains homogenous groups for age, mar-
riage status (single, married, divorced), education level 
(primary school, secondary school, university), profes-
sion, income level, height, weight and BMI. Therefore 
evaluation of Beck anxiety scores, Beck depression sco-
res, Pittsburgh sleep quality index score and vasomotor 
symptoms were done in homogeneous groups. There 
were no statistical difference for other stressors and 
these results directly reflect differences between me-
nopause and not menopause. 

According to the results obtained in this study, closely 
monitoring of surgical menopausal women especially 
in the first six weeks into menopause is very useful for 
preventive mental health. On the other hand, some 
studies have revealed that hormonal fluctuations oc-
curred especially in the first 45 days. Regular inspecti-
ons and investigations on the general physical health 
and education programs, as well as information related 
to menopause, women’s support groups in this new 
period of life can prepare both physically and mentally 
better.
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AİT SERVİKAL PAP SMEAR SONUCUNUN İSTATİSTİKSEL 
ANALİZİ 

The Statistical Analysis Of 2279 Cervical Pap Smear Results 
Evaluated In Bozok University 

Sevinç Şahin1, Selda Seçkin1, Levent Seçkin2,  Emel Kıyak Çağlayan2, Mustafa Kara2, 
Yaprak Üstün2

1Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 
Yozgat

2Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
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Anabilim Dalı,
Yozgat

ÖZET
Amaç: Bu çalışmada Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde değerlendirilen servikal smear sonuçlarının 
istatistiksel analizini ve verilerin literatür ile korelasyonunu yapmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda Eylül 2012-
Eylül 2013 tarihleri arasında değerlendirilen 2279 olguya ait servikal smear sonuçları Bethesda 
2001’e göre retrospektif olarak incelenmiştir. 
Bulgular: 2272 olgunun smear testi intraepitelyal lezyon veya malignite (İLM) negatif, 7’si İLM 
pozitif şeklinde raporlanmıştır. İLM pozitif olgulardan 4’ü önemi belirsiz atipik skuamoz hücreler 
(ASC-US), biri düşük grade’li skuamoz intraepitelyal lezyon (LSIL), biri yüksek grade’li skuamoz in-
traepitelyal lezyon (HSIL), biri atipik glandüler hücreler (AGC) olarak raporlanmıştır. ASC-US tanısı 
alan olgulardan biri servikal biyopside LSIL, diğeri kronik servisit tanısı almıştır. Smear testi AGC 
olarak raporlanan olgunun serviks biyopsisinde HSIL saptanmıştır. 
Sonuç: Smear testinin güvenilirliğini gösteren bazı kalite kontrol parametreleri kullanılmaktadır. 
Servikal biyopsi verifikasyonu en güvenilir parametredir. Ayrıca ASC-US tanısı oranının %5’den az, 
ASC-US/SIL oranının 2-3 arasında tutulması önerilmektedir. Bizim serimizde ASC-US oranı %0.01, 
ASC-US/SIL oranı ise 2 olup literatür ile uyumludur. 
Anahtar kelimeler: Serviks; Servikal yaymalar; Papanicolaou yayma; Sitoloji

ABSTRACT
Objective: The aim of the study is to analyze the cervical smear results evaluated at Bozok 
University Medical Faculty statistically and correlate the data with the literature.
Materials and Methods:  2279 cervical smear results examined between September 2012-
September 2013 at the Pathology Department of Bozok University Medical Faculty were analyzed 
retrospectively according to the Bethesda 2001.
Results: Smear tests of 2272 cases were negative for intraepithelial lesion or malignancy (ILM), 
and 7 were positive for ILM. Four of the cases positive for ILM were reported as atypical squamous 
cells of undetermined significance (ASC-US), one as low grade squamous intraepithelial lesion 
(LSIL), one as high grade squamous intraepithelial lesion (HSIL), and one as atypical glandular cells 
(AGC). One of the cases that was reported as ASC-US was diagnosed as LSIL, one of them was 
diagnosed as chronic cervicitis on cervical biopsies. HSIL was observed in cervical biopsy of the 
case that was reported as AGC by smear test.
Conclusion: Some quality control parameters are used that indicate the accuracy of smear tests. 
Cervical biopsy verification is the most reliable parameter. Also, it is recommended that the 
diagnosis rate of ASC-US should be less than 5%, and ASC-US/SIL ratio should be between 2-3. In 
our series ASC-US rate was 0.01%, the ratio of ASC-US/SIL was 2 that were compatible with the 
literature.
Key words: Cervix; Cervical smears; Papanicolaou smear; Cytology
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GİRİŞ

Serviks kanseri kadınlarda meme ve kolon kanserin-
den sonra dünyada 3. en sık kanserdir. Serviks kanseri 
karsinojenik sürecinin uzunluğu ve preinvaziv dönemi-
nin bulunması nedeni ile önlenebilir bir kanserdir (1). 
1943 yılında Papanicolaou tarafından geliştirilen PAP 
smear testi günümüzde serviks kanseri için kullanılan 
bir tarama yöntemidir (1, 2). Bu yöntemin yaygın olarak 
kullanımı serviks kanserinin ve prekürsörlerinin erken 
saptanmasını ve beraberinde serviks kanserine bağlı 
morbidite ve mortalite oranlarının azalmasını sağlamış-
tır (1, 2). PAP smear testi serviks kanserini önlemede 
efektif bir yöntemdir ancak her zaman tanısal olmaya-
bilir. Bazı preanalitik ve analitik nedenlere bağlı yanlış 
pozitif ve yanlış negatif sonuçlar elde edilebilir. Litera-
türde bazı metaanalizlerde servikal smear testinin sen-
sitivitesi ve spesifitesinin çok düşük seviyelere indiği 
bildirilmektedir.

Bu çalışmada Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi’nde uygulanan PAP smear sonuçlarının 
istatistiksel analizini yapmak ve elde edilen verilerin li-
teratür ile uyumunu araştırmak amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda Eylül 2012-Eylül 2013 
tarihleri arasında değerlendirilen 2279 olguya ait PAP 
smear sonuçları Bethesda 2001’e göre retrospektif ola-
rak incelenmiştir. Servikal biyopsilerine ulaşılabilen int-
raepitelyal lezyon veya malignite (İLM) pozitif olguların 
sitopatolojik ve histopatolojik tanıları ve aralarındaki 
uyum araştırılmıştır. 

BULGULAR

Smear testi uygulanan 2279 olgunun hepsinde değer-
lendirme için yeterli skuamoz epitel hücresi izlenmiş 
olup, 278 (%12.2) olguda endoservikal/transizyonel 

hücre gözlenmemiştir. Olguların 2272’si (%99.7).  İLM 
negatif, 7’si (%0.3) İLM pozitif şeklinde raporlanmıştır. 
İLM negatif olan olguların 1202’sinde (%53) inflamasyon 
bulguları; 202’sinde (%8.9) atrofi bulguları; 179’unda 
(%7.8) inflamasyona eşlik eden mikrobiyolojik ajan 
gözlenmiştir. İLM negatif olan 689 (%30.3) olguda ise 
herhangi bir ek patoloji saptanmamıştır. Mikrobiyolo-
jik ajan saptanan olguların 104’ünde (%58.1) bakteriyel 
vajinozis, 68’inde (%37.9) kandida (21 olguda kandida 
glabrata spesifiye edilmiştir), 4’ünde (%2.3) aktinomi-
çes, 2’sinde (%1.1) trikomonas vajinalis birinde (%0.6) 
ise aktinomiçes ile bakteriyel vajinozis birlikteliği kay-
dedilmiştir. İLM pozitif olan 7 olgunun 4’ü (%57.1) ASC-
US, biri (%14.3) LSIL, biri (%14.3) HSIL, biri (%14.3) de 
AGC olarak raporlanmıştır. Smearde ASC-US tanısı alan 
2 olgudan birinin servikal biyopside LSIL (Resim 1), di-
ğerinin kronik servisit (Resim 2) tanısı aldığı saptanmış-
tır. AGC tanısı alan olgunun serviks biyopsisinde ise LSIL 
ve HSIL alanları gözlenmiştir (Resim 3). Smear testinde 
İLM pozitif olan diğer olgulara ait takip sonuçlarına ula-
şılamamıştır.

TARTIŞMA

Servikal smear,  serviks kanseri ve öncül lezyonlarının 
erken tanısı için kullanılan önemli bir tarama yöntemi 
olup invaziv serviks kanser oranını %75 oranında azalttı-
ğı bilinmektedir (3). Ancak smearlerde tanıda yanılgıya 
düşülebilmektedir. Bunun nedenlerini saptayabilmek 
için smear testi ile olguya ait biyopsilerin korelasyonu 
önemli bir kalite kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. 
Bizim çalışmamızda ASC-US tanısı alan bir olgunun bi-
yopsisinde LSIL gözlenmiştir. Bu yaymanın belirgin ko-
ilositik değişiklik göstermeyen az sayıda atipik hücre 
içermesinin LSIL tanısı verilememesinde etkisi olduğu 
düşünülmüştür.  Smearinde ASC-US tanısı alıp, biyop-
sisinde kronik servisit gözlenen olguda ise smearde 
izlenen metaplastik ve reaktif değişikliklerin önemi be-
lirlenemeyen atipik değişiklikler olarak yorumlandığı 
görülmüştür. 
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Resim 3: Smear testinde AGC (a), 
servikal biyopsisinde HSIL (b) ve LSIL 
tanısı alan olguya ait mikroskopik 
fotoğraflar (a. PAP boyası, x200, b. 
Hematoksilen-Eozin boyası, x200).

Resim 1: Smear testinde ASC-US (a), ser-
vikal biyopsisinde LSIL (b) tanısı alan olgu-
ya ait mikroskopik fotoğraflar (a. PAP bo-
yası, x400, b. Hematoksilen-Eozin boyası, 
x400).

Resim 2: Smear testinde ASC-US (a), ser-
vikal biyopsisinde kronik servisit (b) tanısı 
alan olguya ait mikroskopik fotoğraflar (a. 
PAP boyası, x400, b. Hematoksilen-Eozin 
boyası, x200).

AGC tanısı verilen ancak biyopsisinde HSIL saptanan 
olguda ise atipik hücrelerin boyutunun daha küçük ol-
ması ve gruplar oluşturması glandüler köken yönünde 
yanılgıya düşürmüştür. 

Literatürde servikal smearlerin spesifitesinin %14-97 
(ort: %69), sensitivitesinin %11-99 (ort: %58), yanlış 
negatifliğinin %6-65 arasında değiştiği bildirilmektedir 
(4).  Yanlış negativitenin %70’inin smearin atipik hüc-
re içermemesine, %30’unun ise laboratuvar hatasına 
bağlı olduğu belirtilmektedir.  Serviksin transformas-
yon zonunu da içerecek şekilde uygun alandan örnek-
lenmemesi; havada kurumaya bağlı artefaktlar; kan, 
mukus, inflamatuar debris gibi kontaminasyonlar veya 
smearin kalın yayılması testin yorumlanmasında hata-
lara yol açabilmektedir. Bu etkenlerin yanı sıra testi de-
ğerlendiren patoloğun bilgi ve deneyimi de doğru tanı 

vermede önemli parametrelerdir. Başta ASC-US olmak 
üzere skuamoz intraepitelyal lezyon tanısında gözlem-
ciler arası uyumsuzluk yaşanmaktadır (3). 

Literatürde, skuamoz hücrelerde önemi belirleneme-
yen atipiyi ifade eden ASC-US tanısının çoğu yayında 
%5’den az olması gerektiği vurgulanmaktadır (5). Bu 
değerin daha yüksek olduğu durumlarda laboratuva-
rın kalite kontrolünün değerlendirilmesi gerekmekte-
dir. Benzer şekilde testin güvenilir kabul edilebilmesi 
için ASC-US/SIL oranı 2-3 arasında olmalıdır (4, 6).  Bu 
kalite kontrol belirteçlerinin amacı, belirsizlik anlamına 
gelen ASC-US tanısını azaltarak gereksiz smear tekrar-
larını, kolposkopik girişimleri, biyopsileri ve endişeleri 
önlemektir. Bizim serimizde ASC-US oranı %0.01, ASC-
US/SIL oranı 2 olup literatür ile uyumludur. 
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Smear testi, servikal ve vajinal enfeksiyonların tanısın-
da da yardımcıdır. Ayrıca trikomonas vajinalis gibi eş 
tadavisi de gerektiren ajanların saptanması ile etkin te-
daviyi belirlemede de önemli rol almaktadır. Literatür-
de bakteriyel vajinozis (Gardnerella vajinalis) (%8-75) 
ve kandidiazis (%2.2-30) en sık görülen enfeksiyonlar 
olarak bildirilmektedir (7). Bizim çalışmamızda da lite-
ratür ile uyumlu olarak en sık Gardnerella vaginalis 
(% 58.1),  ikinci sıklıkta ise kandida türleri (%37.9) gö-
rülmüştür.

Özetle, sitoloji rutin pratiğinin büyük bir kısmını oluş-
turan servikovajinal smearler serviks kanserinin ön-
lenmesinde önemli bir tarama yöntemi olmasının yanı 
sıra spesifik enfeksiyonları saptamada ve tedaviyi yön-
lendirmede de büyük önem taşımaktadır.
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HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GELECEĞİ: ÖĞRENCİLERİN  
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The Future Of Nursing: The  Hopes Of Students
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ÖZET

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin sorunlarını belirlemek ve öğrencilerin hemşirelik eği-
timine ve mesleğine yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma Kasım 2010 tarihinde  yapılmıştır. Araş-
tırmanın örneklemini 191 öğrenci oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan an-
ket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, aritmetik ortalama ve 
standart sapma testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelik mesleğinin sorunlarına yönelik olarak öğrencilerin % 90.1’i hemşirelikte ata-
ma sorunu olduğunu, %86.4’ü hemşire sayısının yetersiz olduğunu, % 84.3’ü çalışma koşullarının 
kötü ve zor olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin %92.7’si mesleğe ait dernekler kurulması ve her-
kesin üye olmasının sağlanması, %86.4’ü topluma mesleğin tanıtılması gerektiğini ifade etmiştir. 
Öğrencilerin %82.7’si hemşirelerin görev ve sorumluluklarının belirleneceğini, %68.6’sı çalışma ko-
şullarının iyileşeceğini beklediklerini; % 86.4’ü uygulamalarda öğrencilerin görev ve sorumlulukla-
rının daha iyi belirleneceğini, % 74.6’sı sadece fakülte düzeyinde eğitim verileceğini ifade etmiştir. 
Sonuç:  Öğrencilerin çoğunun hemşirelik eğitimine ve hemşirelik mesleğine yönelik beklentilerinin 
olduğu saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler:  Hemşirelik; Eğitim; Öğrenciler

ABSTRACT

Objective: This study was done to define the problems of nursing students and  to define the  
expectations of students about the nursing education and its profession.
Material and methods: This descriptive study was  done on Nowember 2010. The study sample 
size comprised of 191 students . Data was collected using questionnaire form that was prepared 
by the researchers. Percentage, aritmetic average and standard deviation tests were used in the 
evaluation of data.
Results: The problems expressed by the nursing students were; 90.1% nursing assignment, 86.4% 
insufficient number of nurses, 84.3% stated that working conditions were poor and difficult. 
The solutions expressed were; 92.7 % stated the establisment of secured the memberships, 86.4% 
stated the proper introduction of profession to society. The hopes stated were; 82.7 % duties and 
responsibilits  of nurses to be determined, 68.6 % working conditions of nurses woud get better; 
86.4 % duties and responsibilities of them would be determined in practice and 74.6 % of them 
explained that it will be simply educated in the faculty.
Conclusion: It was fixed that most of the students have hopes related to nursing education and 
profession.
Key words: Nursing; Education; Students
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GİRİŞ

Hemşirelik bir toplum hizmeti olarak eski tarihlerden 
beri var olan, insanları sağlıklı kılmak, rahatlığını sağla-
mak, hastaya bakmak ve hastaya güvende olduğu duy-
gusunu sağlamak isteği ile ortaya çıkan bir meslektir.  
Geçmişten günümüze kadar sosyal, kültürel ve tekno-
lojik değişimlerle kendini yenilemeyi başaran hemşire-
lik mesleği, hasta ve sağlıklı her yaş grubundan bireye, 
ailelere ve topluma bakım vermeyi hedefleyen, sağlık 
ekibinin diğer üyeleri ile çalışma becerisine sahip, felse-
fe, kuram, uygulama ve araştırma üzerine temellenmiş 
bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir (1).
 
Çağımızın bilgi çağı olması ve süregelen teknolojik ve 
tıbbi gelişmeler, sağlık çalışanının donanımı ile ilgili deği-
şimler gerektirmektedir. Son yıllarda hemşirelik mesleği 
dünyada ve Türkiye’de hem meslekleşme süreci hem de 
kavramsal gelişim bakımından hızlı bir ilerleme içinde-
dir. Bu hızlı ilerlemeyle hem mesleki sorunlar hem de 
beklentiler artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin en büyük 
insan gücünü hemşireler oluşturmaktadır. Türkiye’de 
Haziran 2010 itibariyle toplam 102.564 hemşire aktif 
olarak çalışmaktadır (2). Sayı olarak böyle büyük bir 
güce sahip olan hemşirelik mesleği hala birçok engelle 
karşı karşıya kalmaktadır. Yapılan çalışmalarda ülkemiz-
de hemşire sayısının yetersizliği, hemşirelerin hemşire-
lik dışı birimlerde çalıştırıldığı, hemşirelik dışı görevler 
yaptığı, çalışma saatlerinin uzun olduğu, çalışma koşul-
larının ağır olduğu gibi sorunlar saptanmıştır (3, 4).

Meslekte yaşanan sorunlar hemşirelik hizmetlerinin 
aksamasına neden olmaktadır. Ayrıca yapılan çalışma-
larda bu sorunlara bağlı olarak hemşirelerin iş doyumu-
nun az olduğu ve mesleğe yönelik olumsuz duygulara 
yöneldikleri saptanmıştır. Bu olumsuz duyguların hem-
şirelerin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını bozduğu ve 
bunun sonucunda işten uzaklaşma, işi terk etme gibi iş 
doyumsuzluğu ve tükenmişlik ortaya çıktığı saptanmış-
tır ( 4-6). 

Hemşirelik mesleğini seçen öğrenciler toplumun hem-
şireliğe bakışından etkilenmiş olarak eğitime başlar. Ül

kemizde yapılan çalışmalarda, öğrencilerin hemşirelik 
mesleğini seçerken daha çok “kolay iş bulma”, “açıkta 
kalmamak”, “üniversiteye girebilme” gibi kaygılarla ha-
reket ettikleri belirlenmiştir (7-11). Hemşireliği profes-
yonel statüye taşımada önemli ölçütlerden biri de mes-
leğin uygulayıcılarının hizmet sunmaya istekli olmaları 
ve işlerini yaşamlarının önemli bir parçası olarak gör-
meleridir. Mesleği benimseme ve profesyonel olarak 
uygulama konusundaki temeller, öğrencilik yıllarında 
atılır ve tüm meslek yaşamı boyunca da devam eder. 
Öğrencilerin meslek bilinciyle yeterince donanmış ola-
rak çalışmaya başlamaları, bu bilincin hızlı bir şekilde ol-
gunlaşmasını ve mesleğin olumlu yönde etkilenmesini 
sağlayacaktır (9).
            
Toplumun gerçekleri doğrultusunda hemşirelik mes-
leğinin geliştirilmesi hemşirelik okullarının hedefidir.   
Ülkemiz’de  “21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık” kampan-
yasında , hedefleri gerçekleştirme adına hemşirelerin 
önemli bir yeri olduğu düşünüldüğünden; bu araştır-
ma; hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimine ve 
mesleklerine yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Tanımlayıcı olarak yapılan araştırma, bir Sağlık 
Yüksekokulu’nun Hemşirelik Bölümünde, Kasım 2010 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Sağ-
lık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 
2., 3., ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. 1. sınıf öğ-
rencileri henüz hemşirelik mesleğiyle ilgili yeterli bilgiye 
sahip olmadıkları düşünülerek çalışmaya dahil edilme-
miştir. Araştırmanın evrenini, 103 ikinci sınıf, 100 üçün-
cü sınıf ve 49 dördüncü sınıf olmak üzere toplam 252 
hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada örnek-
lem seçimine gidilmemiş tüm evrene ulaşılmaya çalışıl-
mıştır. Ancak 61 öğrenci çeşitli nedenlerle (devamsızlık, 
katılmayı kabul etmeme ve ölçekleri eksik doldurma) 
çalışma kapsamına alınamamıştır. Araştırmanın örnek-
lemini toplam 191 öğrenci oluşturmuştur.    
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Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusun-
da hazırlanan (11-14), toplam 18 soru içeren bir an-
ket formu ile toplanmıştır. Anket formu iki bölümden 
oluşmuştur.  İlk bölüm; öğrencilerin sosyodemografik 
özelliklerini (yaş, sınıf, mezun olunan lise, yaşamın ço-
ğunun geçirildiği yer), ailede başka sağlık çalışanının 
olup olmadığı, mesleğe karşı duyulan sevgi düzeyi, me-
zun olduktan sonra çalışmayı isteme durumu, çalışmak 
istedikleri kurumu belirleyen kapalı uçlu sorulardan, 
ikinci bölüm ise günümüzde hemşirelik mesleğinin so-
runlarını, gelecek 10 yıl içinde öğrencilerin hemşirelik 
eğitiminden ve meslekten beklentilerini içeren açık 
uçlu sorulardan oluşmuştur.  
 
Veriler, araştırmacılar tarafından öğrencilerin kabul 
ettikleri uygun saatlerde, yüz yüze görüşme tekniği 
ile 10 dakikalık süreler içerisinde toplanmıştır.  Veriler 
SPSS 13.0 paket programda analiz edilmiştir.  Verilerin 
değerlendirilmesinde yüzdelik, aritmetik ortalama ve 
standart sapma testleri kullanılmıştır. Araştırma önce-
sinde ilgili kurumdan yasal izin alınmıştır ve öğrencilere 
araştırma hakkında açıklama yapıldıktan sonra gönüllü 
katılımlarına önem verilmiştir. Araştırmanın sonuçları, 
belirtilen tarihler arasında 4 yıllık eğitim sürecinde olan 
Sağlık Yüksekokulu öğrencilerine genellenebilir.

BULGULAR

Araştırmaya alınan öğrencilerin %39.8’ inin II. sınıf, 
%44’ünün III. sınıf ve %16.2’ sinin IV. sınıf olduğu be-
lirlenmiştir. Öğrencilerin %70.2’ sinin kız, %29.8’ inin 
erkek ve % 81.2’ sinin 20 yaş ve üzeri olduğu saptan-
mıştır. 

Öğrencilerin %5.8’ inin Sağlık Meslek Lisesinden mezun 
olduğu, %27.2’sinin ailesinde sağlık alanında çalışan 
başka biri olduğu, %44’ünün ilde yaşadığı belirlenmiş-
tir. Öğrencilerin %73.3’ ünün üniversite tercihlerinde 
Sağlık Yüksekokulunu ilk 5 tercih içinde yaptıkları ve 
%57.1’inin hemşirelik mesleğini sevdiği belirlenmiştir. 

Mezun olduktan sonra öğrencilerin %37.2’ sinin klinik 
hemşiresi olarak çalışmak istediği, %35.6’sının yönetici 
olmak istediği, %27.2’sinin akademisyen olmak istedi-
ği belirlenmiştir. Öğrencilerin %69.6’ sının mezun ol-
duktan sonra devlet hastanelerinde çalışmak istediği 
bulunmuştur. Öğrencilere göre günümüzde hemşirelik 
mesleğinin sorunları Tablo 1’de verilmiştir. Hemşirelik 
mesleğinin sorunlarına yönelik öğrencilerin %90.1’i 
hemşirelikte atama sorunu olduğunu, %86.4’ü hemşire 
sayısının yetersiz olduğunu, %84.3’ü çalışma koşulları-
nın kötü ve zor olduğunu, %37.2’si toplumun olumsuz 
bakış açısı olduğunu, %36.6’ sı iş yükünün fazla oldu-
ğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin hemşirelik mesleğinin 
sorunlarına yönelik çözüm önerileri incelendiğinde;  
%92.7’ si mesleğe ait dernekler kurulması ve herkesin 
üye olmasının sağlanması, %86.4’ü topluma mesleğin 
tanıtılması, %80.6’sı hemşirelik eğitiminde birlik sağ-
lanması, %75.9’u hemşire alımlarının arttırılması ve 
%44.5’i mecliste-bakanlıkta temsilcimiz olması gerekti-
ğini ifade etmiştir (Tablo 2).  

Öğrencilerin hemşirelik eğitiminden beklentileri ince-
lendiğinde;  %86.4’ ü uygulamalarda öğrencilerin görev 
ve sorumluluklarının daha iyi belirleneceğini, %74.6’sı 
sadece fakülte düzeyinde eğitim verileceğini, %45.5’i 
eğitimin kalitesinin artacağını, %32.4’ü iyi derecede ya-
bancı dil eğitimi verileceğini beklediklerini ifade etmiş-
lerdir (Tablo 3).

Öğrencilerin %82.7’ sinin hemşirelerin görev ve sorum-
luluklarının belirleneceğini, %68.6’sının çalışma koşulla-
rının iyileşeceğini, %43.5’inin alanında uzman hemşire 
yetişeceğini, %43’ünün mezuniyet sonrası eğitimlerin 
gerçekleşeceğini bekledikleri saptanmıştır (Tablo 4)
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Tablo 1. Öğrenciler Gözüyle Hemşirelik Mesleğinin Sorunları

Hemşirelik Mesleğinin Sorunları (N= 191)  N* %
Atama sorunu     172  90.1
Hemşire sayısının yetersiz olması   165           86.4
Çalışma koşullarının kötü ve zor olması  161           84.3
Toplumun olumsuz bakış açısı   71             37.2
İş yükünün fazla olması    70             36.6
Mesleği koruyan dernek ve kuruluşların olmaması 52             27.2
Hemşirelerin yetki ve sorumluluklarının az olması 32             16.8
Alınan eğitimin iş yaşantısında kullanılmaması 32             16.8
Hemşire hasta ilişki bozukluğu   30             15.7
Meslekte branşlaşma olmaması   26             13.6
Maaşın az olması     23             12.0
Ekip içinde statü belirsizliğinin olması  22             11.5
Ekip içi iletişim bozukluğu    22             11.5
Mesleğin sevilerek yapılmaması   18               9.4
Meslekte tatillerin/izinlerin az olması  14               7.3
Formanın beyaz olması    6                 3.1  
 * birden fazla cevap verilmiştir. 

Hemşirelik Mesleğinin Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri  N* %     
(N= 191)      
Mesleğe ait dernekler kurulmalı ve herkesin üye   177     92.7
olması sağlanmalı
Topluma meslek tanıtılmalı    165              86.4
Hemşirelik eğitiminde birlik sağlanmalı    154             80.6
Hemşire alımları arttırılmalı    144             75.9
Mecliste- bakanlıkta temsilcimiz olmalı    85               44.5
Yöneticiler meslekten olmalı     81               42.9
Mezuniyet sonrası eğitimler olmalı    59               30.8
Hemşireler lisansüstü eğitime özendirilmeli   42               21.9
Çalışma koşulları iyileştirilmeli    40               20.9
Erken emeklilik verilmeli     36               18.8
İş değil meslek olarak algılanmalı    17                 8.9 
  * birden fazla cevap verilmiştir.

Tablo 2. Öğrenciler Gözüyle Hemşirelik Mesleğinin Sorunlarına Yönelik Çözüm 
Önerileri
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Hemşirelik Eğitiminden Beklentiler (N= 191) N*                     %
Uygulamalarda öğrencilerin görev ve   165                  86.4
sorumluluklarının daha iyi belirleneceği
Sadece Fakülte düzeyinde eğitim verileceği  142                  74.6
Eğitimin kalitesinin artacağı   87                  45.5
İyi derecede yabancı dil eğitiminin verileceği  62                  32.4
Okullarda akademisyen hemşirelerin yönetici olacağı 48                  25.1
Okulların fiziki koşullarının düzeltileceği   48                  25.1
Akademik kadronun güçleneceği   45                  23.6
Lisans ve lisansüstü mezun sayılarının artması 31                  16.2
Okulların kapasitelerine göre öğrenci   28                  14.7
alımlarının sağlanacağı 
Mezuniyet sonrası yeterlilik sınavının olacağı  28                  14.7         
* birden fazla cevap verilmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin Hemşirelik Eğitiminden Beklentileri

Hemşirelik Mesleğinden Beklentileri (N= 191)            N*                   %       
Hemşirenin görev ve sorumluluklarının belirleneceği    157                82.7
Çalışma koşullarının iyileşeceği      131                68.6
Alanında uzman hemşire yetişeceği      83                  43.5
Mezuniyet sonrası eğitimlerin gerçekleşeceği    82                  43.0
Uzmanlıklara göre yetki ve sorumluluklar verileceği    73                  38.2
Tüm hastanelerde hemşirelik hizmetleri müdürlüğünün olacağı 67                  35.1
Toplumda profesyonel bir meslek olarak kabul göreceği   39                  20.4
Hemşirelik meslek odasının kurulacağı ve üye sayısının artacağı 30                  15.7
* birden fazla cevap verilmiştir.

Tablo 4. Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğinden Beklentileri

TARTIŞMA

Hemşirelik, kuramsal bilgi ve beceriyi içeren uygula-
malı bir sağlık disiplinidir. Bugün, hemşirelik mesleği, 
değişen ve artan rolleri, sorumlulukları ile yalnızca has-
tane ortamında uygulanan bir meslek değildir. Hem-
şirelik hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde eği-
timin önemli yeri vardır. Hemşirelik eğitiminin temel 
amacı; öğrencilere profesyonel hemşirelik özelliklerini 
kazandırmak, öğrencileri gelecekteki meslek yaşantı-
larına uygun şekilde hazırlamak, ülkesine karşı görev 
ve sorumluluklarının bilincinde, sağlığı koruma ve ge-

liştirmenin önemi kavramış, var olan sağlık sorunlarına 
yanıt verebilecek iyi nitelikte hemşireler yetiştirmektir 
(15-17).  Araştırmada öğrencilerin büyük çoğunluğu-
nun hemşirelik bölümünü ilk 5 sırada tercih ettikleri 
saptanmıştır. Benzer şekilde Karagözoğlu (18) çalışma-
sında öğrencilerin %42.1’inin, Yiğit ve ark (19) çalışma-
sında öğrencilerin % 64.1’inin hemşirelik bölümünü ilk 
5 sırada tercih ettiği, Beydağ ve ark çalışmasında (13) 
ise ilk 9 sırada tercih ettiklerini bulmuştur. 
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Daha önce yapılan çalışmalarda öğrencilerin hemşi-
relik bölümünü daha sonralarda tercih ettikleri görül-
mektedir (20, 21). Bu sonuç hemşirelik bölümünü artık 
öğrencilerin isteyerek tercih ettiğini göstermektedir. 

Çalışmada öğrencilerin yarısından fazlasının hemşire-
lik mesleğini sevdiği saptanmıştır. Benzer şekilde Şirin 
ve ark (11), Tüfekçi ve Yıldız’ın (12) çalışmasında da öğ-
rencilerin çoğunluğunun hemşirelik mesleğini sevdiği 
saptanmıştır. Mesleğin sevilerek yapılmasının, hemşi-
relik mesleğinin gelişimini olumlu etkileyeceği düşü-
nülmektedir. Ayrıca bu mesleği seven ve benimseyen 
kişiler meslekde daha başarılı olacaktır.

Öğrencilerin sadece %37.2’ sinin mezun olduktan son-
ra klinik hemşiresi olarak çalışmak istedikleri bulun-
muştur. Benzer şekilde Şirin ve ark çalışmasında (11), 
Tezel ve Arslan’ın çalışmasında (21) klinik hemşiresi 
olarak çalışmayı isteme oranı düşüktür. Araştırmada 
öğrenciler günümüzde hemşirelik mesleğine yönelik 
olarak hemşirelikte atamaların olmaması, hemşire 
sayısının yetersiz olması, çalışma koşullarının kötü ve 
zor olması, toplumun olumsuz bakış açısı, iş yükünün 
fazla olması, mesleği koruyan dernek ve kuruluşların 
olmaması, hemşirelerin yetki ve sorumluluklarının az 
olması, alınan eğitimin iş yaşantısında kullanılmama-
sı, meslekte branşlaşma olmaması, maaşın az olması, 
ekip içinde statü belirsizliğinin olması, ekip içi iletişim 
bozukluğu, mesleğin sevilerek yapılmaması gibi sorun-
lar ifade etmişlerdir. Tan ve arkadaşlarının çalışmasın-
da (7), öğrencilerin %62.5’ inin toplumda hemşirelik 
mesleğinin imajının olumsuz algılandığını ifade ettik-
leri belirtilmiştir. Hemşirelik öğrencilerinde yapılan di-
ğer çalışmalarda da mesleğin imajı hakkında toplumun 
görüşünün olumsuz ya da kısmen olumlu olduğu sap-
tanmıştır (11, 13, 21). Aydın ve Argun’un çalışmasında 
(22) hemşirelik öğrencileri mesleğin çalışma şartları-
nın zorluğundan (%59.6), aylık gelirin yetersiz olma-
sından (%10.6) ve mesleki ilerlemedeki güçlüklerden 
(%29.08) tedirgin olduklarını ifade etmişlerdir.  Dereli 
ve Kabataş’ın çalışmasında (23) hemşirelik öğrencileri-

nin %52’sinin mezun olduktan sonra iş bulma endişesi 
yaşadığı saptanmıştır. Ünal ve Seren’in çalışmasında 
(3) hemşirelerin sayı yetersizliğinden dolayı klinik dışı 
birimlerde görevlendirildiği saptanmıştır. Hemşirelik 
mesleğinde yaşanan sorunlar, hemşirelik uygulamala-
rına olumsuz yansımakta; hemşirelerin bağımsız fonk-
siyonlarından olan bakım verme işlevinin yeterince 
yerine getirilememesine, mesleki bilgi ve yeteneklerin 
etkin kullanılamamasına neden olmaktadır.  Bunun so-
nucunda toplum kaliteli hemşirelik bakımı alamamak-
ta, sağlık hedeflerine ulaşmada hemşirelik potansiyeli 
değerlendirilememektedir. Araştırmada öğrencilerin 
uygulamalarda öğrencilerin görev ve sorumlulukları-
nın daha iyi belirleneceği, sadece fakülte düzeyinde 
eğitim verileceği, eğitimin kalitesinin artacağı, okulla-
rın fiziki koşullarının düzeltileceği, akademik kadronun 
güçleneceği gibi konularda hemşirelik eğitiminden 
beklentileri olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin eğitim-
den beklentilerinin olması aslında o alandaki sorunla-
rı ifade etmektedir. Yetkin ve Yiğitbaş’ın çalışmasında 
(14) öğrencilerin çoğunun sağlık yüksekokulunda aldığı 
eğitimi yetersiz bulduğu saptanmıştır.

Aynı çalışmada öğrenciler bunun nedeni olarak öğre-
tim elemanı sayısı ve nitelik yönünden yetersiz oldu-
ğunu, okulun fiziksel olarak yetersiz olduğunu ifade 
etmişlerdir. Çınar ve ark çalışmasında (24) hemşirelik 
öğrencileri uygulama alanlarının yetersizliği, yeterli 
uygulama yapamadıklarını, öğretim elemanlarının ye-
terli donanımda olmadığını sorun olarak bildirmişler-
dir. Aydın ve Argun’un çalışmasında (22) öğrencilerin 
%75’i uygulamalarda keyifle çalışmadıklarını, % 93’ü 
teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulamadıklarını ifade 
etmişlerdir. Çelikkalp ve ark çalışmasında (25) öğren-
ciler eğitim sürecinin daha iyi olması için uygulama 
alanı niteliğinin arttırılması, müfredatın düzenlenmesi, 
öğrenci kaynaklarının arttırılması (kütüphane, inter-
net...), öğretim elemanı sayı ve niteliğinin arttırılması 
gibi önerilerde bulunmuşlardır. Öğrenci bakış acısıyla 
tespit edilen bu eksikliklerin giderilmesi ile kaliteli bir 
hemşirelik eğitimine ulaşılacağı düşünülmektedir.
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Öğrencilerin gelecekte hemşirenin görev ve sorumlu-
luklarının belirleneceği, çalışma koşullarının iyileşeceği, 
alanında uzman hemşire yetişeceği, uzmanlıklara göre 
yetki ve sorumluluklar verileceği, hemşirelik meslek 
odasının kurulacağı ve üye sayısının artacağı, hemşireli-
ğin toplumda profesyonel bir meslek olarak kabul göre-
ceği yönünde beklentileri olduğu saptanmıştır. Ünlü ve 
arkadaşlarının çalışmasında (8) öğrencilerin hemşirelik 
mesleğinin standartlarının yükseltileceği, hemşireliğin 
profesyonel bir meslek olarak kabul edileceği, lisan-
süstü eğitimin yaygınlaştırılacağı, hemşirelik örgütlen-
mesinin yaygınlaştırılacağı yönünde beklentileri olduğu 
bulunmuştur. 
 
Araştırma sonucunda öğrencilerin yarıdan fazlasının 
mesleğini sevdiğini, mezun olduktan sonra klinik hem-
şiresi, akademisyen ya da yönetici olmak istedikleri 
bulunmuştur. Öğrencilere göre hemşirelik mesleğinin 
birçok sorunu olduğu ve bu sorunların başında atama 
sorunu, hemşire sayısının yetersiz olması ve çalışma ko-
şullarının kötü ve zor olmasının ilk üç sırada yer aldığı, 
bu sorunlara yönelik öğrencilerin mesleğe ait dernekler 
kurulması, topluma mesleğin tanıtılması, hemşire alım-
larının arttırılması gibi önerilerde bulundukları belir-
lenmiştir. Öğrencilerin gelecekte hem hemşirelik eğiti-
minden hem de hemşirelik mesleğinden beklentilerinin 
olduğu saptanmıştır. 
 
Bu sonuçlar doğrultusunda, ülkemizin değişen ve geli-
şen demografik yapısı ile sağlık sistemimiz dikkate alı-
narak; hemşirelik eğitimi ve mesleğinin geliştirilmesi 
için, mesleğin isteyerek ve sevilerek yapılması amacıyla 
öğrencilere mesleği tanıtma programlarının yapılması, 
öğrencilerin görüşleri de dikkate alınarak eğitim prog-
ramında gerekli düzenlemelerin yapılması, hemşirelere 
mesleklerine yönelik tüm haklarının verilmesi ve hem-
şireliğin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi öneril-
mektedir. 

KAYNAKLAR

1. Özcan A. Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim. Ankara: Sistem 
Ofset, 2006:4-11.
2. Gümrükçüoğlu FO, Tosun N, Yol S ve ark. Türkiye’de sağlık 
eğitimi ve sağlık insan gücü durum raporu. YÖK Yayın No: 
2010/1. Ankara: Uyum Ajans: 2010: 92-3.
3. Ünal A, Seren Ş. Hastanelerde çalışan hemşirelerin hem-
şirelik dışı birimlerde istihdamı ve nedenlerinin incelenmesi.  
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik 
Dergisi. 2010; 3(1):23-32.
4. Korkmaz F, Görgülü S. Hemşirelerin meslek ölçütleri 
bağlamında hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri. Hacette-
pe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
Dergisi. 2010; 17(1):1-17.
5. Barutçu E, Serinkan C. Günümüzün önemli sorunlarından 
biri olarak tükenmişlik sendromu ve Denizli’de yapılan bir 
araştırma. Ege Akademik Bakış. 2008;8(2):541-56.
6. Çam O, Yıldırım S. Hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen 
faktörler. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 
2010;2(1): 64-70.
7. Tan M,Şentürk Ö, Yuncu S, Yıldız Ö. Üniversite öğrencileri-
nin hemşireliğe bakış açıları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10 (1): 22-9.
8. Ünlü S, Özgür G,  Gümüş A.  Hemşirelik Yüksekokulundaki 
öğrencilerin hemşirelik mesleği ve eğitimi ile ilgili görüş ve 
beklentileri.  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergi-
si. 2008; 24 (1): 43-6.
9. Beydağ D,  Gündüz A, Özer F. Sağlık yüksekokulu öğrenci-
lerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten 
beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi. 2008; 1(3): 137-42.
10. Gözüm S. Hemşirelik öğrencilerinin çalışmak istedikleri 
alanlara ilişkin lisans eğitiminin başında ve sonundaki ter-
cihleri.  Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 
2004; 7(1): 10-8.
11. Şirin A, Öztürk R, Bezci G, Çakar G, Çoban A. Hemşirelik 
öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik 
görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi. 2008;83(1): 69-5. 
12. Tüfekci F, Yıldız A. Öğrencilerin hemşireliği tercih etme 
gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri.  Atatürk Üniversi-
tesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009; 12 (1): 31-7.

Bozok Tıp Derg 2014,4(1):33-40
Bozok Med J 2014;4(1):33-40



40

13. Khorshid L, Eser İ, Zaybak A, Güneş U, Çınar S. Hemşirelik 
yüksekokulu mezun öğrencilerinin aldıkları lisans eğitimine 
ilişkin görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 
Dergisi. 2007;23(1): 1-14.
14. Yetkin A, Yiğitbaş Ç. Van Sağlık Yüksekokulu hemşirelik 
ve sağlık memurluğu son sınıf öğrencilerinin eğitimlerine ve 
mezuniyet sonrasına ilişkin görüşleri. Atatürk Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 6 (2): 1-12.
15. Örgün F, Özkütük N, Bayık A. Hemşirelik öğrencilerinin 
öğretim sistemine ilişkin görüş ve önerileri. Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 23 (1): 89-102.
16. Bektaş AH. Hemşirelik öğrencilerinin kuramsal ve uygula-
malı eğitimde yaşadıkları güçlükler ve öğretim elemanların-
dan beklentileri. Hemşirelik Forumu. 2004;1(1): 45-54.
17. Kumcağız H, Koyuncu S, Aydın G, Yılmaz A, Uzun A, 
Güneştaş İ. Samsun Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü 
öğrencilerinin kuramsal ve uygulamalı eğitimde yaşadıkları 
sorunların belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 
Dergisi. 2005; 22 (2): 71-7.
18. Karagözoğlu S. Nursing students’ level of autonomy: a 
study from Turkey. Nurse Education. 2009;29(29):176-87.
19. Yiğit R, Esenay I.F Derebent E. Türkiye ‘de hemşirelik son 
sınıf öğrencilerinin profili. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşire-
lik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 11 (3): 1-12.
20. Ejder S, Özkan HO, Çelebioğlu A. Erzurum Sağlık Yükseko-
kulu ve Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin mesleği seçme 
ve devam ettirme ile ilgili görüşleri. I. Ulusal Hemşirelik 
Öğrenci Sempozyumu Kitabı, İzmir. 2000; 33.
21. Tezel A, Arslan S. Erzurum Sağlık Yüksekokulu 1. sınıf 
öğrencilerinin mesleklerini seçmeye ve mesleğe ilişkin gö-
rüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 
2002; 5(2): 39-44.
22. Aydın MF, Argun MŞ.  Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yük-
sekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin hastane uygula-
malarından beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar. Acıbadem 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 1 (4): 209-13.
23. Dereli F,  Kabataş S. Sağlık yüksekokulu son sınıf öğren-
cilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin 
belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi. 2009; 26(1): 31-6.
24. Çınar N, Altun İ, Köse D. Öğrenci hemşirelere göre 
hemşirelik eğitiminde gözlenen eksiklikler.  Uluslararası 
Yükseköğretim Kongresi. Yeni Yönelişler ve Sorunlar. 2011; 
1(1):2064-6.
25. Çelikkalp Ü, Aydın A, Temel M. Bir sağlık yüksekokulu 
hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin 
görüşleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı 
Dergisi. 2010; 3(2): 1-14.

NAZİK ve ark.
Hemşirelik Mesleğinin Geleceği

Bozok Tıp Derg 2014,4(1):33-40
Bozok Med J 2014;4(1):33-40



41

MYOMA UTERİ TEDAVİSİNDE LAPARASKOPİK UTERİN 
ARTER KOAGULASYONUN ETKİSİ;  VAKA SERİSİ

The Efficacy of Laparascopic Uterin Artery Coagulation in the 
Treatment of Uterin Leiomyoma; Case Series

İletişim: 
Yrd. Doç. Dr. Nagihan Sarı
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı, Yozgat
Tel: 0 354 217 5070
e-mail: 
opdrnagihansari@yahoo.com.tr

Geliş tarihi/Received:12.03.2013 
Kabul tarihi/Accepted:16.05.2013

Bozok Tıp Derg 2014,4(1):41-47 
Bozok Med J 2014;4(1):41-47

Hatice Başar1, Ahmet Bostancı2, Hatice Işık3, Nagihan Sarı4, Ali Seven5

1Nevşehir Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Bölümü
Nevşehir

2Özel Kadın Hastalıkları Doğum 
Polikliniği, Ankara

3Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı, Zonguldak

4Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı, Yozgat

5Dumlupınar Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı, Kütahya

Hatice Başar, Uzm.Dr.
Ahmet Bostancı, Uzm. Dr.
Hatice Işık, Yrd. Doç. Dr.
Nagihan Sarı, Yrd. Doç. Dr.
Ali Seven, Yrd. Doç. Dr.

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı myoma uteri tanısı alan hastalarda laparaskopik bilateral uterin arter 
koagulasyonunun tedavideki etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Haziran 2007-Ekim 2007 tarihleri arasında  29-47 yaş arası  myoma uteri 
tanısı alan semptomatik 10 hastaya laparaskopik bilateral arter koagulasyonu yapıldı. Postopo-
peratif  myom hacimleri Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI) ile değerlendirildi ve hastaların 
semptomlarındaki değişiklikler kaydedildi. 
Bulgular: Laparaskopik arter koagulasyonu sonrası anormal uterin kanamaya bağlı semptomlar 
operasyon öncesine göre % 80 gerilerken kitleye bağlı bası semptomları   % 66.6 geriledi. Vakaların 
myom hacimlerinde ise preoperatif hacimlere göre % 12.5 azalma olduğu MRI ile tespit edildi. 
Sonuç: Laparaskopik bilateral uterin arter koagulasyonu leiomyomalarda semptomların gerileme-
sinde ve myom hacminin küçülmesinde etkilidir bu yüzden  histerektomi veya myomektomiye 
alternatif etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. 
Anahtar kelimeler: Miyom; Laparaskopik; Uterin arter; Koagulasyon

ABSTRACT
Objective: The aim of our study is to investigate the efficacy of the laparoscopic uterine artery 
coagulation in the treatment of patients with the diagnosis uterine leiomyoma.
Material and Methods: 10 symptomatic patients with myoma uteri aging between 29-47 years old 
were taken between June 2007-October 2007 and laparoscopic bilateral artery coagulation was 
done to patients. Postoperatively, the volumes of myomas were calculated with MRI (magnetic 
resonance imaging) and the changes of patients’ symptoms were recorded.
Results: After laparoscopic uterine artery coagulation, the abnormal uterine bleeding symptoms 
reduced % 80 and mass effect reduced % 66.6 when compared preoperative symptoms. In the 
volume of myomas of cases with MRI 12.5% reduction was recorded when compared preoperative 
volumes.
Conclusion: Laparoscopic bilateral uterine artery coagulation is effective in relieving the myoma 
uteri symptoms and in reduction of the volume of myoma uteri; so that can be used as an 
alternative treatment to hysterectomy or myomectomy.
Keywords: Myoma; Laparoscopic; Uterine artery; Coagulation



GİRİŞ

Uterin leiomyomalar, insan uterusunun düz kas  hüc-
relerinden kaynaklanan benign klonal tümörlerdir. Gö-
rülme sıklığı 30 yaş üstü kadınlarda %30’dur (1). Leiom-
yomalar bazı kadınlarda tedavi gerektiren semptomlara 
neden olsa da, genellikle asemptomatiktirler .Leiomyo-
malar sıklıkla menoraji, dismenore, pelvik basınç, ağrı,  
infertilite ve tekrarlayan gebelik kayıplarına neden ol-
maktadırlar (2). Leiomyomalarda görülen tipik kanama 
problemi; her siklusta 80 ml veya daha fazla kan kaybı 
olarak tanımlanan menoraji yada hipermenoredir (3). 
Ağır kanama; leiomyomalı kadınlarda sıkıntı, anksiye-
te, kötü hayat kalitesi ve demir eksikliği gibi medikal 
problemlere neden olmaktadır. Menoraji cerrahinin 
majör nedenidir (4). Amerika Birleşik Devletleri’nde en 
sık histerektomi endikasyonu myoma uteridir ve yılda 
600.000 histerektominin yaklaşık yarısını oluşturmak-
tadır (5).

Myoma uteri tedavisi için çeşitli alternatifler vardır. 
Medikal tedavi olarak GnRH analoğu verilebilir. Fakat 
GnRH analoğu tedavisi; uzun dönemli riskleri (osteopo-
roz, sıcak basması gibi) nedeniyle ve ayrıca tedavinin 
kesilmesinden sonra myomların tekrarlaması nedeniyle 
çok tercih edilmemektedir. Bunun yerine cerrahi teda-
viler ön plana çıkmaktadır. Cerrahi olarak daha önceleri 
laparatomik myomektomi-histerektomi yapılırken 

1990’lı yıllardan sonra laparaskopi alanındaki gelişme-
lerden sonra laparoskopik myomektomi–histerektomi 
de yapılmaya başlanmıştır. Fakat son yıllarda kadın ha-
yatında uterusun taşıdığı önem nedeniyle uterus koru-
yucu tedavi seçenekleri geliştirlmiştir (uterin arter em-
bolizasyonu, laparaskopik arter koagulasyonu).
Biz de bu çalışmamızda laparoskopik bipolar koagülas-
yonunun myoma uterili hastalarda, myom hacmindeki 
küçülmeyi ve semptomların tedavisindeki yerini değer-
lendirmek amacıyla yapılan vaka serisini sunduk.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Haziran 2007-Ekim 2007 tarihleri arasında S.B Ankara 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniğine başvuran 3 cm’den büyük (en küçük 
myom volümü 7cc), semptomatik myoma uterisi olup 
fertilitesini tamamlamış 10 hasta vakası alındı. Ankara 
Eğitim ve Araştıma hastanesinden etik onay alındı. Tüm 
olguların yaş ortalaması 40,8 (29-47) idi. Olgu seçimin-
de muayene veya USG ile myom tesbit edilip; anormal 
uterin kanama, dismenore, pelvik ağrı, kitle basısına 
bağlı pollakuri, kabızlık gibi semptomların olup olma-
dığı soruldu. Bunlardan myom çapı 3 cm’den büyük ve 
semptomlardan bir veya birkaçı olan hastalar çalışmaya 
alındı. 

Tüm hastalara fizik, pelvik muayeneden sonra MRI ile 
myom volümü üçlümü yapıldı ,daha sonra smear ve 
probe küretaj yapıldı. Tüm hastaların sitolojisi normal 
olarak rapor edildi. Preoperatif tetkikleri yapılarak  ya-
pılacak işlem konusunda bilgi verildi ve onay alındı.

Operasyon Tekniği

Cerrahi öncesi bütün hastalara profilaktik olarak geniş 
spekturumlu antibiyotikler verildi. Hastalar ameliyat-
hanede jinekolojik ayaklarla donatılmış standart ame-
liyat masasına bacakları masa eksenine 30 derecelik açı 
yapacak şekilde alçak litotomi pozisyonunda yatırıldı. 
Tüm laparoskopik işlemler endotrakeal genel anestezi 
altında yapıldı. Bütün karın cildi, kısmen bacaklar, vulva 
vagen povidon-iodin solüsyonu ile temizlendikten son-
ra hasta steril örtülerle usulüne uygun örtüldü. Nelaton 
sonda ile mesane boşaltıldıktan sonra vagene speku-
lum takılarak serviks gözlendikten sonra, serviks tek 
dişli tenekulum ile saat 11 hizasından tutularak uterusa 
pozisyon verildi. Ardından Rumi sistem tekrar kullanıla-
bilir uterus maniplatörü uterin kaviteye yerleştirildi.  
Umblikus altına 1 cm’lik cilt insizyonu yapıldıktan sonra 
direkt trokar ile batına girilip pnömoperitoneum oluş-
turulduktan sonra 10 mm’lik video laparoskop (MI-
MIC,Martin Medizin-Technik, Tuttlingen, Germany) ba-
tına sokuldu. Laparoskop batına yerleştirildikten sonra 
üst batın, barsak yüzeyleri, diyafram alt yüzeyi ve batın 
ön duvarı gözlendi. Karın içi basınç 15 mm Hg olacak 
şekilde ayarlandı.
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Ardından daha iyi eksplorasyon sağlamak ve barsakla-
rı alt batından uzaklaştırmak amacıyla trendelenburg 
pozisyonuna getirilerek uterus, mesane, ovaryumlar, 
tubalar, pelvik ligamentum, douglas boşluğu dikkatli bir 
şekilde gözden geçirildi. MRI ile volüm ölçümü yapılan 
myom nüveleri ve myomatö uterus laparoskopik göz-
lem ile konfirme edilerek işleme geçildi. Spina iliaka an-
terior superior hizasından bilateral ve suprapubik ola-
rak orta hat üzerinde toplam 3 adet 5 mm’lik yardımcı 
trokar batına sokuldu. Uterin maniplatör ile uterus 
antevert hale getirilerek önce sola deviasyon yapılarak 
sağ infindibulopelvik ligaman gerginleştirildi. Ligamen-
tum latum yaprağı arkadan diseke edilerek üreter tra-
sesi gözlendi. Üreter gözlendikten sonra; arteria iliaka 
interna ve bunun dalı olan arteria uterina gözlendi. 
Dört hastada uterin arter dallara ayrılmadan, üreteri 
çaprazladığı yerden bipolar koter ile koagüle edildi. 6 
hastada ise uterus isthmus hizasından uterin arter dal-
ları koterize edildi. Aynı işlem hastaların uterus sağa de-
viye edilerek sol uterin arterlerine de uygulandı.

Bilateral uterin arterlerin bipolar koagulasyonunun ar-
dından uterus yüzeyinin soluklaştığı gözlendi. Operas-
yon sırasında tuba ligasyonu istemi olan 4 hastaya da 
tubal koagülasyon yapıldı ve ardından koegüle edilen 
segment endoskopik makas ile kesilerek ayrıldı. İşlem 
tamamlandıktan sonra kanama kontrolü yapıldı ve ba-
tın yıkanarak irrige edildi. CO2 boşaltılarak trokarlar ba-
tından çıkarıldı ve ciltteki insizyon hatları 3/0 prolen ile 
sütüre edildi.

İntraoperatif  ve postoperatif hiçbir hastada kompli-
kasyon gelişmedi. Operasyona bağlı ağrı diklofenak 
sodyum intramuskuler uygulanarak tolere edildi. Pro-
sedür sonucu hastalar 3. ayda pelvik muayene ve MRI 
ile kontrol edildi. 

BULGULAR

Hastanemiz jinekoloji polikliniğine başvuran; muayene 
ve ultrasonografi ile myoma uteri tanısı konulan, semp-
tomatik olan ve myom büyüklüğü 3 cm’den büyük olan 

10 hasta çalışmaya alındı. Hastaların tümüne başarılı 
bir şekilde bilateral uterin arter koagülasyonu yapıldı. 
Hastalardan 4 tanesi tubal ligasyon istediğinden tubal 
koagülasyon yapıldı. Hastalar post operatif 3. aylarında 
tekrar değerlendirildiler. Hastalara preoperatif ve post 
operatif MRI ile myom volmü ölçümü yapıldı. Ortalama 
operasyon süresi 40 dakika (20-80 dk) olarak hesaplan-
dı. Ortalama kan kaybı miktarı yaklaşık olarak 35 cc (15-
60) olarak gözlendi. Hastaların hiç birinde preoperatif–
postoperatif erken ve geç dönem, hem laparoskopiye 
veya tekniğe bağlı komplikasyon gelişmemiştir. 

Hastalara mensturasyon kanamaları ile ilgili soruya: 
çok fazla (++), fazla (+), normal (N), azaldı (-) ve hiç 
adet görmüyorum şeklinde cevap vermelerini istedik. 
Aynı soruyu ameliyat sonrası takiplerde de soracağımızı 
belirterek karşılaştırma yapmalarını istedik. Hastaların 
hepsi preoperatif kanama miktarının fazlalığından şika-
yetçiydi. Bunların 6 tanesi (%60’ı) kanamasının çok şid-
detli olduğunu ifade etti. 

Postoperatif kontrollerinde 1 hastanın (%10) kanama-
sında hiç düzelme olmamış, 6 hastanın (%60) adet ka-
namaları azalmış, 2 hastanın (%20) adetleri normale 
dönmüş, 1 tanesinde de (%10) hafif bir düzelme olmuş. 
Kitleye bağlı bası ve ağrı semptomları için hastalara, 
’’sık idrara çıkma, kabızlık ve ele gelen kitle var mı?’’  
sorusuna hastalardan var (+) veya yok (-) diye cevap 
vermelerini istedik. Olguların 6 tanesi (%60) şikayetinin 
olduğunu, 4 tanesi (%40) şikayetinin olmadığını belirtti. 
Şikayeti olan 6 hastanın 2 tanesinde (%33,3) şikayetle-
rin azalmadığı; geri kalan 4 hastanın 3’ünde (%50) şi-
kayetlerin azaldığı, 1 hastanın ise (%16,6) şikayetlerinin 
kaybolduğu görüldü (Tablo 1).
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VAKA   Hasta  Preop.        Postop.  Preop.       Postop.        Preop.                   Postop.               Myom.
NO       Yaşı     Menoraji    Menoraji  Semptom   Semptom    MyomVolümü     MyomVolümü   Volüm Azalma Oranı 
       cc  cc   
1          29        ++              N  +       +-            9.5cc           6.5cc       31.5%

2          40        +              _  _             10.1cc           8.5cc       15.8%

3          37        ++              _   _             15cc          14cc       6.6%

4          37        +              _                 +       +-            14cc           9.5cc       32.1%

5          41        ++              +                 +       +            7cc           3.5cc       50%

6          44        ++              N                 +       _            13cc           12.5cc       3.7%

7          46        +              _    +       +-            9.5cc           3cc       68.4%

8          44        ++              ++ +       +            85cc           110cc       29.4%

9          43        +              _                 _             60cc           35cc       41.5%

10        44        ++              _                              16cc           6.5cc       59.3%

Tablo 1: Hastaların preoperarif ve postoperatif sonuçları

Menoraji skorlaması:              Bası semptomları:

++     : çok şiddetli                  +            : var
+       : N’den fazla                   -            : yok
-        : azalmış                         +-           : azalmış
N      : Normal

Klinik semptomatolojik sonuçları değerlendirdiğimizde anormal uterin kanamasına bağlı semptomlarda %80, 
basıya bağlı semptomlarda %66,6 iyileşme gözledik. 
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MRI SONUÇLARI

Hastalar operasyon öncesi ve sonrası 3. ayda MRI ile 
değerlendirdiler. Leiomyom volümü cc olarak aksiyal–
koronal kesitlerde alanlar ölçüldü ve 6,5 ile çarpılarak 
ortalaması alındı  (5+1,5 ; 5 kesit kalınlığı). Preoperatif 
ortalama myom volümü 23,9cc (7-85)olarak bulundu. 
Postoperatif son kontrolde ortalama myom volümü 
20,9 cc (3-71) olarak bulundu. Ortalama myom hac-
minin azalma oranı %12.5 olarak hesaplandı (Tablo 5). 
Postoperatif 3. ayda bir hastada dominant leiomyom 
volümünde %29,4 artış oldu, aynı zamanda kanama 
miktarıda azalmayan hastaya levonorgesterelli RİA ta-
kıldı. Aynı hastanın bası semptomları azalmadan devam 
etti.

TARTIŞMA

Uterin leiomyomlar, insan uterusunun düz kas  hücre-
lerinden kaynaklanan benignklonal tümörlerdir. Sıklıkla 
leiomyomalı olgular menoraji şikayeti ile başvurmakta-
dırlar. Leiomyomaya bağlı menorajinin patogenezi hala 
tam aydınlatılamamış olup; en önemli rolü vazoaktif 
büyüme faktörlerinin lokal aktivasyonu sonucu gelişen 
diffüz venüler ektazi üstlenmektedir.

Myomların tedavisinde son yıllarda önem kazanan lapa-
rakopik uterin arter ligasyonu vaka serisi çalışmamızda  
ortalama operasyon süresi 40 dakika (20-80) idi. Yuan 
-Kuei Yen ve arkadaşlarının çalışmasında 35 dakika (21-
70 dakika) (6) Ögrenme süreci nedeniyle ilk vakalarımız 
ortalama süreden fazla sürerken, son vakalar daha kısa 
sürede yapılmıştır. Ancak vakaların ortalama süreleri 
literatürden biraz daha uzun olarak bulunmuştur. Ça-
lışmamızda ortalama kan kaybı miktarı 35 cc. olarak 
hesaplandı. Kan kaybı olarak literatüre benzer sonuç-
lar elde ettik. Hastaların %80’i  2. gün, %20’si 3. gün 
taburcu edilmiştir. Uterin arter oklüzyonunun başarısı 
asıl olarak myom nüvelerinin volümündeki azalma ve 
semptomlardaki gerileme oranı ile ölçülebilir(7). Lapa-
roskopik bipolar uterin arter koagülasyonu yaptığımız 
10 hastanın myom volümü postoperatif 3. ayda %12.5 
oranında azaldı. Wei-MinLiu ve arkadaşları 85 hastaya 
yaptıkları laparaskopik bipolar uterin arter koagülasyo

nu ile uterus hacimlerinde ortalama %46, myom hacim-
lerinde ise ortalama %76 oranında azalma olduğunu 
bildirdiler(8). Moises Lichtinger ve arkadaşları 8 vakalık 
bir seride uterusta %39.4 , myomlarda ise %41.3lük bir 
hacim azalması olduğunu bildirdiler(9). YuanKuei – Yan 
ve arkadaşları ise 46 hastaya yaptıkları çalışmada ute-
rus hacimleri postoperatif 1. ayda %9.1 , 3. ayda %16.9 
ve 6. ayda ise %38.3 oranında azalmıştır. Myom hacim-
lerinde ise 1. ay %12.1 , 3. ay %23.9 ve 6.ayda %55.1 
oranında azalma gözlemişlerdir(6). Ki-hyun Park ve ar-
kadaşlarının çalışmasında uterus hacmi laparaskopik 
bilateral arter ligasyonuyla 3.ayda %20,6.ayda %35 aza-
lırken arter ligasyonunakollateral damar koterizasyonu 
da eklenen 13 hastada ise 3. ayda hacim %27 ve 6.ayda 
%35 azaldığını , bu yüzden kollateral damar koterizas-
yonu eklemenin başarıyı artırdığını savunmuştur(10).

Semptomatik açıdan iyileşme oranımız ise anormal ka-
namaya bağlı semptomlarda %80, basıya bağlı semp-
tomlarda ise %66,6  olarak hesaplandı. Semptomatik 
iyileşme oranımız literatürde yayınlanmış serilerle 
benzerlik gösterdi (Tablo-2). Wei-MinLiu ve arkadaşları 
semptomatik olarak %89.4  hastada başarı sağladıkla-
rını (8), Yuan Kuei-Yan ve arkadaşları menorajiye bağlı 
şikayetlerde %71.7 bası ve kitle semptomlarında %38.7 
oranında iyileşme sağladıklarını (6), Adel Helal ve arka-
daşları 96 myomauteri tanısı almış hastayı randomize 
iki gruba ayırarak yaptıkları çalışmada birinci gruba ute-
rin arter oklüzyonu ve ikinci gruba radyolojik uterin ar-
ter embolizasyonu uygulamışlar ve tedavilerin etkinliği-
ni 3.,6.,9. ve 12. aylarda karşılaştımışlar. Laparaskopik 
oklüzyon ile %86.7 hastada ve embolizasyon ile %88.8 
hastada semptomların iyileştiğini tespit etmişler fakat 
12. ay takipte, embolizasyonun semptomların gerileme-
sinde daha etkili olduğunu savunmuşlar (11). Ki-Hyun 
Park ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada embolizasyon 
yapılan myoma uterili hastaların %87,6’sında; kollate-
ral damarlar ve uterin arter arter ligasyonu yapılanların 
% 70.5’inde ve sadece uterin arter ligasyonu yapıların 
%60.9’unda semptomların gerilediği fakat embolizas-
yon yapılan hastaların %30’unda postoperatif ciddi ağrı 
olduğu tepit edilmiştir (10).
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Seriler   Menoraji yakınması Kitle ve bası semptomları      Myom hacmi 
   iyileşme oranı  iyileşme oranı       azalma oranı
Embolizasyon  89.2   91.4        55.4
serileri 1523 hasta (7) 
WieMin – Liu ve  89.4   89.4        76
arkadaşları 85 hasta (8) 
MoisesLichinger ve 100   100        41.3
arkadaşları (9) 
YuanKuei-Yan ve  71.7   38.7        59.1
arkadaşları (6) 
Ki-Hyun Park ve  60.9           35
arkadaşları (10) 
Bizim çalışmamız   80   66.6        12.5

Tablo 2: Literatürdeki oklüzyon serileri ve bizim çalışmamızın sonuçları

Tablo 2de görüldüğü gibi semptomatik myoma uterisi 
olan 10 hastaya semptomlardaki iyileşme oranı litera-
türdeki sonuçlar ile benzerlikler gösterirken myomvo-
lümündeki azalma daha az olarak bulunmuştur. Bunun 
nedeni olarak bizim myom volümünü MRI ile cc olarak 
değerlendirmemiz olurken yapılan çalışmalarda cm3 
olarak  USG ile değerlendirilmesidir. Ayrıca en önemli 
farkın bizim çalışmamızda erken dönem yani 3. ay  so-
nuçlara bakmamız olduğu düşünülmüştür. Bizim çalış-
mamızda myom volümündeki azalma daha az oranda 
iken semptomlardaki iyileşme daha yüksek oranda ol-
muştur.  

Uterin arter embolizasyonu ve laparoskopik uterin 
arter oklüzyonu karşılaştırıldığında tedavi etkinlikleri 
benzer görülmektedir. Laparoskopik oklüzyon sonrası 
ağrı; embolizasyon sonrasındakinden daha azdır  (11). 
Bizim çalışmamızda da postoperatif ağrı oranları diğer 
laparoskopik girişimlerden daha fazla olmamıştır. 
Uterin arter embolizasyonu sonrası ovaryan yetmezlik 
olguları da bildirilmiştir (12). Ancak uterin arter koa-
gulasyonu sırasında ovaryan arterler korunduğu için 
ovaryan yetmezlik beklenmemektedir.

Myomların sarkomatöz dejenerasyonu %0.1-0.5 ora-
nında görülür.  Tanısı kesin olarak patolojik olarak ko-
nulduğu için; nonextirpatif yöntemlerle patolojik olarak 
değerlendirme yapılamamaktadır. Bu da uterin arter 
koagulasyonu veya embolizasyonu gibi non-extirpatif 
yöntemlerin dezavantajı olarak görülmektedir. Bunun 
dışında laparoskopikuterin arter oklüzyonuna bağlı 
komplikasyonlar her laparoskopik girişimden sonra 
görülecek komplikasyonlar gibidir.
        
Sonuç olarak laparaskopik uterin arter koagulasyonu 
myoma uterinin cerrhi tedavisinde fertilitesini koru-
mak isteyen hastalar için histerektomiye alternatif bir 
yöntem olarak kullanılabilir. Laparaskopik cerrahi için 
cerrahın deneyimi önemlidir, çünkü koagüle edilecek 
uterin arter iyi vizualize edilmezse koagulasyon esna-
sında ciddi kanama olabilir ve laparatomi gerektirebilir. 
Postoperatiffertilite açısından yeterli çalışma olmama-
sı ve myomlardaki histopatolojik sonuçların bilinme-
mesi, çok uzun süreli sonuçların bilinmemesi nedeniy-
le myoma uteri cerrahisinde rutin kullanımı için daha 
geniş serili ve daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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ÖZET

Amaç: Dünyada en sık görülen metabolik kemik hastalığı olan osteoporoz (OP) İnflamatuar Barsak 
Hastalığı (İBH) olan hastalarda  yüksek oranda (%32 -77) görülmektedir. İBH’ nda düşük Kemik 
mineral yoğunluğu (KMY) etyolojisinin multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmada İBH olanlarda osteoporoz nedenlerini saptayarak; ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hasta-
larını KMY açısından karşılaştırmak; her iki grupta vertebral kırık sıklığını ve kırık varlığında şidde-
tini saptamak hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 2009 yılında  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gast-
roenteroloji Kliniğinden takipli 18 ÜK ve 33 CH dahil edildi.  Dual enerjili x-ray absorpsiyometrisi 
(DEXA) ile KMY ölçümü ve Genant yöntemi ile de vertebral kırıklar tespit edildi. 
Bulgular:  Yaş ortalamaları 43 olan  her iki  grupta VKİ,hastalık yaşı, tutulum yeri,steroid-kalsiyum/D 
vitamini alımı ile KMY arası ilişki saptanmadı. ÜK grubunda lomber vertebralarda %20- femur 
boynunda %4 osteoporoz; CH grubunda  %13-%7 oranında osteoporoz saptandı. ÜK hastalarının 
%68’inde, Crohn hastalarının %48’inde kırık tespit edildi. Her iki grupta kırık oluşumunda yaş ve 
cinsiyet açısından fark görülmedi. KMY ile kırık oluşumu arasında da ilişki mevcut değildi.
Sonuç: İBH’nda osteoporoz (OP) patogenezi multifaktöriyeldir ve erken yaşta OP oluştuğu için 
önemli bir morbidite nedenidir.
Anahtar Kelimeler: İnflamatuar Barsak Hastalıkları; Osteoporoz; Crohn Hastalığı

SUMMARY

Objective: Osteoporosis(OP) is the most common metabolic disease and seen higher in İnflama-
tory bowel disease (İBD) (%32-77). The etyology  is thought as multifactorial. In this study we 
looked at the causes of OP in İBD. We compared bone mineral density (BMD) in ülserative colitis 
(UC) and crohn group (CD) and  determined the severity of vertebral fracture frequency.
Mateials and Methods: 18 UC and 33 CD patients followed in  Okmeydanı Eğitim and Araştırma 
Hastanesi Gastroenterology Clinical in 2009. BMD measured by Dual-energy X-ray absorptiometry 
(DXA, DEXA) and vertebral fractures are fined with Genant method.
Results: Mean age was 43. No relation found between BMI, involvement in disease, disease age, 
using corticosteroid-calcium-D vitamins and BMD in both group. The patients in UC has  %20 
osteoporosis in lumbal spines and %4 in femoral neck; patients in CD has  %13-%7 osteoporosis. 
There was %68 spine fracture  in UC ,  %48 in CD. There were no differences between fracture and 
age - sex . No relation found between fracture formation and BMD.    
Conclusion: The pathogenesis of osteoporosis (OP) in İBH is multifactorial and an important cause 
of morbidity.
Key Words: İnflamatory Bowel Diseases; Osteoporosis; Crohn’s Disease
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GİRİŞ

Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik yapısın-
da bozulma ile karakterize progresif bir metabolik kemik 
hastalığıdır. Dünyada en sık görülen metabolik kemik 
hastalığı olmakla birlikte klinikte yol açtığı kırıklar so-
nucu önemli bir morbidite ve iş kaybı nedenidir. Dünya 
genelinde yaklaşık iki yüz milyon nüfusu etkilemekte-
dir. Osteoporoz tanısında kemik yoğunluğu ölçümünde 
DEXA tekniği altın standart olarak kabul edilmektedir: T 
skoru>-1 normal ;-1>T skoru>-2,5 osteopenik; T skoru<-
2,5 osteoporotik  olarak değerlendirilmektedir. 

İnflamatuar barsak hastalığında osteoporoz prevelansı 
%15 düzeyinde bildirilmektedir (1,2). İnflamatuar Barsak 
Hastalığı (İBH) ile ilişkili osteoporozda inflamatuar sito-
kinlerin salınımı, persistan hastalık aktivitesi,malabso
rbsiyon,malnütrisyon,kortikosteroid kullanımı,fiziksel 
aktivite azlığı,sigara kullanımı,seks hormonlarının düze-
yi, vitamin D eksikliği gibi birçok neden suçlanmaktadır; 
düşük mineral yoğunluğunun patogenezinin multifak-
töriyel olduğu ileri sürülmektedir (3). Artan osteoporoz 
prevelansına bağlı olarak hem ülseratif kolit (ÜK) hem 
de Crohn hastalığı (CH) grubunda vertebral deformite 
sıklığı da artmaktadır. Osteoporoz uzun bir sublinik dö-
neme sahip olduğu ve hastalarda kırık oluşana kadar 
klinik sessiz seyrettiği için genelde tanıda geç kalınmak-
tadır; bu durum ise artmış morbidite ve mortaliteye ne-
den olmaktadır. İnflamatuar barsak hastalarında kırık 
riskini belirlemek adına birçok çalışma yapılmış ;%40 
lara varan oranlarda kırık riski saptanmıştır (4,5).

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu çalışmaya SSK Okmeydanı Eğitim ve araştırma Has-
tanesi Gastroenterohepatoloji polikliniğinde 2009 yılın-
da takip edilen 18-69 yaş arası 33 CH ve 18 ÜK hastası 
dahil edildi. Tüm hastalara ÜK ve CH tanıları histolojik, 
endoskopik, radyolojik ve klinik kriterlere dayanılarak 
konulmuştu. Son 6 ay içinde kontrol amaçlı olarak is-
tenmiş olan lomber vertebra ve femur boynu kemik yo-
ğunluğu ölçümleri ve 2 yönlü (AP+lateral) torakolomber 
vertebra grafileri değerlendirildi. Dual enerjili x-ray ab-

sorpsiyometrisi (DEXA)  ile ölçülen T skor değerleri-
ne göre -1’in üstü normal,  -1 ve -2.5 arası osteopeni, 
-2.5’den küçük değerler osteoporoz olarak kabul edildi.

Tüm hastalar; cinsiyet, sigara kullanımı, Vücut Kit-
le İndeksi (VKİ), kadınlarda kontrasepsiyonel 
durum,apendektomi öyküsü, hastalık yaşı ve tutulum 
yeri, barsak rezeksiyonu anamnezi, steroid-kalsiyum/D 
vitamini kullanımı, ekstraintestinal belirti ve kompli-
kasyon açısından değerlendirildi. Bu parametrelerle 
KMY arasındaki ilişki araştırıldı. ÜK ve CH hastalarının 
KMY ölçümleri karşılaştırıldı. Aynı zamanda hastaların 2 
yönlü torakolomber vertebra grafilerine bakılarak kırık 
saptanan olgularda Genant yöntemi ile kırık derecesi 
ve kırık tipi belirlendi. KMY kırık ilişkisi araştırıldı. Semi-
kantitatif omurga kırığı değerlendirme yöntemlerinden 
biri olan Genant yönteminde değerlendirme şu şekilde 
yapılmaktadır; Lateral spinal radyografilerde T4-L4 ara-
sı vertebralar, ön, orta ve/veya arka yüksekliklerindeki 
azalma oranı ve vertebra cisimlerinde meydana gelen 
azalmaya göre derecelendirilir (6). Buna göre; Grade 0: 
Normal, Grade I: Hafif deformasyon. Ön, orta ve/veya 
arka yüksekliklerde yaklaşık %20-25 azalma ve vertebra 
cisminde %10-20 azalma, Grade II:Orta derecede de-
formasyon. Ön, orta ve/veya yüksekliklerden herhangi 
birinde yaklaşık %25-40 azalma ve vertebra cisminde 
%20-40 azalma, Grade III:Şiddetli deformasyon.Ön,orta 
ve/veya arka yüksekliklerden herhangi birinde ve ver-
tebra cisminde yaklaşık %40 azalma olmasıdır (7).

Çalışma dışı bırakılma kriterleri:(osteoporoza neden 
olabilecek ikincil bir hastalığı ya da ilaç kullanımı olan 
hastalar) Hipertiroidizm, hiperparatiroidizm, Cushing 
hastalığı, Diabetes mellitus, Romatoid artrit, multiple 
myelom,lenfoma,lösemi,subtotal gastrektomi operas-
yonu, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tanılı 
kişiler ve de;Son 6 ay içerisinde tiazid diüretiği, antikon-
vülzan, heparin, metotreksat, antipsikotik, antidepre-
san, antiparkinson, HRT  kullanımı olanlar araştırmaya 
alınmadı.
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İstatistiksel Değerlendirme

Tüm istatiksel analizler “ SPSS for Windows”(SP-SPSS ver-
siyon 13 ) kullanılarak analiz edildi. Sonuçlar ortalama±SD 
(standart sapma) ve ortalama±SEM(standart eror 
mean) olarak verildi. KMY ölçümleri ortalama±SD ola-
rak verildi. İki bağımsız grubun ortalamaları arasında 
fark olup olmadığını saptamak için student t testi ya-
pıldı. İkiden çok grubun ortalamalarını karşılaştırmak 
için varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. Gruplar arasın-
da oranları karşılaştırmak için, non parametrik yöntem 
olan ki-kare testi yapıldı. İki değişken arasında bağıntı 
olup olamadığını saptamak için korelasyon araştırma-
ları (pearson korelasyon testi) ile yapıldı. KMY ölçümü 
için olası değişkenler olan hastalık yaşı, cinsiyet, VKİ, 
hastalık süresi, kümülatif steroid dozu, operasyon du-
rumu için regresyon analizi yapıldı ve p<0.05 değeri is-
tatiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Çalışmaya 18 ülseratif kolit (8 kadın %44,10 erkek 
%46),33 crohn hastası (21 kadın %64, 12 erkek %36) 
olmak üzere toplam 51 hasta dahil edildi. Hastaların 
ortalama yaşı  43.5±11.23, ortalama hastalık süresi ise 
97,6±62 ay (ortalama 8 yıl) idi. Hasta grubunun %57 si 
kadınlardan, %43 ü de erkeklerden oluşmakta idi. Or-
talama vücut kitle indeksi 25,8±4,7kg/m2  idi. Yapılan 
çalışmalarda düşük VKİ nin düşük KMY için bağımsız bir 
risk faktörü olduğu belirtilse de çalışmamızda sadece 2 
hastamız normalin alt sınırında VKİ’ne sahipti ve VKİ ile 
KMY arasında ilişki saptanamadı.

Hastaların demografik özelliklerine bakıldığında ise 
Crohn hastalarında anlamlı düzeyde daha fazla sigara 
içimi(%51), kalsiyum-D vitamini kullanımı (%45), has-
talık süresince barsak rezeksiyonu geçirmiş olma (%33) 
ve apendektomi öyküsü(%40) mevcut idi. Yapılan ça-
lışmalarda sigara kullanımının kadın İBH hastalarda 
düşük KMY ile beraber olduğu ve bu ilişkinin VKİ, ilaç 
tedavisi ve hastalık tipi ile herhangibir ilişkisi olmadığı 

belirtilmiştir. Hasta grubumuzda sigara içen kadınların 
%40 ında lomber bölgede ; %50’sinde femur boynun-
da; erkeklerin %50 sinde lomber bölgede ,%25 inde  
femur boynunda osteopeni saptandı. İBH’nda hem di-
yetle alım yetersizliği hem de emilim bozukluğuna bağlı 
olarak özellikle Crohn hastalarında D vitamini eksikliği 
görülmektedir ve OP gelişimini hızlandırmaktadır. Fakat 
çalışmamızda kalsiyum/D vitamini kullanımı ile KMY 
arasında ilişki gözlenmedi.   Steroid tedavisi özellikle 
kümülatif steroid dozu OP gelişiminde önemli katkıya 
sahiptir. Birçok çalışmada steroid alımına bağlı KMY 
unda belirgin azalma ve kırık riskinde artış saptanmış-
tır. Hasta grubumuzda her iki grupta steroid kullanımı  
açısından farklılık bulunmadı.  Bu değer bir anlamda 
steroid tedavisi başlanan hastalarımıza erken dönemde 
aynı zamanda kalsiyum ve D vitamini replasmanı yapıl-
masına bağlandı.

Hastalar normal, osteopenik ve osteoporotik olarak 
sınıfladırıldığında L1, L2, L3, L4, L1-4 ve femur boynu 
bölgelerindeki kemik yoğunluğu ölçümlerine göre ÜK 
ve CH grubu arasında normal, osteopenik ve osteo-
porotik  olguların dağılmı açısından istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık saptandı. ÜK grubunda L1-L4 düzeyin-
de %24osteopeni,%10 osteoporoz; CH grubunda %36 
osteopeni,%13 osteoporoz mevcut idi. ÜK grubunda 
femur boynu düzeyinde %24 osteopeni,%4 osteoporoz; 
CH grubunda %36 osteopeni,%7 osteoporoz mevcut idi 
(Tablo 1).

ÜK hastalarının %57 sinde pankolit görülürken Crohn 
hastalarının %54 ünde ince ve kalın barsağın birlikte tu-
tulumu mevcut idi; fakat her iki grup arasında tutulum 
yeri ve T skorları açısından anlamlı ilişki bulunamamıştır. 
Her iki grup hastalıkta hastalık yaşı ile lomber vertebra 
ve femur boynu T skorları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki bulunamadı.
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   Ülseratif Kolit  Crohn hastalığı  
   (n=18)  (n=33)
 Normal  8(%44)  14(%42) 
L1 –T Osteopeni 8(%44)  15(%45)  χ²:25.42
 Osteoporoz 2(%12)  4(%13)  P:0.003
 Normal  8(%44)  15(%45) 
L2-T Osteopeni 7(%38)  14(%42)  χ²:15.87
 Osteoporoz 3(%18)  4(%13)  P:0.02
 Normal  12(%66)  16(%48) 
L3-T Osteopeni 5(%27)  13(%39)  χ²:27.01
 Osteoporoz 1(%7)  4(%13)  P:0.03
 Normal  14(%75)  14(%42) 
L4-T Osteopeni 3(%18)  14(%42)  χ²:30.42
 Osteoporoz 1(%7)  5(%16)  P:0.01
 Normal  12(%66)  17(%51) 
L1-L4 T Osteopeni 4(%24)  12(%36)  χ²:16.94
 Osteoporoz 2(%10)  4(%13)  P:0.04
 Normal  13(%72)  19(%57) 
Femur Osteopeni 4(%24)  12(%36)  χ²:22.02
Boynu T  Osteoporoz 1(%4)  2(%7)  P:0.03 

KMY: Kemik mineral yoğunluğu 

Tablo 1: Her iki grubun KMY değerlerine (normal-osteopenik-osteoporo-
tik) göre kıyaslanması

CH grubunda daha fazla sayıda komplikasyon geliştiği 
görüldü. Komplikasyon dağılımında ise en fazla striktü-
rel CH (%36) olgusu mevcut idi. Fakat her iki hastalık 
birlikte değerlendirildiğinde komplikasyon gelişimi açı-
sından anlamlı düzeyde ilişki bulunamadı. Her iki hasta-
lık grubunda da en sık extraintestinal bulgu olarak art-
raljiye rastlandı (ÜK grubunda %28, CH grubunda %54). 
Extraintestinal bulgu dağılımı açısından değerlendirildi-
ğinde iki grup arasında anlamlı farklılık görülmedi. Ka-
dınlarda gebelik sayısı ile L1-4 bölgesi kemik yoğunluğu 
düzeyi (t skoru) arasında anlamlı ilişki bulunamadı.
Direkt grafilerde torakal ve lomber bölgedeki ön-orta 
ve arka kolondaki vertebra yükseklikleri değerlendiril-
di. Herhangi bir kolonda %20’nin üzeri yükseklik kaybı 
kompresyon kırığı olarak değerlendirildi. Buna göre ÜK 
hastalarının %68’inde, Crohn hastalarının %48’inde kı-
rık tespit edildi. Toplamda %52 oranında kırık mevcut 
idi.
Her iki hastalık grubunda kompresyon kırığı oluşumu ile 
yaş ve cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı dü-

zeyde ilişki bulunamadı. Vertebral kolonun ön kısmında 
kırık(arka kolona kıyasla) görüldüğünde kama tipi;orta 
kolondaki kırık plaka tipi ve tüm kolonlardaki yüksek-
lik kaybı da ezilme tipi kırık olarak adlandırıldı. Çalışma 
grubumuzda hem kadınlarda hem de erkeklerde daha 
yüksek oranda  kama tipi kırık mevcut idi. Her iki grup 
hastalıkta; en fazla kırık KMY’u (L1-4 ve femur boynu T 
skorlarına bakıldığında ) normal olan hastalarda tespit 
edildi.ÜK ve CH grubunda L1-4 ve femur boynu KMY 
değerlerinin kırık oluşumu ile istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde ilişkisi saptanamadı.
Her iki hastalık grubunda kırığı tespit edilenlerin  %9.8 
inde 1.derece, %39,2 sinde 2.derece, %3.9 unda 
3.derece kırık bulundu. Hastaların %31 inde kama (wed-
ge) tipi, %9.8 inde plaka (endplate) tipi, %11,8 inde ise 
ezilme (crush)tipi kırık mevcut idi.Kırıkların lokalizasyo-
nu değ erlendirildiğinde ise %2sinin üst torakal bölge 
(T1-T2-T3-T4), %31,4 ünün orta torakal bölge (T5-T6-
T7-T8), %17,6 sının da alt torakal bölgede (T9-T10-T11-
T12) olduğu belirlendi. 



  ÜK(n=18) CH(n=33) Toplam(n=51)
   kırık    var 11(%68)  16(%48)  27(%52)
              Yok 7(%42)  17(%52)  24(%48)

ÜK: Ülseratif Kolit, CH: Crohn Hastalığı

Tablo 2: ÜK ve CH grubunda kırık sıklığı

"   ÜK+kırığı olan CH+kırığı olan P
L1-L4-normal  9(%81)  9(%60)  0.18
           osteopenik  2(%19)  3(%20)  0.11
           osteoporotik  0  3(%20)  0.17 
Femur boynu- normal 10(%90)  9(%60)  0.14
           osteopenik  1(%7)  5(%33)  0.07
           osteoporotik 0  1(%10)  0.10

Tablo 3:Her iki grupta kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisi

TARTIŞMA

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı genellike genç erişkin 
yaşta tanı alan; yüksek morbidite nedeni ile hastaların 
yaşam kalitesini önemli düzeyde etkileyen kronik seyir-
li barsak hastalıklarıdır. Hastalığın tanı konma yaşı CH 
için 20’li yaşlar UK için 30’lu yaşlar olmakla beraber 
herhangi bir yaşta da tanı konulabilir. Hastaların yakla-
şık %10-15’ine erişkin yaştan önce tanı konulmaktadır. 
Çalışma grubumuzda hastalarımızın çoğunun başlangıç 
yaşı 30’lu yaşlar idi. Çoğu CH ile ilgili çalışmalarda hafif 
bir kadın hakimiyeti varken, genellikle %50 – 60 arasın-
da, ÜK grubunda hafif bir erkek hakimiyeti vardır (11). 
Çalışmaya aldığımız Crohn hastalarında kadın hakimiye-
ti (%66), ÜK grubunda ise (%55) düşük düzeyde erkek 
hakimiyeti mevcut idi.
OP; İBH’ı olan kişilerde sık görülen, genç hastalarda dahi 
vertebral kompresyon kırıklarına yol açabilen önemli 
bir sağlık sorunudur. İBH’nda görülen kemik hastalığı ile 
ilişkili genel bilgilere göre, gerek ÜK gerek CH olan has-
talarda normal nüfusla kıyaslandığında KMY’nda azal-
ma olduğu bilinmektedir. İBH’nda osteoporoz riski % 15 
civarındadır, bu risk yaşlılarda ve vucüt kitle indeksi dü-
şük olanlarda daha fazladır. Kırık riski yıllık % 1 olup yaş 
ilerledikçe artmaktadır. İBH’ndaki KMY azalmasında yaş 
önemli bir risk faktörü olmakla birlikte, hastalığın 

tipi (ÜK veya CH) osteoporoz ile ilişkili değildir. İBH 
ile ilişkili osteoporozda inflamatuar sitokinlerin sa-
lınımı, persistan hastalık aktivitesi, malabsorbsiyon, 
malnütrisyon,kortikosteroid kullanımı, fiziksel aktivite 
azlığı,sigara kullanımı,seks hormonlarının düzeyi, vita-
min D eksikliği gibi birçok neden suçlanmaktadır; düşük 
mineral yoğunluğunun patogenezinin multifaktöriyel 
olduğu ileri sürülmektedir.

CH ile ilgili ortalama yaşın 40 olduğu bir çalışmada oste-
oporoz % 15 olarak saptanmıştır. Osteopeni prevalansı 
ise % 50 dir(8). ÜK hastalarında osteoporoz riski Crohn 
hastalığından daha düşüktür. Birçok çalışmada KMY ve 
VKİ de normal bulunmuştur. Hela ve arkadaşlarının yap-
tığı bir çalışmada 56 Crohn hastası incelenmiş; Femur 
ve vertebra KMY DEXA ile ölçülmüştür. Osteoporoz % 
35,7 ve osteopeni % 23,2 sıklığında bulunmuştur.VKİ, 
kolonik tutulum ve glukokortikoid tedavi ile OP gelişimi 
arasında ilişki saptanmıştır. Düşük VKİ’nin düşük KMY 
için bağımsız bir risk faktörü olduğu belirtilmiştir(10). 
Çalışma grubumuzda lomber bölge kemik yoğunluğu(t 
skoru) ÜK grubunda %24 osteopenik,%10 osteoporotik 
düzeyde iken; CH grubunda %36 osteopenik,%13 oste-
oporotik olarak saptandı.
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Barsak rezeksiyonu yapılan hastalardaki kortikal kemik 
kaybı, rezeksiyon geçirmemiş olanlara göre daha faz-
ladır. Bu durum, Crohn hastalığındaki osteoporozdan 
malabsorbsiyondan çok inflamasyonla ilişkili faktörle-
rin sorumlu olabileceğini düşündürmektedir.(8) Pigot 
ve arkadaşlarının yaptığı 70 yaşına kadar olan İBH olan 
hastaların dahil edildiği bir çalışmada, 61 İBH hastası-
nın % 23 ünde vertebra ve femur boynunda daha önce 
belirlenmiş yaşa ve cinsiyete bağlı normal değerlerin 2 
SD’ndan daha fazla kemik mineral yoğunluğu azalma-
sı olduğu bulunmuştur. 34 ülseratif kolit hastasının 13 
ünden (% 38,2) ilioanal anastamoz anamnezi alınmıştır. 
Hasta grubumuzda ÜK olgularının hiçbirinde barsak re-
zeksiyonu anamnezi yok iken,Crohn hastalarının %33’ü 
opere edilmişti. Yine sadece CH grubunda apendekto-
mi anamnezi mevcut idi. Bu da Crohn hastalığının tutu-
lum yeri ve hastalığın ÜK’e göre daha şiddetli seyrettiği 
hakkında fikir vermektedir. 

Silvennoinen ve arkadaşları sigara içiminin ve diğer ya-
şam şartlarının İBH hastalarında KMY ölçümleri üzerine 
etkisini araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda sigara 
kullanımının kadın İBH hastalarda düşük KMY ile bera-
ber olduğunu ve bu ilişkinin VKİ, ilaç tedavisi ve hastalık 
tipi ile herhangi bir ilişkisi olmadığını belirtmişlerdir(9). 
Hasta grubumuzda sigara içen kadınların %40’ında kom-
ber bölgede,%50’sinde femur boynunda; erkeklerin ise 
%50sinde lomber bölgede,%25’inde femur boynunda 
osteopeni saptandı.

Jahnsen ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 60 
Crohn hastası, 60 ülseratif kolit, 60 sağlıklı erişkin ince-
lenmiştir.Femur ve vertebra yoğunlukları DEXA yöntemi 
ile ölçülmüştür. Kortikosteroid kullanımı, VKİ ve cinsiyet 
Crohn hastalığında KMY için önemli bir önceden belir-
leyici olarak bulunmuştur. ÜK için VKİ ve cinsiyet önemli 
bulunmuştur. CH’nda hastalığın yeri ve barsak rezeksi-
yonu KMY üzerinde etkili bulunmamıştır(10). Çalışma 
grubumuzda aynı şekilde her iki grupta da hastalık tu-
tulum yeri ile KMY arası ilişki bulunamadı.                                                          
İBH’nda hem diyetle alım yetersizliği hem de emilim 

bozukluğuna bağlı olarak özellikle Crohn hastalarında D 
vitamini eksikliği görülmektedir. D vitamini eksikliği de 
osteoporoz gelişimini hızlandıran nedenlerden biridir. 
Fakat çalışmamızda kalsiyum/D vitamini kullanımı ile 
KMY arasında ilişki gözlenmedi.

İBH ‘nda kırık riskini ve sıklığı konusunda bilgilerimiz sı-
nırlıdır. Yapılan çalışmalardan elde edilen verilere göre 
İBH’nda %5-27 oranında kırık görülmektedir. Yakın za-
manda Bernstein ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma-
da ;kontrol grubu ile kıyaslandığında İBH olanlarda %41 
oranında kırık riski belirlenmiştir. ÜK ve CH grubunda kı-
rık riski yönünden benzer sonuçlar elde edilmiştir. Fakat 
Vestergaard ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 383 
Crohn hastası, 434 Ülseratif kolit hastası ve 635 kontrol 
deneği alınmış;kırık için risk faktörleri ve kırık oranları 
araştırılmıştır. Fraktür riskinin Crohn hastalığı olan ka-
dın hastalarda arttığı (RR=2,5) fakat erkek hastalarda 
(RR=0,6) veya ülseratif koliti olan hastalarda (RR=1,1) 
artmadığı tespit edilmiş; kırıkların vertebra, ayak, ayak 
parmağı, kaburga kemiği ve pelvis kemiklerinde olduğu 
görülmüştür. Fraktür riskinin Crohn hastalığında siste-
mik kortikosteroid kullanımı süresinin artışı ile paralel 
olduğu fakat ülseratif kolitte kırık riskinin artmadığı 
tespit edilmiştir(12). Çalışmamızda Genant yöntemi 
kullanılarak 2 yönlü torakolomber vertebra grafilerine 
bakılarak hastalar kırık açısından tarandığında bütün 
hastalarda kırık yüzdesi %52 olarak hesaplandı. ÜK 
grubu hastaların %68’inde, CH grubu hastaların ise 
%48’inde kırık mevcut idi. Fakat yaş ve cinsiyet açısın-
dan her iki grupta da vertebra kırığı oluşumu yönünden 
ilişki bulunamadı. Türkiye’de vertebral OP prevalansı 
erkeklerde % 54, kadınlarda % 46 olarak tespit edilmiş, 
kadınlarda kama tipi, erkeklerde ise bikonkav kırıklara 
daha sık rastlanmıştır (6). Yapılan çalışmalarda osteopo-
roza bağlı vertebra kırıklarının daha çok kama tipi kırık 
şeklinde olduğu belirlenmiştir. Çalışma grubumuzda da 
hem kadınlarda (%64) hem de erkeklerde (%50) daha 
yüksek oranda  kama tipi kırık mevcut idi. Hastaların 
%31 inde kama (wedge) tipi, %9.8 inde plaka(endplate) 
tipi, %11,8 inde ise ezilme (crush)tipi kırık mevcut idi.
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Kırıkların lokalizasyonu değerlendirildiğinde ise %2si-
nin üst torakal bölge (T1-T2-T3-T4), %31,4 ünün orta 
torakal bölge (T5-T6-T7-T8), %17,6 sının da alt torakal 
bölgede (T9-T10-T11-T12) olduğu belirlendi. Her iki 
hastalık grubunda kırığı tespit edilenlerin  %9.8 inde 
1.derece, %39,2 sinde 2.derece, %3.9 unda 3.derece 
kırık bulundu.

Sonuç olarak İBH’nda osteoporoz patogenezi multifak-
töriyeldir. Kendi çalışmamızı da göz önünde bulundurdu-
ğumuzda İBH’nda OP gelişimi ileri yaş,düşük VKİ,sigara                                         
kullanımı ,hastalık seyrinde barsak rezeksiyonu geçirmiş 
olmakla pozitif korelasyon gösterirken;hastalık tutulum 
yeri ve D vitamini eksikliği arasında negatif korelasyon 
görülmektedir. OP da hastalarda ağrı genellikle olma-
dığı ve OP’un ileri dönemlerinde  ancak vertebra kırığı 
oluşumunda ağrı hissedilmeye başladığı için erken tanı 
pek mümkün olamamaktadır. Vertebra deformitelerine 
%40-50 oranında rastlanabilmektedir. Çalışmamızda da 
vertebra kırığı sıklığı %52 olarak bulundu ve kırık gelişi-
mi açısından yaş,cinsiyet arasında farklılık saptanmadı. 
Diğer önemli bir bulgu da; kırık gelişiminde KMY nun 
düşünüldüğü kadar önemli düzeyde etkisinin olmaması 
idi. Çalışmamızda hasta sayısının az olması dezavantaj 
olmuştur. İlaç anamnezi ne kadar ayrıntılı sorulmuş olsa 
da eski dönemlere yönelik ilaç kullanımı tam anlamıyla 
değerlendirilememiştir. Daha ayrıntılı bir çalışma yapa-
bilmek için hastalara manyetik rezonans inceleme dü-
şünülmüş olsa da maliyet nedeni ile yapılamamıştır.
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ÖZET

Gelişen yaşam koşulları ile obezite ve komplikasyonları da artmaktadır. Alkolik Olmayan Yağlı Kara-
ciğer Hastalığı (AOYKH)/ Alkolik Olmayan Steatohepatit (AOSH) gerçek prevalansı tahmin edilenin 
daha üzerindedir. Tanının tesadüfen konulduğu ancak çocukluk çağında nadiren de siroza neden 
olan bu hastalık, rutin muayene sırasında artmış ALT/AST oranı, ultrason (USG) de belirgin karaci-
ğer ile tanınabilir. Karaciğer biyopsisi özellikli hastalarda tanı koymada altın standarttır. Klinik gidiş 
hakkında net veriler yoktur. Obezite, insülin direnci ve dislipidemi durumlarında histolojik bulgular 
daha ilerlemiştir ve prognoz daha kötü olabilir. İzole yağlanma en iyi prognoza sahip iken, fibrozisin 
eşlik ettiği hepatosit hasarı varlığında prognoz daha kötüleşmektedir. Karaciğer biyopsisi sırasında 
hastaların %7-16’sında siroz gelişmiştir. Tedavide kilo verme ve egzersiz en önemli rolü oynamakta-
dır. İlaçlar konusunda çocuklarda kesinleşmiş veriler yoktur.

Anahtar kelimeler: Çocuk; Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı; Siroz

ABSTRACT

Obesity and its complications are increasing with improving lifestyles in our century. The prevalence 
of non-alcoholic fatty liver disease/ non-alcoholic steatohepatitis (NAFLD/NASH) is thought to be 
more than expected. The diagnosis is particularly made incidentally by finding elevated ALT/AST 
ratio, enlarged liver on ultrasonographic examination. But on the other hand this disease can 
lead to cirrhosis during childhood. Liver biopsy is gold-standart if performed among patients who 
fulfill some suggested criteria. There are no precise data about clinical outcome. Obesity, insülin 
resistance and dislipidemia are the factors that can lead to worse histolojical findings and poorer 
prognosis as well. Isolated steatosis has the best prognosis, whereas the prognosis gets worse 
when fibrosis is added to hepatocyte injury. Cirrhosis is seen in 7-16% of patients at the time of 
liver biopsy. weight reduction and excercising have the most important role in treatment.There is 
no strict data about drugs for children. 

Key Words: Child; Non-alcoholic fatty liver disease; Cirrhosis
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GİRİŞ

Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı (AOYKH) tek 
başına yağlı karaciğer veya eşlik eden steatohepatit ile 
görülen bir sendromdur (1).  AOYKH obezite ve insülin 
direnci ile birlikte olan metabolik bir sendrom olarak 
da tanımlanmaktadır (2). İlk kez 1962 yılında klinik bir 
durum olarak tanımlanıp (3), 1980 yılında Ludwig ve 
ark. (4) tarafından alkolik hepatitten ayırt edilemeyen, 
obez ve/veya diyabetik kadınlarda görülen klinikopa-
tolojik bir durum olarak tanımlanmıştır (2). Zamanla 
nekroinflamasyon ile birlikte olan yağlı karaciğer has-
talığının (alkolik olmayan steatohepatit: AOSH) sadece 
yağlı karaciğerden kriptojenik siroza kadar değişen ge-
niş bir yelpazede olabileceği ve bu durumun AOYKH’nın 
bir alt grubu olduğu gösterilmiştir. Primer AOYKH, nek-
roenflamasyonun eşlik ettiği veya etmediği steatozun 
diğer formlarından ayrılması gereken bir durumdur (1).  
Yağlı karaciğer tek başına benign bir durum gibi ise de, 
AOSH, AOYKH’nin en ağır şekli olarak kabul edilmekte-
dir (2). Ancak “yağlı karaciğer” söz konusu olduğunda 
AOSH’in selim bir durum olmadığı ve bu kişilerin donör 
olması durumunda karaciğer naklinin başarısızlığına 
neden olabileceği bildirilmiştir (5).
 Obezite vücuda alınan enerjinin harcanan 
enerjiden fazla olması sonucu aşırı yağ birikmesidir. 
Obezite çocuk ve ergenlerde giderek artmaktadır. Obe-
zite sıklığı Amerika Birleşik Devletlerinde yapılmış olan 
bir çalışmada siyah ve beyaz ırkta %18 ve %8 [6], Fran-
sız çocuklarında %2 ve Alman çocuklarında %13 olarak 
saptanmıştır (7).  Ülkemizde yapılan bir çalışmada 6462 
çocuğun 151’inin  (%2.3) obez olduğu saptanmıştır (8). 
Obezite AOSH hastalarının %40-100’ünde görülmek-
tedir (2). AOSH tanısı çocuklarda ilk kez 1983 yılında 
Moran JR ve ark. (9) tarafından, nonspesifik karın ağ-
rısı ve artmış karaciğer fonksiyon testleri (KCFT) olan 3 
olgu ile bildirilmiştir. Baldridge ve ark. (10) 1995 yılında 
karaciğer biyopsisinde hepatik steatoz olan 82 hastada 
AOYKH saptamış, hepsi obez olan bu hastalarda ALT 
ve AST değerleri normalin çok üzerinde bulunmuştur. 
Araştırmacılar idiyopatik steatohepatitin obez prepu-
bertal çocuklarda daha sık görüldüğünü ileri sürmüşler-
dir.

Epidemiyoloji
Obezitenin sıklığındaki artış ile birlikte AOYKH/AOSH 
sıklığı da artmaktadır. AOYKH/AOSH’ın klinik önemi, 
prevalansı ve doğal öyküsünden kaynaklanmaktadır. 
Bu durumun gerçek prevalansı bilinmemekle bereaber,  
KC biyopsisi yapılan yetişkin hastalarda AOYKH sıklığı % 
15-39 ve AOSH sıklığı %1.2-4.8 olarak bildirilmektedir 
(11,12).
 Günümüze kadar yapılan en geniş kapsamlı 
araştırmalardan biri olan NHANES III sonuçlarına göre; 
15.000 ABD’linin % 7.9’unda transaminazlar yüksek bu-
lunmuştur (13). Bu kişilerin %69’unda durumu açıklaya-
cak viral enfeksiyon, alkol kullanımı, hemakromatoz gibi 
nedenlerin olmayışı 9.1 milyon ABD’linin AOYKH olabi-
leceğini düşündürmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde 
obezite çocuklar için de giderek artan bir sorun olmak-
tadır.  İngiltere’de 6 yaşındaki çocukların %22’sinin ve 
15 yaşındakilerin %31’inin aşırı kilolu, 6 yaşındaki ço-
cukların %10’nun ve 15 yaşındakilerin %17’sinin obez 
olduğu gösterilmiştir (14). NHANES III çalışmasında 12-
17 yaş arası çocukların  %20’den daha fazlasının aşırı 
kilolu olduğu ve %8-17’sinin obez olduğu gösterilmiştir 
(15). Yüksek ALT seviyeleri obez erkeklerin %10.8’inde 
ve obez kızların %7.8’inde saptanmıştır (15).
 Çocuklarda AOYKH/AOSH prevalansı ile ilgili kı-
sıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Japonya’da 810 okul 
çocuğunda ultrason (USG) ile yapılan çalışmada yağlı 
karaciğer prevalansının % 2.6 olduğu bulunmuştur (16). 
Bu oran vücut kitle indeksi (VKİ) ve obezite indeksleri 
ile kuvvetli korelasyon göstermiştir. Obez Çinli çocuklar-
da yapılan bir çalışmada, 84 çocuğun %73’ünde dislipi-
demi olduğu görülmüştür. USG ile yapılan incelemede 
%77 çocukta yağlı karaciğer hastalığı olduğu görülmüş 
ve hepatik steatoz, VKİ, yüksek ALT, insülin direnci ve 
triaçil gliserol ile korelasyon göstermiştir.  Bu çalışmada 
tahmini AOSH prevalansı %24 olarak bildirilmiştir (17). 
Ülkemizden yapılan bir çalışmada obezite ile başvuran 
322 hastanın 38’inde (%11.8) USG ile gösterilen yağlı 
karaciğer tespit edilmiştir. AOYKH olan obez çocukların 
VKİ, AST, ALT ve GGT ve trigliserid seviyeleri yağlı karaci-
ğer olmayan obez çocuklarınkine oranla anlamlı yüksek 
saptanmıştır (18).
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Patogenez
Yağlı karaciğer ve daha ilerlemiş durumların patogenezi 
tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda bazı hipotez-
ler sürülmüş olmakla birlikte en çok kabul göreni “çift 
darbe” teorisidir (19). Bu teoriye göre ilk darbe insülin 
direncidir ve bu hepatik steatoza yol açmaktadır. İkin-
ci darbe, hepatik demir, antioksidan eksikliği, hipoksi, 
intestinal bakteriler gibi değişik nedenlerle oluşan ok-
sidatif hasarın bir formudur ve bu darbe stetaohepatit 
gelişimine neden olan nekroinflamasyonu oluşturmak-
tadır. Yağlı karaciğer, hepatositlerde yağ depolanması 
ile karakterizedir. Bu lipid çoğunlukla trigliserid olarak 
depolanmaktadır ve hepatositlerde tek bir büyük lipid 
damlacığı [makrovesiküler] veya çoklu küçük lipid dam-
lacıkları [mikrovesiküler] şeklinde depolanabilir (20). 
Steatoz hepatositlerin %30’undan azını tutmuş ise ha-
fif, %60’ını tutmuşsa orta ve %60’tan fazlasını tutmuşsa 
ağır steatozdan bahsedilir (21). Steatoza yol açan  trigli-
seritlerin temel kaynağı, yağ dokusunda depolanan yağ 
asitleri ve karaciğerde de novo lipogenezle sentezlenen 
yağ asitleridir (22). Bunun sonucu olarak, trigliserit-
lerin intrahepatik birikimi en az üç patogenetik yolun 
sonucu olabilir ve zaman zaman metabolik faktörleri, 
membran/nükleer reseptörleri ve hormon ve ilaçları 
dahil edebilir (23-28). Serbest yağ asitlerinin karaciğer 
içine akışının artması, hepatik glukoneogenezi ve trigli-
serit sentezini uyarır; insülinin hepatik glukoz üretimini 
baskılayabilirliğini bozar ve insülinin diğer metabolik 
sonuçlarını etkiler (29).

Trigliseritlerin intrahepatik birikimine öncülük eden 
faktörler: 
1. Yağ dokusundan serbest yağ asitlerinin (SYA) aşırı 
içeri akışı
      • Protein ve karbohidratların trigliseritlere dönüş-
mesi aşırılığı (örnek: aşırı beslenme, TPN)
       • Trigliseritlerin karaciğere ulaşımındaki aşırılık (ör-
nek: obezite, ani kilo kaybı)
2. SYA’lerinin karaciğerden atımının azalması
      • Azalmış VLDL sentezi/salınımı (abetalipoprotei-
nemi, protein malnutrisyonu, ya da kolin eksikliği), ye-
mek sonrası Apo B sekresyonu defekti, MTPinhibisyonu 

(ilaçlar: tetrasiklinler, amiodarone), SHP azalması
3. Bozulmuş SYA beta-oksidasyonunu
       • Vitamin eksiklikleri (B5-pantotenik asit), alkol 
tüketimi, koenzim A eksikliğini tetikleyen ilaçlar (örnek: 
valproik asit, kronik aspirin kullanımı), azalmış peroxi-
some proliferator-activated receptor-alfa aktivasyonu, 
düşük adiponektin seviyeleri, CB1 reseptör upregülas-
yonu (30). 

Klinik Bulgular
Klinik olarak AOYKHveya AOSHli çocukların çoğunda 
özgün olmayan semptomlar vardır. Bir kısmı halsizlik, 
yorgunluk veya özellikle sağ üst kadranda hafif karın 
ağrısı (%42-59) yakınmaları ile gelebilir. Akantozis nig-
rikans hiperinsülineminin klinik bir bulgusudur ve bi-
yopsi ile ispatlanmış AOYKH olan çocukların 1/3’ünde 
gözlenmiştir. Karaciğer büyüklüğü hastaların yarısında 
saptanabilmektedir (31). 

Antropometrik ölçümler
Hastaların bazal antropometrik ölçümleri alınmalıdır. 
Boy, kilo ölçülüp kg/m2 formülü ile vücut kitle indeksi 
hesaplanır. Çocuklarda cins ve yaşa özgü olarak düzen-
lenmiş VKİ persentilleri kullanılmaktadır (32).  Aşırı ki-
lolu yetişkin hastalarda VKİ>25 kg/m2 ve obez hastalar 
VKİ>30 kg/m2 olarak tanımlanmaktadır. Hastaların ço-
ğunda hepatomegali vardır, kronik KC hastalığı bulgu-
ları genelde yoktur. AOYKH olan çocuklarda akantozis 
nigrikans tespit edilmiştir. Bu bulgu insülin direncinin 
kutanöz göstergesi olarak görülebilir. İnsülin direnci-
nin bir yansıması olarak kabul edilen visseral yağlanma 
yağlı karaciğerin oluşumuna yardımcı bir durumdur. Ka-
raciğer yağlanmasını düşündürme açısından VKİ’nden 
daha etkili bir komponenttir. Ancak, erişkinlerde visseral 
yağlanmayı dolaylı olarak saptamaya yardımcı olan bel-
kalça oranı gibi ölçümler çocuklukta çok uygun değildir, 
çünkü bu oranlar yaşla birlikte değişmektedir ve DEXA 
ile ölçülen vücut yağlanması ile uyumlu bulunmamıştır 
(33). Çocuklarda bel çevresi santral yağlanmayı gös-
termesi açısından pratik bir antropometrik parametre 
olarak kabul edilebilir ve insülin direnci ve metabolik 
sendrom açısından artmış riski gösterebilir. (34).
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Çocuklarda bel çevresi ölçümlerinin AOYKH açısından 
önemi kesinleşmiştir (35). Obez çocuk ve ergenlerde 
bel çevresinde her 5 cm’lik artışın ultrasonla yağlı kara-
ciğer saptanmasını göstermede ihtimali 1.4 kat artırdığı 
gösterilmiştir (35). Artmış bel çevresinin artmış kara-
ciğer fibrozisi ile de ilişkili olduğu gösterilmiştir (36). 
Henüz ülkemizde çocuk ve ergenler için bel çevresi için 
ölçümleri standardize edilmemiştir. 

Laboratuar
ALT ve/veya AST değerleri normalin 1-4 katı kadar yük-
sektir.  Alkolik KC hastalığından farklı olarak AST/ALT<1, 
bu oran AOYKH için tipik kabul edilmektedir (31). Bu 
oranın 1’den büyük olması hastalığın ilerlediğini veya 
fibrozu düşündürmelidir. Normal ALT seviyelerine sahip 
hastaların da, AOYKH histolojik spektrumuna sahip ola-
bileceklerini gösterilmiştir. GGT değerleri hemen her 
zaman yüksektir. Diğer KC fonksiyon testleri siroz veya 
KC yetersizliği gelişmediği sürece normaldir. Diyabet 
aşikar hale gelene kadar insülin direnci olup olmadığı 
araştırılmalıdır. Bu nedenle açlık kan insülin ve glukoz 
değerleri saptanmalıdır. Bazı çalışmalarda AOYKH has-
talarının %10-25’inde ANA pozitif bulunmuştur. Meta-
bolik sendromla ilişkilerinden dolayı kan lipidleri ince-
lenmesi tüm hastalarda yapılmalıdır (1).
AOYKH’nin evre ve derecesini girişim yapmadan sap-
tamak için yapılan tetkikler adiponektin, leptin, retinol 
bağlayıcı protein 4, CRP, sensitif CRP, plazminojen akti-
vator1, ferritin, sitokeratin18, lipid peroksidasyon ürün-
leri,  hiyaluranik asit sayılabilir (31). Bu testler rutinde 
kullanılmayıp genellikle çalışmalarda kullanılmıştır. 

Tanı
A-) Ne zaman AOYKH/AOSH düşünülmelidir?
Bu durumlar persistan, açıklanamayan serum ALT yük-
sekliği olan hastalarda akla getirilmelidir. Obezite, diya-
bet ve hiperlipidemi gibi risk faktörleri olan hastalarda 
da düşünülmesi gerekmektedir. Artmış tranaminazları 
olan hastalarda, ilaç kullanımı öyküsü veya steatozise 
neden olan durum varlığında sekonder AOYKH‘den 
bahsedilmektedir ( Tablo 1). 

Tablo 1. Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı 
(AOYKH) sınıflaması:
PRİMER AOYKH
 Metabolik sendrom
 Santral obezite
 Hipertrigliseridemi
 Hipertansiyon
 LDL yüksekliği
 Hiperglisemi
SEKONDER AOYKH
1-İlaçlar. Amiodaron, kortikosteroidler, Ca kanal bloker-
leri, tamoksifen, nükleozid analogları, metotreksat, tet-
rasiklin, VPA, klorokin
2-Endüstriyel çözücülere maruz kalma
3-Peroksizomal değişiklikler
4-Mitokondriyopatiler
5-Weber-Christian hastalığı
6-Mauriac sendromu
7-Wilson Hastalığı
8-Çölyak hastalığı
9-Lipoatrofik diyabet
10-Hipo/Abetalipoproteinemi
11-Turner sendromu
12-Hipotalamik/pitüiter disfonksiyon.
13-Gastrointestinal cerrahi:jejunoileal bypass, gastrop-
lasti, ince barsak rezeksiyonu, biliopankreatik diversi-
yon
14-İnflamatuar barsak hastalığı
15-Bakteriyel aşırı çoğalma

B-) Görüntüleme yöntemleri
USG, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans gö-
rüntüleme (MR) gibi çeşitli yöntemler hepatik steato-
zu gösterebilen, AOYKH/AOSH tanısında kullanılabilen 
non invazif testlerdir. USG yağlanmayı göstermek için 
invaziv olmayan, sıklıkla kullanılan ucuz olan ve eş za-
manlı karaciğer ve portal sistem hakkında da bilgi vere-
bilen bir yöntemdir. Steatoz, karaciğere komşu olan sağ 
böbrek veya dalak ile kıyaslandığında karaciğerin daha 
parlak ve hiperekojen olarak görülmesidir. Derecelen-
dirme 0 ile 3 arasında yapılır.
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Çocuklarda ultrasonun karaciğer biyopsi verileri ile kı-
yaslandığı geniş vaka sayılı bir çalışmada, ultrasonun bu 
konuda faydalı bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır 
(37).  

USG’de yağlı KC infiltrasyonu artmış ekojenite şeklin-
de görülür. Ancak fibrozis ve steatoz da benzer şekilde 
görülebilmektedir. USG’nin histolojik steatozu göster-
medeki sensitivitesi %89, spesifitesi %93 olarak bu-
lunmuştur (16,31). Ultrason yapan kişiye bağlı olduğu 
için sonuçlarda farklılık gösterebilir. Hepatik steatozu 
göstermede kontrastsız BT en etkili yöntemdir. Burada 
dalak ve KC’in tutulum farkından faydalanılmaktadır. 
 
Karaciğerdeki yağ varlığı BT veya US ile gösterilebilir an-
cak MR mikroskopik ve makroskopik yağı göstermede 
en spesifik görüntüleme yöntemidir (38). MR görüntü-
leme ve MR spektroskopinin de histopatolojik yağlan-
ma ile korele olduğu gösterilmiştir (39).

C-)Karaciğer biyopsisi
Artmış KCFT sensitif olmadığı gibi, tanı koymada veya 
fibrozisi değerlendirmede güvenilir bir yöntem değildir. 
Günümüzde özgül ve özgün non invazif testlerin olma-
yışı AOSH’in tanımlanmasını önemli oranda kısıtlamış-
tır. Çocukluk obezitesinin hızla arttığı günümüzde AOSH 
giderek daha önemli hale gelmektedir. Çocuklarda 
AOSH’e eşlik eden fibrosis sık olmamakla beraber, siroz 
da bildirilmiştir. Bu durumda tanı ve prognoz tayini için 
KC biyopsisi altın standarttır. Karaciğerde yağ infiltras-
yonun gösterilmesi histolojiye dayanmaktadır. Ancak 
biyopsi zamanlaması ile ilgili çelişkiler vardır. Çocuk-
lardaki AOYKH konusunda genelde Roberts ve ark. ’nın 
(40) tanımladığı kriterler kullanılmaktadır. Bunlar;  genç 
yaş (10 yaş altı), hepatosplenomegali varlığı, anormal 
laboratuvar sonuçları-yüksek ve persistan hipertransa-
minazemi,  ciddi insülin direnci, organ özgül olmayan 
otoantikor varlığı- Wilson hastalığı gibi patolojilerin 
ekarte edilemediği durumlar, tartı azalmasına rağmen 
transaminazların önemli oranda artması, şüpheli ilerle-
miş karaciğer hastalığı, klinik çalışmalar (31).

Pediatrik AOSH hastalarında mitokondriyal yapının in-
celendiği bir çalışmada mitokondrilerde polimorfizm, 
megamitokondri, matrikste artmış elektrodansite, mat-
rikste kristal lineer inklüzyonların varlığı gösterilmiştir 
(41). KC biyopsisi basit yağlanma ile steatohepatiti ayı-
rabilen tek testtir. Karaciğer hasarı, karaciğer yapısında-
ki değişiklikleri, inflamatuar aktiviteyi ve fibrozisi hak-
kında bilgi verir. Karaciğer fonksiyon testlerinin normal 
oluşu AOYKH-ilişkili karaciğer hasarını dışlamaz. Aynı za-
manda karaciğer biyopsisi eşlik eden diğer hastalıkların 
saptanması açısından da önemlidir (örneğin otoimmün 
hepatit). AOYKH ana histolojik bulgusu hepatositlerde 
makroveziküler yağlı değişiklikler, hücre çekirdeğinin 
hücrenin bir kenarına kayması, hepatositelerde balon-
laşma dejenerasyonu, ve karışık lobüler inflamasyon-
dur. Perisinüzoidal, perisellüler fibroz, Mallory hiyalini, 
megamitokondri, asidofil cisimcikler gibi diğer bulgular 
var olabilir ancak tanı için şart değildir. 

Tedavi
a-Tartı Azaltılması
Obezite AOYKH’da yaygın olduğu için kilo verilmesi en 
önemli tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir. Hafif 
kilo verilmesinin dahi AOYKH ve ilişkili risk faktörlerinin 
iyileştirilmesine yol açabileceği gösterilmiştir. Düşük 
enerjili diyet obez hastalarda karaciğer hacmini, visse-
ral ve subkütan yağ dokusunu azaltmaktadır. Kilonun 
azalması çocukların transaminaz değerlerini düşürebil-
mektedir, ancak hızlı kilo kaybının AOYKH’nı kötüleşti-
rebileceği de söylenmektedir. Diyette yapılacak deği-
şiklikler iyi dengelenmiş yağ, karbonhidrat ve protein 
içermeli ve karbonhidrat ve yağ kalitesini artırmaya 
yönelik olmalıdır. 

Fiziksel aktivite AOYKH’nın tedavisinde insülin direncini 
düzelttiği, kilo vermeyi sağladığı ve karaciğer histolojisi 
iyi yönde düzenlediği için önemli role sahiptir. Yakın za-
manda yapılan bir çalışmada sadece kısıtlı diyet ve fizik-
sel egzersizin faydalı olduğu gösterilmiştir. (31,42,43).
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b-Farmakolojik tedavi
Kilo kaybı ve hayat şekli değişikliği ile başarılı oluna-
madığı hastalığın hızlı gitme eğilimde olduğu bireyler-
de farmakolojik tedavi gereklidir. Günümüzde AOYKH 
veya AOSH tedavisi için erişkin veya çocuklarda kesin 
olarak kabul edilmiş bir ilaç yoktur. Dolayısıyla tedavi 
eşlik eden insülin direnci, diyabet mellitus veya disli-
pidemiyi hedeflemektedir. Bu amaçla oksidatif stresi, 
adipositokinleri ve serbest yağ asitlerinin inflamatuvar 
ve lipotoksik etkilerini düzenleyen ilaçlar ile ilgili çalış-
malar yapılmıştır. Bu amaçla antioksidanlar, insülin du-
yarlılaştırıcıları, ursodeoksikolik asit, antihipertansifler, 
probiyotikler gibi birçok ilaçlar kullanılmıştır. Çocuklar-
da yapılan bir çalışmada metformin, YHK ve karnitin 
yüksek dozda ALT düzeylerini normale döndürdüğü 
gösterilmiştir. Aynı çalışmada E vitamini, asetilsistein, 
metformin ve düşük dozda carnitin ve piyoglitazon ile 
birlikte E vitamininin ALT aktivitesini değiştirmediği sap-
tanmıştır (42). AOYKH olan 173 çocukta yapılan TONİC 
çalışmasında 800IU E vitamini hastalara 2 yıl verilmiştir. 
Çalışma sonuçlarına göre ilacın plaseboya bir üstünlüğü 
saptanmamıştır aynı zamanda AOYKH histolojik bulgu-
larında iyileşme de olmadığı görülmüştür (43,44).
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ÖZET

Tromboembolik olayların önlenmesinde etkili olan warfarin tedavisinde düzenli ilaç kullanımı ve 
koagulasyon değerlerinin takibi önemlidir. 70 yaşında erkek hasta karın ağrısı ile başvurdu. Özgeç-
mişinde mitral kapak replasmanı operasyonu ve tromboemboli profilaksisi için warfarin tedavisi 
aldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde yaygın periton irritasyon bulguları mevcuttu. Karın tomogra-
fisinde ileum seviyesinde duvar kalınlaşması, ince barsak mezenterinde ve pelvik peritoneal kom-
partımanlarda hemoraji ile uyumlu yüksek dansiteli serbest sıvı saptandı. Takibinde akut karın ve 
ileus hali gerilemeyen hasta ameliyata alındı. Explorasyonda karın içi yaklaşık 1000 ml kanlı serbest 
mayi saptandı ve ileoçekal valvin 150 cm proksimalinde yaklaşık 20 cm lik ileumda intramural 
hematom ve perforasyon alanları saptandı. Hastaya parsiyel ince barsak rezeksiyonu operasyonu 
uygulandı. Tedavisi öncelikle medikal olan intramural intestinal hematomda; barsak iskemisi, per-
forasyon, nekroz gelişmesi durumunda cerrahi tedavi gerekebilir. Oral antikoagülasyon kullanan 
bir hasta şayet akut karın ya da ileus tablosu ile başvurduğunda koagülasyon ilacına bağlı intramu-
ral intestinal kanama akılda tutulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Warfarin; Gastrointestinal kanama; Akut karın; Hematom

ABSTRACT

Monitoring regular drug use and coagulation findings are important in the follow-up of Warfarin 
treatment which is effective in the prevention of thromboembolic events. 70 years old male 
patient was admitted with complaints of abdominal pain. His medical history revealed mitral 
valve replacement and warfarin therapy for the prevention of thromboembolism. The signs of 
peritoneal irritation were found on his physical examination. In the radiologic interventions, the 
ileal wall thickening, high density free fluid indicating hemorrhage in the small bowel mesentery 
and pelvis were established. Surgical treatment was performed for the acute abdomen since the 
state didn’t regress with the medical treatment. Approximately, 1000 ml free blood was observed 
in the abdominal exploration, and about 20 cm intramural hematoma and multiple perforation 
areas of the ileum, 150 cm proximal to ileocecal valve, were seen. Partial small bowel resection 
was performed. The treatment of choice for intestinal intramural hematoma is primarily medical. 
If bowel ischemia, perforation and necrosis are found out, surgical treatment should be done. 
Intramural intestinal hematoma should be kept in mind in the differential diagnosis for patients 
using anti-coagulant medication presented with acute abdomen and/or ileus. 

Keywords: Warfarin; Gastrointestinal hemorrhage; Acute abdomen; Hematoma
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GİRİŞ

Warfarin K vitaminine bağlı pıhtılaşma faktörlerini 
inhibe ederek etki gösteren antikoagülan bir ilaçtır. 
Tedavinin etkinliği International Normalized Ratio (INR) 
değeri ile ölçülür ve bu değerin genellikle 2 ile 3 arası 
olacak şekilde doz ayarlaması yapılır. Kanama warfarin 
tedavisi sırasında görülen en önemli komplikasyon 
olup en sık hematüri, hemoraji ve epistaksise rastlanır. 
Bunların yanı sıra gastrointestinal, serebral, yumuşak 
doku ve retroperitoneal bölgede kanamaya yol açarak 
hayati tehlikeye neden olabilecek patolojilere neden 
olabilmektedir (1).  İnce barsaklarda görülen intramural 
intestinal hematom (İMH) nadir bir komplikasyonu 
olup, antikoagülan tedavisi alan hastalar arasında 2500 
olguda bir görülür (2,3). Tedavisi öncelikle medikal olan 
İMH’ da ancak akut karın veya ileus tablosu geliştiğinde 
cerrahi tedavi uygulanır. Bu yazıda warfarin overdozuna 
bağlı gelişen intramural intestinal hematom nedeniyle 
cerrahi tedavi uygulanan olgumuzu literatür bilgileri 
eşliğinde sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU

70 yaşında erkek hasta acil serviste karın ağrısı, kusma 
ve karında şişlik şikâyetleri ile başvurdu. Özgeçmişi 
incelendiğinde yirmi yıl önce mitral kapak replasmanı 
operasyonu olduğu ve tromboemboli profilaksisi için 
warfarin (Cumadin tablet Zentiva firm) tedavisi aldığı 
öğrenildi. Ancak hastanın warfarin tedavisini uygun 
şekilde almadığı ve INR takiplerini düzenli yaptırmadığı 
öğrenildi. Fizik muayenesinde karında yaygın periton-

irritasyon bulguları vardı. Başvuru anında hastanın 
tansiyonu 130/95 mm/Hg ve nabız 120/dk olarak 
saptandı. Laboratuar değerlerinde ise patolojik olarak 
lökosit değeri 14500 mm3 ve kreatinin: 2,7 mg/dl olarak 
bulundu. INR değeri ise ölçülemeyecek kadar (>20) 
yüksekti. Radyolojik görüntüleme yöntemlerinden 
karın ultrasonografisinde (USG) tetkikinde karın sol 
yarısındaki intestinal anslarda uzun bir segment 
boyunca çepeçevre diffüz duvar kalınlaşması, buna 
sekonder luminal daralma ve proksimalindeki anslarda 
genişleme saptandı. Bulgular öncelikle ileus olarak 
değerlendirildi. Ayrıca karın içi serbest mayi de 
saptandı. Ultrasonografik olarak duvar kalınlaşması 
olan segmentte peristaltik hareketler gözlenmedi. 
Bulguların intramural hematom veya invajinasyon ile 
uyumlu olabileceği düşünüldü. Bilgisayarlı tomografisi 
tetkikinde ise (BT) , ince barsaklarda ileum seviyesinde 
duvar kalınlaşması, ince barsak mezenterinde ve pelvik 
peritoneal kompartımanlarda, hemoraji ile uyumlu 
yüksek dansiteli serbest sıvı bulunduğu saptandı (Resim 
1,2). Yoğun bakım izlemine alınan hastaya intravenöz K 
vitamini ile taze donmuş plazma verilerek INR seviyesi 
1,5 değerine düşürüldükten sonra cerrahi kararı alındı. 
Explorasyonda karın içi yaklaşık 1000 ml kanlı serbest 
mayi saptandı ve ileoçekal valvin 150 cm proksimalinde 
yaklaşık 20 cm lik ileumda intramural hematom ve 
perforasyon alanları saptandı (Resim 3). Hastaya parsiyel 
ince barsak rezeksiyonu operasyonu uygulandı.
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Resim 1: Karın tomografisinde intestinal anslarda uzun bir segment boyunca çepeçevre 
diffüz duvar kalınlaşması (kalın ok), buna sekonder luminal daralma ve proksimalindeki 
anslarda genişleme (ince oklar) görülmektedir.



TARTIŞMA

Oral antikoagülan tedavisi; derin ven trombozu, pul-
moner emboli, dirençli atriyal fibrilasyonu ve prostetik 
kalp kapağı olan hastaların tromboembolik komplikas-
yonlarının önlenmesinde büyük önem taşımaktadır (4). 
Ancak bilindiği üzere 2 ile 3 arasında tutulmaya çalışılan 
INR değeri 3’ün üzerine çıktığında spontan kanama ih-
timali artmaktadır (5).  Warfarin kullanımına bağlı INR 
yüksekliği nedeni ile yıllık kanama komplikasyonu oran-
ları %7’nin üzerindedir ve en sık deri altı ve intramüskü-
ler doku içinde kanama görülmektedir (6,7). Hastamızın 
üst ekstremite yumuşak dokularında da belirgin ekimoz 
alanları vardı.  Ancak warfarin overdozuna bağlı en kor-
kulan komplikasyonların bir tanesi de ince barsakların 
duvarı içerisine olan kanamalardır. İntramural hema-
tom olarak ta adlandırılan bu kanama tip oldukça na-
dir rastlanmakla birlikte insidansının 2500 hastada bir 
olduğu bilinmektedir (2). Diğer İMH nedenleri arasında 
hemofili, pankreatit, vaskülitler, kemoterapi uygulama-
ları ve travma gibi nedenler sayılsa da en sık nedenin 
oral antikogülan ilaç kullanımı olduğu saptanmıştır (8). 
Travma nedeniyle olan kanamalara en sık duodenumda 
rastlanırken diğer patolojilere bağlı kanamalara ise je-
junumda daha sık görülmektedir (9). En sık İMH gelişen 
ince barsak segmentinin ise ileum olduğu görülmüştür. 
Kliniğinde en sık görülen semptomlar karın ağrısı, bu-
lantı ve kusmadır (9). Olgumuz yukarıdaki şikâyetlerin 
hepsini bünyesinde barındırmakta idi. Karın ultraso-
nografi (USG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) en sık kul-
lanılan radyolojik incelemeler olup tanı konulmasında 
duyarlılıkları fazladır (10,11). USG’ de komprese olma-
yan barsak segmenti, barsak duvar kalınlığında artış ile 
peritoneal serbest mayi tanı konulmasına yardımcı olan 
bulgulardır (2,10). Ancak bu USG ve BT bulguları İMH 
için spesifik değildir ve benzer bulgulara inflamatuar 
barsak hastalıkları, psödomembranöz enterokolit, en-
feksiyöz kolit, iskemik kolit, hemorajik kolit gibi birçok 
durumda rastlanabilir. Bu nedenlerle tanıda USG bul-
guları sınırlı kalabilmektedir. BT’ de ise sirküler barsak 
duvarı kalınlaşması, lümenin daralması ve intestinal 
obstrüksiyon tespit edilebilir (8). 

Resim 2: Karın tomografisinde ince barsaklarda ileum sevi-
yesinde duvar kalınlaşması, ince barsak mezenterinde ve 
pelvik peritoneal kompartımanlarda (ince ok) , hemoraji 
ile uyumlu yüksek dansiteli serbest sıvı (yıldız) bulunduğu 
saptandı.

Resim 3: İntraoperatif ileoçekal valvin 150 cm 
proksimalinde yaklaşık 20 cm lik ileumda intramural 
hematom ve perforasyon alanları görülmektedir
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Bizim olgumuzda da USG’ de invajinasyon veya intra-
mural hematom ayırıcı tanıları düşünülmüştür. Ancak 
olgumuzun karın BT incelemesinde ise uzun segment 
diffüz duvar kalınlığı bulunan ansta invajinasyona özgü 
“target” görünümü izlenmemiş ve serbest sıvının he-
moperitoneum ile uyumlu olarak rölatif yüksek dansi-
teli olduğu dikkati çekmiştir. Karın tomografi bulgulara 
dayanılarak olgumuz invajinasyona ait “target” bulgusu 
ayırt edilmemesine rağmen intramural hemoraji de in-
vajinasyonda etiyolojik nedenler arasında olduğundan 
öncelikle intramural hematom ve/veya invajinasyon 
ile birlikte hemoperitoneum şeklinde yorumlanmıştır. 
Oral antikoagülan kullanımı sonrası gelişen İMH’ un 
güncel tedavisi öncelikle medikaldır. Medikal tedavi ko-
agülasyon parametrelerini normal değerlere düşürmek 
için warfarinin kesilmesini, K vitamini uygulanmasını 
ve taze donmuş plazma verilmesini içerir (8,12). Aynı 
zamanda hastalara nazogastrik dekompresyonu ve to-
tal parenteral nütrisyon da uygulanmalıdır (5,13).  Bu 
süreçte hastaların hematolojik parametreleri ve kliniği 
yakın takip edilmelidir. Ancak barsaklarda iskemi, nek-
roz, perforasyon şüphesi veya aktif kanamanın devam 
etmesi durumunda cerrahi tedavi endikasyonu bulun-
maktadır (2,8,14). Sonuç olarak İMH oral antikoagülan 
kullanan hastalarda nadir görülmekle birlikte akut karın 
veya ileus tablosuna neden olabilmektedir. İMH gelişen 
hastalara öncelikle medikal ve destek tedavisi uygulan-
malıdır.  Cerrahi tedavi ancak akut karın tablosu ya da 
medikal tedaviye yanıtsızlık durumunda düşünülmeli-
dir.
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ÖZET

Araknoid granülasyonlar, araknoid membranın dural sinüsler içine doğru büyümesidir. Bu oluşum-
lar, dural sinüsleri dolduracak ve genişletecek kadar büyüyebilir veya kafatasının iç sahasına açıla-
bilir. Biz burada, bir haftadır başdönmesi şikayeti ile başvuran 56 yaşında erkek bir hasta sunuyo-
ruz. Nörolojik ve göz dibi muayeneleri normal idi. Beyin bilgisayarlı tomografi taraması pariyetal 
kemiğin iç sahasında bilateral birden fazla litik alanlar gösterirken; bu lezyonlar manyetik rezonans 
görüntülemede (MRG) kontrast tutmayan tarzda olup dural sinüs tıkanıklığı ile ilişkili değildi. Baş-
dönmesi vestibulosuppressan ilaçlar ile geriledi. Hiçbir müdahale planlanmadı ve hasta MRG ça-
lışmaları ile takip edildi.

Anahtar kelimeler: Araknoid zar; Litik kemik lezyonu; Manyetik rezonans görüntüleme; Çok kesitli 
bilgisayarlı tomografi; Baş dönmesi
ABSTRACT

Arachnoid granulations are growths of arachnoid membrane into the dural sinuses. They may 
grow to fill and dilate the dural sinuses or expand the inner table of the skull. We report a 56-
year-old man who presented with a one week history of vertigo. Neurological and fundoscopic 
examinations were normal. Brain computed tomography scan showed multiple lytic areas on the 
inner table of the parietal bone bilaterally whereas the lesions were not related to the occlusion 
of the dural sinuses on magnetic resonance imaging (MRI) without contrast enhancement. The 
vertigo resolved with vestibulosuppressant drugs. No intervention was planned and the patient 
was followed up through MRI studies. 

Keywords: Arachnoid membrane; Lytic bone lesion; Magnetic resonance imaging; Multidetector 
computed tomography; Vertigo  
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INTRODUCTION

Arachnoid granulations (AGs) are growths of arachnoid 
membrane into the dural sinuses through which CSF 
enters the venous system (5). They normally measure 
a few millimeters but may grow to fill and dilate the 
dural sinuses or expand the inner table of the skull (9). 
We present a case of a patient who presented with a 
one week history of vertigo that is unlikely related to 
bilateral parietal bone AGs.  

CASE REPORT

A 56-year-old man was admitted to the hospital with 
a one week history of vertigo attack. The patient was 
having problems while turning to right and left with a 
vague tinnitus on his left ear. He has not experienced 
similar attack before. He had no history of either sys-
temic diseases or medication usage. He underwent a 
complete audio-vestibular test battery revealing no 
abnormality. The results of the laboratory tests were 
within the normal ranges. The neurological and general 
physical examinations were normal. Visual field and 
acuity were normal. Fundoscopic examination findings 
were normal. Brain computed tomography (CT) scan 
showed multiple lytic areas on the inner table of the 
parietal bone bilaterally (Figure 1). Magnetic resonance 
imaging (MRI) showed frontal uncalcified AGs bilater

ally without contrast enhancement (Figure 2). These 
lesions were isointense relative to CSF in all images. 
Occlusion of the dural sinuses was not detected on 
MRI. Lumbar puncture was performed and the opening 
pressure was within the normal range (160 mm H2O). 
The vertigo resolved with vestibulosuppressant drugs. 
No intervention was planned and the patient was fol-
lowed up through MRI studies. 

Figure 1. A sagittal reformatted cranial tomography 
image shows parasagittal defects indenting the inner 
table of the parietal skull. 

Figure 2. A sagittal T2-weighted magnetic resonance image 
shows high -signal- intensity lesions protruding into the 
parietal inner table.
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DISCUSSION

The growth of arachnoid membrane into the dural sinus 
(glandulae conglobatae) was first described by Pacchi-
oni in 1705 (2). These projections are called arachnoid 
villi or AGs (pacchionian bodies), depending on their 
size. Arachnoid villi are microscopic, whereas granula-
tion is visible to the naked eye (5). They function as a 
passive filtration system for cerebrospinal fluid (CSF), 
providing a pathway from subarachnoid space into the 
venous system. AGs increase in number and enlarge 
with age probably in response to CSF pressure and can 
expand the inner table of the skull (5). Occasionally, 
they even expand into the diploic space and eventually 
involve the outer table, mimicking osteolytic lesions 
(8,9). Erosion of the bone is not clinically significant 
unless it is located near pneumatized parts of the skull. 
It can lead to CSF leakage. Erosions are generally in the 
anterior parietal bone and posterior frontal bone, usu-
ally within 3 cm of the midline (8). Similarly, in our case 
the location of the AGs was the bilateral parietal bone 
near the vertex. Giant AGs are much larger than nor-
mal AGs, approximately 10 mm in diameter (4). Most 
of the AGs were reported to be spherical or finger-like 
in shape (5). AGs can be classified into two types: single 
and lobulated type (5). In our case, AGs had a spherical 
shape and a lobulated type. 

They are generally asymptomatic, which could probably 
be explained by their slow growth. Moreover, they can 
be often discovered incidentally in the sinuses in par-
ticular transverse and posterior superior sagittal sinus 
and skull (5). Sometimes, they can grow substantially 
and occlude the dural sinuses and rarely cause symp-
toms of increased intracranial pressure prompting im-
mediate management (3). The literature shows that 
the common complaint of the patients was headache 
(1,6). Giant AGs were often associated with pseudotu-
mor cerebri with headache, vertigo and blurred vision 
due to papilledema (1,10). Isolated vertigo attack was 
not defined before in the literature. Since the open-
ing pressure was within the normal range in lumbal 
punction and the size of AGs was not giant, we unlikely 
explain the patient’s vertigo on this ground. So, the 
mechanism of his vertigo is yet unclear. 

Differential diagnosis of an AG can be dural sinus 
thrombosis, inclusion tumor, meningocele, dermoid, 
epidermoid, cavernous hemangioma, or meningioma 
(9). These can be excluded by their characteristic im-
aging findings. In MRI, AGs appear hypointense or 
isointense relative to the brain on T1-weighted and 
hyperintense on the T2-weighted images, showing 
minimal heterogeneous contrast enhancement (7). 
Relative to CSF all granulations are isointense on T2-
weighted images, while almost all are isointense both 
on T1-weighted images and fluid attenuated inversion 
recovery (FLAIR) images. In diffusion-weighted images, 
all AGs showed isointensity to normal brain tissue, 
which was higher than the reported signal intensity 
of arachnoid cysts and lower than that of epidermoids 
(7). However, it may be difficult to differentiate AGs 
from dermoids, epidermoids, hemangiomas and oth-
er lesions presenting signal intensities similar to CSF. 
Dermoid and epidermoid cysts frequently involve both 
the inner and outer tables, hemangiomas and eosino-
philic granulomas are located mainly in the intradiploic 
space and rarely involve the inner table (8). In contrast, 
AGs determine an impression on the inner table and 
only in few cases involve the outer table. Similarly, in 
our case, the inner table of the parietal bone bilaterally 
was involved. As AGs can involve dural sinuses, differ-
ential diagnosis should also include sinus thrombosis 
and intrasinus tumors. Nevertheless, AGs are not hy-
perintense on FLAIR images, although lesions usually 
hyperintense on T2-weighted are thought to be hyper-
intense on FLAIR images with the exception of epider-
moids (7).  When suspected prominent AGs are noted, 
FLAIR images should help to differentiate granulations 
from the dural sinus or skull lesions, mainly from the 
epidermoids. In our patient, MRI showed lobulated 
extraaxial cystic lesions, isointense relative to the CSF 
in all images, were located on the parietal bone bilat-
erally near the vertex without contrast enhancement. 
These lesions were not related to the occlusion of the 
dural sinuses. Because of the incidental diagnosis and 
the absence of related symptoms, no intervention was 
planned and the patient was followed up through MRI 
studies.
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Little is known about the nature of the related symptoms 
and no long-term follow-up studies which can help to 
discern if symptoms are related to radiological findings 
have been performed. Further studies are required to 
improve our understanding of the possible roles of AGs 
in pathological conditions.   
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ÖZET

Kist hidatik hastalığı hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı yerlerde halen ciddi bir sağlık sorunudur. 
En sık karaciğerde yerleşim gösterir. Hastalar çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte karın ağrısı 
gibi nonspesifik şikâyetleri de bulunabilmektedir. Tanı çoğunlukla rastlantısal olarak konmakta-
dır. Tedavi edilmeyen kist hidatik hastalığı safra yoluna açılma, obstrüksiyon, rüptür ve buna bağlı 
anaflaktik şok gibi ölümcül komplikasyonlara neden olabilmektedir.  Tedavisi için farklı yöntemler 
olmakla birlikte hastalığın primer tedavisi cerrahidir. Cerrahi için klasik yaklaşım şekli abdominal 
yolla olmaktadır. Ancak karından ulaşımın güç olduğu karaciğer kubbe yerleşimli kist hidatikleri 
için torakotomi ile transdiyafragmatik yaklaşım da alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. Bu yazı ile 
transtorasik yaklaşımla tedavi edilen karaciğer kubbe yerleşimli üç kist hidatik olgusunu sunmayı 
amaçladık.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik; Torakotomi; Karaciğer

ABSTRACT

Hydatid disease is still a serious public health problem especially in areas where animal husbandry 
is widely practiced. The most common localization of the disease is liver. However most patients 
are usually asymptomatic but some of them suffer from non-specific abdominal pain. Diagnosis is 
usually made incidentally. If cyst hydatid disease is left untreated, a variety of complications such 
as opening to the bile duct, obstruction, and free rupture to peritoneum which can consequently 
cause an anaphylactic shock leading even death. Despite many methods have been described, the 
primary treatment is still surgery. The classical surgical approach is abdominal route.  Cases which 
are difficult to reach from the abdominal route such as hydatid disease located in the liver dome, 
access with a transdiaphragmatic thoracotomy may be an alternative treatment option. In this 
paper we aimed to present a transthoracic approach which is successfully used in the treatment 
of hydatid cysts of the liver dome in three patients. 

Keywords: Cyst hydatid; Thoracotomy; Liver
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GİRİŞ

Kist hidatik hastalığı (KH) ekinokok türü parazitin yol 
açtığı bir hastalıktır.  Hastalıktan primer olarak sorumlu 
tutulan etken Echinococcus granulosus’dur. Ülkem-
izde ve hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Avus-
tralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Güney Amerika, 
Kanada, Avrupa’nın Akdeniz’e komşu ülkeleri ve Orta 
Doğu’da endemik olarak görülmektedir (1). Kist hi-
datik hastalığı tüm sistem ve organları tutabilmesine 
rağmen en sık karaciğer ve akciğerde görülür. Karaciğer 
yerleşimli kist hidatik olgularında safra yollarına açılma 
ve buna bağlı safra yolları obstrüksiyonu en sık görülen 
komplikasyonlarıdır. Bunun yanında en korkulan komp-
likasyonu kistin rüptürü ve buna bağlı anaflaktik reaksi-
yon ve şok tablosudur (2). Karaciğer yerleşimli lezyonlar 
için en etkin tedavi seçeneği halen cerrahidir. Cerrahi 
tedavide öncelikle tercih edilen yöntem abdominal 
yaklaşımlardır. Ancak karaciğer kubbe yerleşimli diafrag-
matik yüze yakın kistlere ulaşım klasik karın insizyonları 
ile zor olabilmektedir. Yine abdominal yaklaşımda kiste 
ulaşım güçlüğü nedeni ile kanama, kistin kontrolsüz 
açılması ve inkomplet tedavi gibi komplikasyonlar 
görülebilmektedir (3). Karaciğer kubbe yerleşimli kist 
hidatik vakalarında torakotomi ile transdiyafragmatik 
yaklaşım konvansiyonel cerrahiye alternatif güvenli 
bir yöntem olabilmektedir. Bu makale ile karaciğer di-
yafragmatik yüzde yerleşmiş üç kist hidatik olgusunun 
transtorasik yaklaşımlı cerrahi tedavi sonuçlarımızı 
sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU

Olgu 1: 32 yaşında erkek hasta, sağ yan ağrısı şikâyeti 
ile tetkik edilirken karaciğerde kistik kitle saptandı. Fizik 
muayenesinde özelliğe rastlanmayan hastanın laboratu-
ar incelemelerinde patolojiye rastlanmadı. Yardımcı tanı 
araçlarından karın ultrasonografisinde (USG) karaciğer 
sağ lobuna yerleşim gösteren Garbie sınıflandırmasına 
göre tip 2 olarak değerlendirilen 8x10 cm’lik kistik kitle 
saptandı. Karın tomografisinde (BT) karaciğer sağ lob 
lokalizasyonuda 10 cm’lik KH ile uyumlu lezyon görül-
dü. Kist hidatik için indirekt hemaglütinasyon testi (İHA) 
1/1280 titrede pozitif bulunan hastaya ameliyat kararı 
verildi. Sağ posterolateral torakotomi ile kistomi ve 

drenaj uygulanan hasta batın dreni 4. gün, toraks tüpü 
ise 5. gün çekilerek komplikasyon gelişmeksizin 7. gün 
taburcu edildi. 

Olgu 2: 56 yaşında bayan hasta non-spesifik karın ağrısı 
ile polikliniğe başvurdu. Sağ üst kadran derin palpasyo-
nunda hassasiyeti olan hastanın laboratuar verileri 
olağan sınırlar içerisinde idi. Karın USG’sinde karaciğer 
sağ lobta 11x10 cm’lik Garbie sınıflandırmasına göre 
tip 3 KH ile uyumlu kistik natürde kitle saptandı. Batın 
BT’de ise karaciğer sağ lob kubbe yerleşimli 11 cm’lik 
KH dışında patoloji saptanmadı (şekil 2). İHA testi 1/640 
titrede pozitif olarak bulunan hastaya sağ posterolater-
al torakotomi ile kistotomi ve drenaj ameliyatı yapıldı. 
Ameliyat sonrası 2. gün karaciğer kist içi ve 3. gün toraks 
dreni çekildi. Ameliyat sonrası 7. günde hasta sorunsuz 
taburcu edildi. 

Olgu 3: 40 yaşında erkek hasta aralıklı ateş, terleme 
nedeniyle hospitalize edilen hastanın şikayetlerine 
karın ağrısının eklenmesi üzerine değerlendirildi. Fizik 
muayenesinde geçirilmiş karın ameliyatına bağlı medi-
an skarı ve sağ üst kadranda derin palpasyonla hassasi-
yet saptandı. Karın USG’inde ve BT’sinde karaciğer sağ 
lobta 10 cm’lik enfekte KH ile uyumlu lezyon saptandı. 
1/640 titrede İHA testi pozitif olarak bulundu. Sağ tran-
storasik yaklaşımla ameliyat edilen hastanın karaciğer 
kist içi dreni 6. gün, toraks tüpü ise 5. gün çekildi. 
Ameliyat sonrasını sorunsuz geçiren hasta 9. gün tabur-
cu edildi.

Cerrahi Teknik
İntratrakeal genel anestezi altında hastalara sol lateral 
dekübit pozisyonu verildi. Entübasyon için çift lümenli 
entübasyon tüpü kullanıldı. Çift lümenli tüpün sağ 
tarafı iptal edilerek posterolateral torakotomi insizyonu 
ile 7. interkostal aralıktan toraksa girildi. Akciğer 
serbestleştirildikten sonra diyafragma, kistin lokal-
izasyonuna göre frenik sinire dikkat edilerek yaklaşık 4 
cm açıldı.
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Karaciğer etrafı povidine iyodinli tamponlarla korunarak 
kist içerisine ponksiyon yapıldı. Kist kavitesi povidine 
iyodin solüsyonu verilerek 15 dk beklendi. Kist içeriği 
aspire edilerek kist elemanları çıkartıldı. Kist kavitesine 
bir adet dren konularak batından dışarı alındı. Diya-
fragma ipek sütürlerle separe olarak kapatıldı. Toraksa 
kanama kontrolü yapılarak ucu apikal bölgede olmak 
üzere 1 adet 28 numara toraks dreni yerleştirildi. Katlar 
anatomik planda kapatılarak operasyon sonlandırıldı.

TARTIŞMA

İlk kez Thebesius tarafından tanımlanan kist hidatik 
hastalığının en sık etkeni Echinococcus granulosus’dur. 
Diğer ekinokok etkenleri ise insanda nadiren hastalığa 
yol açmaktadır. İnsan parazitin yaşam döngüsünde ara 
konaktır. İnsana bulaşma fekal-oral kontaminasyonu ile 
olmaktadır. Özellikle hayvancılıkla uğraşan ve yeterli 
kişisel temizliğe dikkat etmeyen çalışanlarda görülme-
ktedir (4,5).  Hastalık sıklıkla yaşamın 3. ve 4. dekatında 
rastlanmakla birlikte kadınlarda daha sık görülmektedir 
(6). Vücutta herhangi bir organı tutabilmesine rağmen 
en sık karaciğer (%60-70) tutulmaktadır. Hastalarımızın 
yaş ortalaması ise 42,6 ve üç hastamızın ikisi kadın 
idi. Ayrıca iki hastamızın anamnezinde hayvancılıkla 
uğraşma öyküsü vardı. Karaciğer kist hidatikleri genel-
likle asemptomatiktir. 

Ancak vakaların yarısında karın ağrısı, ele gelen kitle gibi 
şikâyetleri bulunabilmektedir (7). Bununla birlikte asıl 
klinik tablo kistin büyüklüğüne ve komplikasyonların 
varlığına bağlıdır.

Bozok Tıp Derg 2014,4(1):70-4
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Resim 1: Karın tomografisinde garbie sınıflandırılması 
doğrultusunda tip 2 olarak nitelenen yaklaşık 10 cm 
boyutunda kist hidatik ile kistik kitle imajı görülmektedir. 

Resim 2: Karın USG’ sinde karaciğer sağ lob yerleşimli 11x10 
cm’lik Garbie sınıflandırmasına göre tip 3 KH ile uyumlu kistik 
natürde kitlenin tomografik bulguları görülmektedir.

Resim 3: İçerisinde hava sıvı seviyeleri veren 
enfekte kist hidatik ile uyumlu 10 cm’lik kistik kitle 
imajı görüntülenmektedir. 
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Kist hidatiğin en önemli komplikasyonları safra yollarına 
açılması buna bağlı tıkanma sarılığı, apse ve kolanjit gibi 
tablolardır. Bunun yanında nadirde olsa kistin perfora-
syonuna bağlı anafilatik reaksiyon ve şok tablosu da 
görülebilmektedir. Karaciğer kubbe yerleşimli kist hi-
datiklerinde ise kistin toraksa açılmasına bağlı safralı 
balgam, ampiyem, bronkobiliyer fistül, akciğer apse-
si, bronşektazi gibi yaşamı tehdit edebilecek komp-
likasyonlara rastlanabilmektedir (8). Olgularımızın 
birinde kist hidatiğin enfekte olmasına bağlı ateş 
varken, diğer ikisinde klinik olarak non-spesifik karın 
ağrısı dışında semptom ve bulgu saptanmamıştır. KH 
hastalığının tanısı kist sıvısının ve membranın görülm-
esi ile konulmaktadır. Yardımcı tanı araçlarından labo-
ratuar incelemelerinde komplikasyon olmadığı sürece 
eozinofili dışında patolojiye rastlanmamaktadır. Se-
rolojik testler içerisinde IgG ELISA ve indirekt hemaglü-
tinasyon testi en sık kullanılan testlerdir. Bunun dışında 
artık rutinde çok kullanılmayan Casoni deri testi, Wein-
berg hemaglütinasyon testi, eozinofil sayımı ve eri-
trosit sedimantasyon hızı testleri bulunmaktadır (9). Biz 
de kliniğimizde KH tanısı için serolojik test olarak İHA 
kullanmaktayız ve hastalarımızın hepsinde İHA testleri 
anlamlı yüksek bulunmuştur. Günümüzde tanı sıklıkla 
başka nedenlerle yapılan görüntüleme yöntemlerinde 
kistin rastlantısal olarak saptanmasıyla konulmaktadır. 
Karın ultrasonografisi ve tomografisinde kist içerisindeki 
germinatif membranları ve kız veziküllerin saptanması 
tanısaldır (10). USG ve tomografi KH tanısında iyi 
sonuçlara sahiptir (11). Üç olguda da tanı için BT ve USG 
kullanılmıştır.

Karaciğer kist hidatiklerin primer tedavisi cerrahidir. 
Cerrahi tedaviyi kabul etmeyen veya tolere edemeyecek 
hastalar ile komplike olmayan küçük kistlerin varlığında 
medikal tedavi denebilmektedir. Medikal tedavinin te-
melinde albendazol yer almaktadır. Perkutan tedavi ise 
ancak sınırlı sayıdaki olguda tatminkâr sonuçlar veren 
bir işlemdir. Cerrahi prensibin temelinde karaciğere 
zarar vermeyecek şekilde parazitin tamamen temi-
zlenmesi, kistin içindeki elemanların boşaltılmasıdır. 
Karaciğer kist hidatiklerin tedavisinde parsiyel kistekto-
mi, karaciğer rezeksiyonları gibi prosedürler olmasına 
rağmen halen en sık kistotomi ve kist poşunu küçültücü 

işlemler uygulanmaktadır. Cerrahi sonrasında kanama, 
enfeksiyon, apse ve safra fistülü gibi komplikasyonlarının 
görülme olasılığı hakkında çok değişik oranlar 
bulunmaktadır. Bazı yayınlarda safra fistüllerini %2’den 
%80’lere kadar çıktığı bilinmektedir (12,13). Karaciğer 
ön yüz yerleşimli kist hidatik olgularında cerrahi 
teknikte çoğunlukla sorun olmamakla birlikte kubbe 
yerleşimlerinde kiste ulaşım oldukça zordur. Özellikle 
Kouraklis ve arkadaşlarının tanımladığı üzere karın cer-
rahisi geçirmiş hastalarda cerrahi disseksiyon da old-
ukça zorlaşmaktadır (14,15). Torakotomi ile yaklaşımda 
tek akciğer ventilasyonu ile akciğer alt lob ve diyafrag-
ma eksplorasyonu en iyi şekilde ortaya konmaktadır. Bu 
noktada dikkat edilmesi gereken nokta kubbe kistler-
inde akciğer alt loba yapışıklık daha sık görüldüğünden 
diseksiyon titiz yapılarak hava kaçağı olmamasına özen 
göstermek gerekir. Gezer ve arkadaşlarının 200 vakalık 
serisinde hiçbir hastada mortaliteye rastlanmazken en 
sık görülen komplikasyon sanılan aksine safra fistülü 
değil uzamış hava kaçağıdır. Safra fistülü oranını ise 
% 4 olarak belirtmişlerdir (16). Pnömoni, atelektazi, 
ampiyem, kanama torakotomiye bağlı sık görülen diğer 
komplikasyonlardır. Olgularımız sınırlı sayıda da olsa 
herhangi bir komplikasyon ile karşılaşmadık.  Yayınlarda 
benzer cerrahi girişim uygulanan hastalardaki ortalama 
hastanede kalış sürelerini 10 gün olarak belirtmişlerdir. 
Bizim olgularımızda ise ortalama hastanede kalış süresi 
benzerdir. Biz gerek uygulanan cerrahi prosedürün 
rahatlığı, gerekse ameliyat sonrası hastanın konforu 
ve komplikasyon oranlarındaki düşüklükler nedeniyle 
torakatomi ile yaklaşımın alternatif bir tedavi metodu 
olduğunu düşünmekteyiz.
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ÖZET

Pnömobili safra kesesinde veya safra yollarında hava oluşması olarak tanımlanır. Pnömobilinin bir-
çok nedeni vardır ve bunlar arasında cerrahi olarak oluşturulmuş biliyoenterik fistüller, endosko-
pik retrograt kolanjiopankreatografide safra yollarına girilmesi, anfizamatöz kolesistit ve piyojenik 
kolanjit yer almaktadır. Künt karın travması sonrasında da pnömobili gelişebileceği bildirilmiştir. 
Fakat bu sayı günümüze kadar beş olguyu geçmemektedir. Bu yazıda, trafik kazası sonucu oluşan 
künt karın travmasına bağlı pnömobili gelişen ve medikal tedavi uygulanan olgu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Karın; Travma; Safra kesesi

ABSTRACT

Pneumobilia is described as occurrence of free air in the gallbladder or biliary tree. There are 
a number of causes of pneumobilia, including  surgically generated biliary enteric fistula, 
instrumentation of the bile duct on endoscopic retrograde cholangiopancreatography, 
emphysematous cholecystitis, and pyogenic cholangitis. Pneumobilia has also occurred following 
blunt abdominal trauma, but to date, no more than five cases of such injury have been reported 
in the literature. In this report, we present a patient struck by a traffic accident with traumatic 
pneumobilia following blunt trauma to the abdomen, which was managed conservatively.

Keywords: Abdomen; Trauma; Gallbladder
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GİRİŞ

Pnömobili safra kesesinde veya safra yollarında hava 
oluşması olarak tanımlanır. Künt karın travması sonrasında 
da pnömobili gelişebileceği bildirilmiştir (1-4). Bu yazıda, 
trafik kazası sonucu iki araç arasında sıkışma sonucu 
oluşan künt karın travmasına bağlı pnömobili gelişen ve 
medikal tedavi uygulanan olgu sunuldu.

OLGU SUNUMU

Altmış bir yaşında erkek hasta trafik kazası nedeniyle 
acil servise başvurdu (p.n.1367). Fizik muayenede ins-
peksiyon, palpasyon ve perküsyon ile patolojik durum 
saptanmadı. Vital bulgular(ateş, nabız, tansiyon ve solu-
num sayısı normal ancak hastada şiddetli bel ağrısı tarif 
ediyordu. Röntgen filmlerinde patolojik kırık tespit edil-
medi. Thoraks ve abdominal tomografisi (BT) çekildi. Ab-
dominal BT de safra yollarında ve safra kesesinde serbest 
hava gözlendi (Resim1,2).

Hastanın anamnezi tekrar alındığında kaza; araç dışı ve 
karın bölgesinin iki aracın tamponu arasında sıkıştırıldığı 
şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Olgunun hematolojik ve 
biyokimya değerleri normaldi. Oral beslenme kesildi 
hasta obzerve edildi. 24 saat sonra hastanın ağrıları hafi-
fledi. Kontrol ültrasonografisinde safra kesesi ve safra 
yollarında minimal hava tespit edildi. 48 saat sonra şifa 
ile hasta 
taburcu edildi.

TARTIŞMA

Pnömobili safra kesesinde veya safra yollarında hava 
oluşması olarak tanımlanır. Pnömobilinin birçok nedeni 
vardır ve bunlar arasında cerrahi olarak oluşturulmuş 
biliyoenterik fistüller, endoskopik retrograt kolan-
jiopankreatografide safra yollarına girilmesi, anfiza-
matöz kolesistit ve piyojenik kolanjit yer almaktadır 
(1-4). Künt karın travması sonrasında da pnömobili 
gelişebileceği bildirilmiştir (3,4). Fakat bu sayı günümüze 
kadar beş olguyu geçmemektedir. Olgumuzda pneumo-
bilia dışında patolojik lezyon saptanmadı. Olgunun daha 
önce geçirdiği batın operasyonu ve endoskopik girişimi 
yok. Sonuç olarak trafik kazalarında; kaza oluş biçimi ko-
nusunda ayrıntılı anamnez alınmalı ve BT çekilmelidir.

Resim 1: Safra yollarında hava.

Resim 2: Safra kesesinde hava.
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ÖZET

Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak saptanan sıtmanın ülkemizde genellikle P. vivax 
türü görülmektedir. Ancak yurt dışı seyahat öyküsü bulunanlarda P. falciparum sıtmasına da rast-
lanmaktadır. Biz burada Sudan’da  P. falciparum’a bağlı sıtma şüphesi ile tedavi başlanılan, ve ta-
kibi kliniğimizde yapılan bir olguyu sunduk. Otuz üç yaşında erkek hasta, halsizlik ve iştahsızlık 
şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Öyküsünde Sudan’da çalıştığı öğrenildi. Bir hafta önce ateş 
yüksekliği, titreme, terleme, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri ile Sudan’da hastaneye başvurmuş. 
Parazitolojik incelemesinde P. falciparum tespit edilmiş. Meflokin ve artesunat tablet tedavi baş-
lanmış, üç gün bu tedaviyi alarak Türkiye’ye dönen hasta, polikliniğimize başvurdu. Anemi ve trom-
bositopeni tespit edildi. Hastaya doksisiklin 2x100 mg tablet tedavi başlandı. P. falciparum sıtması 
serebral malarya, hipoglisemi, anemi, trombositopeni ve pulmoner ödem gibi komplikasyonlarla 
seyredebileceğinden bu olguların yakın takibi gereklidir. Olgu; trombositopeni ve anemi yönünden 
izlenmiş ve ek müdahale gerekmeden şifa ile sonuçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Plasmodium falciparum; Sıtma; Seyahat

ABSTRACT

Malaria is commonly detected in tropical and subtropical regions, P. vivax is the type generally seen 
in our country. However, P. falciparum malaria can also be seen among those who have a history 
of visiting abroad. Here, we reported a patient with P.falciparum whose treatment was started in 
Sudan due to suspicion of malaria, the diagnosis and follow-up was carried out in our clinic then 
after. Thirty-three years old male patient was admitted to outpatient clinic with complaints of 
fatigue and loss of appetite. In his history it was obtained that he had worked in Sudan and had 
applied to the hospital with complaints of high fever, sweating and weakness. In his parasitological 
examination, P. falciparum was detected. Mefloquine and artesunate oral treatment were started. 
After taking these medicines for three days, the patient returned to Turkey and applied to our 
department. Anemia and thrombocytopenia were detected. Doxycycline 100 mg twice a day 
treatment was started orally. Since P. falciparum related malaria clinically can cause complications 
such as cerebral malaria, hypoglycemia, anemia, thrombocytopenia and pulmonary edema, 
close follow-up is necessary. In our case, the patient was put under follow-up for anemia and 
thrombocytopenia,  and he was recovered totally without needing any extra intervention.

Keywords: Plasmodium falciparum; Malaria; Travel
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GİRİŞ

Sıtma, Plasmodium cinsi parazitlerin neden olduğu, 
enfekte dişi anofel cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla in-
sanlara bulaşan, dünyada yılda bir milyondan fazla 
insanın ölümüne neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır 
(1). Hastalık parazitle infekte olmuş hasta insandan kan 
emen Anopheles cinsi dişi sivrisineğin sağlıklı insanı 
sokmasıyla bulaşır (2). Nadiren anneden bebeğe intra-
uterin bulaş, kan transfüzyonu, organ nakli ve parazitle 
kontamine olmuş tıbbi malzemelerle bulaş da görül-
ebilmektedir (2). Tropikal ve subtropikal bölgelerde 
yaygın olarak saptanan sıtmanın ülkemizde genellikle 
Plasmodium vivax türü görülmektedir (3). Ancak yurt 
dışı seyahat öyküsü bulunanlarda P. falciparum ve 
P.malaria sıtmasına da rastlanmaktadır (3). Sıtma, Plas-
modium türüne göre değişen sürelerde titremeli inter-
mittant yüksek ateş nöbetleri, halsizlik, splenomegali 
ile seyretmekte, derinleşen anemiye yol açmaktadır. 
Özellikle P. falciparum sıtması beyin tutulumuna da 
neden olduğu için önemli komplikasyonlara ve ölüm-
lere yol açmaktadır (4). Türkiye’de bildirimi zorunlu 
hastalıklar arasında yer almaktadır(4). Dünya’da 2011 
yılında malarya riski altında olan yaklaşık 3.3 milyar 
insanın , malarya edinme riski en yüksek olan grubu 
Sahra altı Afrika ülkelerinde yaşamaktadır (5). Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından malarya vakalarının %80’inin 
ve ölümlerin %90’ının Afrika bölgesinde görüldüğü 
ve beş yaş altı çocukların ve hamile kadınların daha 
çok etkilendiği bildirilmiştir (5). Bu makalede ; Güney 
Sudan’da görevi nedeni ile bulunduğu süre içerisinde P. 
falciparum’a bağlı sıtma tanısı ile tedavi başlanılan, ve 
takibi kliniğimizde yapılan bir olguyu sunduk.

OLGU SUNUMU

Otuz üç yaşında erkek hasta, halsizlik ve iştahsızlık 
şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Öyküsünde 
Güney Sudan’da Birleşmiş Milletler görevlisi olarak 
çalıştığı öğrenildi. Bir hafta önce ateş yüksekliği, titreme, 
terleme, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri ile Güney 
Sudan’da hastaneye başvurmuş.Yapılan laboratuvar ince-
lemesinde beyaz küre:5500/mm³, hemoglobin:11.4g/

dL, trombosit:133000/mm³ bulunmuş. Parazitolojik in-
celemesinde P. falciparum tespit edilmiş.  P. falciparum’a 
bağlı sıtma ön tanısı ile meflokin ve artesunat tablet 
tedavi başlanmış, üç gün bu tedaviyi alarak Türkiye’ye 
dönen hasta, tedavi sonrası ikinci gününde halsizlik 
ve iştahsızlık şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. 
Fizik muayenesinde ateş: 36,7ºC , tansiyon:120/80mm 
/ Hg idi. Genel durumu iyi, skleralar soluk olarak 
değerlendirildi. Diğer fizik muayene bulguları normaldi. 
Hepatobilier ultrasonografisinde karaciğer kraniokau-
dal boyutu 16 cm olup normalin üst sınırında tespit 
edildi. Splenomegali tespit edilmedi. Laboratuvar tet-
kiklerinde beyaz küre:7200/mm³, hemoglobin: 10,2 
g/dL, hematokrit: %39.7, trombosit: 109000/mm³ 
idi. Biyokimyasal değerlerinden ALT:48 IU/L idi. Diğer 
parametreler ve koagülasyon değerleri normaldi. 
Hastaya periferik yayma ve kalın damla yaymasında 
parazititolojik inceleme negatif olarak değerlendirildi. 
Bu durum  hastanın almış olduğu antiparaziter tedavi 
nedeniyle açıklandı.  Güney Sudan’da aldığı meflokin 
1250 mg/gün ve 4 mg/kg/gün artesunat tedavilerini 
üç gün alarak tamamlayan hastaya doksisiklin 2x100 
mg tablet tedavi başlandı. izasyonuna göre frenik sinire 
dikkat edilerek yaklaşık 4 cm açıldı.

TARTIŞMA

P.falciparum’a bağlı sıtma, tüm sıtma etkenleri arasında 
morbidite ve mortalite hızı en yüksek olanıdır (6). 
Türkiye’de P.vivax etkenine bağlı sıtma olguları görül-
mekte, ancak nadiren P. falciparum olgularına da 
rastlanmaktadır (4). Son yıllarda bir kaç yerli P. falci-
parum olguları bildirilmekle birlikte, olguların büyük bir 
bölümünü Afrika veUzakdoğu ülkelerinden gelen veya 
seyahat eden kişiler oluşturmaktadır (4).Türkiye’de P. 
falciparum sıtması sporadik olarak görülmekte ve genel-
likle bu olgularda endemik bölgelere seyahat öyküsü 
bulunmaktadır (7). Sıtma tedavisinde, Plasmodium’un 
türüne ve görüldüğü bölgenin direnç durumuna göre  
gecikmeksizin tedaviye başlanmalıdır (8). 
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Komplike olmayan ve duyarlı olgularda seçilecek ila-
çlar klorokin veya klorokin hidroklorit, klorokin diren-
çli olgular da ise meflokin, kinin sülfat ve doksisiklin, 
atovakon proquanil, artemeter ve lumefantrindir 
(8).  Dünya Sağlık Örgütü sıtma tedavi rehberinde 
yetişkinlerde ağır P.falciparum sıtmasının tedavisinde 
IV artesunat tedavisi, kinin tedavisine tercih edilme-
lidir önerisi bulunmaktadır (9). Başlangıç parenteral 
tedavinin ardından oral tedaviyi tolere eden olgularda; 
etkili antimalaryal ilaçlarla tedavinin tamamlanması 
önerilmektedir (9). Artesunat tedavisi ile doksisiklin 
kombinasyonu da  önerilmektedir (9). Bu olgunun te-
davisi Güney Sudan’da meflokin 1250 mg/gün ve arte-
sunat  4mg/kg/gün ile başlanmış ; hasta bu  tedaviyi  üç 
gün kullandıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapmıştır. Ol-
guya kliniğimizde tedavi olarak doksisiklin 2x100 mg tb  
başlanılarak tedavisi yedi güne tamamlanarak kesildi. 
P. falciparum ile infekte eritrositler, mikrovasküler ob-
strüksiyon oluşturarak serebral malarya sendromuna yol 
açmaktadır (10).Tedavi takibinde bu tür komplikasyon-
lar açısından hastalar izlenmelidir (10). Bazen tedaviye 
rağmen, nadiren de semptomların ortaya çıkışından 
sonra ilk 24 saat içinde hastalar kaybedilebilir(1). Amer-
ika Birleşik Devletleri’nde Sıtma’dan ölümlerin bazı 
karakteristik özellikleri bildirilmiştir (11). Bu hastalarda 
genellikle serebral malarya gibi en az bir ağır sıtma 
komplikasyonu mevcut olup hastaneye kabullerin taki-
ben ilk dört günün sonunda ölüm gerçekleşmektedir 
(11). Bu olgu; Güney Sudan’da üç günlük tedavi 
sonrasında komplikasyonlar yönünden izlenmeden 
taburcu edilerek, ülkesine dönmesine izin verilmiştir. 
Olguda, kliniğimizde takip edildiği sırada; solunum 
sıkıntısı, şuur bulanıklığı gibi intravasküler obstrüksi-
yona ait komplikasyonlar görülmemiştir.

P. falciparum sıtması tedavi edilmediğinde ciddi ane-
mi, trombositopeni, serebral tutulum, akut böbrek 
yetmezliği, akut pulmoner ödem, hipoglisemi,laktik 
asidoz, tablolarına ve ölüme  yol açabilmektedir (12). 
Bu nedenle bu olguların yakın takibi gereklidir. Olgu; 
trombositopeni ve anemi yönünden izlenmiş ve ek mü-
dahale gerekmeden şifa ile sonuçlanmıştır. 
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ÖZET

Yazımızda tüm tedavi rejimlerinin uygulandığı tedaviye dirençli şilotoraks olgusunu sunmayı amaç-
ladık. Plevral boşlukta lenfatik sıvının toplanması şilotoraks olarak adlandırılır. Teşhis torasentezle 
alınan plevral sıvının incelenmesi ile doğrulanır. 46 yaşında kadın hasta, progressif nefes darlığı 
şikayeti ile başvurdu. Akciğer grafisinde sol tarafta plevral efüzyon tespit edildi ve torasentez uygu-
landı. Mayi sonuçları şilus ile uyumlu gelen hastaya göğüs tüpü takıldı. Oral alımı kesilen hastaya 
total parenteral nutrisyon desteği verildi. İlave olarak somatostatin tedavisi ve steril talc pudrası 
ile plöredezis uygulanmasına rağmen drenajda azalma olmadı. Hastanın etyolojisinde travma ve 
malignitenin saptanmaması ve konservatif tedavilere yanıt alınamaması nedeni ile hastaya cerra-
hi olarak kütle ligasyonu, parsiyel plevrektomi ve dekortikasyon uygulandı. Postoperatif  iki defa 
hastaya 50cc kendi kanı kullanılarak otolog plöredezis uygulandı. Sonuç olarak birçok farklı sebebe 
bağlı gelişebilen şilotoraks, ölümcül sonuçlara yol açabilmesi nedeniyle tespitinin ardından teda-
visine hemen başlanmalıdır. Unutulmaması gereken noktalardan biri de bazı şilotoraks olgularının 
tedaviye dirençli olduğu ve çeşitli tedavi rejimlerinin uygulanabileceğidir.

Anahtar kelimeler: Şilotoraks; Duktus torasikus; Plevral efüzyon; Şilotoraks tedavisi

ABSTRACT

In this article, we aimed to present a case of chylothorax resistant to the implementation of 
all treatment regimens. Chylothorax is the result of the accumulation of lymphatic fluid in the 
pleural cavity. Diagnosis confirmed by thoracentesis and examination of pleural fluid. A 46 year 
old female patient admitted because of progressive dyspne. Pleural effusion on the left side was 
determined by X-Ray graphic and thoracentesis was performed. A chest tube was inserted as 
the fluid content was in accordance with chylous. Oral intake was discontinued and the patient 
was provided with total parenteral nutrition support. Despite the additional treatment of 
somatostatin and pleurodesis application with sterile talc there was no decreament in drainage. 
Surgical ligation, partial pleurectomy and decortication was performed as there was no trauma 
or malignancy detected in the patient’s etiology as well as respond to conservative treatments. 
Patient underwent postoperative autologous pleurodesis twice with 50cc using his own blood. 
In conclusion, chylothorax can develop due to many different reasons and after detection, its 
treatment should be initiated immediately as the consequence might be fatal. One point to note 
is that chylothorax cases are resistant to treatment, and various treatment regimens can be 
applied.

Keywords: Chylothorax; Ductus thoracicus; Pleural effusion; Treatment of chylothorax
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GİRİŞ

Şilotoraks; anatomik olarak birçok varyasyon göstere-
bilen ductus torasikusun bütünlüğünün bozulması so-
nucu plevral boşlukta lenfatik sıvının birikimidir(1,2). 
Yaşamı tehlikeye sokan bir durum olması nedeniyle 
tanı biyokimyasal yöntemlerle kesinleştikten sonra te-
daviye hemen başlanmalıdır. Metabolitler, su ve elek-
trolitler açısından zengin olan şilöz sıvının devamlı kaybı 
özellikle ilave hastalığı olan kişilerde ve çocuklarda 
genel durumu hızla bozabilir. Şilotoraksta optimal te-
davi tartışmalı olup konservatif yöntemlerden cerrahi 
yöntemlere doğru bir algoritma izlenir(1-3).

OLGU SUNUMU

46 yaşında kadın hasta progressif nefes darlığı şikayeti ile 
acil servise başvurdu. Yapılan muayene ve çekilen film-
lerinde solda plevral efüzyon tespit edildi. Fizik muay-
enede solda perküsyonla matite ve solunum seslerinde 
azalma saptandı. PA akciğer grafisinde solda 4. kot ön 
kavsine kadar uzanım gösteren efüzyon görüntüsü 
vardı.(Resim 1) Sol hemitoraksa torasentez yapıldı ve 
torasentezde süt benzeri  sıvı geldiği görüldü. Tora-
sentezde alınan mayinin biyokimyasal incelemesinde 
kolesterol:83mg/dl, trigliserit:1495 mg/dl, LDH:136 
U/L, glukoz:98mg/dl, albumin:3.5 gr/dl olarak bulundu. 
Sitolojisi: atipik özellik içermeyen mezotel hücreleri ile 
esas olarak lenfositten oluşan iltihap hücreleri içerme-
kteydi. Gram boyamada:lökosit(+), mikroorganizma (-), 
ARB (-) ve ADA (0.94) şeklinde raporlandı. Eksuda kara-
kterindeki şilöz vasıflı mayinin tespit edilmesi üzerine 
hastaya tüp torakostomi uygulandı. Oral alımı kesilen 
hastada total parenteral nütrisyona (TPN) geçildi. Drenaj 
miktarının günlük ortalama 1200 cc seyrettiği hastada  
3. günden sonra somatostatin tedavisine başlandı ve 
kan şekeri takibi yapıldı. Gün aşırı hemogram, elek-
trolit ve kan biyokimyası  takip edilerek TPN’ye bağlı 
gelişebilecek olumsuzluklara müdahale edildi. Ardından 
steril talc pudrası ile plöredezis yapıldı. Thorax BT ve 
PET CT tetkiklerinde maliğniteyi düşündüren etyolojik 
bir sebep bulunamadı(Resim 2). Drenajı azalmayan 
hastaya yatışının 14. gününde cerrahi uygulandı. Op-
erasyondan 2 saat önce şilöz kaçağı görmek amacıyla 

hastaya 200 cc zeytinyağı içirildi. Efüzyonla aynı taraftan 
yapılan sol torakotomi ile 6. İnterkostal aralıktan giril-
erek inferior pulmoner ligaman serbestleştirilip özefa-
gus askıya alındı. Kaçağın tespit edildiği alanlar plejitli 
ve nonabsorbabl  materyallerle sütüre edildi. Parsiyel 
plörektomi ve talkla plöredezis uygulandı. Takibinde 7. 
günde sağ hemitoraksta hipoporoteinemiye bağlı 750 
cc transüda vasıflı mayi torasentezle boşaltıldı. Postop-
eratif drenajın operasyon öncesi değerlere göre belir-
gin düşmesine rağmen 600 cc/gün civarında seyretmesi 
üzerine hastaya iki defa kendi kanı kullanılarak otolog 
plöredezis uygulandı. Plöredezis sonrası drenajı azalan 
hastanın postoperatif 17. günde göğüs tüpü çekildi ve 
kontrol filmlerinin normal olması üzerine taburcu edil-
di. (Resim 3)
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Resim 1: Hastanın acil servise başvurduğu anda çekilen 
akciğer filmi 

Resim 2: Hastaya göğüs tüpü takılmasını takiben şilöz mayii 
boşaltıldıktan sonra çekilen toraks BT görüntüsü (hastaya 
takılmış olan göğüs tüpü ok ile gösterilmiştir.)
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TARTIŞMA

Şilotoraks etyolojisi tümör, travma, idiyopatik ve iya-
trojenik olarak sınıflandırılabilir (11). Olgumuzda trav-
ma ve şilotoraksı açıklayacak invaziv bir girişim hikayesi 
yoktu. Toraks CT ve PET CT tetkiklerinde maligniteyi 
düşündüren  etyolojik bir neden bulunamadı. 
 Şilotoraksta efüzyon miktarının giderek artması solu-
num yetmezliği semptomlarına yol açar. Torasente-
zle alınan sıvının sıklıkla makroskopik görünümü süt 
benzeri olsa da  sıvı seröz veya serö-anginöz olabilir. 
Kolesterol/trigliserit oranı 1’den küçük ve trigliserit 
seviyesi 110 mg/dl’den büyüktür (1-4,6). Olgumuzun bi-
yokimyasal parametreleri şilotoraksla uyumluydu. Uzun 
süreli kayıplarda çoğu zaman hipoproteinemi, T lenfosit 
kaybına bağlı immün sistemde zayıflama ,malnütrisyon 
ve enfeksiyon gelişmektedir (1-3,5). Hastamızda düzen-
li aralıklarla kan değerleri takibi ve gerekli replasman 
tedavileri yapıldı. 
          Tedavide zaman kaybetmeden şilotoraksa neden 
olan hastalığın tespiti ve bunların mümkünse tedavisi 
önemli bir basamaktır. Hastalarda orta zincirli trigliserit 
içeren beslenme formülleri ve TPN ile birlikte oral alımın 
kesilmesi ilk uygulanması gereken tedavidir. Şilöz sıvının 
boşaltılması için tekrarlayan torasentez, plörokan veya 
tüp torakostomiden hasta için uygun olan seçilmelidir 
(1-3,5). Tüp torakostomi akciğer expansiyonu ile kaçak 
kesilmesine yardım ettiği için aralıklı aspirasyona göre 

daha iyi bir yöntemdir (13). Hastamızda takibinin ilk 
gününden itibaren oral alım kesilerek tüp torakostomi 
uygulandı.
              Konservatif tedaviye ek olarak  somatostatin 
ve analogları tedavi etkinliğini arttırmaktadır. Soma-
tostatin gastrik, pankreatik ve intestinal sekresyonları 
azaltan, hepatik venöz basıncı düşüren ve visseral kan 
akımını azaltan nörohormon benzeri etki yapan bir 
peptittir. Visseral damarlarda vazokonstriksiyonla per-
füzyonu azaltıp lenf üretimini azaltmaktadır. Yan et-
kileri GİS motilitesinin ve sekresyonlarının azalmasına 
bağlıdır (9-11).
 Konservatif tedavi yöntemlerine rağmen 14 
gün içinde drenajda azalma olmazsa veya nütrisyonel 
komplikasyonlar baş gösterme eğiliminde olduğunda 
cerrahi müdahale önerilir (1-3). Olgumuzda konser-
vatif yöntemler kullanılmasına rağmen günlük drenajın 
ortalama 500 cc ve üzerinde seyretmesi üzerine cer-
rahi uygulandı. Lenfatik sıvı içeriğini arttırmak için op-
erasyondan birkaç saat önce 100-200 ml zeytinyağı 
veya kremanın oral yoldan verilmesi kaçak yerinin fark 
edilmesini kolaylaştıracaktır. Tek taraflı şilotoraksta  
aynı taraflı, bilateral efüzyonlu hastada ise sağ torako-
tomi tercih edilmelidir. Cerrahi olarak duktus torasikus 
ligasyonu yapılır. Beraberinde plevrektomi ve dekor-
tikasyonda yapılarak başarı şansı arttırılır (1-3,5,7,12). 
Operasyondan iki saat önce 200 ml zeytinyağı içir-
ilen hastaya efüzyonla aynı taraftan uyguladığımız 
sol torakotomide kaçak alanları tespit ederek nonab-
sorbabl ve plejitli sütürlerle kütle  ligasyonu işlemini 
gerçekleştirdik. Operasyonda parsiyel plevrektomi ve 
dekortikasyon sonrası talk ile plöredezis uyguladık. 
Tüm konservatif tedavi yöntemleri ve cerrahi tedaviye 
rağmen drenajının istenilen düzeye inmemesi üzerine 
iki defa otolog  plöredezis uyguladık ve operasyonun 
20. gününde tam iyileşme sağlandı.
 Sonuç olarak birçok farklı sebebe bağlı 
gelişebilen şilotoraksta geçikmiş tedavi mortal 
olabileceğinden dolayı, tanı biyokimyasal yöntemlerle 
kesinleştikten sonra tedaviye hemen başlanmalıdır.  
Akılda tutulması gereken nokta bazı şilotoraks 
olgularının tedaviye dirençli olduğudur. Bu tür vakalar-
da tedavide ısrarcı olmak gerekir.
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ÖZET

Tiroid krizi, nadir görülen ölümcül olabilen bir klinik tablodur. Otuzüç yaşında kadın hasta, hasta-
nemize ateş yüksekliği ve bilinç bulanıklığı şikâyetleriyle kabul edildi. Kan tablosunda TSH düşük-
lüğü, T3 ve T4 yüksekliği mevcuttu. Fizik muayenede ateş (38,4 °C), taşikardi (130 atım/dk), boyun 
bölgesinde tiroid bezinde büyüme (+++) ve palpasyonda nodül, akciğerde dinlemekle bilateral ral 
ve ronküs saptandı. Burch ve Wartofsky skorlamasına göre hastaya tiroid krizi tanısı kondu ve hasta 
yoğun bakıma yatırıldı. Antitiroid, beta bloker, antibiyotik ve hidrasyon tedavisi başlandı. Birinci 
haftanın sonunda şuuru ve genel durumu düzelen hasta, antitiroid tedavi ile taburcu edildi. 

Anahtar kelimeler: Tiroid krizi; Ateş; Konfüzyonel  durum

ABSTRACT

Thyroid crisis is a rare clinical condition that can be fatal. Thirty tree years old female patient 
was admitted to our hospital with complaints of fever and blurred consciousness. There was a 
decrease in TSH but an increase in T3 and T4 in her blood parameters. Her physical examination 
revealed fever (38.4 °C), tachycardia (130 beats/min), thyroid gland enlargement (+++) and nodule 
in palpation in the neck region, bilateral crackles and rhonchi in the chest auscultation. The patient 
was diagnosed with thyroid crisis according to Burch and Wartofsky scoring and taken to intensive 
care unit. A treatment of anti-thyroid, beta-blockers, antibiotic and hydration was started. The 
patient, who gained improvement in consciousness and general condition at the end of the first 
week, was discharged with antithyroid therapy.

Keywords: Thyroid crisis; Fever; Confusional state
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OLGU SUNUMU

Otuzüç yaşında kadın hasta, tiroid krizi ön tanısı ile 
dış merkezden hastanemize sevk edildi. Hastanın dış 
merkezde yapılan kan tahlillerinde TSH:0 uIU/ml serbest-
T3:22 ng/dL serbest-T4:67 ng/dL, elektrokardiyografide 
nabız 170 atım/dk ritmik saptanmıştı (Resim.1). Hasta-
ya hastanemize nakil öncesi tek doz metilprednisolon 
40 mg ampul (intravenöz) ve propranolol 40 mg tab-
let (oral) verilmişti. Hastanın nörolojik muayenesinde; 
genel durumu orta, bilinci açık ancak kooperasyonu ve 
oryantasyonu bozuk, ajitasyonu mevcuttu. Fizik muay-
enede ise hastanın cildi kuru ve sıcak, ateşi 38,4 °C, nabzı 
130 atım/dk (ritmik), kan basıncı 120/70 mmHg idi. Baş 
boyun muayenesinde tiroid grade +++ palpable ve sol 
lobda nodül mevcuttu, sol dış kulak yolu hiperemikti. 
Solunum sistemi muayesinde akciğerlerde dinlemekle 
bilateral ralleri vardı. Özgeçmişinde 9 yıl önce geçirilmiş 
mastoidit operasyonu mevcuttu. Tanı almış sistemik bir 
hastalık veya ilaç kullanım öyküsü yoktu. Soygeçmişinde 
özellik tespit edilmedi. Kan tetkiklerinde TSH:0,007 
uIU/ml, serbest-T3:5,4 ng/dL, serbest-T4:1,99 ng/
dL, WBC:8,01 K/µL, NEU:6,06 K/µL, PLT:137000 K/µL, 
AST:55 IU/L, ALT:148 IU/L, GGT:832 IU/L, ALP:265 IU/L, 
Total Bilirubin:3,14 mg/dl, Direk Bilirubin:1,67 mg/
dl idi. Burch ve Wartofsky skorlamasına göre hastaya 
tiroid krizi tanısı konuldu (1). Skor 50 olarak saptandı. 
Hasta dahiliye yoğun bakıma yatırıldı. Hastanın anti-
tiroid tedavisi propiltiourasil 600 mg/gün, propranolol 
80 mg/gün, parasetamol 4 gr/gün olarak düzenlendi. 
Fizik muayenede sol dış kulak yolunda hiperemi olması 
nedeni ile hastaya ampirik seftriakson 2 gr/gün (intra-
venöz) başlandı. Oral alımı bozuk olan hastaya sıvı ve 
beslenme desteği yapıldı. Tiroid ultrasonografide: sağ 
lob 42x56x70 mm, isthmus 7 mm, sol lob 37x49x62 mm 
idi, sol lobda en büyüğü 35x44 mm hipoekoik halosu 
bulunan, kistik ve kalsifik komponentler içeren, vaskül-
arizasyon gösteren izoekoik solid nodül olmak üzere her 
iki tiroid lobunun tamamını kapsayan benzer özellikte, 
değişik boyutlarda nodüller saptandı. Hastanın, verilen 
antitiroid tedaviye rağmen bilinç bulanıklığının devam 
etmesi üzerine serebral görüntülemesi yapıldı. Çekilen 
bilgisayarlı beyin 

tomografide: dış kulak yolunda geçirilmiş operasyo-
na bağlı kemik defektleri dışında bilinç bulanıklığını 
açıklayacak organik bir patolojiye rastlanmadı. 
Yatışının 4. gününde ateş yüksekliğinin devam etmesi, 
akciğerlerde rallerinin olması nedeniyle hastaya akciger 
grafisi ve toraks bigisayarlı tomografi çekildi: (Resim.2) 
üst torasik girimde sağda daha ileri derecede olmak 
üzere intratorasik nodüler plonjan tiroid hipertrofisi, 
ileri düzeyde komprese görünümde akciğer, sağ üst lob 
anterior segmentte pnömonik infiltrasyonlar, her iki 
akciğer alt lob bazal segmentlerde yamalı infiltrasyon 
ve duvar kalınlaşmaları izlendi. Hastanın tedavisi mok-
sifloksasin 400 mg/gün (intravenöz) olarak değiştirildi. 
Yatışın 5.gününde TSH:0,006 uIU/ml, serbest-T3:2,9 
pg/ml, serbest-T4:1,95 pg/ml olarak ölçüldü.  6.gün 
ateş yüksekliği ve bilinç bulanıklığının devam etmesi 
üzerine hastaya ensefalit öntanısıyla elektroensefa-
lografi yapıldı: zemin ritminde yavaşlama veya epilep-
tiform dalga aktivitesi izlenmedi. Ensefalit ön tanısını 
kesinleştirmek için hastaya lumbal ponksiyon yapıldı. 
BOS açılış basıncı, direk bakısı ve biyokimyasal değerleri 
normal sınırlarda idi. BOS kültüründe üreme olmadı. 
Yatışın 7.gününden itibaren hastanın bilinç durumu, 
vital bulguları düzelmeye başladı. Genel durumu tama-
men düzelen hasta, antitiroid tedavisi düzenlenerek 
taburcu edildi.
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Resim 1: Hastaya ait elektrokardiyografi görüntüsü



Resim 2: Akciğer grafisinde plonjan guatra ait boyun sağ alt 
bölümünden toraks superioruna uzanan opasite.

TARTIŞMA

Tiroid krizi acil tedavi gerektiren, hayatı tehdit eden bir 
durumdur. Epidemiyolojik olarak orta-ileri yaşlarda, en 
sık üçüncü ve beşinci dekatlarda ve daha çok kadınlarda 
görülür (2).  Zeminde çoğunlukla Graves hastalığı veya 
daha az oranda toksik nodüler guatr öyküsü vardır ve 
bazı durumların tetiklemesiyle aniden ortaya çıkar. 
Akamizu ve arkadaşlarının yaptığı epidemiyolojik bir 
çalışmada; Japon hastalarda tiroid krizinin en sık anti-
tiroid ilaçların kesilmesi ve/veya düzensiz kullanımı ile 
tetiklendiği ortaya konmuştur. İkinci sıklıktaki neden ise 
enfeksiyonun varlığıdır. Ayrıca; ketoasidoz, akut travma, 
tiroid cerrahisi, iyot 131 tedavisi,  iyotlu madde alımı 
gibi faktörler de tiroid krizini tetikleyebilmektedir (3). 

Tiroid krizi, pek çok organda dekompanzasyona sebep 
olabilmektedir. Erken tanı konulsa bile ölümcül olabilme-
ktedir.  Mortalite oranları %2-75 arasında değişmektedir. 
En sık mortalite sebebi kardiyovasküler nedenlerdir. 
Tiroid krizi tanısı klinik bulgulara göre koyulur. Üç ana 
belirtisi vardır: ateş, taşikardi veya supraventriküler 
aritmi ve sinir sistemi belirtileri (ajitasyon, huzursuzluk, 
konfüzyon). Tiroid krizi tedavisinde amaç; tiroid hor-
mon sentezinin inhibe edilmesi, tiroid hormonlarının 
periferik olumsuz etkilerinin azaltılması ve periferik 
etkilerine sekonder sistemik komplikasyonların tedavi-
sidir. Tedavi yoğun bakımda yapılmalıdır. Propiltiourasil, 
metimazol, inorganik iyot, beta blokör, glukokortikoid 
ve antipiretik ilaçlar ile tedavide verilirken sıvı-elektrolit 
dengesi de korunmaya çalışılmalıdır(4-11).

Olgumuz, akciğer enfeksiyonunun tetiklediği tiroid krizi 
ile prezente olan, yeni tanı toksik multinodüler guatr 
vakası olması itibariyle literatürde ilktir. Toksik guatrlı 
hastalarda, tabloyu karıştırabilecek nörolojik, kardiyak 
veya enfeksiyöz nedenlerin ayrıcı tanıda göz önünde 
bulundurulması gerekir. 
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ÖZET

Hidatik kist veya Ekinokokkoz, sıklıkla Ekinokokkus Granulosus larvaları tarafından oluşturulmuş 
bir zoonozdur.  Hastalık genellikle yavaş büyüyen kistik bir kitle şeklinde görülür ve asemptomatik-
dir. Hidatik kistler en sık karaciğer (% 63) , akciğer (% 25), kas (%5) ve kemiklerde (%5) bulunması-
na rağmen, kistlere diğer organlarda da rastlanabilir. Kistlerin pelvik yerleşimli olması özellikle de 
burada primer odak olarak teşhis edilmesi oldukça nadirdir genellikle karaciğer yerleşimli kistin 
rüptürü sonrası skolekslerin peritona dağılması ve sekonder inokulasyonu ile oluşur. 
Biz bu olgu sunumunda; kliniğimize karın ağrısı ve karında şişlik şikayetleri ile başvurmuş, yapılan 
ultrasonografi ve Manyetik Rezonans(MR) incelemesi neticesinde multikistik over tümörü ön ta-
nısı ile laparatomi yapılmış, ancak histopatolojik inceleme sonrası hidatik kist  tanısı almış primer 
pelvik hidatik kist olgusunu; operasyon bulguları, radyolojik bulgular ve tedavi yöntemleri açısın-
dan tartışmayı amaçladık. 

Anahtar kelimeler: Hidatik kist; Ekinokokkoz; Over tümörleri

ABSTRACT

Hydatid cyst or Echinococcosis is a zoonotic infection often caused by the larvea of   Echinococcus 
Granulosus.. The disease is usually seen as a slow growing cystic mass and is asymptomatic. Cysts 
are mostly located  at liver (63%), lung (25%), muscle (5%) and bone (5%) but  there are many 
other organs that cyst could be located at. The presence of hydatic cyst in  the pelvis, particularly 
diagnosing as primary lesion  is very  rare. Pelvic hydatic cyst  mostly occurs by spreading the 
scolexes into the peritoneum  resulted from rupture of the cyst  localized in the liver.  We 
present a case admitted to our clinic  with the complaint of abdominal pain and swelling. After 
ultrasonography and MRI imaging, laporotomy was done with the prediagnosis of  multicystic 
ovarian tumor . Histopathological examination diagnosed a case of primary pelvic hydatid cyst. 
Our aim is  to discuss  this pelvic cyst case  with its operative and  radiographic findings, and 
treatment methods.

Keywords: Hydatid cyst; Echinococcos; Ovary neoplasms
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GİRİŞ

Hidatik Kist Hastalığı Ekinokkus larvalarının insana 
yerleşmesiyle oluşan bir hastalıkdır (1). Hastalığa 
dünya genelinde nadir rastlansa da Hindistan, Avus-
tralya, Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika ve Türkiye 
gibi koyun ve sığır yetiştiriciliğinin yaygın olduğu ülkel-
erde hastalık endemikdir (2).  Klinik olarak genellikle 
karaciğerde yavaş büyüyen kistik bir kitle şeklindedir ve 
spesifik bulgusu veya semptomu yoktur (3,4).  Kistler 
en sık karaciğer ( % 63), akciğer (% 25),  kas ( % 5) ve 
kemiklerde (% 5)  bulunmasına rağmen diğer organ-
larda da kistlere rastlanabilir (5). Kist büyüdükçe bası 
semptomları yapabilir, rüptüre olursa allerjik reaksiyon 
veya kistin süpüratif enfeksiyonu gibi komplikasyonlara 
neden olabilir (2). Hidatik kistin pelviste bulunması 
özellikle de primer olarak teşhis edilmesi oldukça na-
dirdir (5). Pelvik hidatik kist sıklıkla karaciğer yerleşimli 
kistin rüptürü sonrası peritona skolekslerin dağılmasına 
sekonder olarak gelişir. Hidatik kist nadir bölgelere 
yerleştiği takdirde bu durum tanıda güçlüğe, tanının 
gecikmesine veya ciddi komplikasyonlara neden olabil-
ir.6. Radyolojik bulguları genellikle nonspesifiktir ve 
hastaların yarısından çoğuna intraoperatif veya postop-
eratif dönemde histopatolojik olarak tanı konulur (4,6). 
Bu vaka sunumunda over tümörünü taklit eden, primer 
pelvik hidatik kist vakasından bahsedeceğiz.

OLGU SUNUMU

38 yaşında gravida 8, para 8 olan kadın hasta yaklaşık 
1 aydan beri devam eden karın ağrısı ve karında şişlik 
şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Olgunun  adet 
düzensizliği dışında medikal öyküsünde özellik yoktu ve 
2 yıl önce mini laparotomi ile tüp ligasyonu yapılmıştı. 
Muayenede batında hassasiyet mevcuttu ve sol adnek-
siyel alanda sınırları net ayırt edilemeyen kitle tesbit 
edildi. Transvajinal  ultrasonografide; uterus ve sağ over 
normal görünümde idi, sol adneksiyel alanda düzensiz 
konturlu hipoekoik multiloküle 4x5cm çapında kistik ki-
tle izlendi(resim1). Yapılan MR incelemesi sonucunda; 
sol adneksiyel lojda toplam boyutu 4x3,5x2cm olan bir-
birine komşu en büyüğü 2 cm çaplı T1 ağırlıklı görüntül-
erde hipointens, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens, 
kontrast uygulaması sonrasında periferik kontrast tutu-

lumu gösteren multiple kistlerden oluşan kitlesel lezyon 
görüldü (Resim2). Batın içi diğer organlarda patoloji 
izlenmedi. Akciğer filmi normal idi. Hastanın tümör 
belirteçleri; (CA125=56,7, CEA=0, CA15-3=0, CA19-
9=30) normal olarak bulundu ve hemogram ve rutin 
biyokimyasında özellik yoktu. Hastadan yazılı onam 
belgesi alınarak over tümörü ön tanısı ile laparotomi 
yapıldı. Yapılan eksplorasyonda; omentum uterus ön ve 
arka yüzüne, mesaneye ve batın ön duvarına yapışıktı, 
bağırsaklar arasında yer yer yumuşak, membranöz ad-
ezyonlar izlendi. Bu adezyonlar künt diseksiyonla açıldı. 
Uterus, bilateral tubalar ve overler normal görünümde 
idi. Sol adneksiyel alanda; uterus, pelvik yan duvar ve 
sol overe yapışık olan paraovaryan kistik kitle görüldü. 
Bu zarsı yapılardan ve peritondan örnekler alınarak pa-
tolojik incelemeye  gönderildi. Frozen inceleme sonucu 
kist hidatik lehine gelmesi üzerine hastalığın yayılmasını 
engellemek amacıyla batın içine gaz kompresler konu-
larak kist çıkarılmaya çalışıldı. Bu esnada kist perfore 
oldu, kist sıvısı ve içindeki kız veziküller aspire edildi, 
kistin germinal epiteli tamamiyle çıkarılmaya çalışıldı. 
Batın içi %20’lik 1000cc NaCL ile yıkandı. Yapılan batın 
incelemesinde başka bir patolojiye rastlanmadı Hasta-
ya postoperatif dönemde albendazol 2x400 mg tablet 
tedavisi başlandı. Postoperatif yapılan İndirekt Hema-
glutinin (IHA)testi; 1/2560 pozitif olarak geldi. Patoloji 
raporunda aktif kronik granulamatoz iltihap, kist hida-
tik ile uyumlu bulgular görüldü(resim 3) ve kist hidatik 
tanısı konfirme edilmiş oldu. Hastanın yapılan  postop-
eratif toraks ve kranial  BT incelemelerinde kist hidatik 
lehine bulgu saptanmadı. Böylece primer pelvik kist 
hidatik tanısı konuldu. Hasta postoperatif 8. gün oral 
albendazol tedavisi ile taburcu edildi.

TARTIŞMA

Sıklıkla karaciğer ve akciğerin tutulduğu Hidatik Kist 
Hastalığında peritoneal ve pelvik tutulum oldukça na-
dirdir. Karın içi hidatik kistlerin yanlızca %14-19’u ek-
strahepatik yerleşimlidir ve bunların çoğu da sekonder 
yayılımla oluşur. Karaciğer veya dalakta bulunan hida-
tik kistin spontan veya operasyon esnasında yanlışlıkla 
rüptürü sonrası sekonder peritoneal tutulum görülür 
(1,2,7). 
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Resim 1: Transvajinal ultrasonografide sol adneksiyel alanda 
düzensiz konturlu hipoekoik multiloküle  4x5 cm çapında 
kistik kitle

Resim 2: MR’da, aksial planda, T2 ağırlıklı yağ baskılı seril-
erde sol adneksiyel lojda birbirine komşu hiperintens multi-
ple kistlerden oluşan yapı. Ayrıca uterus-over komşuluğunda 
serbest sıvı mevcut.

Resim 3: Aktif kronik granulamatoz iltihap, kist hidatik ile 
uyumlu bulgular.
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Başka bir organda kist yoksa primer pelvik hastalıktan 
bahsedilir ve görülme sıklığı 2%’dir (1,6,8). Primer pelvik 
hastalıkta pelvise hydatid embryonun ulaşım yolu ise 
hematojen veya lenfatik yoldur(1,6,8). Bizim olgumuz; 
intraoperatif ve postoperatif değerlendirmeler sonucu 
başka bir organda kist hidatik bulgusuna rastlanılmadığı 
için primer pelvik hidatik kist olarak düşünüldü. Sıklıkla 
asemptomatik olan hastalığın nonspesifik semptomları 
karın ağrısı, karında şişme, menstrual düzensizlikler, 
infertilite, komşu mesane, üreter, bağırsak ve vaskül-
er yapılara bası şeklinde olabilir (1,5,6,9). Balık AA ve 
ark yayınladıkları 389 olguluk hidatik kist serisinde 
hastaların yanlızca 27’sinde (%6,9) primer olarak ekstra-
hepatik tutulum olduğunu ve bu hastaların da 21’inin  
asemptomatik olduğunu bildirmişlerdir (10). Çok yavaş 
büyüyen kistlerin semptomatik boyutlara ulaşabilmesi 
için 10-20 yıl gibi bir süre geçmesi gerekir (1,8). Bizim 
olgumuzda, karın ağrısı karında şişlik gibi nonspesifik 
şikayetler mevcuttu.   

Tanıda seroloji ve görüntüleme yöntemleri ön plana 
çıkmaktadır (6,8,10). Serolojik testlerden ELISA ile 
İmmunglobulin G antikorlarına bakılmasının tanısal 
sensitivitesi %95, spesifitesi ise % 94’ dür (9). IHA Test 
sensitivitesi ise % 87,5’ dur (9,10). Hastalığın karaciğer 
ve akciğerde klasik radyolojik bulguları olsa da nadir 
bölgelerde kistik bir lezyondan tamamiyle solid bir 
lezyona kadar değişebilen pek çok değişik görünümde 
de olabilir (3). Ekstahepatik hidatik kistlerin benzer ra-
dyolojik bulguları; kist duvarında kalsifikasyon, kız kis-
tler ve membran ayrılmasıdır (3). Ultrason kullanımı 
kolay ve ucuz olduğu için birinci aşamada yapılacak 
görüntüleme yöntemidir ancak Bilgisayarlı Tomografi 
(BT) morfolojik olarak daha spesifik bulgular verebilir 
(6,10). BT’nin tanısal sensitivitesi % 97’dir (10). BT kız 
kistler, peritoneal implantasyon, kist enfeksiyonu ve kist 
duvar kalsifikasyonunun gösterilmesinde diğer yöntem-
lere göre daha hassastır (3,5,10). MR’ da T2 ağırlıklı 
görüntülerde hidatik kistin karakteristik düşük sinyal 
yoğunluklu çeperi göze çarpar (3). Tüm bu kombine se-
rolojik ve radyolojik yöntemlere rağmen kesin tanı kist 
içeriğinin makroskopik ve mikroskobik incelenmesi ile 
konulur (10). Bizim olgumuzda; yapılan ultrasonografi 
ve Manyetik Rezonans (MR) incelemesi neticesinde 
multikistik over tümörü tanısı konmuştu ve kesin tanı 
ancak histopatolojik inceleme sonrası kesinleşmişti.



Semptomatik hastalarda tedavide ilk seçenek hastalığın 
cerrahi olarak çıkarılmasıdır (1,6,9,10). Operasyon 
başarısı kistin lokalizasyonu, hastalığın yayılımı ve 
hastanın yaşına göre değişir (1). Cerrahide dikkat edi-
lecek iki noktadan birincisi mümkünse yayılımı, kon-
taminasyonu ve böylece rekürrensi, alerjik, anaflaktik 
reaksiyonları engellemek amacı ile kisti dikkatli bir dis-
seksiyonla rüptüre etmeden çıkarmaktır. İkincisi ise 
skolisidal ajanla (%20’lik NaCl, povidin iyot, %95’lik etil 
alkol veya %3’lük hidrojen peroksid ) ıslatılmış gazlarla 
cerrahi alanın sarılmasıdır (1,9,10,11). Mebandazol veya 
albendazol cerrahiye ek olarak kullanılabilir veya opera-
syona uygun olmayan hastalarda, semptomatik küçük 
multiple kistlerde primer tedavide kullanılabilir (1,10). 
Preoperatif albendazol rejimi, daha sonra operasyon 
ve ardından postoperatif albendazol tedavisine devam 
edilmesi de etkili bir alternatif yöntemdir (6,8). Preoper-
atif albendazol kullanımı hastalık rekürrensini azaltır (8). 
Tavsiye edilen kullanım şekli preoperatif olarak 5.gün al-
bendazol tedavisine başlayıp ilaca postoperatif dönemde 
devam etmektir (8). Cerrahi sonrası rekürrensler %8-22 
sıklıkla görülür ve rekürrensler genellikle ilk 2 yılda oluşur 
(1,9). Rekürrenslerin önlenmesinde belki de en önemli 
nokta preoperatif olarak hastalıktan şüphelenilerek 
ameliyat öncesi albendazol tedavisinin başlanması ve 
intraoperatif olarak da kist rüptüründen kaçınılması, 
uygun dekontaminasyon ortamının sağlanması ve dik-
katli bir şekilde tüm hastalığın çıkarılmasıdır (5). Görgen 
ve ark peritona dağılımı dolayısı ile toksik reaksiyonu 
en aza indirmek amacı ile vajinal insizyon yaparak va-
jinal yoldan skolekslerin boşaltıldığı pelvik hidatik kist 
vakası bildirmişlerdir (9). Bizim olgumuzda operasyon 
öncesinde pelvik hidatik kist olabileceği düşünülmediği  
ve operasyon sırasında örnekleme yapıldıktan sonra 
tanı konulduğu için  kist sıvısı ve içindeki kız vezikül-
lerin peritona yayılmış olabileceği düşünüldü. Opera-
syon sırasında batın içi %20’lik 1000cc NaCL ile yıkandı 
ve  postoperatif dönemde albendazol 2x400 mg tablet 
tedavisi başlandı. Sonuç olarak; hidatik kist hastalığına, 
pelvik bölgede nadir rastlandığı ve radyolojik olarak 
hastalıkla pelvik maligniteler arasında pek çok benzer-
lik olduğu için, bizim olgumuzda olduğu gibi preoperatif 
olarak yanlışlıkla over veya peritoneal karsinoma tanısı 
konulabilir.  Septalı yapılara benzeyebilen kız veziküller 
maligniteyi taklit edebilir (12). Tanının konulmasında  en 

önemli şey özellikle endemik bölgelerde kadın pelvis-
inde büyüyen septalı kistik kitle varlığında hidatik kis-
tin ayırıcı tanıda akla gelmesidir. Böylelikle preoperatif 
albendazol tedavisi başlanarak ve operasyon sırasında 
gerekli önlemler alınarak, hastalığın yayılması ve rekür-
rensin az olması sağlanabilir.

KAYNAKLAR
1. Terek MC, Ayhan C, Ulukuş M, Zekioğlu O, Özkinay E, 
Erhan Y. Primary pelvic hydatid cyst. Arch Gynecol Obstet. 
2000;264(1):93–6.
2. Singh P, Mushtaq D, Verma N, Mahajan NC. Pelvic 
hydatidosis mimicking a malignant multicystic ovarian tumor. 
Korean J Parasitol. 2010;48(3):263-5.
3. Ilıca AT, Kocaoğlu M, Zeybek N, Güven S, Adaletli İ, Başgül 
A, et al. Extrahepatic Abdominal hydatid disease caused 
by Echinococcus granulosus:İmaging findings. AJR. 2007; 
189(4):337–43 .
4. Zergeroğlu S, Küçükalı T, Koç Ö. Primary pelvic 
echinococcosis. Arch Gynecol Obstet. 2004; 270(3):285–6.
5. Cattorini L, Trestulli S, Milani D, Giovannelli G, Avenia N, 
Sciannameo F. Ovarian hydatid cyst: a case report. Int J Surg 
Case Rep. 2011;2(6):100-2.
6. Parray FQ, NabiWani S, Bazaz S, Khan SR, Malik NS. 
Primary Pelvic Hydatid Cyst:a case report. Case Rep Surg. 
2011; uly 1;809387.doi: 10.1155/2011/809387.
7. Onur E, Köksal N, Uzun MA, Sümer A, Altınlı E, Çelik A. 
Mekanik intestinal obstrüksiyona neden olan extrahepatik 
intraabdominal dev kist hidatik. Bakırköy Tıp dergisi. 
2006;2(1):28-30.
8. Abike F, Dunder İ, Tapısız OL, Temizkan O, Bingöl B, Payaslı 
A, et al. Primary pelvic hydatic cyst mimicking ovarian 
carcinoma. Journal of the Chinese Medical Association. 
2011;74(3):237-9.
9. Görgen H, Api M, Çetin A. Primary adnexial hydatid cyst 
mimicking ovarian tumor. J Turkish-German Gynecol Assoc. 
2009;10(2):232-4.
10. Balık AA, Çelebi F, Başoğlu M, Ören D, Yıldırgan İ, 
Atamana S. İntra-abdominal extrahepatic echinococcosis. 
Surg Today. 2001;31(9):881–4.
11. Kumar S, Singla S, Singh N, Gupta P. Primary ovarian 
echinococcosis mimicking an ovarian carcinoma: an 
uncommon masquerade even in the developing World. Acta 
Obstet Gynecol Scand. 2010; 89(11): 1495-6.
12. Özat M, Altınkaya SÖ, Güngör T, Çaflar M, Zergeroğlu S, 
Karaca M, et al. Extraovarian conditions mimicking ovarian 
cancer:a single center experience of 15 years. Arch Gynecol 
Obstet. 2011; 284(8):713–9.

Bozok Tıp Derg 2014,4(1):88-91
Bozok Med J 2014;4(1):88-91

KAYATAŞ ve ark.
Primer Pelvik Hidatik Kist

91



Yayın hakkı devir ve çıkar çatışması beyan formu

Makale Adı:
Makale Numarası:
Bu form ile yazar(lar) bildirir ki: 
1. Yayın hakları yazının sınırsız olarak basılmasını, çoğaltılmasını ve dağıtılmasını ve mikrofilm, elektronik 
form (offline, online) veya başka benzer reprodüksiyonlarını kapsamaktadır. 
2. Ben (biz) makale ile ilgili herhangi bir konuda ortaya çıkabilecek herhangi bir çıkar çatışması veya ilişkisi 
olduğu durumlarda, makale yayınlanmadan önce Bozok Tıp Dergisi editörünü bilgilendirmeyi taahhüt 
ediyorum(z). Bu ilişki ilaç firmaları, biyomedikal alet üreticileri veya ürün veya hizmetleri makalede geçen 
konular ile ilgili olabilecek veya çalışmayı destekleyen diğer kuruluşları kapsamaktadır. 
3. Yazar(lar) makaleyi herhangi bir dağıtım amacı ile herhangi bir şekilde çoğaltmak istediğinde Bozok Tıp 
Dergisi’nden izin almak zorundadır. 
4. Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar, Bozok Tıp Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderdiğimiz 
yazımızın original olduğunu; eşzamanlı olarak herhangi bir başka dergiye değerlendirilmek üzere 
sunulmadığını; daha önce yayınlanmadığını; gerekli görülen düzeltmelerle birlikte her türlü yayın hakkımızı, 
yazı yayına kabul edildiği taktirde “Bozok Tıp Dergisi”ne devrettiğimizi kabul ederiz.

Katkıda bulunanlar:

Çalışmanın düşünülmesi ve planlanması:
 
Verilerin elde edilmesi:
 
Verilerin analizi ve yorumlanması:
 
Yazının kaleme alınması:
 
Eleştirel gözden geçirme:
 
İstatistiksel değerlendirme:
 
Makaledeki Sırasıyla Yazarın Adı Soyadı İmza Tarih
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BOZOK TIP DERGİSİ

Bozok Tıp Dergisi



BOZOK MEDICAL JOURNAL 

Bozok Medical Journal

Copyright transfer and conflict of interest statement

Article Title:
Manuscript Number:
With this form all author(s) certify and accept that: 
1. The copyright covers unlimited rights to publish, reproduce and distribute the article in any form of 
reproduction including microfilm electronic form (online, offline) and any other forms. 
2. We grant to inform the editor of the Bozok Medical Journal about real or apparent conflict(s) of interest 
that may have a direct bearing on the subject matter of the article before the article is published. This 
pertains to relationships with pharmaceutical companies, biomedical device manufacturers or other 
corporation whose products or services may be related to the subject matter of the article or who have 
sponsored the study. 
3. Author(s) must obtain permission from the Bozok Medical Journal to reproduce the article in any medium 
for distribution purposes. 
4. The author(s) undersigned hereby declare that the manuscript submitted for publication in the Bozok 
Medical Journal is original; has not previously been published elsewhere nor is it under consideration by 
any other journal; and agree to transfer all copyright ownership to the “Bozok Medical Journal” effective 
upon acceptance of the manuscript for publication with all necessary revisions In the order that they appear 
in the manuscript

Author Contributions:

Study conception and design:
 
Acquisition of data:
 
Analysis and interpretation of data:
 
Drafting of manuscript:
 
Critical revision:
 
Statistical Analysis:
 

Author Name Surname Sign Date
1.
2.
3.
4.
5.
6.



     Yazarlara Bilgi

 Bozok Tıp Dergisi, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve yılda üç sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. 
Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı original araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, 
orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayımlanır.  

Genel Bilgiler
 Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. 
Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu 
makalede belirtmek zorundadır. 
 Dergi, yayımlanan makalelerin bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. 
Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makalenin değerlendirilmesi aşamasında, yayın kurulunun gerek görmesi 
halinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onayı belgesinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.
 Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, 
istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanır. Gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, 
editorial komitemiz tarafından düzeltilmektedir.
 Makalelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, ‘Telif Hakkı’, ‘Potansiyel Çıkar Çatışması Beyanı’ ve klinik araştırmalarda ‘Etik Kurul Onayı’ 
nın bir kopyası makale gönderimi ile eşzamanlı olarak, e-mail (tip.editor@bozok.edu.tr) yada faks yoluyla (+90 354 214 06 12) Yrd. Doç. Dr. Seyhan 
Karaçavuş, yardımcı editor dikkatine gönderilmelidir. Bu formları içermeyen yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tamamen 
yazarların sorumluğundadır ve yazarlara gönderdikleri yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. 
 
Yazım Kuralları
 • Yazılar çift aralıklı, yazı boyutu 12 punto olmalı, kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, standart A4 sayfasına, Microsoft Office Word belgesi 
veya rich text format olarak hazırlanmalıdır. 
 • Her bölüm yeni bir sayfadan başlamalıdır. 
 • Yazılar başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı, sayfa numaraları sağ alt köşeye yazılmalıdır.
 • Kapak sayfasında; yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), sayfa başlarında kullanılacak 40 karakteri aşmayan kısa başlık, en az 3 ve en çok 6 
anahtar sözcük, tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri bulunmalıdır. Ayrıca yazının 
hazırlanması için alınmış herhangi bir destek ya da bağış varsa belirtilmelidir.
 • Özetler; Türkçe ve İngilizce olarak yazının çeşidine uygun olarak hazırlanmalıdır. 
 • Anahtar kelimeler; en az 3 en çok 6 olmak üzere Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. 
İngilizce kelimeler Index Medicus taki Medical Subjects Headings listesine uygun olmalıdır (Bkz: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe 
anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz: www.bilimterimleri.com).  
 • Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli; sırayla numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak 
sunulmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki 
açıklamada belirtilmelidir.  Görseller EPS, TIFF, JPG ve PDF formatında gönderilmeli ve fotograflar 300 dpi ve vektörel çizimler ise 600 dpi çözünürlükte 
olmalıdır.
 • Teşekkür kısmında; çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/
veya teknik yardım varsa, metnin sonunda sunulmalıdır.
 • Yazının sonundaki kaynak listesi kaynakların yazıdaki geliş sıralarına göre hazırlanmalıdır. Kaynak yazımı için kullanılan format Index 
Medicus’a uygun olmalıdır. (Bkz: www.icmje.org). Kaynaklar yazıda, ilgili cümle sonunda parantez içine alınarak belirtilmelidir. Kaynak numaraları 
birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına kısa çizgi konur. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’dan fazla 
ise, sadece ilk 6 isim yazılmalı ve diğerleri et al şeklinde gösterilmelidir. Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet 
adresleri kaynak olarak gösterilemez. On-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.  
 • Kaynak seçiminin ulusal yayınlardan yapılması tavsiye edilmektedir.
Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):
 • Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir. 
*Rempel D, Dahin L, Lundborg G. Pathophysiology of nevre compression syndromes: response of peripheral nerves to loading. J Bone Joint Surg. 
1999;81(11):1600-10.
 •Kitap için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, 
yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
*Kozin SH, Bishop AT, Cooney WP. Tendinitis of the wrist. In Cooney WP, Linscheid RL, Dobins JH, eds. The wrist: diagnosis and operative treatment. Vol. 
2. St. Louis: Mosby, 1998. p. 1181-96.
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• Digital Object Identifier (DOI):
*Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older 
adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. 
• Diğer kaynak türleri için, Bkz. “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References”.
Yazı çeşitleri
Orijinal araştırmalar:
Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.
İçerik:
-Özet; Türkçe ve İngilizce olarak, ortalama 200-250 kelime olacak şekilde; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. 
 - Giriş 
 -Gereç ve yöntemler 
 -Bulgular 
 -Tartışma / sonuç 
 -Teşekkür  
 -Kaynaklar
*Makalenin tamamı, yaklaşık 5000 sözcükten uzun olmamalı, şekil ve tablo sayısı altıyı geçmemeli, kaynaklar 40’ı aşmamalıdır. 
Klinik Derlemeler:
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlan-
malıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.İçeriği;
 - Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 - Konu ile ilgili başlıklar
 - Kaynaklar
*Derleme 5000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 100 olmalıdır.
Kısa bildiriler:
      -2000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 20 olmalıdır.
Olgu Sunumu: 
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. 
İçerik:
 -Özet (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce)
 - Giriş
 - Olgu Sunumu
 - Tartışma
 - Kaynaklar
Editöre mektup
Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir. 
İçerik:
 - Başlık ve özet bölümleri yoktur 
 -Mektuplar en fazla 500 kelimelik yazılardır, kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, şekil ve tablo içermez.
 - Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. 
 -Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.
Kontrol Listesi
Makale aşağıda gösterildiği gibi ayrı dosyalar halinde hazırlanmalıdır:
1.Başvuru Mektubu
2.Başlık sayfası
3.Özet 
4.Ana metin (makale metni, teşekkür, kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları)
5.Şekiller
6.Yayın Hakları Devir Formu
*Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler tip.editor@bozok.edu.tr adresine gönderilmelidir.
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












